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A romániai medvepopuláció 
menedzsmentjére irányuló 
országos akcióterv megvalósítá-
sát célzó támogatási szerződést 
írtak alá tegnap a bukaresti 
európai alapok minisztériumá-
nak, illetve a környezetvédelmi, 
vízügyi és erdészeti minisztéri-
um képviselői.

 » KRÓNIKA

E urópai uniós forrásból 53,5 mil-
lió lejt fordítanak a romániai 
barnamedve-populáció meg-

fi gyelésére és egy hosszú távú me-
nedzsmentterv elkészítésére. A támo-
gatási szerződést tegnap írták alá a 
bukaresti európai alapok minisztéri-
umának, illetve a környezetvédelmi, 
vízügyi és erdészeti minisztérium 
képviselői – olvasható az RMDSZ köz-
leményében. Ebben emlékeztetnek: 
bár a romániai medvevédelmi akci-
óterv 2018 nyarán látott napvilágot, 
hosszú ideig nem történt előrelépés 
az ügyben, de most a szaktárca meg-
találta a kivitelezés módját és kereteit, 
amelyekről Tánczos Barna miniszter 

és Hegedüs Csilla államtitkár tegnap 
sajtótájékoztató keretében számolt 
be. „53 598 950 lejt különítettünk el 
a Nagy Infrastruktúra Operatív Prog-
ram  2014–2020 egyik projektjében 
arra, hogy olyan intézkedéseket foga-
natosítsunk, amelyek csökkentik az 
ember és a medve közti konfl iktusok 
számát. Ugyanakkor hozzájárulnak 
a medvék életterének megőrzésé-
hez és a populáció fenntartható me-
nedzsmentjéhez. Ez a projekt fontos 
összetevője annak az intézkedéscso-
magnak, amellyel csökkentjük az 
ember és a medve közötti találkozá-
sok esélyét, emellett pedig hozzájárul 
ahhoz, hogy a medvét az erdőben, a 
saját élőhelyén tartsuk” – fogalma-
zott a tárcavezető. Tánczos szerint a 
projekt legnagyobb hozadéka, hogy 
tudományos kutatáson alapuló, 
megcáfolhatatlan választ ad arra a 
kérdésre, miszerint hány medve van 
Romániában. „A faj menedzsmentjé-
nek alapja, hogy tudjuk, hány egyed 
van. A populációdinamika fontos 
adata a kor és az ivar szerinti összeté-
tel, valamint az egyes egyedek térbeli 
elhelyezkedése. Ezekre kell alapozni 
a menedzsmentet az élőhely kapaci-
tása és a szociális elfogadottság függ-

vényében. Az optimális létszám azt 
jelenti, 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.

Hegedüs Csilla, az európai alapok 
minisztériumának államtitkára a köz-
lemény szerint rámutatott: a szaktár-
ca további projekteket bonyolít le a 
biodiverzitás megőrzésére Romániá-
ban. „Örülök, hogy az országos hely-
reállítási tervvel egy zöldebb, egész-
ségesebb, biztonságosabb Romániát 
tudunk építeni. Több mint 1,3 milliárd 
eurót fordítunk például erdősítésre és 
a biológiai sokféleség megőrzésére, 
88 ezer háztartásba vezetjük be a víz- 
és csatornahálózatot, 150 millió eurót 
fordítunk a Duna-delta természeti 
kincseinek megőrzésére, a kulturális 
életének fellendítésére, a tudatos tu-
rizmus népszerűsítésére” – részletez-
te az államtitkár.

A romániai barnamedve-populáció 
megőrzésére irányuló országos terv 
megvalósítását célzó, 2021 júliusa és 
2023 decembere között kivitelezendő 
projekt keretében elvégzik a medve-
populáció genetikai megfi gyelését és 
számbeli felmérését. A Romániában 

TÖBB MINT ÖTVENMILLIÓ LEJT SZÁN KÉT MINISZTÉRIUM A ROMÁNIAI NAGYVADPOPULÁCIÓT KEZELNI HIVATOTT AKCIÓTERVRE

Európai uniós pénz medvemenedzsmentre

Elballagtak a jövő gyógyítói. Lakásokkal is segítik a pályakezdő erdélyi orvosokat
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először, külföldi szakemberek segít-
ségével alkalmazandó módszer ab-
ban áll, hogy előre meghatározott 
útszakaszokon genetikai mintát 
(ürüléket/szőrt) gyűjtenek, ame-
lyekből el lehet kerülni a többször 
számlálás veszélyét. Ugyanakkor az 
akcióterv keretében háziállatok, a 
veteményeskertek és más javak vé-
delmére több mint 1000, különböző 
típusú villanypásztort biztosítanak. 
Ezek a szerkezetek megvédik az 
emberek javait a nagyvadak okozta 
károktól; másrészt ezáltal tesztelik, 
hogy melyik típusú villanypász-
tor a leghatékonyabb ilyen med-
vesűrűségnél. Kamerákkal fog-
ják megfi gyelni, h ogyan hatnak 
a villanypásztorok a vadakra, és 
hogyan reagál az állomány ezek-
re, így felmérhető a szerkezetek 
hatékonysága. Emellett a projekt 
része egy 60 hektáros rehabilitáci-
ós központ létrehozása a medvék 
számára a brassói Keresztényhava-
son (Postăvaru), valamint a lakos-
ság tájékoztatása és érzékenyítése 
a fenntartható vadgazdálkodással 
kapcsolatban, különös hangsúlyt 
fektetve a medvékre – olvasható az 
RMDSZ közleményében.
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Az egyéni felelősségvállalás mel-
lett közösségi felelősségválla-

lásra is biztatta a Marosvásárhelyi 
Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, 
Tudomány- és Technológiai Egyetem 
(MOGYTTE) magyar tagozatának vég-
zőseit tegnap Potápi Árpád János, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára. A magyar ta-
gozatnak a marosvásárhelyi várban 
tartott ballagásán az általános orvosi 
kar 153, a fogorvostudományi kar 40, 
a gyógyszerészeti kar 40, valamint az 
általános orvosi asszisztensi szak 27 si-
keresen államvizsgázó diákja tette le a 
hippokratészi esküt.

Potápi Árpád János beszédében 
kitért arra, hogy az egyetem magyar 
tagozatának 260 végzőse gyógyító-
ként a legnagyobb felelősséget vállal-
ja, hiszen lehet, hogy pályájuk során 
másodpercek alatt kell emberek éle-
téről dönteniük. „Arra hívjuk önöket, 
hogy felelősségvállalásuk terjedjen ki 

a közösségükre is” – jelentette ki az 
államtitkár. Megjegyezte: az orvosok 
felkészültsége és helytállása tisztele-
tet érdemel. A tanító és a pap mellett 
az orvos egy-egy közösség fennma-
radásának a harmadik pillére. Az 
államtitkár úgy vélekedett, hogy a 
közösségek bonyolult hálózatként mű-

ködnek, akárcsak az emberi szervezet. 
Mindkettő akkor működik helyesen, 
ha a tagok közös célért dolgoznak. 
„Magyarország kormánya mindvégig 
kiállt a MOGYE megmaradása mel-
lett, a marosvásárhelyi magyar nyelvű 
orvos- és gyógyszerészképzés mellett” 
– húzta alá. Megemlítette: arra törek-

szenek, hogy az orvosoknak csakis a 
legfontosabbra, a gyógyításra kelljen 
összpontosítaniuk. A Studium-Prospe-
ro Alapítványt támogatva 65 olyan la-
kást építettek fel erdélyi településeken, 
amelyeket pályakezdő orvosok, művé-
szek foglalhatnak el. E program segíti 
a friss végzősök erdélyi boldogulását. 
Tanulmányaik szakmaiságát erősíti az 
itteni szakkönyvtár is.

Beszédében Nagy Előd rektorhelyet-
tes arra biztatta a végzősöket, hogy 
hivatásukat műveljék empátiával, 
bizakodással, töretlen hittel és alá-
zattal. Arra is emlékeztette őket, hogy 
a marosvásárhelyi egyetem magyar 
tagozatának az erdélyi magyarság or-
vosellátását kell biztosítania. A tanári 
kar nevében felszólaló Sipos Emese 
professzor elmondta: olyan orvosokat, 
gyógyszerészeket próbáltak nevelni, 
akik az elkövetkező évtizedekben meg-
határozó értelmiségijei lehetnek az er-
délyi társadalomnak. Arra kérte a vég-
zősöket, lehetőségeik szerint keressék 
szülőföldjükön a boldogulásukat.

Közösségi felelősségvállalásra biztatták a ballagó orvosisokat
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