
CITES-HÍREK

Az elmúlt időszak lefoglalásaiban is a 
Washingtoni Egyezmény által védett fajok 
részei és származékai játszották a főszere
pet, egy esetben pedig illegálisan szállított 
élő állatok akadtak fenn a Vám-és Pénz
ügyőrség ellenőrzésén. Február 3-án a sátor
aljaújhelyi vámhivatal egy Szlovákiából 
érkező szállítmányban 41 díszmadár között 
10 példány, a C1TES hatálya alá tartozó 
papagájt talált. A nyolc rozellapapagáj és 
két szürkefejű törpepapagáj származását a 
tulajdonos nem tudta igazolni. A madarakat 
a Környezetvédelmi Minisztérium Termé
szetvédelmi Hivatala elkobozta.

Mindkét faj a Washingtoni Egyezmény II. 
függelékébe tartozik. Az egyezmény végre
hajtására kiadott miniszteri rendelet alapján 
a szürkefejű törpepapagáj tenyészeteit be 
kell jelenteni az Igazgatási Hatóságnak. 
A rozellapapagáj viszont a bejelentési köte
lezettség alól kivont faj. Ez azt jelenti, hogy 
hazai tenyészeteit nem tartjuk nyilván, a 
tenyészmadarakat és a szaporulatot a tulaj
donos az ország területén származási doku
mentumok nélkül eladhatja, elcserélheti. 
Abban az esetben azonban, ha a faj egyedét 
külföldre viszi vagy onnan behozza, rendel
keznie kell az Egyezmény által előírt enge
déllyel. Az tehát, hogy egy fajt a végreha
jtási rendelet kivon a bejelentési köte
lezettség alól, még nem jelenti azt, hogy 
nem vonatkoznak rá a CITES előírásai. 
Január 8-án egy Dél-Afrikából érkező utas 
kézipoggyászának átvizsgálása során 7 db 
elefántcsontból faragott tárgy került elő. Az 
elefántokra nézve a legfőbb veszélyeztető 
tényező az agyarukért folytatott orvvadá
szat, ez indokolta, hogy az Egyezmény 
mindkét fajt felvegye az I. függelékbe, kate
gorikusan tiltva ezzel egyben az elefánt- 
csont nemzetközi kereskedelmét is. Fentiek

értelmében a tárgyak elkobzásra kerültek, 
és az elkövető ellen a vámhivatal természet- 
károsítás bűntette elkövetésének alapos 
gyanújával tett rendőrségi feljelentést. 
Február 2-án a Vámhivatal munkatársai egy 
Vietnámból érkezett küldemény átvizsgálá
sa során egy -  a köznyelvben kígyópálinka
ként ismert -  gyógyhatású készítményt 
talált. Az üvegben alkoholban egy pápasze
mes kobra mellett egy lándzsakígyó és szá
mos gyógynövénygyökér volt. Az üvegben 
lévő kobra a CITES II. függelékébe tartozó 
állatfaj. Mind élő, mind élettelen példányai
ra vonatkozik az Egyezmény által előírt ex
portengedély-kötelezettség. A szállítmányt 
azonban nem kísérte a szükséges okmány, 
így az lefoglalásra került.
Az utóbbi két esettel kapcsolatban szeret
ném felhívni azok figyelmét, akik egzotikus 
országokban töltik szabadságukat vagy hi
vatalos kiküldetésüket, hogy tájékozódja
nak, mielőtt bármilyen állatból, növényből 
készült emléktárgyat vásárolnak, hiszen 
ezzel -  bár legtöbbször akaratukon és tud- 
tukon kívül — természetkárosítást követ
hetnek el.

Körösi Levente

Az új Mátra turistaatlaszban a hétvégi kirándulók számára 28  
túraleírás ad útmutatást a különböző látnivalók bejárására, de 
található útvonal a rendszeres természetjárók, a teljesítmény
túrákat kedvelők részére is. Szó esik a kötetben a mátrai turiz
mus múltjáról, a hajdani kisvasutakról, a jelenről pedig a 
növény- és állatvilágot,a hegyvidék üdülőhelyeit, a télisport
lehetőségeket illetve a kerékpártúrákat bemutató fejezetek szá
molnak be.
A 130 oldalas útikönyvben a turistautak által érintett tele
pülésekről külön ismertetők tájékoztatnak, ahol a neveze
tességek bemutatása mellett számos hasznos gyakorlati tudni
való is található.
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