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Bár a tavasz beköszöntével egy-
re több a medvék által okozott 
kár, sürgősségi esetben sem 
kaphatnak rendkívüli engedélyt 
a vadásztársaságok problémás 
példányok ártalmatlanítására. 
Megkeresésünkre az egyik va-
dásztársaság vezetője elmondta, 
a veszélyes nagyvadak szelek-
tálására lehetőséget biztosító, 
140 egyedre kiterjedő országos 
beavatkozási kvóta elfogyott.

 » SZÉCHELY ISTVÁN, SIMON VIRÁG

E gyre több medve garázdálko-
dik, illetve az általuk okozott 
káresetek száma is emelked-

ni kezdett a tavasz beköszöntével. 
Székelyföldön az elmúlt időszak-
ban számos településen jelentet-
tek medvék által okozott kárt: a 
Hargita megyei Nyikómalomfalván 
több mint negyven, Kecsetben hu-
szonegy, Zetelakán tizenhat juhot 
pusztított el a nagyvad. Farkaslaka 
községben több ízben is pusztított 
a medve, mégsem ártalmatlaníthat-
ják a problémás egyedeket az érin-
tett vadásztársulatok, a központilag 
jóváhagyandó kilövési engedélyre 
várni kell. A rendkívüli sürgősségi 
jóváhagyásra azonban hiába szá-
mítanak – panaszolta el lapunknak 
Benke József, a Zeteleka és Tár-
sai Vadásztársaság vezetője. Mint 
mondta, a veszélyes, károkozó med-
vék ártalmatlanítására rendkívüli 
minisztériumi engedély alapján le-
hetőséget biztosító, 140 egyedre ki-
terjedő országos beavatkozási kvóta 
elfogyott. Ezt követően a környezet-
védelmi tárca egy régebbi rendelet 
alapján kiadott még 24 rendkívüli 
jóváhagyást, a döntést azonban bí-
rósági úton megtámadta egy Kons-
tanca megyei civil szervezet. Első 
fokon meg is nyerte a pert, így új 
engedélyeket már nem tud kiállí-
tani a szakminisztérium – számolt 
be értesüléseiről Benke József. Az 
általa vezetett vadásztársaság már 
több mint három hete kérelmezett 
egy rendkívüli kilövési engedélyt a 
minisztériumtól, mert egy medve ti-
zenhat juhot pusztított el Zetelakán, 
ám azóta sem kapott jóváhagyást, 
és véleménye szerint a többi érintett 
vadásztársaság is hiába várja azt.

A „méregzöldek” akciói
Benke azt is elmondta, hogy az új, 
szintén 140 problémás egyedre ki-
terjedő beavatkozási kvóta jóváha-
gyását előíró rendelet előkészítő do-
kumentumai több mint három hete 
pihennek a Román Tudományos 
Akadémián, amelynek nem csupán 
konzultatív szerepe van a folyamat-
ban. A szabályozás nem kaphat zöld 
utat addig, amíg az akadémiai jóvá-
hagyást meg nem kapta – mutatott 
rá Benke. „És ha ez még mind nem 
volna elég, az állományszabályo-
zást lehetővé tévő prevenciós kvóta 
jövő évi megállapításához szüksé-
ges, a védett vadállatok becsült szá-
mának meghatározását célzó márci-
usi tenderkiírás is elakadt” – fejtette 
ki. Mint magyarázta, a tanulmány 
elkészítését a brassói Transilvania 
Egyetem, a brassói Erdészeti és 
Vadbiológiai Kutatóintézet, vala-
mint az Országos Vadásztársaság 
közösen végezték volna el, jelent-
keztek is kiírásra, de tisztességtelen 
versenyre hivatkozva elutasították 
jelentkezésüket. A vadgazdálkodási 
szakember abszurdnak tartja, hogy 
szakirányú állami intézményeket 
utasítanak el a liciten. „Olyan a 
medveproblémák helyzete, mint a 
feneketlen zsák: akkor, amikor már 
azt gondolnánk, hogy elérte a mély-
pontot, egyszerre három, négy új 
gond is előáll”– jellemezte a helyze-
tet Benke József. Véleménye szerint 
szervezett akciók állnak a háttér-
ben, amelyeket a vadásztársaságok 

által „méregzöldnek” nevezett civil 
szervezetek irányítanak.

Maros megyében is egyre 
gyakoribb a medvelátogatás
Szinte nem telik el hét anélkül, hogy 
ne küldenének vészjelzést medve 
jelenlétére fi gyelmeztetve a Maros 
megyei településeken élőknek. Több 
hétig Marosvásárhelyen „tette tiszte-
letét” a nagyvad, most a kisebb-na-
gyobb városközeli vagy hegyvidéki 
településeken bukkan fel. A megyei 
környezetvédelmi ügynökség vezető-
je szerint a medvék jelenlétére egyre 
gyakrabban lehet majd számítani. 
Maros megyében a tavalyi felméré-
sek szerint 800–1200 egyedet tarta-
nak számon, míg a megye természeti 
adottságait fi gyelembe véve legtöbb 
260–280 nagyvad tud itt megélni. Dă-
nuţ Ştefănescu rámutatott, a medvék 
túlszaporodása és az éves kilövési 
kvóta elmaradása egyre több gondot 
okoz a lakosságnak. Az elmúlt na-
pokban egy három év körüli medvét 
ütöttek el Petelében és két, pár hetes 
medvebocsot fogtak be és adtak át 
szakembereknek Póka faluban. A bo-
csok ott bóklásztak az udvarokban, 
a tulajdonosok azért fogták be őket, 
hogy a kutyák ne pusztítsák el a kis 
állatokat. A Milvus csoport természet-
védelmi egyesület szakemberei vitték 
a bocsokat a balánbányai medve-visz-
szavadító központba. Maros megyé-
ben bárányokat, juhokat pusztító 
medvéről is rendszeren hírt adnak a 
közösségi oldalakon. Az igazgatótól 

BÁR SOKASODNAK A KÁROK, A PROBLÉMÁS MEDVÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁT SEM ENGEDÉLYEZIK A HATÓSÁGOK A VADÁSZTÁRSASÁGOKNAK

Nem lőhetik ki a veszélyes nagyvadakat
megtudtuk, idén négy kérést továb-
bítottak a szakminisztériumhoz, 
ebből három kilövési kérés volt, egy 
pedig átköltöztetésre vonatkozott. 
Kettőre kaptak engedélyt, a vásár-
helyi, erdőszéli utcákban kószáló 
medve elköltöztetésére – ez meg 
is történt – és egy másik nagyvad 
kilövésére. „Több esetben megtör-
ténik, hogy bár a nagyvad rendsze-
res látogatója a lakott területnek, a 
helyi vadásztársaság mégsem kér 
engedélyt a kilövésére, elköltözteté-
sére. Alaposan megindokolt kérést, 
károkat igazoló dossziét kell össze-
állítani, de ez nem kellene elrettent-
sen senkit. A hozzánk beérkező és 
láttamozás után a minisztériumhoz 
továbbküldött kérésekre általában 
egy héten belül választ is kapunk” – 
mondta Dănuţ Ştefănescu.

Kilövési kvótát 
kellene megszabni
Az igazgató rámutatott, megesik, 
hogy a minisztérium illetékesei 
úgy értékelik, hogy a nagyvad nem 
jelent valós veszélyt az emberekre, 
gazdaságokra, és nem engedik meg, 
hogy kilőjék. Az igazgató szerint 
az éves kilövési kvóta megszabása 
és betartása jelentene megoldást 
az elszaporodó és lakhelyüket az 
élelem hiánya miatt elhagyni kény-
szerülő, lakott területekre beme-
részkedő medvék esetében. Ennek 
a kérdésnek a megoldása azonban 
a szakminisztérium asztalán van. A 
medveprobléma öt éve fokozottan 
borzolja a kedélyeket országszerte, 
de főként a székelyföldi megyék-
ben, ahol nagyszámú a populáció. 
A vadászat 2016-os betiltása óta 
a veszélyessé vált medvéket csak 
rendkívüli, a káresetet dokumen-
táló iratcsomóval igényelt minisz-
tériumi kilövési engedéllyel lehet 
ártalmatlanítani. Az állománysza-
bályozó, úgynevezett prevenciós 
célú vadászat teljesen tiltott, de 
a problémás egyedek ártalmatla-
nítására is csak két alkalommal, 
2017-ben és 2019-ben hagyott jóvá 
beavatkozási kvótát a szakminiszté-
rium. Mindkettő 140-140 károkozó 
medve ártalmatlanítását tette le-
hetővé, ám már a második keret is 
elfogyott. A minisztérium legutóbb 
március közepén adott ki jóváha-
gyást egy problémás medve kilövé-
sére Maros megyében, azóta csak 
áttelepítéseket engedélyeztek.

 » „Olyan a 
medveproblémák 
helyzete, mint a 
feneketlen zsák: 
akkor, amikor 
már azt gondol-
nánk, hogy elér-
te a mélypontot, 
egyszerre három, 
négy új gond is 
előáll”– jelle-
mezte a helyze-
tet Benke József

Megszaporodtak a vadkárok. Az elmúlt hetekben székelyföldi településeken juhokat ölt meg a medve 
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