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• Az eddigi évekhez 
képest idén a legna-
gyobb a bejelentett 
vadkárok száma a 
Gyergyószentmiklós-
hoz tartozó területe-
ken. Tavaly óta meg-
duplázódott, a 2019-es 
évhez képest több 
mint négyszeresére 
nőtt az esetek száma.

GE RGE LY I M R E ,

S Z É C H E LY I S T VÁ N

Idén mostanáig 22 alkalommal kel-
lett üléseznie a vadkárokat megál-
lapító bizottságnak Gyergyószent-

miklóson. A legtöbb esetben a helyi 
legelőkön tartott haszonállatok estek 
a vadak áldozatául, de méhészek éle-
tét is megkeserítették. A károkozók 
minden esetben a medvék voltak. 
Mint a városháza illetékes munkatár-
sának, Mezei Szabolcsnak a statisz-
tikáiból kiderül, ez a szám kiugróan 
magas minden korábbi évhez viszo-

nyítva: 2020-ban 12, 2019-ben 5 ilyen 
medvekárt jegyeztek a városhoz tar-
tozó területeken. A vadállatok több-
nyire szarvasmarhákat pusztítottak 
el, amelyek között volt szürkemarha 
is, amit azért érdemes megemlíteni, 
mert úgy tartották, hogy a medvék 
nem bántják ezeket, mert nehéz 
zsákmány számukra, ugyanis a szür-
kemarha vad természetű és csapat-

ban védekezik. Komoly kárt jelentett 
a gazdának egy közel ezer kilós ökör 
elpusztítása is. Több méhészetet is 
károsítottak, kaptárakat törtek össze, 
de egy méhek utaztatásához használt 
jármű is megrongálódott. Az is gond, 
hogy a kártalanítás lassan halad. 
Mezei Szabolcs információi szerint 
a tavaly bejelentett károkra érkeztek 
a környezetvédelmi minisztérium-

tól kártérítési összegek, de még nem 
mindenki kapta azt meg.

A megyében is hasonló a helyzet

Hargita megye egészét nézve is ha-
sonló arányban alakult a medveká-
rok száma ebben az évben. A Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ség vezetője, Domokos László József 

adatai szerint 577 alkalommal hívták 
össze a kárfelmérő bizottságokat me-
gyeszerte, miközben tavaly ez a szám 
250 körüli volt. A bizottságokat az 
esetek 96 százalékában medvegaráz-
dálkodások miatt kellett összehívni, 
a farkasok, vaddisznók és szarvasok 
együttvéve mindössze a károk 4 száza-
lékáért felelősek. A bejelentett esetek 
jegyzőkönyvei szerint az 577 kárból 
555-öt medvék okoztak, 9-et farkasok, 
5-öt vaddisznók és 8-at szarvasok. A 
medvék, illetve néhány eset-
ben a farkasok összesen 308 
háziállatot pusztítottak el, 
ezeknek majdnem fele szar-
vasmarha volt: 140 tehenet 
öltek meg a vadak, továbbá 
168 kisebb haszonállatot, 
többnyire juhokat és szár-
nyasokat. A tavalyi mintegy 
250 bejelentett vadkáresetet megelőző 
évben, azaz 2019-ben az évnek a je-
lenlegivel azonos időszakáig már 310, 
medvék által okozott kárról készült fel-
mérés megyeszerte. 2018-ban viszony-
lag kevés, összesen 181 medvekárról 
készült feljegyzés, 2017-ben azonban 
ez a szám mintegy százzal több (280) 
volt. 2016-ban, a medvekilövési kvóták 
eltörlésének évében 124, medvék által 
okozott kárt vezettek be a nyilvántar-
tásba, 2015-ben 101-et, 2014-ben 179-et, 
2013-ban pedig 104-et.

Sok bajt okoztak a medvék
Kiugróan magas a gyergyószentmiklósi medvekárok száma
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A vadkárok 96 százalékát idén is 

medvék okozták Hargita megyében
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H árom éve készült el a Nagy-Kü-
küllő Vadász és Sporthorgász 

Egyesület kanadai minta 
alapján megtervezett med-
vecsapdája, amely akkor 
még egyedinek számított 
Romániában, most már 
Brassóban is készítettek 
hasonlót. Ezt azóta több-
ször is kihelyezték olyan 

belterületnek számító hely-
színekre, ahol szemmel láthatóan 

gyakran kószálnak – sokszor káro-
kat okozva – a nagyvadak. 

Sikeres akciók

A csapdát többnyire Székelyudvar-
hely belterületén vetették be – jelen-
leg is használják –, próbálkozásaik 
során pedig három medvét sikerült 
elfogniuk – fejtette ki lapunknak 
Mărmureanu-Bíró Leonárd, az egye-
sület igazgatója. Mint mondta, mind-
három esetben zajokkal stresszelték 
az elfogott nagyvadakat, majd pedig 
rövid időn belül szabadon engedték 
őket saját területükön, távol az em-

berek által lakott településektől. A 
medvék ellenőrzése itt nem maradt 
abba, követték mindennapjaikat. 
Gyakran látták az egyedeket az 
etetőknél táplálkozni, emberek kö-
zelébe azonban többé nem merész-
kedtek. „A csapda bevált, hiszen 
elértük a célunkat. A kilövés helyett 
egy jóval humánusabb megoldást 
találtunk a medveproblémák csök-
kentésére” – magyarázta a szakem-
ber. Hozzátette, sokat kísérleteztek 

azon, hogy milyen csalival csábítsák 
csapdába az egyébként mindenevő 
medvéket. Végül a leghatékonyabb-
nak a csokoládé, illetve a különböző 
húsok bizonyultak. Jelenleg lejárt 
szavatosságú pástétomot, parizere-
ket használnak. 

Sokan érdeklődtek

A csapdát már számos vadászegye-
sület szerette volna kölcsönkérni az 
ország különböző területeiről, ám nem 
adhatták oda, hiszen folyamatosan 
használták saját területeiken – közöl-
te az egyesület igazgatója. Néhányan 
tanácsot is kértek tőle, hogy miként 
készíthetnek egy saját eszközt, erre 
viszont azért nem volt nyitott, mert így 
szeretné támogatni azt a tíz embernek 
megélhetést biztosító székelyudvar-
helyi céget, amely saját csapdájuk 
elkészítésében segített akkor, amikor 
mindenki butaságnak tartotta ezt. 
Hangsúlyozta, az említett vállalattól 
meg lehet rendelni a csapdát, ezt hir-
detik is az elektronikus közbeszerzési 
rendszerben (SEAP). 20 ezer lejbe kerül 
a felszerelés, és további 5 ezer lej egy 
utánfutó, amivel szállítható is.

Bevált a medvecsapda: több nagyvadat is befogtak Székelyudvarhelyen 
• Három medvét sikerült eddig befognia saját tervezésű csapdájával a Nagy-Küküllő 
Vadász és Sporthorgász Egyesületnek. Az állatokat zajjal történő stresszelésük után 
szabadon engedték a vadonban, saját területeiken. Egyik nagyvad sem közelítette meg 
az emberek által lakott területeket, ám az etetőknél találkoztak velük a szakemberek.

Már három alkalommal fogtak medvét a csapdával
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