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Polgármesterek nyomás alatt
Medvekérdés: a sürgősségi rendelet a településvezetők szemszögéből
• A probléma megol-
dása szempontjából 
leginkább egyfajta 
első lépésként tekin-
tenek a medvékkel 
kapcsolatos beavat-
kozásokat szabályozó 
sürgősségi rendeletre 
a megkérdezett pol-
gármesterek. Abban 
ugyanakkor mindany-
nyian egyetértenek, 
hogy az eddiginél is 
nagyobb nyomás alá 
kerültek ők mint a te-
lepülések vezetői.
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M indenképp előrelépés a 
medvekérdés megoldása 
tekintetében az új rende-

let, de további, akár drasztikusabb 
megoldásokra is szükség lesz – vé-
li Benedek László, Kápolnásfalu 
polgármestere. Mint mondta, fo-
lyamatosan azt látja, hogy a gaz-
dák igyekeznek mindent megtenni 
háziállataik védelmében, de az 
elszaporodott medvepopulációval 
nehéz felvenni a harcot. Sokszor 
már be sem jelentik, ha medvét 
látnak, esetleg az kárt is okoz a 
gazdaságukban. Éppen ezért ő egy 

medvepopulációt szabályozó kilö-
vési kvóta visszaállítását tartaná jó 
lépésnek. Ettől függetlenül hangsú-
lyozta, hogy bár sok bonyodalom-
mal jár – az önkormányzatnak meg 
kell kötnie a megfelelő szerződése-
ket a vadásztársasággal, illetve az 
állatorvossal, a polgármesternek 
vagy az alpolgármesternek éjjel is 
ki kell mennie a helyszínre dönteni 
a garázdálkodó nagyvad sorsáról –, 
ő mindenképp a törvényeket betart-
va fog cselekedni, hiszen a tisztsé-
gével felelősség is jár.

Ha támadnak a „méregzöldek”

Noha még teljesen nem tanulmá-
nyozta át a rendelet alkalmazásá-
nak módszertanát, András Zoltán 
kászonaltízi polgármester úgy gon-
dolja, meglehetősen nagy nyomás 
nehezedik így a polgármesterek-
re, amikor el kell dönteniük, hogy 
elkergessék, áthelyeztessék vagy 
éppen kilövessék a garázdálkodó 
nagyvadat. Az első két intézkedés-
sel szerinte a probléma nem oldó-
dik meg hosszú távon, a kilövési 

parancs kiadása esetén pedig félő, 
hogy támadások érik majd a tiszt-
ségviselőket a nemzetközi, általa 
csak „méregzöldnek” hívott szer-
vezetek részéről. Rámutatott, ezen 
szervezeteknek érdemes volna 
meghallgatniuk a szakemberek vé-
leményét, mielőtt bárkit is górcső 
alá vesznek. Mindemellett elisme-
réssel fogadta a környezetvédelmi 
minisztérium által életbe léptetett 

rendeletet, azonban szerinte is a 
medvepopuláció szabályozásában 
kell gondolkodni a továbbiakban. 
Hozzátette, az sem lesz egyszerű, 
hogy minden szakember – állator-
vos, csendőrség, vadász, községve-
zetők – megfelelő időben kimenjen 
a helyszínre a medveriasztásokkor, 
de ő mindent meg fog tenni a meg-
oldás érdekében. „Fontos az embe-
ri élet, illetve a gazdák megélhető-
ségének védelme is” – szögezte le.

Kiadja a parancsot

„Habár engedélyezik most már a 
veszélyes medvék kilövését, még 
mindig elég komplikált ennek az 
eljárása, nehéz kivitelezni. En-
nél egyszerűbb megoldást lehe-
tett volna találni” – jelentette ki 
Danguly Ervin gyergyószárhegyi 
polgármester. Úgy véli, hogy mint 
sok más esetben, most is a pol-
gármesterekre helyezték át a fele-
lősséget, probléma esetén pedig 
nekik kell tisztázniuk magukat. 
„Én nem vagyok szakember, soha 
nem is vadásztam, éppen ezért a 
hozzáértő vadőrök kellene meg-
hozzák a problémás medve sorsá-
ról szóló döntést” – fogalmazott. A 
polgármester ettől függetlenül azt 
ígérte, mindent elkövet, hogy sza-
bályosan járjon el a kérdésben. Ha 
a helyzet úgy kívánja – és jogilag 
ezt megteheti –, akkor a problémás 
egyed kilövésére is engedélyt ad. 
Bár szerinte is egy megelőzési kvó-
ta elfogadása lenne a jó megoldás, 
hiszen környékükön is sok gondot 
okoznak a nagyvadak, mind a te-
lepülésen belül, mind a mezőkön.

A megkérdezettek szerint 
hosszú távon kilövési kvótára 
van szükség
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A konferencia egyik szünetében 
Tánczos Barna környezetvédel-

mi, vízügyi és erdészeti miniszter 
sajtótájékoztatón számolt be a téma 
részleteiről. Mint kiemelte, azért vá-
lasztották a projekt elindításának 
helyszínéül Tusnádfürdőt, mivel 
az országban itt a legjelentősebb a 
medveprobléma, a nagyvadakkal 
éjjel-nappal, bármikor és bárhol ta-
lálkozhat a lakosság. Hangsúlyozta 
ugyanakkor azt is, hogy a minisz-
tériumnak kettős felelőssége van: 
védenie kell a medvét és annak 
természetes életterét, de az emberi 

életnél semmi sem lehet fontosabb, 
ezért a lakosság biztonságát is szem 
előtt kell tartania. A lakott terület to-
vábbá semmiképpen sem tekinthető 
a medve természetes életterének, 
ezért is fogadták el a közelmúltban 
az azonnali beavatkozást lehetővé 
tevő jogszabályt.

Jelentős előrelépés

A projekttel kapcsolatosan a mi-
niszter elmondta, európai uniós 
forrásból 10 millió eurót (mintegy 
50 millió lejt) fordítanak a románi-
ai barnamedve-populáció felméré-
sére és az országos medvevédelmi 
akcióterv gyakorlatba ültetésére. 
Finanszírozni fogják egyebek közt 

a populáció felmérését genetikai 
vizsgálatok alapján, több mint ezer 
villanypásztort vásárolnak a gazdák 
számára, hogy megvédhessék ott-
honaikat, veteményeiket, illetve egy 
olyan menhely létrehozását tervezik, 
ahova azokat a medvéket szállíthat-
ják, amelyek problémásak vagy ter-
mészetes életterükön nem tudnának 

megélni. Azt is meg fogják vizsgálni 
továbbá, hogy az egyes területeken 
hány medve jelenléte lenne ideális, 
és ez segítséget jelent majd a 2018-
ban elfogadott medvevédelmi akci-
óterv gyakorlatba ültetésében. „Ez 
a tanulmány számos olyan tudomá-
nyos következtetést is jelenteni fog, 
amelyek alapján a következő évek-

ben meg tudjuk alapozni a medvepo-
puláció szabályozását. Egy jelentős 
előrelépésről beszélhetünk, hiszen 
láthattuk, hogy az elmúlt években 
hiányoztak az ilyen aktív intézkedé-
sek. Biztos vagyok abban, hogy fele-
lős és bátor döntésekkel a probléma 
országos szinten kezelhető. 
Szükség van olyan közsze-
replőkre, szakemberekre, 
akik ellenszélben is dönte-
ni mernek, akik a megala-
pozott, vitákon és szakmai 
alapokon nyugvó megoldá-
sokat vállalni merik. Ilyen 
az a sürgősségi kormányrendelet 
is, amely érvényben van, és amely 
alapján számos elűzés már jegyezve 
van, valószínűleg áthelyezések kö-
vetkeznek, és ott, ahol kritikus lesz a 
helyzet, a problémás egyedeket ki is 
tudják lőni” – húzta alá a miniszter.

Elkezdődhet a medvepopuláció felmérése genetikai vizsgálatok alapján
• Egy Tusnádfürdőn tartott konferencia keretében indí-
totta el a romániai barnamedve-populáció megőrzésére 
irányuló országos terv megvalósítását célzó európai 
uniós projektet a környezetvédelmi minisztérium. Ennek 
részeként egyebek közt felmérik a medvepopulációt és 
villanypásztorokat is vásárolnak.

Tánczos Barna miniszter Tusnádfürdőn 
ismertette a projekt részleteit
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