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A vörös rókákról 

A vörös róka kotorékokban telepedik meg, rovarokból és kisrágcsálókból 
álló táplálékát magányosan szerzi be, főként éjjel vadászik. Többnyire 
február közepén párzik, a megszületett rókakölykök egy-másfél hónapos 
korukban merészkednek először a szabadba, késő ősszel válnak el anyjuk-
tól. A rókát részben prémjéért, részben az apróvadállomány és a házi ba-
romfik pusztítása miatt vadászták sokáig, de ez mára megváltozott. Több 
tényezőnek köszönhetően pedig megnövekedett a populációjuk. A növekvő 
állomány miatt megkezdődött a faj urbanizációja is. Ez a félénk, gyanakvó, 
éjszakai életmódú állatfaj példányai beköltöztek a lakott területekre. Ezek 
a városi rókák alig mutatnak félelmet az emberrel szemben, és kiválóan 
megélnek a felhalmozott hulladékokon – írja a Wikipédia.

A taplocai iskolaközpontnál 
nemrég fogtak be egy rókát. Egyre 
több látható belőlük a városban 
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C síkszereda több pontján, 
még lakóövezetek közelében 
is többen láttak vörös rókát 

az utóbbi időben. A kis termetű ra-
gadozó azért lehet veszélyes, mert 

több betegséget hordozhat és 
terjeszthet. Hadnagy Lehel, 
a Szilos Vadásztársaság ve-
zetője érdeklődésünkre el-
mondta, nem újdonság, hogy 

rókák tanyáznak a városban, 
a nagy európai városokban is nagy 
számban előfordulnak. Úgy véli, 
nem a rókák száma gyarapodott 
jelentősen Csíkszeredában, hanem 
inkább az történik, hogy egyre töb-
ben hozzák nyilvánosságra például 
a Facebookon, ha láttak egy-egy 
példányt. Mint magyarázta, a rókák 
gyorsan alkalmazkodnak a városi 
környezethez, mert ott könnyebb 
élelemhez jutniuk. Megjegyezte 
továbbá, hogy általában akkor je-
lenthetnek veszélyt azt emberre, ha 

veszettek, ezért azt tanácsolta, hogy 
ha csorgó nyálú, szédelgő vagy ag-
resszíven viselkedő rókát látunk, 
kerüljük el messziről. Legutóbb a 
Kós Károly Szakközépiskola kör-
nyékén fogtak be egy példányt az 
önkormányzat megbízásából, majd 
a várostól távol eső erdőbe szállítot-
tak, és ott elengedték. Kérdésünkre, 
hogy az elengedett rókák visszatér-
nek-e a városba, azt válaszolta, ha 
elég messze viszik őket, akkor nem. 
Egyébként a róka vadászható faj, 
akár ki is lőhetnék, de legtöbbször a 
befogott állatokat elengedik.

Több helyen láttak

Füleki Zoltán, Csíkszereda alpolgár-
mestere a téma kapcsán elmondta, 
szerződésük van a Szilos Vadásztár-
sasággal, és amennyiben szükséges, 
felkérik, hogy szállítsák el a vadál-
latokat a város területéről, legyen 
az medve vagy akár róka. Nemrég 
a Kós Károly Szakközépiskolától 
távolíttattak el egy rókát, azonban 
tudomásukra jutott, hogy ott több is van. Nemcsak a taplocai iskoláknál 

láttak mostanában vörös bundáso-
kat, hanem a város más pontjain is. 
A Facebookon nemrég hoztak nyil-
vánosságra egy videót, amelyet a Ka-
lász lakótelepi temetőnél készítettek 
egy menekülő rókáról, ugyanakkor 
többen jelezték, hogy láttak egy-egy 
példányt a Jégpálya lakótelepen, il-
letve a Nagyrét utcában is.

Oltják veszettség ellen

A rókák veszettségének visszaszo-
rítása érdekében 2012 óta évente 
kétszer oltáskampányt folytatnak 

országos szinten. Mint korábban 
beszámoltunk róla, kezdetben négy 
gócpontot vettek nyilvántartásba, 
aztán 2013-ra ezek száma  kilencre 
nőtt, majd fokozatosan csökkent, és 
az utóbbi három évben már egyet 
sem jegyeztek. A Hargita Megyei 
Állategészségügyi és Élelmiszer-biz-
tonsági Igazgatóság vezetője, Ladó 
Zsolt a Székelyhonnak elmondta, 
Hargita megyében sem volt veszett 
róka az utóbbi években, ezért sike-
resnek értékelik az oltáskampányt. 
Idén júniusban helyeztek ki a megyé-
ben 2000 csalétket az oltóanyaggal, 
és a kampányt ősszel is folytatták.

„A Csíkszeredai Megyei Sürgős-
ségi Kórház Sürgősségi Betegellátó 
Egységétől nem igényeltek ellátást 
idén rókaharapás miatt. Ameny-
nyiben előfordul ilyen, az egység 
főorvosa, dr. Kacsó Jolán azt ta-
nácsolja, hogy a sérültek minden-
képpen forduljanak a sürgősségi 
osztályhoz” – közölte Kiss Edit, a 
kórház sajtófelelőse.

SIMON VIRÁG

Maros megyében november 4-8., és 
18-22. között szerdánként és pén-

tekenként 16.30, csütörtökönként 18.30 
óráig lesz nyitva a megyeszékhelyi la-
kosság-nyilvántartó hivatal. A maros-
vásárhelyi, de a megye 15 más telepü-
lésén működő közszolgálat szombaton 
8-16, vasárnap 7-21 óra között fogadja 

azokat, akik elvesztették a személyazo-
nossági igazolványukat, vagy az lejárt 
és ahhoz, hogy szavazhassanak, újra 
van szükségük. Mint a megyei hivatal 
igazgatója, Codruța Sava elmondta, 
van olyan eset, hogy az érintettek csak 
a szavazás napján veszik észre, hogy 
lejárt a személyazonossági iratuk, s 
feltétlenül szavazni szeretnének. A 
szombaton és vasárnap beérkezett ké-
réseket a helyi polgármesteri hivatalok 
segítségével oldják meg úgy, hogy a hi-

vatalok autót biztosítanak a személyi 
közszolgálat munkatársának, hogy az 
be tudja hozni a kérést, s vissza is tudja 
vinni a kész iratot. Az 50 kilométernél 
távolabb levő települések esetében a 
szombaton benyújtott kéréseknek csak 
vasárnap tesznek eleget, de a kérelme-
ző mindenképp időben kézbe kapja az 
új iratot, hogy azzal szavazhasson. 

Sava elmondta, hogy főképp a 
helyhatósági választásokon szoktak 
többen élni ezzel a lehetőséggel, de 
azért a hétvégi államfőválasztáson 
is több kérvényre számítanak. Maros 
megyében idén 3.490 személynek járt 
le a személyazonossági igazolványa, s 
nem kért újat.

Hargita megyében összesen nyolc 
településen van személynyilván-
tartó közszolgálati iroda. Mint Birta 

Zsuzsannától, a megyei szakosztály 
vezetőjétől megtudtuk, Csíkszere-
dában, Székelyudvarhelyen, Gyer-
gyószentmiklóson, Maroshévízen, 
Szentegyházán, Balánbányán, Szé-
kelykeresztúron és Zetelakán lehet a 
lejárt személyazonossági iratok cse-
réjét igényelni, illetve az elveszített 
iratokat pótolni. Az hétvégi válasz-
tásra való tekintettel minden helyen 

szombaton és vasárnap is lesz ügy-
félszolgálat. Szombaton 8-16, 
vasárnap 7-21 óra között fo-
gadják a kéréseket. De hét-
végén csak a hargitai me-
gyeszékhelyen készítenek 
teljes értékű iratot, a többi 
település szakigazgatósá-
gán ideiglenes iratot bocsátanak ki. 
Ezekkel szavazhatnak az érintettek.

Szükséges iratok 

A személyi igazolvány cseréjéhez, az elvesztett kártya helyettesítéséhez 
szükséges dokumentumok: keresztlevél, házassági bizonyítvány vagy 
válási végzés, halotti bizonyítvány (eset szerint), 14 év alatti gyerek(ek) 
keresztlevele, illetve lakhelyigazolás. Az iratokról eredeti példányok felmu-
tatása és egy másolat is szükséges.

2019.  NOVEMBER 6.,  SZERDA2 A K T U Á L I S #vadállatok  #okmányok  

Városban kószáló rókák
Egyre több vadállatot látni Csíkszeredában

Választás

• Egyre gyakrabban látni rókákat a városok-
ban, Csíkszeredában is többen felhívták a 
figyelmet jelenlétükre. Legutóbb a taplocai 
iskolaközpont közelében fogott be egy példányt 
a Szilos Vadásztársaság.

Szombaton és vasárnap is lehet személyigazolványt cserélni
• Az államfőválasztásra való tekintettel a hétvégén is 
működnek a polgármesteri hivatalok lakosság-nyilván-
tartó irodái, így lehetőséget biztosítanak a nagykorú sze-
mélyeknek, hogy érvényes személyazonossági igazolvá-
nyuk legyen és élhessenek szavazati jogukkal.




