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Százhúszezer lejes bírsággal 
sújtották a hatóságok a Mára-
maros megyei folyószennye-
zést okozó társaságot, amely 
hanyagsága miatt jutottak 
nehézfémek az észak-erdélyi 
élővizekbe – közölte a Króni-
kával tegnap a Szamos-Tisza 
Vízügyi Igazgatóság. Az intéz-
mény szerint a vétkes cég nem 
is igyekezett enyhíteni a baleset 
következményeit.

 » ROSTÁS SZABOLCS

T etemes bírságot rótt ki a Sza-
mos–Tisza Vízügyi Igazgatóság 
arra a cégre, amely felelős a 

Szamost február 17-én ért nehézfém-
szennyezésért. Mint arról beszámol-
tunk, egy bezárt máramarosi bánya 
elárasztott tárnáiból kiömlött, tisz-
títatlan bányavíz okozott nehézfém-
szennyezést a Lápos és a Szamos 
folyókon a múlt hónap közepén. A 
bőséges esőzések nyomán a Nagy-
bánya közeli Miszbánya térségében 
elárasztották a Câmpurele bánya 
bezárt tárnáit, amelyekből jelentős 
mennyiségű bányavíz ömlött a Lá-
posbánya-patakba. A szennyezés a 
patakon keresztül a Lápos folyóba, 
majd a Szamosba jutott.

A Szamos–Tisza Vízügyi Igazga-
tóság lapunkhoz eljuttatott tegnapi 
tájékoztatása szerint 120 ezer lejre 
büntették a céget a vízügyi jogsza-
bályok áthágása miatt. Bár az intéz-
mény nem nevezi meg a szóban for-
gó társaságot, minden bizonnyal az 
Explo Mining COAL Kft .-ről van szó, 
amelynek kapcsán a regionális ha-
tóság a baleset bekövetkeztekor már 
előrebocsátotta, hogy a „szennyező 
fi zet” elve alapján köteles lesz állni a 
járulékos költségeket is, beleértve a 
hatósági beavatkozást. Az igazgató-

ság a bírság indoklása során felrója 
azt is, hogy a cég nem foganatosított 
operatív intézkedéseket a szennye-
zés okai és következményei elhárítá-
sa érdekében, holott ezt a környezeti 
balesetek megelőzését és elhárítását 
célzó terv határozottan előírja. A ha-
tóság szerint a kárelhárítási terv ré-
sze volt annak a dokumentációnak, 
amellyel a társaság megszerezte a 
vízgazdálkodási engedélyt.

Mint beszámoltunk, annak ellené-
re, hogy a hatóságok felszólították 
az érintett társaságot a szennyezés 

MÉG A BALESET UTÁN SEM IGYEKEZETT ELHÁRÍTANI A BÁNYABALESET KÖVETKEZMÉNYEIT A MÁRAMAROS MEGYEI CÉG

Tetemes bírság a folyószennyezés miatt

A tisztítatlan bányavíz nem okozott halpusztulást, ám jelentősen megnőtt a nehézfém-koncentráció
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forrásának megszüntetésére, még 
a baleset után négy nappal is szi-
várgott a nehézfémeket tartalma-
zó bányavíz a Máramaros megyei 
Câmpurele bánya tárnájából. A 
vízügyi igazgatóság tegnap kö-
zölte: már nem folyik a februári 
szennyezés helyszínén bányavíz 
a Láposbánya-patakba, de a tér-
ség patakjai, folyói továbbra is ki 
vannak téve az egykori bányászat 
hatásainak. „Ha nem történnek 
a bányavizek megszűrését ered-
ményező beruházások, ezekben a 
patakokban, folyókban továbbra 
is megnövekedhet a réz-, cink-, 
kadmium-, ólom- és nikkelkon-
centráció” – közölte lapunkkal a 
kolozsvári központú Szamos–Ti-
sza Vízügyi Igazgatóság. Különben 
a bányavíz a február 17-i kiömlés 
első óráiban másodpercenként 1,5-
1,6 köbméteres hozammal folyt a 
Láposbánya-patakba, és vöröses 
színű üledéket sodort magával. A 
Lápos folyóból vett vízmintákban 
a mangán, a réz és a cink értéke 
2-3-4-szerese volt a megengedett 
küszöbértéknek, a vasé pedig en-
nél is sokkal magasabb. A szeny-
nyezés nem okozott halpusztulást 
a Láposban és a Szamosban, vi-
szont Magyarországra is eljutott, 
ahol a nehézfém-koncentráció 
ugyancsak meghaladta a megen-
gedett értékeket.

 » Ha nem tör-
ténnek a bánya-
vizek megszűré-
sét eredményező 
beruházások, a 
patakokban, fo-
lyókban továbbra 
is megnöveked-
het a réz-, cink-, 
kadmium-, ólom- 
és nikkelkon-
centráció.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Noha már aktívak a medvék, a 
székelyföldi vadásztársulatok 

szerint még nem fognak háziálla-
tokra támadni, hiszen ebben az idő-
szakban lárvákat és a fák nedvét fo-
gyasztják, esetleg friss füvet esznek. 
A populáció túlszaporodása miatt 
azonban senki nem tudja megjósol-
ni, hogy mekkora károk várhatók 
áprilistól. Noha kárbejelentés még 
nem érkezett hozzájuk, aktívak a 
medvék a Csíki-medencében – fej-
tette ki lapunknak Hadnagy Lehel, 
a Szilos Vadásztársulat igazgatója. 
Mint mondta, ebben az időszakban 
inkább a kaszálókon a gyepet forgat-
hatják fel a nagyvadak élelem után 
kutatva, valamint a fi atalabb fenyők 
kérgét hámozzák le, valószínűleg 

a kéreg alatti nedv miatt. Az általá-
nos probléma, hogy a vadgazdálko-
dási létesítményeknél a szarvasok 
és vaddisznók számára kihelyezett 
gabonát megdézsmálják. Még nem 
jellemző, hogy haszonállatokra tá-
madjanak ebben az időszakban a 
medvék, az ilyen problémák inkább 
áprilisban, májusban kezdenek je-
lentkezni. Az igazgató arra is kitért, 
hogy a tél folyamán akkor húzódtak 
el a medvék, amikor nulla fok alá 
süllyedt a hőmérséklet, de amint fel-
melegedett az időjárás, ismét megje-
lent egy-két példány. Gábor László, a 
Gyergyószentmiklósi Vadgazdálko-
dási Egyesület vezetője rámutatott, 
náluk rendszerint májustól kezde-
nek károkat okozni a túlszaporodott 
nagyvadak, hiszen akkorra már a 
jószágokat is kihajtják a legelőkre. 

Jelenleg az ételszóróknál vannak 
gondok, a medvék ott lakmároznak, 
elűzve a többi vadat. „Kötelező etet-
nünk a szarvasokat, valamint a vad-
disznókat, és az a probléma, hogy a 
medvék előlük veszik el az élelmet. 
Tudni kell, hogy ősszel és tavasszal 
nagyjából azokon a helyszíneken 
tartózkodnak a medvék, ahol szület-
tek” – magyarázta. Arról is beszélt, 
hogy náluk is csak rövid időszakra 
rejtőztek el a nagyvadak, igazából 
szinte végig aktívak voltak a tél fo-
lyamán. A medvék jó része a ma-
gasabban fekvő területekre vonult 
el a téli időszakra, így kevesebbet 
látni Székelyudvarhely környékén, 
de az biztos, hogy mindenhol aktí-
vak – magyarázta Mărmureanu-Bíró 
Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és 
Sporthorgász Egyesület igazgatója. 

Közölte, ilyenkor főleg lárvákat ke-
resnek a földben a nagyvadak, de 
amint kihajt a friss fű, azt fogják le-
gelni. „Ez egyfajta emésztőrendszeri 
tisztítókúra náluk, hiszen szinte méz-
zel is kínálhatnánk, akkor is füvet 
választanák. Éppen ezért vélhetően 
nem fognak károkat okozni a gazdák-
nak az elkövetkező néhány hétben, 
áprilistól azonban ismét jelentkez-
nek a gondok” – mondta. Az étel-
szóróknál náluk is állandó jelleggel 
problémák vannak a nagyvadak mi-
att. Az igazgató az állomány jelentős 
túlszaporodásáról számolt be, ami 
miatt várhatóan gyakoribbak lesznek 
a vadkárok. Megfi gyeléseik szerint 
jellemzően már 3-4 bocsot hoznak 
világra a fi atalabb medvék, ez a szám 
csak akkor csökken egy-kettőre, ha 
idősödnek az egyedek.

Újra aktívak a medvék, de egyelőre békén hagyják a háziállatokat

 » Tudni kell, 
hogy ősszel és 
tavasszal nagy-
jából azokon a 
helyszíneken 
tartózkodnak a 
medvék, ahol 
születtek.




