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• Elindította a medve-
kilövési kérés igény-
lésének folyamatát a 
területileg illetékes 
székelykeresztúri 
Hubertus Vadásztár-
saság arra a veszélyes 
egyedre, amely péntek-
re virradóan súlyosan 
megsebesített egy 
férfit Románandrásfal-
va közelében. A problé-
más nagyvadak eltávo-
lítása mellett azonban 
állományszabályozásra 
is szükség lenne.

ISZLAI KATALIN

A pénteken Románandrás-
falva közelében emberre 
támadt medve kilövésére 

vonatkozó kérés előkészítését már 
hétfő reggel elkezdték – tudtuk meg 
Fazakas Attilától, a területileg ille-
tékes székelykeresztúri Hubertus 
Vadásztársaság vezetőjétől. Mint 
mondta, időközben bonyolódott a 
helyzet, és úgy tűnt, hogy két vé-
leményezésre is szükség lesz, de ez 
végül nem volt indokolt.

Várják, hogy léphessenek

Az illetékes rámutatott: azt az in-
formációt kapták, hogy a támadás 
helyszíne Natura 2000-es termé-
szetvédelmi terület, ezért a környe-
zetvédelmi ügynökség mellett a 
védett területekért felelős ügynök-

ségtől is kértek véleményezést, ami 
a medvekilövési kérés igényléséhez 
szükséges. Időközben viszont kide-
rült, hogy mégsem védett terület a 
Románandrásfalva közeli helyszín, 
így már csak a környezetvédelmi 
ügynökség véleményezésére vártak 
a tegnap kora délutáni órákban. 
Amint megkapják, gyorspostával to-
vábbítják a kilövési kérést a minisz-
tériumhoz Bukarestbe, hogy minél 
hamarabb jóváhagyhassák. Fazakas 
Attila szerint az idő fontos tényező, 
ugyanis korábban jártak már úgy, 
hogy hónapokba telt az engedély 
kibocsátása, ez idő alatt viszont a 
veszélyes egyed már továbbállt. A 

péntek hajnali támadásért felelős 
medvét monitorozzák, vizsgálataik 
szerint továbbra is az eset helyszíné-
nek közelében tartózkodik, és remé-
nyeik szerint ott is marad az enge-
dély megérkezéséig. Fazakas Attila 
ugyanakkor üdvözölte azt a tervezett 
módosítást, amelyről Tánczos Barna 
környezetvédelmi miniszter beszélt 
az elmúlt napokban. Az új szabá-
lyozás azonnali beavatkozást tenne 
lehetővé medvetámadások esetén: 
a tervek szerint úgy módosítanák a 
jelenleg érvényes rendeletet, hogy a 
veszélyes vadat 24 óra alatt el lehes-
sen távolítani altatólövedékkel vagy 
kilövéssel. A vadásztársaság vezető-

jének meglátása szerint a bürokrácia 
csökkentése és a gyors beavatkozás 
nagymértékben megkönnyítené a 
munkájukat.

Állományszabályozás 
szükséges

Az említett módosítást Benke Jó-
zsef, a Zetelaka és Társai Vadász-
társaság vezetője is jó kezdemé-
nyezésnek tartja, de véleménye 
szerint ennél többre van szükség 
a helyzet rendezéséhez. „Még nem 
látok bele, hogyan nézne ki a kivi-
telezése ennek a módosításnak, de 
ez csak egy szükséges tűzoltás len-

ne. Emellett egy állománycsökken-
tő intézkedésre is szükség van. A 
teljes medveproblémát csakis egy 
preventív kilövési kvóta oldaná 
meg, a veszélyes egyedek kieme-
lése csak a kisebb, helyi gondokat 
rendezi. A medvét egy országos 
akcióterv szerint vadászni kellene 
azokon a helyeken, ahol túlsza-
porodott” – hangsúlyozta Benke 
József. Hozzátette: a szakembe-
reknek kellene ezt felmérniük, de 
meglátása szerint ehelyett politi-
kai kérdéssé vált a medveügy. Mint 
részletezte, a szakemberek már 
minden folyamatot elvégeztek, 
megtörtént a medveállomány becs-
lése, tudják, hogy hol mennyire 
szaporodtak túl. Saját területeiken, 
53 ezer hektáron háromszáz medve 
él, de ennek csak a fele lenne az 
ideális. Ennyi medvét értelemsze-
rűen nem lehet kilőni, ezért a szak-
ember szerint más megoldásokra is 
szükség van. Például a nyári idő-
szakban különböző módsze-
rekkel vissza kell kergetni 
az erdőkbe olyan egyede-
ket, amelyek rendszeresen 
bejárnak a településekre. 
Ezáltal ismét megtanul-
nák, hogy félni kell az em-
bertől, ez ugyanis jelenleg 
nem jellemző. A szakember továb-
bá azt is nehezményezte, hogy a 
régen jellemző, hagyományos ki-
rándulásoknak is lejárt az ideje, 
mivel legtöbben már nem mernek 
az erdőkben túrázni, gombászni és 
egyéb szabadtéri tevékenységeket 
végezni, mert félnek egy esetleges 
medvetámadástól.

Túlszaporodtak a medvék Romániában 
a kilövési kvóta 2016-os eltörlése óta. 
Az elmérgesedett helyzet még rendezésre vár
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SIMON VIRÁG

Mint a fürdőváros polgármestere, 
Fülöp László a Székelyhonnak 

elmondta, ezúttal nem a fürdőtelep-
ről jelentették a medve jelenlétét, 

hanem a városból. Volt, ahol 
tyúkokat pusztított el, más-
hol csak áthaladt a gaz-
daságokon, nyomát ott-
hagyva. A városvezető 
jelezte, ők minden esetet 
jegyzőkönyvbe vettek, 

ismertették a vészhelyzeti 
felügyelőséggel, és jelentették a va-
dásztársaságnak. Ők továbbítják az 
ügyet a szakminisztériumhoz, kér-

ve, hogy adjanak engedélyt a prob-
léma megoldására. „Miután átkerül 
a vadásztársasághoz ez a kérés, mi 
tehetetlenek vagyunk. Sokszor meg-
akad a kérdés megoldása a szakmi-

nisztériumnál. Az elmúlt napokban 
arra utaló híreket hallottunk, hogy 
konkrét megoldást keresnek az egy-
re súlyosbodó medveproblémára. 
Reméljük, hogy ez így is lesz, hiszen 
nemcsak Szovátán, de a környező te-
lepüléseken is mindennapos vendég 
a nagyvad.”

Szovátán az utóbbi években több-
ször is láttak medvét a fürdőtelepen. 
Volt olyan vadállat, amelyet befog-
tak és elköltöztettek. Ahogy az előző 
években, idén is odafi gyelnek a sze-
meteskukák mindennapi ürítésére és 
az esetleges ételmaradékok begyűjté-
sére, hiszen a medve általában élelem 
után kutatva megy be az emberlakta 
helyekre.

Szovátán is garázdálkodnak a medvék
• Több szovátai gazdaságba betört a medve az elmúlt 
napokban, de az utcán, a gépkocsik között is látták.

Székelyföld minden szegletében feltűnnek
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A pálinkaverseny legjobbjait díjazzák
Vasárnap véget ért az 
Ákovita Nemzetközi 
Párlat- és Pálinkaverseny 
érzékszervi minősítése. 
A nemzetközi versenyre 
223-an neveztek be, ösz-
szesen 1082 pálinka- és 
párlatmintával, melyek-
nek díjazása július első 
hétvégéjén történik meg 
– adják hírül a szervezők. A nemzetközi vetélkedőnek voltak résztvevői 
Romániából, Magyarországról, Szerbiából, Szlovákiából, ugyanakkor 
egy izraeli résztvevő is versenybe szállt. Pénteken és szombaton az 
arany, ezüst, illetve bronz minősítések bírálatának folyamata zajlott, 
vasárnap pedig a Champion és különdíjak kerültek kiválasztásra. A 
szervezők tájékoztatása szerint a minták közül 315 bronz, 394 ezüst 
és 209 arany minősítésben részesül. Ezenkívül Champion díjakat és 
különdíjakat is kiosztanak majd a versenyzőknek. A díjátadót július 
elsején és másodikán tartják, ezzel párhuzamosan pedig vásár, külön-
böző kulturális programok és szakmai konferenciák is zajlani fognak a 
Székely Gazdaszervezetek Egyesületének szervezésében.

• RÖVIDEN 

Medveügy mint politikai kérdés
A szakma szerint sürgősségi beavatkozásra és állományszabályozásra is szükség lenne




