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Továbbra is éber nagyvadak
Aktívak a medvék Székelyudvarhely környékén

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

A téli időszak ellenére hat med-
vét látnak rendszeresen a la-
kók a székelyudvarhelyi Cse-

rehát-lakótelep környékén, amelyek 
nem félnek az emberek közel-

ségétől, így veszélyesek le-
hetnek – mondta lapunknak 
Mărmureanu-Bíró Leonárd, 
a Nagy-Küküllő Vadász- és 
Sporthorgász Egyesület ve-
zetője. Hozzátette, az Agyag-
domb környékén kétbocsos 

anyamedve szokott kószálni, 
míg a szejkefürdői erdőben legalább 
három nagyvad aktív jelenleg is.

Csapdáznak

A nagyvadak veszélyesek lehet-
nek, ezért az igazgató semmiképp 
sem javasolja, hogy bárki megkö-
zelítse őket, sőt ha valaki lakott 
terület környékén lát medvét, min-
denképp tárcsázza a 112-es segély-
hívószámot és jelentse az esetet. 
A vadászok egyébként csapdával 
igyekeznek elkapni a nagyvada-
kat, igaz, eddig kevés sikerrel. Bár 
volt olyan eset, hogy egy medve 
besétált a csapdába, végül sikerült 
elinalnia. Munkájukat ugyanak-
kor a szabadon kószáló kutyák 
is nehezítik, mivel azokat is oda-

vonzza a csali, így nem ritka, hogy 
másnap a vadászoknak kell kien-
gedniük őket a szerkezetből.

A cél az lenne, hogy a fogságba 
ejtett medvéket elaltassák és elszál-
lítsák egy településektől távol eső 
területre. Ezzel úgymond egy má-
sodik esélyt kapnának, hiszen elke-
rülhető volna a kilövésük.

Enyhe tél

„A medvék akkor vonulnak el té-
li álmot aludni, amikor az élelem 
megszerzéséhez több energiát 
kell elhasználniuk, mint ameny-
nyihez az elfogyasztásával jutná-
nak” – magyarázta a szakember. 
Rámutatott, az idei tél eddig eny-
hének mondható, hiszen csak ke-
vés hó hullott, így a nagyvadak 
viszonylag egyszerűen találnak 
makkot és egyéb táplálékot, ezért 
is maradtak éberek. Persze míg a 
földrajzilag alacsonyabban lévő 
területeken gyakran látni medvé-
ket, addig a hegyvidéken – példá-
ul a Bucsin-tetőn vagy a Hargitán 
– elvonultak téli álmot aludni.
Ott ugyanis nagyobb hó van, ne-
hezebb az élelem megszerzése.
Az egyesület igazgatója szerint
ugyanakkor általánosságban is
elmondható, hogy felborult a med-
vék bioritmusa, hiszen az utóbbi
években egyre kevesebben vonul-
tak téli álomra.

Vadkamerákkal is rögzítették 
az aktív nagyvadakat
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Bihar megyébe költöztetik a predeáli sípályán bóklászó medvéket

Egy Bihar megyei vadászterületre költöztetik azt a két medvét, amelyeket az év elején a predeáli Clăbucet sípálya 
közelében filmeztek le. Cătălin Văsîi Brassó megyei prefektus arról tájékoztatta a sajtót, hogy egyeztettek a környe-
zetvédelmi minisztérium illetékeseivel, a helyzet elemzése után pedig arra jutottak, hogy a két medvét Bihar megyébe 
költöztetik. A minisztérium azonosította be a Bihar megyei vadászterületet, amelynek gondnokai vállalták, hogy 
átveszik a két vadat. Amint megkapják a minisztérium és a Brassó Megyei Környezetvédelmi Igazgatóság engedélyét, 
a két medvét befogják és átköltöztetik. A prefektus szerint a sürgősségi helyzeteket kezelő megyei bizottságban 
először az a javaslat hangzott el, hogy a medvebocsot elköltöztetik, a felnőtt példányt pedig kilövik, ám végül mind 
a két medve költöztetése mellett döntöttek. A Predeálon felbukkant két nagyvad közül az egyik egy bocs, a másik 
felnőtt nősténymedve, de nem a bocs anyja. A bocsot december 29-én filmezték le a Clăbucet sípályán, de felbukka-
nását nem jelentették a csendőrségnek, mert a kis medve megijedt az emberektől, és visszaszaladt az erdőbe. Január 
2-án, 4-én, 5-én és 6-án is megjelent a medve a sípálya közelében, akkor egy síző a 112-es sürgősségi telefonszámon 
értesítette a csendőrséget. A helyszínre érkező csendőralakulat mintegy 500 méterre elkergette a felnőtt példányt a 
sífelvonó beszállójától, majd még két alakulatot küldtek a helyszínre, hogy távol tartsák a vadat. (Bíró Blanka)

• Sok gyergyószent-
miklósiban felháboro-
dást keltettek a közös-
ségi médiában közzétett
fotók, amelyeken a
Békény-patak medrében
összetorlódott szemét-
sziget volt látható. Az
alpolgármester „sze-
métfogó” hálóval olda-
ná meg a problémát.

GERGELY IMRE

A z idősek még emlékeznek arra,
hogy néhány évtizede Gyer-

gyószentmiklós folyóvize, a Bé-
kény-patak nyáron strandolóhely 
volt, kristálytiszta vízzel, télen pedig 

korcsolyapálya. Ma senkinek nem 
ajánlott, hogy megfürödjön abban 
a lében, ami a városközpont köze-
lében folyik. Köztudott, hogy sokan 
egyszerűen beleengedik a patakba 
a szennyvizet. Ennek a partról csak 
a szaga érezhető, de vannak helyek, 
ahol a látvány is gyomorforgató. 

Nincs gazdája a szemétnek

A városi piac szomszédságában egy 
csővezeték halad át a víz fölött, és itt fo-
lyamatosan felgyűl a szemét, amelynek 
legnagyobb részét a patak által ideso-
dort műanyag palackok teszik ki. Több 
százra tehető a feltorlódott fl akonok 
száma, de akár ezernél is több lehet. 
A szemétnek gazdája nincs, azaz nem 
lehet tudni, kik azok, akik a patakba 
dobálják a fl akonokat és egyebeket. 
Az viszont biztos, hogy nem idegenből 
hozza ezeket az ár, hiszen a patak itt, 
a város fölött ered, vagyis a szemetet 
gyergyószentmiklósiak termelik. „Az 

emberek viselkedésének, gondolko-
dásmódjának kell megváltoznia ah-
hoz, hogy a Békény vize ne hordozzon 
újra és újra szemetet” – mondta megke-
resésünkre Len Emil alpolgármester. 
A medertakarítás ilyen módon ered-
ménytelen szélmalomharc. Pár napig 
marad tiszta a patak, és ismét meg-
jelennek a petpalackok, hogy aztán 
megint több száz gyűljön össze.

Hálóval fognák fel a szemetet

2019 áprilisában több mint hetvenen 
csatlakoztak ahhoz a civil megmoz-
duláshoz, melynek során az említett 
helyen több köbméternyi szeméttől 
szabadították meg a patakot. Most 
mindent lehetne kezdeni elölről. A 
jelenlegi körülmények azonban nem 
alkalmasak arra, hogy a vízbe állva 

kézzel szedegessék ki a fl akonokat 
és egyéb hulladékot, mint akkor. Len 
Emil alpolgármestertől érdeklődve 
megtudtuk, keresik annak a módját, 
hogy a pillanatnyi gondot megoldják, 
például kotrógéppel, rakodó-
val számolják fel a szemétszi-
getet. Azonban tervben van 
egy hosszú távú megoldás is. 
A piacnál és várhatóan más 
pontokon is egy hálószerke-
zetet helyeznek a mederbe, 
amely felfogja a fl akonokat, 
ágakat és egyéb szemetet, de a kisebb 
hordalékot és a vizet átengedi. Ezt az-
tán időnként, amikor szükséges, ki-
emelik, és így tisztul meg a patak. Eh-
hez a költségvetésben különítenek el 
keretet – tudatta Len Emil, hozzátéve, 
hogy az igazi megoldás természetesen 
az volna, ha megszűnne a szemetelés.

Szélmalomharc a gyergyói szemét ellen

A hó nem takar be mindent. A Békény medében 
százával gyűltek ismét a műanyagpalackok
◂ F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

• Noha a magasabban lévő részeken már téli álmot
alszanak a medvék, más területeken ez nem így
van. Székelyudvarhely környékén például legalább
tizenegy medve aktív jelenleg is, ezért a vadászok
óvatosságra intenek.




