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Sajtóközlemény
Alcsíki–medence Natura 2000 területen gyakran rossz szélviszonyok mellett is tarlókat, háztartási hulladékokat vagy
száraz növényzetet gyújtanak meg a mezőgazdasági területek, legelők és kaszálók tulajdonosai/helyi lakósok.
Halmokba gyűjtött száraz növényzet kerül elégetésre pajták, istállók vagy csűrök közelében, elősegítve a tűz gyors
terjedését a háztartásokban és környezetükben, hatalmas károkat okozva. Ebből kifolyólag az ACCENT GeoÖkológiai
Szervezet, mint az Alcsíki–medence Natura 2000 terület gondnoka, szeretné a lakosság figyelmét felhívni, hogy a
2005. december 22-ei 195-ös Sürgősségi Kormányrendelet 94. cikkelye értelmében: TILOS A TARLÓ, SZÁRAZ
NÖVÉNYZET ÉS A LÁGYSZÁRÚ NÖVÉNYEK ÉGETÉSE !!!
Az Alcsíki–medence Natura 2000 terület és a szomszédságában élő lakosság informálását/tudatosítását szolgáló
kampány részét képező tevékenységek célja a kontrolálatlan égetések elkerülése az elkövetkező időszakban azáltal,
hogy informálja/tudatosítsa a lakosságot, a tarlók, nádasok és száraz növényzet égetésével kapcsolatos törvényekről,
valamint a mezőgazdasági területeken a száraz növényzet égetésével járó kockázatokról, illetve az ezt
megakadályozó intézkedésekről, beleértve a törvények be nem tartása esetén kiosztandó büntetésekről.
A kampány során,a szervezet szeretné felhívni az Alcsíki–medence Natura 2000 területen és a szomszédos
területeken lévő juhászok figyelmét a juhnyájak esetében megengedett juhászkutyák számával kapcsolatban,
valamint, hogy kötelező minden kutya esetében a kolonc használata (407/2006-os Vadászati és Vadvédelmi Törvény
23. cikkely). Egy juhsereg mellett nagyon sok (kb. 10 – 20) juhászkutyát tartanak. Ezért nagy gondot és fenyegetést
jelentenek az emlősök (vaddisznó, róka, őz, szarvas, nyúl, borz és medve), és a földön vagy ahhoz közel fészkelő
madarak számára (tőkés réce, haris, fogoly stb.). Valamint azon fajok számára is, melyek a juhász kutyák miatt,
tavasszal és ősszel, elveszítik az Olt menti táplálkozási területeiket. Azonban az is tény, hogy az emberre is veszélyt
jelentenek, ugyanis tavasszal és ősszel kockázatos az Alcsíki–medence Natura 2000 területen sétálni, vagy egy
kirándulást szervezni, mivel 2 km távolságból is támadnak ezek a kutyák. A kutyák nyakában nincs kolonc, ezért még
veszélyesebbek lehetnek, amikor állatra vagy emberre támadnak. A kolonc szerepe, hogy lassítja őket a futásban,
valamint a harapásban is. A juhászok ismeretei hiányosak a jogszabályokat illetően, mivel kiskorú gyerekekre is
rábíznak egyes nyájakat, akik természetesen nincsenek tájékoztatva ezekről a törvényekről.
A kampány tevékenységei a következőek:
 A helyi és megyei hatóságok támogatásának megszerzése;
 Figyelmeztető/informáló plakátok elkészítése és kiosztása a négy községben (Tusnád, Csíkszentsimon,
Csíkszentimre és Csíkszentkirály);
 Informáló/tudatosító karavánok szervezése, ahol informáló szórólapok kerülnek kiosztásra, az említett
községek általános iskoláiban lévő Junior Ranger csapatokba tartozó diákjainak segítségével;
 Személyes tájékoztatások, esztenáról esztenára, tulajdonostól tulajdonoshoz ellátogatva;
 A számba vett juhászkutyák számára koloncok készítése és kiosztása;
 Sajtóközlemények írása a helyi napilapokba és online újságokba.
Ez a kampány az „Aktív közösségek a környezetért” projekt keretén belül kerül megvalósításra és a Svájci
Államszövetség társfinanszírozza, a kibővült Európai Unió számára létrehozott Svájci Hozzájárulásból.
További információkért keresse kapcsolattartó személyünket:
MOLNÁR Gyöngyvér
Mobil: 0722 161 372, E-mail: gyongyos.vera@gmail.com
www.eco-turism.ro www.ogaccent.ro www.bazinulciuculuidejos.ro www.facebook.com/OrganizatiaGeoecologicaAccent
www.ce-re.ro

www.ecopolis.org.ro

www.ogaccent.ro

