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A fajnak is kell  a beavatkozás
A Milvus szakembere hiányolja a medveállományról szóló információkat
• Jelenleg pár devi-
áns medve viselke-
dése tükrében ítélik 
meg a fajt, ezért az 
állománynak is fon-
tos, hogy ezeket az 
egyedeket kiemeljék, 
ártalmatlanítsák – 
jelentette ki Domokos 
Csaba természetvé-
dő. A Milvus Csoport 
medvekutatója sze-
rint a kormány asz-
talán lévő, azonnali 
beavatkozást lehe-
tővé tevő tervezet jó, 
de további lépések is 
kellenek.

P A T A K Y  I S T V Á N

C sütörtökön elfogadhatja a 
kormány a veszélyes med-
vékkel szembeni beavatko-

zást szabályozó sürgősségi rendelet 
tervezetét. Domokos Csaba termé-
szetvédő, medvekutató úgy véli, 
összességében támogatható a sza-
bályozás, hiszen a deviáns viselke-
désű, az emberektől már nem félő 
medvék esetében be kell avatkozni. 
A tervezett rendelet szerint a medve 
eltávolítását lehetővé tevő azonnali 
beavatkozás három módszer alap-
ján történhet: a nagyvad elhajtása, 
a nagyvad elaltatása és áthelyezé-
se, abban az esetben pedig, amikor 
gyakran visszatér a településre és 
közvetlen veszélyt jelent az emberi 
életre, kárt tesz a javakban, jószá-
gokban, eutanáziát vagy kilövést 
kell alkalmazni.

Ki kell iktatni a bevonzó 
tényezőket is

Mit szól az elfogadás előtt álló sza-
bályozás hatékonyságáról a medve-
kutató? Domokos Csaba, a Milvus 
Csoport Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület munkatársa szerint 
„pár deviáns medve” viselkedése 
tükrében ítélik meg a fajt, ezért az 
állománynak is fontos, hogy ezeket 

az egyedeket kiemeljék, ártalmat-
lanítsák. „Ha életbe lép ez a be-
avatkozási lehetőség, az embertől 
való félelmét elvesztő, úgynevezett 
habituált medvéket kiemelik az ál-
lományból. Ugyanakkor más lépé-
sek is kellenek a helyzet hosszabb 
távú megoldásához. Ha kilőjük az 
embereket riogató medvét, de nem 
számoljuk fel azokat a tényezőket, 
amelyek bevonzották egy adott tele-
pülésre, akkor csak idő kérdése, és 
egy másik medve veszi át a helyét. 
Amíg hozzá tud férni a hulladék-
hoz, a különböző háziállatokhoz, 
amíg etetjük az utcán, addig sok tíz, 
esetleg több száz medvét is kilőhet-
nek, mindig jönni fog egy másik he-
lyette” – fogalmazott lapcsaládunk-
nak a biológus és vadgazda mérnök 
végzettségű szakember.

Ukrajnába sétált 
a Vásár helyen riogató nagyvad

Domokos Csaba szerint bár költséges 
és kockázatos megoldás, az áthelye-
zést sem kell elvetni bizonyos ese-
tekben. Példaként említette, hogy 
Marosvásárhelyen áprilisban fogtak 
be egy medvét, amely hónapok óta 
megjelent a város bizonyos részén. 
„Ratosnyától tizenöt kilométerre 
szállítottuk a Kelemen-havasokba. 
GPS nyomkövető nyakörvet kapott 
az állat, azóta fi gyeljük a mozgását, 

a tevékenységét. Egyetlen település-
hez sem közeledett, átment a Keleti- 
Kárpátokon, és most Ukrajnában 
tartózkodik. Szóval az áthelyezés 
is működhet, nem kell elvetni” – 
mondta Domokos Csaba. A szakem-
ber fontosnak nevezte a kártérítési 
rendszert, 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 
zöldszervezet, megkérdeztük a 
medvekutatótól, miért ennyire ra-
dikálisan medvebarát néhány „sö-
tétzöld” mozgalom, mint például 
az Agent Green. Domokos Csaba 
hangsúlyozta, hogy vannak ter-
mészetvédő szervezetek, de van 
egy állatvédő mozgalom is, amely 
teret nyer Romániában. Hozzátet-
te: utóbbiaknak egyre több köve-
tőjük van, mivel sokakat izgat a 
kóbor kutyák vagy macskák sorsa 
is. Ugyanakkor nyomatékosította: 
a természetvédők 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 létezé-
sükkel, tevékenységükkel rosszat 
tesznek a többieknek. Egy egészsé-

ges medveállomány fennmaradhat 
akár valamilyen szintű vadászat, a 
célzott egyedek kiemelése mellett 
is” – hangoztatta a Milvus egye-
sület munkatársa. Megemlítette, 
hogy egyesületük medvés projekt-
jének éves költségvetése 20–25 ezer 
euró. „Idén például 22 500 eurót si-
került összepályázni, míg egy GPS 
nyomkövető nyakörv 2500 euróba 
kerül” – utalt anyagi helyzetükre a 
szakember.

„Középen van az igazság”

Domokos Csaba elmondta, a 
medvekérdésben középen van az 
igazság, mint mindenben. „Sem-
miképpen sem szeretném elbaga-
tellizálni egyes esetek súlyossá-
gát, de hasonló történések eddig 
is voltak. Vannak valóban súlyos 
problémák, sok túlzás is. Székely-
föld jelentős részén az emberek 
eddig is együtt tudtak élni a med-
vével. Ahhoz, hogy ez faj megma-
radjon, valamiféle társadalmi elfo-
gadottság szükséges. Ez most épül 
le” – véli a medvekutató. Az elsza-
porodásra vonatkozó kérdésünkre 
a szakember elmondta: ezt tény-
szerűen kezeli mindenki, holott 
2016 óta még nagyságrendekben 
sem tudják, mennyi medve van. 
„Amit tudunk, hogy egyre gyako-
ribbak az észlelések, és ezekről 

egyre többet beszélnek. De 2016 
tájékán az emberek még azt sem 
töltötték fel a szociális hálókra, 
hogy mit ettek, nemhogy a medvé-
vel való találkozásokat. Amit tény-
szerűen tudunk: Erdélyben a med-
vének az elterjedési területe nő, és 
ez egy régebbi folyamat. Óvatosan 
beszélnék elszaporodásról. Ah-
hoz tudni kellene például, hogy 
mennyi a számukra megfelelő 
élőhely Romániában. Csak-
hogy ilyen információk je-
lenleg nincsenek” – jelezte 
Domokos Csaba. Hozzátet-
te, a medve esetében nem 
egy hegyvidéki fajról be-
szélünk. „Az, hogy a medve 
régebben csak a hegyvidé-
ken, valamennyire elszigetelten 
élt, kizárólag az emberi tevékeny-
ség következménye, oda szorítot-
tuk vissza. Sokkal jobb élőhelyek 
vannak számára a dombvidéken, 
a zárt fenyvesben ugyanis alig van 
mit ennie. Nem tudjuk, mekkora a 
születések száma és hogy mennyi 
pusztul el. Csak arról tudunk, amit 
hivatalosan kilőttek, de ezzel kap-
csolatban is ellentmondó számok 
vannak” – mondta lapunknak a 
medvekutató.

Deviáns egyedek. A veszélyes 
példányok miatt leépül a medvék 
társadalmi elfogadottsága
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