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A sürgősségi beavatkozás csak 
az egyik eleme az összetett med-
veprobléma megoldásának, sok 
területen van szükség változta-
tásra, körültekintő feltérképe-
zésre – mondta el megkeresé-
sünkre Markó Bálint biológus, a 
Babeș–Bolyai Tudományegye-
tem (BBTE) rektorhelyettese. 
Az egyetemi oktató kifejtette, 
a medveprobléma gyökere az 
is, hogy sokkal többen járnak 
turistaként az erdőben, több 
helyen épültek erdei házak, az 
ember nagyobb felületet foglalt 
el, fragmentáltabb lett a táj, 
fogyaszthatóbb a szemét.

 » BÍRÓ BLANKA

A ggasztóak az egyre gyakoribb 
medvetámadások, teljes mér-
tékben érthető, hogy a helyiek 

elkeseredettek, dühösek – szögezte 
le Markó Bálint biológus, a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 
rektorhelyettese. A biológust annak 
kapcsán kérdeztük, hogy az utóbbi 
hetekben sűrűsödtek a medvetáma-
dások, Tánczos Barna környezet-
védelmi miniszter pedig rendeletet 
tervez a beavatkozás megsürgeté-
séről, miközben a zöld szervezetek 
tiltakoznak ez ellen. „Ezt a helyzetet 
mindenképpen meg kell oldani, a 
sürgősségi beavatkozás, a minisz-
teri rendelet indokolt, de ez csak az 
egyik lépés a megoldáshalmazból, 
amiről kell és érdemes beszélni” – 
szögezte le Markó Bálint. A biológus 
hangsúlyozta, a kilövés önmagában 
nem oldja meg a problémát, ez csak 
része lehet egy jól átgondolt stratégi-
ának. Mint mondta, a sürgősségi be-
avatkozást körültekintően kell meg-
tervezni, hiszen azzal, hogy kilőnek 
egy medvét, nem föltétlenül születik 
megnyugtató megoldás, amikor még 
az sem egyértelmű, milyen módon 
lehet azonosítani utólag egy koráb-
ban támadó medvét. „Mindenkép-
pen szükség van a beavatkozásra 
ott, ahol házakba törnek be a med-
vék, az emberek sötétedés után nem 
mernek kilépni a házból, ám ezt is 
szakszerűen kell megszervezni. Az 
altatás, a kilövés sem egyszerű fel-
adat, másrészt a sürgősségi beavat-
kozás mellé több más elemet kell 
rendelni. Minden országban, ahol 
medveproblémával küzdenek, pél-
dául Szlovéniában vagy az Amerikai 
Egyesült Államokban is, több mód-
szerrel próbálkoznak” – mutatott rá 
az egyetemi oktató.

Nem minden civil szervezet 
ellenzi a sürgősségi beavatkozást
Markó Bálint hangsúlyozta, árnyalni 
kell a képet, nem minden civil szerve-
zet ellenzi a sürgősségi beavatkozást. 
Valóban voltak, akik tiltakoztak, ám a 
nagyvadakkal foglalkozó szakembe-
rek és szervezetek jelentős része az el-
múlt években többször is közölte, az 
ilyen jellegű beavatkozások indokol-

tak lehetnek. Ám azt is hangsúlyoz-
ták, hogy más típusú megoldásokkal 
is elő kell rukkolni. „Leegyszerűsített 
meglátás, hogy megoldja a problé-
mát, ha lelövünk néhány medvét” – 
mutatott rá az egyetemi oktató. Markó 
Bálint kifejtette, a szakmai képviselet 
különböző fórumokon, anyagokban 
régóta vázolta a lehetséges megol-
dásokat, mivel kellene foglalkozni, 
hogy megnyugodhassanak a veszé-
lyeztetett lakosok, a természetvédők, 
a szakmai szervezetek, beleértve a va-
dásztársaságokat is. A megoldáscso-
mag fontos eleme a megfelelő kom-
munikáció, ami az elmúlt években 
hiányos volt. „Nem ellenségképeket 
kell kialakítani, miszerint ellenség a 
medve, a természetvédő, a vadász, 
hanem párbeszédet kell kezdemé-
nyezni” – mondta Markó Bálint. 
Szerinte a medve szociális elfoga-
dása a legfontosabb, ha a lakosság 
nem tud együtt élni vele, akkor a faj 
nem fog megmaradni Romániában 
sem. Hozzátette, a közbeszédben sok 
minden fennforog a medvékről, ám a 
valóság az, hogy kevés adat áll ren-
delkezésre. „Beszélünk számokról, 
eltartóképességről, ám mindez csak 
„lufi ”. Kevés a számok mögött a szak-
maiság” – szögezte le a biológus, aki 
szerint Románia adós azzal, hogy eb-
ben a kérdésben legalább felrajzolja 
a problématérképet, megnyugtatóan 
és mérvadóan feltérképezze, hogyan 
jutottunk el idáig. „Túl egyszerűsített 
megközelítés azt mondani: a problé-
ma gyökere az, hogy elszaporodtak a 
medvék. Lehet, hogy ez az egyik ok, 
de az is lehet, hogy több a turista, több 
ház épül, több a kitett szemét, ezekre 
mind meg kell keresni a választ, majd 
azok alapján javasolni megoldáso-
kat” – mutatott rá a biológus.

Nagyobb a medvével való 
találkozás valószínűsége
Nagyobb a valószínűsége, hogy a 
nagyvaddal találkozunk, ennek csak 

egyik lehetséges oka, hogy több a 
medve – mutatott rá Markó Bálint. 
Kifejtette, a találkozás valószínű-
ségét, az állat agresszivitását több 
tényező is növelheti. Sokkal többen 
járnak turistaként az erdőben, több 
helyen épültek erdei házak, az em-
ber nagyobb felületet foglalt el, frag-
mentáltabb lett a táj. Ugyanakkor 
megváltozott a vadetetés módszere, 
több a „fogyasztható” szemét, mint 
évtizedekkel ezelőtt, amikor keve-
sebb élelmet dobtak ki, mindez hoz-
zájárulhat, hogy a medvék közelebb 
húzódnak a településekhez. A bioló-
gus azt is elmondta, sok a felelőtlen 
ember, például ha egyik helyen ku-
tyával megkergetik a medvét, lehet, 
hogy egy másik helyszínen ugyanaz 
a medve rátámad egy emberre. Ezek-
re a problémákra meg kell keresni 
a megoldást, nem becslésekkel, ha-
nem tudományosan megalapozott 
módszerekkel. „A természetvédelmi 
területeken végeztek felméréseket, 
de ezeknek az adatoknak az össze-
fésülése, központi szintű felhaszná-
lása egy közös központi stratégia ki-
alakítása nem történt meg. Tehát ami 
megvan és jó adat, az sem haszno-
sult úgy, ahogy kellene. A kormány-
zatnak az a szerepe, hogy a „tűzoltá-
son”, a sürgősségi beavatkozáson túl 
ezt a folyamatot végigvigye” – hívta 
fel a fi gyelmet a biológus, hozzátéve, 
még mindig jobb ezt most elkezdeni, 
mint hogy tíz év múlva is csak arról 
beszéljünk, hogy létezik egy problé-
ma, ami kevésbé vagy agresszíveb-
ben tematizált, de nincs megoldva. 
Markó Bálint hangsúlyozta, a megol-
dás nem a természetvédők kezében 
van, az ő szerepük a véleménynyil-
vánítás, a tanácsadás és a szakmai 
kontroll. Elképzeléseket, ajánlásokat 
fogalmazhatnak meg a civil szerve-
zetek, az egyetemek, de az államnak 
kell kidolgozni a keretet, egy olyan 
stratégiát, hogy a helyi lakosok biz-
tonsága ne sérüljön, a medve is meg-
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Nem ellenségkép, hanem párbeszéd szükséges

A Hargita megyei Tusnádfürdőn nap mint nap az emberek közelében kószál, kukázik a medve
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maradjon, a természetvédelem is 
működjön, és a vadásztársaságok 
számára is elfogadható legyen.

Az állam végezze el 
a feladatát!
A megoldáshalmaz egyik eleme a 
sürgősségi beavatkozás, a másik 
fontos pillére a vadkárok megfele-
lő rendezése. Már a bejelentés túl 
bürokratikus feladat, a rendszer 
nem működik megfelelőképpen, 
a helyiek nem bíznak benne, a 
kifi zetések is késnek, sorolta Mar-
kó Bálint. Szerinte az államnak 
többet kellene áldoznia a termé-
szetvédelemre. „Nem a civil szer-
vezetekre kell mutogatni, hogy 
mit tesznek, vagy mit nem, hiszen 
ezek gyakran állami forrásoktól 
függetlenül, pusztán ügyszere-
tetből, külső pályázati pénzből 
tevékenykednek, vállalnak át álla-
mi feladatokat. Ugyanis az állam 
nem működtet megfelelő termé-
szetvédelmi őrséget, nincsenek jól 
meghatározott jogosítványok, kié-
pített hálózatok, nem megoldott a 
menhelyek támogatásának kérdé-
se, ahová a medvéket el lehetne 
helyezni” – részletezte a biológus. 
Arra is kitért, a szakmai szerve-
zetek birtokában sok olyan adat 
van, amit az állam fel tudna hasz-
nálni, de eddig nem tette meg. 
Például nyakörves mérések, meg-
fi gyelések, melyek alapján tudják, 
mennyit mozog egy medve, van-e 
értelme 100 kilométernyi távolság-
ra elszállítani, vagy nincs, mert 
lehet, hogy úgyis visszamegy. A 
biológus kifejtette, a vadászatnak 
is lehet szakmai szerepe a folya-
matban, az állományszabályozás-
ban. A természetvédők és a vadá-
szok érdeke ugyanaz, vagyis  hogy 
a vadállomány megmaradjon. 
Ez csak látszólag ellentmondás, 
hiszen egy vadászterület értéke 
sokkal nagyobb, ha vannak rajta 
medvék, ha a kialakult rendszer 
felborul, a vadászoknak sem jó. A 
feleknek közös nevezőre kell jut-
niuk, erre volt is nyitottság, ám az 
elmúlt években a diskurzus az el-
lenségkép-alkotás felé tolódott el. 
A zöld szervezetek esetében is el 
kell különíteni a különben jó szán-
dékú aktivizmust és a szakmai vé-
leményt – szögezte le Markó Bá-
lint. Példaként említette, hogy az 
erdősítésnek látszólag mindenki 
örül, de amikor bizonyos jó szán-
dékú aktivista szervezetek akácot 
ültetnek, a szakmabeliek jelzik, 
hogy ez nincs rendben, inkább 
őshonos fákat kell ültetni, és az 
invazív akácültetvényeket vissza-
szorítani. Markó Bálint a jó kezde-
ményezések között említette, hogy 
Hargita Megye Tanácsa létrehozta 
a Tájgazdálkodási Munkacsopor-
tot, mely a különböző felek közötti 
egyeztetéseket szorgalmazza szak-
emberek bevonásával. „A jövő az, 
ha nem csak egy hangot hallunk 
meg, ha teret adunk a szakmának, 
feltárjuk a probléma gyökerét, és 
megoldást találunk. Az állam en-
nek kell hogy keretet teremtsen” – 
összegezte a kolozsvári biológus.   

 » „A megoldás 
nem a természet-
védők kezében 
van, az ő szere-
pük a vélemény-
nyilvánítás, a 
tanácsadás és a 
szakmai kontroll. 
Elképzeléseket, 
ajánlásokat 
fogalmazhat-
nak meg a civil 
szervezetek, az 
egyetemek, de 
az államnak 
kell kidolgozni 
a keretet, egy 
olyan stratégi-
át, hogy a helyi 
lakosok bizton-
sága ne sérül-
jön, a medve is 
megmaradjon, a 
természetvéde-
lem is működjön, 
és a vadásztár-
saságok számára 
is elfogadható 
legyen” – mond-
ta Markó Bálint.




