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• Nem fogják be és 
nem szállítják el Ma-
gyarországra a Tus-
nádfürdőre rendszere-
sen bejáró medvéket, 
ahogy ezt tavaly sze-
rették volna. Szigorú 
eljárásoknak, karan-
ténkötelezettségnek 
kellene megfelelni, 
amely a gyakorlatban 
nehezen alkalmazható 
– tudtuk meg.

KOVÁCS ATTILA

Tavaly augusztusban hozta 
nyilvánosságra Tusnádfür-
dő akkori polgármestere, 

Albert Tibor, hogy Magyarország-
ról, Veresegyházáról érkezett egy 
felajánlás, melynek értelmében a 
Veresegyházi Medveotthonba tíz 

medvét fogadnának be azok 
közül, amelyek rendszere-
sen Tusnádfürdőn kószál-
nak. A városvezetés a fela-
jánlást tartalmazó levelet le 
is fordíttatta román nyelvre, 

és elküldte a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez, 
amely a szakminisztériumba to-
vábbította. Azóta csaknem fél év 
telt el, ám a kezdeményezésről hi-
ába érdeklődtünk az ősz folyamán 
is, előrelépés nem történt. Most 

megtudtuk, a szándék és a felaján-
lás ellenére a befogás és áthelyezés 
nem valósul meg.

Nehéz megfelelni

A fürdőváros új polgármestere, 
Buty ka Zsolt sem tudott kérdé-
sünkre semmilyen újdonsággal 

szolgálni az ügy kapcsán, amely-
ről ő akkor értesült, amikor az 
nyilvánossá vált. A részletekről 
megkeresésünkre Domokos László 
József, a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség igazgatója 
tájékoztatott, aki ismeri a felaján-
lás tartalmát is. Mint elmondta, 
a veresegyházi városvezetéstől 

érkezett levél inkább szándéknyi-
latkozatnak tekinthető, amely nem 
tért ki olyan konkrétumokra, hogy 
milyen költségeket és a törvény 
által előírt feltételek teljesítését 
vállalja a befogadó fél. Domokos 
emlékeztetett, hogy az érvényben 
lévő előírások szerint a külföldi 
áthelyezésre váró nagyvadakat be-

fogásuk után két havi karanténban 
tartás és megfi gyelés után lehetne 
elszállítani. Ennek kivitelezésé-
re nem voltak meg a lehetőségek, 
ezt a Tusnádfürdői Polgármesteri 
Hivatal nem tudta volna önerőből 
megoldani – ahogy egyébként a 
volt polgármester a bejelentéskor 
is jelezte. Az igazgató szerint az 
ügynökség próbált közbenjárni az 
ügy érdekében, a minisztériumnak 
jelezték a felajánlást, de erre még 
nem kaptak választ. A Veresegy-
házi Medveotthon által biztosított 
körülmények az állatvédőknek 
sem feleltek volna meg, mert nincs 
megfelelő élettér a medvék számá-
ra – emlékeztetett.

Segítséget kértek

Tavaly az áthelyezés lehetőségének 
felmerülése előtt Albert Tibor nyílt 
levélben fordult az államelnök-
höz, a miniszterelnökhöz, illetve a 
szená tushoz és a képviselőházhoz 
is, segítséget kérve a városba bejáró 
medvék távol tartásához, egyúttal 
azt is jelezve, hogy a nagyvadak 
gátolják a lakókat az élethez, va-
lamint a testi épséghez való jogaik 
gyakorlásában, megsértve egyúttal 
a tulajdonhoz való jogot is. A nyílt 
levél összesítése alapján akkor há-
rom anyamedve összesen hat bocs-
csal, egy hím, illetve két fi atalabb 
példány jelent meg rendszeresen a 
város területén.

Mégsem szállítják el a medvéket
Túl nehézkes és költséges lenne az eljárás

A tusnádfürdői medvék számára nincs 
biztosítva az áthelyezés lehetősége
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ISZLAI KATALIN

Farkasokra fi gyelmeztető üzenetet 
tett közzé Facebook közösségi ol-

dalán a Hargita Megyei Hegyimentő 
Szolgálat vezetője, Fekete Örs, aki 

múlt év végén látott több pél-
dányt a Csíkdelne és Szép-
víz közötti vásárúton. Mint 
megkeresésünkre kifejtette, 
nem ez volt az első felbuk-
kanásuk a környéken, ám 
a mostani észlelés után fel-

vette a kapcsolatot a környező 
gazdákkal, és mint kiderült, egyi-
küknél nemrég már egy juhot is el-
pusztítottak. Ezért Fekete Örs szerint 

vigyázni kell a háziállatokra, akár 
villanypásztorral is, mert minden 
szabadon hagyott állatot elpusztít-
hatnak. Gyalogosan azonban nem 
veszélyes közlekedni, mivel a farka-
sok nem támadnak emberre.

Mindenhol ott vannak

Hadnagy Lehel, a Szilos Vadásztár-
saság vezetője is megerősítette, hogy 
a farkasok nem jelentenek veszélyt 
az emberre, az állatokra viszont 
szerinte is érdemes fokozottan oda-
fi gyelni. Mint mondta, biztos, hogy 
Szépvíz környékén vannak farka-
sok, de ez elmondható a teljes Csí-
ki-medencéről, sőt a megye egész 
területéről is. Ennek oka, hogy a 

farkasoknak hatalmas mozgáste-
rük van, egy-egy falka egyszerre 
négy-öt vadászterületet is használ-
hat, egy éjszaka alatt 40 kilométert 
is megtehetnek, ezért változó, hogy 
mikor hol bukkannak fel. Érdemes 
tudni, hogy bár a vadállatokra is 

veszélyt jelentenek, a háziállatokat 
is elpusztítják, ha van rá lehetősé-
gük. Óvatos állatok, falkákban va-
dásznak, de a medvével ellentétben 
nem jellemző rájuk, hogy többször 
visszatérnek oda, ahol egyszer már 
élelemhez jutottak. Ez az oka annak 

is, hogy a minisztérium sem igen ad 
kilövési engedélyt farkasokra, hi-
szen szinte lehetetlen beazonosítani 
azt az egyedet, amely a kárt okozta. 
„Egyik nap megölnek egy juhot egy 
helyszínen, másnap már 40 kilomé-
terrel 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. Ha 
megjelenik az ember, azonnal mene-
külnek, sokkal óvatosabbak, mint a 
medvék. Így inkább az állatokra kell 
vigyázni, ajánlott bezárni őket, és 
a kutyák is veszélyeztetettek, ezért 
nem ajánlott védtelenül megkötve 
tartani őket éjszakánként, inkább 
kennelbe zárva érdemes” – hangsú-
lyozta Hadnagy Lehel.

Noha emberekre nem veszélyesek a farkasok, a háziállatokat elpusztíthatják
• Farkasokat láttak a napokban a Csíkdelne és Szépvíz 
közötti vásárúton, a vadak pedig kárt is okoztak egy kö-
zeli gazdaságban. Az illetékesek szerint az emberekre 
nem jelentenek veszélyt a farkasok, ám a háziállatokra 
érdemes fokozottan odafigyelni.

Falkában vadásznak. Az emberre nem jelentenek 
veszélyt a farkasok, a háziállatokra annál inkább
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