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Hadjárat a vaddisznók ellen
Több mint kétszáz egyedet kellene kilőni a csíki térségben
• Lehetetlen küldetés-
nek tartják a vadász-
társaságok annak az 
erdészeti minisztériumi 
rendeletnek a végre-
hajtását, amelynek 
értelmében több mint 
ezer vaddisznót kellene 
kilőniük Hargita me-
gyében a sertéspestis 
terjedésének megelő-
zéséért. A csíki térség-
ben több mint kétszáz 
állatot kellene kivonni 
az állományból.
ISZLAI KATALIN,
S Z É C H E L Y  I S T V Á N

M inisztériumi rendelet-
ben országszerte 28 ezer, 
Hargita megyében 1247 

vaddisznó kilövését rendelte el az 
erdészeti tárca, ez pedig az ötödik 
legmagasabb számú kilövési kvóta 
a 41 megyében. Az afrikai sertéspes-
tis terjedésének visszaszorítása ér-
dekében hozott intézkedés szerint a 
vadásztársaságok december elsejéig 
kaptak időt arra, hogy az interven-
ciós kvótát képező állománycsök-
kentést végrehajtsák, ez esetenként 
több száz vaddisznó kilövését jelen-
ti. Hargita megyében a Nagy-Kükül-
lő Vadásztársaság sürgősségi kilö-
vési kvótája a legnagyobb (összesen 
327 egyeddel kellene ritkítaniuk az 
állományt), a második legnagyobb 
kvóta pedig a Csíkszeredai Vadász- 
és Sporthorgász Egyesületé, akik a 
balánbányai, karcfalvi, hidegségi, 
csíkszeredai, menasági, kászoni 
és piliskei vadászterületeiken ösz-
szesen 205 vaddisznót kellene kilő-
jenek. Bencze István, az egyesület 
vezetője szerint ezt lehetetlen telje-
síteni a kiszabott határidőig.

Lehetetlen küldetés

Az említett csíki területeken a 
vadásztársaság becslése szerint 
mintegy 700 vaddisznó él. Az erre 
az évre szóló kilövési keretük 198 
egyedre szólt, ha pedig ehhez még 
hozzáadjuk a most elrendelt 205-
öt, az tulajdonképpen azt jelenti, 
hogy a populáció több mint felét ki 

kellene irtaniuk. Bencze elmondá-
sa szerint a területek alapján meg-
határozott optimális egyedszám 
342 lenne, a minisztérium tehát azt 
szeretné elérni, hogy körülbelül 
ennyire csökkenjen az állomány. A 
probléma azonban az, hogy ezzel 
megvalósíthatatlan feladat elé állí-

tották a vadásztársaságokat. „Akik 
ezt a rendeletet kiadták, nem tud-
ták, hogy ebben az időszakban a 
vaddisznók elvándorolnak a csíki 
erdős területekről, hiszen itt nem 
találnak élelmet. Hatalmas makk-
termés van a Dél-Hargitai részen, 
Udvarhely környékén, a Kászonok-
ban és a Kovászna megyei részeken, 
amelyekkel határosak vagyunk, 
így ilyenkor az ottani csereerdőkbe 
vándorolnak a vadjaink. A rendelet 
megjelenése óta a vadászterüle-

teinken 32 vaddisznót lőttünk ki. 
Ezekből mind mintákat küldtünk 
az állategészségügyi igazgatóság-
hoz, és kiderült, hogy egy esetben 
sem volt kimutatható a sertéspestis. 
A vadőreink emellett rendszeresen 
ellenőrzik a területeket, de egyetlen 
elhullott disznót sem találtak. Most 
az előírások szerint mintegy 400 
disznót kellene kilőjünk, de ekko-
ra mennyiséget korábban sohasem 
lőttünk. Huszonhárom éve vagyok 
a vadásztársulatnál, de 80-nál több 
disznót még egy évben sem vontunk 
ki az állományból, ebben az idő-
szakban pedig még nehezebb, ami-
kor nincsenek is a mi területeinken. 
Biztos, hogy nem tudjuk teljesíteni 
a kiszabott kvótát december else-
jéig” – zárta Bencze István. Hozzá-
tette, anyagi nehézséget is jelent a 
vadásztársaságoknak a sürgősségi 
kilövések végrehajtása, hiszen az 
államtól semmilyen anyagi segítsé-
get nem kaptak.

Elegendő tárolókapacitás

Hargita megyében négy megfe-
lelő hűtőrendszerrel felszerelt vad-
begyűjtő központ működik, térsé-
genként egy-egy. Megnőttek ugyan 
a vadásztársaságok kilövési keretei, 

de nem fogják azonnal halomra 
lőni a vaddisznókat, ezért a négy 
központ tárolókapacitása elegendő 
lesz a kilőtt állatok megfelelő hő-
mérsékleten tartásához a laborered-
mények megérkezéséig – mondta 
el megkeresésünkre Ladó Zsolt, a 
Hargita Megyei Állategészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Igazgató-
ság vezetője. Példaként megjegyez-
te, felgyorsult a hús laboratóriumi 
bevizsgálása is, egy szerdán reggel 
elküldött minta eredménye már az-
nap délben meg is érkezett az igaz-
gatósághoz. A leölt vaddisznók szál-
lításával kapcsolatos kérdésünkre 
kifejtette, egyelőre állományrit-
kításról, tehát egészséges állatok 
kilövéséről van szó, így állategész-
ségügyi szempontból nem jelent 
problémát az, hogy szállítani kell a 
tetemeket. Hargita megyét eddig el-
kerülte a kór, mindent megtesznek 
azért, hogy ez így is maradjon, és a 
pánikkeltést is szeretnék elkerülni – 
közölte az igazgató. 

A vaddisznó-populáció több mint 
felét ki kellene irtani a rendelet 
értelmében  
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Fogorvosi ügyelet
A Hargita Megyei Fogorvosi Kama-
ra értesítése szerint szeptember 
15-én, szombaton és 16-án, vasár-
nap Incze Adrienn fogorvos látja el 
a fogászati sürgősségi ügyeletet 
Csíkszeredában. A betegek mind-
két nap 9 és 12 óra között a Nagy 
István festő utca 12/A/4. szám 
alatt kereshetik fel az orvost.

Új igazgató 
a kórházban
Sajtótájékoztatón mutatko-
zott be tegnap a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház új 
gazdasági igazgatója, László 
Botond. A korábban a pénz-
ügyi szektorban tevékenyke-
dő szakember megbízatása 
– az előírásoknak megfelelő-
en – hat hónapra szól, ez idő 
alatt pedig versenyvizsgát 
fognak kiírni a pozícióra, 
hogy – amennyiben sikerül – 
László Botond véglegesen is 
elfoglalhassa azt. A szakem-
ber a találkozón elmondta: 
megtiszteltetésként tekint a 
rá bízott feladatra, és mindent 
meg fog tenni annak érdeké-
ben, hogy tevékenysége építő 
jellegű legyen. Azt is elárulta: 
nem ismeretlen számára a te-
rep, hiszen felesége a kórház 
egyik osztályvezetője.

Kalákára hívják 
a lakosokat
Közmunkára hívják a csíkpál-
falvi lakosokat a helyi óvoda 
udvarának rendezésére, a 
betonalap és a kerítés elké-
szítésére, valamint cserepek 
hordására szeptember 15-én, 
szombaton 8 órai kezdet-
tel. A kalákát a csíkpálfalvi 
óvoda, a helyi önkormányzat, 
valamint a Pálfalva Egyesület 
szervezi.

Fogathajtó verseny
Akadályhajtás és vadászhajtás 
versenyszámokban mérettet-
hetik meg tudásukat a lovasok 
Kászonaltízen szombaton. A 
helyi labdarúgópályán meg-
szervezett Kászoni fogathajtó 
versenyt déli fél egykor nyitják 
meg, egy órától kezdődik az 
első versenyszám, az akadály-
hajtás, ami után három órától 
lovasíjász-bemutatót lehet 
megtekinteni, fél négytől pe-
dig vadászhajtásban bizonyít-
hatnak a lovasok. Végezetül 
öt órakor díjazzák a legjobban 
teljesítőket.
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Biztos, hogy nem tudjuk 
teljesíteni a kiszabott kvótát 
december elsejéig.




