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Barnamedve – igen, de csak optimális létszámmal!
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Véleményét elküldheti: 

Nem is annyira véleményt akarok 
leírni, hanem a realitások 

asztalára akarom tenni a bar-
namedvével kapcsolatos dolgokat. 
Először is nézzük meg, miről ír a 
Székelyhon az utóbbi időben: A 
medveállomány ritkítását sürgetik 
a vadászok – Miközben a bukaresti 
szaktárca RMDSZ-es államtitkára 
szerint az Európai Unió által elvárt 
és az őszre elkészülő vadállomány-
becslés lehet az alapja a szakszerű 
beavatkozásnak, a vadászegye-
sületek „azonnali” medvekilövési 
„kvótákat” követelnek. Továbbá: 
„Eltérő a vadászegyesületek és 
a környezetvédelmi minisztéri-
um véleménye a túlszaporodott 
romániai medveállományról. (...) A 
vadászok arra figyelmeztetnek: ha 

a hatalmas létszámú medvepopu-
láció elindul, nincsenek bizton-
ságban az állataikat az istállókban 
tartó gazdák, de még nagyobb lesz 
a veszély, amikor a juhok és szar-
vasmarhák kikerülnek a legelőre. 
Szép Róbert államtitkár lapunknak 
elmondta, azt szeretnék, hogy 
a prevenciós »kvótákat« megyei 
szintre osszák le, helyileg döntsék 
el, hol indokolt a vadászati beavat-
kozás.”

A vadgazdálkodásban vannak 
megfelelő szavak – állomány-
szabályozás vagy szelekció, és 
semmiképpen nem „ritkítás”. Az 
előbbi kettő az állományok opti-
mális létszámának 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 állo-
mányban, amelyek megfelelnek a 
reprodukciónak, figyelembe véve a 
létszámot, melyet el tudnak tartani 
az élettér képességeinek kategóri-
ái. Az „azonnali kilövés” csak azok-
ra a medvékre irányul, amelyek 
kárt tettek egyes gazdaságokban, 
veszélyt jelentenek az emberekre. 
Változtatni kell a módszereken, 
kihasználni az időt, mert a jelen-
legi helyzet azt mutatja, hogy a 
megtörtént 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 állatok 
maradjanak az állományban, 
figyelembe véve mind a két nemet. 
Hosszú idő kell, hogy a vadonban 
megállapítást nyerjen az állat, 
amely a szelekcióra érdemes.

Nem könnyű mesterség…

Már régen tudományos megálla-
pítást nyert, hogy mindenekelőtt 
a vadgazdálkodás kell prioritást 
nyerjen, és nem maga a vadászat. 
Nyilatkoznom kell, mert semmi 
nem kötelez, hogy itt bővebb 
adatokat szolgáltassak, mit jelent 
a megtervezett vadgazdálkodás, 
mert már többször is megírtam, 
hogy nem könnyű mesterség. Ez 
áldozatokat követel, nagyobb 

pénzráfordítást, de főleg szem-
léletváltást az állam és a termé-
szetvédők részéről. A politika 
mint kiismerhetetlen irányzat a 
realitások elferdítésének módja, 
melyek dogmái vagy tanai és fenn-
tartói olyan dolgokat próbálnak 
terjeszteni, amelyek a tudományos 
megoldásokat próbálják cáfolni 
negatív felfogásokkal. Próbálkoz-
nak hatalmas összegeket befektet-
ni céljaik elérésének érdekében. 
Ilyen dolgok felvetését szorgal-
mazták egyes politikai vezetők 
Hargita megyében, „szafaripar-
kot” akarnak létesíteni azoknak a 
barnamedvéknek, amelyek károkat 
okoznak vagy veszélyeztetik az 
emberek életét. Katasztrófa! Azért 

is meglepő a politikusok kijelenté-
se, hisz a jelenlegi becsült létszám 
sem felel meg annak az élettér-
nek, amelyen a medvék élnek, a 
megterhelés sokkal nagyobb, még 
országos szinten is minden 1000 
hektárra nézve.

De ember, láss csodát! A 
szafaripark után megjelent az 
ún. nagyragadozó „platform”, 
szintén Hargita megyei politikusok 
fantazmagóriái, melynek tudomá-
nyos alapja nincs. Nem biztosítja a 
vadon élő állatok fennmaradását, 
a vadon tenyésztés feltételeit. 
Hargita megye barnamedve-állo-
mányának optimális létszámát már 
sok évvel ezelőtt megállapították, 
elméletileg 420 egyedet tesz ki. 
(dr. Ion Micu szerint) 1:1 ivararány-
nyal anélkül, hogy a becslések 
után hány anya vagy hím medve 
létezik a megye területén. Máskép-
pen kifejezve: az ivari megoszlás 
nem ismeretes, habár az ivararány 
mellett az ivari megosztás fontos 
tényező. Éppen ezért a vadszám-

lálás folyamatos kell legyen egész 
évben, hogy az év végi becslések 
minél pontosabbak legyenek, 
mert az állatok állandó mozgás-
ban vannak. Az is tapasztalható, 
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 selejtezés-
sel, amit szigorúan megkövetel a 
vadtenyésztés. Megállapítani a 
selejtezés okait állandó megfigye-
léssel. Másodsorban e ragadozó 
faj és az ember közti biztonság 
megteremtése.

Nem akarom számokban kifejez-
ni, hogy az utóbbi években hányan 
nyilatkoztak (nagyon kevesen) 
Brüsszel politikájáról, ami a vadfa-
una problémáival foglalkozik. De a 
vadászoknak és a környezetvédők-
nek tudniuk kell, hogy az Európai 
Unió aktív politikát folytat a vadak 
életfenntartásának elveivel össz-
hangban. Ismerve Románia helyze-
tét, dr. Kelemen Attila, az Európai 
Vadászszövetségek Föderációjá-
nak kelet-európai alelnöke 2019. 
október 26-án Szovátán a vad és 
a természet ünnepén a követke-
zőket nyilatkozta: „Az Európai 
Parlament 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 lépéseket 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 rátérjen a 
megtervezett, optimális létszá-
mú vadon tenyésztésre vadfajok 
szerint? Romániában az a fontos, 
hogy a problémákat zavaros 
politikával oldják meg, ha tetszik, 
ha nem, a szakma csak másod-
osztályú. A nagyvadakkal való 
tervszerű gazdálkodás prioritást 
kell nyerjen, ez fogja megmutatni, 
hogy miként gazdálkodik a vadgaz-
da, a természetvédő, a vadász, 
vagyis az ember, aki meg kell 
ismerje a tudás hatalmát. Olvasva 
a hazai állatvilág fenntartásáról a 
napilapokban megjelenő cikkeket, 
azt tapasztalom, hogy általában a 
lényeges dolgok kimaradnak, és a 
leírt szakmai problémák nem érik 
el jelentőségük értékét. A vadász-
gazdálkodás nem könnyű mester-
ség, meg kell tanulni!

Rákosi Gyula, Székelyudvarhely

Hargita megyében a medvék 
száma jóval meghaladja 
az optimális létszámot

▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L :
     B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Fotókiállítás 
és koncert
Május 4–10. között rendezi 
meg Hargita Megye Tanácsa 
a megyei ifinapokat. Ma 
15 órakor a Salamon Ernő 
Gimnázium előtt héliumos 
léggömböket engednek 
fel a fiatalok, és lesz egy 
vászonpanó, amin a fiatalok 
a gondolataikat, észrevéte-
leiket, kéréseiket oszthatják 
meg. A panót elviszik május 
5-én Gyergyóremetére, 6-án 
Ditróba, 7-én Szárhegyre, 8-án 
Gyergyóalfaluba, 9-én Gyer-
gyócsomafalvára, 10-én pedig 
Gyergyóújfaluba. Ugyancsak 
kedden, 19 órától fotótárlatot 
nyitnak meg a Figura Stúdió 
Színház előterében, majd 20 
órától a 4S Street akusztikus 
koncertet tart.
 

Tavaszi 
nagytakarítás
Folytatódik Csíkszeredában 
az általános tavaszi nagy-
takarítás a polgármesteri 
hivatal és az Eco-Csík köz-
tisztasági vállalat szervezé-
sében. Ma 13 és 20 óra között 
a Márton Áron és Stadion 
utcákban forgalomkorlátozás 
nélkül takarítanak, a Decem-
beri forradalom utcát pedig 
lezárják az autós forgalom 
elől a takarítás alatt. Holnap 
ugyanebben az időpontban 
a Hajnal utca takarítása kö-
vetkezik forgalomkorlátozás 
nélkül, lezárásra a Nárcisz 
sétányon kell számítani a 
városszépítés miatt.

Folytatódik 
a városszépítés
Székelyudvarhely Polgármes-
teri Hivatala felkéri a lakókat, 
hogy ma reggel hét és délután 
egy óra között ne parkoljanak 
a Függetlenség sugárúton (a 
Tábor és a József Attila utcák 
közötti szakaszon), valamint 
az Ady Endre utcában (a 
Tábor utca és a Függetlenség 
sugárút közötti szakaszon), 
mivel ott tavaszi takarítást és 
portalanítást végeznek.

Néptáncelőadás 
Gyergyóditróban
A Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes május 7-én 19 
órától Gyergyóditróban, a mű-
velődési házban mutatja be 
Erdély.ma – Levelek Londonba 
című előadását. A produkci-
óval a rendező-koreográfus, 
forgatókönyvíró Diószegi 
László emléket kíván állítani 
múltbéli értékeinknek, és 
egyben egy figyelmeztetést is 
megfogalmaz a jelenünkkel, 
jövőnkkel kapcsolatban. Je-
gyek a gyergyóditrói polgár-
mesteri hivatal titkárságán 
válthatók, naponta 8–15 óra 
között, illetve előadás előtt 
egy órával.

• RÖVIDEN 




