
Megszaporodtak a vadkárok az elmúlt 
hetekben, de a vadászok tehetetlenek 
a károkozó medvékkel szemben
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Fegyvertelenné  váltak
Már a problémás medvék ártalmatlanítására sem kaphatnak kilövési engedélyt

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

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

Farkaslaka községben, mégsem 
ártalmatlaníthatják a problémás 
egyedeket az érintett vadásztársa-
ságok, ugyanis a központilag jóvá-
hagyandó kilövési engedélyre még 
várni kell – írtuk egy hete az ismét-
lődő farkaslaki vadkárok kapcsán.

Hiába várnak

A rendkívüli engedélyre azonban 
hiába vár az érintett vadásztársaság, 
illetve az összes többi is, amelyek 
garázdálkodó medvék miatt kérel-
mezték a sürgősségi jóváhagyást, 
ugyanis nem kaphatnak – pana-
szolta el lapunknak Benke József, a 
Zeteleka és Társai Vadásztársaság 
vezetője. Mint arról beszámolt, a 
veszélyes, károkozó medvék ártal-
matlanítására rendkívüli minisztéri-
umi jóváhagyás alapján lehetőséget 
biztosító, 140 egyedre kiterjedő or-
szágos beavatkozási kvóta kiürült. 
Ezt követően a néhány hónapja az 
RMDSZ-es Tánczos Barna által veze-
tett környezetvédelmi tárca – egy ré-
gebbi rendelet alapján – kiadott még 
ugyan 24 rendkívüli engedélyt az or-
szágszerte történt károk miatt, ezt a 
döntést azonban bírósági úton meg-
támadta egy Konstanca megyei civil 
szervezet, első fokon meg is nyerte 

a pert, így új engedélyeket már nem 
tud kiállítani a szakminisztérium 
– számolt be értesüléseiről Benke 
József. A vadásztársaság elnöke már 
több mint három hete kérelmezett 
egy rendkívüli kilövési engedélyt a 
környezetvédelmi minisztériumtól, 
mert egy medve tizenhat juhot pusz-
tított el Zetelakán, ám azóta sem ka-
pott jóváhagyást, és véleménye sze-
rint a többi érintett vadásztársaság is 
hiába várja azt.

Problémák sora állt elő 
egyszerre

További gond – folytatta –, hogy az 
új, szintén 140 problémás egyedre 
kiterjedő beavatkozási kvóta jóvá-
hagyását előíró rendelet előkészítő 
dokumentumai több mint három 
hete pihennek a Román Tudomá-
nyos Akadémián, amelynek nem 
csupán konzultatív szerepe van 
ebben a folyamatban, így a szabá-

lyozás nem kaphat zöld utat addig, 
amíg az akadémiai jóváhagyást 
meg nem kapta. 

És ha ez még mind nem volna 
elég – tért át egy újabb problémára 
Benke József –, az állományszabá-
lyozást lehetővé tevő prevenciós 
kvóta jövő évi megállapításához 
szükséges, a védett vadállatok be-
csült számának meghatározását 
célzó márciusi tenderkiírás is el-
akadt. A tanulmány elkészítését 
a brassói Transilvania Egyetem, a 
brassói Erdészeti és Vadbiológiai 
Kutatóintézet, valamint az Orszá-
gos Vadásztársaság közösen végez-
ték volna el, jelentkeztek is kiírásra, 
de tisztességtelen versenyre hivat-
kozva elutasították jelentkezésüket 
– magyarázta a vadgazdálkodási 
szakember, aki teljesen abszurdnak 
tartja, hogy szakirányú állami in-

tézményeket utasítanak el a liciten, 
mert a vadásztársaságot is bevon-
ták volna a terepmunkába. 

Olyan a medveproblémák hely-
zete, mint egy feneketlen zsák: 
akkor, amikor már azt gondolná, 
hogy elérte a mélypontot, egyszerre 
három-négy új probléma is előáll – 
jellemezte a helyzetet Benke József, 
aki szerint szervezett akciók állnak 
a háttérben, amelyeket a vadásztár-
saságok által „méregzöldnek” neve-
zett civil szervezetek irányítanak.

Márciusban adták ki 
az utolsó jóváhagyást

A „medveprobléma” 2016 óta egyre 
fokozottabban borzolja a kedélye-
ket országszerte, és még inkább 
a székelyföldi megyékben, ahol 
nagyszámú a medvepopuláció. A 
medvevadászat 2016-os teljes be-
tiltása óta a károkozó, veszélyessé 
vált medvéket csak rendkívüli, a 
káresetet dokumentáló iratcsomó-
val igényelt minisztériumi kilövési 
engedéllyel lehet ártalmatlanítani. 
Az állományszabályozó, úgyneve-
zett prevenciós célú vadászat tel-
jesen tiltott, de a problémás egye-
dek ártalmatlanítására is csak két 
alkalommal, 2017-ben és 2019-ben 
hagyott jóvá beavatkozási kvótát a 
szakminisztérium. Mindkettő 140–
140 károkozó medve ártalmatlaní-
tását tette lehetővé, de már a máso-
dik keret is kiürült. A minisztérium 
kimutatása szerint legutóbb már-
cius közepén adott ki jóváhagyást 
a szaktárca egy problémás medve 
kilövésére Maros megyében, azóta 
csak áttelepítéseket engedélyeztek.

SIMON VIRÁG

M aros megyében a tavalyi fel-
mérések szerint mintegy 800–

1200 medve él, miközben a megye 
a természeti adottságait fi gyelembe 

véve legtöbb 260–280 nagyvadat 
tud eltartani. A megyei környezet-
védelmi ügynökség vezetője, Dănuţ 
Ştefănescu szerint a medvék túlsza-
porodása és az éves kilövési kvóta 
évekkel korábbi eltörlésének követ-
kezményei egyre több gondot fognak 
okozni a lakosságnak. Néhány nap-

pal ezelőtt egy hároméves medvét 
gázoltak el Petelében, Póka faluban 
pedig két fi atal medvebocsot fogtak 
be és adtak át a szakembereknek. A 
két-három hónapos kis bocsok két 
különböző nap bóklásztak az em-
berek udvaraiban, akik azért fog-
ták be a bocsokat, hogy a kutyák ne 
pusztítsák el őket. A Milvus csoport 
szakemberei vitték a kicsiket a ba-
lánbányai medve-visszavadító köz-
pontba. Vannak azonban nagyobb 
problémák is: bárányokat, juhokat 
pusztító medvéről is rendszeresen 
látni beszámolókat a közösségi ol-
dalakon.

Gyors az ügyintézés

Az igazgatótól megtudtuk, hogy 
idén már négy kérést továbbítottak 

a szakminisztériumhoz, ebből há-
rom kilövési kérés volt, egy pedig 
átköltöztetésre vonatkozott. Kettőre 
kaptak jóváhagyást, a marosvá-
sárhelyi, erdőszéli utcákba bejáró 
medve elköltöztetésére (ez meg is 
történt), illetve egy másik példány 
kilövésére. „Gyakran megtörténik, 
hogy egy-egy medve rendszeres 
látogatója a településnek, a helyi 
vadásztársaság mégsem kér enge-
délyt a kilövésére, elköltöztetésére. 
Igaz, hogy egy alapos indoklással 
dokumentált kérést, károkat iga-
zoló dossziét kell összeállítani, de 
ez nem kellene elrettentsen senkit. 
A hozzánk beérkező és láttamozás 
után a minisztériumhoz továbbkül-
dött kérésekre legtöbb egy héten 
belül választ is adnak. Megengedik, 
hogy a nagyvadat kilőjék, elköltöz-

tessék, de az is előfordulhat, hogy 
nem. Hiszen megtörténik, hogy a 
minisztérium illetékesei úgy értéke-
lik, a nagyvad nem jelent valós ve-
szélyt az emberekre, gazdaságokra, 
és nem engedik meg, hogy kilőjék” 
– fogalmazott a megyei környezet-
védelmi ügynökség vezetője.

Dănuţ Ştefănescu sze-
rint éves kilövési kvóta 
jóváhagyása és betartá-
sa jelentené a megoldást 
a problémára, ami azért 
alakult ki, mert a medvék 
elszaporodtak, az élelem-
hiány miatt élőhelyük elhagyására 
kényszerülnek, és egyre gyakrab-
ban bemerészkednek a lakott te-
lepülésekre. Ennek a kérdésnek a 
megoldása azonban a szakminisz-
térium asztalán van, mondta.

Maros megyében is egyre gyakoribb váratlan vendég a medve
• Szinte nem telik el úgy hét a Maros megyei települé-
seken, hogy ne kapnának medve jelenlétére figyelmez-
tető vészjelzést az ott élők. A nagyvad korábban még 
Marosvásárhelyre is hetekig bejárt, most a kisebb-na-
gyobb városközeli vagy dombvidéki települések lakóit 
riogatják a medvék, illetve a nagyvad jelenlétére figyel-
meztető hatósági vészjelzések. A megyei környezetvé-
delmi ügynökség vezetője szerint a medvék jelenlétére 
egyre gyakrabban lehet majd számítani.

• Nyikómalomfalván több mint negyven juh, Kecsetben huszonegy birka, 
Zetela kán tizenhat – ez a mérlege az elmúlt hetekben történt néhány, med-
vék által okozott vadkárnak, amelyek a tavasz beköszöntével újból sokasod-
ni kezdtek. Ezúttal viszont még sürgősségi esetben sem kaphatnak rendkí-
vüli engedélyt a problémás medvék ártalmatlanítására a vadásztársaságok, 
panaszolta el lapunknak az egyik érintett vadásztársaság vezetője.




