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KIUGRÓAN MAGAS IDÉN A NAGYVAD OKOZTA KÁROK SZÁMA A SZÉKELYFÖLDI VÁROSBAN, AKÁRCSAK HARGITA MEGYÉBEN

Sok bajt okoztak a medvék Gyergyószentmiklóson
Az elmúlt évek viszonylatában idén 
a legnagyobb a bejelentett vadká-
rok száma a Gyergyószentmiklós-
hoz tartozó területeken. Tavaly óta 
megduplázódott, a 2019-es évhez 
képest több mint négyszeresére nőtt 
az esetek száma. A növekedés egész 
Hargita megyére jellemző.

» GERGELY IMRE

I dén eddig 22-szer kellett üléseznie a 
vadkárokat megállapító bizottságnak 
Gyergyószentmiklóson. A legtöbb eset-

ben a helyi legelőkön tartott haszonállatok 
estek vadak áldozatául, de méhészek életét 
is megkeserítették. A károkozók valameny-
nyi esetben medvék voltak. Amint az a vá-
rosháza illetékes munkatársának, Mezei 
Szabolcsnak a statisztikáiból kiderül, ez 
a szám kiugróan magas minden korábbi 

évhez viszonyítva: 2020-ban 12, 2019-ben 
5 ilyen medvekárt jegyeztek a városhoz 
tartozó területeken. A vadállatok többnyire 
szarvasmarhákat pusztítottak el, amelyek 
között volt szürkemarha is. Ezt érdemes 
kiemelni, mert eddig úgy tartották, a med-
vék nem bántják előbbieket, ugyanis nehéz 
zsákmány számukra, hiszen a szürkemar-
ha vad természetű és csapatban védekezik. 
Komoly kárt jelentett egy gazdának egy 
közel ezerkilós ökör elpusztítása is. Több 
méhészetet is megkárosítottak: kaptárakat 
törtek össze, de egy, a méhek utaztatására 
használt jármű is megrongálódott. A pórul 
jártak számára az is gond, hogy a kártala-
nítás lassan halad. Mezei információi sze-
rint a tavalyi évi bejelentett károk után már 
érkeztek összegek a környezetvédelmi mi-
nisztériumtól, de még nem mindenki kapta 
meg a kártérítést.

Egyébként Hargita megye egészét nézve 
is hasonló arányban alakult a medvekárok 
száma ebben az évben. A Hargita Megyei 

Környezetvédelmi Ügynökség vezetője, Do-
mokos László József korábbi adatai szerint 
már 577 alkalommal hívták össze a kárfel-
mérő bizottságokat megyeszerte, miközben 
tavaly ez a szám 250 körüli volt. A kárfelmé-
rő bizottságokat az esetek 96 százalékában 
medvegarázdálkodások miatt kellett össze-
hívni, a farkasok, vaddisznók és szarvasok 
együttvéve mindössze a károk 4 százaléká-
ért felelősek. A bejelentett esetek jegyző-
könyvei szerint az 577 kárból 555-öt medvék 
okoztak, 9-et farkasok, 5-öt vaddisznók és 
8-at szarvasok. A medvék, illetve néhány 
esetben a farkasok összesen 308 háziálla-
tot pusztítottak el, ezeknek majdnem a fele 

szarvasmarha volt: 140 tehenet öltek meg 
a vadak, továbbá 168 kisebb haszonállatot, 
többnyire juhokat és szárnyasokat.

A tavalyi mintegy 250 bejelentett vad-
káresetet megelőző évben, azaz 2019-ben 
az évnek a jelenlegivel azonos időszakáig 
310, medvék által okozott kárról készült 
felmérés megyeszerte. 2018-ban viszony-
lag kevés, azaz összesen 181 medvekárról 
készült feljegyzés, 2017-ben azonban ez a 
szám mintegy százzal több (280) volt. 2016-
ban, a medvekilövési kvóták eltörlésének 
az évében 124, medvék által okozott kárt 
vezettek be a nyilvántartásba, 2015-ben 101-
et, 2014-ben 179-et, 2013-ban pedig 104-et.

» HAJNAL CSILLA

A megyei tűzoltóságok egységei Maros 
és Hargita megyében is naponta háro-

mórás időközönként ellenőrzik a kórhá-
zakban működő aneszteziológiai intenzív 
betegellátó osztályokat (ATI). Az országos 
akció keretében történő gyakori vizsgá-
latok egyik oka az október elején a kons-
tancai járványkórház intenzív terápiás 
osztályán történt tűzeset, amelyben töb-
ben életüket vesztették. A hasonló esetek 
elkerülése végett az Országos Katasztró-
favédelmi Felügyelőség (IGSU) elrendelte 
az ellenőrzéseket a betegek életét veszé-
lyeztető esetleges veszélyek megelőzése 
érdekében.

Dan Petru Daniel, a Maros megyei tűzol-
tóság szóvivője lapunknak elmondta, reggel 

9 óra és este 21 óra között a tűzoltócsapatok 
végzik a vizsgálatokat, 21 óra után pedig a 
SMURD rohammentő csapatok feladata az 
ellenőrzés. „Háromóránként fi gyelik meg 
a betegek állapotát, továbbá azt ellenőr-
zik, hogy a menekülési útvonalak akadály-
mentesek legyenek, a kórtermek fűtését is 
megnézik, tilos ugyanis villanyrezsót, -me-
legítőt vagy nyitott lángot, például gyertyát 
használni intenzív terápiás helyiségekben. 
Továbbá ellenőrzik az elektromos berende-
zések sértetlenségét, a megfelelő szellőzte-
tést” – magyarázta a Maros megyei tűzol-
tóság képviselője. Minden ellenőrzés után 
jegyzőkönyvet állítanak ki, amit a kórház 
vezetőségének képviselője is láttamoz – tet-
te hozzá a tűzoltó, aki elmondta, hogy Ma-
ros megyében eddig nem jeleztek rendelle-
nességet egyik intenzív terápiás osztályon 

sem. Az elmúlt héten szombat este azonban 
a marosvásárhelyi 3-as számú sebészeti kli-
nika nem koronavírusos betegeket kezelő 
osztályára hívták ki a tűzoltókat, ahol az 
egyik kórteremben elrobbant egy világító-
test. A kórház személyzete kimenekítette a 
bent tartózkodó két beteget, ugyanis füst 
keletkezett a kórteremben. A csapatok kiér-
kezésekor nem találtak további problémá-
kat, a kórház villanyszerelőjével közösen 
eltávolították a világítótestet, amelynek 
meghibásodását valószínűleg rövidzárlat 
okozta – tájékoztatott az esetről Dan Petru 
Daniel.

Nem tapasztaltak rendellenességeket a 
Hargita megyei intenzív terápiás osztályo-
kon sem a tűzoltók, akik háromóránként 
teljes védőfelszerelésbe öltözve ellenőrzik 
az osztályokat a kórház képviselőjének 

jelenlétében – közölte lapunkkal Alina 
Ciubotariu, a Hargita megyei tűzoltóság 
sajtófelelőse. Hozzátette, még nem lehet 
tudni, meddig végzik az említett rendszeres 
ellenőrzéseket, valószínűleg addig, amíg 
újabb rendelkezést nem ad ki az Országos 
Katasztrófavédelmi Felügyelőség.

 Mint arról korábban beszámoltunk, a ko-
ronavírusos esetek növekedésével gyakori-
vá váltak a kórházi tűzesetek is. A már em-
lített konstancai esetet megelőzően tavaly 
novemberben Karácsonkő (Piatra Neamț) 
koronavírusos betegeket ápoló kórházának 
intenzív osztálya gyulladt ki, aminek kö-
vetkeztében tízen életüket vesztették. Idén 
januárban a bukaresti Matei Balș Járvány-
kórház koronavírus osztályának egyik kór-
termében keletkezett tűz, amelyben négy 
beteg vesztette életét.

A kórházkatasztrófákat elkerülendő ellenőriznek a tűzoltók

Bevált a ragadozónak kifejlesztett csapda Székelyudvarhelyen

Három medvét sikerült eddig befognia saját tervezésű medvecsapdájával a Nagy-Küküllő 
Vadász- és Sporthorgász Egyesületnek. A berendezés három éve készült el kanadai minta 
alapján. A csapda akkor még egyedinek számított Romániában, ám azóta Brassóban is 
készítettek hasonlót. Ezt azóta többször is kihelyezték olyan belterületnek számító helyszí-
nekre, ahol szemmel láthatóan gyakran kószálnak – sokszor károkat okozva – a nagyva-
dak. A csapdát többnyire Székelyudvarhely belterületén vetették be – jelenleg is használják 
–, próbálkozásaik során pedig három medvét sikerült elfogniuk – fejtette ki lapcsaládunk-
nak Mărmureanu-Bíró Leonárd, az egyesület igazgatója. Elmondta, mindhárom esetben 
zajokkal stresszelték az elfogott nagyvadakat, majd rövid időn belül szabadon engedték 
őket saját területükön, távol a lakott területektől. Követték mindennapjaikat: gyakran látták 
az egyedeket az etetőknél táplálkozni, emberek közelébe azonban többet nem merész-
kedtek. „A csapda bevált, hiszen elértük célunkat. A kilövés helyett egy jóval humánusabb 
megoldást találtunk a medveproblémák csökkentésére” – magyarázta a szakember. Noha 
a medvék mindenevők, sokat kísérleteztek a szakemberek, hogy milyen csalival csábítsák 
csapdába azokat. Egyértelmű, hogy a csokoládé, illetve a különböző húsok bizonyultak a 
leghatékonyabbnak. Jelenleg lejárt szavatosságú pástétomot, párizsit vetnek be. Erdély, 
sőt Románia szintjén is több társulat szerette volna kölcsönkérni a csapdát, ám az egyesü-
let ezt nem adhatta oda, hiszen folyamatosan használták saját területeiken. A berendezés 
elkészítésében egy székelyudvarhelyi cég segített, amelytől meg lehet rendelni a csapdát, 
meghirdették az elektronikus közbeszerzési rendszerben (SEAP) is. A felszerelés húszezer 
lejbe kerül, és további 5 ezer lejt kell költeni egy utánfutóra, amivel szállítható is.
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Állatpusztítás. Az esetek 96 százalékában medve a tettes Hargita megyében




