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• Két éve tart az az 
árvízvédelmi beruhá-
zás, melynek során a 
Gyimesekben, a Hi-
degség-patak mentén 
támfalrendszert építe-
nek, hogy megelőzzék 
a korábban tapasztalt 
rombolást, amit a 
megáradt patak vég-
zett. A költséges mun-
kálatok folytatásához 
kormánytámogatásra 
is szükség van.

KOVÁCS ATTILA

A vízügy helyett dolgoznak – 
így jellemezte Borboly Csa-
ba, a Hargita Megyei Tanács 

elnöke azt a két éve kezdődött beru-
házást, amelyet Gyimesközéplok-
tól, a 12A jelzésű országúttól Hideg-
ségbe, illetve Bükkhavaspatakára 
vezető 127A jelzésű megyei út men-
tén végeznek a megyei tanács meg-
bízásából. A hirtelen esőzésektől 
megduzzadó hegyi patak legutóbb 
a munkálatok kezdése előtt pár 
hónappal rongálta meg súlyosan 
az említett útszakaszt, amely egy 
részen teljesen beomlott. Támfalak 

építése nélkül nem lehet megelőzni 
a hasonló pusztítást, Borboly pedig 
azt hiányolja, hogy a területileg il-
letékes, bákói székhelyű Szeret Víz-
ügyi Igazgatóság semmit sem tett 
ebben az ügyben évek óta. „Ezen 
kell változtatni a jövőben, hogy ne 
a megyei tanács kelljen a partvédel-
met megépítse, hanem az illetékes 
állami szerv, az országos vízügy” – 
mutatott rá az elnök.

Növekedik a támfalak hossza

A munkálatok elkezdése óta közel 
két kilométer hosszúságú vasbeton 
támfalat épített a megbízott kivi-
telező cég, ebből idén 577 méter 
készült el – tudtuk meg. Bükkha-
vaspatakán és Hidegségpatakán 
két-két új híd is elkészült tavaly, 
az eddig elvégzett munkálatok ér-
téke meghaladja a 13 millió lejt. A 

munkálatok jellegéből adódóan és 
a térség domborzata miatt a nagy 
esőzések gyakran megnehezítik 
az előrehaladást – emlékeztetett 
Borboly. „Emellett nagyon megne-
hezíti a dolgunkat és a munkálatok 

késését is sok esetben az okozza, 
hogy a szerződések tartalmaznak 
olyan előírást, amely hónaponként 
lehetővé teszi az árak változtatását 
a hivatalos statisztikai adatok sze-
rint. A szerződés előírása és a mos-
tani helyzet szerint legkevesebb 
10 százalékos költségnövekedésre 
számítunk. A kivitelezés időszaka 
24 hónap, amely nem tartalmazza 
a téli időszakot, az esőzéseket, ár-
vizeket, amikor nem lehet dolgoz-
ni” – vázolta az elnök a befejezésre 
vonatkozó kérdésünkre.

Tovább kell folytatni

A hosszú távú elképzelés Neamț 
megye határáig megépíteni a me-
gyei utat, összeköttetést biztosítva 
a Békás-szorossal és a Gyilkos-tó-
val, egyúttal az elszigetelt 
Háromkút megközelítését is 
lehetővé téve. „Az útvédel-
mi munkálatokat Bükkha-
vaspataka után is folytatni 
kell, itt is támfalépítésre lesz 
szükség és további két új 
híd építésére” – közölte az 
elnök, hozzátéve, számítanak 
az új, Anghel Saligny Országos Be-
ruházási Program biztosította fi nan-
szírozásra. Emellett újra felkérik az 
országos vízügyet, hogy a hátrama-
radt partvédelmi munkálatokat ve-
gyék át és fejezzék be. A beruházás 
értékeit tekintve kormánytámoga-
tásra vagy EU-s forrásokra minden-
képp szükség lesz, ezt nem tudják 
csak hitelből kivitelezni – értékelt.

Megelőzik az árvíz pusztítását
A Hidegség-patak mentén jelentős munkálatokra van még szükség
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J akab Attila, vadásztársasági tag, 
Homoródszentmárton polgár-

mestere maga is sok kérdést kap a 
témával kapcsolatban, ezért egy 
szakértőt hívott, hogy az érdekeltek 

kérdéseit megválaszolja. Fo-
dor József Tamás szakértő 
előadása első felében fel-
hívta a fi gyelmet arra, hogy 
bár eddig a vadgazdálko-
dást illetően nem történtek 
nagyobb módosítások az 
országban, ez a különböző 
pártok nézetkülönbségé-

nek is a következménye. Vé-
leménye szerint a vadgazdálkodás 
módosításán és fellendítésén kell 
dolgozni ahhoz, hogy megfelelő-
en szabályozni lehessen a populáci-
ót az országban.

Miért látogatnak a városokba, 
településekre a medvék?

A szakember elmondása szerint nem 
csupán a populáció növekedése mi-
att kényszerülnek be a településekre 
a medvék, ennél sokkal több ténye-
zőt kell fi gyelembe vennünk. Első-
sorban az emberi beavatkozás 
okozza a medvék behúzódását a 
településekre. Az élőhelyek zavará-
sa, a folyamatos fakitermelés, erdei-
gyümölcs-szedés, tehát az emberi 
jelenlét arra kényszeríti a vadakat, 
hogy máshol keressenek élelmet, így 
egyebek közt a termőföldekben és a 
nyájakban tesznek károkat. Másfelől 
– mondta a szakember – megszűnt 
az úgynevezett félelemzóna, amit a 
medve elkerülne, ugyanis a medve 
fölött már nem áll olyan ragadozó, 
akitől félnie kellene, az ember pedig 
magához közel engedve útszéleken 
és etetőhelyeken látja el élelemmel a 

vadakat. Míg régen az etetők a vad-
állomány fenntartását segítették, a 
szórók pedig a vadászat sikerét szol-
gálták, mára turisztikai forgalom 
gócpontjává váltak, ahol megleshet-
jük a beetetett nagyvadakat. Ennek 
következtében az állatok hozzászok-
nak az ember szagához, és az ellát-
mányt az emberhez kötik. 

Bemerészkednek a településekre, 
felkeresik a kukákat, hiszen érzik 
az ember jelenlétét. Településeken 
és városokon belül a hulladék nem 
megfelelő tárolása és szállítása szin-
tén problémaforrás, ugyanis túlélést 
jelent a vadak számára. A vadgazdál-
kodási szakértő hozzátette, nem csak 
az ember felelős, ugyanis a természet 
rendje is migrációra kényszerítheti az 
állatokat. Figyelembe kell venni az 
élőhelyet, hiszen nem mindegy, hogy 
egy fenyőerdőben vagy bükkerdő-
ben él-e az egyed, mert az ellátmány 
változik. Mindemellett pedig a popu-
láció növekedésével a fi atalabb hím 
egyedek, illetve a bocsokat vezető 

nőstények is elvándorolnak, miután 
a domináns hímek elűzik, vagy ve-
szélyt jelentenek a kicsinyekre. A leg-
erősebb hímek ugyanis a saját génje-
ik továbbörökítésének céljából nem 
tűrik meg a más hímektől származó 
kicsinyeket.

Hogyan tudnak változtatni ?

Más országokhoz hasonlóan – ahol 
számottevő a medvepopuláció – egy 
medvemenedzsmentterv kidolgozá-

sát szorgalmazzák. A projekt első 
részében szükség van egy gondosan 
elvégzett vizsgálatra és kutatásra 
országszerte, elsőként egy számbéli 
felmérésre. Ürülékből és szőrből ki-
nyert DNS-mintavételezéssel azono-
síthatók az egyedek, majd ezt köve-
tően az élőhelyek felmérésének kell 
következnie, melynek során a va-
dásztársaságok megállapítják, hogy 
egyes területek hány egyedet tudnak 
kiszolgálni. Következő lépésként 
lehetséges csak a vadgazdálkodás 
újraindítása, ami tulajdonképpen 
azt jelenti, hogy az indokolt egye-
deket kilövik és értékesítik, a befo-
lyó összegekből pedig mindenféle 
vadkár visszatérítése lehetségessé 
válik, mindemellett pedig megfelelő 
számú populáció alakul ki. A jelen-
legi kormányrendelet sürgősségi 
eljárásként szolgál, az első lépés a 
javak és az emberéletek megmentése 
érdekében – fejtette ki Fodor József 
Tamás. Mindannyiunk közös érde-
ke, hogy a nemzeti büszkeségként 
számontartott medve ne egy kóbor 
kutyához hasonló, út szélén elütött 
tetem vagy megmérgezett, akár hu-
rokban szenvedő állat legyen – zárta 
beszédét a szakember.

Az áradások több alkalommal 
rongálták meg az utat, 
támfalakat kell építeni
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A medvék hozzászoktak az emberekhez a szakértő szerint
• Miért merészkedik be a medve a településekre, és mi 
lehet a megoldás? – A romániai barnamedve-populáció 
helyzetéről és az ezt körülvevő dilemmákról dr. Fodor 
József Tamás vadgazdálkodási szakértő beszélt pénte-
ken, a homoródszentmártoni községi napokon.

Fodor József Tamás szerint újra kell indítani 
a vadgazdálkodást
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