
A törvény által megengedettnél 
háromszor-négyszer több kutyát 
tartanak a pásztorok a legelő 
juhnyájak körül, amelyek így 
tetemes kárt okoznak a vadállo-
mányban – hívják fel a figyelmet 
a vadászok a szerintük általános, 
egész megyét érintő jelenségre. 
Mint mondják, ők tehetetlenek a 
jelenséggel szemben, a hatósá-
gok pedig nem avatkoznak be. 
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Tízezer-háromszáz hektáros 
vadászterületből mintegy 
kétezer hektárt jártak be 

autóval a napokban az egyik alcsíki 
vadászcsoport tagjai. Az ellenőrzött 
területen tíz juhnyáj legel, amelye-
ket hat-tizenöt kutyával őriz a pász-
tor – de egy faluszéli esztenánál hu-
szonnégy kutyát is összeszámoltak 
a vadászok, akik így összesen több 
mint kétszáz, a nyájat őrző négylá-
bút vettek lajstromba. 

„Ezek a kutyák mindent meg-
fognak, ami mozog, több kárt 
tesznek a vadállományban, mint az 
összes vadorzó együttesen” – fogal-
mazott az egyik vadász, aki fültanú-
ja volt egy pásztor hencegésének is, 
amikor az azzal dicsekedett, hogy 
az egyik kutyája már fogott idei 
vadmalacot.

Eladásra is jut a vadhúsból
– A 2006/407-es törvény sze-

rint egy nyáj mellett három kutya 
lehet, a gyakorlatban viszont egy 
esztenánál 10-12 kutya van – közöl-
te Bencze István. A Csíki Vadász-
társulat igazgatója szerint Alcsíkon, 
Felcsíkon egyaránt tapasztalható a 
jelenség. A kászoni területet hozta 
fel példának, ahol állítása szerint a 
tízezer hektáron 12 juhnyáj legel, 
azok mellett átlagban 12 kutyát 
tartanak a pásztorok. Bencze azt 
mondta, a vadásztársulat tehetet-

len, pedig már arról is van tudo-
másuk, hogy a pásztorok vadhúst 
árulnak. 

„Ha a hatóságok nem segítenek, 
mi azonkívül, hogy jelezzük nekik 
a dolgot, nem tudunk mást tenni” 
– mondta Bencze. A hatóságok pe-
dig nem nagyon segítenek – állítja. 
„A helyi rendőrök és a polgármes-
teri hivatalok kellene fellépjenek, 
ők kellene kövessék, hogy miután 
megkötik a szerződéseket a legelte-
tésre, a pásztorok hány kutyát tar-
tanak az esztenákon, illetve hogy 
azok meg vannak-e kötve a karám 
körül” – fogalmazott. 

A törvény ugyanakkor azt is 
előírja, hogy ha a területen hivata-
los engedéllyel járó vadász a szab-
ványnak nem megfelelő kolonccal 

vagy éppen kolonc nélkül, a nyájtól 
távol kóborló ebre akad, lelőheti. 
A vadászok számára viszont ez sem 
mindig járható út – a pásztorok 
ugyanis fenyegetik őket, és Bencze 
szerint már arra is volt példa, hogy 
a vadőrt éjszaka ittas pásztorok 
zaklatták, házának ablakát zörget-
ve. „Soha nem az állat a hibás, az 
a hibás, aki tartja” – summázott a 
vadásztársulat vezetője.

Nem is akármilyen kutyák
Ha a túl sok kutya miatt számon 

kérik őket, a pásztorok a legtöbb eset-
ben arra hivatkoznak, hogy az elsza-
porodott medvék miatt kénytelenek 
ennyi ebbel őrizni a nyájakat. A med-
vék ellen pedig nemcsak sok kutya, 
hanem sok nagy testű kutya kell.

„A juhászok 90 százaléka a 
nagy testű kaukázusi juhászku-
tyák keverékével őrzi a nyájat, így 
a vadász vagy éppen a kiránduló, 
aki kimegy a mezőre, hatalmas 

ebekkel találja szemben magát” – 
mondta Bencze István. Ezeknek 
az állatoknak pedig bőséges élelem 
kell – van vadász, aki állítja, hogy 
tud olyan pásztorról, amelyik nem 
is eteti rendesen a kutyáit, mond-
ván, fognak azok maguknak vadat, 
ha kell. 

„Csoda-e, ha a vadnak nincs 
maradása?” – méltatlankodott a 
neve elhallgatását kérő vadász. Ál-
lítása szerint a kászoni területen 
a tavasszal 15-20-as csapatokban 
legelésztek az őzek a mezőn, hús-
vét után viszont, amióta a juhokat 
kihajtották, egy őzet sem látni: a 
kutyák vagy megfogták, vagy elker-
gették őket. Más években ilyenkor 
szarvasok is lejártak a mezőre, idén 
hírüket sem látták. 

A vadász szerint most egy, a 
polgármesteri hivatallal, illetve a 
község rendőreivel közös akciót ter-
veznek, végigjárják az esztenákat, 
figyelmeztetik azokat a juhászokat, 
akik a megengedettnél több kutyát 
tartanak, és ha így sem szabadulnak 
meg az ebektől, a törvény szerint 
300-tól 1500 lejig terjedő pénzbír-
ságot rónak ki rájuk.

„Mi etethetjük a vadakat, te-
hetünk bármit, amíg a területek 
így tele vannak kutyákkal. Így nem 
lehet vadgazdálkodást folytatni” – 
közölte a vadász. 
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Körkép

A termény betakarítására még várni kell, de a csata, már-
mint a véleménycsata máris kezdetét vette. Ennek keretébe il-
leszkedik be az is, hogy a Romániai Mezőgazdasági Termelők 
Országos Föderációjának (FNPAR) illetékesei ismét megkon-
gatták a vészharangot: a következő időszakban elkerülhetet-
len lesz a mezőgazdasági termények, valamint az élelmisze-
rek árainak megemelése. Ezt az „előrejelzést” azzal próbálják 
megindokolni, hogy az elmúlt időszakokban kedvezőtlennek 
bizonyultak az időjárási körülmények, s a következő perió-
dusban szárazságra lehet számítani, továbbá azzal, hogy a 
szaktárca nem nyújt elegendő támogatást a mezőgazdasági 
szektornak. Már azt is meg jósolták például, hogy a rozster-
més 22,9 százalékkal lesz kisebb, mint a tavalyi, a repce 22 
százalékkal, a napraforgó pedig 7,6 százalékkal. A zöldség-
félék esetében két-három héttel tolódik ki azok vegetációja, a 
gyümölcstermesztésben pedig jelentős károkat okoztak a má-
jus eleji fagyok. Hogy mindennek mennyi a valóságtartalma, 
annak megítélésére nem tartjuk kompetensnek magunkat. 
De az valóban tény, hogy az epertermesztők jelentős vesz-
teséget könyvelnek el (Szatmár megyében, az ország egyik 
legnagyobb epertermesztő megyéjében 60 százalékra tehető 
a terméskiesés), más megyékben (Kolozs, Beszterce-Naszód, 
Szilágy stb.) jelentős károsodás érte a cseresznyét, a meggyet, 
az őszibarackot és a barackot. Van, ahol a gabonaféléket is 
befolyásolta a kedvezőtlen időjárás. Sajnos a károk méretei-

ről hivatalos adatokat nem közölt a szaktárca, így nem lehet 
pontos képet alkotni azok arányairól (nem így Magyarorszá-
gon, ahol a május eleji fagykárokat összesítették, és azok érté-
két nyilvánosságra is hozták). Más vonatkozásban azonban 
nyilatkozott a szaktárca: a miniszter és az egyik államtitkár 
azt hangoztatja, hogy a föderáció képviselői eltúlozzák a 
helyzetet, nincs szó jelentős terméskiesésről, sem pedig az árak 
emelésének megindokoltságáról. Hogy ebben a vélemény-
csatában végül is kinek lesz igaza, azt pillanatnyilag nehéz 
lenne meg jósolni. A dolgok jelenlegi állását azonban magunk 
is megtapasztalhatjuk a helyi piacokon, illetve az üzletekben 
látott árcímkéken. Az egyik nagyáruházban például a minap 
csökkentették 2,22 lejre az Egyiptomból importált „újburgo-
nyát”. Ez az árcsökkentés kilogrammonként több mint 1 lejt 
jelent. A korai zöldségféléket, az epret, barackot azonban a 

tavalyinál viszonylag magasabb áron lehet megvásárolni me-
gyeszerte. Hogy azok honnan származnak, nehéz kideríteni, 
legalábbis a piaci árusok esetében, akik előszeretettel hivat-
koznak arra, hogy szatmári vagy aradi epret forgalmaznak 
10–14 lejes kilogrammonkénti áron – holott értesüléseink 
szerint Aradon, a helyszínen azt 4 lejes áron lehet felvásá-
rolni. Mindebből arra lehet következtetni, hogy a piac haj-
lamosabb a föderáció véleményére „hallgatni”. Ami pedig a 
szaktárca illetékeseinek azon állítását illeti, hogy indokolat-
lan az árak emelése, az nem nyugtathat meg senkit, mert egy 
államtitkár vagy miniszter ilyen vagy olyan kijelentése nem 
jelent „árszabályozást”. Emlékeztetnénk: a tavaly is azt állí-
tották, hogy ha nem is kimagasló, de jó volt a szemesgabona-
termés, lesz elegendő „nyersanyaga” a malom- és sütőiparnak,  
ennek ellenére azok termékeinek árai megemelkedtek, hogy a 
cukor vagy az étolaj iramos megdrágulásáról ne is beszéljünk. 
Sokatmondó az is, hogy április végén az egyik minisztériumi 
illetékes azt állította, két-három héten belül letöri a burgo-
nya árát a hazai újkrumpli. Azt viszont a piacon még nem 
láttuk...
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A nyájAkAt őrző ebek kipusztítják A vAdálloMányt vAgy elűzik Az erdők állAtAit

Pásztorkutyákkal ellehetetlenített vadgazdálkodás

Üres karámot vigyázó ebek. A pásztorok legtöbbször a nagy testű kaukázusi juhászkutyák keverékeit fogadják segítőikül


