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Kilőtték a legnagyobb medvét
Környezetvédők szerint orvvadászat áldozata lett a herceg által elejtett nagyvad
• Orvvadászattal 
vádolnak egy liech-
tensteini herceget, aki 
nemrég Háromszéken 
leterítette Románia és 
valószínűleg az Euró-
pai Unió legnagyobb 
medvéjét. Környezet-
védők szerint a vadász 
7000 eurót fizetett 
a szakminisztérium 
engedélyéért, de nem 
az emberre veszélyes 
vadat lőtte ki. Tánczos 
Barna miniszter jelez-
te, vizsgálatot indítot-
tak az ügyben.

TÓTH GÖDRI IRINGÓ

A romániai Agent Green és az 
osztrák VGT egyesület az-
zal vádol egy liechtensteini 

herceget, hogy megölte Románia és 
valószínűleg az egész Európai Unió 
legnagyobb medvéjét Háromszéken, 
miközben eredetileg a házakba, ud-
varokba betörő anyamedvétől kellett 
volna megszabadítania a Kovászna 
megyei Ozsdola lakóit. Emanuel von 
und zu Liechtenstein Ausztriában élő 
herceg a Digi24 hírportál beszámoló-
ja szerint márciusban érkezett Romá-
niába. A herceg azzal „alapozta meg” 
az ország legnagyobb medvéjének 
kilövését, hogy – a Pro TV értesülései 
szerint – 7000 eurót fi zetett a külön-

leges engedményt adó környezetvé-
delmi minisztériumnak egy nőstény 
medve kilövéséért, amely tavaly több 
alkalommal is garázdálkodott Ozsdo-
la település gazdaságaiban.

Agent Green: Arthur nem 
bántotta az embert

Ám az Agent Green egyesület szerint 
a herceg végül nem a szóban forgó 
medvét ölte meg, hanem egy hímet, 
amely az erdő mélyén élt és soha 
nem merészkedett lakott területek 
közelébe. Az Arthur névre keresz-
telt medvét már több éve fi gyelte az 
egyesület, egy olyan példányként 
tartották számon, amely nincs hoz-
zászokva az ember jelenlétéhez és 
az általa „biztosított” élelemhez. 

„Arthur 17 éves volt, ő volt a Romá-
niában megfi gyelt legnagyobb med-
ve, és valószínűleg az egész Európai 
Unióban élt legnagyobb példány is. 
A tetemen végzett mérések azt mu-
tatják, hogy Arthur 593 pontot ért 
a trófeavadászatban elérhető ma-
ximális 600 pontból. Ez egy rekord 
pontszámnak minősül  – jelentette 
ki Gabriel Păun, az Agent Green el-
nöke. – Kíváncsi vagyok, hogyan 
tudta a herceg összekeverni a falu-
ban gyakran megforduló nőstény 
medvét az erdő mélyén élő hatalmas 
hímmel. Világos, hogy a herceg nem 
azért jött, hogy megoldja a helyiek 
problémáját, hanem hogy megölje 
a medvét, majd hazavigye és a fal-
ra akassza a legnagyobb trófeát. Itt 
orvvadászattal van dolgunk, hiszen 

rossz medvét lőttek ki.” Nem elég 
az orvvadászat gyanúja, de így a 
helyiek problémája sem oldódott 
meg, hiszen az anyamedve tovább 
garázdálkodhat a környéken. „Be-
széltem a helyiekkel, akik a medve-
támadásokról számoltak be, többek 
között Berszán György úrral, aki 
2021 januárjában arra kérte a Bo-
tos Vadászegyesületet, hogy lője ki 
a medvét, amely 2020 nyarán kárt 
okozott neki. Berszán úrnak, akár-
csak több más falubelinek, a háza, 
illetve a gazdasága a falu szélén 
található, a medve életterének köz-
vetlen szomszédságában. Egyikük-
nek sincs semmiféle kerítése az erdő 
felőli oldalon. Egyikük sem kapott 
kártérítést az elszenvedett kárért” 
– idézi a Digi24 Gabriel Păunt. Az 

Agent Green elnöke azt is hozzátet-
te, hogy a faluban élők közül senki 
sem panaszkodott hím medvére, 
mindenki a már említett anyamed-
véről beszélt. „Minden gazda, akivel 
beszéltem, azt mondta, semmi sem 
változott azóta, hogy a hím medvét 
lelőtték, és hogy a nőstény továbbra 
is mindennap feltűnik otthonuknál” 
– tette hozzá Gabriel Păun. Szerinte 
Arthur meggyilkolása rendkívül 
gyanús, és a rendőrség feladata, 
hogy fényt derítsen az esetre.

Tánczos Barna: 
vizsgálják az ügyet

Az ügy kapcsán megszólalt Tánczos 
Barna környezetvédelmi miniszter 
is, aki a Digi24-nek úgy fogalmazott, 
rendkívül bonyolult annak megha-
tározása, hogy az osztrák herceg 
által megölt medve az-e, amelynek 
kilövésére megkapta az engedélyt a 
környezetvédelmi minisztériumtól. 
A tárcavezető azt is elmondta, hogy 
megkezdték az ügy kivizsgálását. 
Elmondása szerint mivel a 
térségben több problémás 
medve is él, nehéz eldönte-
ni, hogy egy medvét láttak-e 
vagy többet. „Az azono-
sítást és a kilövést a helyi 
vadászegyesületek végzik, 
az ő felelősségük, feladatuk, hogy 
a problémás példánnyal végezze-
nek” – nyilatkozta Tánczos Barna. 
A miniszter azt is hozzátette, hogy 
a térségből nap mint nap érkeznek 
kérelmek, több problémás példány-
ról lehet szó. „Két példány kilövése 
az ezerből nem oldja meg a problé-
mákat mindenhol az országban. A 
kilövési jóváhagyást csak olyan ese-
tekben adják meg, amikor tényleg 
beavatkozásra van szükség” – fejtet-
te ki a miniszter a Digi24 portálnak.

Félrelőtt a herceg? A leterített 
Arthurt több éve figyelemmel 
követték a környezetvédők

▴  FORRÁS:  FACEBOOK/AGENTGREEN
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S zárazabb időszakokban rend-
szerint ivóvízhiánnyal küzde-

nek Székelypeteken, Szé-
kelydályában, Égében és 
Abránfalván – tudtuk meg 
György Sándortól, Kányád 
község polgármesterétől. 
Mint mondta, a problémát 
az okozza, hogy az említett 
településeken lévő háló-
zatokat a felszínhez közeli 

forrásokból táplálják, ame-
lyek közül soknak teljesen elapadt a 

vize, és a többi hozama is lényegesen 
csökkent. „A mai világban nem meg-
engedhető, hogy vízhiány legyen a 
falvainkban, így prioritásként kezel-
jük a probléma megoldását” – fogal-
mazott lapunknak a tisztségviselő.

Mélyfúrások szükségesek

György Sándor kifejtette, nagyon 
messze van a községtől az a vízháló-
zat, amelyre csatlakozva a Nagy-Kü-
küllőből kiszivattyúzott, tisztított 
vizet biztosíthatnak a felsorolt tele-
püléseken, így más megoldás után 
kellett nézniük. Úgy döntöttek, hogy 
újabb vízforrásokat keresnek a fal-

vak környékén, amelyeket csatla-
koztatnak a meglévő rendszerekhez, 
javítva ezáltal a teljesítményt. Ehhez 
azonban költséges mélyfúrásokra 
van szükség, amit egyszer már el is 
végeztettek Székelydályában, ahol 
sós víz tört a felszínre, és Székelype-
teken, ahol egyáltalán nem találtak 
vizet. A korábbi próbálkozások so-
rán csak Égében jártak sikerrel.

Az önkormányzat ennek ellenére 
nem adta fel a próbálkozást, hiszen 
260 ezer lejt különítettek el a közsé-
gi költségvetésben, amelyből újabb 
fúrásokat fognak végezni Peteken, 
Székelydályában és Abránfalván. 
Utóbbi falu környékén jelenleg ta-

lajvizsgálatokat folytatnak a felkért 
szakemberek annak érdekében, 
hogy biztosan találjanak forrást az 
elkövetkezőkben. A feltörő vizek 
összetételét a későbbiekben elemez-
tetni kell, ami szintén költséges, ám 
az őket érintő részen ebben besegít a 

hivatalnak a székelydályai közbirto-
kosság, ugyanakkor a székelypeteki 
közbirtokosság teljesen átvállalta az 
ottani vizekről készülő tanulmány 
fi nanszírozását. Abránfalva eseté-
ben az önkormányzat biztosítja majd 
a szükséges összeget.

Megszüntetnék a vízhiányt Kányád községben
• Új forrásokra van szükség az égei, a székelypeteki, 
az abránfalvi és a székelydályai időszakos vízhiányok 
megszüntetése érdekében. Éppen ezért Kányád község 
vezetősége mélyfúrásokat fog végeztetni, amire pénzt 
is különítettek el a költségvetésükben.

Székelypeteken a közbirtokosság 
vállalta át a majdani forrás 
bevizsgáltatásának költségét
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