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Körkép
csík

„Igazi csíki vagyok, láttam közelről a medvét” – tapsikolt bol-
dogan egy Magyarországról érkezett fesztiválozó Tusványoson, 
amikor az utolsó előtti este végre neki is sikerült találkoznia a tá-
borba látogató ragadozóval. Rosszallóan nézett, amikor lehűtöt-
tem indulatait azzal, hogy ha igazi csíki volna, tudná: a medve 
nem játék, ő a maradandó élményt hangoztatta, én pedig próbál-
tam megértetni vele, hogy a medve komoly veszélyt jelenthet.

Azóta is naponta eszembe jut, tényleg csak szerencse kérdése 
volt, hogy senki nem akaszkodott össze a medvével Tusványoson. 
A vadat ugyanis mit sem zavarta a koncertek zaja, az emberek 
mozgása, úgy jött-ment a sátrak között, mintha otthon volna. A 
gyakran igencsak alkoholos állapotban lévő táborlakók viselkedé-
se pedig éppoly kiszámíthatatlan volt, mint a ragadozóé, így tu-
lajdonképpen bármelyik percben tragédia helyszínévé válhatott 
volna a tábor. Szerencsére, nem vált azzá.

Úgy tűnik, erre a szerencsére támaszkodunk már egy jó ide-
je itt, Romániában. Az ország egyes részein ugyanis, közöttük 
Hargita megyében is olyan mértékben szaporodtak el a medvék, 
hogy a helyzet egyre kezelhetetlenebbé válik. Szakemberek által 
kiszámított optimális medvelétszámnak kétszereséről, sőt  há-
romszorosáról beszélnek már a vadásztársulatok, a hárombocsos 
anyamedvék hétköznapi jelenséggé váltak, így míg egy 10 ezer 
hektáros területre 8 medve az optimális létszám, egy este lehet eny-
nyivel találkozni. Rég nem arról szól hát a fáma, hogy a medvék 
élőhelyét elfoglalták az emberek, hanem arról, hogy a fokozottan 

védett vadak száma nőtt oly mértékben, hogy az erdők már nem 
tudják eltartani a populációt. Kiszorulnak hát a kukákhoz, az 
emberek haszonállatai között garázdálkodnak. 

Romániában a medve a fokozottan védett vadállatfajok 
közé tartozik, ami azt jelenti, hogy az Európai Unió által védett 
faj, kilövése csak speciális engedéllyel lehetséges. Az erre hivatott 
környezetvédelem, illetve erdészeti felügyelőség követi a medvék 
okozta károkat, és azokra az egyedekre, amelyek nagy károkat 
okoznak (hogy pontosan mit jelent a nagy kár, a törvény nem 
mondja) kilövési engedélyt adnak a vadásztársulatoknak. Az 
utóbbi években a csíki vadásztársulatnak például idényenként 
4-5 medve kilövésére volt engedélye, erre az idényre 15-öt kér-
tek, de hogy végül mennyit hagynak jóvá, az még a jövő titka. 

Pedig a vadászok már évek óta mondják, sok medve van, pár 
éve már arról beszélnek, hogy nagyon sok. Most már ugyanezt 
mondja a környezetvédelmi ügynökség is, amely szerint az in-
tézmény lehetőségeit már túlnőtte a probléma. Valahogy mintha 
mégsem akarnák komolyan venni a kérdést azok, akik a szabá-
lyokat rugalmasabbá, a helyzet kezelését gördülékenyebbé tehet-
nék, vagy éppen komoly befolyással bírnak ott, ahol ezek a szabá-
lyok születnek. Találóan fogalmazott az egyik szakember: nem 
került még olyan képviselőnk, aki elmondaná az Uniónak, hogy 
a medve megél a Fekete-erdőben, sőt az Alpokban is, nem föltétle-
nül itt nálunk, a Kárpátokban kell ilyen fokozottan védeni. 

Az, hogy előbb-utóbb lesz valamiféle megoldás a medveprob-
lémára, szinte biztos. Kár viszont, hogy csak akkor fognak ko-
molyan foglalkozni a kérdéssel az illetékesek, amikor esetleg már 
tragédia is bekövetkezik. Tusványoson is csak akkor vették volna 
komolyan a dolgot, ha megölelget egy táborlakót a medve. Kér-
dés, hogy akkor kit terhelt volna a felelősség? Ugyanez a kérdés, 
nagyban: ha a megyében elszaporodott medvék számláját egyre 
több haszonállatban, ne adj’ isten, emberéletben tett kár terheli 
majd, ki lesz érte a felelős? Mert hogy igen sok a medve, az illeté-
kesek is tudják. És azt, hogy a medve nem játék, szintén. 

Ez medve, komám, 
nem plüssmaci!

    NézőpoNt n Forró-Erős Gyöngyi

Európai uniós projekt keretében 
szereltetnek fel villanypászto-
rokat legelők, méhészetek köré 
a környezetvédelmi ügynökség 
munkatársai azért, hogy meg-
mutassák a gazdáknak: ezzel 
a nem túl nagy beruházással 
hatékonyan lehet védekezni a 
medvék ellen. 
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Öt helyre szereltek fel Hargita 
megyében villanypásztort 
annak az uniós projektnek 

a keretében, amelyet három megye, 
közöttük a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség bonyolít le, és 
amelynek célja, hogy megelőzzék az 
összetűzéseket az emberek, illetve a 
ragadozók között, továbbá hogy meg-
védjék az emberek javait a medvéktől. 

Both József, a környezetvé-
delmi ügynökség munkatársa azt 
mondja, azt szeretnék elérni, hogy 
a gazdák megbizonyosodjanak: a 
villanypásztorok hatékony megol-
dást nyújtanak a medvék okozta 
problémákra, és hogy megvédjék 
haszonállataikat, beruháznának 
ilyen elektromos berendezések-
be. Állítása szerint létezik olyan 
villanypásztor, amely napelemről 
működik, létezik olyan, amelyet 
akkumulátorhoz, vagy olyan, ame-
lyet az elektromos hálózathoz kell 
csatlakoztatni. Az utóbbira még 
van valamennyi pénz a projekt ke-
retében, így azok a gazdák, akik ezt 
igényelnék, jelentkezhetnek a kör-
nyezetvédelmi ügynökségen. 

A beruházás egyébként nem 
mondható túl nagynak, Both Jó-
zsef információi szerint 500-tól 
1500 lejig terjedő áron kaphatók 

a kereskedelemben forgalmazott 
villanypásztorok, hatékonyságukat 
pedig igazolja az, hogy azokon a 
helyeken, ahol felszerelték, a med-
vék azóta nem okoztak károkat. „Jó 
példa a dánfalvi, ott egy, az erdőhöz 
közeli legelőt véd a villanypásztor, 
és amióta működik, a medve nem 
járt be” – mondja Both József. 

Hargita megyében egyébként 
egyre több helyen és egyre gyak-
rabban bukkannak fel a medvék, 
egyre közelebb merészkedve a tele-
pülésekhez. A tusványosi táborban 
például egy, a tábor közepén lévő 
fa törzsére ki is tűzték a feliratot, 
miszerint medve jár a környéken. 
A ragadozó egyébként állandóan 
beszédtéma volt főleg a Magyaror-
szágról érkezettek körében, akiknek 
egy része amiatt sopánkodott, hogy 
nem sikerült látnia a ragadozót, 
másik részük pedig fellelkesülve 

mesélte, hogy hol, mikor és milyen 
közelről látta a táborban felbukka-
nó vadat.

Kevésbé lelkesen, sokkal in-
kább aggódva mesélték az ott la-
kók, hogy a Csíkszeredához tar-
tozó Zsögödfürdő egyik utcájában 
is rendszeresen sétál a mackó. A 
szintén Csíkszeredához tartozó 
Csobotfalván is mondják, hogy 
immár Somlyón is feltűnt az ed-
dig ott soha nem látott medve, és 
gyimesiek is a ragadozó napiren-
den történő felbukkanásáról be-
szélnek – nemrég egy tehenet ölt 
meg a medve az egyik középloki 
legelőn. A Szent Anna-tónál ki-
rándulók számára már turista-
látványosságnak is számítanak a 

rendszeresen emberközelbe me-
részkedő medvék.

Both József azt mondja, nem-
rég Tusnádfürdőről három medvét 
szállíttattak a vranceai hegyekbe, 
amelyek a műholdas nyomkövető 
által küldött adatok szerint azóta 
is ott vannak. A medvejelenség vi-
szont már igen nagy méretet öltött 
a megyében, a szakember állítja, 
már túlnőtte a környezetvédelmi 
ügynökség lehetőségeit, ezért ko-
moly összefogást sürget mind a me-
gye vezetői, mind a központi ható-
ság, vadászati igazgatóság között.

Hargita megyében a hivatalos 
adatok szerint jelen pillanatban 850 
és 1050 közöttire tehető a medvék 
száma.

Védekezés a medVék ellen

Villanypásztorokat ajánlanak a szakemberek

Juhokra vigyázó villanypásztor. Megtérülő beruházás fotÓ. superfarmland.ro

hirdetések


