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VEZÉRCIKK

Jelenleg egy pár deviáns medve 
viselkedése tükrében ítélik meg 
a fajt, ezért az állománynak is 
fontos, hogy ezeket az egyede-
ket kiemeljék, ártalmatlanítsák 
– jelentette ki a Krónikának Do-
mokos Csaba természetvédő. A 
Milvus medvekutatója szerint 
az azonnali beavatkozást lehető-
vé tévő, a kormány asztalán lévő 
tervezet által biztosított lehetőség 
jó, de további lépések is kellenek.

 » PATAKY ISTVÁN

E lfogadhatja holnap a bukaresti 
kormány a veszélyes medvékkel 
szembeni beavatkozást szabá-

lyozó sürgősségi rendelet terveze-
tét. Domokos Csaba természetvédő, 
medvekutató úgy véli, összességében 
támogatható a szabályozás, hiszen a 
deviáns viselkedésű, az emberektől 
már nem félő medvék esetében be kell 
avatkozni. A tervezett rendelet szerint 
a medve eltávolítását lehetővé tevő 
azonnali beavatkozás három módszer 
alapján történhet: a nagyvad elhajtá-
sa, a nagyvad altatása és áthelyezése, 
abban az esetben pedig, amikor gyak-
ran visszatér a településre, és közvet-
len veszélyt jelent az emberi életre, 
kárt tesz a javakban, jószágokban, eu-
tanáziát vagy kilövést kell alkalmazni.

Ki kell iktatni a bevonzó 
tényezőket is
Mit szól az elfogadás előtt álló szabá-
lyozás hatékonyságáról a medveku-
tató? Domokos Csaba, a Milvus Cso-
port Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület munkatársa szerint „egy pár 
deviáns medve” viselkedése tükrében 
ítélik meg a fajt, ezért az állománynak 
is fontos, hogy ezeket az egyedeket ki-
emeljék, ártalmatlanítsák. „Ha életbe 
lép ez a beavatkozási lehetőség, az em-
bertől való félelmét elvesztő, úgyneve-
zett habituált medvéket kiemelik az ál-
lományból. Ugyanakkor más lépések is 
kellenek a helyzet hosszabb távú meg-
oldásához. Ha kilőjük az embereket 
riogató medvét, de nem számoljuk fel 
azokat a tényezőket, amelyek bevon-
zották egy adott településre a medvét, 

akkor csak idő kérdése, s egy másik 
medve veszi át a helyét. Amíg hozzá 
tud férni a hulladékhoz, a különböző 
háziállatokhoz, amíg etetjük az utcán, 
addig sok tíz, esetleg több száz medvét 
is kilőhetnek, mindig jönni fog egy 
másik helyette” – fogalmazott a Króni-
kának a biológus és vadgazda mérnök 
végzettségű szakember.

Ukrajnába sétált 
a Vásárhelyen riogató nagyvad
Domokos Csaba szerint bár költ-
séges és kockázatos megoldás, 
de az áthelyezést sem kell elvet-
ni bizonyos esetekben. Példaként 
említette, hogy Marosvásárhelyen 
áprilisban fogtak be egy medvét, 
amely hónapok óta megjelent a vá-
ros bizonyos részén. „Ratosnyától 
tizenöt kilométerre szállítottuk a 
Kelemen-havasokba. GPS nyom-
követő nyakörvet kapott az állat, 
azóta fi gyeljük a mozgását, a tevé-
kenységét. Egyetlen településhez 
sem közeledett, átment a Keleti-Kár-
pátokon, s most Ukrajnában tartóz-
kodik. Szóval, az áthelyezés is mű-
ködhet, nem kell elvetni” – mondta 
Domokos Csaba. A szakember fon-
tosnak nevezte a kártérítési rend-
szert, amely működik ugyan, de 
nehézkes, kevésbé bürokratikussá 
kellene tenni. „A falusi embert, aki-
nek elvitte a tehenét a medve, nem a 
lelövés fogja megnyugtatni, hanem 
hogy tudjon egy új tehenet venni, s 
folytathassa életét” – hangsúlyozta.

Miután a Milvus egyesület is zöld-
szervezet, megkérdeztük a medve-
kutatótól, miért ennyire radikálisan 
medvebarát néhány „sötétzöld” moz-
galom, mint például az Agent Green. 
Domokos Csaba hangsúlyozta, hogy 
vannak természetvédő szervezetek, de 
van egy állatvédő mozgalom is, amely 
teret nyer Romániában. Hozzátette: 
utóbbiaknak egyre több követőjük 
van, mivel sokakat izgat a kóbor ku-
tyák vagy macskák sorsa is. Ugyanak-
kor nyomatékosította: a természetvé-
dők célja az, hogy a medvének hosszú 
távon is egy egészséges, életképes 
állománya legyen Romániában. „Ez 
nem azt jelenti, hogy minden egyes 
egyedet meg kell védeni. Egyesek lé-
tezésükkel, tevékenységekkel rosszat 
tesznek a többieknek. Egy egészséges 

medveállomány fennmaradhat akár 
valamilyen szintű vadászat, a célzott 
egyedek kiemelése mellett is” – han-
goztatta a Milvus egyesület munka-
társa. Megemlítette, hogy egyesületük 
medvés projektjének éves költségveté-
se 20-25 ezer euró. „Az idén például 22 
500 eurót sikerült összepályázni, míg 
egy GPS nyomkövető nyakörv 2500 eu-
róba kerül” – utalt anyagi helyzetükre 
a szakember.

„Középen van az igazság”
Domokos Csaba elmondta, a medve-
kérdésben középen van az igazság, 
mint mindenben. „Semmiképpen sem 
szeretném elbagatellizálni egyes ese-
tek súlyosságát, de hasonló történések 
eddig is voltak. Vannak valóban súlyos 
problémák, sok túlzás is. A Székelyföld 
jelentős részén az emberek eddig is 
együtt tudtak élni a medvével. Ahhoz, 
hogy ez faj megmaradjon, valamiféle 
társadalmi elfogadottság szükséges. 
Ez most épül le” – véli a medvekuta-
tó. Az elszaporodásra vonatkozó kér-
désünkre a szakember elmondta: ezt 
tényszerűen kezeli mindenki, holott 
2016 óta még nagyságrendekben sem 
tudják, mennyi medve van. „Amit tu-
dunk, hogy egyre gyakoribbak az ész-
lelések, és ezekről egyre többet beszél-
nek. De 2016 tájékán az emberek még 
azt sem töltötték fel a szociális hálókra, 
hogy mit ettek, nemhogy a medvével 
való találkozásokat. Amit tényszerűen 
tudunk: Erdélyben a medvének az el-
terjedési területe nő, s ez egy régebbi 
folyamat. Óvatosan beszélnék elsza-
porodásról. Ahhoz tudni kellene pél-
dául, hogy mennyi a számukra meg-
felelő élőhely Romániában. Csakhogy 
ilyen információk jelenleg nincsenek” 
– jelezte Domokos Csaba. Hozzátette, 
a medve esetében nem egy hegyvidéki 
fajról beszélünk. „Az, hogy a medve 
régebb csak a hegyvidéken, valameny-
nyire elszigetelten élt, kizárólag az em-
beri tevékenység következménye, oda 
szorítottuk vissza. Sokkal jobb élőhe-
lyek vannak számára a dombvidéken, 
a zárt fenyvesben ugyanis alig van mit 
ennie. Nem tudjuk, mekkora a születé-
sek száma, s hogy mennyi pusztul el. 
Csak arról tudunk, amit hivatalosan 
kilőttek, de ezzel kapcsolatban is el-
lentmondó számok vannak” – mondta 
lapunknak a medvekutató.
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HIÁNYOLJA A MEDVEÁLLOMÁNYRÓL SZÓLÓ INFORMÁCIÓKAT A MILVUS SZAKEMBERE

A fajnak is kell a beavatkozás Ha a kezedből eszik, 
a lábadból is fog

Nem véletlenül jut eszünkbe a viccszerű mondás, 
miszerint „az a medve, amelyik a kezedből eszik, a 
lábadból is fog”. Ugyanis ahogy a nagyvadak egy-
re inkább elszaporodnak, mind gyakoribbá válik, 
hogy az ember ostobán, felelőtlenül, óvatlanul 
viszonyul hozzájuk. Sűrűn lehet találkozni a saj-
tóban felvételekkel, amelyek azt rögzítik, amint az 
ember eteti, fényképezi, közel merészkedik a med-
vékhez. A minap is bejárta a világhálót egy meg-
hökkentő videó: a férfi  az országúton megállt Vran-
cea megyei jelzésű autójával, és majdhogynem a 
tenyeréből etette a járműhöz közel merészkedő 
vadat. De volt már eset arra is, hogy piszkálta, 
bosszantotta az anyamedvét a székelyföldi ember, 
akit aztán halálosan megsebesített az állat.

Mindenki tudja, hogy az egyre súlyosbodó 
medveprobléma okai rendkívül összetettek, és 
a sok fejtörést, konfl iktust okozó helyzet meg-
nyugtató megoldása, rendezése korántsem 
egyszerű. Az is világos, hogy a gond orvoslása 
a döntéshozók kezében van, a „mezei”, egysze-
rű állampolgár legtöbbször kiszolgáltatott és 
esélytelen, aligha tehet valamit önmaga és háza 
tája biztonsága érdekében. Azazhogy vannak 
esetek, amikor mégis tehetne: azt tehetné, hogy 
kerüli az esztelen, ostoba gesztusokat. Nem ár-
tana, ha tudatosodna a mindennapi emberben, 
hogy a medve – még ha „cukinak” is tűnik sokak 
szemében – nem más, mint vadállat, amelynek 
a vadonban kellene megtalálnia táplálékát. Mi-
vel a kétlábút áldotta meg a Fennvaló a gondol-
kodás képességével, neki kellene felmérnie: ha 
a ragadozó azt érzékeli, hogy könnyen juthat 
eledelhez, nyilván nem utasítja el, de mindez 
veszélyeket rejt magában.

Pofonegyszerű: ha etetjük a nagyvadat, az ter-
mészetesen a közelünkbe merészkedik. És ha az 
ember netán megĳ ed, hirtelen mozdulatot tesz, 
a vad, amelynek „működése” az ember számára 
titokzatos és kiszámíthatatlan, szintén megriad-
hat, sőt támadhat is. Ilyenkor megsebesítheti az 
embert, akár meg is ölheti. Aztán szélsebesen 
érkezik a hír a medvetámadásról, a hatóságok 
„nyilvántartásba” veszik, ártalmatlanítják, eset-
leg kilövik a medvét, hiszen nem kizárt, hogy a jö-
vőben emberekre támad. Így azzal, hogy valakik 
meggondolatlanul etetik a nagyvadat, tulajdon-
képpen ártanak neki: növelik annak az esélyét, 
hogy az állatnak bántódása esik. De embertár-
saiknak is ártanak, hiszen az a medve, amelyiket 
étellel traktálja az ember, mások közelébe is oda 
fog merészkedni táplálék reményében, és támad-
hat is. A vadon élő állatok nem olyan szabályok 
szerint viselkednek, ahogyan az emberi logika el-
képzeli, ezeket a szabályokat pedig nem szabad-
na összemosni a „cukiság” fogalmával.

Magyarán: tisztelni kellene embertársaink és 
a nagyvad életét, épségét is. És tegyük meg, ami 
tőlünk, gondolkodó emberektől telik: legalább 
ne csináljunk hatalmas ostobaságot. Van baj elég 
enélkül is a medvekérdés körül.
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Deviáns egyedek. A veszélyes példányok miatt leépül a medvék társadalmi elfogadottsága

 » RÖVIDEN

Népszámlálásról tájékoztatnak magyarul
Éppen nyolc hónappal a népszámlálás kezdete előtt, a 
romániai és erdélyi magyarság tájékoztatása és segítése 
céljával indul útjára ma hivatalosan a Népszámlálás.
ro portál, amely a 2022-ben esedékes összeírás magyar 
kampányának alapfelülete – áll a honlap szerkesztői 
által kiadott közleményben. Mint ismert, a jövő már-
ciusban induló népszámlálás két fontos újítása, hogy 
a lakosok saját kezűleg, az interneten is kitölthetik 
kérdőívüket, és valószínűleg mindezt anyanyelvükön 
tehetik meg. A portál ehhez kíván naprakész informá-
ciókkal szolgálni az érintetteknek, illetve módszertani 
útbaigazítást nyújtani az azt igénylőknek. „Célunk, hogy 
a népszámláláson lehetőleg minden magyar szárma-
zású, etnikumú, anyanyelvű személy részt vegyen és 
vállalja identitását, vallja magát magyarnak” – szögezte 
le Barna Gergő, a kampány koordinátora. 




