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TÚL NEHÉZKES ÉS KÖLTSÉGES LENNE SZÉKELYFÖLDRŐL MAGYARORSZÁGRA KÖLTÖZTETNI A NAGYVADAKAT

Mégsem szállítják el a medvéket Tusnádról
Nem fogják be, és nem szállítják
el Magyarországra a Tusnádfürdőre rendszeresen bejáró
medvéket, ahogy ezt tavaly
szerették volna. Szigorú eljárásoknak, karanténkötelezettségnek kellene megfelelni, az
eljárás a gyakorlatban nehezen
alkalmazható – tudtuk meg az
illetékesektől.

történt. Most megtudtuk, a szándék
és a felajánlás ellenére a befogás és
áthelyezés nem valósul meg.

Nehéz lenne az átköltöztetés

A fürdőváros új polgármestere, Butyka Zsolt sem tudott kérdésünkre
semmilyen újdonsággal szolgálni az
ügy kapcsán, amelyről ő akkor értesült, amikor az nyilvánossá vált. A
részletekről megkeresésünkre Domokos László József, a Hargita Me-

gyei Környezetvédelmi Ügynökség
igazgatója tájékoztatott, aki ismeri a
felajánlás tartalmát is. Mint elmondta, a veresegyházi városvezetéstől érkezett levél inkább szándéknyilatkozatnak tekinthető, amely nem tért ki
olyan konkrétumokra, hogy milyen
költségeket és a törvény által előírt
feltételek teljesítését vállalja a befogadó fél. Domokos emlékeztetett,
az érvényben levő előírások szerint
a külföldi áthelyezésre váró nagy-

vadakat befogásuk után kéthavi
karanténban tartás és megfigyelés
után lehetne elszállítani. Ennek
kivitelezésére nem voltak adottak
a lehetőségek, ezt a tusnádfürdői
polgármesteri hivatal nem tudta
volna önerőből megoldani – ahogy
egyébként a volt településvezető
a bejelentéskor is jelezte. Az igazgató szerint az ügynökség próbált
közbenjárni az ügy érdekében, a
minisztériumnak jelezték a felajánlást, de erre még választ nem kaptak. A veresegyházi medveotthon
biztosította körülmények az állatvédőknek sem feleltek volna meg,
mert nincs biztosítva megfelelő
élettér a medvék számára – emlékeztetett Domokos László József .

»

A volt polgármester jelezte,
a nagyvadak
veszélyeztetik
a lakók életét,
testi épségét,
sérül az emberek
tulajdonhoz való
joga is.

» KOVÁCS ATTILA
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Segítséget kértek

A Tusnádfürdőn kószáló medvék egyelőre maradnak, mert nem lehet elszállítani őket Magyarországra
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orábban szó volt róla, hogy
lehetőség nyílik arra, miszerint Magyarországra költöztessék a Tusnádfürdőn rendszeresen
felbukkanó nagyvadakat. Tavaly
augusztusban hozta nyilvánosságra a székelyföldi település akkori
polgármestere, Albert Tibor, hogy
Veresegyházáról érkezett felajánlás,
melynek értelmében az ottani medveotthonba tíz példányt fogadnának
be azok közül, amelyek rendszeresen
Tusnádfürdőn kószálnak. A városvezetés a felajánlást tartalmazó levelet
le is fordíttatta román nyelvre, és
elküldte a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, amely a
szakminisztériumhoz továbbította.
Azóta csaknem fél év telt el, a kezdeményezésről hiába érdeklődtünk
az ősz folyamán is, előrelépés nem

Tavaly az áthelyezés lehetőségének
felmerülése előtt Albert Tibor nyílt
levélben fordult az államelnökhöz, a miniszterelnökhöz, illetve a
szená tushoz és a képviselőházhoz
is, segítséget kérve a városba bejáró medvék távoltartásához. Azt is
jelezte, hogy a nagyvadak veszélyeztetik a lakók életét, testi épségét, sérül az emberek tulajdonhoz
való joga is. A nyílt levél összesítése alapján akkor három anyamedve összesen hat boccsal, rajtuk
kívül egy hím, illetve két fiatalabb
példány jelent meg rendszeresen
Tusnádfürdő területén.

Az emberre nem, de a háziállatokra veszélyesek a farkasok
» ISZLAI KATALIN

N

emcsak medvék, de farkasok is
felbukkannak a Székelyföldön: a
napokban a Csíkdelne és Szépvíz közötti vásárúton jelentek meg a vadak,
amelyek kárt is okoztak egy közeli
gazdaságban. Az illetékesek szerint
az emberekre nem jelentenek veszélyt a farkasok, ám a háziállatokra
érdemes fokozottan odafigyelni.

Juhot pusztítottak el a vadak

A farkasok felbukkanására figyelmeztető üzenetet tett közzé közösségi
oldalán a Hargita Megyei Hegyimentő
Szolgálat vezetője, Fekete Örs, aki az
év végén több példányt látott a Csíkdelne és Szépvíz közötti vásárúton.
Mint megkeresésünkre kifejtette, a

vadak nem először bukkantak fel a
környéken, ám a mostani észlelés
után felvette a kapcsolatot a környező
gazdákkal, és mint kiderült, egyiküknél nemrég egy juhot is elpusztítottak a farkasok. Fekete Örs felhívta a
fi gyelmet, vigyázni kell a háziállatokra, akár villanypásztorral is, mert
minden szabadon hagyott állatot elpusztíthatnak a vadak. A hegyimentő
szolgálat vezetője szerint az emberre
nem támadnak a farkasok, így lehet
gyalogosan közlekedni.

Falkákban vadásznak

Hadnagy Lehel, a Szilos Vadásztársaság vezetője megerősítette, hogy a
farkasok nem jelentenek veszélyt az
emberre, az állatokra viszont szerinte is érdemes fokozottan odafigyelni.
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„Egyik nap
megölnek egy
juhot egy helyszínen, másnap
már 40 kilométerrel odébb
vannak. Az
emberre viszont
egyáltalán nem
veszélyesek,
mivel nagyon
visszahúzódó,
félénk állatok.
Attól nem kell
tartani, hogy egy
farkas emberre
támad, vagy akár
csak a közelébe
merészkedik.”
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délyt farkasokra, hiszen szinte lehetetlen beazonosítani azt az egyedet,
amely a kárt okozta. „Egyik nap
megölnek egy juhot egy helyszínen,
másnap már 40 kilométerrel odébb
vannak. Az emberre viszont egyáltalán nem veszélyesek, mivel nagyon visszahúzódó, félénk állatok.
Attól nem kell tartani, hogy egy farkas emberre támad, vagy akár csak
a közelébe merészkedik” – hangsúlyozta Hadnagy Lehel. Rámutatott,
ha megjelenik az ember, a farkasok azonnal menekülnek, sokkal
óvatosabbak, mint a medvék. „Így
inkább az állatokra kell vigyázni,
ajánlott bezárni őket, és a kutyák is
veszélyeztetettek, ezért nem szabad
védtelenül megkötve tartani őket éjszakánként” – hívta fel a figyelmet.
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Mint mondta, biztos, hogy Szépvíz
környékén felbukkannak farkasok,
de ez elmondható a teljes Csíki-medencéről, sőt Hargita megye egészéről
is. Ennek oka, hogy a vadaknak hatalmas mozgásterük van, egy-egy falka
egyszerre négy-öt vadászterületet is
használhat, egy éjszaka alatt akár 40
kilométert is megtehetnek, ezért változó, hogy mikor hol bukkannak fel.
Érdemes tudni, hogy a vadállatokra is
veszélyt jelentenek, és a háziállatokat
is elpusztítják, ha van rá lehetőségük.
A vadásztársaság vezetője kifejtette,
óvatos állatok, falkákban vadásznak,
de a medvével ellentétben nem jellemző rájuk, hogy többször visszatérnek oda, ahol egyszer már élelemhez
jutottak. Ez az oka annak is, hogy a
minisztérium nem ad kilövési enge-
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