
A pityóka- és kukoricaföldeket 
feldúló vadak borzolják a Hargita 
megyei gazdák kedélyeit. Noha a 
vadásztörvény szerint a vadásztár-
saságok dolga megtéríteni a gaz-
dáknak okozott vadkárokat, a va-
dászok állítják: a helyzet kezelésé-
hez a vadakat űző állattartó gazdák 
partnerségére is szükség lenne.
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Immár több hektárra rúg a vadál
latok által napokban tönkretett 
Hargita megyei mezőgazdasági 

területek nagysága – hívja fel a fi
gyelmet Máthé Károly, a Brassóhoz 
tartozó Erdészeti és Vadgazdálko
dási Felügyelőség Hargita Megyei 
Kirendeltségének szakembere. A 
döntően burgonyaföldekben, illetve 
kukoricatáblákban okozott kártétel
ben leginkább a vaddisznók járnak 
első helyen, de az önkormányzatok
hoz beérkező káradatok alapján nem 
vetik meg a kalászos kultúrákat sem. 
A kondák által letarolt területeken 
pedig nem egy esetben százszázalé
kos kár fogadja a kiérkező gazdákat.

Máthé szerint a legtöbb, vadkár
tétellel kapcsolatos esetet Gyergyó
csomafalváról, Salamásról, Má ré
falváról, Farkaslakáról, Csík szent
simonból, illetve Maroshévíz kör
nyékéről jelentették, de a megyében 
szinte nincs olyan település, ahol a 

gazdáknak a vadak „ne segítettek 
volna be” a termés idő előtti beta
karításába. A szakember elmondása 
szerint bár a vadak által egyegy tele
pülésen megdézsmált parcella nagy
sága szerint nem jelentős, ám a gaz
dáknak okozott kár annál inkább, 
ennek megtérítése pedig a hatályos 
jogszabályok szerint a környékbeli 
– az illető területet ügykezelő – va
dásztársaságra hárul.

A gazdák mellett azonban a 
vadkár – mint Fazakas Attilától, 
a székelykeresztúri Hubertusz va
dásztársaság elnökétől megtudtuk 
– a vadászterületek adminisztráto
rainak is komoly fejtörést okoz. A 
Székelyudvarhely és Székelykeresztúr 
között két, egyenként hozzávetőleg 
10 ezer hektáros vadászterületet ke
zelő társaság elnöke saját példájukat 
hozza föl, esetükben ugyanis a kör
nyékbeli gazdálkodóknak a vadká
rokért kifizetendő összeg – a vadak 
takarmányozása után – immár éves 
költségvetésük második legnagyobb 
kiadási tételét jelenti. A megye egyik 
legnagyobb vadpopulációjával ren
delkező társaság azonban a gazdák 
kártérítése mellett nagy hangsúlyt 
fektet a vadkárok megelőzésére. 
„Besegítünk például a területük 
őrzésébe, olyan szempontból, hogy 
szezonon kívüli kilövési engedé
lyeket kérünk a minisztériumtól, 
és ún. vadkárelhárító vadászatokat 

próbálunk szervezni” – magyaráz
za Fazakas. A problémára azonban 
– mint hozzáteszi – ez sem valódi 
megoldás: „hisz lényegében, ha va
lamilyen falu határából elkergetjük 
a vadat, attól az még a későbbiekben 
egy másik falu határában csinálja a 
kárt” – mutat rá a szakember.

Véleménye szerint a vadkárok 
problémáját csakis a gazdálkodók
kal közösen lehet kezelni, ehhez vi
szont az állataikat legeltető gazdák
nak, pásztoroknak is változtatniuk 
kellene egykét káros szokásukon. 
„A vadkárokat csak úgy lehet csök
kenteni, hogyha helyeket biztosí
tunk, ahol a vadnak nyugalma van. 
Rengeteg pénzbe kerül az állatok 
takarmányozása, minden eszköz
zel próbáljuk a vadakat az erdőben 
tartani. Mára viszont a juhok és a 
háziállatok szinte minden kisebb 
legelőn, völgyben, katlanban jelen 
vannak, a fakitermelés mellett pe
dig a pásztorok és a kutyák is folya
matosan űzik a vadakat, ezért azok 
rengeteget mozognak, tehát na
gyobb a vadkár is. Arról már nem 
is beszélve, hogy a vad elől gyakran 
a pásztorok birkái vagy a disznói 
eszik fel az erdőben elhelyezett au
tomata szóróinknál a kukoricát. A 
kisebb bevetett területek mellett a 
vadkárok kapcsán márpedig ezek is 
hozzátartoznak a problémához” – 
sorolta Fazakas.

ÉHes vAddiszNó pityókávAl álmodik

Vadak dézsmálják a termést

hírfolyam

> Gördülékenyebbé teszik a Vidékfej-
lesztési Programot. Könnyített a vidékfej
lesztési pénzalapok leszerződését, illetve lehí
vását szabályozó folyamatokon a napokban a 
mezőgazdasági szaktárca – mondta el Tánczos 
Barna, a tárca államtitkára. „A módosítást első
sorban az Országos Vidékfejlesztési Program 
(PNDR) gördülékenyebb működése, illetve a 
beruházási projektek, folyamatok egyszerűbb 
és hatékonyabb kimenetele érdekében láttuk 
szükségesnek” – nyilatkozta Tánczos. Hozzá

tette, az új kézikönyv értelmében, amennyi
ben a beruházás a finanszírozási szerződésben 
előírt határidő lejártával sem valósul meg, a 2 
százalékos szankció pedig a szerződés összérté
ke helyett csupán a még le nem hívott összegre 
vonatkozik majd. Az államtitkár szerint továb
bi fontos módosítás, hogy a projektekre ismét 
50 százalékos előleg igényelhető, s azon önkor
mányzatoknak, amelyek a közbeszerzési pro
cedúrák miatt kifutottak a 3 éves szerződéses 
határidőből – a 322es, 125ös mezőgazdasági 
intézkedések kapcsán –, az eddigihez képest 
enyhébb szankciók lesznek kiszabva.

> Egymillió euró zöldség-gyümölcs 
népszerűsítésre. A hazai gyümölcsöt és 
zöldséget népszerűsítő programok há
rom évre szóló, 1 millió eurós költségve
tést kapnak, ha a Románia által javasolt 
programot elfogadja az Európai Bizottság 
–tudta meg a Mediafax hírügynökség. A 
programok kapcsán az ajánló szervezet 
vállalja a támogatható költségek legalább 
20 százalékának finanszírozását, míg a 
költségek legtöbb 80 százalékát közpén
zekből állnák: ám ennek is 30 százalékát 
az országos büdzséből, míg 50 százalékát 

az Európai Unió költségvetéséből társíta
nák – áll a Valeriu Tabără mezőgazdasági 
miniszter által jóváhagyott útmutatóban. 
Mint ebből kiderül, a program lényegé
ben a friss gyümölcsök és zöldségek hazai 
és más országokban való népszerűsítését 
támogatná. Az intézkedés jóváhagyása az 
Ecoli baktérium okozta járvány következ
tében „az ágazatot sújtó példátlan válság” 
miatt vált szükségessé. A programot au
gusztus 16ig terjesztik a minisztérium elé, 
mely a kiértékelést követően jóváhagyásra 
az Európai Bizottságnak továbbítja.
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Vaddisznókonda által letarolt kukoricás: a gazdák a vadásztársaságoktól kérhetnek kártalanítást

HArgitA megyei szAkmAi egyesületek
és feldolgozó, értékesítő
szövetkezetek számárA

Pályázati felhívás
Hargita Megye Tanácsa által támogatott Vidékfejlesz

tési Egyesület vissza nem térítendő támogatást biztosít a 
projektek értékének 49 százalékáig szakmai egyesületek, 
valamint feldolgozó és értékesítési szövetkezetek részére.

Pályázók köre, a 2000/26os sürgősségi rendelet sze
rint létrehozott, Hargita megyében hivatalosan bejegy
zett, mezőgazdasággal, vidékfejlesztéssel foglalkozó szak
mai egyesületek, valamint a 2004/566os törvény értel
mében létrejött feldolgozó és értékesítési szövetkezetek.

A pályázat keretében hozzájárulás kérhető a feldol
gozó és értékesítési szövetkezetek megvalósíthatósági 
tanulmányaihoz, tervek elkészítéséhez; más szakmai 
egyesületek részére kiállítások, kerekasztalmegbeszélé
sek, konferenciák szervezésére, illetve szakmai rendezvé
nyeken való részvétel támogatására.

A Hargita megyei szakmai egyesületek – méhészek, 
haltenyésztők és más mezőgazdasági szakmai egyesüle
tek – pályázataira előirányzott keretösszeg 39 ezer lej, 
mely vissza nem térítendő támogatásként a pályázat össz
költségének 49 százalékát fedi. A Hargita megyei feldol
gozó és értékesítő szövetkezetek számára elkülönített ke
retösszeg 60 ezer lej, mely szintén a támogatásra javasolt 
pályázatok összköltségének 49 százalékát fedi.

A pályázatok leadási és iktatási határideje: 2011. au
gusztus 30.

A pályázás feltételei:
– a pályázati űrlapot kísérő dokumentációnak min

den szükséges elemet tartalmaznia kell;
– a pályázati űrlap célkitűzései és tevékenységei meg

feleljenek Hargita megye 2010–2020as időszakra kidol
gozott agrárfejlesztési stratégiájának;

– a pályázó közvetlen felelőse kell legyen a projektnek 
és ne közvetítőn keresztül pályázzon.

Nem támogathatók: hiányos iratcsomók, hiányosan 
vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlapok; azok 
a pályázatok, amelyek nem felelnek meg Hargita Megye 
Tanácsa 2010–2020as időszakra kiadott agrárfejlesztési 
stratégiájának; azok a pályázatok, amelyek nem felelnek 
meg a program által előírt céloknak és célkitűzéseknek;  
azok a pályázati űrlapok, amelyek nincsenek ellátva az 
intézmény vezetőjének aláírásával és bélyegzővel; azon 
pályázók kérése, akiknek törvényszéki végzés útján bank
számláját letiltották; azon kérések, amelyek hamis nyilat
kozatokat tartalmaznak.

További információ, a pályázási űrlap, a pályázási 
útmutató igényelhető a közhasznú egyesület székhelyén 
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, Hargita Megye 
Tanácsának 244/B irodájában, telefon: 0740–169850, 
email cím: avramcamelia@hargitamegye.ro. A pályázat 
benyújtható: egy példányban lezárt borítékban Hargita 
Megye Tanácsának 244/B irodájába (Csíkszereda, Sza
badság tér 5. szám). A hiányos és határidő után beérke
zett pályázatokat nem bíráljuk el.
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