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Farkasok pusztítottak
Huszonöt juhot megöltek, további tízet megsebesítettek
• Farkasok támadtak 
egy balánbányai gaz-
da juhaira vasárnap 
Csíkszentdomokoson: 
összesen huszonöt 
állatot pusztítottak 
el, további tízet pedig 
megsebesítettek. A 
kár értékét 5–6 ezer 
lejre becsülik. A kör-
nyéken legalább há-
rom éve nem történt 
ilyen nagyságrendű 
támadás.

ISZLAI KATALIN

Huszonöt juhot elpusztított, 
illetve további tízet megse-
besített két farkas Csíkszent-

domokos és Balánbánya határában 
vasárnap. Hétfőn a kárfelmérő bi-
zottság több ezer lejre becsülte a 
kárt – tudtuk meg Karda Róberttől, 
Csíkszentdomokos polgármesteré-
től. A községvezetőtől tudjuk, hogy 
évek óta nem történt ilyen számot-
tevő támadás a településen.

 
Kártérítést igényel

A polgármester elmondása szerint 
a balánbányai gazda vasárnap lát-
ta, ahogyan a mintegy 150 egyedet 
számláló juhnyáját megtámadta két 
farkas. Az esetet rögtön jelezte a csík-
szentdomokosi községházán, hiszen 
az állatok az ottani állatorvoshoz 
vannak bejelentve, illetve a táma-
dás is domokosi területen történt. Az 
önkormányzat kérésére hétfőn egy 
kárfelmérő bizottság is a helyszínre 

látogatott, a többórás terepszemle 
során pedig megállapították, hogy 
huszonöt juhot pusztítottak el a far-
kasok. Emellett többet megsebesí-
tettek, utóbbiak kezelés alatt állnak, 
próbálják megmenteni az életüket. 
A bizottság összesen 5–6 ezer lejre 
becsülte a kárt. A községvezető hoz-
zátette, az esetet hivatalosan is je-
lentették a polgármesteri hivatalnál, 
kártérítés reményében.

 
A farkasok számáról

Hargita megyében az éves vadszám-
becslés szerint 400–450 farkas él – 
mondta el még korábban lapunknak 
Domokos László József, a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynök-

ség vezetője. Az idei WolfLife pro-
jektben – amely az első hivatalos, 
átfogó és teljes körű tanulmány a 
Keleti-Kárpátokban élő farkasok 
állományának felmérésére vonatko-
zóan – készült felmérés viszont azt 
mutatja, hogy csak 300–350 egyedet 
számlál az állomány. Bárhogyan 
is van, az megkérdőjelezhetetlen, 
hogy a nagyragadozó élőhelye nagy 
változásokon ment át az elmúlt évti-
zedekben: lecsökkent a háborítatlan 
élőhelyek aránya, és a terület-visz-
szaszolgáltatások következtében 
jelentősen feldarabolódtak a koráb-
ban egybefüggő erdős területek is. 
A WolfLife projekt szakértői a ta-
nulmányban arra is kitérnek, hogy 
a farkasállomány felmérése mindig 

is rendkívül  pontatlan volt az or-
szágban. 1990-ben az országos far-
kasállomány nagyságát 2500 egyed-
re becsülték. Az Európai Bizottság 
2013-ban kiadott jelentésében már 
3560–3970 egyed szerepel, a román 
környezetvédelmi minisztérium 
nagytestű ragadozókra vonatkozó 
2016-os beszámolójában viszont 
csak 2840-re becsüli a farkasok szá-
mát. Domokos László József elmon-
dása szerint az ’50-es években még 
a 8000 példányt is elérte a farkasál-
lomány nagysága, ám a ’70-es évek 
végére a populáció nagy részét kiir-
tották. A mai becslések szerint mint-
egy 3000 farkas él az országban. 

Elpusztított bárányok és juhok. 
Többezres kár keletkezett
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 Székelyudvarhely

Lőgyakorlat 
a Kerekerdőn
Székelyudvarhely Polgármes-
teri Hivatala felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy ma reggel 
kilenc és délután négy óra 
között lőgyakorlatot tart a ke-
rekerdői hegyivadász alakulat. 
Az említett időszakban fokozott 
óvatosságra intik a lakókat, 
amennyiben lehetséges, kerül-
jék el a helyszínt.

Húsvéti vásár 
a Patkóban
Többnapos húsvéti vásárt 
rendez Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala, ezért 
mától szombatig lezárják a 
Márton Áron teret az autós 
forgalom elől. A szervezők 
szerint szerdától péntekig 
több mint harminc árus kínálja 

majd portékáit.

 Marosvásárhely

Keresd a helyit! 
A Romániai Magyar Gazdák 
Egyesületének Maros megyei 
szervezete április 17-én húsvé-
ti vásárt rendez, melynek célja 
az ünnepekre való hangoló-
dás, továbbá hogy a termelő 
személyesen találkozzon a 
vevővel, kialakítva ezáltal a 
közvetlen bizalomra épülő vá-
sárlói kört. Az esemény hely-
színe az egyesület székháza 
(Marosvásárhely, Laposna 
utca 23. szám).
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B A R A B Á S  H A J N A L ,  
SIMON VIRÁG

Ladó Zsolttól, a Hargita Megyei 
Állategészségügyi és Élel-
miszer-biztonsági Igazgatóság 

vezetőjétől megtudtuk, idén Hargita 
megyében három ideiglenes vágópont 
működését engedélyezték (Csíkszent-
miklóson, Felsősófalván, valamint 
Kászonaltízen) hétfőtől április 28-áig. A 
korábbi években Csíkcsicsóban is volt 

egy vágópont, de az időközben meg-
szűnt. Az intézményvezető elmondta, 
kollégái ebben az időszakban állandó 
felügyeletet biztosítanak, ugyanakkor 
fokozottabb ellenőrzéseket folytatnak. 
„Munkatársaink hétfőtől fokozottan 
ellenőrzik a közélelmezési tevékenysé-
geket, ellenőrzik a vendéglőket, panzi-
ókat, ahol vendégfogadás van, a piaco-
kat, az üzleteket, a húsfeldolgozókat, a 
tojáslerakatokat” – sorolta az igazgató. 
Hozzátette, arról is gondoskodnak, 
hogy egészséges bárányok kerüljenek 
a vágópontokra, a bárányhús csak az-

után kerül a fogyasztóhoz, miután a 
hatósági állatorvos bevizsgálta, lepe-
csételte. „Arra fi gyeljenek a vásárlók, 
hogy a bárányhúst csak ellenőrzött 
helyekről szerezzék be, ne út széléről, 
személygépkocsik csomagtartójából 
vásároljanak. Az ellenőrzött bárány 
hatósági állatorvos által le van pecsé-
telve” – hívta fel a fi gyelmet Ladó Zsolt.

 
Csíkszeredában 23 lej kilója

A csíkszeredai zöldségpiac csarno-
kából múlt héten kiköltöztek a zöld-
ségárusok, így helyüket nemsokára 
átvehetik a bárányhúsárusok. Ad-
rian Graur piacgondok elmondta, 
jelenleg takarítanak a csarnokban, 
hogy előkészítsék a helyet a bárány-
húsárusoknak, várhatóan Felsősó-
falváról és a Kászonokból érkeznek 

majd gazdák. A felsősófalvi Mátyus 
Zsigmondnál néhány napja már le-
het bárányhúst venni, hétfőn 23 le-
jért kínálta kilóját. Tavaly korábbi 
időpontra esett a húsvét, kevesebb 
volt a vágni való bárány, ezért sok-
kal drágábban lehetett beszerezni 
a húst, volt, ahol 30 lejt is elkértek 
kilójáért, átlagosan pedig 25–28 lej 
közötti áron lehetett kapni. Arra a 
kérdésre, hogy idén emelkedik-e még 
a bárányhús ára, azt válaszolta, meg-
lehet, de ez attól is függ, hogy meny-
nyi eladó bárány lesz a piacokon.

 
Két vágópont

Maros megyében csupán két polgár-
mesteri hivatal kért és kapott enge-
délyt arra, hogy a húsvéti ünnepeket 
megelőzően területén ideiglenes vá-

gópont működjön. Marosvásárhelyen 
a Cuza Vodă utcai piacon hivatalosan 
tegnap nyílt meg az e célra berende-
zett helyiség, ottjártunkkor azonban 
még nem volt benne tevékenység, 
mivel az élő bárányokat kínáló áru-
sok még nem jelentek meg. A piacon 
működő mészárszékben 26 lejért kí-
nálják a bárányhúst. A marosvásár-
helyi mellett a segesvári napi piacon 
alakítottak ki vágópontot, ott is állat-
orvosi felügyelettel zajlik majd az élő 
bárányok vágása. Mint a Maros me-
gyei állategészségügyi igazgatóság 
aligazgatója, Lucian Goga a sajtónak 
elmondta, a következő időszakban 
fokozottan ellenőrzik majd a piacokat 
és vásártereket, ugyanakkor arra ké-
rik a lakosokat, hogy saját egészségük 
érdekében csak engedélyezett helyről 
vásároljanak bárányt.

Pecsételt bárányhús ajánlott az ünnepi asztalra
• Hétfőtől engedélyezték az ideiglenes vágópontok 
működését, ezzel egy időben pedig az állategészség-
ügyi és élelmiszer-biztonsági hatóság munkatársai 
fokozottabban végeznek ellenőrzéseket ott, ahol köz-
élelmezési tevékenységet folytatnak.




