Konzultáció vadkárok megelőzése ügyében
2017. május 29 - 2017. Június 08

A Konzultáció Borboly Csabával elnevezésű Facebook-csoportban 2017. május 29-én a vadkárok
megelőzése kapcsán hirdettünk konzultációt.
Az emberek és a nagyragadozók együttélésével foglalkozó európai uniós platform
(http://ec.europa.eu/…/s…/carnivores/coexistence_platform.htm) ülésére június 9-én került sor
Bukarestben, ahol Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke fejtette ki álláspontját a téma
kapcsán. Hargita megyében egyre gyakoribbak a medve támadások, amelyek elsősorban a
kistermelőket sújtják, ezért gyors és hatékony megoldásokra van szükség.
A konzultáció eredményeinek összefoglalója:
1. Szavazásra bocsátott válaszlehetőségek:
Összesen 8 válaszopcióra lehetett leadni voksokat.
2. Szavazatok:
A megadott válaszlehetőségekre összesen 130 szavazat érkezett a 11 nap alatt.
3. Hozzászólások:
A konzultációhoz összesen 9 hozzászólást írtak.
Link:
https://www.facebook.com/groups/641571599341625/permalink/838861156279334/
A szavazatok arányos eloszlása:

Korlátoznám a vadak számát, a meglévő élőhelyek
nagysága szerint ( túlszaporodás…
Vadföldek létesítésének állami és közösségi
támogatása
Támogatási rendszer a védett vadak által látogatott
területekre, legelők, kaszálók, szántóterületek
A vadkárokat fizessék meg a vadásztársaságok, akik
élvezik a vadgazdálkodás hasznát.
Konzultáció szervezése, amely során az érintettek és
illetékesek közösen dolgoznak ki megoldást a…
Hajtóvadászatok szervezése annak érdekében, hogy
a vadállatokat távol tartsák a lakott területektől
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Európai uniós támogatás a vadkárok megtérítésére
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Helyi készenléti egységek felállítása a vadállatok
problémájának kezelésére
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Korlátoznám a vadak számát, a meglévő élőhelyek nagysága szerint ( túlszaporodás
meggátlása/kontrolálása)

98 szavazat

Vadföldek létesítésének állami és közösségi támogatása

14 szavazat

Támogatási rendszer a védett vadak által látogatott területekre, legelők, kaszálók,
szántóterületek

11 szavazat

A vadkárokat fizessék meg a vadásztársaságok, akik élvezik a vadgazdálkodás hasznát.

3 szavazat

Európai uniós támogatás a vadkárok megtérítésére

1 szavazat

Hajtóvadászatok szervezése annak érdekében, hogy a vadállatokat távol tartsák a lakott
területektől

1 szavazat

Konzultáció szervezése, amely során az érintettek és illetékesek közösen dolgoznak ki
megoldást a problémára

1 szavazat

Helyi készenléti egységek felállítása a vadállatok problémájának kezelésére

0 szavazat

A szavazatok és hozzászolások alapján:
Az eredmények azt mutatják, hogy a szavazók háromnegyede korlátozná a vadak számát.
A válaszadók 10%-a a vadföldek létesítését tartja a legmegfelelőbb megoldásnak állami és közösségi
támogatásból, közel ennyien a támogatási rendszer kialakítására voksoltak.
Három szavazat érkezett „A vadkárokat fizessék meg a vadásztársaságok, akik élvezik a
vadgazdálkodás hasznát” válaszopcióra és egy-egy szavazat az „Európai uniós támogatás a vadkárok
megtérítésére”, „Hajtóvadászatok szervezése annak érdekében, hogy a vadállatokat távol tartsák a
lakott területektől” és „Konzultáció szervezése, amely során az érintettek és illetékesek közösen
dolgoznak ki megoldást a problémára” opciókra.
A „Helyi készenléti egységek felállítása a vadállatok problémájának kezelésére” válaszopcióra nem
érkezett egy szavazat sem.
A hozzászólásokból kiderül, hogy vannak, akik a fakitermelés korlátozásában és a természetes
élőhelyek megőrzésében látják a megoldást a medveproblémára: „Esetleg ha az erdőket nem vágnák
ki, akkor lenne helye a vadnak is ... csakhát az erdőket kivágják, keresztül vágtatnak Endurokkal, ATW
kell...”, „Amíg az erdőket nem irtották a vadakkal nem volt gond, nem jöttek le a falvakba.... Egyik
pontra se tudok szavazni!!!! A megfelelő szavazási lehetőség nincs feltüntetve!!! MEG KELL ÁLLITANI
AZ ERDŐIRTÁST !!! Vissza állna a rend, amit Isten adott nekünk!!!”.

