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Lövik, de inkább óvnák
A vaddisznóállomány megritkítása lehetetlen kihívás elé állítja a vadásztársaságokat
• Sem a Hargita, sem 
a Maros megyei va-
dásztársaságok nem 
tudták teljesíteni a 
vaddisznóállomány 
megritkítására vo-
natkozó sürgősségi 
kilövési kereteket, 
amelyeket az afrikai 
sertéspestis terjedé-
sének a megfékezé-
se érdekében rendelt 
el az erdészeti mi-
nisztérium. 

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A székelyudvarhelyi Nagy-Kü-
küllő Vadásztársaságnál 
már várják a büntetést 

azért, mert nem tudták kilőni a sür-
gősségi keretben számukra megha-
tározott 285 egyedet, de amint azt 
Mărmureanu-Bíró Leonard igazgató 
elmondta, amennyiben bírságot 
kapnak, azonnal megfellebbezik 
a döntést. Vele együtt mindössze 
14 vadőr áll a társaság alkalmazá-
sában, a többi vadász tagsági dí-
jat fi zet, és kedvtelésből űzik ezt a 
sportot, nem utasíthatja őket, hogy 
minden nap menjenek vadászni, 
és lőjék halomra a vaddisznókat – 
érvelt az igazgató. Az éves kilövé-
si kerettel együtt ők összesen 580 
egyedet kellene kilőjenek, ám eddig 
mindössze 172 példányt tudtak el-
ejteni. Mărmureanu-Bíró Leonard 
szerint ugyanakkor vadgazdálko-
dási szempontból is nagyon átgon-
dolatlan és elhamarkodott döntés 
volt a sürgősségi állományritkítás. 
A szigorúan védett vadnak számító 
farkasok táplálékát 60 százalékban 
a vaddisznók teszik ki, ám ha ezt az 
élelemforrást kiiktatják, a ragadozó 
szarvasokkal, őzekkel, nyulakkal 
fogja azt pótolni, tehát az intézkedés 
kiterjedt hatással lesz a többi vadfaj-
ra is, és felborul az egyensúly. Arról 
nem is beszélve, hogy valószínűleg 
a juhállományt is megtizedelnék 
az élelem után portyázó farkasok 
– hívta fel a fi gyelmet az igazgató. 
Megjegyezte ugyanakkor, hogy a 
sertéspestis felszámolására nem 
a vaddisznók kiirtása a megoldás, 
hiszen az emberi tevékenység miatt 
terjedt el a kór az országban.

Nem kertelhetik be 
a vadászterületeiket

A Csíki Vadász- és Sporthorgász 
Egyesületnél mindössze negyed-
részben tudták teljesíteni a sürgős-
ségi kilövési keretet, az összesített 
vaddisznó-kilövési keretnek pedig 

alig több, mint a tizedét. A közel 
200 egyedre szóló éves kilövési ke-
retüket egy ugyanekkora sürgősségi 
kvótával toldották meg, ám mosta-
náig összesen csak mintegy 50 vad-
disznót tudtak lőni – tájékoztatott 
Bencze István, a vadásztársaság 
igazgatója. Szerinte a Csíki-meden-
ce összes vadásztársaságánál össze-
sen nem lőttek ki 200 vaddisznót. 
Az engedélyeket ugyan kiadták, de 
nincs is már amire vadászni – erő-
sítette meg a korábban elmondot-
takat –, ugyanis a környéken élő 
vaddisznók a jó makktermés miatt 
elvándoroltak azokba a térségekbe, 
ahol több a bükk- és cserefaerdő. 
Bírságot ugyan kaphatnak, de nem 
kertelhetik be a vadászterületei-
ket, márpedig a vad elvándorol az 
élelem után – vázolta a tehetetlen 
helyzetet az igazgató, megjegyezve, 
hogy a törvényhozók nem gondoltak 
a kivitelezési problémákra a rende-
let kidolgozásakor.

Két tűz között

Birtalan István, a Gyergyószentmik-
lósi Vadásztársaság igazgatója most 
is és már korábban azt nyilatkozta, 
hogy inkább vállalnák a bírságot, 
mintsem hogy az előírt mértékben 
megtizedeljék a vadászterületeiken 
élő vaddisznó-populációt, ugyanis 
ők már évek óta a nagyon szűkös 
állomány bővítésén dolgoznak. A 
medvék és a farkasok miatt náluk 
alig van vaddisznó-szaporulat, azt 
a keveset, ami van, évente mint-
egy 30 tonna kukoricával, 15 tonna 
zöldséggel és 20 tonna krumplival 
próbálják az ügykezelésükbe tarto-

zó területeken tartani, de így sem 
tudják teljes mértékben biztosítani 
az állomány maradásához szük-
séges táplálékmennyiséget. „Nem 
mindegy, hogy van egy több ezer 
hektáros tölgyerdő, ahonnan hull a 
makk folyamatosan, és annyit tud 
enni a disznó, hogy meg se kell moz-
duljon” – állította szembe nehéz-
ségeiket az olyan vadászterületek 
ügykezelőinek a helyzetével, ahol 
sok természetes táplálékot találnak 
a vaddisznók. Az ő éves, illetve sür-
gősségi kilövési keretük 45 példány-
ra terjed ki, de mostanáig csak 15 
egyed került puskavégre. A kilövési 
engedélyeket ugyan kiadták, de az 
állomány jövője érdekében szigo-
rúan szabályozzák a kilövéseket: a 
kocák kilövéséért 500 lejes bírságot 
rónak ki, de a fi atal kanok leterítését 
sem engedélyezik, sőt, december-
ben és januárban – a vaddisznók 
párzási időszakában – az öreg ka-
nok kilövését is próbálják megaka-
dályozni. Birtalan István teljesen 
megalapozatlannak tartja az állo-
mányritkítást, hiszen – mint mond-
ta – az egész megyében nem fordult 
még elő sertéspestis-fertőzés sem 
házi, sem vaddisznó esetében. Fel-
hívta ugyanakkor a fi gyelmet arra, 
hogy az egész vadállomány veszély-
be kerül, ha a farkasok fő táplálék-
forrását megtizedelik, hiszen azok 
a vaddisznók helyett a szarvasokat, 
őzeket fogják megenni.

Hargita megye: 
a harmadát teljesítették

Az afrikai sertéspestis kiszűrésére 
vonatkozó kötelező vizsgálatok szá-

ma alapján szeptember óta az 1247 
egyed kilövését elrendelő sürgős-
ségi keretnek csak a harmadát tud-
ták teljesíteni a vadásztársaságok. 
Szeptember óta 420 vaddisznó hú-
sát küldte bevizsgálásra a Hargita 
Megyei Állategészségügyi és Élelmi-
szer-biztonsági Igazgatóság – tud-
tuk meg a hatóság vezetőjétől, Ladó 
Zsolttól. Az adatokból kitűnik, hogy 
a vadásztársaságok megpróbáltak 
eleget tenni az állományritkításra 
vonatkozó előírásoknak, ugyanis év 
elejétől szeptemberig nagyjából ha-
sonló számú kilőtt vaddisznó húsa 
került bevizsgálásra.

Maros megye viszonylag jól áll

A Maros megyei vadásztársaságok 
– az éves kilövési kvótán felül – 
1540 vaddisznót kellene kilőjenek 
az erdészeti minisztérium rende-
lete értelmében. Ennél néhány 
százzal kevesebb, összesen nagy-
jából 1200 kilőtt egyed húsa került 
bevizsgálásra mostanáig, de a Ma-
ros Megyei Állategészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság 
vezetője, Kincses Sándor teljesen 
biztos benne, hogy a vadásztársa-
ságok nem fogják tudni teljesíteni 
az éves és a sürgősségi kilövési ke-
reteket, vagyis összesen mintegy 
3500 vaddisznó kilövését. A sür-

gősségi kvótának semmilyen tudo-
mányos alapja nincs, véli az igaz-
gató, aki amúgy maga is vadász. 
Szerinte Maros megye viszonylag 
jól áll a kilövéseket tekintve, de a 
vadásztársaságok még így is csak 
legfeljebb 2500 vaddisznót tudnak 
majd kilőni a 3500-ból. Elmondta 
ugyanakkor azt is, hogy tudomása 
szerint kitolódott a sürgősségi vad-
disznókilövések határideje.

A szakember szerint a hatóságok 
a sertéskupecekre kellene jobban 
fi gyeljenek és az illegális kereske-
delem visszaszorítására, ugyanis 
a sertéspestis főként az emberi te-
vékenység miatt terjedt el. Kincses 
Sándor ugyanakkor azt tapasztalja, 
hogy az afrikai sertéspestis miatt 
olyan hisztéria alakult ki a la-
kosság körében, mint korábban a 
madárinfluenza miatt. Az embe-
rek már minden elhullott állatot 
vaddisznónak látnak, volt már 
olyan, hogy vízbe fúlt kutya miatt 
riasztották a Maros megyei élelmi-
szer-biztonsági hatóságot.

 Célkeresztben. A vaddisznók 
irtása a teljes vadállomány 
egyensúlyát felboríthatja a 
vadászok szerint
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Haladékot kaptak
Az erdészeti minisztérium az afrikai sertéspestis terjedésének megféke-
zése érdekében szeptemberben országszerte 28 ezer – Hargita megyében 
1247, Maros megyében 1540 – vaddisznó kilövését rendelte el. Ennek a 
teljesítésére 90 napos határidőt szabtak meg a vadásztársaságok számára. 
Ez december elején járt volna le, de a szaktárca a minap 60 nappal meg-
hosszabbította az előzetesen előírt dátumot.




