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Nyomásgyakorlást  remélnek
Prioritási listát dolgoztak ki a medveprobléma megoldásához szükséges teendőkről
• Az Európai Bizott-
ság (EB) által remél
nagyobb nyomásgya-
korlást a román kor-
mányra a medveprob-
léma rendezésének
ügyében Benke József,
aki tagja az EB környe-
zetvédelmi igazgató-
ságához tartozó, Harg-
ita megyében működő
romániai nagyraga-
dozó platformnak. A
szerveződés priori-
tási listát készített a
medvekérdés megol-
dásához szükséges
teendőkről, amelyről
jelentést tesznek az EB
szakintézményének.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

K edden ül össze legközelebb 
az év eleje óta tevékenyke-
dő nagyragadozó platform, 

amelynek tagjai kidolgoztak egy 
prioritási listát a medvékkel való 
együttéléshez szükséges teendőkről. 
A platformot az Európai Bizottság 
Környezetvédelmi Igazgatóságának 
megrendelésére hozták létre, három 
EU-tagországban működik ilyen 
szerveződés, a romániai platform 

Hargita megyében tevékenykedik. A 
Hargita megyei regionális platform-
nak számít, amelyben a medvékkel 
való együttélés tekintetében felme-
rült problémák különböző érintettjei 
– állattartó gazdák, méhészek, vala-
mint vadgazdák képviselője, polgár-
mester, a megyei tanács illetékesei,
természetvédelmi civil szervezet,
illetve a környezetvédelmi ügynök-
ség képviselője –, összesen minteg y
tizenöt tag vesz részt – tájékoztatott
Benke József, a Zetelaka és Társai
Vadásztársaság vezetője, aki szin-
tén tagja a platformnak. A megbe-
szélésen ugyanakkor részt veszne k

az európai platform tagjai, európai 
ernyőszervezetek, például az Euró-
pai Földtulajdonosok Szervezete, az 
Európai Vadász és Természetvédő 
Egyesületek Föderációja.

Szabályozni kell 
a medveállományt

A csoport által kidolgozott priori-
tási lista első helyén az áll, hogy 
regionálisan szabályozni kell a 
medveállományt, egyrészt preven-
ciós módon, egyszersmind javítva 
az állomány minőségét a gondos 
szelekcióval, másrészt beavatkozá-

si kvótával. A platform jelentésben 
továbbítja a prioritási listát az Eu-
rópai Bizottság Környezetvédelmi 
Igazgatóságának, és mint azt Benke 
József elmondta, ő azt szeretné, ha 
ezt a román kormánynak is elkül-
denék, hogy mihamarabb meg-
történjenek a szükséges lépések a 
medveproblémák megoldása ügyé-
ben. Mindazonáltal bízik benne, 
hogy az EB tájékoztatása révén nő 
majd a nyomásgyakorlás a kormá-
nyon a medveproblémák rendezése 
érdekében. „Ez egyike azoknak a 
csatornáknak, amelyeken keresztül 
nyomást kell gyakorolni” – fogal-

mazott a szakember, aki abban is re-
ménykedik, hogy a szenátus után a 
képviselőház is megszavazza majd a 
medvepopuláció szabályozása érde-
kében éves kilövési kvótákat előíró 
törvénytervezetet, így legalább jövő 
évtől elkezdődhet majd a probléma 
rendezése. 

Sürgősen lépni kell

A helyzet megoldása azért is sürge-
tő, mert – mint arról a vadgazdál-
kodási szakember már korábban is 
panaszkodott – a kormány bukása 
és a környezetvédelmi miniszter le-
mondása óta a szaktárca nem adott 
ki rendkívüli kilövési engedélyeket 
még a problémás, veszélyes medvék 
ártalmatlanítására sem. A tárca ál-
lamtitkári tisztségű vezérigazgatója 
távozásakor ugyan elbírált néhány 
ilyen jellegű kérelmet a minap, de 
azoknak a többségét is elutasította, 
így nem kaphatott kilövési engedélyt 
például a Nagy-Küküllő Vadásztár-
saság sem a Székelyudvarhely hatá-
rában elgázolt és emiatt megsérült, 
veszélyt jelentő medve ártalmatlaní-
tására – mondta el Benke József. 

A Pálpatakán szeptember elején 
több tehenet is elpusztító medvét 
viszont sikerült kilőni nemrég, igaz, 
arra még a kormány bukása előtt 
kérelmezte a kilövési engedélyt a 
Zetelaka és Társai Vadásztársaság. 
A garázdálkodó nagyvadat – egy 
viszonylag nagy termetű sötét pél-
dányt – részben a helybéliek által 
készített videófelvétel alapján tud-
ták azonosítani, amikor az állat 
mintegy két hete visszatért a hely-
színre a csaliként ott hagyott tehén-
tetemre – tudtuk meg a vadásztár-
saság vezetőjétől.

Az állományszabályozó 
kilövések szorgalmazása áll a 
prioritási lista első helyén

▾ F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

A z október 2. és november 2. kö-
zött lezajlott medvetémás kam-

pányról tartott foghíjas beszámolót 
egy csütörtöki sajtótájékoztatón Bor-
boly Csaba, Hargita Megyei Tanácsá-
nak vezetője és Demeter László bio-
lógus, az intézmény tájgazdálkodási 
munkacsoportjának vezetője.

Hiányos számadatok

A kampány célja egyébként az volt, 
hogy tudatosítsák a lakosságban a 
bejelentések fontosságát. Az akció 
kezdetén három feladat elvégzését 
kérték minden olyan személytől, aki 
medvét lát, kár érte vagy medvetáma-
dás áldozatául esett. Minden esetben 
tárcsázzák a 112-es egységes segélyhí-
vószámot, jelentsék az esetet az ille-
tékes polgármesteri hivatalban, és az 
információkat küldjék el a vadkar@
hargitamegye.ro e-mail-címre. A csü-
törtöki kiértékelőn Borboly sikeresnek 
nevezte a kampányt, hiszen elmon-
dása szerint látványosan megnöveke-
dett a bejelentések és a kárigénylések 

száma. Azt azonban nem tudta meg-
mondani, hány „medveészlelő” ívet 
töltött ki a lakosság. Állítását ehelyett 
azzal támasztotta alá, hogy az augusz-
tusban élesített Ro-Alert rendszeren 
keresztül a kampány kezdetéig, azaz 
két hónap alatt 22 riasztást küldtek ki 
medve miatt, a kampány hónapjában 
pedig 13-at. Ez a megyei tanácselnök 
szerint azt jelenti, hogy megnőtt a la-
kossági bejelentések száma a 112-es 
egységes segélyhívószámon. 

A kárbejelentések esetében még 
ennél is homályosabb eredmények 
születtek: Borboly csak arról tudott 
beszámolni, hogy a kampány ideje 
alatt 28 kárigénylést nyújtottak be, azt 
azonban már nem tudta megmondani, 
hogy a korábbi hónapokban miként 
alakult ez a szám. Igaz, kérdésünkre 
javasolta, hogy a tavalyi 180 esetet 
osszuk el 12-vel, és akkor megtudjuk, 
hány eset történt tavaly havonta, az 
viszont egyértelmű, hogy egy ilyesfajta 
összehasonlítás statisztikai szempont-
ból értelmetlen. Meglátásunk szerint 
ugyanis nem pontosan 15–15 eset 

történt tavaly minden hónapban, rá-
adásul a medvepopuláció növekedése 
miatt a két évet sem lehet összehason-
lítani. Következtetéseket csak úgy lehe-
tett volna levonni, ha például a nyári 
hónapokban és szeptemberben jegy-
zett kárbejelentésekhez hasonlítják a 
kampány számait, így azonban nem le-
het tudni, hogy valóban előrelépésnek 
számít-e az októberi 28 kárigénylés. 
Borboly arra is kitért, hogy bár a kam-
pánynak vége, az alatta népszerűsített 
célok továbbra is érvényesek, ezután is 
számítanak a lakosságra a bejelenté-
sek és a kárigénylések terén.

Szakmai tanácskozás várható

A sajtótájékoztató második felében egy 
jövő héten esedékes nagyszabású ese-
ményről árultak el részleteket. Kiderült 
ugyanis, hogy kedden Csíkszeredában 
ülésezik a nagyvadak és az ember 
együttélésével foglalkozó európai uni-
ós platform; erről részletesen olvashat-
nak lapunk Nyomásgyakorlást remél-
nek című cikkében. (Iszlai Katalin)

Tudatosítani a lakosságban a bejelentések fontosságát

A RO-Alert rendszeren keresztül 
értesítették az erdőszentgyör-

gyieket, hogy medve jár a települé-
sen: tegnap reggel 7 óra 30 perckor, 
amikor a gyermekek iskolába, a fel-
nőttek munkába igyekeztek, medvék 
sétáltak a Fő utcán. A két boccsal 
sétáló anyamedvét Erdőszentgyörgy 
és Havadtő határánál látták, lakott 
területen, hiszen a két település má-
ra összenőtt. Egy cégvezető jelezte 
elsőként, hogy vigyázni kell, hiszen 
a medve és a két bocs a kisváros felé 

sétál. Az erdőszentgyörgyi városháza 
sajtószóvivője, Átyim Kata a Székely-
honnak elmondta, hogy közleményt 
is kiadtak, fi gyelmeztetve a lako-
sokat, hogy legyenek fi gyelmesek, 
lehetőleg kerüljék a városszéli bozó-
tosokat és a Kis-Küküllő partját, hi-
szen ott húzódhatnak meg a medvék. 
Átyim Kata elmondta, hogy az elmúlt 
éjszaka tyúkokat is pusztított egy 
Erdőszentgyörgyre betévedt  medve. 
A városházi szóvivő arról is beszélt, 
hogy visszajelzések szerint a nagyva-
dakat elkergetni érkező csendőrök, 
vadászok, erdészek által csapott zaj 
és fényjelzések egyre kevésbé ijeszti 
meg az élelem után kutakodó álla-
tokat. Hármasfaluban történt meg a 
napokban, hogy miután a helyszínre 
vonuló csapat elkergette az udvarra 
a bocsokkal bemerészkedő medvét, 
még aznap éjszaka visszajött és élel-
met keresett. (Simon Virág)

Az utcán járnak a medvék

Erdőszentgyörgyön lófráló medvék
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