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Milvus Csoport: 
ez nem egy „zöld rinyálás”!

A természetvédő egyesületként tevé-
kenykedő Milvus Csoport idén októ-
berben volt harmincéves – néhány, 
a természetet és főleg a madarakat 
szerető kamaszfi ú alapította, akko-
riban szervezett formában szerettek 
volna a madarakkal foglalkozni. El-
nökük, Papp Tamás biológus hang-
súlyozza, hogy a Milvus Csoport egy 
természetvédő és nem egy állatvédő 
egyesület – a kettő nem ellentétes, 
de nem is zárja ki egymást. A Milvus 
nem foglalkozik háziállatokkal, a 
vadon élő állatok esetében is a po-
pulációk megmentése érdekli őket 
jobban, mint egy adott egyed meg-
mentése. 

– Romániában az állatvédelem – 
mint nagyon sok minden más téma 
is – polarizálja a társadalmat. Van 
egy réteg, aki szerint ez felesleges 
luxus és kár rá energiát pazarolni, 
de szerencsére van egy egyre szé-
lesebb réteg, amely komolyan veszi 
ezt a kérdést. Az állatvédelem akkor 
hasznos az állatok és a társadalom 
számára, ha nem megy el szélsősé-
gesbe és elfogadja a tudományos 

érvelést – különösen, amikor vadon 
élő állatokról van szó. Ezek esetén 
el kell fogadni, hogy itt a természet 

törvényei a meghatározók és nem 
érdemes, sőt nem is szabad minden 
esetben beavatkozni. 

– Melyek a legnagyobb kihívá-

sok az állatvédő egyesület életé-

ben? Melyek a legnagyobb sikerek?

– A világ egy természeti kataszt-
rófa fele tart – és itt nem egy föld-
rengésre kell gondolni és nem is 
pánikkeltő céllal mondom ezt. Az 
ember is a természet része, minden 
szükségletének a kielégítése a min-
ket körülvevő természet egészségi 
állapotától függ. Ha ezt a rendszert 
leromboljuk, akkor saját jövőnket 
romboljuk le. Sajnos, ha ebben az 
ütemben haladunk a rombolással, 
akkor hamarosan nem az lesz a baj, 
hogy kihal itt-ott néhány faj, hanem 
a 8 milliárd ember élelmezésével is 
baj lesz. Pl. a jelenlegi intenzív me-
zőgazdaság nagyrészt tönkreteszi 
a termőföldjeink élővilágát, és ezek 
csak akkor teremnek jól, ha rettene-
tes mennyiségű műtrágyát szórunk 
ki minden évben (ezzel tönkretéve a 
vizeinket és a talajt is még jobban). 
Ez egy teljesen fenntarthatatlan 
állapot, ami most gazdaságilag is 
látszik, mert a gázárak miatt a mű-
trágya ára megháromszorozódott. 
A legnagyobb kihívás ráébreszteni 

másokat is arra, hogy baj van. És a 
legnagyobb frusztráció az, amikor 
az ember mindezt felismeri, látja és 

tudja, hogy nem „zöld rinyálás” ha-
nem az emberiséget fenyegető valós 
veszély, ám mégsem tudja meggyőz-
ni erről akár a közeli ismerőseit sem, 
hát még a döntéshozó politikusokat. 
Hiszen ehhez az egész világon rend-
szerszinten kellene változtatni – ami 
meghaladja egy romániai egyesület 
lehetőségeit. Persze vannak kisebb, 
helyileg kezelhető természetvédelmi 
problémák: sok faj került lokálisan 
a kihalás szélére, ezeknek a helyi 
populációknak a megmentése is na-
gyon fontos feladat, és itt értünk mi 
is el nagyobb sikereket. Néhány faj 
állományát sikerült jelentősen meg-
növelni, és most már stabil populá-
cióik vannak – pl. a kerecsensólyom 
állományt egy párról sikerült 40 pár 
fölé tornászni, a szalakótáét 30-40 
párról 280 pár fölé. Ezek a sikertörté-
netek sokat segítenek, de a legfonto-
sabb az lenne, ha sikerülne eljuttatni 
az emberekhez az üzenetet, hogy a 
természettel, a biodiverzitással nagy 
baj van, és ez a mi természethez való 
hozzáállásunk miatt van. 

– Milyen jellegzetes esetekkel 

lehet talá lkozni a leginká bb? 

– Hozzánk leginkább madarak-
kal és kisebb mértékben hüllőkkel 
– főleg teknősökkel – fordulnak, 
illetve nagyon kevés emlőssel. Van 
egy szezonja az őzgidáknak – hiába 
próbálunk minden kommunikációs 
eszközünkkel szólni az emberek-
hez, hogy a mezőn talált őzgida 
nem árva, ne vigyék haza, mert ez-
zel ítélik halálra vagy örök fogság-

ra. Madaraknál sokféle eset van, a 
szerencsések és könnyűek talán a 
frissen kirepült ragadozómadár-, 
sirály- és gólyafi ókák – nekik ál-
talában nincs semmi bajuk, csak 
tapasztalatlanok, legyengültek, és 
néhány napos vagy hetes felerősí-
tés után el lehet engedni őket. Az 
énekesmadár-fi ókák már sokkal ne-
hezebb esetek – ők egyáltalán nem 

kellene hozzánk kerüljenek, mert 
sokkal több esélyük van a túlélésre, 
ha ott maradnak ahol találták őket 
és a szülők tovább etetik őket, még 
akkor is, ha macskák vannak a kör-
nyéken. Ha mégis hozzánk kerül-
nek, nagy terhet rónak ránk, mert 
nagyon sokszor kell őket etetni, és 
nagyon könnyen elpusztulnak. 

– Mire kellene jobban odafi -

gyelni, hogyan kellene tudato-

sabban gondolkoznunk állatvé -

delmi szempontbó l? 

– Van néhány általános taná-
csunk, amelyet minden évben meg-
ismételünk: az egyik a már említett 
őzgidás példa – az árván maradt őz-
gida az esetek 99%-ban nem árva, 
nem kell megmenteni, és ha lehet, 
nem szabad megfogni, közel menni 
hozzá. Másik a madárfi ókák esete – 
az esetek döntő többségében ezeket 
sem kell megmenteni. Sok esetben 
(például a településeken gyakori 
feketerigónál) a fi ókák elhagyják 
a fészket, mielőtt jól tudnának re-
pülni, és elrejtőznek a bokrok alatt. 
Fontosnak tartom azt is, hogy ha 
valaki illegális tevékenységgel ta-
lálkozik (észreveszi, hogy valakik 
énekesmadarakat fognak be) akkor 
jelentse azt a 112-es telefonszámon 
keresztül.

Papp Tamás, a Milvus Csoport elnöke  
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Egy sólyom rehabilitációban

Az őzet ne fogjuk be, hagyjuk a természetben
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