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H I R D E T É S

 » A vadásztársaság tudomása 
szerint egy kétbocsos anyamedve 
is él Csobotfalva környékén, a va-
sárnapi második riasztás viszont 
egy egybocsos anyamedvére 
vonatkozott. 

Kilövési engedélyt kért a területileg 
illetékes vadásztársaság a Csíkszere-
dában egyre gyakrabban felbukka-
nó fi atal medvére. Ugyanakkor egy 
bocsos anyamedve is a körkényen él, 
vasárnap este pedig már lakott terület 
közelébe merészkedtek. Hargita me-
gyében a hétvégén kilenc medveriasz-
tást adtak ki.

 » ISZLAI KATALIN

N éhány napos csend után vasárnap 
ismét medvére fi gyelmeztető Ro-Alert 
üzenetet kaptak a csíkszeredaiak két 

alkalommal is: egyik délben, másik este ér-
kezett, és mindkettőben a hargitai megye-
székhelyhez tartozó Csobotfalva környékén 
látott nagyvadra hívták fel a fi gyelmet. 
Mint kiderült, a két riasztás nem ugyanar-
ra a medvére vonatkozott: először egy fi atal 
medve, második alkalommal pedig egy bo-
csos anyamedve merészkedett a település 
közelébe – tudtuk meg Hadnagy Leheltől, 
a területileg illetékes Szilos Vadásztársaság 
vezetőjétől.

A vadásztársaság megfi gyeléseket végzett 
az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váló 
medveészlelések miatt, és arra a következ-
tetésre jutottak, hogy több medve is környé-
kezi Csíkszeredát. Hadnagy szerint az egyik 
egy fi atal, két-három év közötti példány, 
amely a város utcáira is bemerészkedik. Ezt 
látták például múlt héten a Fenyő utcában, 

a Fortuna park közelében, előtte pedig szá-
mos más helyszínen: a Suta-tó közelében, a 
Szentlélek utcai tejgyárnál, a kórház udva-
rán, a zsögödi Natúr lakópark közelében és 
Csobotfalván. Emellett a vadásztársaság tu-
domása szerint egy kétbocsos anyamedve is 
él Csobotfalva környékén, a vasárnapi máso-
dik riasztás viszont egy egybocsos anyamed-
vére vonatkozott. Ez Hadnagy szerint két 
dolgot jelenthet: vagy az észlelők nem vették 
észre az egyik bocsot, vagy két anyamedve is 
található a környéken, egy egybocsos, illet-
ve egy kétbocsos. A vadásztársaság vezetője 
arra is kitért, hogy a fi atal egyedre kilövési 

engedélyt kértek a környezetvédelmi minisz-
tériumtól. A bocsos anyamedve vasárnap 
bukkant fel először lakott terület közelében, 
de ha megismétlődik az eset, és a jövőben 
úgy ítélik meg, hogy veszélyt jelent a lakos-
ságra nézve, kérni fogják az áthelyezését a 
bocsokkal együtt.

Egyébként a hétvégén összesen kilencszer 
riasztották Hargita megye különböző telepü-
léseiről a hatóságokat medvék felbukkanása 
miatt. A Hargita megyei csendőrség tájékoz-
tatása szerint Csíkszeredán, Csobot falván 
kívül Székelyudvarhelyen, Orosz hegyen, 
Borszéken, Tusnádfürdőn és Marosfőn is 

közbeléptek a hatóságok. Marosfőről szom-
bat este 8 körül érkezett a telefonhívás, hogy 
medve járkál egy ház közelében. A helyszín-
re siető rendőrök és csendőrök visszakerget-
ték az erdőbe az állatot. Fél órával később 
újabb hívás érkezett, ezúttal Székelyudvar-
helyről, ahol a város közelében lévő farmnál 
tűnt fel két medve. A nagyvadak a hatósá-
gok kiérkezésekor már nem voltak a jelzett 
területen. Este 10 előtt Oroszhegyen, fél órá-
val később pedig Borszéken, egy tömbház 

közelében tűnt fel egy-egy példány, utóbbi 
eltávolításához hatósági közbelépésre volt 
szükség. Tusnádfürdőről szintén szombaton 
23.19-kor telefonált a 112-es segélyhívó szám-
ra egy nő, közölve, hogy egy anyamedve jár-
kál három boccsal egyik panzió környékén. 
Az állatokat a csendőrök visszaterelték az 
erdőbe. Vasárnap reggel szintén Tusnádfür-
dőn a fűben találtak rá egy rossz egészségi 
állapotban levő medvebocsra. A csendőrök 
a balánbányai medve-visszavadító központ 
segítségét kérték, akik elszállították a med-
verezervátumba. Vasárnap késő délután 
ismét medve jelenlétére fi gyelmeztettek Tus-
nádfürdőn.

Visszajáró vendég. Múlt hétvégén is több Hargita megyei településen láttak medvét 

EGYRE SÚLYOSBODIK A MEDVEPROBLÉMA, TÖBB HARGITA MEGYEI TELEPÜLÉSEN RIASZTOTTAK HÉTVÉGÉN

Több nagyvad környékezi Csíkszeredát
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