
A% EUROPA' UN'O iu.LANDosiTOnA A 
VADMADARAK IMPORT'" AsANAK TILAl.MAT 

2007. januarl1·en az EU egyhanguan ligydOnti5!t, hogy betillja a vadma
darak importalasat, megel6zve ezzel a feft6zo betegsegek, mint a madal
influenza behurcoaasal Ennek eredmenyekeppen evente csaknem 4 mil
li6 maclaral kfm8lnek meg a nemzerkozi Mlatkereskedelemt6l, melyek igy 
a vadonban maradnatnak. 

A tOrtimet 2004 decembereig nylilik vissza, amikor neves termeszeIVe
do szervezetek (American Bird Conservancy, Defenders of Wildlife, 
Greenpeace, IFAW, Jane Goodall Institute, National Audubon Society, 
RSPCA, Pro Wildlife, Worid Parrot Trust) Osszefogva megirtak az EUI()
pai UniOnak a Vadmadar Nyilatkozatot (The European Union Wild Bird 
Declaration). Ebben a dokumenl1.Jmban figyelmeztenek az EU-t, hogy mi· 
Iyen veszelyeket rejl a vadmadarak behozatala, ilieIVe hogyan veszelyez
teli ez a lajok lulelesel eredeli el6helyukon. 

Nem tell el egy €lV, amikor 2005 novembereben az EgyesOlt Kiralysag· 
ba Suriname·b61 (Del·Amerika) es Thail61dr61 erKeztek Yadon befogott 
madarak, melyekel kaz6s karantenban tartottak megerkezesOk ulan. 
T6bb madarelpusztult, es a tesztek HsN, madarinfluenza virust6rzset mu· 
taltak ki. A hatosagok gyors lepeseket teltek, aminek eredmElOyekepp 
mEl9 a fe lledezest kovele heten ideiglenesen leallitottak minden vadma· 
dar importjal az EU·ba 1 h6napig. 

Miel6tt az 1 honapos tilalom vElget ert volna, kiterjesztettek tovabbi 2 00' 
napl"a, 2006. januAr vElgeig. Ez idOt adott a termeszetveoo szervezetek· 
nek, hogy lontos jelenleseket, adatokat kUkljenell az Europai Unionak a 
yadon befogott madarak kereskedelmer61, felhiwa ezzel a figyelmet az 
importlilalom fenntartasanak szuksegesseg~e. 

A hataridO lejArtanak kOzeledtevel Markos Kyprianou - az EurOpai Bi· 
zonsag egeszsegiigyi es fogyasztovedelmi biztosa - bejelentette, hogy a 
tilalmat lovabbi 4 honap.-a kiterjesztik, majusig. Ezalan a tagallamok kep. 
visel6ibOl allo Elelmiszerlanc· es AliategeszsegOgyi Atland6 Bizonsag 
(Starlding Committee on the Food Chain and Animal HeaHh - SCFCAH) 
Ie/iilvizsgalta az eddigi oontesekel, es a tilalmal k~erjesztene julius 31·ig. 

A lermeszet· es allatvedo szervezelek mar kezzeHoghalo adatokkal 
tudtak szolgalni az elmuH tel evrel: a tilalom eddig 2.600.000 vadmadarat 
mentelt meg a belogastol. Ezen szervezelek felhivasara rengeteg allalba· 
nit ragadott lollal egy.egy madarakat abrazolo kepeslap elkli ldesere Mar· 

kos Kyprianounak, kaszonetUket kifejezni az eddigiekM. Bar valoszinu· 
leg nem a kepeslapol< mian, de Kypl'ianou 2006. december vegeig, azaz 
lovabbi S hOnapra te~esztene ki az ideiglenes vadmadar impof\tilalmat. 

Nem sokkal kes6bb a Brit Atlatorvosok Egyesulete (British Veterinary 
Associalion) bejelentette uj allasp:m~1 az Europai Unionak a vadmada· 
rak importtilalmanak alJanOOsftasara. 

A Vadmadru- Nyilalkozal halasara Markos Kyprianou mEl9 200S maju· 
saban lelkene az Europai E'lelmiszerbiztonsagi Hivatalt (European Food 
Salety Authority - EFSA) egy ffiggellen tudomcmyos !irtekeles kidolgoza· 
sara a vadmadru-·kereskedelemrol. Ez a jelentes 2 honappaJ ezelott ke· 
szlill el, es ez biztosilona a tudomanyos forrasat a januar 11·( dOnlesl'\el(. 

.Ez az inlezkedes egy hatalmas lep€s a madarak megorzese es j6le· 
Ie tele , es mar nagy szliksElge volt a kozegeszseg es mez6gazdasag 
megovasahoz." - hangoztatta Or. James Gilardi, a World Parrot Trust 
igazgatoja. 

200S·ben az Europai Uni6 alkolla a yadon betogott madar·vilagkeres· 
kedelem fe lvevopiacanak 90 %·at. mintegy 2 millio madara! importalva 
evente. Madarvedelmi szakMok becslese szerinl az EU szamara bela· 
goll madaraknak durvan a lele pusztul el a befogas, illetve a szallftas alan. 

,Europa egy fonlOS kOszobOt lepen at azzal, hogy lezarta ezt az osi ke· 
reskedelmel. A madarkereskedelem milli6kkal16bb vadmadarat pusztilott 
el, minI a madarintluenza, de ez a tilalom most megkfserli leallftani. Elis· 
meres a bizottsagi lagoknak ezert a dantesert, amelynek egesz biztosan 
pozitlv hatasa lesz a ritka madarlajokra vilagszerte." - mondta Mike Parr 
az Amerikai Madarvedelmi Szervezet (American Bird Conservancy) aiel· 
nCke. 

Az. uj szabc'llyozas Melmeben csak azokOOl az orszagokb61 engedetye
zik fogsagban tartott, illetve tenyesztett madarak behozataJaI az EU·ba, 
ahonnan mar eddig is szallitonak eJ6 baromfrt. Ezek a biztonsagosnak 
itett orszagok (USA, Ausztralia, Kanada es nehany lovabO kereskedelmi 
partner) mar bizonyitottak magas szinvonalukat az allalegeszsegiigy Ie· 
len es kepessegOkel a nemzetS\Ozi allategeszsegiigyi problemak megol· 
dasAban. A karanlen felletelei szigofUbba valnak, es az expofl<l.lO Ofszag· 
nak is karantenban kel l tartani egy ideig a madaraikat. A yadon belogott 
madarak behozatalat teljesseggel megtiltoltak. Az uj szabatyozasok nem 
vonatkoznak bizonyos madarakra, igy a kereskedelmi cellal behozott 
baromfikra sem. 

O. Gy. 

tiil kozvetleniil az Odll aljahozjlltllnk. 
Ezt tavozasllnkkor agyaggalmindig 
gondosan lezartuk, hog)' ne valtoz
zon meg a feszek mikroklimaja. A 
kiemelt fi6kikat madarasz zsakok
ban levittiik a talajszilHre , es kiilon
bozo mereseket, megfigye1eseket ve
geztiink rajtuk. 

bk szama, elemezve ezzel a szaporo- gezni a vegetaci6n. A novenyek rend
dasi sikeriiket. szeres eUen6rzese lehet6ve teszi sza

Egy feszek ujrael1enorzcscre rend- munkra jobban 111egeneni, hogy mi
szerim minden hanmdik napon keriilt lyen ripusu erd6ket preferalnak a pJ-

Hogy nyomon kOvessi.ik fejlodesii
ket. rogzitettiik sulyukat, kiilonbozo 
testreszeik meretet, tollazatuk fejlett
seget, ektoparazicikat gyujtottiink r6-
luk. es yen vcttiink nemiik meghat:i
rozacihoz (ez kesobb tortent labor
ban). Ha alkalmunk volt fclnott egye
det megfogni, akkor oket meg is gyu
rUztiik es yen vcttiink endoparazitaik 
vizsg;ibtahoz (szimen laborban). Min
den teszckrol olyan adatokat is gyuj
tottiink, mint: tojasok szama, merete, 
a kike1t fi6k:lk szama, a kireplilt 116-

SOL Odllkat ellenoriztlink a rezerva- pagajok , inetve hogy mikor mennyi 
tum teriileten bellil cs kiviil is (ahol eie1 em (virag, gyiimolcs, bog}'6) all 
egy fi6ka kivetdevd a tobbit a helyi- rendelkezesre $Z.1mukra. 
ek mindig elcivolitotcik, mikor mar A kesobbiekben tervezik a kirepiilr 
nagyobbak volrak, eladva a Proyecto fi6kak es a fe1n6tt egyedek cidi6tele
Ele munkacirsainak). az awte1emze- metrias nyomkoveteset. ami tovabbi 
sek socin osszehasonlicisi lehet&eget adatokar szolgalt.1tna peldlul a popu~ 
biztositva a ket teriiler kozOtt. : Iki6 tele1ohelyer61 vagy a fi6lcik kire-

. , 
Del koriil ertiink VlSSla az alapcibor- : piiles utani tulelesi sikereir61. 

ba, ekkor a h6merseklet mar sokszor: Az awtok gyUjtesevei es feldolgoza-
49 °C-ra emelkedert. Ebed ucin jurott sa.val remelhetoleg olyan rudomanyo
id6nk a cirsacigi detre, kesziilOdni a san megalapozott infonn;lci6khozjut
delucini tevekenyscgekre, vagy csak nak, ami mar garandlhatja a popuHci6 
pihenni J fugg6agyainkban. D&lutan hosszu tavll tuleJeset. 
4-t61 sotetedi .. ·sig (ez 8-9 koriil volt) 
ujra nekiindultunk mas feszkeket el
len6rizni VJgy megfigyeleseket ve-
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