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Nyolcszor több riasztás a medvék miatt
Nyolcszorosára nőtt a medvék miatt 
a riasztások száma az elmúlt négy 
évben – írta a Különleges Távközlé-
si Szolgálat (STS) adataira hivatkoz-
va a Libertatea. A nagyvadak által 
leginkább „látogatott” térségek 
között a székelyföldi települések is 
ott vannak.

 » PAP MELINDA

M íg 2016-ban 231 olyan hívás ér-
kezett az 112-es sürgősségi hívó-
számra, mely a medvék jelenlété-

re fi gyelmeztetett, addig 2020-ra az ilyen 
jellegű hívások száma elérte az 1756-ot 
– számolt be a Különleges Távközlési Szol-
gálattól (STS) kikért adatokra hivatkozva a 
Libertatea. A bukaresti lap rámutat, hogy 
az idei riasztások száma már az év első 
felében elérte a tavalyi szintet, a STS 1505 
alkalommal volt kénytelen fi gyelmeztetni a 
lakosságot a nagyvadak jelenlétére.

Az illetékes hatóság hozzáteszi, hogy 
nem minden esetben medvetámadásról 
volt szó, a riasztásokat akkor adták ki, ha 
a lakott település közelében vagy az utak 
mentén látták a medvéket. A STS adatai 
szerint az elmúlt években 2018-ban je-
gyezték a legkevesebb riasztást, mintegy 
600-at, majd egy évre rá robbanásszerű-

en megnőtt, 2019-ben már 1654 alkalom-
mal küldték ki a fi gyelmeztető üzenetet. 
Livia Cimpoeru, a WWF Románia aktivis-
tája a lapnak nyilatkozva úgy vélte, ezt 
egyrészt a nagyvadak számának a nö-
vekedése okozhatta, másrészt az a tény, 
hogy az emberekben tudatosult: jelezhe-
tik az 112-es sürgősségi hívószámon, ha 
veszélyt tapasztalnak. Így 2016-ban 231, 
2017-ben 748, 2018-ban 582, 2019-ben 
1654, 2020-ban 1756, míg 2021 júniusáig 
1505 alkalommal küldtek ki fi gyelmeztető 
üzenetet a medvék miatt. A STS adataiból 
az is kiderül, hogy a legtöbb riasztást az 

elmúlt öt évben Brassó (1583), Prahova 
(1033), Maros (825), Hargita (715), Argeș 
(665) és Kovászna (429) megyében küld-
ték ki a hatóságok. Ezzel szemben a leg-
több áttelepítésre, kilövésre vonatkozó 
kérés Kovászna, Maros és Hargita megyé-
ből érkezett, Cimpoeru ezt azzal magya-
rázza, hogy egyes helyi önkormányzatok 
komolyabban kezelik a medveproblémát, 
hamarabb jelzik a minisztériumnak, ha 
baj van.

A WWF szakértője úgy vélte, hogy akár 
a távközlési szolgálat adatai alapján is fel 
lehetne térképezni a medvék előfordulását, 

felügyelni a nagyvadakat. Rámutatott, Ro-
mániában nincs pontos képünk az európai 
normák által védett barnamedve-populá-
cióról, míg a civil szervezetek 7500-ra, ad-
dig a vadászegyesületek és a minisztérium 
tízezerre becsüli az egyedek számát. Cim-
poeru szerint, bár a medvék egyes térsé-
gekben valóban elszaporodtak, a jelenlegi 
gondokhoz az ember is nagy arányban hoz-
zájárult azzal, hogy elfoglalja a nagyvadak 
életterét, eteti az állatokat, és ezáltal hoz-
zászoktatja őket az emberi jelenléthez, így 
aztán egyre gyakrabban tűnnek fel a lakott 
területeken.

Tánczos Barna miniszter leváltásától tartanak az RMDSZ háromszéki vezetői

Napirenden kell tartani a medvekérdést, hogy Tánczos Barna környezetvédelmi miniszternek társadalmi támogatottsága legyen, kép-
viselni tudja az ügyet a kormányban – jelentették ki csütörtöki sajtótájékoztatójukon a háromszéki elöljárók. Tamás Sándor Kovászna 
megyei tanácselnök szerint ugyanis a bukaresti kabinet többi tagja nem áll ki a tárcavezető mellett a medvekérdésben, hiszen szülőhe-
lyükön nem szembesültek a problémával. „Romániában a lakosság 80 százaléka azt a „furcsa” álláspontot képviseli, hogy nem szabad 
beavatkozni a medvék életébe, csak 20 százalék tapasztalja, mennyire nehéz együtt élni velük” – mondta Tamás. Szerinte Argeș, 
Buzău, Neamț, Kovászna, Hargita, Brassó, Prahova megye lakói naponta találkoznak a nagyvaddal, míg az európai országok többségé-
ben a gazdák nyomására kiirtották a medvéket, „felnőtt két nemzedék, mely csak plüss- és tévémacit látott”. Az európai államok most 
is visszautasították a romániai ajánlatot, hogy vegyenek át medvéket. Tamás Sándor hangsúlyozta, a kérdésben kormánydöntésre van 
szükség, koalíciós határozatnak kell születnie, Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes is ezen dolgozik. A háromszékiek amiatt aggód-
nak, hogy ha a kormányfő meghátrál a kérdésben, leválthatja Tánczos Barna környezetvédelmi minisztert. Antal Árpád sepsiszentgyör-
gyi polgármester rámutatott: bár a medveprobléma valóban csak az ország lakosságának 20 százalékát érinti, a többi 80 százalék szoli-
dáris kellene hogy legyen azokkal, akiknek életét veszélyeztetik a nagyvadak. Szerinte szélsőséges politikai döntés volt, hogy 2016-ban 
megszüntették a kilövési kvótát, ennek árát ártatlan emberek fi zetik meg. „Most a koalíciónak és a kormánynak kell meghoznia a politi-
kai döntést, ellenkező esetben a civil szervezetek egy része a környezetvédelmi miniszter ellen hangolja a közvéleményt. Nem egyszerű, 
hiszen a Tánczos Barna elleni aláírásokat éppen a kormányfő tanácsosa kezdeményezte” – mutatott rá Antal Árpád. (Bíró Blanka)
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H iába tüntettek a nagyváradi megyeháza 
előtt szerda délután a Bihar megyei Kö-

röstárkány lakosai, a döntéshozó testület 
rendes ülésén jóváhagyta a földjeik kisajá-
títására vonatkozó határozattervezetet. A 
zöldségtermesztésből élő magyar gazdák 
ellenzik, hogy mezőgazdasági területeik, 
melegházaik helyén épülne meg a belényesi 
körgyűrű. Ilie Bolojan megyei tanácselnök 
tervének megvalósításához 137 613 négyzet-
méter földterületet sajátítanak ki a zömében 
magyarok által lakott község területén. Eb-
ből 65 386 négyzetméter magánszemélyek 
területe, és amiatt nagy érvágás a köröstár-
kányiak számára, mivel többségük zöldség-
termesztésből él. A többi 72 227 négyzetméter 
terület községi tulajdon.

„Nem lesz miből éljünk!; Tönkreteszik 
a melegházainkat!; Tönkreteszik a falu jö-
vőjét!” – üzenték a bannereken a megyei 
tanács soros ülésén jelen lévő Ilie Bolojan 
tanácselnöknek az 1100 lelkes, túlnyomó 

többségben magyarok lakta Köröstárkány 
polgárai. Volt, aki arra panaszkodott, hogy 
egy uniós projekt érdekében vásárolt földet 
a környéken, és most el akarnák venni tőle, 
számolt be a Bihon hírportál. A megyei dön-
téshozó testület szerda délutáni ülésén tűzte 
napirendre a javaslatot, melyet a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) és a Szociáldemokra-
ta Párt (PSD) tanácsosai meg is szavaztak, 
egyedül az RMDSZ önkormányzati képvise-
lői voksoltak ellene.

A Fekete-Körös menti község lakói ko-
rábban már több petíciót is benyújtottak a 
megyei önkormányzathoz, kifogásolva a 
Belényest elkerülő körgyűrű nyomvonalát. 
A Bihon beszámolója szerint Ilie Bolojan is 
lement a tüntetőkhöz, és a terelőút előnyeit 
ecsetelte számukra. Elmondta, hogy eredeti-
leg egy másik nyomvonalban gondolkodott, 
de az állam javaslatára visszatértek egy ko-
rábbi projekthez, ugyanis a köröstárkányiak 
földjeit már korábban kiszemelték a célra. 
Elmondta, a megyei tanács 100 ezer eurót 
hagyna jóvá a kisajátítások ellenértékeként, 

annyit, amennyit másfél éve az országos au-
tópálya-kezelő társaság is jóváhagyott a kö-
röstárkányiak számára. Hozzátette, már nem 

módosíthatnak a projekten, és ha a gazdák 
keveslik a földjeikért kapott pénzt, bíróság-
hoz fordulhatnak jogorvoslatért.

Hiába tüntettek, elveszítik földjeiket a köröstárkányiak

A köröstárkányi gazdák attól félnek, elveszítik megélhetésüket, ha kisajátítják a földjeiket 




