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Elrettentik a turistákat a medvék
Csoportosan, zajt keltve járják az erdőt azok, akik bemerészkednek

Butyka Zsolt tusnádfürdői pol-
gármester az Agerpres hírügy-

nökségnek elmondta, az anyamed-
vének már vasárnap kihelyezték a 
csalit, és a nagyvad kedd este érke-
zett a település sportpályájának kö-

zelébe, ahol a vadászoknak 
sikerült altatólövedékkel 
elaltatniuk és befogniuk, a 
három bocs azonban visz-
szafutott az erdőbe. A csa-
patnak, amelynek tagjai 

között egy állatorvos is volt, 
több mint három órán át kellett vá-
rakoznia, amíg a medvebocsok visz-
szatértek a településre, és sikerült 
befogni őket is. Az elöljáró szerint 
az anyamedvét 22 óra körül, a bo-

csokat csak hajnali fél 2 felé sikerült 
befogni.

A felnőtt állatot egy távoli vadász-
területre szállították át, a három bo-
csot pedig a Nagy-Hagymás lábánál 
működő medve-visszavadító köz-
pontba vitték.

Az elmúlt hónapokban az 
anyamedve több tucat ingatlanba – 
lakóházakba, panziókba, garázsok-
ba, vendéglőkbe – hatolt be bocsai-
val a településen, jelentős károkat és 
pánikot okozva a helyieknek. Butyka 
Zsolt szerint jelenleg 6–8 medve jár 
le minden este Tusnádfürdőre. A te-
lepülés lakói a közelmúltban tiltako-
zó felvonulást is szerveztek a tartha-
tatlan helyzet miatt.

A  rendelet értelmében valamennyi 
önkormányzatban megalakul az 

azonnali sürgősségi beavatkozást vég-
rehajtó csapat, amelyet a polgármester 
vagy esetenként az alpolgármester 

irányít a törvény értelmében. Ők 
azok, akik a szakmai vélemé-
nyek alapján meghozzák a 
döntést az azonnali eltávolí-
tás módjáról, amely háromfé-
le lehet: a nagyvad elhajtása 
által, altatása és áthelyezése 
révén, valamint eutanázia 

vagy kilövés által. Tánczos Bar-
na közölte, meggyőződése, hogy nem 
Bukarestből kell megmondani, melyik 
az a medve, amely rettegésben tart 
egy adott települést. „Ezért decentra-
lizáltuk a döntéshozatali folyamatot: 

a polgármester vagy alpolgármester a 
helyi viszonyokat ismerve, a szakmai 
vélemények és a kockázati besorolás 

alapján dönti el, hogy melyik beavat-
kozási módszert alkalmazzák” – jelen-
tette ki a környezetvédelmi miniszter. 
Az RMDSZ-es tárcavezető hozzátette, 
a frissen született kormányrendelet 
garancia továbbá arra is, hogy a pol-
gármesterek ne féljenek megvédeni a 
közösségüket a veszélytől és bátran, 
törvény szerint járhassanak el.

Áttelepítették a vadállatot Rendelet a veszélyes medvék eltávolítására
• Áttelepítették szerdára virradóra egy távoli vadászte-
rületre azt a hárombocsos anyamedvét, amely az elmúlt 
hónapokban több tucat házba és épületbe tört be Tus-
nádfürdőn. A három medvebocsot a Hagymás-hegység-
ben lévő rehabilitációs központba vitték.

• Elfogadta a bukaresti kormány a veszélyes medvék el-
távolítását szabályozó sürgősségi rendeletet – jelentette 
be a Florin Cîțu vezette kabinet ülését követően Tánczos 
Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter.

• Egyre kevesebben 
merészkednek az 
erdőbe az igencsak 
elszaporodott med-
vepopuláció miatt, a 
nagyvadaktól a gom-
bászok, a gyümölcsz-
szedők és a terepfutók 
is tartanak. Szerintük 
az egyetlen hatékony 
védekezés a zajkeltés 
és az, hogy csopor-
tosan lépnek be a fák 
közé. Persze a bizton-
ság kedvéért mindig 
tudatják szeretteikkel, 
hogy hová mennek.

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

„Ahhoz képest, hogy régen meny-
nyi emberrel lehetett találkozni az 
erdőben, most a medvéktől tartva 
szinte senki nem jár oda. A legtöbb 
helyen gomba bőven van, de lassan 
csak mi tudjuk leszedni, puskával 
a hátunkon” – vázolta a helyzetet 
lapunknak Mărmureanu- Bíró Le-
onárd, a Nagy-Küküllő Vadász és 
Sporthorgász Egyesület igazgatója. 
Ő nagyon borúsan látja a helyzetet, 
szerinte ugyanis a medvekérdés a 
turizmusra is negatív hatással van, 
hiszen a nagyvadak elrettentik a 
kirándulókat, túrázókat. Hozzátet-
te, a helyzet folyamatosan romlani 

fog, ha központilag nem orvosolják 
a gondokat.

Nem találni gombászokat

Bodrogi György, a zetelaki gyü-
mölcsfeldolgozó vezetője rámuta-
tott, kétszeresen is szerencsétlennek 
mondható az idei év, hiszen nem-
csak a medve sok a környékükön, 
de gomba is kevés termett. „Jelenleg 
harcolunk a gombáért a konkurenci-

ával. Vargánya nem lett, rókagom-
ba pedig kevés. Az a legrosszabb, 
hogy lassan embert sem találunk, 
aki azt a keveset is leszedné. Több 
gombász külföldre ment dolgozni, 
a medvéktől pedig mindenki tart” 
– magyarázta. Mint mondta, aki el 
is mer menni az erdőbe gombászni, 
az „nagy ricsajt csap, s cirkusszal 
vonul végig, mert fél a medvéktől”. 
Gyümölcsszedésről még nem lehet 
beszélni, mivel a tavaszi és nyár 

eleji esőzések miatt eltolódott azok 
beérése, annyit azonban már most 
is látni, hogy nem lesz nagy termés.

Gyakori látvány a medve

Noha eddig főleg a juhászkutyák 
jelentettek gondot a terepfutók-

nak, most már egyre nagyobb 
problémát okoznak az elszaporodó 
medvék is – közölte Ilyés Sándor 
Loránd, a székelyudvarhelyi Feel       
Good Sportegyesület vezetője. 
„Nem telik el úgy hét, hogy valaki 
a csapatunkból ne látna medvét te-
repfutás közben. Azt tapasztaljuk, 
hogy lassan csak idő kérdése egy 
veszélyes találkozás” – magya-
rázta. Meglátása szerint továbbra 
sem mondanak le a terepfutásról 
azok, akik régóta űzik ezt a spor-
tot, azonban újak már kevesebben 
csatlakoznak hozzájuk, mivel a 
medvéktől és a kutyáktól is tar-
tanak. „Megvannak az útvonala-
ink, és tudjuk, hogy nagy-
jából hol találkozhatunk a 
nagyvadakkal. Igyekszünk 
csoportosan futni, de ha 
egyedül vagyunk, akkor 
az a minimum, hogy folya-
matos zajt csapunk. Általában 
fütyülünk, kurjongatunk, vagy 
vannak, akik úgynevezett futó-
csengőt használnak. Főleg az er-
dős, bokrosabb részeken kell erre 
odafigyelni” – magyarázta Ilyés, 
hozzátéve, hogy az sem árt, ha 
ilyenkor medvesprayt visz magá-
val az ember. Az is alapvető, hogy 
tájékoztatják barátaikat, szeret-
teiket arról, hogy merre indulnak 
el futni, túrázni. Vannak olyanok 
is, akik okosóráikon beállították, 
hogy szeretteik interneten élő-
ben követhessék, merre járnak. 
„Persze erre egy kevésbé aggódó 
hozzátartozót kérjünk meg, mert 
előfordulhat, hogy egy-egy helyen 
megszakad az összeköttetés vagy 
éppen megállunk 5–10 percet pi-
henni, ilyenkor pedig könnyen a 
frászt hozhatjuk valakire” – je-
gyezte meg Ilyés.

Sürgősségi beavatkozásra lett lehetőség a garázdálkodó medvék ellen
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Egyre kevesebben mernek 
gombászni az erdőben

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  PÁL ÁRPÁD




