
Eladó a természet?
Az állatok, növények, a belőlük 

készült ajándéktárgyak, 
használati cikkek nemzetközi 

kereskedelme hatalmas 
méreteket ölt

A kereskedelem 
több mint 350 millió
egyedet érint évente



Kereskedelmi károkozás

A vadon élő állatok és 
növények fennmaradása 

szempontjából az 
élőhelyek tönkretétele 

után a 

kereskedelmi célra 
történő gyűjtésük és 

felhasználásuk a második 
legsúlyosabb                     

veszélyeztető tényező



Kipusztuló fajok – valós 
igények?



Tukánélet – betyárélet?



Értékes csempészáruk

Az illegális kereskedelemi 
forgalomba kerülő

állatok és növények a 
legértékesebb csempészáruk 

a kábítószerek után!



Ritkuló fajok = Növekvő árak

• ♦ Bolivia, 1991-1995
• ♦ Bolivia, 2002
• ♦ EU, 1999
• ♦ Csehország, 2002

�15-20 $ (3-4 ezer Ft)
�300-1.100 $ (60-220 ezer Ft)
�4.000-7.000 $ (0,8-1,4 millió Ft)
�12.500 $ (2,5 millió Ft)

A kékfejű ara a 
természetben 
egyre ritkább



Vásárlói felelősség

Fő exportálók: Dél-Amerika, Afrika,             
Délkelet-Ázsia
Fő importálók: Nyugat-Európa, USA, Japán



Szenegál-papagájok felértékelődése a 
többlépcsős kereskedelemben

400 papagáj 
beszerzése a 

Szenegáli madárbefogótól
20-60 cent (40-120 Ft)

példányonként

Afrikai nagykereskedő
továbbadja 

példányonként 
3,5 $(700 Ft) -ért

Európai nagykereskedő
továbbadja 

példányonként 
35 $ (7.000 Ft) -ért

Európai kiskereskedésekben 
végül egy papagáj 
65 $ (13.000 Ft) -ért 

cserél gazdát



Az Európai Unió részesedése

• 2000-2003-ig  3,8 millió madár kerület nemzetközi 
kereskedelembe

• ennek 79 %-a vadon befogott volt
• A vadon befogottak 93% -át az Európai Unió importálja

• Az EU ~ 2,8 millió vadon befogott madarat importált 
mindössze 4 év alatt! 



A jákópapagájok sorsa

Szállítás közben az utat „jól megjárták”……

Még

boldogan



EGYEZMÉNY A VESZÉLYEZTETETT VADON 
ÉLŐ ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYFAJOK NEMZETKÖZI 

KERESKEDELMÉRŐL

1973. március 3-án jött létre 
26 ország aláírásával

Az 
Egyezménynek 
ma 175 ország 
tagja



I. FÜGGELÉK
Azok a kipusztulás szélén álló fajok, melyekre a 
nemzetközi kereskedelem veszélyt jelent, vagy 

jelenthet

ALAPELV: A (vadon fogott 
példányokkal) NEMZETKÖZI 
KERESKEDELEM TILOS
Csak kivételes esetekben 
engedélyezett, és mesterségesen 
szaporított / tenyésztett példányok 
esetén

•előzetes import engedély +
(re-) export engedély



II. FÜGGELÉK
Olyan, jelenleg kipusztulással nem fenyegetett 

fajok, melyek nemzetközi kereskedelmét 
szabályozni kell ahhoz, hogy vadon élő

állományuk ne kerüljön kritikus helyzetbe 

ALAPELV: A NEMZETKÖZI 
KERESKEDELEM ENGEDÉLYEZETT, DE 
ELLENŐRZÖTT

• A vadon élő példányok egy 
tudományos alapon megállapított 
éves kvóta erejéig kereskedelmi 
forgalomba bocsáthatók

• (re-) export engedély



III. FÜGGELÉK
Olyan, az I. és II. Függeléken nem szereplő fajok, 

melyekről egy tagállam megállapította, hogy a 
területén élő állomány hatékony védelme 

nemzetközi összefogást igényel

ALAPELV: A NEMZETKÖZI 
KERESKEDELEM ENGEDÉLYEZETT, DE 
ELLENŐRZÖTT

• (re-) export engedély vagy 
származási bizonyítvány



Emberi tényező…

Az afrikai elefánt (Loxodonta africana ) 
állományának csökkenése
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A Washingtoni Egyezmény 
hazai 

végrehajtása:



Jogellenes behozatal



Belső ellenőrzés

A kaviár az anyahal 

életébe kerül



Mindent a 
szemnek,
semmit 

a kéznek!



Mit tehetünk mi?

A tengeri 
teknősöknek, 
a csigáknak, 
kagylóknak a 
vízben a 
helyük - nem a standokon!



Hazai tájakon



NE VEDD, VÉDD!


