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Veszélyeztetett madárpopuláció
Befogják az énekesmadarakat, lelövik a vándormadarakat
• Vadon élő énekes-
madarakat szaba-
dítottak ki a ketrec 
fogságából Marosvá-
sárhelyen a környe-
zetőrség szakemberei. 
A Milvus Madarász-
csoport vezetője, 
Papp Tamás szerint 
nem tudni, hogy egyé-
ni kezdeményezésre 
vagy szervezetten 
fogdossák össze a ma-
darakat. Nem csak ez 
az egy aggasztó tény 
van, ami a napokban 
az ornitológusokat 
foglalkoztatja.

SI MON V I R ÁG

A Maros Megyei Környezetőr-
ség szakemberei lakossági 
bejelentés nyomán mentek ki 

az egyik város közeli mezőre, ahol 
egy kalitkában több énekesmadarat 
találtak, de több olyan ragasztóval 
ellátott faágat is, amellyel csapdá-
ba akarták zárni őket. A ragasztós 
ágakra rászállva a madarak nem 
tudnak továbbrepülni, így a csalit 
állítók össze tudják szedni őket. Az 
egészséges madarakat szabadon 
engedték, a kalitkákat elkobozták, 
a sérült madarakat átadták a Milvus 
Madarászcsoportnak. Közlemény-
ben fi gyelmeztették a lakosságot, 
hogy szabadon élő énekesmadara-
kat nem szabad befogni, árulni, ezt 
a törvény szigorúan bünteti.

Egyéni vagy csoportos 
orvmadarászok?

A Milvus Madarászcsoport vezető-
je, Papp Tamás a Székelyhonnak 
elmondta, nem ritka, különösen a 
Hidegvölgy környékbeli mezőkön, 
hogy szabadon élő énekesmada-
rakat fognak be és adnak el pár le-
jért. Mint kifejtette, csaknem húsz 
évvel ezelőtt még az állatpiacokon 
is árultak kalitkába zárt, mezőn élő 
énekesmadarakat, de akkor ők egy 
tájékoztató kampányt indítottak a 
rendőrséggel, így ez a módszer je-

lentősen visszaszorult, ha nem is 
szűnt meg teljesen. Az ornitológus 
kifejtette, az is gond, ha valaki meg-
élhetése érdekében befogja és 5–10 
lejért eladja az énekesmadarakat, de 
ez a jelenség nem jelent komolyabb 
veszélyt a populációra. Az jelent 
gondot, ha szervezetten, egy hálózat 
részeként teszik ezt egyesek, és az 
élő madarakat vagy tetemeiket kül-
földi vendéglőknek adják el, jóval 
több pénzért – és ezerszámra. Papp 
Tamás elmondta, fontos lenne, hogy 

a rendőrséggel közösen felgöngyö-
lítsék ezt az ügyet, hogy kiderüljön, 
egyéni kezdeményezésekről van-e 
szó, vagy szervezett hálózat foglal-
kozik ezzel és komolyabb a gond.

Veszélyben a vándormadarak

A madarakkal, madarak védelmé-
vel foglalkozó szakembereket az 
is aggasztja, hogy az államelnök 
asztalán van, aláírásra vár, egy új 
vadászati törvény, amely ha alkal-
mazzák, jelentős pusztulásokat 
eredményezhet a vándormadár-ál-

lományban. Mint megtudtuk, eddig 
meg volt szabva, hogy egy évben 
országosan hány vándormada-
rat – vadludat, nagy liliket – lehet 
kilőni. Például ha a szakemberek 
tudomása szerint egy populáció 500 
ezer példányból állt, akkor megha-
tározták, hogy évente ki lehet lőni 
50 ezret, mert ez nem okoz jelentős 
kárt például a nagy lilik populáció-
jában. Eddig minden vadásztársa-
ságra leosztottak egy bizonyos szá-
mú kilőhető vándormadarat, és azt 
be kellett tartaniuk. A kihirdetésre 
váró törvény értelmében azonban 
már azt határozzák meg, hogy egy-
egy vadász naponta hány vándor-
madarat lőhet ki a vadászidényben. 
Ami azt jelenti, hogy első-
sorban a hazai vadászok, 
de a külföldről ide érkező 
vendégvadászok is kilőhet-
nek naponta egy bizonyos 
számú madarat. „Ez akkora 
pusztításhoz vezethet, amit 
felmérni nem tudunk előre. 
Ha életbe lép a törvény és 
egy év múlva kiderül – a leva-
dászott vándormadarak számának 
lejelentése nyomán –, hogy teljes 
populációkat sodortak veszélybe, 
akkor már késő lesz ezen gondol-
kozni. Az is gondot jelent, hogy 
például a nagy lilikekkel együtt re-
pülnek a vörösnyakú ludak is, ame-
lyek védettek, de ha a nagy lilikeket 
folyamatosan lövik, akkor a vörös-
nyakú ludak közül is sok elpusztult, 
illetve nem tud megfelelően táplál-
kozni és pihenni, mert állandóan 
veszélyben van. Szükség lett vol-
na több tóból álló pihenőhelyeket 
kijelölni, ahol a vándormadarak 
megpihenhetnek, ahol nem lövik 
le őket, de ez sem történt meg. Ag-
gasztó mindez, és bármennyiszer 
felhívtuk a politikusok fi gyelmét 
erre, semmi nem történt, a vadász-
lobbinak engedve megszavazták az 
új kvótarendszert.”

Főként csízeket találtak 

a kalitkákban
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A diabétesz-világnapot minden 
évben november 14-én tartják. 

Ezen a napon született Frederick 
Banting, akinek Charles Besttel kö-
zös gondolata vezetett az inzulin 
1922-es felfedezéséhez. A világna-
pot a Nemzetközi Diabéteszszövet-
ség (IDF) és tagszervezetei rendezik 
meg világszerte.

Fontos a tájékoztatás 

Diabétesz-világnapot első alkalom-
mal 1991-ben szervezett a Nemzetközi 
Diabéteszszövetség (IDF) és az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO), látva 
a cukorbetegség világszerte növekvő 
terjedését. Azóta folyamatosan nő a 

népszerűsége, ma már több mint 350 
millió embert kapcsol össze a világon, 
köztük az egészségügyi ellátás szak-
embereit, ápolókat, cukorbetegeket 
és a társadalom valamennyi tagját. 

Szombaton kék fénnyel világították 
meg Marosvásárhely Polgármesteri 
Hivatalának épületét ebből az alka-
lomból. Azért esett a választás a kék 
színre, mert ez a világnap szimbolikus 

színe. Az esemény célja a nagyközön-
ség tájékoztatása a diabétesz meg-
előzésének fontosságáról, valamint 
arra is szeretnének rávilágítani, hogy 
mennyire fontos a betegség ellenőrzés 
alatt tartása, illetve a betegségben 
szenvedők életminőségének javítása. 
A marosvásárhelyi polgár-
mesteri hivatal az épület 
megvilágítása által vesz 
részt a diabétesz megelő-
zéséért folytatott harcban 
– írta közleményében az 
önkormányzat. Egyébként 
a Maros Megyei Cukorbeteg 
Gyerekek és Fiatalok Egye-
sületét tizenöt éve hozta létre néhány 
olyan szülő, akiknek az élete egyik 
napról a másikra megváltozott, ami-
kor gyerekeiket 1-es típusú diabétesz-
szel diagnosztizálták.

Kék fénybe borult a marosvásárhelyi városháza
• A Maros Megyei Cukorbeteg Gyermekek és Fiatalok 
Egyesületének (ASCOTID) és Marosvásárhely Polgármes-
teri Hivatalának szervezésében idén is kék fénnyel világí-
tották meg a marosvásárhelyi önkormányzat épületét a 
diabétesz-világnap alkalmából.

A diabétesz-világnap alkalmából kék fénnyel 

világították meg az önkormányzat épületét 
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