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» RÖVIDEN
Afrikai sertéspestis: eddig
252 millió lej kártérítést ﬁzettek
Tizennyolc megye 77 településén 192 afrikaisertéspestis-gócot
tartanak nyilván – közölte az
Országos Állategészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Hatóság
(ANSVSA). További hat megyében csak vaddisznóknál mutatták ki a kórt – tájékoztatott
az Agerpres hírügynökség. Az
intézmény közölte, eddig 369 505
sertést pusztítottak el. A fertőzést
ugyanakkor 1552 vaddisznónál
is kimutatták. Országos szinten
eddig 1240 fertőzési gócot sikerült
felszámolni, és 8774 sertéstulajdonost kártalanítottak ez idáig,
nekik összesen 252,22 millió lej
kártérítést utaltak ki a gazdáknak. Az afrikai sertéspestis 2017.
július 31-én jelent meg először
Romániában, Szatmár megyében.
Az Országos Állategészségügyi
és Élelmiszer-biztonsági Hatóság felhívja a figyelmet, hogy
a sertéspestissel való fertőzés
gyanúját azonnal jelenteni kell,
az állatokat pedig meg kell semmisíteni. Az afrikai sertéspestis
az emberre nem ártalmas, ám a
megfertőződött állatok kivétel
nélkül elpusztulnak. A betegséget
nem lehet kezelni, és nem létezik
védőoltás sem ellene, csak a szigorú állategészségügyi előírások
betartatásával lehet elejét venni a
kór terjedésének.
Páncéltörő lövedékeket találtak
Gyergyótölgyes környékén
Két második világháborús lövedékre bukkantak szerdán délután Gyergyótölgyes környékén
gombászó személyek – tájékoztat
a Hargita megyei tűzoltóság.
A tűzoltóság szakemberei szerint
egy 100 és egy 76 milliméteres
páncéltörő lövedékről van szó,
amelyeket az erdőben találtak
a gombászók – számolt be az
Agerpres hírügynökség. A tűzszerészek biztonságos helyre
vitték a lövedékeket, hogy
később ellenőrzött körülmények
között megsemmisítsék. Hargita
megyében idén ez a nyolcadik
alkalom, hogy fel nem robbant
második világháborús lövedéket
találnak.

LÁNYA HALGAZDASÁGA RÉVÉN ÉRDEKELT A MINISZTER A KORMORÁNÁLLOMÁNY RITKÍTÁSÁBAN

Daea megtizedelné a kárókatonákat
Felmentést kért az Európai Bizottságtól a kormoránvadászat
tilalma alól Petre Daea mezőgazdasági miniszter, aki szerint
a kárókatonafélék mérhetetlen
károkat okoznak a halászoknak. A tárcavezető lépése azért
is ellentmondásos, mert halastavat működtető lánya közvetlen haszonélvezője lenne az
intézkedésnek.
» ROSTÁS SZABOLCS

J

elentős mértékben ritkítanának
az országban fészkelő kárókatona-populáción a román hatóságok, amelyek ellenben a lakosságra
Erdély számos megyéjében egyre
nagyobb veszélyt jelentő medveállományhoz nem mernek hozzányúlni. Petre Daea mezőgazdasági
miniszter bejelentette, Románia
felmentést kért a kormoránvadászat tilalma alól az Európai Bizottságtól, szerinte ugyanis a szárnyas
halvadászok mérhetetlen károkat
okoznak a hazai halászok számára. A kormoránok túlszaporodása
ellen már korábban is kikelt tárcavezető a román közszolgálati televíziónak nyilatkozva elmondta: az
ornitológusok és egyetemi oktatók
állításával ellentétben az országban
nem 9500, hanem mintegy százezer
példányt számlál a kárókatona-állo-

mány, és szerinte az volna az ideális,
ha a létszámuk nem haladná meg a
néhány ezret. „Nem hagyhatunk
védelem nélkül mintegy százezer romániai halászt, akinek a tevékenysége mintegy félmillió emberre bír
kihatással. Ennek a madárnak nincs
természetes ellensége, így évente
30 ezer tonna halat fal fel nálunk,
közben az embereknek más munka után kell nézniük” – panaszolta
Petre Daea, hozzátéve: Románia az
egyetlen az EU tagállamai közül,
amely egyszer sem kért még felmentést a kormoránok kilövésének
tilalma alól, miközben 22 tagállam
legalább egyszer.
A román mezőgazdasági miniszter
emlékeztetett az Európai Parlamentben 2008-ban túlnyomó többséggel
megszavazott, az európai „kárókatona-invázió” ellen sürgős intézkedések foganatosítását követelő határozatra. A dokumentum indoklása
szerint súlyos károkat okoznak az
európai halállományban az elszaporodott kormoránok: a közel kétmillió madár – amelynek 400-600
gramm a napi táplálékszükséglete –
évente 300 ezer tonna halat fogyaszt
el a kontinensen. Ez meghaladja
Francia-, Spanyol-, Olasz-, Német-,
Cseh- és Magyarország akvakultúra-ágazaton belüli együttes haltermelését. Az EP szerint kimutatható, hogy a madarak tartós károkat
okoznak a vízi kultúrákban, számos
vadon élő halfaj állományában és az
egyes területek növényzetében is.

»

Petre Daea
hónapokkal ezelőtt az Európai
Parlamentben is
felszólalt a kárókatonák ellen, és
nem kis derültséget okozott,
amikor megállapította: ezek a
madarak annyira
elszaporodtak
Romániában,
hogy medencékben fürdenek.

A több mint fél évszázados hagyományokat
folytatva a székelyudvarhelyi Tamási Áron
Gimnázium a 2019–2020-as tanévben általános
ASSZISZTENSKÉPZŐ szakon iratkozást hirdet
július 17–25 között. Érdeklődni az iratkozás
ideje alatt lehet telefonon: 0266-212877.

Szárnyas halvadász. Európában mintegy kétmillió kormorán él, és évente 300 ezer tonna halat fogyaszt el
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Az uniós képviselők ezért európai
szinten összehangolt kárókatonaállomány-kezelési intézkedéseket
és tervet követeltek az EB-től, lehetővé téve olyan ellenintézkedések
foganatosítását, amelyek nem veszélyeztetik az uniós madárvédelmi irányelvet.
Románia tehát a súlyos károkozást megállapító EP-határozatra
hivatkozva kért most engedélyt
Brüsszeltől a kormoránok ritkítása
érdekében, ami a szárnyasoknak
a halállományban és a halgazdálkodásokban okozott pusztítását tekintve akár indokolt is lehet. Petre
Daea – aki hónapokkal ezelőtt az
Európai Parlamentben is felszólalt
a kárókatonák ellen, és nem kis
derültséget okozott, amikor megállapította: ezek a madarak annyira
elszaporodtak Romániában, hogy
medencékben fürdenek – esetében
azonban felmerül az érdekellentét esete, már korábban kiderült
ugyanis, hogy a mezőgazdasági
miniszter nagyobbik lánya halgazdaságot működtet. A bukaresti sajtó
a tárcavezető ismétlődő „kormoránozása” nyomán gyanút fogott, és
a miniszter által közzétett vagyonérdekeltségek alapján feltárta, hogy
Elena Larisa Popescu 650 hektáros
víztükröt bérel az Állami Birtokok
Ügynökségétől (ADS) a Dâmbovița
megyei Crevedián. Az ugyanitt bejegyzett, halkitermelésre szakosodott Piscicultorul Rt. – amelynek
a miniszter lánya a főrészvényese
– 2012-ben egymillió lejes uniós forráshoz is jutott. Vagyis Petre Daea
közvetlenül érdekelt a nagy menynyiségű hallal táplálkozó kárókatonák számának gyérítésében.
Mindazonáltal a kormoránkilövés ügyében az elmúlt hónapokban igen aktív mezőgazdasági
miniszter kezdeményezése azért
is furcsa, mert a román kormány
már egyáltalán nem ilyen hatékony, amikor például a túlszaporodott medveállományról van szó.
Miközben az elmúlt években számos erdélyi megyében, különösen
pedig a Székelyföldön elszaporodtak a ragadozók okozta károk, sőt
az ember ellen elkövetett támadások, a bukaresti hatóságok bürokratikus akadályokat gördítenek a
kárigényt támasztó gazdák elé, és
csak rendkívül nehezen bocsátanak ki kilövési, áthelyezési engedélyt medvére.
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