CITES - lista ptaków zaproponowanych do zwolnienia z rejestracji

Sugestie Polskiej Federacji Ornitologicznej dotyczące gatunków ptaków, które powinny zostać zwolnione z
obowiązku rejestracji zostały w znacznej mierze wykorzystane w ekspertyzie wykonanej na zlecenie
Ministerstwa Środowiska przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”.

Temat ekspertyzy:„Problematyka handlu zwierzętami CITES o pochodzeniu hodowlanym –
wskazówki dotyczące realizowania i egzekwowania przepisów”.

Nasze sugestie dotyczyły nieco większej grupy ptaków, wszystkie propozycje odpowiednio
umotywowaliśmy.

Ostatecznie zaproponowano Ministerstwu Środowiska usunąć z listy gatunków wymagających
rejestracji następujące taksony:

Agapornis fischeri - Nierozłączka rudogłowa
Agapornis personatus - Nierozłączka czarnogłowa
Alisterus scapularis - Papuga królewska
Aprosmictus erythropterus - Krasnopiórka czerwonoskrzydła
Barnardius tonarius - Rozella czarnogłowa
Bolborhynchus lineola - Stokówka prążkowana
Cyanoramphus auriceps - Modrolotka żółtoczapkowa
Cyanoramphus novaezelandiae - Modrolotka czerwonoczelna
Forpus coelestis - Wróbliczka zielonolica
Lonchura oryzivora - Ryżowiec siwy
Myiopsitta monachus - Mnicha nizinna
Neophema pulchella - Łąkówka turkusowa
Neophema splendida – Łąkówka wspaniała
Neopsephotus bourkii - Łąkówka liliowa
Platycercus adscitus - Rozella bladogłowa
Platycercus elegant - Rozella Królewska
Platycercus eximius - Rozella białolica
Platycercus icterotis - Rozella żółtolica
Polytelis alexandrae - Księżniczka wspaniała
Polytelis anthopeplus - Księżniczka słoneczna
Polytelis swainsonii - Księżniczka tarczowa
Psephotus haematonotus - Świergotka seledynowa
Psittacula alexandri - Aleksandretta różowopierśna
Psittacula cyanocephala - Aleksandretta śliwogłowa
Psittacula derbiana - Aleksandretta chińska
Psittacula eupatria - Aleksandretta większa
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+ ewentualnie:
Neophema elegant - Łąkówka modrobrewa
Platycercus caledonicus - Rozella tasmańska
Platycercus venustus - Rozella żółtawa
Psephotus Darius - Świergotka wielobarwna
Purpureicephalus spurius - Pąsogłówka
Trichoglossus haematodus - Lorysa górska

Teraz czekamy, jak odniesie się do propozycji zawartych w ekspertyzie Ministerstwo
Środowiska. Gdyby udało się listę zatwierdzić i jednocześnie uprościć procedurę rejestracji
ptaków dla których rejestracja jest konieczna, zgodnie z naszymi propozycjami zawartymi w
korespondencji z Ministerstwem Środowiska, Państwową Radą Ochrony Przyrody i PTOP
"Salamandra", byłby to duży krok w kierunku rozwoju hodowli ptaków egzotycznych w naszym
kraju. Walczymy nie tylko dla hodowców zrzeszonych w stowarzyszeniach członkowskich PFO,
ale dla wszystkich hodowców ptaków egzotycznych w Polsce.

Wiecej informacji na temat działań podjętych przez Radę i Sekcję ds. CITES w kwestii
rejestracji ptaków egzotycznych znajduje się w dziale "CITES".

Rada PFO, Sekcja ds. CITES
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