
Nem mindennapi látvány fo-
gadja a csíkdánfalvi víztisztító 
rendszer környékére látogató-
kat, ugyanis a néhány éve visz-
szatelepített hódok egy gátat 
építettek – még hasznos hoza-
déka is van, ugyanis felfogja az 
Olton érkező szemetet.
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Hódok építettek közel 
másfél méter magas gátat 
az Olt csíkdánfalvi sza-

kaszán. A part menti fákból össze-
hordott gát ottjártunkkor egyedi 
pompában tárult a szemünk elé, 
ugyanis a hidegnek köszönhetően 
jégpáncél borította be. 

A néhány éve visszatelepített 
rágcsálók száma az utóbbi években 
megnőtt – tudtuk meg a település 
néhai polgármesterétől, Süket Je-
nőtől. Elmondása szerint a hódok 
visszatelepítés óta ez a legnagyobb 

építmény Felcsíkon, amit az „ön-
kéntes gátépítők” hoztak létre egy 
év leforgása alatt. A napokban 
elhunyt polgármester úgy véleke-

dett, hogy egyaránt van jó és rossz 
hozadéka a hódok visszatelepítésé-
nek ezen a környéken.  Szerinte jó 
dolog, hogy ez a gát feltartóztatja a 

Csíkszentdomokos és Balánbánya 
irányából a folyó vizén érkező sze-
metet, amit időnként kihalásznak 
a vízből, így ez a szemétmennyiség 
nem halad tovább a folyón Csík-
szereda irányába. Azt is elmond-
ta, hogy ezek a pillepalackok és 
nejlonzacskók a legkárosabbak a 
vízben élő halak számára, ugyanis 
főleg ez utóbbiakba szoktak bele-
gabalyodni és elpusztulni a vízben 

élő ivadékok. Rossz viszont, hogy 
az állatok nem kímélik a külön-
böző gyümölcsfákat sem, amelye-
ket időnként alaposan megrágnak 
a környező gazdaságokban. A 
hódok a medertisztító munká-
juk mellett a víz partján található 
fákon kívül a fölöslegesnek szá-
mító, túlnőtt ágakat is beépítik 
gátjaikba, ezáltal a környezetüket 
is szebbé teszik. 

Az eurázsiai hódok (Castor fiber) a 19. század végére teljesen eltűntek a 
hazai vizekből. Visszatelepítésük csak az elmúlt 20-30 évben vált igazán 
eredményessé. A brassói ICAS kutatóintézet munkatársai 1998–2003 
között 150 egyedet engedtek szabadon az Olt, Maros és Ialomiţa folyó-
kon. Őshonos állatok révén, könnyen megtelepedtek, jelenleg már több-
szörösére nőtt az állomány.  Hargita megyében az Olt folyó teljes szaka-
szán megjelentek a hódok, egészen Csíkszentdomokosig. Nemcsak a fo-
lyón és annak holtágaiban telepedtek meg, de felmerészkedtek a nagyobb 
patakokon is. A hódok kerülik a zajos környezetet, szennyezés esetén pe-
dig elhagyják életterüket. A kutatók „ökológiai mérnököknek” nevezik a 
hódokat, mivel élőhelyüket tudatos munkával alakítják ki. 
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