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Ha megnézzük, hogy ezek 
az írások kiknek tulaj-
doníthatók, tapasztalhat-

juk, hogy nem szakemberek, 
hanem laikusok próbáltak véle-
ményt formálni. A leírtak több-
ségéből hiányoztak a lényeges 
dolgok, főleg a vadgazdálkodás 
fontos pillérei. Továbbelemezve 
a gondokat, a szakembereknek 
és a vadászoknak az lett volna a 
feladatuk, hogy a gondjaikra bí-
zott vadállományt szakszerűen 
szabályozzák és kezeljék úgy, 
hogy emellett biztosítva legyen 
a fajok tartós fennmaradása op-
timális létszámmal, lehetőséget 
adva a vadászat gyakorlásához.

Az Erdélyi Naplóban és az 
Udvarhelyi Híradóban is meg-
jelent, Az ember élete értéke-
sebb a medvéénél című interjú 
kapcsán, amely dr. Kelemen 
Atillával készült, a követke-
zőket szeretném megosztani 
az olvasókkal. Mindjárt az in-
terjú elején elhangzik: „Tény, 
hogy mintegy tíz évvel ezelőtt 
a Mezőgazdasági és Erdésze-
ti Kutatóintézet és a Román 
Tudományos Akadémia szak-
emberei megpróbáltak egy 
aránylag optimális számot 
meghatározni. Tanulmányaik-
ból kiderült: Románia vadeltar-
tó képessége nem haladja meg 
a négyezer-ötszázat.” Igaz, 
hogy a vadeltartó képesség 
a vadgazdálkodás legfonto-
sabb tényezője, de Romániára 
nézve ezt lehetetlen átfogóan 
kiszámítani. Ezt csakis a va-
dászegyesületek vagy -csopor-
tok vadászterületeire, illetve 
azok bizonyos részeire lehet 
kiszámítani, figyelembe véve 
az eltartóképesség kategóriái-
nak egymástól való eltérését, a 
tényleges vadállományt, annak 
nagyságát és összetételét. Te-
hát a fenntartható és a meglé-
vő állomány viszonyai szabják 
meg a vadgazdálkodás közvet-
len feladatait. A természetes 
vadeltartó képesség elsősor-
ban a természetes táplálékkal 
arányos, vagyis a vegetációs vi-
szonyokra van utalva. Másod-

sorban az ember által nyújtott 
mesterséges takarmánykész-
let révén meghatározott a fenn-
tartható vadállomány.

Ezzel kapcsolatosan már 
1975–79 között készült egy tu-
dományos felmérés prof. dr. 
Horia Almășan vezetésével. A 
szerzők már akkor jelezték, 
hogy a számadatok sosem ál-
landók, mindig változnak, főleg 
az ember negatív tevékenysége 
miatt. A medve (de más nagy-
vadnak is) életteréből csak az 
erdős területeket vehetjük szá-
mításba. Hosszú lenne az írá-
som, ha az összes számítást 
bemutatnám, de nem is ez a 
cél. A legújabb vadászati tör-
vényekben – 2006/407-es és 
ennek változata, a 2015/49-es 
– nem beszélnek a területek 
vadeltartó képességéről, ha-
nem már egyenesen az optimá-
lis létszámot célozzák meg. A 
törvényeket tanulmányozva be-
bizonyosodott, hogy az eddig 
megjelent szabályozások közül 
ez a leggyengébb. Ehhez hozzá-
járul a természetvédelmi politi-
ka hiányossága is.

A nagyvadgazdálkodás álta-
lános elve: keveset, de jót, ez 
pedig a mai gazdasági tevé-
kenységben igen ritkán mutat-
kozik meg. Felvetődik a kérdés, 
hogy miként fogják alkalmazni 
a jövőre nézve a vadgazdálko-
dás modern módszereit, hogy 
minőségi vadjaink legyenek. 
Itt csak egy módszert emelnék 
ki: a selejtezést! Kijelenthet-
jük, hogy a nagyvadállományok 
minőségi javításának eszkö-
ze a selejtezés.  A selejtezés 
alatt a nemkívánatos egyedek 
eltávolítását (kilövését) ért-
jük. Ezzel vetünk véget a va-
donban a továbbtenyésztésnek, 
örökítésnek, a nemkívánatos, 
minőséget rontó egyedek meg-
maradásának a populációkban. 
A selejtezés magában foglalja 
az ivararány és a korosztályok 

kialakítását is. Nem monda-
nám, ha nem volna ismert, hogy 
minden nagyvadfajt hosszú év-
tizedek óta selejteznek. Romá-
niában sajnos kivételt képez a 
barnamedve. Nem tagadja sen-
ki, hogy voltak jó eredmények a 
medvetrófeák megszerzésében, 
de bizonyos gondok megma-
radtak. A medveselejtezésről 
a romániai szakirodalom nem 
beszélt az elmúlt ötven évben. 
De lám, a huszadik század utol-
só éveiben mégis felvetődött a 
vadfaj selejtezésének gondola-
ta. Dr. Ion Micu erdészmérnök 
tudományos kutatásainak ada-

tai utalnak a medvepopuláció 
selejtezésére (R.V.P.R10/1990). 
Megállapítása szerint Hargita 
megye optimális medvepopulá-
ciójának 420 egyedből kell áll-
nia, és nem 1400-ból vagy annál 
többől.

Azt meg lehet érteni, hogy a 
medvefaj védettnek van nyil-
vánítva, de azt nem, hogy ne 
lehessen alkalmazni a vadgaz-
dálkodás bizonyos szempont-
jait, mint például az ivararány 
szabályozását vagy a korosz-
tályok kialakítását stb. Sok-
szor lehetett hallani, hogy az 
EU megtiltotta a medve vadá-
szatát. Nem éppen így van. Az 
EU aktív politikát folytat a fa-
una védelmében. A szubszidi-
aritás elvével összhangban az 
EU csak olyan szinten és mér-
tékben foglalkozik a kérdések-
kel közösségi szinten, amilyen 
mértékben azok jobban kezel-

hetők, mint nemzeti vagy regi-
onális szinten. Ebből levonva a 
következtetéseket a súlyos ba-
jok itt vannak Romániában, 
azokat itt kellene orvosolni, 
mert a vadállományok nemze-
ti érdekeltségűek, vagyis az or-
szág vagyonát képezik.

No de lássuk, miként ítélik 
meg a vadászatot az Európai 
Unióban. Az EU országaiban a 
vadászatot a társadalom több-
sége a rekreáció bizonyos for-
májának tekinti, de társadalmi 
támogatottsága csökken. A 
kedvezőtlen megítélés kiala-
kulásában nem kis szerepe 

van azoknak a médiakampá-
nyoknak, amelyeket különböző 
természetvédő csoportok az ál-
latok hasznosítása, a vadászat 
ellen folytatnak. A vadászok 
elleni támadások fókuszá-
ban a vadászat mint „brutális 
sport” megbélyegzés áll. A vé-
leményformálók társadalmi ha-
tékonyságát jelzik a vadászat 
megítéléséről az Európai Ta-
nács parlamenti közgyűlésén 
elhangzottak is. Az Európai Ta-
nács parlamenti közgyűlése 
határozatának (43/1992 / EEC 
tanácsi irányelv) bevezetőjében 
megállapítja, hogy a vadászat 
társadalmi megítélése jelen-
tősen romlott, aminek egyfelől 
érzelmi, másfelől a vadászok 
bizonyos részének nem megfe-
lelő képzettsége és viselkedése 
miatt valós alapja van.

A határozat kimondja, hogy a 
környezetváltozások a vadász-

ható és nem vadászható faunára 
és az élőhelyre is káros hatást 
gyakoroltak. Meggyőződés, 
hogy a vadászatnak konzervá-
ciós és gazdasági jelentősége 
van. A vadászat a környezet-
védelemhez is hozzájárulhat 
a fajok közti megfelelő egyen-
súly kialakításával, egyes fajok 
túlnépesedésének megelőzé-
sével (a medvék túlszaporula-
ta és tevékenysége – mondom 
én), illetve így a faji leromlást, 
a betegségek terjedését és a nö-
vényzet károsítását is meg lehet 
előzni. Az EU javaslatokat tesz 
a tagországok kormányainak: 
hozzanak intézkedéseket, hogy 
a vadászok jobban képzettek és 
informáltak legyenek. A tagál-
lamoknak agrárpolitikájukat, 
különösen a mezőgazdasági 
termelést úgy kellene orientál-
niuk, hogy a vadnövényzet, az 
állatvilág számára jobb életfel-
tételeket, illetve ezzel párhuza-
mosan bevételt biztosítsanak a 
vadászatból és a turizmusból. 
Segítsék elő a vadászok, erdé-
szek, területgazdák, természet-
járók, környezetvédők közti 
párbeszédet és az együttműkö-
désből származó előnyöket stb.

A vadgazdálkodással és a 
vadászattal kapcsolatos EU-s 
irányzatok nemcsak annyiból 
állnak, amit leírtam, ez csu-
pán egy része a szabályoknak. 
Igen sok lenne, ha egyszerre 
be lehetne mutatni a vadgaz-
dálkodás és a vadászat EU-beli 
szabályozását, vagy az I.C.A.S. 
által a vadeltartó képességek-
kel kapcsolatban készített do-
kumentációkat. Végezetül az 
érintett ágazatokban (vadgaz-
dálkodás, természetvédelem, 
idegenforgalmi vadászat) egy-
más érdekeit figyelembe vevő, 
kölcsönös előnyökön alapuló 
fellépésre van szükség.

RÁKOSI GYULA 
nyugdíjas, volt vadász

Az elmúlt huszonöt 

évben tapasztalható 

volt, hogy a vadon élő 

állatok által okozott 

károk és az embert 

fenyegető veszélyek 

megsokszorozódtak. A 

sajtó idejében jelezte 

a gondokat, egyszeri-

ben mindenki medve-

szakértő lett. Legtöbb 

esetben a barnamed-

vék kártételei kerültek 

nyilvánosságra, illetve 

veszélyességük az 

emberre nézve.

Az elmúlt években megsokszorozódtak a vadon élő állatok által okozott károk

Egy interjú margójára

„A barnamedve nem postagalamb”

Azt meg lehet érteni, hogy a medvefaj 
védettnek van nyilvánítva, de azt nem, hogy 
ne lehessen alkalmazni a vadgazdálkodás 
bizonyos szempontjait, mint például az ivararány 
szabályozását vagy a korosztályok kialakítását.
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