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- A bűncselekménynek minősülő orvvadászat szankcionálására 
vonatkozó jogszabályok végrehajtásának javítása.

- Megelőző intézkedések végrehajtása az ember és a vadon 
élő állatok közötti konfliktusok csökkentése érdekében, amelyek 
orvvadászathoz vezethetnek.

- A vámellenőrzések szigorítása a védett fajokból származó áruk 
kereskedelmének felderítése és szankcionálása érdekében.

- A nagyragadozók élőhelyéül szolgáló vad- és erdőterületek 
hatékonyabb felügyelete.

- A nagyragadozó populációk kezelésének javítása a kárpáti országok 
közötti szorosabb együttműködés révén.

- A hatóságok és más érdekelt felek közötti kommunikáció javítása az 
orvvadászat hatékonyabb megelőzése és az orvvadászat elleni 
erőfeszítések összehangolása érdekében.

- Olyan eszköz (pl. alkalmazás) kifejlesztése, mely lehetőséget ad a 
lakosság, a turisták, bárki számára a terepen talált csapdák vagy az 
orvvadászat konkrét eseteinek bejelentésére.

- Az ember és állat közötti konfliktusok problémájának holisztikus 
kezelése: hatékonyabb megelőző intézkedések, figyelemfelkeltő 
kampányok; ami pedig a gazdálkodók által elszenvedett veszteségek 
kompenzációs intézkedéseit illeti, ezek csak akkor működnek hosszú 
távon, ha a többi intézkedéssel párhuzamosan hajtják végre, 
ellenkező esetben csak a hatásokat, nem pedig a konfliktus valódi 
okait kezelik.

Mit lehet tenni, hogy megvédjük a 
nagyragadozókat az orvvadászattól?

Tudta?
2012-ben, az első medvét, melyet WWF egy határon 
átnyúló projektben megfigyelt, agyonlőtték egy 
máramarosi (Románia) vadászterületen. A medve egy 
6-8 éves hím volt, 2 méter és 150 kg. Az 11621 
kódszámú program célja az volt, hogy információt 
szerezzen a medve preferált táplálkozási, szaporodási 
és vándorlási útvonalairól, olyan területen, ahol ezek az 
információk hiányoztak vagy hiányosak voltak. Ezek az 
új adatok ezért rendkívül értékesek lettek volna a terület 
medvepopulációjára vonatkozó megfelelő kezelési 
intézkedések megfogalmazásához és végrehajtásához. 
Bár a WWF képviselői azonnal értesítették a 
vadászterület vezetőségét a medve haláláról, az 
utóbbiak nem értesítették azonnal a rendőrséget, még 
akkor sem, ha erre törvényi kötelezettségük van. A WWF 
és partnerei minden technikai és tudományos 
információt és adatot rendelkezésre bocsátottak a 
vizsgálat  alátámasztására, de a jogszabályi 
hiányosságok miatt az eset sajnos megoldatlan maradt. 

További információ:
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"A projekt az ENI 2014-2020 Határokon Átnyúló 
Együttműködési Program Magyarország Szlovákia-
Románia- Ukrajna társfinanszírozásával valósul meg. A 
projekt vezető partnere a WWF-Romania – Máramarosi 
fiókja, további partnerek: a Szlovákiai Ornitológiai 
Társaság/BirdLife, a RachivEcoTur Szervezet (Ukrajna) és 
az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (Magyarország).

www.huskroua-cbc.eu
A projekt kezdete: 2019. október 1, időtartama 34 

hónap. A projekt összköltsége 1.550.871,83 euró, ebből 
1.395.784,63 euró az Európai Unió hozzájárulása. 

A . z Európai Unió pénzügyi támogatásával készült
Tartalma a Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 
kizárólagosfelelőssége, és nem feltétlenül tükröziaz Európai 
az Európai Unió véleményét.



Európában (Oroszország kivételével) körülbelül 12.000 
farkas, 17.000 barnamedve és 9.500 hiúz él, több mint 
harmaduk a Kárpátok régióban (Magyarország-Szlovákia-
Románia-Ukrajna). Ezeket a védett, és ökológiai szempontból 
jelentős nagyragadozó emlősöket nemcsak az orvvadászat 
fenyegeti, hanem - az emberi tevékenység következtében 
létrejövő, kaotikusan tervezett és kiépített infrastruktúra miatt - 
az eddig nagy kiterjedésű természetes élőhelyeik 
széttördelése és csökkenése is.

Négy ország projektpartnerei - WWF-Románia 
Máramarosi Kirendeltség (Románia), SOS Bird Life 
(Szlovákiai Ornitológiai Társaság, Szlovákia); Rachiv EcoTour 
Szervezet (Ukrajna); Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 
(Magyarország) - „ Nyílt határok a vadon élő állatok számára a 
Kárpátokban” címmel ( ), a www.openbordersforbears.com
négy ország összekapcsolhatóságának javítását, az 
élőhelyek és a köztük levő ökológiai folyosók feltérképezését, 
és az itt élő 3 nagyragadazó faj, a farkas, a barnamedve és az 
eurázsiai hiúz integrált élőhely-kezelésének támogatását 
tűzték ki célul. A projekt a Magyarország-Szlovákia-Románia-
Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-
2020 ( ) keretében valósul meg.https://huskroua-cbc.eu/  

    Tudta?

Európában a nagyragadozók szigorúan 
védettek, ezért nem trófeavadászat tárgyai. 
A z o n b a n  n é h á n y  n a g y o b b ,  s t a b i l 
nagyragadozó állománnyal rendelkező 
európai ország bevezetett pár elejtési sémát 
az állat és ember közötti konfliktusok, valamint 
az á l la t tenyésztésben okozot t  károk 
megelőzése érdekében (de csak ha nincs más 
lehetőség), ennek helyessége azonban mai 
napig vita tárgyát képezi. Néhány kérdés még 
megválaszolatlan: vajon a nagyragadozók 
állománya szabályozható-e természetes 
módon, élőhelyeik és erőforrásaik (táplálék) 
korlátozásával, vagy az embereknek aktívan 
be kell avatkozniuk kilövésekkel az állományok 
számának szabályozása érdekében? A helyes 
válasz érdekében további vizsgálatokat kell 
folytatni.

A nagyragadozók fontos szerepet játszanak az 
ökoszisztémák egyensúlyának fenntartásában, és még most 
kezdjük megérteni, hogy mennyi pozitív hatással vannak a 
környezetükre. Például a medvék szerepet játszanak az 
erdők trágyázásában is azáltal, hogy a tetemeket 
végighúzzák az erdőn. A gyümölcsök és diófélék evése 
közben a magvakat szétszórják. A magvak egy kis „trágyával” 
kerülnek az erdő talajába, így könnyebben fejlődnek. A 
medvék a tetemek eltakarításában is részt vesznek, és 
ragadozóként segítenek egyensúlyban tartani a növényevő 
állatfajok (például szarvasok) populációját.

A nagyragadozók orvvadászata Európa-

szerte elterjedt. A módszerek sokfélék: a méregtől a 

kilövésen keresztül a csapdába ejtésig, vagy 

egyszerűen csak állatokon autóval vagy motoros 

szánokkal való áthajtásig. Egyes esetekben ez az 

egyén spontán cselekvésének eredménye, más 

esetekben jól szervezett csoportok gondosan 

megtervezik ezen tevékenységüket. Az orvvadászat 

általában az ember által lakott területektől távol, az 

érintetlen erdőkben, távoli hegyekben zajlik. A 

bűncselekmény gyakran éjszaka történik.

A csapdák állatok befogására és megölésére 

való alkalmazása hosszú múltra tekint vissza, de 1992 

óta, az élőhelyvédelmi irányelv bevezetése óta, 

illegális az EU tagállamaiban. Az élőhelyvédelmi 

irányelv egyértelműen fogalmaz: Európában tilos a 

védett állatfajok leölés céljából történő csapdába 

ejtése. Az orvvadászat valódi mértéke azonban nem 

ismert, ezért nehéz döntéseket hozni a probléma 

hatékony kezelésére.

Az orvvadászat okai nagyon sokrétűek, olykor 

társadalmi-gazdasági nehézségek táplálják; egyes 

medvéket húsért, másokat trófeákért ölnek meg. Egyes 

esetekben a nagyragadozókat fenyegetésnek tekintik az 

emberekre vagy a háziállatokra, ezért illegálisan megölik 

őket. Néha a kölyköket házi kedvencként tartják. Az 

orvvadászat ellen folyamatos figyelemfelkeltő akciókkal, 

valamint a veszteségek kompenzálására vagy a helyi 

közösségek bevételeinek növelésére irányuló 

kezdeményezésekkel (pl. vadmegfigyelésen alapuló 

ökoturizmus fejlesztése) lehet küzdeni.

ORVVADÁSZAT
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