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• A romániai medve-
populáció menedzs-
mentjére irányuló 
országos akcióterv 
megvalósítását célzó 
támogatási szerző-
dést írtak alá szerdán 
a bukaresti európai 
alapok minisztériuma, 
illetve a környezetvé-
delmi, vízügyi és er-
dészeti minisztérium 
képviselői.

Európai uniós forrásból 53,5 
millió lejt fordítanak a romá-
niai barnamedve-populáció 

megfi gyelésére és egy hosszú távú 
menedzsmentterv elkészítésére. A 
támogatási szerződést tegnap írták 
alá a bukaresti európai alapok mi-
nisztériumának, illetve a környe-
zetvédelmi, vízügyi és erdészeti 
minisztérium képviselői – olvasható 
az RMDSZ közleményében. Ebben 
emlékeztetnek: bár a romániai med-
vevédelmi akcióterv 2018 nyarán 
látott napvilágot, hosszú ideig nem 
történt előrelépés az ügyben, de 
most a szaktárca megtalálta a kivite-
lezés módját és kereteit, amelyekről 
Tánczos Barna miniszter és Hegedüs 
Csilla államtitkár tegnap sajtótájé-
koztató keretében számolt be.

Az erdőben tartani a medvét

„53 598 950 lejt különítettünk el a 
Nagy Infrastruktúra Operatív Prog-

ram 2014–2020 egyik projektjében 
arra, hogy olyan intézkedéseket fo-
ganatosítsunk, amelyek csökkentik 
az ember és a medve közti konfl ik-
tusok számát. Ugyanakkor hozzájá-
rulnak a medvék életterének megőr-
zéséhez és a populáció fenntartható 
menedzsmentjéhez. Ez a projekt fon-
tos összetevője annak az intézke-
déscsomagnak, amellyel csökkent-
jük az ember és a medve közötti 
találkozások esélyét, emellett pedig 
hozzájárul ahhoz, hogy a medvét az 
erdőben, a saját élőhelyén tartsuk” – 
fogalmazott a tárcavezető. Tánczos 
szerint a projekt legnagyobb hoza-
déka, hogy tudományos kutatáson 

alapuló, megcáfolhatatlan választ 
ad arra a kérdésre, miszerint hány 
medve van Romániában. „A faj 
menedzsmentjének alapja, hogy 
tudjuk, hány egyed van. A populá-
ciódinamika fontos adata a kor és 
az ivar szerinti összetétel, valamint 
az egyes egyedek térbeli elhelyez-
kedése. Ezekre kell alapozni a me-
nedzsmentet az élőhely kapacitása 
és a szociális elfogadottság függvé-
nyében. Az optimális létszám azt je-
lenti, hogy az emberek konfl iktusok 
nélkül élnek együtt a fajjal, és az ál-
lamra sem hárul túl nagy nyomás a 
károk megtérítése miatt” – közölte a 
környezetvédelmi miniszter.

A biodiverzitás védelmében

Hegedüs Csilla, az európai alapok 
minisztériumának államtitkára a 
közlemény szerint rámutatott: a 
szaktárca további projekteket bo-
nyolít le a biodiverzitás megőrzésé-
re Romániában. „Örülök, hogy az 
országos helyreállítási tervvel egy 
zöldebb, egészségesebb, biztonsá-
gosabb Romániát tudunk építeni. 
Több mint 1,3 milliárd eurót fordí-
tunk például erdősítésre és a bioló-
giai sokféleség megőrzésére, 88 ezer 
háztartásba vezetjük be a víz- és 

csatornahálózatot, 150 millió eurót 
fordítunk a Duna-delta természeti 
kincseinek megőrzésére, a kulturá-
lis életének fellendítésére, a tudatos 
turizmus népszerűsítésére” – részle-
tezte az államtitkár. A romániai bar-
namedve-populáció megőrzésére 
irányuló országos terv megvalósítá-
sát célzó, 2021 júliusa és 2023 decem-
bere között kivitelezendő projekt ke-
retében elvégzik a medvepopuláció 
genetikai megfi gyelését és számbeli 
felmérését. A Romániában először, 
külföldi szakemberek segítségével 
alkalmazandó módszer abban áll, 
hogy előre meghatározott útszaka-
szokon genetikai mintát (ürüléket/
szőrt) gyűjtenek, amelyekből el le-
het kerülni a többször számlálás 
veszélyét. Ugyanakkor az akcióterv 
keretében háziállatok, vetemé-
nyeskertek és más javak védelmére 
több mint 1000, különböző típusú 
villanypásztort biztosíta-
nak. Ezek a szerkezetek meg-
védik az emberek javait a 
nagyvadak okozta károktól; 
másrészt ezáltal tesztelik, 
hogy melyik típusú villany-
pásztor a leghatékonyabb 
ilyen medvesűrűségnél. Kame-
rákkal fogják megfi gyelni, hogyan 
hatnak a villanypásztorok a vadak-
ra, és hogyan reagál az állomány 
ezekre, így felmérhető a szerkezetek 
hatékonysága. Emellett a projekt ré-
sze egy 60 hektáros rehabilitációs 
központ létrehozása a medvék szá-
mára a brassói Keresztényhavason 
(Postăvaru), valamint a lakosság tá-
jékoztatása és érzékenyítése a fenn-
tartható vadgazdálkodással kapcso-
latban, különös hangsúlyt fektetve 
a medvékre – olvasható az RMDSZ 
közleményében.

Számos intézkedést tartalmaz 
az akcióterv, a medvék számát is 
meghatározzák
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Csángó Fesztivál 
és falunap
Július 31-én és augusztus 1-jén 
rendezik meg a 45. Tatros For-
rásánál Csángó Fesztivált és a 
falunapot Gyimesfelsőlokon. A 
falunapnak és a Csángó Feszti-
válnak a gyimesfelsőloki Réce 
patakában található Nyárfa 
birtok ad otthont. Szombaton 
főzőverseny, sportversenyek 
és különböző ügyességi vetél-
kedők – sörivó, palacsintaevő, 
favágó verseny –, zenés előa-
dások és koncertek várják az 
érdeklődőket, fellép a Zagyva 
Banda, a Gyimesvölgye Férfi-
kórus és a No Sugar együttes 
is. Vasárnap ünnepi szentmisét 
tartanak, ezt követi a szekeres 
felvonulás, majd 13 órától a 
Csángó Fesztivál megnyitója. A 
nap további részében hagyo-
mányőrző és gyermektánccso-
portok lépnek fel.

• RÖVIDEN 

A N T A L  E R I K A

A z augusztus első szombatjára 
eső rendezvény beharangozó-

ján Ötvös Koppány, a Maros Megyei 
Múzeum igazgatója beszélt arról, 

hogy a fesztivál eredeti célja 
megismertetni a mikházi 
római kutatások eredmé-
nyét, illetve a 2000 évvel 
ezelőtti kultúrát, életmódot. 
Idén a római kori Egyiptom 
a fesztivál központi témája, 

ugyanis az 1980-as években 
Mikházán találtak egy kis egyiptomi 
szobrocskát, amelyet be is mutatnak 
ez alkalomból, és köréje olyan előadá-
sokat, bemutatókat szerveznek, ame-
lyek a Római Birodalom és Egyiptom 

kapcsolatát taglalják – ismertette a 
részletes programot Pánczél Szilamér 
régész. Elmondta, katonai bemutatót 
is láthatnak az érdeklődők, egy tobor-
zót, valamint egy háborús eseményt 
egy római és egy barbár csapat között, 
lesz rabszolgavásár, divatbemutató, 
múzeumpedagógiai műhelyek.

Ahogy korábban, most is az egyik 
helyszín a ferences kolostor kertje és 
temploma, ahol a középkori kultúrán, 
művészeten, könyvkészítésen lesz a 
hangsúly. Sárándi Tamás történész 
elmondta, bár a Ferenc-rendiek nem 
kötődnek Egyiptomhoz, idén mégis 
lesz egy utalás rá, ugyanis Alexandriai 

Szent Katalin arcmása, aki Egyiptom-
ban született és halt meg, megjelenik 
a templom egyik, Szent Katalint ábrá-
zoló oltárképén. A Teleki Téka őrzi az 
egykori mikházi ferencesek könyv-
tárát, amelyből egy kis válogatást is 
megtekinthetnek a látogatók, illetve 
azt az Egyiptomot is bemutató kötetet, 
amelyet Teleki Sámuel szerzett a gyűj-

teménye számára – ismertette Lázok 
Klára, a Teleki Téka főkönyvtárosa. A 
kolostorkertben a szokásos magyar és 
román nyelvű vezetések mellett idén 
egy 12 feladatból álló vetélkedőt is tar-
tanak, amelyen különböző feladatokat 
kell megoldaniuk a jelentkezőknek, 
hogy aztán elnyerjék a szervezők elis-
merését és szimbolikus ajándékát. 

Egyiptom a központi témája a Római fesztiválnak
• Kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások, 
katonai bemutatók, koncertek színesítik az idei, immár 
kilencedik Római fesztivált augusztus 7-én Mikházán. 

Bemutatók, előadások lesznek 
a Csűrszínház árnyas kertjében

▸  FOTÓ: RAB ZOLTÁN

Uniós pénz medvemenedzsmentre
Több mint ötvenmillió lejt szánnak a nagyvad-populációt kezelni hivatott akciótervre




