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H I R D E T É S

PAPP TAMÁS ORNITOLÓGUS SZERINT HA ÉLETBE LÉP AZ ÚJ VADÁSZATI TÖRVÉNY, MEGFOGYATKOZHAT A VÁNDORMADÁR-ÁLLOMÁNY

Illegálisan fognak be énekesmadarakat
Vadon élő énekesmada-
rakat szabadítottak ki a 
ketrec fogságából Maros-
vásárhelyen a környe-
zetőrség szakemberei. A 
Milvus Madarászcsoport 
vezetője, Papp Tamás 
szerint nem tudni, hogy 
egyéni kezdeményezésre, 
vagy szervezetten fogdos-
sák össze a madarakat. De 
nemcsak ez aggasztja je-
lenleg az ornitológusokat, 
hanem az is, hogy az új 
vadászati törvény szerint 
több vándormadarat lehet 
majd kilőni, mint eddig.

» SIMON VIRÁG

L akossági bejelentés nyo-
mán szálltak ki a Maros 
Megyei Környezetőrség 

szakemberei az egyik város-
közeli mezőre, ahol egy kalit-
kában több énekesmadarat, 
valamint több, ragasztóval 
ellátott faágat találtak, amely-
lyel csapdába akarták szoríta-
ni a szárnyasokat. A ragasztós 
ágakra rászállva a madarak 
nem tudnak tovább repülni. 
Az egészséges madarakat sza-
badon engedték, a kalitkákat 
elkobozták, a sérült egyedeket 
átadták a Milvus Madarász-
csoportnak. Közleményben 
figyelmeztették a lakosságot, 
hogy szabadon élő énekesma-
darakat nem szabad befogni, 
értékesítés céljából árulni, ezt 
a törvény szigorúan bünteti.

Egyéni vagy csoportos 
orvmadarászok?
A Milvus Madarászcsoport ve-
zetője, Papp Tamás a Székely-
honnak elmondta, nem ritka, 
különösen a Hidegvölgy környé-
ki mezőkön, hogy szabadon élő 
énekesmadarakat fognak be és 
adnak el pár lejért. Mint elmond-
ta, csaknem húsz évvel ezelőtt 
még az állatpiacokon is árultak 
kalitkába zárt, mezőn élő éne-
kesmadarakat, de akkor a Milvus 
tájékoztató kampányt indított 
a rendőrséggel közösen, így ez 
a módszer jelentősen háttérbe 
szorult, ha nem is szűnt meg tel-
jesen. A ornitológus kifejtette, 
gond, ha valaki a megélhetése 
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 há-
lózat részeként teszik ezt egyesek, 
s az élő madarakat vagy tetemei-
ket külföldi vendéglőknek adják 
el, jóval több pénzért, ezerszám-
ra. Mint Papp Tamás elmondta, 
fontos lenne, hogy a rendőrséggel 
közösen felgöngyölítsék az ügyet, 
hogy kiderüljön, egyéni kezde-
ményezésekről van szó, vagy 
szervezett hálózat foglalkozik ez-
zel, s komolyabb a gond.

Veszélyben 
a vándormadarak
A madarakkal, madarak védel-
mével foglalkozó szakembe-
reket az is aggasztja, hogy az 
államelnök asztalán van, alá-
írásra vár egy új vadászati tör-
vény, amely, ha alkalmazzák, 

jelentős károkat eredményez-
het a vándormadár-állományra 
nézve. Eddig ugyanis meg volt 
szabva, hogy egy évben orszá-
gosan hány vándormadarat: 

vadludat, nagy liliket lehet kilő-
ni. Például ha a szakemberek 
tudomása szerint egy populá-
ció 500 ezer példányból állt, ak-
kor meghatározták, hogy éven-
te ki lehet lőni 50 ezret, mert ez 

nem okoz jelentős kárt például 
a nagy lilik populációjában. 
Eddig minden vadásztársaság-
ra leosztottak egy bizonyos szá-
mú kilőhető vándormadarat, 
és ehhez a számhoz igazodni 
kellett. A kihirdetésre váró tör-
vény értelmében azonban már 
azt határozzák meg, hogy egy-
egy vadász naponta, a vadászi-
dényben hány vándormadarat 
lőhet ki. Ami azt jelenti, hogy 
elsősorban a hazai vadászok, 
de a külföldről ide érkező ven-
dégek is kilőhetnek naponta egy 
bizonyos számú madarat. „Ez 
akkora pusztításokhoz vezet-
het, amit felmérni nem tudunk 
előre. Ha életbe lép a törvény, és 
egy év múlva kiderül – a leva-
dászott vándormadarak számá-
nak lejelentése nyomán –, hogy 
teljes populációkat sodortak 
veszélybe, akkor már késő lesz 
ezen gondolkozni” – mondta 
a szakember. Kifejtette, az is 
gondot jelent, hogy például a 
nagy lilikekkel együtt repülnek 
a vörösnyakú ludak is, amelyek 
védettek, de ha a nagy lilike-
ket folyamatosan lövik, akkor 
a vörösnyakú ludak közül is 
sok elpusztul, illetve nem tud 
megfelelően táplálkozni és pi-
henni, mert állandóan veszély-
be kerül. „Szükség lett volna 
több tóból álló pihenőhelyeket 
kijelölni, ahol a vándorma-
darak megpihenhetnek, ahol 
nem lövik le őket, de ez sem 
történt meg. Aggasztó mindez 
és bármennyiszer felhívtuk a 
politikusok fi gyelmét, semmi 
nem történt, a vadászlobbinak 
engedve megszavazták az új 
kvótarendszert” – mutatott rá 
az ornitológus.

A Maros Megyei Környezetőrség lakossági bejelentés nyomán csízeket talált kalitkába zárva 
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» Ha életbe lép a tör-
vény, és egy év múlva 
kiderül – a levadászott 
vándormadarak számá-
nak lejelentése nyomán 
–, hogy teljes populáci-
ókat sodortak veszély-
be, akkor már késő lesz 
ezen gondolkozni.

» K. J. 

Bejelentette következő, hetedik 
kiadásának időpontját a ko-

lozsvári Untold, az elektronikus 
zenei fesztivált 2022. augusztus 4. 
és 7. között tartják. A szervezők az 
Untold Facebook-oldalán jelentet-
ték be a jövő évi időpontot. A mega-
rendezvény általában több tízezer 
résztvevőt vonz a kincses városba, 
a hatodik, szeptember eleji ren-

dezvény sokakat aggasztott a ko-
ronavírus-járvány terjedése miatt. 
Amikor az ősz elején berobbant a 
járvány, a kincses város vezetését 
sokan okolták amiatt, hogy zöld 
utat adott az Untold megszerve-
zésének, és a gazdasági, turisz-
tikai szempontokat helyezte az 
egészségügyiek elé. A több mint 
száz országból napi hetvenezer 
résztvevőt Kolozsvárra vonzó, a 
belvárosban szervezett gigabuli 

a zajszennyezés, a gépkocsifor-
galom korlátozása miatt is meg-
osztja évek óta a közvéleményt. A 
rendezvény népszerűsége évről 
évre töretlen volt, idén a 60 eurós 
napi- és 160 eurós hetijegyek elle-
nére minden korosztályt vonzott 
az Untold világa. A fesztivál óriási 
felhajtóerővel hat a kolozsvári in-
gatlanpiacra is, az Untold idejére 
csillagászati áron lehetett szállás-
helyet találni a városban. 

Jövőre nyáron szervezik meg az Untoldot 

Gigabuli. A kolozsvári Untold fesztivált a tervek szerint augusztus 4. és 7. között szervezik meg jövőre




