
Puskavégre kaphatnak a vadászok 
két garázdálkodó medvét Hargita 
megyében
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Kilövés csak rendkívüli esetben 

Az egyre több medvetámadás miatt múlt hónap végén országszerte 140 
medve kilövését vagy áttelepítését lehetővé tevő beavatkozási kvótát 
hagyott jóvá a környezetvédelmi miniszter. A miniszteri rendelet nem egy 
hagyományos kilövési keret, hanem az állományszabályozó medvevadá-
szat 2016-os teljes betiltása után jóváhagyott, ugyancsak 140 példány 
ártalmatlanítását engedélyező beavatkozási kvótához hasonló, azaz to-
vábbra is csak rendkívüli esetben, szigorú eljárás során és csak veszélyes 
medvére ad kilövési vagy áttelepítési jóváhagyást a szaktárca. A beavatko-
zási kvótának köszönhetően voltaképpen az engedélyeztetési eljárás válik 
kissé egyszerűbbé és gyorsabbá.

Mielőbb felújítaná Hargita Megye 
Tanácsa az Etéd és Maros megye 

határa közötti tizenkét kilométeres, 
135-ös jelzésű megyei utat, ezért már 
elkészíttették a beruházás terveit és 
további dokumentációkat – tudtuk 
meg Borboly Csabától, a Hargita me-
gyei önkormányzat elnökétől. Mint 
mondta, már közbeszerzési eljárást 
is hirdethettek a legmegfelelőbb kivi-
telező megtalálása érdekében, szep-
tember 16-ig várják a jelentkezőket. A 

teljes szakasz felújítása több mint 25 
millió lejbe kerül, amiből nem csak 
aszfaltozni fognak, hanem sáncokkal 
és átereszekkel oldják meg a vízelve-
zetést, valamint három hidat újjáépí-
tenek és kettőt korszerűsítenek. Bor-
boly Csaba kifejtette, egyelőre saját 
költségvetésükből fognak dolgozni, 
ám mindenképp szeretnének külsős 
forrásokat bevonni a teljes projekt fi -
nanszírozása érdekében. Kormánytá-
mogatásért folyamodtak, de ha nem 
járnak sikerrel, akkor európai uniós 
pénzekért fognak pályázni. 

A munkát egyébként három rész-
re osztották, az Etéd és Küsmöd, a 

Küsmöd és Siklód, valamint a Sik-
lód és Maros megye határa közötti 
szakaszokra. Ha a meghirdetett köz-
beszerzési eljárás után nem lesznek 
óvások, már idén elkezdenék az első 
szakasz felújítását. A tisztségvise-
lő hangsúlyozta, már Maros Megye 
Tanácsának elnökével is egyeztetett 
az ügyben a megyehatár és Sóvárad 
közötti rész felújítása érdekében. Ott 
már megvan a pénz a korszerűsítés-
re, sőt, egy hídmodernizálással el is 
kezdődtek a munkálatok.

Újabb összeköttetés

Borboly rámutatott, a felújítás célja, 
hogy a jobb közlekedési viszonyok 
megteremtése gazdasági, kulturális 
és turisztikai fellendülést eredmé-
nyezzen a környéken és hogy újabb 
összeköttetést teremtsenek a szom-
szédos székelyföldi megyével. Arra 
is kitért, hogy meg szeretnék szün-
tetni Siklód zsáktelepülés jellegét, 

hiszen egy egyedi jegyeket hordozó 
székely faluról van szó, amelynek 
a megamaradása mind a hagyo-
mányőrzés, mind pedig a turizmus 
szempontjából elengedhetetlen.

E ngedélyt adott a környezetvé-
delmi minisztérium két Csík-
széken garázdálkodó medve 

kilövésére. Az egyik a Csíkpálfalván 
több alkalommal is károkat okozó 
nagyvad, amely az elmúlt időszak-
ban legalább ötször bejárt a faluszé-
li gazdaságokba és libákat, juhokat 
pusztított el, illetve méhkaptárakat 
tört össze – tájékoztatott Domokos 
László József, a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség vezetője. 
A másik medve, amelyre kilövési jó-
váhagyást adott a szaktárca a terü-
leten illetékes vadásztársaságnak, 
egy Csíkszentmárton közelében 

garázdálkodó medve, amely egy 
szarvasmarhát ölt meg. Azért, hogy 
biztosan a károkat okozó medvék 
kerüljenek ártalmatlanításra, a va-
dászok megfi gyeléseket kell folytas-
sanak a kilövések előtt – folytatta az 
intézmény vezetője. 

A turisták védelme érdekében 
nemrég két áttelepítésre is jóvá-
hagyást adott a környezetvédelmi 
minisztérium, egy, a Szent Anna-tó 
környékén tanyázó kétbocsos, il-
letve egy hárombocsos anyamed-
ve esetében. Előbbit már sikerült 
is elköltöztetni, az anyaállat a 
zernyesti rezervátumba, a bocsok 
pedig a balánbányai medve-visz-
szavadító központba kerültek. A 
hárombocsos anyamedve áttele-
pítése viszont már nehézségekbe 

ütközött, azt ugyanis sehová nem 
akarták befogadni – közölte Do-
mokos László József. Végül hétfőn 
ez a gond is megoldódott, a megyei 
tanács tájékoztatása szerint a zer-
nyesti medverezárvátumba telepí-
tették át az anyamedvét és három 
bocsát. Időközben újabb medvetá-
madás történt: tegnap egy 40 éves 
férfi  szenvedett medvetámadást 
Csíkszentimrén; az áldozat lábát 
és karját harapta meg a vadállat, 
sérüléseit a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórházban látták el. Az 
esetről a Hargita megyei tanács el-
nöke számolt be közösségi oldalán.

Medvék okozták a legtöbb kárt

Hargita megyében egyébként idén 
is medvék okozták a legtöbb vad-
kárt, amelyből mostanáig mintegy 
215 esetről készült feljegyzés – eb-
ből 157-et tulajdonítanak medvék 
által okozott veszteségnek. A nagy-
vadak főként háziállatokat öltek, 
legnagyobb számban a legelőkön 
szabadon hagyott szarvasmarhá-
kat, ám mivel juhokból egyszerre 
többet is elpusztítanak, ha be-
jutnak a karámba vagy istállóba, 
ezért birkákból is hasonlóan nagy a 
veszteség, szárnyasokból, méhkap-

tárakból kisebb – tudtuk meg a me-
gyei környezetvédelmi ügynökség 
vezetőjétől, aki kérdésünkre azt is 
elmondta, hogy az elmúlt év azo-
nos időszakához képest nem válto-
zott lényegesen a megyében történt 
vadkárok száma. 

Az elkövetkező időszakban – a 
kukorica és a gyümölcsök érése-
kor – főként a termőföldeken és a 
gyümölcsösökben bukkanhatnak 
fel a medvék, „ilyenkor minden 
évben megszaporodnak egy kicsit 
a károk”, a nagyvad ugyanis már 
készül a téli időszak átvészelésére, 
ezért sokat táplálkozik.
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Meghúzhatják a ravaszt
Problémás medvék kilövését hagyta jóvá a szakminisztérium

Már idén elkezdenék az Etéd és 
Küsmöd közötti szakasz felújítását
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• Két, Hargita megyében garázdálkodó medve kilö-
vésére adott engedélyt a környezetvédelmi miniszté-
rium. A nagyvadak juhokat, libákat és szarvasmarhát 
öltek, az egyik egy méhészetben is károkat okozott. 
A megyében idén a medvék okozták a legtöbb kárt, 
többnyire a háziállat-állományban okoztak vesztesé-
geket, a következő időszakban viszont a takarmány-
gabona-földeken, illetve a gyümölcsösökben lehet 
számítani a felbukkanásukra.

Megyeközi utat újítanának fel
• Teljesen felújítaná az Etéd és Maros megye határa 
közötti utat (DJ 135) Hargita Megye Tanácsa – a tervek 
és a dokumentáció elkészült és közbeszerzési eljárást 
hirdettek a kivitelezésre. Egyelőre a megyei önkormány-
zat költségvetéséből különítették el a finanszírozást a 
több mint 25 millió lej értékű munkálat elkezdésére.




