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• Továbbra is napiren-
den van az az elkép-
zelés, hogy több száz 
hektáros területen zárt 
medveparkot léte-
sítsenek az emberek 
és háziállatok életét 
veszélyeztető nagyva-
dak számára. A Hargita 
megyei önkormány-
zat ennek érdekében 
pályázati támogatási 
lehetőségre számít, 
ehhez kérték a szak-
tárca segítségét is.

KOVÁCS ATTILA

E gy évvel ezelőtt jelentette 
be Borboly Csaba, a Hargita 
megyei tanács elnöke, hogy 

a közbirtokosságoktól bérelt több 
száz hektáros területen bekerített 
medveparkot szeretnének létrehoz-
ni, ahol a háztáji gazdaságokban 
garázdálkodó, az embereket ve-
szélyeztető nagyvadakat el lehetne 
helyezni. Az ismertetett elképzelés 
szerint a megye három régiójában 
tevékenykedő operatív, gyors rea-
gálású csoportok elaltatnák, befog-
nák és a számukra kialakított park-
ba szállítanák ezeket a medvéket. 
A szafariparkhoz is hasonlítható 
területeken nemcsak az autóval 

szállított turisták fi gyelhetnék meg 
természetes környezetükben a med-
véket, hanem a kutatók is, tudomá-
nyos munka céljából. 

Kérdésünkre most azt mondta, 
a Hargita megyébe tervezett med-
vepark ügye nem került le napi-
rendről, sőt érkezett a lehetséges 
helyszínre vonatkozóan egy újabb 

felajánlás is. „Hargita Megye Taná-
csa részéről – szakemberek bevo-
násával – elkészült egy javaslatcso-
magunk, amely tartalmazza azokat 
a tevékenységeket, amelyek a med-
veprobléma megoldását segítenék 
elő. Ennek keretében javasoltuk a 
medvepark létrehozását, ugyanak-
kor kértük a minisztérium támoga-

tását ehhez, ugyanis a medvepark-
nak olyan anyagi költségei vannak, 
amelyeket az Európai Uniónak vagy 
a kormánynak szükséges felvállal-
nia. Jelenleg ezt várjuk, hiszen az 
adott település lakosságának nem 
jelenthet anyagi kiesést vagy bár-
milyen egyéb hiányt az, hogy a köz-
birtokossági erdeiket az esetlegesen 

létrehozandó medverezervátum 
rendelkezésére bocsátják” – vázol-
ta az elnök.

Számos költségre kell fedezet

Borboly szerint a szakemberek 
több mint 600 hektáros területet 
ajánlanak ilyen célra, de kezdet-
ben is legkevesebb 200 hektárra 
lenne szükség, amely később to-
vábbi területtulajdonosok csat-
lakozásával növekedhet. „Mivel 
ezekre a területekre továbbra már 
nem lenne igényelhető a terület-
alapú támogatás, legalább ezt a 
hektáronkénti megközelítőleg 
évi 1100 lejes bevételkiesést 
kellene biztosítani a helyi 
közösségnek területbérlés 
formájában. Ehhez az évi 
legkevesebb 220 ezer lejt 
meghaladó bérleti költ-
séghez további költségek 
járulnának, így összesen 
jelentős összegről van szó” 
– összegzett az elnök, aki arra 
számít, hogy az új európai uniós 
fi nanszírozási ciklusban lesz le-
hetőség ezeknek a költségeknek a 
biztosítására. Ezt kérték Tánczos 
Barna környezetvédelmi, vízügyi 
és erdészeti minisztertől is, a pro-
jekt előkészítését a megyei tanács 
vállalja. A park helyszíneként je-
lenleg két javaslatuk van, az egyik 
a Csíki-havasokban, a másik pedig 
Etéd és Parajd határában.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

A székelypálfalvi csordára vi-
gyázó 29 éves pásztort támad-

ta meg a medve vasárnap délelőtt a 
településhez közeli legelőn – tudtuk 
meg Kovács Leheltől, Farkaslaka 

község polgármesterétől. 
Péter Szilárd, a Hargita 
Megyei Mentőszolgálat ve-
zérigazgatója lapunknak 
elmondta, az áldozatnak 
könnyebb mellkasi, illet-
ve hasi sérülései vannak. 
A mentőszolgálat széke-
lyudvarhelyi egységének 

szakemberei a helyszínen ellátták a 
férfi t, ezt követően pedig a roham-
mentő-szolgálat helikoptere szállí-

totta a marosvásárhelyi kórházba. 
Kovács Lehel az esettel kapcsolat-
ban kijelentette, szomorúnak tartja, 
hogy ilyen esetekre van szükség ah-
hoz, hogy a hatóságok cselekedjenek 
a medveproblémák ügyében.

Kormányülésen döntenek

Az elmúlt hónap alatt Hargita me-
gyében ez volt a negyedik, Székely-
földön pedig a hatodik eset, amikor 
emberre támadt a nagyvad. A térség-
ben mindennaposak a riasztások a 
ragadozó lakott településekre törté-
nő behatolása miatt, legutóbb múlt 
hét végén Tusnádfürdőn egy lakóház 
konyhájába tört be egy anyamedve a 
bocsaival, miközben a tulajdonos, 
egy idős nő elbarikádozta magát a 
szobájában.

Tánczos Barna környezetvédel-
mi, vízügyi és erdészeti miniszter 
a lapcsaládunknak június végén 
adott interjúban bejelentette: olyan 
törvénymódosítást készít elő, amely 
azonnali beavatkozást tesz lehető-
vé a medvetámadások esetében. A 
tárcavezető a július 14-ei, szerdai 
kormányülést követően közölte, vég-
legesült a medvetámadás esetén az 
azonnali beavatkozást lehetővé tevő 
sürgősségi kormányrendelet-terve-
zet, elhárítottak minden jogi és értel-
mezési akadályt, így a bukaresti kor-
mány a következő ülésén elfogadja 
az erre vonatkozó jogszabályt.

A jelenlegi szabályozás szerint 
hatvan napon belül lehet kilőni 
vagy eltávolítani a problémás egye-
deket, és a művelet rendkívül sok 
bürokráciával jár. A környezetvé-

delmi minisztérium által javasolt 
módosítás értelmében miután a 
112-es segélyhívó számon jelentik 
a medvetámadást, értesíteni kell 
a településen működő, azonnali 
beavatkozásra jogosult csapatot, 
amelynek tagja a polgármester (hi-

ányában az alpolgármester), a helyi 
csendőrség egy tagja, a vadásztár-
saság vagy a vadászegyesület tech-
nikai szakszemélyzete, valamint 
egy állatorvos, és a helyszínen dön-
tést hozhatnak, nem kell senki más-
hoz fordulni jóváhagyásért.

Pásztorra támadt a medve Székelypálfalván
• Könnyebb mellkasi, illetve hasi sérüléseket szenve-
dett az a 29 éves székelypálfalvi pásztor, akit vasár-
nap délelőtt támadott meg egy medve a településhez 
közeli legelőn.

Rezervátumba zárnák a medvéket
Medvepark létrehozásában érdekelt Hargita megye

A településeken garázdálkodó medvéket zárt 
parkban helyeznék el 
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Helikopterrel szállították 
Marosvásárhelyre az áldozatot 
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