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Korlátozott pacsirtavadászat
Nem lehet indoklás nélkül énekesmadarakra lőni

SIMON VIRÁG

A Vízügyi és Erdőügyi Mi-
nisztérium idei döntése 
alapján a 2019-2020-as va-

dászati idényben 440 000 mezei 
pacsirta  kilövését engedélyezték, 
ami a madarászok szerint nagyon 
nagy szám és semmi nem indo-
kolja. A Milvus Csoport vezetője, 
Papp Tamás a Székelyhonnak el-
mondta, hogy nem beszélhetünk a 
mezei pacsirta elszaporodásáról, 
sem arról, hogy ez a madárfajta 
kártékony lenne, így a szakmi-
nisztérium döntése nem volt meg-
alapozva. A Milvus támogatta a 

Szövetség a Visszaélések Ellen 
Egyesületet (Asociația Alianța 
pentru Combaterea Abuzurilor), 
amely bíróságon támadta meg a 
szakminisztériumnak a négy ma-
dárfaj kilövési kvótájára vonatko-
zó rendeletét. A Brassói Ítélőtábla 
október 24-én született döntése 
helyt adott a feljelentésnek és fel-
függesztette a rendeletet. „A bíró-
ság kimondta, hogy a szaktárca 
nem alapozta meg tudományos ér-
vekkel a döntését, s ennek hiányá-
ban az nem állja meg a helyét. Bár 
ez a döntés csak erre a vadászati 
idényre érvényes, reméljük, hogy 
precedens értékű lesz, s ezután a 
minisztérium alaposabban átgon-
dolja, hogy milyen kilövési kvótá-

kat szabjon meg. Jól tudjuk, hogy 
sok esetben, amikor valóban fontos 
volna, nem szabja meg a kvótákat. 
Azt is fontos elmondani, hogy a me-

zei pacsirta vadászatát semmiféle 
érvelés nem támasztja alá. Románi-
ában nincs hagyománya a pacsirta 
vadászatának. Ez egy haszonszer-

ző intézkedés, amivel külföldi, el-
sősorban olasz vadászok igényeit 
elégítik ki” – ismertette.

Könnyen összetéveszthető

Papp Tamás arra is felhívta a fi gyel-
met, hogy a mezei pacsirta köny-
nyen összetéveszthető olyan fajok-
kal, melyek vadászata tilos, mint a 
kalandra pacsirta, sziki pacsirta, 
búbos pacsirta, parlagi pityer.  Így 
a mezei pacsirta vadászatának en-
gedélyezésével ezek a fajok is ve-
szélybe kerülnek. Azt is elmondta, 
hogy ugyanezen elgondolás alap-
ján kérni fogják, hogy csak a tőkés 
récét lehessen vadászni, más fajo-
kat ne. Hozzátette, amikor  200 fős 
csapatokban repülnek a récék, és 
a csapatban 8 féle réce van, akkor 
a vadászok nem fi gyelik, hogy mit 
lőnek le sörétes puskával. Ezért azt 
szeretnék elérni, hogy csak a tőkés 
réce csapatokra lehessen lőni.

Semmi sem indokolja a pacsirták lelövését
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• Nem volt tudományos érvekkel alátámaszt-
va, így  a bíróság felfüggesztette az Vízügyi és
Erdőügyi Minisztérium azon döntését, amely a
mezei pacsirta, a szőlőrigó, a hegyi réce és a
fütyülő réce kilövésére vonatkozott. A Milvus
Csoport vezetője üdvözölte ezt a döntést, hi-
szen precedens értékű, s szigoríthatja a vonuló
madárfajok kilövését.




