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A medvék istállókba is bemerészkednek, egyre jobban pusztítják az állatállományt

AZ EU „MEGNYUGTATÁSÁRA” KÉSZÍT FELMÉRÉST A MINISZTÉRIUM A VADPOPULÁCIÓRÓL – HELYI DÖNTÉS A BEAVATKOZÁSI KVÓTÁRÓL?

A medveállomány ritkítását sürgetik a vadászok
Eltérő a vadászegyesületek és a 
környezetvédelmi minisztérium véle-
ménye a túlszaporodott medveállo-
mányról. Miközben a bukaresti szak-
tárca RMDSZ-es államtitkára szerint 
az Európai Unió által elvárt, és őszre 
elkészülő vadállománybecslés lehet 
az alapja a szakszerű beavatkozások-
nak, a vadászegyesületek azonnali 
medvekilövési kvótákat követelnek.

 » MAKKAY JÓZSEF

A z elmúlt hónapban Tánczos Barna 
környezetvédelmi miniszter több-
ször találkozott székelyföldi polgár-

mesterekkel, a megbeszélések fő témáját 
pedig elsősorban a medvék által okozott 
vadkárok jelentették. Annak ellenére, 
hogy a gazdák, a helyi elöljárók és a va-
dászegyesületek egyre türelmetlenebbül 
várják a környezetvédelmi minisztériumtól 
a túlszaporodott medveállomány ritkítását 
célzó prevenciós és intervenciós kilövési 
kvótákat, a folyamat csigalassúsággal ha-
lad. Benke József, Székelyföld egyik legna-
gyobb vadászegyesülete, a Zetelaka és Tár-
sai Vadász és Horgász Társulat igazgatója 
pótcselekvésnek tartja a bukaresti szaktár-
ca által meghirdetett vadszámlálási prog-
ramot, amelynek adatait csak a jövő évre 
lehetne felhasználni. A romániai szakmai 
körökben az egyik legismertebb erdélyi 
magyar vadászati szakembernek számító 
Benkének az elmúlt években több pere is 
volt a minisztériummal az elmaradt inter-
venciós medvekvóták miatt. A Krónikának 
nyilatkozva úgy vélte, a Tánczos Barna 
irányította környezetvédelmi minisztéri-
um elődjei nyomdokában lép, mert „sok a 
szóbeli ígéret, de tettek nincsenek, és a szé-
kelyföldi emberek türelme fogytán”.

„Amit a szakminisztérium nemrég dér-
rel-dúrral bejelentett, azt a vadásztársasá-
gok és a környezetvédelmi minisztérium 
megyei kirendeltségei évi rendszeresség-
gel elvégzik. A vadászegyesületek képvi-
selőit, a környezetvédelmi hatóságokat 
és a nemzeti parkok felügyelőit a törvény 
kötelezi arra, hogy évente egyszer vagy 
kétszer vadszámlálást végezzenek, és a 
becsült adatokat formanyomtatványokon 
juttassák el az erdőőrségnek, ahonnan 
az adatok a környezetvédelmi miniszté-
riumba kerülnek. Ezt a munkát már kora 
tavasszal elvégeztük. Az 50 ezer hektáros 
zetelaki vadászterületünkön mintegy 300 
medve indul útnak. Visszafogottan 250-re 
becsültük a létszámukat abból kiindulva, 
hogy a nagyvadak egy része más vidékek-
re telepszik át. Ez is óriási szám, erdeink 
nagyvadeltartó képességének a többszö-
röse! Már tél végén jeleztük, hogyha ez a 
hatalmas létszámú medvepopuláció elin-
dul, nincsenek biztonságban az állataikat 
istállóban tartó gazdák, de még nagyobb 
lesz a veszély, amikor a juhok és szarvas-
marhák kikerülnek a legelőre” – fi gyel-
meztet a zetelaki szakember.

Kivárnak, de tiltakozásra készek
Benke József szerint az elmúlt években 
amolyan magányos harcosként vette fel a 
küzdelmet a környezetvédelmi miniszté-
riummal a vadgazdálkodás-ellenes maga-
tartás miatt, mára azonban az ország va-
dászegyesületeinek részéről egységes front 
kezd kialakulni arra az esetre, ha továbbra 
sem változik semmi. A vadásztársaságok 

attól tartanak, hogy a bukaresti politikum 
ismét meghátrál az általuk „méregzöldek-
nek” nevezett civil szervezetek nyomásá-
ra. Szerintük a Brüsszelből fi nanszírozott 
romániai „vadvédelmi” civil szervezetek 
eurómilliókat pályáznak hangzatos prog-
ramokra, amelyeknek a valóságban nincs 
hozadékuk. A vadásztársaságoknak a vé-
dett vadak őrzését állami ellenszolgáltatás 
nélkül kell elvégezniük, miközben a pénzt 
hozó vadászható állatfajokra is – őz, szar-
vas, vaddisznó, fácán és fogoly – egyre 
nehezebben kapják meg a minisztériumi 
jóváhagyásokat. Benke szerint a vadász-
ható fajokkal vadgazdálkodást folytató 
vadásztársaságok két hónapja az erdészeti 
csúcsvezetőségtől átkerültek a környezet-
védelemhez, ami tovább nehezíti a munká-
jukat. „Kivárjuk a törvényes határidőket: a 
környezetvédelmi minisztériumnak legké-
sőbb május 15-ig kell közölnie a vadászható 
fajokról szóló rendeleteit, illetve a védett 
ragadozók – medve és farkas – esetében 
a prevenciós és intervenciós kvótákat. Ha 
ezek nem jelennek meg, akkor eldöntjük, 
hogyan tovább, és milyen tiltakozó mód-
szerekhez folyamodunk. Annyi bizonyos, 
hogy mindenhol óriási az elégedetlenség! 
A vadászati szakmát nem a „méregzöld” 
civileknek, hanem szakembereknek kell 
felügyelniük” – fogalmazott lapunknak 
Benke József.

Négyezer helyett tízezer medve?
A romániai medveállomány nagyságáról 
többféle becslés létezik. A vadászegyesüle-
tek szerint az ország területén mintegy tíz-
ezer medve él, a korábbi szakminisztériumi 
felmérések ezt a számot hétezerre teszik. A 
zetelaki szakember adatai szerint a romá-
niai erdőségek maximum négyezer medvét 
tudnak biztonságosan eltartani. A fokoza-
tos beavatkozás tehát nem tűr halasztást. 
2016-ig, amíg a Dacian Cioloș vezette tech-
nokrata kormány be nem tiltotta a védett 
fajok listáján szereplő medve és farkas 
vadászatát, évente mintegy 400 medvére 
kaptak kilövési engedélyt a vadásztársa-
ságok. Mivel az állomány így is túlszaporo-
dott, a szakemberek javaslatára a preven-
ciós kvótát 2016-ban a minisztérium 520 
egyedre növelte. A technokrata kormány 
beiktatásával azonban a Cioloș-kabinet 
környezetvédelmi minisztere önhatalmú-
lag megszüntette a medvék vadászatát. Az 
utóbbi öt esztendő alatt 2017-ben és 2019-
ben hagyták jóvá 140-140 medve kilövését.

A székelyföldi szakember szerint térsé-
gekre leosztva a helyi vadásztársaságokra 

és a környezetvédelmi igazgatóságokra 
kell bízni, hogy melyik medvepopuláció 
esetében szükséges a sürgős beavatkozás. 
Ennek hiányában már idéntől pokollá vál-
hat sok állattartó gazdacsalád élete. Va-
dászat hiányában a medvék nem félnek, 
és egyre több nagyvad merészkedik be a 
településekre.

Uniós elvárás a vadállománybecslés
Szép Róbert, a környezetvédelmi minisz-
térium államtitkára azzal magyarázza 
a Tánczos Barna miniszter irányította 

szaktárcának a védett vadállatok becsült 
számának meghatározását célzó tender-
kiírását, hogy lehessen megindokolni 
Brüsszelnek a szükséges beavatkozásokat. 
„Egy-két héten belül eredményt hirdetünk, 
hogy kik nyerték a licitet, és onnantól fog-
va 9 hónap áll a nyertesek rendelkezésére, 
hogy a részletes dokumentációt letegyék a 
minisztérium asztalára. Reményeink sze-
rint azonban már szeptemberre elkészül a 
részletes felmérés” – nyilatkozta lapunk-
nak az államtitkár. A liciten vadásztársa-
ságok, egyetemek, kutatóintézetek és vad-
védelemmel foglalkozó civil szervezetek is 
részt vehetnek. Kérdésünkre, hogy a tél el-
múltával nem futottak-e ki az időből a med-
vék megszámlálásával, amelynek nyomait 
elsősorban a hóban szokták felmérni, az 
államtitkár úgy fogalmaz, ez a fajta becslés 
csak egy része a felmérésnek. A vadszám-
lálással foglalkozó szakmai műhelyeknek 
vannak ide vágó adataik, amelyeket ki-
egészítenek, illetve feldolgoznak másfajta 
becslések statisztikáival. A vadállomány 
felmérésének fontos ismérve az élőhelyek 
tíz százalékának a megfi gyelése.

Szép Róbert szerint ilyen átfogó vad-
állománybecslés 2016 óta nem készült a 
minisztérium számára, ezért nem akart 
semmiféle találgatásba bocsátkozni arról, 
mennyire valós a vadásztársaságok által 
emlegetett tízezer fős romániai medvepo-
puláció. „Megbízható adatokat csak a rész-
letes tanulmány elkészülte után tudunk 
mondani” – fogalmazott a Krónikának a 
környezetvédelmi államtitkár. Szép szerint 
az őszre elkészülő tanulmány nem akadá-
lyozza meg a minisztériumot abban, hogy 
már idén megelőzési és beavatkozási kvó-
tát írjon ki a problémás medvepopulációk 
szabályozására. „Azt szeretnénk, hogy a 
prevenciós kvótákat megyei szintre osz-
szuk le. Helyileg döntsék el, hol indokolt 
a vadászati beavatkozás. Valamilyen szin-

ten vissza szeretnénk hozni a 2016 előtti 
állapotokat. Mivel az európai szabályozás 
megengedi, hogy a védett fajok esetében 
is beavatkozás történjen, a tanulmánnyal 
az Európai Unió számára szeretnénk be-
bizonyítani, hogy Romániában egészséges 
dinamikát élvező medvepopuláció él” – ér-
velt a Krónikának Szép Róbert.

Felgyorsított kárrendezés
A környezetvédelmi minisztérium tisztség-
viselője tarthatatlannak nevezte a vadká-
rok megtérítése terén tapasztalt korábbi 
hozzáállást, ezért az elmúlt időszakban 
felgyorsították a kárrendezési folyamatot. 
Olyan informatikai rendszer kiépítésén 
dolgoznak, amelyben a károsult gazda nyo-
mon követheti majd, kinek az íróasztalán 
található a dossziéja. Amíg az új rendszer 
kiépül, kidolgozzák a kárrendezés új mód-
szertanát, amely határidőkhöz köti, hogy a 
pórul járt gazda mennyi időn belül juthat 
a pénzéhez. A szakminisztérium jelentősen 
felgyorsította az előző években felszínesen 
kezelt kárrendezési dossziék után járó kár-
térítések kifi zetését is.

Vadászati szakemberek azonban úgy 
látják, a gazdák folyamatosan növekvő 
kártérítési igényének gyorsított elbírálása 
felszínes kezelés marad csupán, ameny-
nyiben az ország erdeiben garázdálkodó 
medveállomány túlnépesedését nem lehet 
a közeljövőben megállítani.

 » Szakemberek szerint térségekre 
leosztva a helyi vadásztársaságokra 
és a környezetvédelmi igazgatósá-
gokra kell bízni, melyik medvepopulá-
ció esetében szükséges a sürgős be-
avatkozás. Ennek hiányában pokollá 
válhat sok állattartó gazda élete.

Az Olt partján kóborló nagyvad miatt riasztották a szentgyörgyieket

A RO-Alert fi gyelmeztető rendszeren küldött riasztással ébresztette tegnap reggel 6 óra-
kor a sepsiszentgyörgyieket a Kovászna megyei katasztrófavédelmi felügyelőség. Az üze-
netben annyi állt, hogy a város Kilyén felőli bejáratánál, az Olt partján medvét láttak, a 
vadat veszélyesnek ítélik. Arra kérték a lakókat, ne közelítsék meg a medvét, ne próbálják 
etetni, és ha lehet, kerüljék az érintett városrészt. A közösségi oldalakon sokan felhá-
borodottságuknak adtak hangot, indokolatlannak nevezve a riasztást, hiszen hajnalban 
senki nem jár az Olt partján. Az üzenetet a város minden részébe kiküldték, oda is, amely 
távol esik a folyótól. Gheorghe Neagu, a Kovászna megyei környezetvédelmi hivatal veze-
tője lapunknak elmondta, fél órával a riasztás után a medvét a rétyi keresztútnál látták, 
de mire a csendőrök odaértek, már eltűnt. „Bújócskázunk a medvével” – fogalmazott 
az igazgató, hozzátéve: egyre több ragadozó bukkan fel a települések környékén, mert 
a kedvezőtlen időjárás miatt nem találnak táplálékot az erdőben. Az elmúlt hetekben 
Esztelnekről, Csernátonból és Zágonból jelentettek medvekárt, a vad juhokat pusztított 
el. Az igazgató attól tart, a következő időszakban megszaporodhatnak a támadások. 
Becslések szerint Kovászna megye területén mintegy 1500 medve él. (Bíró Blanka)
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