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FODOR JÓZSEF VADGAZDÁLKODÁSI SZAKÉRTŐ ELENGEDHETETLENNEK TART EGY KÖRÜLTEKINTŐ MENEDZSMENTTERV KIDOLGOZÁSÁT

A medvék hozzászoktak az emberekhez

Fodor József Tamás szerint újra kell indítani a vadgazdálkodást Romániában

Vaddisznó rontott egy gazdára Kolozs megyében

Vaddisznó sebesített meg szombaton egy 64 éves férfi t a Kolozs megyei Bálvá-
nyosváralján. A sérültet a SMURD helikopterével szállították kórházba. A megyei 
rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a férfi  mezőgazdasági munkát végzett 
a falu határában, amikor rátámadt a vaddisznó. Az utólagos rendőrségi nyomozás 
során kiderült, hogy a közelben illegális vadászat folyt. A vaddisznó megsebesítette 
a 64 éves férfi t, akit a SMURD helikopterével kellett kórházba szállítani. A rendőrség 
bűnvádi kivizsgálásba kezdett az ügyben.

Tánczos Barna a ragadozók csapdázásáról, mérgezéséről

Tánczos Barna környezetvédelmi, víz- és erdőügyi miniszter úgy nyilatkozott pénteken 
Bákóban, hogy a Keleti-Kárpátok keleti részein kisebb a medvepopuláció, mint a nyugati 
részeken. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a lakosság illegális módszerekkel pusztít 
el medvéket. Tánczos kifejtette, mivel 2016 óta nem mérték fel hivatalosan a medvepo-
pulációt, senki nem tudja megmondani, hány medve él egy adott térségben. Beszédes 
azonban, hogy egyre szaporodnak az 112-es segélyhívó számra érkező bejelentések, 
valamint a kárbejelentések is – idézte a tárcavezetőt az Agerpres hírügynökség. Bákó 
megyében például idén 50 medvekárt jelentettek hivatalos úton. Mindez arra enged 
következtetni, hogy a medvepopuláció mindenhol nő, ahol a lakosság nem tesz ez 
ellen illegális módszerekkel. Ahol ugyanis a lakosság „elvesztette a türelmét” a med-
vék okozta károk miatt, ott mérget tesznek ki, vagy csapdát állítanak az állatnak, vagy 
a sínekre tesznek ételt, hogy a medvét elüsse a vonat. „A medvék száma jóval kisebb a 
Keleti-Kárpátok keleti lejtőin, mint például Brassó, Kovászna, Hargita, Maros vagy Besz-
terce-Naszód megyében, és ennek a lakosság illegális beavatkozása lehet az egyik oka” 
– mondta a miniszter, aki szerint csak a helyzet fenntartható rendezése szoríthatja vissza 
ezt a jelenséget. Emlékeztetett ugyanakkor, hogy már megvan a törvényes lehetőség a 
sürgősségi beavatkozásra abban az esetben, ha a medvék behatolnak egy településre, 
és az elkövetkező időszakban a minisztérium egyszerűsíteni fogja a településen kívüli 
beavatkozásokat is azokban az esetekben, amikor emberélet van veszélyben.

Újabb medvetámadások történtek Hargita megyében

Rátámadt egy medve egy 58 éves férfi ra pénteken a Hargita megyei Gyimesközéplok 
községben; az áldozatot kar- és fejtájéki sérülésekkel szállították kórházba, állapota 
stabil. Gyimesközéplok polgármestere, Gergely Károly az Agerpres szerint elmondta, 
egy Hidegség közelében levő tanyán történt a támadás pénteken reggel, és a férfi  ku-
tyái riasztották el a medvét, így sikerült megmenekülnie. A megyei mentőszolgálat ve-
zetője, Péter Szilárd szerint az áldozat kar- és fejtájéki sérüléseket szenvedett, állapota 
stabil. Azt mondta a mentősöknek, hogy a medve földre teperte, de amikor magához 
tért, sikerült felhívnia az 112-t. Eközben egy 50 éves nőre támadt a medve Madéfalván 
péntek dél körül. Az áldozatra a mezőn támadt rá a vadállat, a karján, nyakán és mell-
kasán is harapási sérülések vannak. A nő rendkívül súlyos állapotban van, a támadást 
követően a családja szállította az otthonába, oda kérték a mentőt – tájékoztatott Péter 
Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezérigazgatója. Az elmúlt két hétben koráb-
ban egy csíkcsicsói és egy vaslábi férfi t is kórházba juttatott a nagyvad.
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Miért merészkedik be a medve 
a településekre, és mi lehet a 
megoldás? – tették fel a kérdést 
a homoródszentmártoni községi 
napokon, ahol Fodor József Tamás 
vadgazdálkodási szakértő beszélt 
a romániai barnamedve-populáció 
helyzetéről és az ezt körülvevő 
dilemmákról.
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A medvehelyzet is „terítékre került” 
a Hargita megyei Homoródszent-
mártonban hétvégén tartott köz-

ségi napokon. Jakab Attila polgármester, 
vadásztársasági tag által meghívott Fodor 
József Tamás vadgazdálkodási szakértő 
pénteki előadásában felhívta a fi gyelmet, 
hogy eddig a vadgazdálkodást illetően 
nem történtek nagyobb módosítások, ami 
a különböző pártok nézetkülönbségének 
is a következménye. Véleménye szerint a 
vadgazdálkodás módosításán és fellendí-
tésén kell dolgozni ahhoz, hogy megfele-
lően szabályozni lehessen a populációt az 
országban.

A szakember úgy véli, nem csupán a po-
puláció növekedése miatt kényszerülnek 
be a településekre a medvék, ennél sok-
kal több tényezőt kell fi gyelembe venni. 

Elsősorban az emberi beavatkozás okozza 
a medvék behúzódását a településekre. 
Az élőhelyek zavarása, a folyamatos faki-
termelés, erdeigyümölcs-szedés, tehát az 
emberi jelenlét arra kényszeríti a vadakat, 
hogy máshol keressenek élelmet, így töb-
bek között a termőföldekben és a nyájak-
ban tesznek károkat. Másfelől – mondta 

a szakember – megszűnt az úgynevezett 
félelemzóna, amelyet a medve elkerülne, 
ugyanis a nagyvad „fölött” nem áll olyan 
ragadozó, amelytől félnie kellene, az em-
ber pedig magához közel engedve, útszé-
leken és etetőhelyeken látja el élelemmel 
őket. Míg régen az etetők a vadállomány 
fenntartását segítették, a szórók pedig a 
vadászat sikerét szolgálták, mára turisz-
tikai forgalom gócpontjává váltak, ahol 
megleshetőek a beetetett nagyvadak. En-
nek következtében az állatok hozzászok-
nak az ember szagához, és az ellátmányt 
az emberhez kötik. Bemerészkednek a te-

lepülésekre, felkeresik a kukákat, hiszen 
érzik az ember jelenlétét. Településeken 
és városokon belül a hulladék nem meg-
felelő tárolása és szállítása szintén problé-
maforrás, ugyanis túlélést jelent a vadak 
számára. De a vadgazdálkodási szakértő 
hozzátette, nemcsak az ember felelős, 
ugyanis a természet rendje is migrációra 
kényszerítheti az állatokat.

Más országokhoz hasonlóan – ahol 
számottevő a medvepopuláció – medve-
menedzsmentterv kidolgozását szorgal-
mazzák a szakemberek. A projekt első 
részében szükség van egy gondosan el-
végzett vizsgálatra és kutatásra ország-
szerte, elsőként egy számbéli felmérésre. 
Ürülékből és szőrből kinyert DNS-minta-
vételezéssel azonosíthatók az egyedek, 
majd ezt követően az élőhelyek felméré-
sének kell következnie, amelynek során 
a vadásztársaságok megállapítják, hogy 
egyes területek hány egyedet tudnak ki-
szolgálni. Csak következő lépésként lehet-
séges a vadgazdálkodás újraindítása, ami 
tulajdonképpen azt jelenti, hogy az indo-
koltan „pluszban” lévő egyedeket kilövik 
és értékesítik, a befolyó összegekből pedig 
mindenféle vadkár visszatérítése lehetsé-
gessé válik, mindemellett pedig megfele-
lő számú populáció alakul ki. A jelenlegi 
kormányrendelet sürgősségi eljárásként 
szolgál, az első lépés a javak és az ember-
életek megmentése érdekében – fejtette ki 
Fodor József Tamás. Mindannyiunk közös 
érdeke, hogy a nemzeti büszkeségként 
számontartott medve ne egy kóbor kutyá-
hoz hasonló, útszélén elütött tetem, vagy 
megmérgezett, akár hurokban szenvedő 
állat legyen – fi gyelmeztetett a szakember.




