Megjelent az Erdőrezervátum Program honlapján (https://www.erdorezervatum.hu)
2015-09-17
BNPI-ANPI-WWF

2018. október 8. A BNPI természetvédelmi őre fiatal hím farkas lelőtt tetemére bukkant Nagyvisnyó
külterületén
https://www.bnpi.hu/hu/hir/ismet-lelottek-egy-bukki-farkast
2018. november 8. Gombkötő Péter farkaskamerás videó ... 6-os falkában, felnőttek a kölykök
https://www.youtube.com/watch?v=1H16JaZxAUc
2018. június 21. Gombkötő Péter farkaskamerás videó ... 5 kölyökkel
https://www.youtube.com/watch?v=1H16JaZxAUc
2018. augusztus 20. "Börzsönyi farkas" ... Bedő Péter vadkamerázta le
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217126324175288&set=a.10205498...
2018. április 11. ANPI hír: Nagyaragadozók nemzeti parkunk működési területén
"... Mind az Aggteleki-karszt, mind pedig a Zempléni Tájegység erdeiben rendszeresen megfordulnak
különböző nagyragadozók. Ám míg a barna medve egyelőre csak időszakos látogató, a szürkefarkas, a
vörös róka, a szirti sas vagy az eurázsiai hiúz már jó ideje állandó otthonra leltek területeinken. Ők
figyelhetők meg ... a videókon, melyeket kollégánk, Szabó Ádám készített kihelyezett kameracsapdáival. ..."
http://www.anp.hu/hu/nagyragadozok-nemzeti-parkunk-mukodesi-teruleten
2018. január 31. EgerTV híradás: Farkasok járnak a Bükkben
"Öt farkasról rögzített képet még decemberben a Bükki Nemzeti Park területén felszerelt kameracsapda. A
szakember [Gombkötő Péter] azt mondja, az állatok viselkedéséből arra következtetnek, hogy júniusban
farkaskölykök népesítik be az erdőt."
https://www.youtube.com/watch?v=HkobT6XBkXw&feature=youtu.be
"Visszatért a farkas a Börzsönybe?" ... 2018. január 25.
https://www.dunaipoly.hu/hu/hir/visszatert-a-farkas-a-borzsonybe
----- 2017 ----2017. október 21-22. Nagyragadozók Magyarországon, Felsőtárkány
https://bnpi.hu/hir/nagyragadozok-magyarorszagon-8211-i-orszagos-szakmai...
----- 2016 ----2016.08.29 - National Geographic Magyarország / WWF
http://www.ng.hu/Termeszet/2016/08/29/Vidam-farkasok-Aggtelek-kornyeken
Szabó Ádám (ANPI) kameracsapdás videók
https://www.youtube.com/watch?v=nzPJJtNKWO8
... és egy másik is
https://www.youtube.com/watch?v=WxXExL1n_Is
... itt éppen vaddisznók de ugyanazon a tisztáson
https://www.youtube.com/watch?v=nAFRWL6GqUE
"A WWF által adományozott kameracsapda 2016 augusztusában egy népes farkasfalka játékos délutánját

rögzítette ezen a tisztáson, ahol pár nappal később négy vaddisznó is járt."
https://www.youtube.com/watch?v=9iW-RvcgL6w
"A ... kameracsapda ... most egy vaddisznóval való ... találkozás során."
http://www.ng.hu/Termeszet/2016/10/11/A-farkasok-ejszakai-talalkozoja-eg...
... a NatGeoHU oldalába ágyazva
https://www.youtube.com/watch?v=MDaXSSEfUfs
... ugyanott kicsit később, vaddisznók a dagonyánál
WWF
https://www.youtube.com/watch?v=Dxnz4o1oHAM
"A WWF kameracsapdája rögzítette a fiatal farkast az Aggteleki Nemzeti park területén 2016
augusztusában."
https://www.youtube.com/watch?v=wY7xJ-jLpHU
"A WWF kameracsapdája rögzítette a fiatal farkast ..." ugyanott, éjszakai felvétel
----- 2015 ----"A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén több éve folyamatosan gyűjtjük és rögzítjük a
nagyragadozók észlelésével kapcsolatos információkat. Az Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata és
zoológusai által végzett megfigyelések a lakossági észlelésekkel kiegészülve évek óta igazolják a farkas
állandósult jelenlétét."
További részletek, kameracsapdás videó és képek:
http://bnpi.hu/hir/farkaskolykok-nevelkednek-a-bukki-nemzeti-park-terule...
A hír illusztrálásául Jarábik Tünde (C) fényképéből vágtam be részletet.
Az Aggteleki Nemzeti Park egy rövid kameracsapdás videón mutat be egy fiatal farkast.
http://www.anp.hu/hu/zselyke-a-farkaslany
A farkasok fokozatos visszatéréséről a WWF is beszámolt.
http://wwf.hu/fajok_/1/szarvasbogeskor-fokozott-veszelyben-a-farkasok
A Bükki Nemzeti Park újabb felvételeket tett közzé Gombkötő Péter "Farkasok jelenléte a Bükki Nemzeti
Parkban" című írásával.
2015 október 31.
Az Aggteleki Nemzeti Park kameracsapdája kapta lencsevégre Zselykét, amint a réten "játszó" társait
figyeli - Szabó Ádám, ANPI felvétele
Korábbi filmek - Határtalan Természet projekt:
"A hiúz és a farkas védelmi helyzete a Zemplénben és a Szalánci-hegységben" Becse Tamás, rendező operatőr, Zemplén TV, 2007
"Nagyragadozók a zempléni határ mentén" Becse Tamás, rendező - operatőr, Zemplén TV, 2007
---------- EGYÉB ---------Farkasnapló BLOG
Link:
BNPI híradás a farkasokról
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