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Újra pisztrángélőhely lesz
Visszatelepítenék a Békény-patakba a ragadozó halakat
• A Gyergyószent-
miklóson átfolyó 
Békény-patak felső 
szakaszaiban már 
évtizedek óta nem él 
pisztráng. Egy egye-
di kezdeményezés 
azonban újra a raga-
dozó hal élőhelyévé 
változtatná a patak 
felső szakaszát. Ha itt 
beválik, a példa raga-
dós lehet.

GERGELY IMRE

Rengeteg oka van annak, 
hogy kipusztult a pisztráng 
a Békényből (és más gyer-

gyószéki vizekből), és a természet 
önmagában nem képes ezt vissza-
fordítani. Emberi segítséggel azon-
ban lehetségesnek látszik, ezen 
dolgozik a gyergyószentmiklósi 
Dianim Egyesület. A patak város 
feletti szakaszán már hét zúgót, 
azaz kis vízesést alakítottak ki a 
mederbe helyezett fatörzsekből, és 
a projekt lezárásáig összesen húsz 
ilyen készül. Ezek a fakitermelések 
okozta zavarosságot, hordalékot 
fel tudják fogni, némileg csillapít-
ják a patak sebességét, búvóhelyet, 
nyugalmat talál a pisztráng, és oxi-
génnel is dúsul a víz – magyarázza 
Farkas Attila, a szervezet titkára és 
a projekt tudományos koordináto-
ra. A víz minősége, kémiai össze-
tétele egyébként is megfelel most 
is a hegyi patakok csúcsragadozó-

jának, ami abból is látható, hogy 
lentebb a patak mentén több piszt-
rángtenyészet is működik.

Kormánytámogatás 
a civil kezdeményezéshez

A Dianim Egyesület által kigon-
dolt projektet a bukaresti kor-

mány főtitkárságán belül működő 
Fenntartható Fejlődés Főosztály 
karolta fel, ennek vezetője, Bor-
bély László nemrégiben egy bu-
karesti sajtótájékoztatón beszélt 
erről. Az élőhely újrateremtésére 
közel 70 ezer lejt fordítanak, mi-
után számos szakhatóság szük-
séges engedélyét (vízügy, környe-

zetvédelem, önkormányzat stb.) 
beszerezték. A több hónapos elő-
készületi folyamat után készültek 
el az első vízlépcsők, és a projekt 
zárásaként (várhatóan október 27-
én) telepítik a patakba a 2000 pi-
ros pettyes sebes pisztrángot. Az 
egyedek számát is az egyik szak-
hatóság határozta meg.

Mások is követnék a példát

Veress Csaba, a szervezet elnöke 
elmondta, amióta elkezdték a mun-
kát, több megyéből, más hegyvidé-
ki településekről is érdeklődtek a 
kezdeményezésük iránt (amiről úgy 
tudják, hogy az első ilyen az ország-
ban). Tehát amennyiben beválik az 
elképzelésük, és évek múlva egy 
megerősödött, gyarapodó piszt-
rángállomány él majd a Békényben, 
máshol is követni fogják a példát. 
Sokat számít, hogy az 1996–1998-as 
széltörés után megindult nagymér-
tékű erdőkitermelés ma már jóval 
környezetbarátabb módon zajlik. 
Korábban előfordult, hogy a patakok 
medrében húzatták a kivágott 
rönköket, de ma járműveken 
hozzák le a hegyről, így ke-
vésbé ártanak a vizeknek. 
Nincs mezőgazdasági mű-
velés és ezzel járó vegysze-
rezés sem a patak mentén 
– állapította meg Farkas Attila. 
Ő egyébként a Sapientia egyetem 
oktatója, az erdőmérnöki szak prog-
ramfelelőse is, és vadgazdálkodási 
tárgyak tartoznak hozzá. Azt terve-
zi, hogy ha lesz további támogatás, 
az egyetem eszközeit, erőforrásait 
felhasználva követni, monitorozni 
fogják a pisztrángpopuláció alaku-
lását – az egyetem részéről van nyi-
tottság ehhez. 

A betelepítés után a csendőrség 
ügyel majd arra, hogy az orvhalá-
szat ne tegyen kárt az állományban. 
Idővel pedig megfelelő szabályozás 
mellett horgászni is lehet itt, bővít-
ve a vidék turisztikai kínálatát is.

Tudományos felmérés előzte meg a projektet, 
melynek részeként eddig hét zúgó készült el

◂  FORRÁS:  DIANIM EGYESÜLET

Három parkoló autót rongált meg

Járdán parkoló autóknak ütközött gépjárművével egy 30 éves csíkszentdo-
mokosi nő Csíkszeredában, a Decemberi forradalom utcában hétfőn késő 
este, az esetről a 112-es segélyhívó számon értesítették a csíkszeredai 
rendőrséget. A hatóságiak helyszínen végzett vizsgálatai alapján kiderült, 
hogy a három autót megrongáló sofőr ittas állapotban ült a kormánykerék 
mögé, leheletéből 0,90 mg/liter légalkoholszintet mutatott ki az alkohol-
szonda. Az ügyben ittas vezetés miatt indult eljárás.

▴  OLVASÓI FELVÉTEL

A tárcavezető arra utalt, hogy a 
járvány mostani, negyedik hul-

láma immár olyan sok embert meg-
fertőzött az országban, hogy 

az oltatlanok most már nem 
igazán reménykedhetnek 
abban, hogy elkerülik a be-
tegséget. Két nappal koráb-
ban Alexandru Rafi la mik-
robiológus, aki Romániát 
képviseli az Egészségügyi 

Világszervezetben (WHO), 
úgy fogalmazott: kicsi a valószínű-
sége, hogy az oltatlanok ne fertő-
ződjenek meg, mert a jelenlegi hul-

lámban dominánssá vált vírustörzs 
háromszor ragályosabb az eredeti 
variánsnál. A tárcavezető a Bukarest 
határában felállított, lélegeztetésre 
szoruló koronavírusos betegeknek 

szánt mobil kórház üzembe helyezé-
se alkalmából beszélt a Covid-kórhá-
zak kapacitásának növelését célzó 
erőfeszítésekről. Megemlítette, hogy 
míg kinevezésekor, azaz egy hónap-
pal korábban 630 súlyos beteget 
ápoltak koronavírus-fertőzéssel az 
intenzív terápiás részlegeken, szá-
muk mára megközelítette az 1700-at.

A 19,3 milliós Romániában a beolt-
ható lakosság 34 százaléka kapott leg-
alább egy adag vakcinát. A stratégiai 
kommunikációs törzs keddi jelentése 
szerint az utóbbi 24 órában minden 
korábbinál több, 442 koronavírusos 
beteg halt meg, ami csaknem kétsze-
rese az utóbbi két hét átlagának. Ezzel 
átlépte a 40 ezret a járvány ismert ro-
mániai áldozatainak száma. Rekordot 
döntött az egy nap alatt diagnosztizált 
fertőzöttek száma is: a 16 743 új eset 
csaknem másfélszerese az utóbbi két 
hét átlagának.

Mindenki védett lesz, de jobb megoldás az oltás
• Mindenki meg fogja szerezni a védettséget, de jobb 
és kevésbé kockázatos megoldás az oltás felvétele, 
mint a betegségen való átesés – figyelmeztette pol-
gártársait Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter 
kedden, amikor újra megdőlt az országban szinte min-
den korábbi járványügyi rekord.

Az utóbbi 24 órában 
minden korábbinál 
több, 442 korona-
vírusos beteg halt meg.




