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Nehéz célpont marad a vaddisznó
Nem könnyítik meg a vaddisznóállomány megritkítását az új előírások sem
• Nem könnyíti meg a
vadásztársaságok dol-
gát a frissen módosí-
tott vadászati törvény
a sertéspestis miatt
elrendelt vaddisznóki-
lövéseket illetően. Az
új előírás ugyan lehe-
tőséget ad a reflektor-
használatra az éjsza-
kai vadászatokon, de
a vadászok szerint ez
nem nagy segítség.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Kihirdette Klaus Iohannis ál-
lamfő a nemrég módosított 
vadászati törvényt. A sertés-

pestist terjesztő vadak, a vaddisznó, 
róka és sakál vadászata esetében az 
új előírások lehetővé teszik a refl ek-
torhasználatot az éjszakai vadásza-
tokon, ez azonban nemigen könnyíti 
meg a vadászok dolgát, akik a sertés-
pestis terjedése miatt a megszokott-
nál jóval több vaddisznót kell kilője-
nek. Ott, ahol felütötte a fejét a kór, 
az adott vadászterületen gyakorla-
tilag a teljes vaddisznóállományt ki 
kell irtani. Hargita megyében ilyen 
Gyepes térsége, ahol egy elhullott 
vaddisznó teteméből vett minták 
laborvizsgálata során december kö-
zepén igazolták a sertéspestis meg-
jelenését. A vadászterület a Nagy-Kü-
küllő Vadásztársaság ügykezelésébe 
tartozik, és amint Mărmureanu-Bíró 
Leonard, a társaság igazgatója la-
punk érdeklődésére beszámolt róla, 
noha szépen teljesítenek vadászkol-
légái, mostanáig csak a vaddisznóál-

lománynak a felét, a 115-ből mintegy 
60 példányt tudtak kilőni az említett 
vadászterületen.

Nem lesz könnyebb

„Semmivel se lesz könnyebb” tel-
jesíteni a kilövési kvótát, hiába ad 
lehetőséget a módosított vadászati 
törvény a refl ektorhasználatra – vé-
leményezte az új előírást a fővadász. 
Kijelentésére egy találós kérdéssel 
adott magyarázatot: „ha a szóróra 
(a vaddisznó lesvadászatára kivá-
lasztott hely, szerk. megj.) kijön tíz 
vaddisznó, és egyet kilősz, hány 
marad?” A helyes válasz az, hogy 
egy sem, ugyanis a többi elmenekül. 

Nem tud tíz vadász egy lesre kiülni, 
mert lehetetlen, akárcsak az, hogy 
egyszerre leterítsenek tíz vaddisznót 
–mon dta a fővadász, aki szerin t a
hajtóvadászat jóval eredményesebb
lenne, de az nem engedélyezett, és
ezt tiszteletben is tartják. 

Újonnan elhullott vaddisznókat 
viszont nem találtak, és abból kiin-
dulva – amint arról szaktanulmá-
nyokban tájékozódott –, hogy az ál-
lat a fertőzéstől számított 3-10 napon 
belül elpusztul, feltételezhető, hogy 
sikerült megállítani a környéken a 
kór terjedését. Abban azonban nem 
hisz, hogy eltűnik a sertéspestis, 
ugyanis – ugyancsak a szaktanul-
mányok szerint – a vaddisznók szer-

vezetében kialakulhat a rezisztencia 
a kórokozóra, így nem pusztulnak el, 
de tovább hordozzák és terjesztik a 
sertéspestis vírusát.

Óvnák a kocákat

A hajtóvadászat azért tiltott a góc-
pontok 13 kilométeres körzetében, 
hogy a kórokozót esetlegesen hor-
dozó egyedek ne vigyék át más 
vadászterületekre a fertőzést – ma-
gyarázta Benke József, aki a Zete-
laka és Társai Vadásztársaságot ve-
zeti, amelynek a gyepesi zónában 
található vadászterület szomszéd-
ságában is van ügykezelt vadász-
területe. Ő egyébként naiv elkép-

zelésnek tartja, hogy így sikerülhet 
megakadályozni a fertőzés terjedé-
sét, hiszen a kórokozót számtalan 
más faj – például a dögevő emlősök 
és szárnyasok – is közvetítheti, de 
akár az emberi tevékenység által is 
terjedhet. Benke József szerint sem 
válik könnyebbé a vaddisznóvadá-
szat az éjszakai refl ektorhasználat-
nak köszönhetően. „A vaddisznó 
nagyon óvatos állat, minél gyak-
rabban vadásznak rá, annál óvato-
sabbá válik” – fogalmazott, megje-
gyezve, hogy ez tapasztalható 
is a sertéspestis miatt meg-
növelt kilövési kvóták tel-
jesítésének a megkezdése 
óta. Az állományritkításra 
vonatkozó kötelezettséggel 
kapcsolatban kialakult egy 
konfl iktus is. „Mi azt szeret-
nénk, hogy ne lőjék a kocá-
kat, az állam viszont támo-
gatja azt, hogy kilőjék azokat is. Hát 
ha már a természet el akarja vinni 
a vaddisznóállományunkat, mi leg-
alább ne segítsünk rá azzal, hogy a 
kocákat kilőjük” – mondta a főva-
dász, a majdani vaddisznó-szapo-
rulat miatt aggódva. Ő a megnövelt 
kilövési kvótákat is túl magasnak 
tartja. Elmondta, egy 100-as keret-
ből – amiben nagyjából 30 a kocák 
száma – mintegy 70 vaddisznót kel-
lene kilőni, miközben csak 30-40-et 
szabadna ahhoz, hogy egy állandó 
populációt fenn lehessen tartani. 
Mindeközben azt sem lehet tudni, 
hogy a sertéspestis mennyire tize-
delte meg a vaddisznóállományt, 
tehát a valóságban mekkora a kilö-
vésekkel drasztikusan megritkítan-
dó vaddisznó-populáció – hívta fel 
a fi gyelmet a szakember.

A vadászok szerint nem lesz hatása a reflektorhasználat 
engedélyezésének az éjszakai vadászatokon
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A N T A L  E R I K A

A műtétet vezető orvos elmondta, 
egy éve a marosvásárhelyi kli-

nika nyilvántartásában szerepel a 
súlyosan beteg férfi , akinek 

az életét egy új szívvel sike-
rült megmenteni. A szívet 
Iași megyéből hozták, egy 
15 éves donortól, akinél be-
következett az agyhalál, és 

akinek családja hozzájárult, 
hogy egészséges szerveit más életek 
megmentésére használják. 

A marosvásárhelyi szívsebész kö-
szönetét fejezte ki a 15 éves elhunyt 
fi atal családjának, akik egy ilyen ne-
hézségen mentek át, hogy elveszítet-
tek egy gyereket. Talán némi vigaszt 
jelent számukra, hogy gyerekük szí-
ve tovább dobog, remélhetőleg hosz-
szú ideig még – fogalmazott Suciu, 
aki azt is elmondta, hogy a műtét si-
keresnek bizonyult, és remélhetőleg 
a továbbiakban is jól alakul a páci-
ens egészségi állapota.

A fi atal szív erőteljes és jól bírta a 
hosszú szállítást, amíg a Belügymi-
nisztérium és a rohammentőszolgá-
lat jóvoltából Marosvásárhelyre ér-

kezett. Iași-ból ugyanis csak Hargita 
megyéig tudták helikopterrel vinni, 
onnan mentőautó szállította Maros-
vásárhelyre rendőrségi segédlettel, 
hogy minél gyorsabban megérkez-
hessen. Két és fél óra alatt meg is ér-
kezett – részletezte a nehézségeket 
Horațiu Suciu.

A 15 éves fi atal donor más szerveit 
is életmentő műtétekhez használták. 
A májat Iași megyében hasznosítot-
ták, a tüdőt és a vesét Bukarestben.

Az elmúlt évben hat szívátülte-
tést sikerült végrehajtani Marosvá-
sárhelyen, a szívsebész azt reméli, 
hogy 2020 sikeresebb lesz ilyen 

szempontból, több állami finan-
szírozás jut erre a célra, illetve az 
elhunyt személyek hozzátartozói 

közül is többen hozzájárulnak az 
egészséges szervek kivételéhez és 
az életmentő átültetésekhez.

15 éves szívével él tovább egy 40 éves férfi 
• Egy súlyos szívbetegséggel küzdő, 40 éves férfinek
ültetett be új szívet  a Maros megyei szív- és érrendszeri
klinikán Horațiu Suciu szívsebész és csapata.

Horațiu Suciu szívsebész
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