
Fórum2021. május 4.
kedd8

Barna medve – igen,
de csak optimális létszámmal!

Nem is annyira véleményt akarok leírni, hanem a realitá-
sok asztalára akarom tenni a barna medvével kapcsola-
tos dolgokat. Először is nézzük meg, miről ír a Krónika az 
utóbbi időben. Röviden a Krónikából (2021. április 22.): 
A medveállomány ritkítását sürgetik a vadászok – Miköz-
ben a bukaresti szaktárca RMDSZ-es államtitkára szerint 
az Európai Unió által elvárt és az őszre elkészülő vad-
állománybecslés lehet az alapja a szakszerű beavatko-
zásnak, a vadászegyesületek „azonnali” medvekilövési 
„kvótákat” követelnek. Továbbá: „Eltérő a vadászegye-
sületek és a környezetvédelmi minisztérium véleménye a 
túlszaporodott romániai medveállományról. (...) A vadá-
szok arra fi gyelmeztetnek: ha a hatalmas létszámú med-
vepopuláció elindul, nincsenek biztonságban az állata-
ikat az istállókban tartó gazdák, de még nagyobb lesz 
a veszély, amikor a juhok és szarvasmarhák kikerülnek 
a legelőre. Szép Róbert államtitkár lapunknak elmond-
ta, azt szeretnék, hogy a prevenciós „kvótákat” megyei 
szintre osszák le, helyileg döntsék el, hol indokolt a va-
dászati beavatkozás”.

A vadgazdálkodásban vannak megfelelő szavak – állo-
mányszabályozás vagy szelekció és semmiképpen nem 
„ritkítás”. Az előbbi kettő az állományok optimális lét-
számának a fenntartását követi még akkor is, ha védettek 
a fajok. De kivonni a tárgyalt védett fajt a szelekció alól 
nem más, mint ökológiai katasztrófa. Csak azok az állatok 
maradjanak meg az állományban, amelyek megfelelnek 
a reprodukciónak, fi gyelembe véve a létszámot, melyet 
el tudnak tartani az élettér képességeinek kategóriái. Az 
„azonnali kilövés” csak azokra a medvékre irányul, ame-

lyek kárt tettek egyes gazdaságokban, veszélyt jelentenek 
az emberekre. Változtatni kell a módszereken, kihasználni 
az időt, mert a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy a meg-
történt esetek után sem tudták megtalálni azt az állatot, 
amely az emberi életet veszélyeztette. A „kilövési kvóta” 
egy megadott szám az állománybecslés után. Ezt így nem 
lehet végrehajtani. Fontos, hogy minőségileg kitűnő álla-
tok maradjanak az állományban, fi gyelembe véve mind a 
két nemet. Hosszú idő kell, hogy a vadonban megállapí-
tást nyerjen az állat, amely a szelekcióra érdemes.

Nem könnyű mesterség…
Már régen tudományos megállapítást nyert, hogy min-

denekelőtt a vadgazdálkodás kell hogy prioritást nyer-
jen, és nem maga a vadászat. Nyilatkoznom kell, mert 
semmi nem kötelez, hogy itt bővebb adatokat szolgáltas-
sak, mit jelent a megtervezett vadgazdálkodás, mert már 
többször is megírtam, hogy nem könnyű mesterség. Ez 
áldozatokat követel, nagyobb pénzráfordítást, de főleg 
szemléletváltást az állam és a természetvédők részé-
ről. A politika mint kiismerhetetlen irányzat a realitások 
elferdítésének módja, melynek dogmái vagy tanai és 
fenntartói olyan dolgokat próbálnak terjeszteni, amelyek 
a tudományos megoldásokat próbálják cáfolni negatív 
felfogásokkal. Próbálkoznak hatalmas összegeket befek-
tetni céljaik elérésének érdekében. Ilyen dolgok felveté-
sét szorgalmazták egyes politikai vezetők Hargita megyé-
ben, „szafariparkot” akarnak létesíteni azoknak a barna 
medvéknek, amelyek károkat okoznak, vagy veszélyez-
tetik az emberek életét. Katasztrófa!! Azért is meglepő a 
politikusok kĳ elentése, hisz a jelenlegi becsült létszám 
sem felel meg annak az élettérnek, amelyen a medvék él-
nek, a megterhelés sokkal nagyobb, még országos szin-
ten is minden 1000 hektárra nézve.

De ember, láss csodát! A szafaripark után megjelent 
az ún. „nagyragadozó-platform”, szintén Hargita megyei 
politikusok fantazmagoriái, melynek tudományos alapja 

nincs. Nem biztosítja a vadon élő állatok fennmaradá-
sát, a vadontenyésztés feltételeit. Hargita megye bar-
namedve-állományának optimális létszámát már sok 
évvel ezelőtt megállapították, elméletileg 420 darabot 
tesz ki. (dr. Ion Micu szerint) 1:1 ivararánnyal anélkül, 
hogy a becslések után hány anya vagy hím medve lé-
tezik a megye területén. Másképpen kifejezve, az ivari 
megoszlás nem ismeretes, habár az ivararány mellett az 
ivari megosztás fontos tényező. Éppen ezért a vadszám-
lálás folyamatos kell hogy legyen egész évben, hogy az 
év végi becslések minél pontosabbak legyenek, mert az 
állatok állandó mozgásban vannak. Az is tapasztalha-
tó, hogy a meglévő élettér az elmúlt évek során sokat 
romlott az ember negatív cselekedetei miatt. Az élelem 
hiánya egyes medvés területekről az állományt bizonyos 
százalékban teljesen eltávolította, attól eltekintve, hogy 
etetést is szorgalmaztak.

A vaddal való foglalkozás terén eluralkodott hanyagság 
miatt előreláthatólag tíz évbe telik, hogy megoldódjék a 
medvékkel való gazdálkodás problémája. Elsősorban 
nem a problémás egyedek „szafariparkban” tartása a 
mérvadó, hanem az állomány csökkentése minőségi se-
lejtezéssel, amit szigorúan megkövetel a vadtenyésztés. 
Megállapítani a selejtezés okait állandó megfi gyeléssel. 
Másodsorban e ragadozó faj és az ember közti biztonság 
megteremtése.

Nem akarom számokban kifejezni, hogy az utóbbi 
években hányan nyilatkoztak (nagyon kevesen) Brüsz-
szel politikájáról, ami a vadfauna problémáival foglal-
kozik. De a vadászoknak és a környezetvédőknek tud-
niuk kell, hogy az Európai Unió aktív politikát folytat a 
vadak életfenntartásának elveivel összhangban. Ismer-
ve Románia helyzetét, dr. Kelemen Atilla az Európai Va-
dászszövetségek Föderációjának kelet-európai alelnö-
ke 2019. október 26-án Szovátán a vad és a természet 
ünnepén a következőket nyilatkozta: „Az Európai Parla-
ment olyan döntést hozott, hogy a nagyvadak kérdését 
ezután a tagországok maguk rendezzék. A bukaresti 
politikumnak kellene bátorsága legyen, hogy felvállalja 
a negatív jelenségek orvoslását. A szükséges lépése-
ket akkor sem tudják megtenni, ha akarják, mivel nincs 
megfelelő szakminiszter, és úgy látszik, hogy a kormány 
sem képes ilyen dolgokra”.

Kérdem én, meddig kell még várni, hogy Románia rá-
térjen a megtervezett, optimális létszámú vadontenyész-
tésre vadfajok szerint? Romániában az a fontos, hogy a 
problémákat zavaros politikával oldják meg, ha tetszik, 
ha nem, a szakma csak másodosztályú. A nagyvadakkal 
való tervszerű gazdálkodás prioritást kell hogy nyerjen, 
ez fogja megmutatni, hogy miként gazdálkodik a vadgaz-
da, a természetvédő, a vadász, vagyis az ember, aki meg 
kell hogy ismerje a tudás hatalmát. Olvasva a hazai ál-
latvilág fenntartásáról a napilapokban megjelenő cikke-
ket, azt tapasztalom, hogy általában a lényeges dolgok 
kimaradnak, és a leírt szakmai problémák nem érik el 
jelentőségük értékét. A vadászgazdálkodás nem könnyű 
mesterség, meg kell tanulni!

RÁKOSI GYULA,
SZÉKELYUDVARHELY
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Fontos, hogy minőségileg kitűnő állatok maradjanak az állományban, fi gyelembe véve mind a két nemet

 » A nagyvadakkal való tervszerű gazdál-
kodás prioritást kell hogy nyerjen, ez fogja 
megmutatni, hogy miként gazdálkodik a 
vadgazda, a természetvédő, a vadász.

A román–magyar
szolidaritás napja

Magánlevélről csak indokolt esetben szólok nyilváno-
san. Most igenis indokolt.

Olvasom a Transindex portálon, hogy Sepsiszent-
györgy polgármestere, Antal Árpád egy román rádió-
adónak arról beszélt, hogy december 16-át a „román–
magyar barátság napjává” javasolná nyilvánítani (2021. 
április 19-i hír). Azért gondolt erre a napra, mert ezen a 
napon kezdődtek az 1989-es temesvári forradalom ese-
ményei, amikor egy magyar lelkész, Tőkés László köré 
csoportosulva az emberek – etnikumtól függetlenül – 
képesek voltak közösen fellépni.

A szűkszavú híradásból nem derül ki, hogy Antal Árpád 
csak javasolná, vagy konkrét elképzelése is van, tervezi, 
miként lépne tovább. És azt sem tudjuk meg, hogy isme-

ri-e Gabriel Andreescu elképzelését, aki 2020 decembe-
rében egy, a Contributors portálon megjelent szövegben 
a temesvári/romániai forradalmi folyamat kezdetéről 
elmélkedik, és ismételten arra fi gyelmeztet, hogy a for-
radalom kezdő időpontja december 15. Ugyanis sokan, 
egyre többen vannak, akik nemes egyszerűséggel a ro-
mán rendszerváltoztatás kezdőnapját december 16-ra 
teszik. Egy enciklopédia (Enciclopedia României) egye-
nesen november 23-át jelöli meg kezdőnapnak. Legyen 
bármi, csak ne az a nap, amikor a Mária téri parókia 
körül, Tőkés László és családja védelmében gyülekezni 
kezdtek az emberek. Ezt a napot a Wikipédia is igyekszik 
elkenni – de ez a portál nem a hitelesség letéteményese.

G. Andreescu javaslatára Tőkés László hívta fel a fi -
gyelmemet egy magánlevélben – azt hiszem, nem sér-
tő, ha beszélek itt róla. Andreescu szerint a történelmi 
igazság tényén túlmutat javaslata: december 15-e le-
hetne a román–magyar szolidaritás napja. Mert akkor 
mindkét fél indokoltan ünnepelhetne. A román–ma-
gyar / magyar–román szolidaritás kérdése történelmi 

kihívás. És parancs. Nem megkerülhető. Ha pedig ezt 
gondoljuk, akkor alakítsuk úgy, hogy a szolidaritás és 
a mi történelmi igazságunk kerüljön kikerülhetetlenül 
egymás mellé. Hogy ne lehessen félreseperni.

Ha december 15-e a magyar–román szolidaritás nap-
ja IS lesz, akkor a potenciális történelemhamisító ta-
lajt veszít: azt nem állíthatja, hogy a román nemzetnek 
nincs szüksége egy nemzet, egy szomszédos ország és 
egy európai kultúra szolidaritására. Nagyon jó a javas-
lat, el kellene kezdeni dolgozni rajta. Komolyan előké-
szítve, nehogy valamilyen politikai ellenakció elvigye 
a lényegét, vagyis ne üljenek rá úgy, hogy a mi igazsá-
gunkat lefejtik róla. Persze ez azt jelenti, hogy a kezde-
ményező lépést nagyon meg kell gondolni és alaposan 
előkészíteni.

És a kérdés azért is fontos, mert egy közösségi hova-
tartozását illetően sorozatosan a jó oldalt választó po-
litikus is megcsúszhat: december 16-át ír 15-e helyett.

A szerző politológus, nyugalmazott egyetemi docens
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