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Ez a jelentés a Európai Bizottság
Környezetvédelmi Igazgatósága által megrendelt, a
nagyragadozókkal
való
együttélést
elősegítő
platformok
létrehozására
szolgáló,
07.027739/2017/771819/SER/ENV.D.3 számú projekt keretében készült, amelyet az olaszországi
Alkalmazott Ökológiai Intézet koordinál, együttműködésben az Adelphi Consult csoporttal, az Európai
Területtulajdonosok Szervezetével és a következő szakértőkkel: Dr. Juliette Young, Prof. Steve
Redpath, Dr. Yorck Graf von Korff és Dr. Estelle Balian.

További információkért kérjük látogassa meg a platformok weboldalát
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/regional_platforms.htm
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1. A platformok általános módszertana
A megbízatás keretében kidolgozott munkamódszer alapján a platformok létrehozása három
lépésben zajlik:
1. A helyi viszonyok felmérése: a helyszínek meglátogatása, a létező dokumentumok
elemzése, helyi érdekcsoportokkal végzett interjúk;
2. A platform elindításához szükséges feltételek kielemzése és esetleges működési
szabályrendszer kialakítása;
3. A platform megbeszéléseinek lebonyolítása szakértő facilitátor segítségével.
A platformban való részvétel által az érdekeltek
➢ meghatározhatják álláspontjaikat, értékeiket a nagyragadozók problémájával
kapcsolatosan;
➢ megérthetik más érdekcsoportok álláspontját és értékrendszerét;
➢ közös pozíciókat fogalmazhatnak meg és remélhetőleg egy sor olyan tevékenységet
azonosítanak, amelyekkel javítható a nagyragadozók menedzsmentje.

2. Az eddig elért eredmények összefoglalása
Az első megbeszélésre 2019 január 11-én került sor, amelyen a jelenlévők megerősítették
részvételi szándékukat a felvázolt participatív döntéshozási folyamatban, és elfogadtak egy
előzetes küldetésnyilatkozatot a csoport számára. A továbbiakban problémaelemzés zajlott
csoportokban, a problémafák készítésének módszerével. A megbeszélésen papírra vetett
problémafákat a későbbiekben digitalizálták.

3. A 2019 február 11-i megbeszélés
A találkozóra a csíkszeredai Sapientia EMTE épületében került sor 9.00 és 13.00 óra között.
A megbeszélés fő céljai:
- a problémaelemzés befejezése;
- lehetséges célkitűzések elemzése, megbeszélése célfák készítése által.

4. Napirend és bemelegítő gyakorlat
9:00-9:20

Köszöntő, a program bemutatása, a szabályok és küldetés elismétlése

9:20-10:00

Bemelegítő gyakorlat, a résztvevők legutóbbi tapasztalatai a medvével

kapcsolatosan, és egy elvárás megfogalmazása a hatékony közös munkára vonatkozóan
10:00-10:30

Csoportos interaktív munka, a problémafák befejezése, azoknak a pontoknak

a megjelölésével, ahol nézetkülönbség van a csoporton belül
10:30-10:45

Kávészünet

10:45-11:20

A problémafák bemutatása és elemzése, hasonlóságok és különbségek

11:20-11:45

Folytatás a célfák összeállításával

11:45-12:05

A célfák bemutatása plénumban
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12:05-13:00

Lehetséges beavatkozások megbeszélése, célok, tevékenységek, a

következő megbeszélés témája, kérdőív kitöltése és az esemény kiértékelése
13:00-14:30

Ebéd

1. ábra – Problémaelemzés csoportokban.

A résztvevőket Demeter László köszöntötte, Sólyom Andrea bemutatta a napirendet.
Bemelegítő gyakorlatként a résztvevők újra bemutatkoztak, tekintettel arra, hogy néhányan
közülük még nem találkoztak személyesen (részt vettek a személyes előzetes interjúkon, de
nem voltak mind jelen az első közös megbeszélésen), és két kérdést válaszoltak meg:
1. mi volt a legutóbbi medvvével kapcsolatos élményük,
2. milyen elvárásuk van a hatékony közös munkával szemben.
A résztvevők a tervezettnél hosszabban válaszoltak a feltett kérdésekre, mivel ez volt az első
alkalom, hogy személyes kapcsolódásukat összefoglalhatták a plénumban. A visszajelzések
alapján ezt a hosszabb beszélgetést pozitívan értékelték a résztvevők és megerősítette a
csoporton belüli nyílt kommunikációt (2. függelék).
Az alábbiakban egy rövid felsorolást közlünk a résztvevők legfrissebb, a témával kapcsolatos
tapasztalatairól:
-

-

A tavalyi Csíkszeredában történt medvekilövés miatt egy állatvédő csoport feljelentést
tett, ezért a vadásztársaság képviselői rendőrségi kihallgatásokon kellett részt
vegyenek;
Az egyik városközeli faluban egy kutya eltűnését medvének tulajdonítanak, bár nincs
közvetlen bizonyíték rá hogy medve volt-e vagy farkas;
Románia elnöke Klaus Johannis formai okokra hivatkozva elutasította egy törvény
aláírását, amely az embertámadások esetén nyújtandó kárérítést szabályozná,
jelenleg ilyen esetekre nincs törvényi szabályozás;
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-

-

-

Egy másik törvényi hiányosság miatt a vadásztársaságok felelősségre vonhatóak a
vadállatok okozta balesetek esetén;
A károk száma nagyon nagy, a medve-ember konfliktus növekszik és sokszor a helyi
lakosság a vadásztársaságot hibáztatja a látható beavatkozások hiánya miatt, emiatt
fenyegetésekben, feljelentésekben is részük van;
Egy fiatal medve Csíkszeredában található fenyőültetvényben húzódott meg néhány
hétre;
Az 1930-as években a tehéncsorda első kimenése előtt tavasszal hajtóvadászatokat
szerveztek a ragadozók elijesztésére, és az 1990-es évekig sokkal több
mezőgazdasági területet használtak a hegyekben, településektől távol is, amelyek a
felhagyás miatt mára jobb élőhelyekké váltak a medvék számára;
A téli időszakban a villanypásztor ideiglenes meghibásodása miatt egy medve feltört
egy méhész utánfutót;
A gazdák úgy érzik hogy magukra vannak hagyva a problémával, nem akarják kiirtani
a medvéket de kárt okoznak, a megélhetét veszélyeztetik;
Csíkszeredában a lakosság aggódik a város kzelében újabban megjelent medvék
miatt és elvárják hogy a településen megjelenő medvéket kilőjék;
Közúti baleseteknél a biztosításban nincs benne a vadállatok okozta kár;
Reprezentatív szociológiai felmérésekre van szükség a lakosság véleményének
megállapítására a medve kérdésben;
A károk nagy részét nem jelentik be, a populáció túlszaporodott limitáló tényezők
hiányában, települések között különbségek vannak a medvekárok tekintetében;
Állatvédő szervezeteket is be kellene vonni a platformba;
A természetben aránylag ritkán lehet találkozni medvével;
A Szent Anna tónál nem jelentkeztek medvék január folyamán;
Kanadában nagyon szigorú szabályok vannak a háztartási hulladék kezelésére
tárolására elszállítására vonatkozóan;
A medvét a turisztikai marketingben erősebben kellene használni;
A villanypásztorok hatékonyak amennyiben megfelelően vannak felszerelve és
működtetve;
A helyi lakosságot és a látogatókat nevelni kell a medvével kapcsolatos helyes
viselkedésről.

5. A résztvevők köre
A résztvevők ezúttal is a gazdatársadalom, a vadgazdálkodás-erdészet és
természetvédő-vidékfejlesztő szervezetek köréből kerültek ki. A résztvevők listája az 1.
függelékben található meg.

6. Problémaelemzés és célelelemzés
A bemelegítő kör végeztével a civil szervezetekből álló csoport folytatta a problémaelemzést
és a problémafa elkészítését, míg a gazdák és a vadászok-erdészek csoportja a célfákon
kezdett dolgozni.
A civil szervezetek csoportja a problémát három csoportba strukturálta: az élőhelyekkel
kapcsolatos problémák, társadalmi problémák és a törvényes keret problémái. Vonakodtak
attól, hogy ok-okozati összefüggéseket jelöljenek meg, inkább halmazok formájában
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jelenítették meg a problémákat, szerintük sokszor ezeket nehéz világosan elkülöníteni
egymástól. Néhány, a többi csoport problémaelemzéséhez képest új elemet is
megjelenítettek, mint a medvék csökkenő társadalmi elfogadottságát, a tájékozottság
hiányát, a média egyoldalú kommunikálását és a szereplők elfogult lobbiját.
A civil szervezetek csoportja megegyezett abban, hogy a következő megbeszélésig befejezik
a problémaelemzést és a célelemzést.

2. ábra – Civil szervezetek problémafájának második változata.

3. ábra – Civil szervezetek második problémafájának digitalizált változata.

A gazdák-méhészek és a vadászok-erdészek csoportja a célfák elkészítésével foglalkozott.
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A gazdák célfája többnyire a károk menedzsmentjére összpontosít. Tartalmazza egy
sürgősségi beavatkozási csoport létrehozását, a beavatkozások gyors kivitelezésére egy
zöld telefonvonal létesítését, a medveállomány csökkentését célzott vadászat, medvék
befogása-elszállítása és “exportja” által. A célfa tartalmazza a károk kifizetésének egyszerű
és gyors megoldását, az elpusztult háziállatok eltávolításának gyorsítását, és az ezekkel és
a kármegelőzéssel kapcsolatos finanszírozást, kiemelten megjelenik ugyanakkor a
kármegelőzéssel kapcsolatos oktatás témaköre is.
.

4. ábra – Állattartó gazdák, méhészek digitalizált célfája.
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.

5. ábra – Állattartó gazdák, méhészek célfája.

A vadászok-erdészek csoportja a célfa középpontjába a medvének, mint megújuló
természeti erőforrásnak a helyi közösség számára való fenntartható használatát állította. Ezt
a célt az élőhelyek zavarásának csökkentésével, a törvénykezés javításával, a turizmus
szabályozásával, megfelelő monitoringgal, populációszabályozási beavatkozásokkal, a
konfliktusmenedzsmentben, konfliktusmenedzsmentben a helyi kompetenciák növelésével
lehet elérni.
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6. ábra – Vadászok, erdészek célfája.

7. ábra – Vadászok és erdészek digitalizált célfája.
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7. A megbeszélés kiértékelése
A megbeszélést a résztvevők pozitívan értékelték, kiemelve az indulatmentes párbeszédet, a
résztvevők közötti közvetlen kommunikációt, a problémafeltárást és a megoldások felé való
elmozdulást. A változtatásokkal kapcsolatban az időkeretbe való beilleszkedés javítását, az
eltérő vélemények összeegyeztetésének nehézségét, a konkrét megoldásokra való
koncentrálást említették. A kiértékelés teljes listája 2. függelékben található meg.

8. Záró megjegyzések és következő lépések
A következő megbeszélés dátumát március 11-re rögzítették az eddigi helyszínen és
időpontban. A munka kiindulópontját a résztvevők által kidolgozott problémafák és célfák
képezik.

1. függelék: A résztvevők listája
NÉV
Farkas Tibor
Hadnagy Lehel

Szervezet / érdekcsoport
Gyimesvölgyi Biogazda Egyesület
Organic Farmers Association of Gyimes Valley
Szilos Vadásztársaság
Szilos Hunters’ Association

Benke József

Zetelaka és Társai Vadász és Horgász Egyesület
Zetelaka Hunters’ and Anglers’ Association

Farkas Attila

Ökoszisztéma Menedzsment Egyesület
Association on the Management of Ecosystems

Váli Csongor

Pogány-havas Kistérségi Társulás
Pogány-havas Association

Sándor Lajos

Szentegyháza Polgármesteri Hivatala, Szentegyházi Közbirtokossági
Egyesület
Vlăhița Town Hall, Vlăhița Land Owners Association

Borboly Csaba

Hargita Megye Tanácsa
Harghita County Council

Kopacz Emőke

Hargita Megye Tanácsa
Harghita County Council

Márton István

Hargita Megye Vidékfejlesztési Egyesülete
Harghita County Rural Development Association

Szabó Károly

Hargita Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás
Harghita County Community Development Association
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Lőrinczi Mátéfi

Csíkszépvízi Magánerdészet

Tibor

Private Forestry of Frumoasa

Lázár Tibor

Hargita Megyei Méhész Egyesület

Zöldi István

Harghita County Beekeepers’ Association

Țăpuc Lóránd

Hargita Megyei Juhtenyésztők Egyesülete
Harghita County Sheep Keepers’ Association

Imecs István

GeoACCENT Természetvédelmi Egyesület
GeoACCENT Nature Protection Association

Dósa Elek-Levente

Pro Szent Anna Egyesület, Szent Anna Közbirtokosság
Asociația Pro Szent Anna, St Anna Land Owners Association

Szabó Szilárd

Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
Agenția pentru Protecția Mediului județul Harghita

2. függelék: A kiértékelés eredményei
+ Jó volt a találkozóban az, hogy
-

Problema ursului a fost sustinuta si pusa din mai multe puncte de vedere
Kiváló párbeszéd, ötletek, hozzáértő személyek
Ismét megismertünk újabb nézőpontokat, konfliktusmentesen zajlott
Összehozta az érdekelt felek különböző képviselőit
Lassan kezdenek a kommunikációs gátak eltűnni a csoportok között
Szerintem sikerült a problémafeltárás és a megoldások irányába lépéseket tenni
Körvonalazódott a probléma
Kezd kialakulni egy közös megoldás a problémák megoldások terén
Több nézőpontot hallhattunk, sikerült a problémát leltározni
Több szakterület szemléletét megismerhettük
Mindenki véleménye indulatmentesen elhangzott és meghallgatásra talált
OK volt

∆ Azon változtatnék a következő találkozó alkalmával, hogy
-

Luate în considerare exemple din America de Nord, în legătură cu problema ursului
Sokan vagyunk, sok ötlet és nagyon elaprózzuk a dolgokat, ami jó, de nehezen jutunk
konszenzusra
Nincs
Nehéz összefogni a különböző érveket, véleményeket
A tervezett cselekvéseket le kell szögezni az elején a csoportok részéről és azután
együtt megtalálni a megoldásokat
Tetszik a felvázolt program
Rögtön a megoldás témájára térünk
Konkrét megoldások
Feszesebb tempó talán hasznos lenne, esetleg előzetes információ, előkészített
vázlat moderálás szükséges, akciótervet átbeszélhetnénk
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-

Szigorúbb időbeosztás (segíthet a hatékonysága)
Szerintem nem szükséges változtatni
nincs

A találkozó általános értékelése
-

Foarte informativ si motivant
Kiváló
10-es, nagyon hasznosnak értékelem
Jó volt, a kitűzött céloknak megfelelt
Jól sikerült
Konstruktív, jó hangulatú
Érdekes, építő volt
Jó, mivel a dolgok nem egyoldalú megközelítésből ismertettek
Hasznos, pozitív
Nagyon jó
„sürgős” intézkedések

12

