
A
távoli országokba utazók
közül nem is kevesen 
igen furcsa szokásnak

hódolnak. Elindulnak egyedül, 
és népes társasággal, akár 
századmagukkal térnek vissza.
Mint az a cseh utazó, akinek
néhány éve Peruból jövet háti-
zsákjában és bôröndjében 151
teknôs, 54 kígyó, 43 krokodil 
és kajmán lapult.

Ez a „turista” csak egyike
azoknak az illegális állat- és
növénykereskedôknek, akiknek
tevékenységét 1973 óta a CITES

(Convention on International
Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora – Egyez-
mény a veszélyeztetett vadon élô
növény- és állatfajok nemzetközi

kereskedelmérôl), valamint az
Európai Unió és egyes nem uniós
tagországok szabályozása is szi-
gorúan tiltja.

„Mindezen korlátozás ellenére
évente több millió élô állatot 
és növényt hoznak be az EU-ba, 
leginkább papagájokat, hüllôket 
és orchideákat – tájékoztat
Steiner Attila, a WWF Magyar-
ország szakértôje. – Nagy a 
kereslet az ezekbôl a fajokból 
készült tárgyak: a kígyó- vagy
krokodilbôrbôl készült táskák,
cipôk, tigris- vagy leopárd-
bôrök, elefántcsont szobrok
iránt” (lent).

A törvényes és a törvénytelen
állatkereskedelem évente több
mint 350 millió példányt érint.
Minthogy a legritkább állatok
kereskedelme törvénybe ütközô,
e tiltott tevékenység óriási hasz-
not ígér. Nem csoda, hiszen egy
kis jácintara (Anodorhynchus
leari), egy csôrösmellû teknôs

(Geochelone yniphora), vagy akár
egy jávai makákó (Macaca fasci-
cularis, amelynek egy elkobzott
példányát a Fülöp-szigeteken
kapta lencsevégre a fotós) 30 ezer
eurót is megér az Unióban.

A kilencvenes évektôl a közép-
kelet-európai országok fontos 
átutazó területei lettek az illegális
kereskedôknek, akik többnyire az
EU-ból kaptak megrendeléseket.

Az Európai Unió állat- és nö-
vénykereskedelmi szabályozása
még a CITES elôírásainál is szigo-
rúbb. Magyarország 2002-ben 
– Szlovákia után másodikként –
vezette be az EU-szabályozást.

Az új tagországok többségének
– Csehország, Szlovákia, Magyar-
ország és Szlovénia kivételével 
– ki kell dolgozni vagy éppen 
érvénybe kell léptetni az EU-sza-
bályokkal harmonizáló rendel-
kezéseket, esélyt adva jó néhány
fajnak a túlélésre.

– Vörös Eszter
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