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Hová tűntek a medvék?
Vadkárok szempontjából szerencsés az idei ősz
• Elhanyagolható 
mennyiségű medve-
kárt jelentettek ősszel 
a vadásztársulatoknál, 
ami annak köszönhe-
tő, hogy bőséges gyü-
mölcs- és makktermés 
volt az erdőkben, így 
ott maradtak a nagy-
vadak. Ez persze csak 
egy szerencsés évnek 
mondható, hiszen egy-
re csak gyarapodik az 
állomány.

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

B őséges gyümölcs-, illetve 
csere- és bükkmakkter-
més lett az erdőkben, ezért 

nem jár be a medvék többsége az 
udvarhelyszéki portákra – nyilat-
kozta lapunknak Jakab Attila, a 
Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthor-
gász Egyesület elnöke. „Ez egy jó 
év, de nem azt jelenti, hogy csök-
kent a medvepopuláció, sőt inkább 
szaporodtak. Ha később rosszabb 
termés lesz az erdőben, akkor az 
eddiginél is több állat tör be majd 
a gazdaságokba” – mondta.

Egy-két eset

Csíkszéken sem jelentenek jelen-
leg gondot a nagyvadak a bőséges 
makktermésnek köszönhetően – 
jelentette ki Bencze István, a Csík-
szeredai Sporthorgász- és Vadá-
szegyesület igazgatója. Rámutatott, 

a nagyvadak többsége a Hargita 
hegység déli részére vonult fel lak-
mározni, ugyanakkor nemrég je-
lentettek 1-2 vadkárt Balánbánya 
környékéről is. Hasonló a helyzet 
Gyergyószéken is, ahol szintén 
nem voltak problémák az őszi idő-
szakban a medvékkel – tudtuk meg 
Gábor Lászlótól, a Gyergyószent-
miklósi Vadgazdálkodási Egyesület 
vezetőjétől. Közölte, a nagyvadak 

addig az erdőkben fognak maradni, 
amíg ott van számukra bőséges éle-
lem, vagyis el nem rothad a lehullott 
makk. Szerinte az idei termés vél-
hetően kitart tavaszig. A vadászok 
hangsúlyozták, a vemhes nőstény 
egyedek mindenképp elvonulnak 
téli álmot aludni december közepé-
ig, ám ez nem vonatkozik a bak-, il-
letve a fi atal medvékre. Azok ugyan-
is csak nagy hidegben rejtőznek el, 
vagy ha több energiát igényel a táp-
lálék felkutatása, mint amennyit az 
elfogyasztásából nyernek.

Etetni kellene a medvéket

Jakab Attila úgy véli, hogy a mosta-
ni helyzet azt igazolja, hogy ha az 
állam engedélyezné néhány egyed 
kilövését, akkor csökkenhetné-
nek a medvék által okozott károk. 
A kilövésből származó összeget 
ugyanis arra lehetne fordítani, 
hogy az erdőben etessék a társu-
latok a nagyvadakat, amelyek így 
kevesebb esetben törnének be 
a portákra. „A mostani helyzet 
bizonyítja, hogy helyes vadgaz-

dálkodással az erdőben lehet tar-
tani a medvéket. Persze ehhez el-
kerülhetetlenek a kilövések” 
– szögezte le. Utóbbi kije-
lentéssel Gábor László is 
egyetértett, hiszen szerinte 
is jelentősen túlszaporodott 
a populáció. Hangsúlyozta, 
az is megoldás lehet a hely-
zet kezelésére, ha a nyugati 
államokba is átszállítanak 
az egyedekből, amelyek egyébként 
maguktól is terjeszkednek már, új 
élőhelyeket keresve.

Szabályozni kellene 
a populációt, így élelmet lehetne 
biztosítani számukra az erdőben
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A z előadások ezúttal nem kö-
zönség előtt zajlanak, ha-

nem Gyergyó Tv-n és ennek Face-
book-oldalán követhetők 
az esti híradó után. Hétfőn 
a megnyitót és a magyar 
tudomány napjának kö-
szöntését tartották, majd 
a házigazda, szervező 
Garda Dezső nyugalma-

zott egyetemi előadótanár 
beszélt megemlékezésjelleggel a 
Gyergyói Népfőiskolai Társaság 

1990 novemberében való megala-
kulásáról.

A további program

Ma Ábrám Zoltán A marosvásárhe-
lyi orvosi egyetem múltja és jelene 
címmel értekezik, majd Gagyi Jó-
zsef A Magyar Autonóm Tartomány 
– különállás és integráció címmel 
tart előadást. Szerdán Cseke Péter 
előadása következik, értekezésének 
címe: Irodalmi értékképződés a Tria-
non utáni Erdélyben

Csütörtökön Tóth Szilárd követ-
kezik, témája a trianoni szerződés 
ratifikálása körüli viták a román 

parlamentben (1920. augusztus 17-
26.). A zárónapon, pénteken két 
előadásra is sor kerül. Előbb Raffay 
Ernő történész mutatja be a szabad-
kőművesség és Trianon témában 
végzett kutatásainak eredményeit; 
végül Garda Dezső tár fel hangsú-
lyos témát: Székelyföld autonómi-
ájának kérdésköre a 14. századtól 
a 21. század elejéig. Az előadások 
19.10-től lesznek követhetők.

Nem marad el, inkább online térbe költözik a történészkonferencia
• Garda Dezső történész még a 70-es években indította útjára a gyergyószentmiklósi 
történészkonferenciákat. A folytatásra a 80-as években nem volt lehetőség, de 1990-től 
már évente sor került az erdélyi és magyarországi történészszakma egyik fontos találko-
zására. Ez idén is megtörténik, igaz a vírushelyzet miatt más formában mint eddig.

Garda Dezső járványidőben is 
megszervezte a konferenciát
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