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A statisztikai adatok szerint a 
romániai medveállomány nem 
növekedett – jelentette ki meg-
keresésünkre Kelemen Márton, 
a Környezetvédelmi Minisztéri-
um tanácsosa. A Hargita megyé-
ben az utóbbi időben előfordu-
ló sorozatos medvetámadások, 
illetve megnövekedett vadkárok 
kapcsán arra voltunk kíváncsi-
ak, hogyan látják a szakembe-
rek Bukarestből a nálunk kiala-
kult medve-helyzetet.  

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

A Hargita megyében megtör-
tént sorozatos medvetáma-
dások, a barna bundások 

gyakori felbukkanása olyan helye-
ken is, ahol mostanig sosem voltak 
láthatók, a megszaporodott vad-
károk mind-mind alátámasztani 
látszanak azt a főként vadászoktól, 
erdészektől származó véleményt, 
miszerint a medvepopuláció lé-
nyegesen túlnőtte a rendelkezésére 
álló életteret, azaz a medvék száma 
sokszorosa annak, amit az erdőink 
el bírnak tartani. Ezt a növekedést 
többen a fokozott védelemmel ma-
gyarázzák, a medve ugyanis az eu-
rópai uniós szabályok értelmében 
szigorúan védett faj, vadászni rá 
nem szabad, minden évben csupán 
azt az általában 350-400 példányt 
lehet kilőni, amire az ország kéri és 
megkapja a kilövési jogot, így sza-
bályozva az egyedek számát.

Hatezer körüli példány 
az országban
Mint szigorúan védett faj, a 

med vepopuláció nyilvántartása, 
szabályozása a környezetvédelmi 
minisztérium hatásköre, ezért vol-
tunk kíváncsiak, mi a véleménye a 
szaktárcának erről a kérdésről. Ke-
lemen Márton miniszteri tanácsos 
teljesen az ellenkezőjét állította 

annak, amit az itteni vadászok, 
erdészek mondanak. Szerinte a 
ro mániai medveállomány nem 
növekedett, legalábbis a rendel-
kezésükre álló statisztikai adatok 
szerint nem, számuk körülbelül 
6000-re tehető, tény viszont, hogy 
ez többszöröse az európai uniós ál-
lománynak. Az, hogy most mégis 
úgy tűnik egyes helyeken – példá-
ul a Hargita megyei falvak környé-
kén –, hogy sokkal több a medve, 
mint eddig, biológiai okokkal 
magyarázható – állítja. Ilyenkor 
ősszel ugyanis évente visszatérő 
jelenség, hogy azokon a helyeken, 
ahol bőséges számukra a táplálék – 
gyümölcsösök, makkos területek 
stb. – felszaporodnak a medvék, 
és bár összességében az állomány 
száma stabil, az ott lakóknak még-
is úgy tűnik, megsokszorozódott a 
medvék száma. 

Nem tettük tönkre 
az élőhelyeket
A medvetámadások nyomán 

két egymástól eltérő álláspont kör-
vonalazódott a közvéleményben. 
Egyesek azt állítják, hogy az elsza-
porodott vadak számát kilövéssel 
kellene csökkenteni, megelőzve így 
a támadásokat és a vadkárokat, má-
sok, akikbe több „zöld vér” szorult, 
inkább a medvék sorsáért aggód-
nak, akiknek, nézetük szerint, mi 
emberek tettük tönkre az élőhelye-
iket, rákényszerítve őket arra, hogy 
a települések közelébe húzódjanak. 

„Nem tettük tönkre a medvék 
élőhelyeit” – jelentette ki Kelemen 
Márton. A medve ugyanis a bozó-
tos helyeket kedveli, és minden ki-
vágott erdő helyét körülbelül két év 
alatt felnövi a bozótos növényzet, 
kialakulnak a málnavészek, ezek 
pedig a medvének kiváló élőhelyet 

jelentenek. Az erdőkivágások tehát 
nem adnak magyarázatot arra, hogy 
miért is találkozunk egyre több 
medvével lakott területek közelé-
ben. Kelemen szerint igaz viszont 
az, hogy az emberi települések nö-
vekednek, ezáltal egyre beljebb 
hatolnak a vadak élőhelyébe, ám 
szerinte a medvék jól alkalmazkod-
nak ehhez az új állapothoz – igaz, 
potenciális konfliktushelyzetekre 
számítani kell. 

„Az ember is belépett a medve 
élőhelyébe. Ne menjünk tovább, 
csak gondoljunk a turistaösvénye-
ken eldobált hulladékokra, amelyek 
terített asztalt jelentenek a medvék-
nek” – adott hangot véleményének 
Abos Gábor, az Országos Környe-
zetvédelmi Ügynökség új igazga-
tója, aki, csíkszeredai lévén, maga 
is ismerője az itteni helyzetnek. „A 
medve rém tanulékony faj, hamar 

megtanulja, hogy hol és miként jut-
hat élelemhez. Láttam már medvét, 
amint a kifeszített villanypásztor 
alatt gödröt ásott, és úgyis behatolt 
a méhkaptárokhoz” – meséli Abos. 

Az uniós szabályok 
nem módosíthatók
Kelemen Mártontól azt is meg-

kérdeztük, hogy ha már bizonyítha-
tóan nőtt a medvék okozta vadkár-
ok mértéke, a medvék pedig egyre 
gyakrabban bukkannak fel a telepü-
lések közelében, lehet-e számítani 
bármilyen országos szintű stratégia-
változtatásra e téren. A miniszteri 
tanácsos a következőt felelte: „Tu-
domásul kell venni, hogy van egy 
limitáló tényező, éspedig a medvék 
uniós direktívába való besorolása. 
Ennek módosítására gyakorlatilag 
nincs lehetőség.”

Stratégiázás viszont zajlik, 
mondta. 2010 elejéig ugyanis a 
medvék okozta kárra az állam 
gyakorlatilag nem fizetett kárté-
rítést, ma már legtöbb két-három 
hónap alatt, ha a kárbejelentésnek 
és felmérésnek a megszabott mód-
szertanát betartják, megkapják a 
károsultak a kártérítést. Ami pedig 
az emberek biztonságérzetét illeti, 
Kelemen úgy vélte, hogy bár való-
ban rontott a dolgon a Dánfalván 
egymást követő két medvetáma-
dás, globálisan nem ingott meg. 
Állítása szerint az emberre támadó 
vagy károkat okozó medve kilövé-
si engedélyének megszerzése nem 
annyira bürokratikus eljárás, hogy 
meg kelljen várni, míg ugyanaz az 
állat két-három emberre is rátámad 
– ha egy vadászegyesület indokol-
tan kéri egy példány kilövését, pár 
órás folyamat, hogy erre engedélyt 
kapjon. De a kilövést megelőzően 
is van módjuk a vadászegyesületek-
nek, hogy távol tartsák a vadat az 
emberektől, riasztólövésekkel pél-
dául – vélte a szakember. 

A környezetvédők szerint nincs szó túlszAporulAtról

Sok a medve, vagy nem sok?

Medveeledel az erdő közepén. Lakott területtől távol tartott jószágok fotó: egyed ufó zoltán

Hagyma körül forgó hétvége Madéfalván
ismét a hagyma körül forog majd 
a világ a hétvégén Madéfalván. 
A rendezvénysorozat programjai 
pénteken kezdődnek, a hagymaku-
pa, hagymabál mellett a fesztivál a 
vasárnapi vásárban csúcsosodik 
majd ki. Hasznos lesz idelátogat-
ni, beszerezni a télire szükséges 
hagymamennyiséget – közös jel-
lemzőjük, hogy mindet Madéfalván 
termesztették a helyi gazdák. 

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Madéfalva híres hagymater-
melő vidéknek számított, 
azonban az iparosodás, a 

kollektivizálás miatt a kommunizmus 
éveiben kissé visszaszorult a termesz-
tés. A város közelsége miatt inkább 
Csíkszeredában próbáltak munkát 
találni a madéfalviak, ezért viszony-

lag kevesen termesztettek nagyobb 
mennyiségben hagymát. A térség, az 
Olt melletti tőzeges földekben rejlő jó 
hagymatermesztési lehetőség kiakná-
zásának bátorítására, a település nép-
szerűsítésére, illetve a helyi termelők 
portékái eladásának megkönnyítésére 
találta ki a helyi önkormányzat három 
évvel ezelőtt a hagymafesztivált. Az 
alapelv idén sem változott, a rendez-
vény csúcsmomentumának számító 
vásáron kifejezetten helyi lakosok, a 
településen előállított termékei kerül-
nek a standokra.

„Érződik a fesztivál hatása a terme-
lők körében, egyre többen és bátrab-
ban termesztenek a krumpli mellett 
hagymát Madéfalván. A tavalyhoz 
képest idén öt eladói sátorral lesz több 
a vásárban, ezekben a hagyma mellett 
helyben megtermelt jó minőségű friss 
zöldségféléket találhatnak majd az ér-

deklődők” – számolt be Szentes Csa-
ba polgármester, aki szerint nemcsak 
a helyi termelők közül kapcsolódnak 
be egyre többen e rendezvénybe, ha-
nem az érdeklődők tábora is egyre 
nagyobb. A fesztivál híre a határokon 
túlra is eljutott: Magyarországról ed-
dig közel 150 személy jelentkezett.

A parádés hagymakoszorús felvo-
nulás, az izgalmas vásár egyrészt turis-
tacsalogató látványosság, ugyanakkor 
kiváló lehetőséget biztosít a település 
gazdáinak a termékértékesítésre. Ami 
a hagymakoszorút illeti, rekorddön-
téssel is megpróbálkoznak majd va-
sárnap: a világ leghosszabb hagyma-
füzérét alkotnák meg a madéfalviak. 
„Az eddigi rekordot szintén hazai 
település tartja, ezt kellene túlszár-
nyalni” – fejtette ki az ötletgazda, 
Szentes Antal megyei tanácsos, maga 
is madéfalvi lakos. 


