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Egyetlen medve ár-

talmatlanítására sem 

adott még engedélyt a 

környezetvédelmi tár-

ca, holott a vonatkozó 

miniszteri rendeletet 

már szeptember elején 

kibocsátották. A Hargi-

ta megyei vadászegye-

sületek közel 50 med-

ve kilövésére kértek 

engedélyt, ám választ 

még senki sem kapott, 

a tétlenség közben 

pedig folyamatosan nő 

a vadkárok száma.

Látszatintézkedésnek tart-
ja a nagyvadak interven-
ciós kvótájára vonatkozó, 

szeptember elején kibocsátott 
miniszteri rendeletet Sárkány 
István háromszéki vadgazdálko-
dási szakember, aki rámutatott: 
a környezetvédelmi miniszté-
riumhoz tartozó biodiverzitási 
igazgatóság még egyetlen medve 
kilövésére sem adott engedélyt. 
A Nemzetközi Vadászati és Vad-
védelmi Tanács (CIC) nonprofit 
testület alelnöke lapcsaládunk-
nak elmondta: a miniszteri ren-
delet kiadása után megalakultak 
a megyei illetékes bizottságok, 
összeállították a szükséges irat-
csomókat, megszerezték a helyi 
környezetvédelmi hatóságok vé-
leményezését, de Bukarestben 
eddig egyetlen jóváhagyást sem 
írtak alá. Mindezt annak ellené-
re, hogy azóta is folyamatosan 
érkeznek a bejelentések a vadak 
által okozott károkról, a medve-
támadásokról. 

50 kérés Hargita megyében

Mint arról korábban beszá-
moltunk, Graţiela Gavrilescu 
környezetvédelmi miniszter egy 
hónapja nyomás hatására aláírta 
ugyan a dokumentumot, amely 
különleges körülmények között 
140 medve és 100 farkas eseté-
ben teszi lehetővé a beavatko-
zást, de érdemi előrelépés azóta 
sem történt. Annyi viszont igen, 
hogy már a rendelet megjelené-
se után visszakozás volt tapasz-
talható: a tárcavezető korábban 
határozottan kilövési kvótáról 
beszélt, később azonban azt ál-
lította, hogy erről szó sem volt, 
az intézkedés a nagyvadak áthe-
lyezésére, esetleg exportálására 
vonatkozik. A probléma az, hogy 
a tétlenség közben folyamato-
san gyarapodnak a károk, főleg 
Hargita és Kovászna megyében. 
A környezetőrség Kovászna me-
gyei igazgatója elmondta: úgy 
tudja, eddig 15 medve kilövésé-
re állítottak össze iratcsomót 
a Kovászna megyei vadásztár-
saságok, ugyanakkor megerő-

sítette, hogy országos szinten 
még egyetlen engedélyt sem ha-
gyott jóvá a minisztérium. Ennél 
azonban jóval több medve kilö-
vését kérték Hargita megyében: 
a vadásztársaságok közel 50 ve-
szélyes medve kilövésére nyúj-
tottak be kérést, ám engedélyt 
még egyetlen esetben sem kap-
tak – vázolta a Csíki Hírlap ér-
deklődésére Domokos László, 
a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség vezetője. Mint 
mondta, minden vadászegye-
sület részletesen megindokol-
ta a kérést, ezt az ügynökség 
szakvéleményezte, majd mel-
lékelték a jegyzőkönyveket a 
vadkárokkal kapcsolatosan, és 
továbbították az iratcsomókat 
a minisztériumnak. A választ a 
minisztérium közvetlenül a va-
dásztársaságoknak küldi el, 
amelyek ezt követően kell je-
lentkezzenek az ügynökségnél 
egy végső környezetvédelmi en-
gedélyért. „Idáig még egy va-
dászegyesület sem jutott el, a 
vadkárokról azonban továbbra 
is érkeznek bejelentések. Szep-
tember végén nagyon megug-
rott a számuk, most valamelyest 
csökkenőben van, de még min-
dig akadnak szép számmal. A 
héten például a Kászonokban 
támadt szarvasmarhára egy 
medve, ebben az esetben teg-
nap tárgyalt a kárfelmérő bizott-
ság. Egyébként azért csökken a 
károk száma, mert a medvék fel-
készültek a télre, megették, amit 
kellett, most meg készülnek téli 
álmot aludni. Ha nehéz tél lesz, 
nem lesz probléma, ha viszont 
enyhe, akkor egész télen kószál-
ni fognak élelem után” – mutatott 
rá az igazgató. 

A zöldszervezetek hibája? 

Négy medve kilövésére tett 
le kérést a Csíkszeredai Hor-
gász- és Vadászegyesület, azóta 
is a válaszra várnak. A vadász-
egyesület elnöke, Bencze István 
megkeresésünkre elmondta, 
a négy veszélyes nagyvad az 

ügykezelésükbe tartozó négy 
különböző területen találha-
tó. Az egyik Csíkszentdomokos 
környékén támadt már ember-
re és háziállatra is, egy másik 
Csíkrákos, Csíkcsicsó és Csík-
szereda környékén garázdálko-
dik, a harmadik Csíkszentsimon 
környékén, a negyedik pedig 
a Kászonokban. „Az egészet 
alátámasztottuk jegyzőköny-
vekkel, és egy egész vastag do-
kumentumcsomagot küldtünk a 
minisztériumba, de választ nem 
kaptunk. Véleményem szerint 
azonban nem a minisztérium-
mal van a baj, hanem a külön-
böző zöld-szervezetekkel, akik 
szép összegek fejében folyama-
tosan tiltakoznak a kilövési kvó-
ta ellen. Az bizonyított, hogy az 
elszállíttatás nem jelent megol-
dást, mert a vadak úgyis vissza-
térnek. Az azonban kérdés, hogy 
ha egy medve itt megtámadta az 
embert, és elszállítják egy másik 
megyébe, ott nem fog ugyanúgy 
emberre támadni? Már hajtóva-
dászatokat sem merünk szer-
vezni, amíg le nem hullanak a 
falevelek, hogy lássák az embe-
rek, mi van az erdőben. Egysze-
rűen félünk a medvetámadástól. 
Elég csak abba belegondolni, 
hogy az a korábban évente kilö-
vésre jóváhagyott 380-500 med-
ve, amelyeket idén már nem 
volt lehetőség kiiktatni az ál-
lományból, milyen mértékben 
szaporodott. Ha ezeknek csak 
egyharmada nőstény, az is 100-
150 egyedet jelent, amelyek kö-
zül mindegyiknek született idén 
egy, két, három vagy akár négy 
bocsa. Negyven év vadászati 
tevékenység után figyeltem fel 
erre az érdekességre, hiszen fi-
atal koromban, amikor jártuk az 
erdőt, nagyon ritkán láttunk két-
bocsos medvét. Zömében egy 
boccsal jártak az anyamedvék, 
most azonban minden megfor-
dult: ritkán látunk egybocsos 
medvét és gyakrabban két-há-
rom- és négybocsos anyamed-
vével is találkozunk” – emelte 
ki Bencze. 

A szakértelem hiánya

A szintén csíkszéki Nimród 
Vadászegyesület már a rende-
let megjelenése előtt kapott egy 
kilövési engedélyt a miniszté-
riumtól egy medvére, ám most 
újabb veszélyes példányok ki-
lövésére kértek engedélyt. Mint 
ismert, Csíkdánfalva és Csík-
madaras határában idén nyá-
ron két medve garázdálkodott, 
három juhászra támadtak rá, 
és tucatnyi juhot elpusztítottak. 
Végül a kilövési engedély bir-
tokában az egyik medvét au-
gusztusban eltávolították, ám 
ezenkívül a vadászegyesület 
ügykezelésébe tartozó terüle-
teken több nagyvad is károkat 
okozott, így a héten további nyolc 
medve kilövésére nyújtottak be 
kérést – tudtuk meg János Zsolt-
tól, a vadászegyesület vezető-
jétől. Ezek az ügykezelésükbe 
tartozó két különböző vadász-
területen okoztak problémá-
kat az elmúlt időben Domokos, 
Karcfalva, Dánfalva, Madaras és 
Szenttamás környékén. „Mind-
két vadászterület esetében egy-
egy terjedelmes dokumentációt 
tettem le. Tudok róla, hogy egy-
előre egy vadásztársaság sem 
kapott választ, szerintem ennek 
az az oka, hogy nem hozzáér-
tő emberek ülnek a minisztéri-
um székeiben. Ha szakemberek 
lennének, fel sem merült vol-
na, hogy lesz-e vagy sem kilö-
vési kvóta. Véleményem szerint 
az erdészeti szakosztályon több 
a gépészmérnök vagy a villany-
szerelő-mérnök, mint az erdő-
mérnök vagy a vadgazdamérnök. 
Az elszállíttatás nem jelent meg-
oldást a problémára, hiszen 
egyrészt hatalmas anyagi költ-
ségekkel jár, másrészt ered-
ménytelen is, hiszen a medvék 
úgyis visszatérnek. Ezzel csak 
annyit lehet elérni, hogy ideigle-
nesen áthelyezzük a problémát 
egyik helyről a másikra” – fejtet-
te ki véleményét János.  

ISZLAI KATALIN, BÍRÓ BLANKA

A környezetvédelmi minisztérium még egyetlen medve kilövésére sem adott engedélyt

Eredmény nélküli ígéretek

Medvelesből élmény a látványuk, egyébként azonban jobb nem találkozni a barnamedvékkel

KORÁBBI FELVÉTEL: PÁL ÁRPÁD

Begyulladt a széna, 
leégett a csűr
Porig égett egy gazdasági 
melléképület szerdán a Gyi-
mesközéplok melletti Barac-
koson. Néhány nap alatt ez 
volt a második olyan tűzeset 
a Gyimesekben, ami a ható-
ság vizsgálata szerint a tárolt 
széna öngyulladása miatt 
következett be. Szomszédos 
melléképületet is veszé-
lyeztettek a szerda délután 
egy csűrben és istállóban 
felcsapott lángok. A helyszín-
re vonuló két csíkszeredai 
hivatásos tűzoltó-alakulat 
a középloki önkéntesekkel 
közösen próbálta megfékezni 
a 90 négyzetméter felületű 
épületben pusztító lángo-
kat. Az oltás több mint két 
órát tartott, a faépítmény 
menthetetlennek bizonyult. 
Megsemmisült továbbá húsz 
tonna széna, egy láncfűrész, 
három lóhám, egy malom 
és fél tonna gabona. Továb-
bi tíz tonna széna is hasz-
nálhatatlanná vált, de két 
disznót sikerült kimenekíteni 
az istállórészből. Akárcsak a 
szombati, Gyimesfelsőlokon 
történt csűrtűz esetében, a 
vizsgálatok szerint ezúttal is 
a tárolt takarmány öngyulla-
dása miatt keletkezett a tűz. 
Az anyagi kár értéke eléri a 
35 ezer lejt – közölte a Hargi-
ta megyei tűzoltóság.

Szülészeti látogatás

A Csíki Anyák Egyesülete 
értesíti az érdeklődőket és 
érintetteket, hogy szombaton 
tíz órától zajlik az októberi 
szülészeti látogatás a Csík-
szeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház első emeletén. Kiss 
Gyöngyi osztályvezető főnő-
vér bemutatja a szülészeti 
osztályt, a szülőszobákat 
és a műtőt, közli továbbá a 
leghasznosabb tudnivalókat. 
A látogatásra a harmadik tri-
meszterben járó kismamákat 
és kísérőiket várják. Találkozó 
a kórház büféje előtti előtér-
ben 9.50 órakor.

Előadás 
a városházán
A Honfoglalás előttől az Eu-
rópai Unió utánig előadásso-
rozat folytatásaként ma 18 
órától dr. Propper Valéria A 
magyar színpad három nagy-
asszonya (Déryné Széppataki 
Róza, Jókainé Laborfalvi Róza 
és Jászai Mari) címmel tart 
előadást Csíkszeredában, a 
polgármesteri hivatal tanács-
termében. Minden érdeklődőt 
szerettetel várnak.

Élelmiszert 
gyűjtenek
A Hargita Megyei Vöröske-
reszt csíkszeredai alegy-
sége a székelyudvarhelyi 
és a gyergyószentmiklósi 
alapszervezetekkel együtt 
bekapcsolódik az Élelmezés 
Világnapja alkalmából szer-
vezett gyűjtésbe. Október 
16-án frissen vásárolt, tartós 
élelmiszereket gyűjtenek 
a nagycsaládosok és a rá-
szorulók részére. A gyűjtés 
délelőtt 10 és délután 18 óra 
között történik a Hargita Me-
gyei Vöröskereszt csíkszere-
dai székházában.




