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A Hargita Megye Tanácsa 
márványtermében meg-
szervezett  workshop 

kezdetén egy elemzést te-
kinthettek meg a résztve-
vők, amelyet a megyei tanács 
elemző  csoportja készített. A 
diagramokkal szemléltetett 
adatokból kiderült, hogy 1575 
nyilvántartott medve él a me-
gyében, miközben az optimá-
lis egyedszám csupán 600. 
Emellett a káresetek bejelen-
tésének számát is vizsgálták 
az elmúlt öt évben, eszerint 
2014-ben jelentették a legtöb-
bet (szinte 250-et), idén az 
év első félévében pedig mint-
egy 80 vadkárbejelentést je-
gyeztek. Az idei károk 70,73 
százalékát medve, 12,2 szá-
zalékát farkas, 14,63 száza-
lékát vaddisznó és szarvas, 
2,44 százalékát pedig egyéb 
fajok okozták.

Mindennapos törvényszegés

Borboly Csaba, Hargita Me-
gye Tanácsának elnöke nyitó-
beszédében kihangsúlyozta, 
hiányérzete van, ugyanis a 
pénteki már a hatodik talál-
kozó volt a vadkárok témakö-
rében, az állatvédő és egyéb 
zöld   szervezetek képviselői 
azonban csupán egyetlen al-
kalommal jelentek meg, és 
így nehéz párbeszédet kez-
deményezni. Borboly szerint 
a témakör tárgyalását a jo-
gi kérdések tisztázásával kell 
kezdeni, és, mint mondta, Ro-
mániában ennek alapja az al-
kotmány. „A 22-es és 32-es 
cikkelyekben az állam garan-
ciát vállal az ember élethez 
való jogáért és testi épségé-
nek védelméért. Ez az alap, 
innen kell elindulni. Emellett 
együttműködésre kell bírni a 
különböző szereplőket, ilye-
nek a vadászok és a termé-
szetvédők. A vadgazdálkodás 
arról szól, és arról is kell szól-
nia, hogy egy egészséges ál-
latállomány legyen. Emellett 
van a kérdésnek egy munka-
jogi oldala is, ugyanis a tör-

vény tiltja az olyan munkások 
alkalmazását, akik nincsenek 
biztonságban. Büntetőjogilag 
tehát felelős minden állat-
tartó gazda, aki a pásztorá-
nak nem tudja garantálni a 
biztonságot. Ilyen szempont-
ból törvényt szegünk min-
den nap Hargita megyében” 
– emelte ki Borboly. Ezt köve-
tően Fodor István, Sepsibodok 
polgármestere köszöntötte a 
résztvevőket, beszédében ki-
hangsúlyozva, a medvekérdés 
Kovászna megyében is ugyan-
olyan problémákat szül, mint 
Hargita megyében.

Egyre több a medve

A köszöntőbeszédek után 
a jelenlevők öt előadást hall-
gathattak meg, elsőként Csák 
László településfejlesztéssel 
foglalkozó közgazdász az eu-
rópai uniós döntéshozatalról 
beszélt. „A ‘80-‘90-es évek ele-
jén azt látták az Európai Unió-
ban, hogy az akkori tagállamok 
nem képesek a biodiverzitás 
témakörét egyedül megolda-
ni. Ezért kezdeményezték a 
Natura 2000-es irányelv létre-
hozását, és ez az egységes eu-
rópai szabályrendszer azóta is 
nagyon szigorú. Jelenleg min-
den európai uniós intézmény 
azt látja, hogy minden nagyon 
szép és jó a biodiverzitás szem-
pontjából, hiszen egyre több 
a medve Hargita és Kovászna 
megyében, tehát működik az 
irányelv. Emellett azonban a 
brüsszeli elemzések is felhív-
ják a figyelmet két aprócska 
dologra: az egyik az, hogy bár 
jól működik a biodiverzitási 
irányelv, azokat a személyeket, 
akiket ez érint, kártalanítás il-
leti meg az ezzel kapcsolatos 
többletteher miatt. Ez azonban 

nem működik. Mindenki örül 
annak, hogy nagyon sok a med-
ve, de viszonylag kevés embert 
érint az ebből következő prob-
léma, és ezeknek a személyek-
nek az ügyével nem foglalkozik 
senki. Brüsszelben is felfigyel-
tek arra, hogy a tagállamok 
nem fordítanak elegendő pénzt 
a vadkárok megtérítésére” – 
magyarázta Csák.

Állománycsökkentő gazdálkodás

Sárkány Árpád vadgazdál-
kodási szakember elsősorban 
a medvekérdésben használt 
fogalmak tisztázását tartotta 

fontosnak. Mint mondta, eze-
ket gyakran rosszul használ-
ják, pedig óriási különbségek 
vannak a vadászok és a vad-
gazdák, illetve a vadászat és 
a vadgazdálkodás között. Mint 
mondta, a vadász vadászik, ül-
dözőbe veszi a vadat azért, 
hogy szenvedélyből elejtse, ez 
tulajdonképpen egy hobbi. A 

vadászat tehát egy szabadidős 
tevékenység, amelyet olyanok 
művelnek, akiknek egyébként 
teljesen más a foglalkozásuk. 
Ezzel szemben egy bizonyos 
faj állományának kezelését, 
őrzését, védését és szabályo-
zását a vadgazdák végzik. Ro-
mániában 2220 vadászterület 
létezik, ezek vezetői a vadgaz-
dák. A vadgazdálkodás a vad-
állatok élethelyének védelmét 
és a vadállomány mennyisé-
gi és minőségi szabályozását 
jelenti. A szakember továbbá 
a más országokban jelen lévő 
medvepopulációról is beszélt, 
rámutatva arra, hogy sok he-
lyen kipusztult ez a faj, és ahol 
még jelen van, mint például 
Szlovákiában, Svédországban 
vagy Finnországban, minden-
hol kilövési kvóta van érvény-
ben annak ellenére, hogy jóval 
kisebb állományokról van szó, 
mint Romániában. Hozzátette, 
éppen ezért állománycsökken-
tő gazdálkodást kell végezni, 
hiszen, ha minden így marad, 
akkor öt év múlva 10 ezernél is 
több medve lesz az országban, 
tíz év múlva pedig 14 ezer.

Kozmetikázott számok

Farkas Attila vadgazdálko-
dási mérnök, a Soproni Egye-
tem gyergyószentmik lós i  
doktorandusza A Hargita me-
gyei barnamedvekérdés reális 
vagy mesterségesen generált 
probléma? címmel tartott tar-
talmas előadást. Mint mondta, 
nem lehet biztosra tudni, hogy 
hány medve él az országban, 
hiszen az állománybecslést 
sok minden befolyásolja. Az 
egyedek beazonosítása hátra-
hagyott lábnyomok, közvetlen 
megfigyelés vagy újabban vad-
kamerák fotó- és videofelvéte-

lei alapján történik. A bocsos 
anyamedvéket külön azonosít-
ják, és az etetőhelyeket láto-
gató hímek számát is rögzítik 
korcsoporttól függetlenül. Az 
eredményeket vadászterüle-
tenként felnőtt, fiatal és bocs 
korosztályokra bontva, illet-
ve más egyéb kategóriák sze-
rint osztályozva rögzítik. Ezek 
a megyei összesítések a kör-
nyezetvédelmi ügynökségek 
szintjén történnek, majd az 
adatok átkerülnek az orszá-
gos összesítésbe, és Farkas 
szerint itt kezdődnek a prob-
lémák, ugyanis az optimalizá-
lások és kozmetikázások által 
végül a valósnál jóval keve-
sebb egyed kerül nyilvántar-
tásba, mint amennyi valójában 
van. Így lett tavaly például a 
11 072 beazonosított egyedből 
hivatalosan 6347. Hargita me-
gyében 1575 nyilvántartott 
egyedszám van, és a megye 
összes (45) vadászterületén 
jelen van a barnamedve. Ezt 
az előadó térképen szemlél-
tette, amelyből kiderült, hogy 
a legnagyobb állatsűrűség-
gel rendelkező vadászterü-
let Tusnádfürdőnél található, 
de sok a medve Felcsíkon és 
Udvarhelyszéken is. A megye 
teljes területére ezer hektáron-
ként átlagosan 2,365 egyed jut.

Veszélyeket rejthet augusztus

Farkas Attila előadásában ar-
ról is beszélt, hogy a negyven-
ötből 44 vadászterületen 2006 
és 2016 között a barnamedvék 
száma növekvő tendenciát mu-
tatott, és azokon a területeken 
történt nagyobb mértékű állo-
mánysűrűség-növekedés, ahol 
korábban kevesebb egyed élt.

(Folytatás az 5. oldalon) �

A vadkárok témakörben tartottak előadásokat és vitát Csíkszeredában

A medvekérdés szakértői szemmel

Az egyedek beazonosítása hátrahagyott lábnyomok, közvetlen megfigyelés vagy újabban vadkamerák fotó- és videofelvételei alapján történik

A vadkárok témájában 

szerveztek szakmai 

kerekasztalt pénte-

ken Csíkszeredában, 

a találkozó központi 

témái főleg a medvék 

által okozott problémák 

köré épültek. Szó esett 

többek között a vadgaz-

dálkodásról, a kilövési 

kvótáról, a nagyvadak 

és emberek közötti 

konfliktusokról. Az 

előadások után kötetlen 

beszélgetésen ütköztet-

ték álláspontjaikat. 

Tusnádfürdő polgár-
mestere kisebb vitát 
robbantott ki azzal 
a kijelentésével, 
hogy ő a statisztikák 
helyett inkább arra 
lenne kíváncsi, ki a 
felelős azért, hogy 
a fürdőváros utcáin 
szabadon sétálhatnak 
a medvék.
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