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S zinte már követni sem lehet az 
országban, főként a székely-
földi térségben rendszeresen 

történő rengeteg medvetámadást: 
naponta érkeznek hírek arról, hogy 
hol bukkant fel a nagyvad, hol tet-
te tönkre a termést, illetve tizedelte 
meg a háziállat-állományt, vagy ép-
pen hol gázolt halálra medvét egy 
autós vagy a vonat. Kompromisszu-
mos, minden fél számára elfogad-
ható megoldás mégsem született az 
évek során, sőt a bizalmatlanság és 
az ellentétek csak még tovább mé-
lyültek: a vadgazdálkodók szerint 
az állatvédők fontosabbnak tartják a 
medvét, mint az emberi javakat vagy 
akár az emberéletet, miközben a zöl-
dek szerint sokan nem a valós meg-
oldás, hanem a trófeavadászat miatt 
sürgetik a medvepopuláció csökken-
tését. A viták kereszttüzében a kör-
nyezetvédelmi minisztérium tovább-
ra is hezitál, a már amúgy is jókora 
késéssel elfogadott populációmegőr-
zési akciótervet sem lépteti életbe, és 
az elfogadható kárpótlási rendszer 
szintén várat még magára. Holott 
az áldatlan állapot senkinek sem 
jó, még a medvéknek sem, ráadásul 
ahogy a nagyvadak szaporodnak, a 
károsultak részéről egyre fenyege-
tőbb az önbíráskodás veszélye.

A politikum egy része 
kvótapárti

A szenátus ugyan elfogadta a vadá-
szati és vadgazdálkodási törvényt 
mó dosító jogszabálytervezetet, 
amely nek értelmében a barnamedve 
öt évre lekerülne a szigorúan védett 
állatfajok listájáról, a képviselőház 
bizottsági vitáin azonban már az 
körvonalazódik, hogy ott nem lesz 
meg ehhez a többség – tudtuk meg 
Korodi Attilától. Az RMDSZ Hargita 
megyei képviselője azonban nem 
látja ezt akkora problémának, el-
mondása szerint ugyanis a javaslat 
egy „radikális reakció volt a tétlen-
ségre”, a tervezet pedig elfogadása 
esetén sem lépne azonnal hatály-
ba, hiszen egy-két évig biztosan 
eltartana az ügyről zajló tárgyalás 

Brüsszellel. Korodi rámutatott: most 
arról folynak egyeztetések, hogy a 
szaktárca beavatkozási kvótát hatá-
rozzon meg minden év elején. „Azt 
javasoljuk, hogy legyen egy sür-
gősségi kvóta, ez alapján lehessen 
intézkedni a veszélyes medvék ese-
tében, illetve egy megelőzési kvóta, 
ami az állomány túlszaporodását 
szabályozná elsősorban a hot-spot 
zónákban, tehát azokon a területe-

ken, ahol az élőhely teherbírásához 
viszonyítva túl sok a nagyvad” – ma-
gyarázta a politikus.

Korodi Attila arra is emlékezte-
tett, hogy a másik, a vadkárok gyor-
sabb és hatékonyabb megtérítését 
lehetővé tevő módosító tervezet al-
kotmánybírósági döntés után került 
ismét a parlament elé, amelynek 
szövegén nem kívánnak változtatni 
a pártok között nagyvonalakban lét-

rejött konszenzus alapján. A tervezet 
értelmében a megyei önkormányza-
tok év elején elkülönítenének egy 
összeget a vadkárok megtérítésére, 
a kifi zetett pénzeket pedig a környe-
zetvédelmi minisztérium visszafi -
zetné. A javaslat azt is tartalmazza, 
hogy személyi sérülés, illetve ha-
lálos kimenetelű támadás esetén is 
kárpótlást fi zetne az állam, megté-
rítve a nagyvadak által okozott sérü-
lések miatt szükséges kórházi költsé-
geket, valamint az áldozat bérét arra 
az időszakra, amíg nem tud dolgoz-
ni. A munkanélküliek a minimál-
bér alapján kapnának kártérítést. 
Amennyiben halálos kimenetelű tá-
madás történik, a családtagok meg-
kapnák az áldozat fi zetését a nyug-
díjkorhatárig hátralévő időszakra, 
illetve a minimálbér összegét, ha az 
áldozat munkanélküli volt. Korodi 
szerint már egy éve működhetne az 
elképzelés a gyakorlatban is, ha az 
államfő formai okokra hivatkozva 
nem dobja vissza a törvényt.

Az RMDSZ képviselője arra is 
kitért: a Mentsétek meg Romániát 
Szövetség (USR) politikusai most 
számukra „érthetetlen módon” azt 
kérik, vezessék vissza a régi előírást, 
miszerint a vadkárokért a mezőgaz-
dászok felelnek, nem pedig a va-
dásztársaságok. Korodi rámutatott: 
Európa számtalan országában a 
gazdák felelőssége abban áll, hogy 
biztosítaniuk kell a vadásztársasá-
goknak, hogy szükség esetén be-
avatkozhassanak az ő területükön 
is. „Mi azt szorgalmazzuk, hogy a 
minisztérium józan eszközökkel 

avatkozzon be, és működtesse az 
akciótervet, amire jelenleg nincs po-
litika szándék” – szögezte le Korodi 
Attila, aki abban bízik, a parlamenti 
vita lezárásával, egy új miniszter ki-
nevezésével ki tudják mozdítani az 
ügyet a holtpontról. „A módosítás 
jól ki van dolgozva, a szaktárca is 
felkészült szakmailag, mi abban va-
gyunk érdekeltek, hogy szorgalmaz-
zuk az előrelépést” – fogalmazott a 
politikus.

Több irányba húzzák a szekeret

Az érdekvédelmi csoportok folyama-
tosan más-más irányba „húzzák” a 
témát, ezért nem születik már évek 
óta hatékony megoldás a medvekér-
désre – vélekedett Benke József, a 
Zetelaka és Társai Vadásztársaság 
igazgatója. „Az a szekér soha nem 
halad, amelyiket egyszerre több 
irányba húznak” – szögezte le. Meg-
látása szerint a vadgazdálkodásban, 
akárcsak az erdőgazdálkodásban, 

a Helsinki Határozatban megfogal-
mazott tartamosság elvének kell ér-
vényesülnie, amely szerint az erdők 
területeit és javait úgy kell haszno-
sítani, hogy fennmaradjon a bioló-
giai sokféleség, a produktivitás, a 
megújuló képesség, a vitalitás és 
hosszú távon egyaránt teljesülnek a 
legfontosabb ökológiai, gazdasági és 
szociális funkciók.

Benke József hangsúlyozta: a 
medve valóban szigorúan védett 
állat, de van lehetőség arra, hogy 
kilövési engedélyt adjanak rá, hi-
szen az Európai Bizottság útmuta-

Téli álmon a medvekérdés
A vadászok megelőzési és sürgősségi kvótát szorgalmaznak, a zöldek az erdei tevékenységeket szabályoznák

• Évek óta a romániai és a székelyföldi közbeszéd egyik legfontosabb 
és legvitatottabb témája a medvekérdés, mégsem úgy tűnik, hogy a 
probléma egyhamar megoldódna. Az érintett felek álláspontja nem köze-
ledett egymáshoz: a vadásztársaságok és a gazdák kitartanak amellett, 
hogy csökkenteni kell az állományt, a zöld szervezetek ellenben kevésbé 
drasztikus megoldás mellett kardoskodnak. A hatóságok eközben, bele-
értve a környezetvédelmi minisztériumot, képtelenek hatékony megol-
dást gyakorlatba ültetni – még azt sem sikerült kitalálniuk, egyáltalán 
hogyan mérjék fel a medvepopuláció nagyságát.

Menetrend szerint. Számos tele-
pülésen mindennapos eseménnyé 
váltak a medvelátogatások

▴ KORÁBBI  FELVÉTEL:  
      BELICZAY LÁSZLÓ„ „Ha három-négy éven 

keresztül engednék, hogy 
a közepes állomány-
ból, mind a két nemből 
kiszedjünk egyedeket, 
vissza lehet szoríta-
ni a túlszaporodást.”




