„Vigyázz a madárra…”

Az elmúlt években egyre több, védett madarak tetemeit tartalmazó illegális szállítmányt koboztak el a magyar vámosok
határainkon. A legkirívóbb eset egy hűtőkamion feltartóztatása volt, ami 11 600 lelőtt madarat tartalmazott. Időközben világossá
vált, hogy szervezett illegális tevékenységgel állunk szemben, amelynek célja olaszországi éttermek ellátása az ott ínyencségnek
számító védett madarakkal. A madarakat általában tiltott módszereket alkalmazva lövik le Romániában, Bulgáriában, Szerbiában,
Horvátországban és Magyarországon, és hazánkon vagy Szlovénián keresztül szállítják hűtőkamionokban, személyautókban
Olaszországba. Ezek az illegális vadászok természetvédők évtizedes munkáját teheti tönkre, kiirtva egy terület
madárállományának nagy részét, elriasztva a madarakat hagyományos vonulási útvonalaikról. A 2001. novemberi eset nem volt
egyedi: szervezett illegális tevékenységek keretében, azóta is folyamatosan történnek hasonló esetek. A madarakat általában
olasz vadászok lövik le tiltott módszereket alkalmazva, hogy aztán olaszországi éttermekben kerülhessenek ínyencségként
felszolgálásra.
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Az illegális vadászat általában védett madarakra terjed ki, gyakran védett területeken, nemzeti parkokban. Áldozatul
leggyakrabban fürjek, gerlék, pacsirták, rigók, pintyek esnek, de előfordul, hogy a globálisan veszélyeztetett cigányréce vagy más
ritka fajok is megtalálhatók a zsákmányban. Egy-egy mészárlás a természetvédők évtizedes munkáját teheti tönkre, kiirtva egy
terület madárállományának jelentős részét, elriasztva a madarakat hagyományos vonulási útvonalaiktól.
A "Vigyázz a madárra!" program a Magyar Telekom és a WWF Magyarország közös programja, amelynek célja, hogy
Magyarországon és a szomszédos országokban megszűnjön a védett madarak lemészárlása és kereskedelme, kialakuljon a
vadászat szigorúbb törvényi szabályozása és annak betartatása, valamint hogy az illegális vadászat és kereskedelem elkövetői
szigorú büntetésben részesüljenek. Az együttműködés további missziója az emberek környezettudatos gondolkodásának,
felelősségérzetének erősítése, a társadalom motiválása a természet kincseinek megőrzésére, szeretetére.
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A WWF filozófiája és szerepe
A WWF a világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezete. 1961-ben alapította a kor néhány kiemelkedő természetvédelmi
személyisége, többek között Sir Peter Scott, a híres sarkkutató fia és Luc Hoffman. A szervezet emblémaállata a Kínában
őshonos, kihalás szélén álló óriáspanda.
A WWF három fő célkitűzése a biológiai sokféleség megőrzése, a környezeti szennyezések csökkentése és a természeti
erőforrások hosszú távon fenntartható használatának elősegítése.
A WWF több mint egy évtizede kezdte meg magyarországi működését, az alapítvány 1998 óta kiemelten közhasznú civil
szervezet. Hazai természetvédelmi programjai az erdőkre, a folyókra, a természetkímélő mezőgazdaságra, egyes veszélyeztetett
fajok védelmére és az uniós csatlakozás természetvédelmi kihívásaira összpontosítanak. www.wwf.hu
A program során a WWF kapcsolatot tart az érdekelt felekkel, adatokat gyűjt a vadászat és kereskedelem szabályozásáról,
illegális vadászok tevkenységéről, az információkat az illetékes szakmai hatóságok számára rendszerezi, megküldi, valamint
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lobbizik a vadászatot és kereskedelmet szabályozó törvények szigorításáért, a meglévő törvények következetesebb és szigorúbb
betartásáért. A WWF biztosítja a program hiteles szakmai hátterét..
A Magyar Telekom 15 millió forinttal támogatja a WWF 3 éves szakmai munkáját és finanszírozza továbbá azt a kommunikációs
tevékenységet, amelyet 2004. szeptemberétől három évig folyamatosan, közösen valósítanak meg.

A program állomásai:
2004. november-december: országos médiakampány

2005. július – szeptember: túrapontok és madármegfigyelő állomások felépítése 3 nemzeti parkban

2005. október – 2006. április: „orvvadászfogó” kalandjáték az Interneten
Gyűjtsd a csapdákat és fogd el az orvvadászt!
Multimédiás, online kalandjátékot indított a Magyar Telekom és a WWF Magyarország
2005. őszén egyedülálló virtuális kalandjátékot indított a Magyar Telekom és a WWF Magyarország a „Vigyázz a madárra!”
természetvédelmi program keretében. Az „Orvvadászfogó” célja, hogy szórakoztató módon bemutassa a madárvédelmi
programot és a hozzá kapcsolódó ismereteket. A játékban a virtuális madárvédők feladata az volt, hogy összegyűjtsék a
területről az illegálisan kihelyezett, három különféle madárcsapdát, illetve lencsevégre kellett kapniuk az orvvadászt.
A kalandjáték három hazai természetvédelmi területen játszódott, amelyek jellemzője, hogy kiemelkedően gazdag élővilággal
rendelkeznek, sok ritka és védett madárfajnak adnak otthont. Az első pálya a Duna-Ipoly Nemzeti Park ócsai területén, a második
küldetés a Kiskunsági Nemzeti Park apajpusztai térségében játszódik, míg a harmadik feladatsort a Duna-Dráva Nemzeti
Parkhoz tartozó Gemencen kellett megoldani. A pályákon az egyes területek jellemző természeti adottságait, jellemző
létesítményeit, illetve a helyi tanösvényeket is végigjárhatták virtuálisan a játékosok.
A játék 2006. márciusában zárult, a közel 5000 regisztrált játékos közül küldetésenként 1500 madárvédő nyert pólót, hátizsákot
és plüsstengelicet.
A játék nyertese félmillió forint értékű, T-Pontban beváltható vásárlási utalványt nyert.
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2006. szeptember 27. - Sajtóközlemény
Ne vedd, védd!
Játék a védett fajok törvénytelen kereskedelmének megfékezésére
Évente 230 ezer majom, 4 millió madár, 10 millió hüllő és 10 millió orchidea esik áldozatul ajándékozási vágyunknak. A
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a WWF Magyarország és a Rex Alapítvány felhívja a külföldön és itthon vásárlók
figyelmét: a veszélyeztetett állatok és növények, valamint az azokból készült emléktárgyak kereskedelme károsítja a természetet.
Játszva tanítják az utazókat, mit szabad megvásárolni és mi ütközik törvénybe.
Napjainkra hatalmas méreteket öltött az állatok, növények és a belőlük készült különféle ajándéktárgyak és használati cikkek
nemzetközi kereskedelme: az éves forgalom eléri a 159 milliárd dollárt, és évente több mint 350 millió egyedet érint. A vásárlók,
gyakran tudtukon kívül, károsítják a természetet és hozzájárulnak az adott élőlények eltűnéséhez.
JÁTSSZ, TANULJ, NYERJ!
Felvilágosító kampány keretében a Neckermann és Ibusz irodákban a katalógusok és a repülőjegy mellé tájékoztató kiadványt
kapnak az utazók, mellyel részt vehetnek egy játékban is, ahol értékes ajándékokat nyerhetnek. Akik éppen most nem utaznak
külföldre, azok a www.wwf.hu és a www.cites.hu oldalon elérhető Füleld le a csempészárut! elnevezésű online játékban
próbálhatják ki tudásukat. Érdekes információkat is szerezhetnek a veszélyeztetett fajokról, valamint Lafuma táskákat és
pénztárcákat vagy a Neckermann jóvoltából debreceni wellness hétvégét is nyerhetnek.
MIT VESZ A MAGYAR?
A magyarok leggyakrabban krokodil, kígyó vagy varánusz bőréből készült táskát, cipőt, övet, tárcát, védett madarak tollával vagy
lepkeszárnnyal díszített tárgyakat, elefántcsontszobrot, korallékszereket vagy óriás szárnyascsigaházat vásárolnak és próbálnak
hazahozni. De vajon hányan gondolnak bele a vásárláskor, hogy ezeknek a dísztárgyaknak az elkészítése az állatok
elpusztításával jár?
NE VEDD, VÉDD!
Mi magunk, turistaként is sokat tehetünk a védett fajok törvénytelen kereskedelmének megfékezésére: egyszerűen ne vásároljuk
meg a kereskedőktől az általuk kínált, kétes eredetű portékát!
HAZAI VESZÉLYEK
Persze nem kell ahhoz külföldre utazni, hogy a nemzetközi kereskedelem által érintett védett fajokkal találkozzunk. Egyes külföldi
éttermekben sajnos a hagyományos szárnyas- és vadételek mellett védett és fokozottan védett madarakat is felszolgálnak,
melyeket hazánkban vagy a balkáni államokban gyűjtenek be. A WWF Magyarország a Magyar Telekom támogatásával kezdte el
2004-ben „Vigyázz a madárra!”
madárra!” elnevezésű programját, amely a védett madaraink illegális vadászata és kereskedelme ellen lép
fel.
De legszebb virágaink sincsenek biztonságban. Sokan a hazai erdőkben, mezőkön járva letépik a természetben pompázó, védett
növényt, a hóvirágot, az erdei cikláment, a kosborokat, hogy otthon gyönyörködhessenek benne, amíg el nem hervad. Pedig
ezeknek a növényeknek a letépése ugyancsak tilos.
A nemzetközi kereskedelem által érintett fajokról, a tiltott ajándéktárgyakról és a kampányról a www.cites.hu és a
www.wwf.hu/citeskampany címen elérhető weboldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.
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