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» RÖVIDEN
Még nem azonosították
a magyarzászló-égetőt
A rendőrségnek még nem sikerült azonosítania azt a fiatal nőt,
aki múlt szombatról vasárnapra
virradó éjszaka megpróbálta
felgyújtani a Bihar megyei RMDSZ
irodájának bejárata fölé kihelyezett magyar zászlót. Alina Dinu, a
Bihar megyei rendőr-főkapitányság
szóvivője csütörtökre ígért tájékoztatást a Krónikának a nyomozás
fejleményeiről, ám végül csak
annyit közölt, hogy az elkövetőt
még nem sikerült azonosítani, de
a nagyváradi rendőrök folytatják
a nyomozást, dolgoznak az ügyön.
Megismételte, hogy a nagyváradi rendőrség hivatalból indított
nyomozást még december 30-án,
vagyis amikor a zászlóégetés-kísérletről készült felvétel felkerült a
világhálóra. Rongálás gyanújával
indítottak büntetőjogi eljárást.
A szóvivő több részletet nem hozott
nyilvánosságra. Amint arról beszámoltunk, az incidens során megpróbálták felgyújtani az RMDSZ
Bihar megyei székházára kitűzött
magyar zászlót a nagyváradi Fekete
Sas Palotában, ám egy fiatalember
időben megakadályozta, hogy a
lobogó lángra kapjon. Az RMDSZ
területi szervezete videófelvételt is
közölt, amelyen látható, amint egy
fiatal nő székre felállva, öngyújtó
lángjával próbálja meggyújtani
az épület falára kifüggesztett
piros-fehér-zöld zászlót. Az RMDSZ
és az Erdélyi Magyar Néppárt
egyaránt rendőrségi feljelentést
tett az ügyben, a zászlót pedig ipari
alpinista segítségével magasabbra
helyezték.
Johannisnak nem tetszik
a tanóraszám-csökkentés
Visszaküldte újbóli megfontolásra
a parlamenthez Klaus Johannis
államfő a tanügyi törvényt módosító tervezet óraszámcsökkentésre
vonatkozó cikkelyét – közölte
csütörtökön Ligia Deca. Az elnöki
hivatal oktatásért és kutatásért
felelős államtanácsos tájékoztatása
szerint a tervezet a következő tanévtől kezdődően „egy tollvonással”
csökkentené az iskolai óraszámokat: az elemiben átlagosan 20, az
általánosban 25, míg a középiskolában átlagosan 30 órájuk lenne a
diákoknak hetente. Az elnöki álláspont szerint azonban a módosítást
nem előzte meg hatástanulmány,
és negatív következménye lehet az
oktatásban részt vevőkre nézve. Ezt
egyébként a diákok, a tanárok és
a szülők érdekvédelmi szervezetei
egyaránt jelezték.

KEDVEZŐ AZ IDŐJÁRÁS, ÍGY BŐVEN TALÁL TÁPLÁLÉKOT A NAGYVAD

Ébren tartja a medvéket az élelem
A tavalyi bőséges makk- és
vadgyümölcs-termésnek, illetve
az enyhe télnek tudható be,
hogy Székelyföldön többnyire most is aktívak a medvék.
Szerencsére a nagyvadak az
erdőben maradnak, nem okoznak károkat a portákon, de az
egyik vadásztársaság igazgatója
érdeklődésünkre úgy fogalmazott: félő, hogy ez a későbbiekben változni fog.

továbbá, hogy a hozzájuk tartozó
vadászterületekről ezen a télen még
nem jelentettek medvék okozta károkat, de félő, hogy ez a későbbiekben változni fog. „Egyelőre van elég
élelem az erdőben, de napról napra
fogy, így csak idő kérdése, hogy mikor veszik ismét a háztartások felé
az irányt” – mondta vészjóslón.
Hozzátette, egyre több vidéki önkormányzat igyekszik szerződést kötni
az egyesületükkel annak érdekében,
hogy a vadászok a települések belterületein is beavatkozhassanak.

» FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Az anyamedvék és a kifejlett példányok rendszerint elfekszenek telente, ám a kisebbek csak maximum
néhány napra húzódnak el, amikor
zordabbá válik az időjárás – osztotta meg tapasztalatait Gábor László,
a Gyergyószentmiklósi Vadgazdálkodási Egyesület elnöke. Hangsúlyozta, érdekes jelenség, hogy a fiatalabb medvék „szocializálódtak”
környékükön, ami azt jelenti, hogy
nagyon közel merészkednek az
emberekhez, ha élelmet keresnek.
Éppen ezért ha az erdőben nem találnak elég táplálékot, a háztartási
szemetet feltúrva laknak jól. Őket
például már a puska dörrenése sem
riasztja el, hiszen a kilövési kvótákat
megszüntették, így nem tudták megtanulni szüleiktől, hogy a fegyverektől félni kell. Gábor László közölte,
ebben az időszakban is kaptak vad-

„N

em mondható általános jelenségnek, hogy
nem vonulnak el téli álmot aludni a medvék, de az elmúlt
időszakban több aktív nagyvaddal
is lehetett találkozni a környékbeli
erdőkben” – jelezte lapcsaládunknak Mărmureanu-Bíró Leonárd, a
Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász-egyesület igazgatója. Mint kifejtette, ehhez az enyhe tél, vagyis a
kedvező hőmérséklet és a kevés havazás is hozzájárult. Azt is tudni kell,
hogy tavaly őszre rekordmennyiségű bükk- és tölgyfamakk termett,
ugyanakkor vadalmától és vackortól
is roskadoztak a fák, a lehullott termést pedig könnyebb felkutatni a vékony hóréteg alól. „A medvék akkor
maradnak éberek a téli időszakban,
ha több energiához jutnak az elfogyasztott élelemből, mint amennyit
a felkutatásához kell elhasználniuk”
– fogalmazott az igazgató.
Noha egy-egy hajtóvadászaton
négy-öt medvével is találkozni, ez
nem jelenti azt, hogy a vadak többsége nem bújt el – szögezte le. A nőstény medvék ebben az időszakban
ellenek, úgyhogy ők mindenképp
elhúzódtak, akárcsak a nagyobb
hímek. A magasabb területeken – a
Hargitán, a Bucsinon – élő példányok szintén téli álmot alszanak, hiszen ott zordabbak a körülmények,
és nehezebben jutnának táplálékhoz. Elsősorban a kisebb, két-három
éves egyedek maradtak aktívak,
amelyeket nemrég hagyott magukra
az anyjuk. „Egyértelműen érződik
a túlszaporulat is, hiszen régebben
nem fordult elő, hogy decemberi
vagy januári hajtóvadászatokon
medvékkel találkozzunk az erdőben”
– jegyezte meg a szakember. Közölte
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A medvék
akkor maradnak
éberek a téli
időszakban, ha
több energiához jutnak az
elfogyasztott
élelemből, mint
amennyit a felkutatásához kell
elhasználniuk.

kárbejelentéseket, ám azok száma
minimálisnak mondható. „Ha tartós hideg jön, akkor elhúzódnak a
medvék, de ahogy az eresz csepegni kezd, ismét előjönnek” – számolt
be az Erdőszentgyörgy környéki
helyzetről Székely-Béres Szilárd, a
Cervus Vadásztársaság igazgatója. Mint mondta, az enyhébb telek
miatt az utóbbi időben szinte egész
évben aktívak a nagyvadak, legfeljebb január végén, február elején
alszanak el. „Nyomokat azonban
mindig találni, ahogyan most is”
– fogalmazott. Megtudtuk tőle azt
is, hogy ezen a télen egyelőre nem
jelentettek náluk vadkárokat.

A farkasokkal van gond

Bencze István, a csíkszeredai vadász- és sporthorgász-egyesület
vezetője érdeklődésünkre elmondta, nekik hegyvidéken vannak a
vadászterületeik, ott pedig rendszerint elhúzódnak a medvék a téli időszakban, ahogyan ezt idén is tették.
Jelenleg is zord az időjárás, negyven
centinél vastagabb a hóréteg a környéken, ráadásul említésre méltó
makk- és erdeigyümölcs-termésről
sem lehet beszélni. Éppen ezért
Csíkszéken nem a medvék, hanem
inkább a nagyobb falkákba tömörült farkasok okoznak gondot. Ezek
rendszerint megtámadják és felfalják az őzek, szarvasok és vaddisznók utódait, jelentős kárt okozva az
állományokban.

A nagyobb példányok elhúzódtak, de a kisebb medvék a téli időszakban is aktívak
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