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Nagy gondokat okoznak a 
Kovászna városába beszokott 
medvék, ám szintén aggasztó je-
lenség, hogy a turisták egy része 
továbbra is látványosságként 
tekint az életveszélyes nagyva-
dakra. Eközben Gyergyószent-
miklóson is egyre több háziálla-
tot pusztítanak el a medvék.

 » BÍRÓ BLANKA, GERGELY IMRE

Á tiratokkal bombázza a ha-
tóságokat Kovászna város 
önkormányzata, mert tartha-

tatlanná vált a sok medve jelenléte 
a fürdővárosban. Gyerő József pol-
gármester a Krónikának elmondta, 
a környezetvédelmi minisztériumtól 
kérik, hogy hagyjon jóvá kilövési en-
gedélyt, vagy engedélyezze a város 
területére rendszeresen bejáró med-
vék elszállítását. Már három éve gon-
dot okoznak a településre beszokott 
vadak, a medvéknek nincs természe-
tes ellenségük, a kilövést nem hagy-
ják jóvá, így a számuk folyamatosan 
növekszik. Az elöljáró elmondta, a 
szállodák, kempingek közelében, a 
sípálya, a kisvasút környékén, a szív-
kórház udvarán is állandó vendég a 
medve. Nemrég a kempingtől ötven 
méterre tépett szét egy medve egy 
szarvastehenet, de az elmúlt két hét-
ben a város főutcáján három gazda-
ságba törtek be a vadak, és juhokat 
pusztítottak el.

Aggasztó egyes turisták 
viszonyulása
A polgármestert az is aggasztja, 
hogy a turisták sem félnek a med-
véktől, a RoAlert fi gyelmeztetések 
sok esetben ellenkező hatást válta-
nak ki. A turisták egy része, amint 
megkapja a medve jelenlétéről szóló 
fi gyelmeztetést, bemenekül a közeli 
szállodákba, viszont vannak, akik 
fogják a gyereket, bepattannak a 
gépkocsiba és medvelesre indul-
nak, hogy lefényképezzék a vadat – 
részletezte Gyerő József. Hozzátette, 
attól tart, előbb-utóbb bekövetkezik 
a tragédia, mert a turisták egy része 
nem fél a medvétől, nem tudatosul 
bennük a veszély. Összetévesztik a 
vadat egy házi kedvenccel, etetik, 
fényképezik, sőt simogatni is meg-
próbálják. A polgármester maga is 
tanúja volt hasonló eseteknek.

A városvezetéshez rengeteg pa-
nasz, kérés fut be a szállásadók, 
kempinget működtetők részéről, 
hogy orvosolják a medveproblémát. 
A szállásadók el szeretnék érni, hogy 
a RoAlert rendszerben pontosabb 
helyszínmegjelölést közöljenek, mert 
hiába menekülnek a turisták a vá-
ros egyik részén, ha a vad valójában 
egy-két kilométerrel távolabb van. 
Az önkormányzat folyamatosan ér-
tesíti a környezetvédelmi hatóságot, 
a csendőrséget, a rendőrséget, kéri 
a vadásztársaság segítségét, a helyi 
rendőrök pedig állandóan járőröz-
nek. Mindenki elvégzi a feladatát, a 
maga részét, de ez csak „bokajáték”, 
nem jelent hatékony, megnyugtató 
megoldást – szögezte le az elöljáró. 
Gyerő József összehívta a sürgősségi 
esetek helyi bizottságát is, ahol el-
döntötték, hogy átiratokban kérik a 
hatóságok beavatkozását. A zernyesti 
medvemenhely vezetőinek is írnak, 
arról érdeklődve, hogy befogadnák-e 
a Kovásznára bejáró medvéket.

Egyre több a kár 
Hargita megyében is
A hétvége során hatszor riasztották 
a hatóságokat Hargita megye külön-
böző településein medvék felbukka-
nása miatt. A csendőrség tájékozta-
tása szerint medvék jelentek meg a 
csíkszentimrei Büdösfürdőn, Tus-

nádfürdőn, Marosfőn és Csíkszent-
léleken is. Az utóbbi időben megsza-
porodtak a medvék jelenlétét jelző 
hívások. A tusnádfürdői tanács múlt 
héten az államfő segítségét kérte a 
medveprobléma megoldására.

Ugyanakkor május közepe óta már 
11 szarvasmarha esett medvetámadá-
sok áldozatául a Gyergyószentmik-
lóshoz tartozó legelőkön. Ezek azon-
ban csak azok az esetek, melyeket 
a gazdák kártérítés reményében be 
is jelentettek. A gálpataki részen öt, 
Magasbükkben és Várbükkben pedig 
több marhát támadtak meg a medvék 
– sorolja Mezei Szabolcs, a gyergyó-
szentmiklósi városháza illetékese a 
bejelentett eseteket, amelyek száma 
jóval magasabb, mint más években. 
Van úgy, hogy a medve megöli ugyan 
a tehenet, de nincs ideje jóllakni be-
lőle, mert a kutyák és az emberek 
elűzik, de volt olyanra is példa, hogy 
a vad órákig nem mozdult el a tetem 
mellől. Nem ijesztette el sem a kutya-
ugatás, sem az emberek kiáltása, de 
még a helyszínre érkező vadőr riasz-
tólövései sem.

A városháza illetékesét az egyik 
gazda panasza nyomán kerestük 
fel, aki elmondta, hogy még május-
ban, két napra rá, hogy kihajtották 
a marhákat, meg is ölte a medve az 
ő tehenét, aztán sorozatban hallja, 
hogy egyik vagy másik ismerősének 
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Riogat és pusztít a medve, nem fél a turista

Van különbség. A gazdák joggal félnek a medvéktől, ám egyes turisták nem fogják fel a veszélyt
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állata is áldozatul esett. A háziál-
lat elvesztése padig komoly gond, 
hiszen jár ugyan kártérítés, de itt 
csak az állat súlyát veszik fi gye-
lembe, és olyan áron számolják 
ki az értékét, amit a vágóhíd adna 
érte. Egy jól tejelő tehenet azon-
ban nem tud venni a gazda ebből 
a pénzből – panaszolja. Mezei 
Szabolcs szerint ugyanakkor akár 
másfél, két év is eltelik, míg az ál-
lat tulajdonosa megkapja a kárté-
rítést.

A kártérítés jóváhagyásának 
megvan a törvény által előírt fo-
lyamata: miután a pásztor értesíti 
erről, a gazda bejelenti a kárt, az 
önkormányzat szakembere még 
aznap, vagy legkésőbb másnap a 
helyszínen rögzíti a vadkár tényét 
és körülményeit. A bejelentésnek 
minél hamarabb meg kell történnie 
(az előírás szerint legtöbb 72 óra, de 
ebbe nem számítják be a hétvégi 
munkaszüneti napokat), de az elő-
írástól függetlenül azért is, mert ha 
késlekednek, az erdőn a tetemhez 
minden esetben visszatérő medve 
szinte nyom nélkül felfalja a mar-
hát, mielőtt a helyszíni szemle meg-
történne. A gazda írásos bejelentése 
nyomán összehívják az illetékes 
bizottságot a környezetvédelmi, er-
dővédelmi hatóságok helyi képvi-
selői, illetve az adott területen érde-
kelt vadásztársaság meghívásával. 
Jegyzőkönyv készül, benne az állat 
becsült súlyával és más szükséges 
adatokkal, a dosszié pedig majd a 
brassói erdővédelmi hatósághoz 
kerül, és az ő jóváhagyásuk után le-
het várni a kártérítést. A jóváhagyás 
viszonylag időben (1–2 hónap alatt) 
megjön, de maga a megítélt összeg 
már jóval később. Átlagosan 3000 
lejjel számolva a kártérítés össze-
gét (ez esetenként különböző, mert 
a háromnapos borjútól a 600 kilós 
tehénig többféle szerepel a veszte-
séglistán), mára már 30 ezer lejre 
várnak a gazdák.

Vadkár mindig volt és mindig 
lesz is, de jelentősen csökkenne 
az esetek száma, ha a marhahúst 
megkedvelő medvéket kilőhetnék 
a vadászok. A vadásztársaságok 
minden ilyen medvetámadást do-
kumentálnak, csatolva a kilövési 
kérelmet, de az illetékes környe-
zetvédelmi hatóságok válasza 
rendre az, hogy a kilövés nem in-
dokolt – mutat rá Mezei.

 » Gyerő Jó-
zsef kovásznai 
polgármester 
attól tart, előbb-
utóbb bekövet-
kezik a tragédia, 
mert a turisták 
egy része nem fél 
a medvétől, nem 
tudatosul ben-
nük a veszély. 
Összetévesztik 
a vadat egy házi 
kedvenccel, ete-
tik, fényképezik, 
sőt simogatni is 
megpróbálják.




