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Még nem lőttek medvére
Továbbra is a szerződéskötéseknél tartanak az önkormányzatok és a vadásztársaságok
• Folyamatban 
vannak azok a sür-
gősségi kormány-
rendelet alapján 
meghatározott szer-
ződéskötések az 
önkormányzatok és a 
vadásztársaságok kö-
zött, amelyek szava-
tolják a beavatkozá-
sokat a településekre 
tévedő medvék ese-
tében. Eddig azonban 
egyetlen polgármester 
sem adott ki kilövési 
parancsot az általunk 
megkérdezett vadász-
társaságoknak.
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P ozitív irányt vett a lakott 
területekre tévedő medvék 
esetén történő beavatkozá-

sokat szavatoló szerződéskötési 
hajlandóság az önkormányzatok 
részéről, már most van, ahol sike-
rült aláírni a dokumentumokat, 
máshol zajlanak az előkészü-
letek – jelentette ki lapunknak 
Hadnagy Lehel, a csíkszéki Szi-
los Vadásztársaság igazgatója. 
„Konkrét akción ugyan még nem 
vettünk részt, de most már va-
lószínű, hogy ez is megtörténik, 
hiszen mindenhol folyamatban 
van az önkormányzatokkal való 
szerződéskötés, az elmúlt héten 
már több ilyen dokumentumot is 
aláírtunk” – fogalmazott.

Kevés a szakember

Arra is kitért, hogy a probléma ese-
tén helyszínre siető csapatnak állat-
orvos tagja is kell legyen, nehézséget 
okoz azonban, hogy kevés szakem-
ber rendelkezik megfelelő hatótá-
volságú altatólövedékes fegyverrel. 
Legalábbis ezt állítják a polgármes-
terek, akiknek állatorvosokkal is 
szerződést kell kötniük. Reményét 
fejezte ki ugyanakkor, hogy ez a 
gond is megoldódik, hiszen most 
már többen hajlandók lennének a 
megfelelő eszközök beszerzésére. A 
vadásztársaságoknak kötelességük 
egy medvebiztos ketrec beszerzése, 
ami a Szilos esetében meg is történt. 
Hadnagy kijelentette, ő összességé-
ben örül a beavatkozásokat szavato-
ló sürgősségi kormányrendeletnek, 
hiszen 2016 óta végre történt egy 
lépés a helyzet normalizálása ér-

dekében. Persze ha a gyakorlatban 
még gondok adódnak, akkor lehet 
javítani a jogszabályon. Hozzátette, 
minden önkormányzatnak javasolja 
a szerződések megkötését, külön-
ben miniszteri jóváhagyásra lesz 
szükség, hogy beavatkozhassanak 
a problémás nagyvadak esetén, ami 
egy lényegesen lassabb, bonyolul-
tabb folyamat.

Kiadják a parancsot?

Az önkormányzatok többsége már 
megkötötte az említett szerződést a 
Gyergyószentmiklósi Vadgazdálko-
dási Egyesülettel – közölte Gábor 
László, a szervezet vezetője. Mint 
mondta, ettől függetlenül szerinte 
nem fog megoldódni a probléma, 
hiszen igencsak túl vannak szapo-
rodva a medvék. Inkább az egyedek 
számának szabályozására lenne 

szükség. Úgy véli, az is gondot je-
lent, hogy a polgármesterek adott 
esetben, a zöld civil szervezetek tá-
madásaitól tartva, nem merik majd 
kiadni a kilövési parancsot. „Ha-
talmas felelősség hárult a polgár-
mesterekre, illetve az eljáró bizott-
ságokra” – fejtette ki véleményét a 
szakember. Megjegyezte, medvéket 
már kellett ugyan elriasztaniuk a 
megkötött szerződések alapján, de 
ennél komolyabb beavatkozás nem 
volt. A gondok ugyanakkor súlyos-
bodnak, nemrég például Gyergyó-
szárhegyen egy házba akart be-
hatolni a medve, és csak az ott élő 
hölgy lélekjelenlétének köszönhe-
tően nem történt tragédia.

Kipróbálni a módszert

Hatásosak voltak a tájékoztató 
kampányok, ugyanis Udvarhely-

széken is zajlanak a szerződés-
kötések az önkormányzatok és a 
vadásztársaságok között, többen 
már érvényes dokumentumokkal 
is rendelkeznek – nyilatkozta la-
punknak Mărmu reanu-Bíró Leo-
nárd, a Nagy-Küküllő Vadász és 
Sporthorgász Egyesület igazgatója, 
megjegyezve, hogy a helyi polgár-
mesterek korábban attól tartottak, 
az állam nem fogja kifi zetni az 
állatorvosoknak, illetve a vadá-
szoknak járó összegeket. Utóbbira 
egyébként ígéretet kaptak. A főva-
dász rámutatott, az állatorvoshi-
ányra is találtak megoldást, ugyan-
is korábban vásároltak megfelelő 
altatólövedékes fegyvert egy 
szakembernek, aki el fogja 
vállalni a munkát ott, ahol 
nincs erre más lehetőség. 
„Nekünk az lenne a fontos, 
hogy szükség esetén altas-
sunk el egy medvét és he-
lyezzük át máshova, hogy 
lássuk, mennyire válik be 
ez a módszer. Ezért jó, hogy van 
medvecsapdánk is” – magyarázta. 
Szerinte a visszajáró medvék eseté-
ben kell majd drasztikusabb mód-
szert alkalmazni: először elriaszt-
ják, ha visszajön, akkor elaltatják 
és áthelyezik, csak utána fognak 
ártalmatlanítást javasolni. „A jég 
megtört, máshol is adtak már ki ki-
lövési parancsot, úgyhogy nem kell 
tartani ettől, a törvényeknek és a 
helyzetnek megfelelően kell eljár-
ni” – szögezte le. Mărmureanu-Bíró 
hangsúlyozta, most még nincsenek 
nagyobb problémák a medvékkel, 
mivel van elég gyümölcs a telepü-
lések határában, a gondok akkor 
lesznek, amikor ezek elfogynak.

Ha elfogynak a gyümölcsök a mezőn és az erdőkben, 
akkor a medvék is megjelennek a lakott területeken
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Szokatlanul hangos és hosszas 
kutyaugatásra riadtak a gyer-

gyószentmiklósi felszegi gazdák 
hétfő hajnalban, a házőrzők jelez-
ték, hogy vadállat jár a közelben. 
Az udvarra kilépő emberek már a 
kerítések recsegését is hallhatták, 
amint a medve az egyik kertből a 
másikba mászott át. A szomszé-

dok igyekeztek minél nagyobb zajt 
csapni, hogy ezzel elkergessék az 
állatot, és ennek köszönhetően ez-
úttal nem történt nagyobb baj, az 
istállókba, ólakba nem tört be, a há-
ziállatokat nem bántotta.

Ezúttal megúszták

„Ezt most szerencsésen megúszták, 
de akkor mostantól számítani lehet 
arra, hogy minden éjjel őrködni 
kell. Vagy az almafák gyümölcsét, 

vagy az állatokat keresi (a medve) 
– állapította meg az egyik gazda. 
Kinnebb, az erdő alatt élőknek se 
éjjelük se nappaluk, állandóan ott 
jár a medve, és pár napja a Gyilkos-
tó felé vezető országút mellett láttak 
egyet fára kapaszkodva, de a házak 
közé az utóbbi időben nem merész-
kedett a vad. Mostanáig: a kora 
reggeli autóbusszal a városközpont 
irányába utazók is látták az éjsza-
kai látogatót a főúton – mondták az 
emberek, akik a kerítések javításán 
dolgoztak hétfőn délelőtt. A medve-
járást nem jelentették a hatóságok-
nak, ennek tulajdonítható, hogy a 
gyergyóiakat nem a Ro-Alert riasz-
tása ébresztette. „Minek jelentsük? 
Nem csinál senki semmit. S ha hív-
nánk a 112-t, mire ideérnek, addig-
ra a medve odébbáll, s lehet, hogy 

még minket büntetnek meg, hogy 
felelőtlenül hívtuk őket” – vetette 
fel Blénesi Ferenc, az egyik gazda. 
Hozzátette, csak akkor hívnák a 
sürgősségi telefonszámot, ha már 
nagy lenne a baj, ha valakit megse-
bezne az állat.

Féltik a háziállataikat

Pásztorkodással foglalkozik, kis-
gyermek korától az erdőn nőtt fel, 
46 éves, de egyik évben sem látott 
annyi medvét, mint most – meséli 
az egyik felszegi férfi . Csapatokban 
járnak, egyszerre ötöt is látott. Ren-
geteg kárt tesznek a legelőkön, van 
olyan, akinek 13 háziállatát ölték 
meg. Van olyan medve, amelyik a 
legnagyobb zsákmányt keresi, 700 
kilós lovat, több száz kilós ökröt is 

elpusztítottak a csordában. Látták, 
amint az utóbbi teteméből öt med-
ve falatozott. Aggódnak, biztosak 
abban, hogy ha egyszer a medve 
szétnézett a házak között, akkor 
még jönni fog. „A gyenge tej-
pénzből élünk, mi lesz, ha 
megöli a tehenet?”– sum-
mázta.

A felszegi medvejárás-
ról Sára József, a gyergyó-
szentmiklósi városháza 
mezőőre értesített minket, 
aki arra fi gyelmezteti a 
gazdálkodókat és minden-
ki mást is, hogy ha nem is történik 
azonnali kár, mindenképpen érte-
sítsék a hatóságokat, valahányszor 
medvét látnak a településen. Ha 
nincs jelentés, akkor nem is tudhat-
nak róla az illetékesek – szögezte le.

Felszegben nem látják értelmét jelezni a medvebehatolást
• Legalább nyolc gyergyószentmiklósi család udvarán, 
kertjében fordult meg egy medve a vasárnapról hétfő-
re virradó éjszaka. Ezt egy közelben lakó személytől 
tudtuk meg, az ott élők ugyanis nem jelentik az ilyen 
eseteket a hatóságoknak, mivel nem látják értelmét.




