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Mindennapokat megkeserítő teher
Ismét több medve bukkan fel rendszeresen Tusnádfürdő utcáin
• Az idő felmelege-
désével újból előtér-
be került a tusnád-
fürdőiek évek óta 
fennálló problémája: 
ismét több medve 
bukkan fel rendsze-
resen, akár napköz-
ben is a településen, 
az egyik fiatalabb 
egyed gyakorlatilag 
ott él. A fürdőváros-
ban feszült a hangu-
lat, az önkormányzat 
újabb ötletekkel 
lépne fel a jelenség 
ellen.

ISZLAI KATALIN

Mindig is problémát jelentett 
a medvék jelenléte Tusnád-
fürdőn, az elmúlt években 

viszont egyre fokozottabbá vált a 
helyzet, miután a nagyvadak már 

napközben is felbukkantak a 
település utcáin. Noha több 
mindent is kipróbáltak már 
a helyzet rendezése érdeké-
ben, sem a medvebiztosnak 
tartott szeméttárolók, sem 

a felszerelt villanypásztorok 
nem hozták el a várt eredményt. A 
téli időszakban háttérbe került a 
kérdés, a tavasz beköszöntével vi-
szont ismét felütötte fejét a problé-
ma: ismét több egyed jár be a fürdő-
városba – tudtuk meg Butyka Zsolt 
polgármestertől.

Feszélyezett a hangulat

Mint a városvezető érdeklődésünk-
re kifejtette, egy másfél-két éves fi a-
talabb egyed gyakorlatilag a város-
ban él, mindig ott tartózkodik, és 
napközben is állandóan felbukkan 
a forgalmasabb városrészeken is, 
például a központban vagy az is-
kola udvarán. Emellett egy három-
bocsos anyamedve is rendszeres 
látogatója a fürdővárosnak, a bo-
csok viszont már nagyobbak, így a 
legtöbben inkább négy medveként 
hivatkoznak erre a csoportra. Végül 
van még egy példány, amely na-
ponta felbukkan a településen, ez a 
medve viszont kizárólag a vasútál-
lomás környékét látogatja. Anyagi 
károkat ebben az évben még nem 

okoztak a nagyvadak, de lelki meg-
terhelést annál inkább. Aggodalom-
ra ad okot, hogy az egyik bármikor 
besétálhat az iskola udvarára, és 
szintén problémát okoz, hogy a 
temetőt is gyakran felkeresik, kita-
possák a sírokra ültetett növénye-
ket. Erről egyébként saját szemünk-
kel is meggyőződhettünk, hétvégi 
ottjártunkkor ugyanis több síron 
medvenyomokra lettünk fi gyelme-
sek a helyi temetőben. „Volt egy 
néhány hónapos csendidőszak, de 
mostanra ismét visszaállt a megszo-
kott hangulat a településen. Újból 
autóval jár mindenki, azzal viszik 
iskolába a gyerekeket, mert nem 
merik őket gyalog elengedni, ahogy 
a játszóparkba vagy máshová sem, 
mert bármikor medvével találkoz-

hatnak. Feszélyezett a hangulat a 
városban” – avatott be a részletekbe 
a polgármester.

Új szeméttárolók, kamerák

Hozzátette: minden egyes esetet 
jelentenek, de előrelépés nem törté-
nik az ügyben, ezért úgy döntöttek, 
egyéb megoldásokkal próbálnak 
meg fellépni a probléma ellen. A 
környezetvédelmi minisztériummal 
közösen egy olyan programba kap-
csolódnának be, amelynek segítsé-
gével lecserélnék a szeméttárolókat 
a városban. A polgármester rámuta-
tott: noha kezdetben a jelenlegieket 

is medvebiztosnak tartották, az el-
múlt négy évben a nagyvadak úgy 
kitanulták a működésüket, hogy 
lassan könnyebben kinyitják, mint 
az ember. Ezért új megoldásra van 
szükség, mivel ha sikerülne kizár-
niuk azt, hogy a szeméttárolókból 
élelemhez jussanak, és a lakóhá-
zakhoz sem tudnak bejutni, mert 
szinte mindegyik villanypásztorral 
van felszerelve, nagy valószínű-
séggel ritkábban bukkanának fel a 
településen. „Nem szeretnénk felta-
lálni a spanyol viaszt, hanem olya-
noktól kívánunk tanulni, akik ha-
sonló problémával küszködtek, és 
működő megoldást találtak ellene. 
Élő példa erre Kanada, ahol föld-
alatti szeméttárolókkal rendezték 
a medvekérdést. Ezek attól különle-
gesek, hogy a felszínen egy henger 
látszik, amelynek tetején csak egy 
akkora nyílás van, hogy bele lehes-
sen dobni a szemetet, amely aztán 
a föld alá esik másfél-két méteres 
mélységbe. A kinyitásukat mág-
neskártyákkal oldanánk meg, így 
kizárható, hogy a medvék hozzá 
tudjanak férni” – részletezte Buty-
ka Zsolt, aki zárásként egy másik 
gondra is rámutatott. A jelenlegi 
szeméttárolók körül van villany-
pásztor, de a medveturizmus miatt 
a városba érkezők gyakran leveszik 
ezeket, hogy jöjjenek a nagyvadak, 
és fotózhassák őket. Emiatt azt ter-
vezik, hogy kamerákat helyeznek 
ki a város számos pontjára, többek 
között a szeméttárolókhoz. „Nagy 
szükség van a turisták tudatosítá-
sára is, ezen is dolgozunk, hiszen 
egy hagyományos nyári szezonban 
naponta az 1200 lakos mellett 5000 
turista tartózkodik a városban. Ez-
által a helybéliek hiába tartják be a 
szabályokat, ha a turisták nem, sőt, 
éppen azért jönnek, hogy medvék-
kel fényképezkedjenek” – nehez-
ményezte a polgármester.

Medvenyomok a sírokon. 
Rendszeresen felbukkannak 
a nagyvadak a temetőben
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„A Milvus csoport, valamint a Tu-
rul Vadászegyesület szakemberei 

által elhelyezett csapdá-
ba az éjszaka sétált be a 
körülbelül 3–4 éves hím 
medve, a szakemberek 
pedig már a kora regge-
li órában elkábították, 
a minisztérium kérésére 

nyomkövetővel látták el, 
majd elszállították Marosvásár-
helyről, hogy Ratosnya térségében 

szabadon engedhessék” – számolt 
be Soós. A nagyvad idén már leg-
alább egy tucatszor felbukkant a 
marosvásárhelyi Negoj és a Posada 
utcákban, a Somostető melletti er-

dőnél. Gazdaságokban, állatokban 
kárt nem tett, csak élelem után ku-
tatott. A városvezetés már február-
ban egyeztetett a prefektúrával és a 
területért felelő vadásztársasággal, 
keresve a megoldást a medvekér-
désre. Beszerezték a szükséges mi-
nisztériumi engedélyeket és helyi 
tanácsi határozatot is elfogadtak, 
amely alapján megbízták a vadász-
társaságot a medve elszállításával.

Befogták a Marosvásárhelyen kószáló medvét
• Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere szomba-
ton reggel közösségi oldalán jelentette be, hogy sike-
rült elfogni azt a medvét, amelyik az utóbbi időben több 
alkalommal is a város területén garázdálkodott. 

Aggodalom Csíksomlyón

Eközben szombat reggeli felhívásában a csíkszeredai városháza kétbo-
csos anyamedve jelenlétére figyelmeztetett a Somlyó-hegyen és környé-
kén. A polgármesteri hivatal Facebook-oldalán közzétett felhívás szerint 

mivel arrafelé sokan zarándokolnak, kirándulnak, futnak, az emberek 
biztonsága miatt az önkormányzat felvette a kapcsolatot a szakhatóságok-
kal, hogy helyezzék át az állatokat lakóövezettől távolabb eső helyre.

Besétált a csapdába a medve 
Marosvásárhelyen. Elszállították
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