
A székelyföldi erdők „lakóinak” 
bemutatásáról, az embert kö-
rülvevő természet védelméről 
és szeretetéről, illetve a Hargi-
ta, Kovászna és Maros megyei 
vadásztársaságok jó hangulatú 
ismerkedéséről, barátkozásáról 
szólt a hétvégén első alkalom-
mal megrendezésre került Szé-
kelyföldi Vadásznapok. A közel 
ezerfős látogatottságot felmu-
tató rendezvény kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt tartalmas 
kikapcsolódást nyújtott.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Három megye vadásztársa-
ságainak gyűjteményéből 
szemelgetve több mint 

150 vadásztrófeát, valamint a Har-
gita, Kovászna és Maros megyei er-
dőkben honos vadállatok kitömött 
példányait vehették szemügyre a 
hétvégén a Dánfalván megrende-
zett I. Székelyföldi Vadásznapokra 
kilátogató nagyközönség.

Trófeamustra, 
medvesimogatással
Az élethű preparációk között 

kiállított róka, farkas, hiúz, vaddisz-
nó, fácán, illetve medve legjobban 
a gyerekek tetszését nyerte el, akik 
– amint tehették, a kordon alatt 
átbújva – meg is simogatták az álla-
tokat. Egy-egy helyzetkép ráadásul 
annyira élethűre sikeredett, hogy egy 
öt év körüli fiúcska a tyúkocskát is 
meg szerette volna menteni a szájá-
ban cipelő róka komától. A komoly 
pontértékű szarvasagancs- és őzbak-
trófeák vagy épp vaddisznóagyarok 
viszont az ünnepségnek helyet adó 
sportcsarnokot betöltve, még a leg-
idősebb, sokat látott vadászokat is 
csodálatra késztette, nem mindenna-
pi háttérként közös fotózásra is csá-
bítva a vadásztársaságok tagjait. A 
kétnapos, pénteki-szombati rendez-
vény amúgy minden programpontja 
a vadászatról, a vadgazdálkodásról 
és a természet szeretetéről, védelmé-
ről szólt. Utóbbit fogalmazta meg 
legfontosabb intésként és üzenet-
ként a szombati Hubertusz-mise is, 
melynek keretében a helyi sportcsar-
nokot zsúfolásig töltő hallgatóság a 
dánfalvi plébános tolmácsolásában 
a vadászok védőszentjének, Szent 
Hubertusznak az életútjával és taní-
tásával is megismerkedhetett, míg a 
mise záróakkordja áldozatbemuta-

tással, illetve az áldozatot jelképező 
szarvasnak járó tisztességmegadással 
zárult. A könnyebb kikapcsolódást 
szolgálta viszont már a vadásztársu-
latok – csakis vadhús alapanyagokat 
felhasználó – főzőversenye, illetve 
vadászkutya- és szarvasbőgés-bemu-
tatója.

Vadkárfelmérés: 
több jogot a helyieknek
A rendezvény keretében ugyan-

akkor vadászati szakemberek kö-
zötti kerekasztal-beszélgetésre is sor 
került. A beszélgetés alapvetően két 
téma köré csoportosult: az egyik a 
vadkárok problémájához, a másik 
az erdei kantonházak, vadászlétesít-
mények átvételéhez kötődött. Mint 
Márton István, a Székelyföldi Va-
dásznapokat szervező Nimród Va-
dászegyesület elnöke kifejtette, az 
erdei vadak által okozott kárfelmé-
rés kapcsán nagy hiányosság, hogy 
a 407-es vadásztörvény kihagyta a 
tulajdonosok részvételét a vadkár-
megállapító bizottságokból. „Ezt 
próbálnánk meg leegyszerűsíteni, 
a bürokráciát megszüntetni, kérve a 
napokban Borbély László miniszter 
úrtól, több kompetenciát utaljon át 
a megyei környezetvédelmi ügy-
nökséghez, illetve a vadásztársasá-
gok és a területtulajdonosok is kap-
janak lehetőséget, hogy egyszerűb-
ben tudják megoldani a vadkárok 
megtérítését” – mondta el Márton. 
A másik terítékre került probléma-
kör azon vadászlétesítményeknek, 
erdei kantonházaknak a helyzeté-

hez kötődött, melyek még mindig a 
Romsilva állami erdőgazdálkodási 
társaság ügykezelésében vannak. 
„Ezek a házak pusztulásra lesznek 
ítélve, ha nem lesz gazdájuk. Mivel a 
területek mind magántulajdonban 
vannak, legyen szó akár közbirto-
kosságról, akár magánszemélyekről, 
a vadászházakat pedig még mindig 
az állam ügykezeli, el szeretnénk 
érni, hogy a házikókat adják át az 
illető területet kezelő vadásztársa-
ságoknak, közbirtokosságoknak. A 
területtulajdonosok reális áron akár 
hajlandók meg is vásárolni ezeket a 
házikókat, aztán pedig bérbe adni 
az illető vadásztársaságnak. Ezt a 
kérésünket már tolmácsoltuk az 
ügyben illetékes Környezetvédel-
mi és Erdészeti Minisztérium felé” 
– magyarázta Márton. Hargita me-
gyében amúgy a legfrissebb felmé-
rés szerint 32 vadászlétesítmény át-
adásáról, illetve az 1948 után elkob-
zottak visszaszolgáltatásáról lenne 
szó. Márton szerint a létesítmények 
többségét ráadásul kitűnően lehet-
nek turisztikai célokra is hasznosí-
tani. Hargita megyén belüli példá-
nak a csíkmadarasi halastónál levő 
létesítményt, illetve az ivói, egykori 
Ceauşescu-vadászkastélyt hozta 
fel. „Ezeket csak és kifejezetten 
turisztikai szempontból lehetne 
kihasználni a legteljeskörűbben. 
Mert az, hogy egy évben egy vagy 
két alkalommal idegen vadászokat 
szállásolunk el, még nem jelent 
elegendő kihasználtságot” – fűzte 
hozzá Márton.
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Ünnepelt a vadásztársadalom

Három megye legértékesebb vadásztrófeáit mutatták be a hétvégén fotó: domján levente

> Nagyító alá vették a területalapú 
támogatásokat. Túljutottak a brüsszeli 
számvevőszék ellenőrzésén a Hargita Me-
gyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifi-
zetési Ügynökség (APIA) szakemberei, il-
letve a helyszíni szemle tárgyául kiszemelt 
gazdák. A kontroll eredményét taglaló 
hivatalos jegyzőkönyvre feltehetően még 
hónapokig kell várni, ám a helyi szakem-
berek szerint nem lehet különösebb gond 
az ellenőrök jelentésében. A brüsszeli el-
lenőröket a 2010-es évre kifizetett terület-
alapú támogatások jogossága érdekelte. Az 
Európai Számvevőszék szakemberei ennek 
keretében szerdától péntekig megyénkben 

is szúrópróbaszerű helyszíni ellenőrzé-
sekkel vizsgálták, hogy jogosan kapták-e 
a Hargita megyei gazdák a 2010-es évre 
kifizetett területalapú támogatást. Négy 

gazda helyzetét vizsgálták az ellenőrök, 
közülük egyet mindössze adminisztratív 
szempontból, a támogatást igénylő irat-
csomóját nézték át. Egy máréfalvi, illetve 
egy farkaslaki gazdánál azonban alapos 
helyszíni szemlét tartottak a földeken. 
Szemügyre vették, hogy az illető termelők 
megművelték-e a földeket, betartották-e 
a GAEC-kód néven ismert megfelelő 
mezőgazdálkodási módszereket, illetve 
ellenőrző méréseket végeztek. Noha az el-
lenőröket csak a kontroll céljára kiszemelt 
területek helyzete érdekelte, a terepszemle 
során szemet szúrt több megműveletlen 
parcella is. Felvetődött a kérdés, vajon 

nem igényeltek-e, illetve nem kaptak-e az 
illető parcellákra támogatást tulajdonosa-
ik – számolt be lapunknak Haschi András 
(fotónkon), a kifizetési ügynökség Hargi-
ta megyei igazgatója. A helyi szakemberek 
szerint ilyenkor igazolódik be, hogy indo-
kolt, a sokak által túlzottnak nevezett vas-
kalaposság. Abból nem lehet baj, ha már 
helyi szinten gondoskodnak a szakembe-
rek a szabályok betartatásáról – vélekedett 
Haschi. A brüsszeli számvevőszéki szak-
emberek által vizsgált esztendőben egyéb-
ként Hargita megyében több mint 29 ezer 
gazda összesen 184,700 hektárra igényelt 
területalapú támogatást.hí
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AgrárKonferencIA 
A MAgyAr TudoMány Ünnepén

Csődben a nemesítés?
Az elmúlt öt évben mélypontjára jutott a székelyföldi 
szarvasmarha-állományra fordított nemesítési munka: 
az állomány 90 százalékának ugyanis – az elhanyagolt 
vérvonalvezetés miatt – mára követhetetlen az erede-
te, amiért a gazdák és a szakemberek egyaránt hibásak 
– hangozott el a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 
tartott csíkszeredai agrárkonferencián.

D. L.

Hegyvidéki mezőgazdaság és fenntartható fej-
lődés címmel szervezett pénteken a Magyar 
Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat kere-

tében egynapos konferenciát a Kolozsvári Akadémiai 
Bizottság agrártudományi szakbizottsága a csíkszeredai 
Sapientia egyetemen. Az érdeklődők neves előadóktól 
a fenntartható fejlődés szerteágazó megközelítéséből 
hallhattak előadásokat, mind az állattenyésztés, mind a 
hegyvidéki növénytermesztés és legelőgazdálkodás vo-
natkozásában.

Romokban hever a székelyföldi szarvasmarha-ne-
mesítés, annak ellenére hogy a román tarkára építhető 
hús- és tejtermelés óriási potenciált kínálna a térség gaz-
dái számára – hangsúlyozta előadásában Suba Kálmán, a 
Regionális Állatnemesítő és Szaporodásbiológiai Intézet 
igazgatója. Mint rámutatott, a székelyföldi tehénállo-
mány közel 90 százalékának követhetetlen a vérvonalve-
zetése, ám a gazdák az eredetvezetéssel járó papírmunka 
helyett fajtajavításként inkább a több ezer euróba kerülő 
külföldi, ám tiszta papírokkal rendelkező tehenek vásár-
lását választják. „Pedig nagyon könnyen előfordul, hogy 
azok semmivel se jobbak, azonban az osztrák gazdáknál 
levő állatoknak még a 4 ezer literes tejtermelésről is hi-
vatalos tanúsítványa van. A mi gazdáinknak hanyagság-
ból még az ötezresről sincsen” – fejtette ki Suba. A szak-
ember szerint sürgősen újra kell gondolni a „csődbe” 
jutott nemesítési és szaporítási tevékenységet is, de felül 
kell vizsgálni a tenyésztői egyesületek eddig betöltött 
szerepét is. Suba komoly kritikával illette a megyei te-
nyésztési hatóságokat, melyek állítása szerint nem látják 
el hatósági szerepköreiket. Mint rámutatott, sürgősen ki 
kell dolgozni a román tarka tenyésztési programját, a faj-
tanemesítésben pedig csak a hegyi tarkákat lenne szabad 
használni, nagy hangsúlyt fektetve a megfelelő formájú 
és könnyen fejhető tőgyre, hibátlan és száraz körmökre, 
jobb izmoltságra és optimális rámára.

A tenyésztési elvekről, illetve a fenntartható gaz-
dálkodásról értekezve a hegyi tarka szarvasmarha volt 
a központi eleme ugyanakkor két Hargita megyei szak-
ember, Tiboldi István és Sólyom Gizella előadásának 
is, míg Haschi András, az APIA Hargita megyei igaz-
gatója a magas természeti értékű gyepterületekről és az 
agrárkörnyezet-gazdálkodási támogatásokról, Ferenczy 
Ferenc, a Gordon tejfeldolgozó minőségbiztosítási 
osztályvezetője pedig a Hargita megyei kisgazdaságok 
a fenntartható mezőgazdasági termelés terén betöltött 
szerepéről beszélt. Máthé Emma, a Hargita Megyei Ag-
rárkamara igazgatójának előadása azonban a fejlődést 
már az agrárökológia, míg Gálfi Nándor, a Csíkszeredai 
Burgonyanemesítő Intézet vezetőjének bemutatója a 
növénytermesztés alternatíváinak oldaláról közelítette 
meg, részletesen kitérve például az energiafűz termelé-
sének profittermelő gazdasági és környezetvédelmi vo-
natkozásaira.


