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Nem találtak újabb fertőzött egyedet
Továbbra is készültségben a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület

• A folyamatos el-
lenőrzések dacára a
vadászok nem találtak
újabb fertőzött vad-
disznókat Gyepes kör-
nyékén, ahol decem-
ber elején igazolták
az afrikai sertéspes-
tis jelenlétét. A térség-
ben azóta elkezdődött
a vaddisznóállomány
kilövése.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Folyamatosan ellenőrzik a 
vadőrök a Homoródszentmár-
tonhoz tartozó Gyepes kör-

nyékét, de szerencsére nem találtak 
újabb elhullott vaddisznókat, ame-
lyek sertéspestisben pusztulhat-
tak el – tájékoztatott Jakab Attila, a 
Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthor-
gász Egyesület elnöke. Mint mondta, 
a betegség nem jelent meg a háztar-
tásokban sem, így a gazdák állatai 
egyelőre biztonságban vannak.

Megállítani a terjedést

Természetesen ez még nem jelenti 
azt, hogy a kór nem terjedhet, ezért 
Jakab továbbra is azt tanácsolja a 
lakosoknak, hogy ne kiránduljanak 
a környékbeli erdőkben, és állatai-
kat se engedjék szabadon kószálni. 
Előfordulhat ugyanis, hogy a szar-
vasmarhák, kecskék, juhok vagy 
más háziállatok patáikkal viszik be 
a fertőzést a településekre, illetve 

a kutyák is lakmározhatnak olyan 
elhullott vaddisznókból, amelyeket 
a kór pusztított el. „A sertéspestis 
terjedése szempontjából a szabadon 
kószáló kutyák jelentik a legnagyobb 
veszélyt, hiszen azok fejlett érzék-
szerveiknek köszönhetően könnyeb-
ben rátalálnak az elhullott egyedek 
tetemére. Ha pedig abból lakmároz-
nak, hazatérve magukkal hozzák a 
fertőzést” – fogalmazott az egyesület 
elnöke. Kiderült ugyanakkor, hogy 
vannak, akik nem tartják be az elő-
írást, holott ez létfontosságú volna. 
Fertőzött zónának Gyepes és 8 kilo-

méteres körzete minősül, ezen felül 
pedig biztonsági zóna egy további öt 
kilométeres körzet. Előbbi térségben 
két évig lesznek érvényben a korláto-
zások, utóbbiban pedig január 15-éig.

Furcsa helyzet

Mărmureanu-Bíró Leonárd, az 
egyesület igazgatója rámutatott, 
folyamatosan ellenőrzik a vaddisz-
nókondák vándorlását. A fertőzés 
decemberi megjelenése előtt három 
konda hagyta el az említett vadász-
területet, egy 30–40-es létszámú 

pedig máshonnan érkezett. Utóbbi-
ból nyolc egyed igazoltan mérgezés 
áldozata lett, eggyel pedig a sertés-
pestis végzett. Az igazgató azt fur-
csállja, hogy ha a kérdéses egyed el-
kapta a gyorsan terjedő kórt, akkor 
a kondában lévő többi vaddisznó 
miért nem, ahogyan a területen lé-
vő többi vaddisznó sem. A fertőzött 
állatok egyébként 3–10 nap alatt 
elpusztulnak, mégsem kerültek elő 

újabb egyedek. „Ha minden igaz, 
akkor eddig az összes vaddisznónak 
el kellett volna pusztulnia a környé-
ken, ám szerencsére ez mégsem tör-
tént meg” – jegyezte meg.

Kilövik a vaddisznókat

Már elkezdték a környéken élő 
vaddisznók kilövését, az előírt 750 
egyednek nagyjából a fele került 
célkeresztbe – fejtette ki Mărmurea-
nu-Bíró Leonárd. Hangsúlyozta, 
roppant nehéz dolguk van, mivel 
csak lesből lőhetnek. Hajtóvadá-
szatra ugyanis nincs lehetőség, 
hiszen a fertőzött egyedeket átker-
gethetnék más területekre. „Nem 
tudunk megfelelően hatékonyak 
lenni, hiszen ha lesből leterítünk 
egy állatot, akkor a többi 
messze szalad” – fogalma-
zott. Jakab Attila arra is 
kitért, hogy csak minimáli-
san merik etetni a vadakat, 
nehogy más területekről 
is odavonzzák az esetlege-
sen fertőzött egyedeket. Így 
helyszínt is nehéz találni a va-
dászatra, főleg hogy decembertől 
január végéig párzási időszak van, 
amikor a kondák vándorolnak. 
Mindemellett az is nehezíti a kilövé-
seket, hogy az elpusztított vaddisz-
nókat le kell tesztelni a sertéspestis-
re, az eredmények közléséig pedig 
tárolni kell a tetemeket. A vizsgá-
latokat Suceaván végzik, így a pro-
cedúra akár másfél hetet is igénybe 
vehet. Mărmureanu-Bíró hozzátet-
te, nekik is rossz, sőt kifejezetten 
kárt jelent, hogy a környéken el kell 
pusztítani a vaddisznókat, hiszen 
ezek teszik ki például a farkasok ét-
rendjének több mint felét. Ezek után 
a ragadozók őzekre, juhokra és más 
állatokra fognak vadászni.

Összesen 750 vaddisznót kell 
kilőni a fertőzött zónában
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A kutyákat és macskákat éven-
te egyszer kötelező beoltatni 

veszettség ellen. A jelenlegi oltás-
kampány tavaly év végén kezdő-
dött és február 15-éig tart, addig 
minden chippel rendelkező állatot 
immunizálni kell. 

Gyergyószentmiklóson eddig 
több mint 350 kutyát oltottak be, de 
mivel 750 állat szerepel a nyilván-

tartásban, az elkövetkező 
hetekben még sok vakcinát 
be kell adniuk – tudtuk 
meg dr. Gáll József körze-
ti állatorvostól. A Nicolae 
Bălcescu utcai állatorvosi 
rendelőben hétköznapokon 

és szombatonként is várják a 
hat hónapot betöltött házi kedven-
ceket. Mint az állatorvos elmondta, 
a város egy részét már bejárták, és 
ahol otthon találták a gazdákat, 
beoltották és féregtelenítették a ku-
tyákat. Telefonon (0266-361623) to-

vábbra is lehet előjegyeztetni az ál-
latokat, és akár házhoz is kimennek 
a következő hetekben annak érdeké-
ben, hogy minél több házi kedvenc 
megkapja a veszettség elleni oltást. 
A vakcina 15 lejbe kerül.

A városban lévő kutyák többsége 
azonosító chippel rendelkezik, így 
azok, akik nem oltatják be állataikat, 

büntetésre számíthatnak, és annak 
kifi zetése mellett be kell adatniuk a 
vakcinát a kutyának.

Fontos a megelőzés 

Az utóbbi években nem volt veszett 
házi kedvenc a Gyergyói-medencé-
ben, mivel a rókákat rendszeresen 

immunizálják. A megelőzés azonban 
nagyon fontos, mert a veszettség az 
emberre nézve halálos kimenetelű 
lehet, és ezt a betegséget legköny-
nyebben házi kedvenctől vagy kóbor 
kutyától lehet elkapni. Abban az 
esetben, ha kóbor kutya harap meg 
valakit, illetve az ebet nem tudják 
megvizsgáltatni állatorvossal, az 
érintett személy automatikusan ve-
szettség elleni oltást kap. Amennyi-
ben az állatot meg tudják vizsgálni, 
két hétig megfi gyelés alatt tartják, 
és ha nem jelentkeznek a fertőzés 
tünetei, akkor nem szükséges ilyen 
jellegű kezelés a megharapott em-
bernek.   (Barabás Orsolya)

Immunizálják a házi kedvenceket
Nyugdíjkésés 
az új évben
Januárban csak 10-étől kezdő-
dően kézbesíti a nyugdíjakat 
a Román Posta, amely szerint 
más hónapokban már az első 
munkanap előtt három nappal 
megkapják az országos nyug-
díjpénztártól a kikézbesítendő 
összeget, januárban azonban az 
évzárás miatt a nyugdíjpénztár 
csak 7-én kezdi el az utalást. Ezt 
követően további három napra 
van szükség arra, hogy a kész-
pénz eljusson a postásokhoz, 
így ebben a hónapban 10-étől 
kezdődően kaphatják kézhez 
a nyugdíjasok járandóságukat 
– magyarázzák. „A nyugdíja-
sok – akárcsak 2019-ben – idén 
is megkapják járandóságukat 
január 20-áig” – szögezte le a 

Román Posta vezérigazgatója, 
Horia Grigorescu.
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 Akik nem oltatják be állataikat, 
büntetésre számíthatnak
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