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Házi kedvencből inváziós vadállat: meg lehet akadályozni?
Az impulzusvásárlástól az egzotikus fajok szabadon engedéséig

A kis cuki kedvenc pár év alatt óriásira nőhet

A Barcelonai Egyetem Biodiverzitási Kutatató Intézetétől Alberto Maceda Veiga vezette azt a
kutatást, mely kimutatta, hogy 2009 és 2011 között több mint 60 ezer egzotikus állatfaj okozott
problémát gazdáiknak Spanyolország észak-keleti részén. Ezek a számok azonban még mindig nem
tükrözik teljesen azt, hogy mennyit engedtek belőlük szabadon.
„Az emberek főleg azért válnak meg a házi kedvenceiktől, mert hirtelen felindulásból vásárolnak, és
ezeknek a fajoknak egy része szabadon engedve könnyen és gyorsan szaporodik” – mondta Maceda.
„Általában a kicsi és aranyos állatokat könnyen megveszik az emberek, majd amikor nagyra nő és
már gondot jelent a tartása, megszabadulnak tőle. Nem minden emberben cselekszik a felelős
állattartás jegyében, pedig egyes hosszú élettartamú fajok, mint például a teknősök esetében ez a
felelősségvállalás több évig-évtizedig is tarthat.”
A törvények nem szabnak gátat az egzotikus állatok szabadon engedésének
Spanyolországban 2011 óta tilos az egzotikus fajok kereskedelme, birtoklása és szállítása. A
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szabályozás hatékonyan megszüntette a boltokban a jogszabály hatálya alá eső rák-, hal-, hüllő- és
kétéltűfajok kereskedelmét. Az embereket azonban nem tartotta vissza attól, hogy az inváziós
fajokat szabadon engedjék.
„A szabályozás alá eső fajokon kívül is számtalan másik van, melyeket folyamatosan dobnak ki a
szabad természetben, vagy a különböző menhelyekre kerülnek” – teszi hozzá Maceda. „A
legnagyobb probléma azonban azokban az egzotikus állatokban rejlik, melyeket óriási mennyiségben
értékesítettek évekkel ezelőtt. Ez a jól ismert vörösfülű ékszerteknős tipikus esete, melyek eleinte
aprók, majd óriásira nőnek, és akkor megszabadulnak tőlük gazdáik. A tanulmány rámutat arra, hogy
a törvényi szabályozásnak csak évekkel később mutatkozik meg a hatása a szabadon engedett
egzotikus állatok számában, melyekkel korábban szabadon kereskedtek.
Ezek az intézkedések nem túl hatásosak akkor, ha egy inváziós faj már elterjedt egy adott
területen.”

Ugyan a törvény megállította ezeknek a fajoknak a kereskedelmét, de „az állatok kidobása egy
másik bűncselekmény, és erre a problémára jelenleg nincs törvényi szabályozás.”
„Nem tekinthetünk el attól a ténytől, hogy egy háziállat szabadon engedése rizikót hordoz magában,
nem csak etikai oldalról, és éppen ezért meg kell akadályozni” – hangsúlyozta a kutató.
Küzdelem az állatjólétért és a felelős állattartás népszerűsítése
A biológiai biztonsági intézkedések javítása az állattartó telepeken, a fajokra vonatkozó kereskedelmi
kritériumok változtatása, és a vásárlók felelős állattartásra való okítása mind olyan intézkedések
lehetnek, melyek segítenének csökkenteni a kidobott állatok számát. „Szükséges lenne
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nyilvántartást vezetni az állattartókról, a felvilágosító kampányoktól függetlenül. Az egyik lehetőség,
hogy a tulajdonosnak fel kell mutatnia egy bizonyítványt arról, hogy megkapta a felvilágosítást,
illetve mikrocsippel és speciális tartási engedélyekkel lehetne szabályozni, hogy csak olyan fajokat
tarthassanak házi kedvencként, melyek nem okoznak problémát.”
A kutatók szerint fontos lenne, hogy az egzotikus fajok behozatalát számon tartsák, hiszen
manapság csak azokkal foglalkoznak, melyek bizonyítottan biológiai inváziós veszélyt jelentenek,
vagy a kihalás szélén állnak.
Tehát kellene egy olyan lista is, amelyeken a potenciálisan házi kedvencként tartható fajok
szerepelnek.
Nem minden a vadonba kikerülő egzotikus házi kedvencet dobtak ki
A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy bizonyos fajok kereskedelmének tiltása más,
ugyanolyan veszélyes fajok behozatalát eredményezheti. Erre példa a vörösfülű ékszerteknős,
melyhez hasonló, a piacra behozott édesvízi teknősfajok is ugyanolyan problémákat okoznak az
állattartóknak.
Emellett nem minden idegenhonos fajt dobnak ki, amely kikerül a természetbe. Egyes esetekben a
biológiai biztonsági intézkedések hiányában – például kezeletlen szennyvíz – kerülnek ki olyan
cégektől, melyek egzotikus fajokat tartanak. Emellett korábbi hatósági intézkedések is elsültek
visszafelé:

a szúnyogirtó fogaspontyot szándékosan telepítették be – ahogy a nevéből sejthető – a szúnyogok
ellen, mára azonban a világ egyik legveszélyesebb inváziós fajává vált.
„A környezetvédelmi problémákat tekintve inkább proaktívnak (megelőzőnek) kellene lennünk, mint
reaktívnak, és általában inkább reaktívan vagyunk. A háziállatok – legyen inváziós vagy sem – nem
engedhetők ki kontroll nélkül a szabad természetben, és főleg nem hagyhatók magukra. A számtalan
negatív hatásuk mellett többek közt vadászhatnak az őshonos fajokra, megváltoztathatnak egy
természetes élőhelyet, és olyan betegségeket terjeszthetnek, mely a helyi fauna eltűnését
eredményezheti.” – foglalta össze Maceda.
3. oldal (összes: 4)

Házi kedvencből inváziós vadállat: meg lehet akadályozni?
Közzétéve itt: magyarmezogazdasag.hu az Agrárhírportál (https://magyarmezogazdasag.hu)

Szerző: Tóth-Gál Enikő fordítása
Közzététel ideje: 2019. 08. 01., csütörtök, 09:30
A forrás webcíme: https://magyarmezogazdasag.hu/2019/08/01/hazi-kedvencbol-invaziosvadallat-meg-lehet-akadalyozni

4. oldal (összes: 4)

