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V Evropi, zlasti sredozemskem
delu, živijo štiri vrste jastrebov:
rjavi, beloglavi in egiptovski
jastreb ter brkati ser. Populacije
prvih treh zadnjih 30 let naraščajo, populacija brkatega sera pa
upada. Najbolj razširjen je beloglavi jastreb. Njegova populacija se
povečuje v Španiji pa tudi Franciji
in na Balkanu.

v naši moči,« je prepričan Ramírez. »Če se bo
evropska komisija odločila, da se diklofenak
lahko še naprej uporablja, bomo nadaljevali
kampanjo za njegovo prepoved. Razmišljali
bomo tudi o vložitvi tožbe proti proizvajalcu
Fatru in evropski komisiji, saj populacije jastrebov ne sme izpostaviti tveganju, kakor tudi
ne investicij, ki so jih evropske države in ona
sama vložile v njihovo ohranjanje.« Odločitev
za nadaljnjo uporabo diklofenaka v Evropi bi
preostalemu svetu poslala sporočilo, da učinkovina ni problematična, in odprla vrata za
njen izvoz. V neevropskih državah veterinarski nadzor in zakonodaja niso tako strogi, zato
bi to lahko prineslo katastrofo, meni Ramírez.
»V Indiji so se ljudje že začeli spraševati, zakaj
je država prepovedala nekaj, kar je v Evropi
dovoljeno.«
Pomembno točko v prid zagovornikom
prepovedi je prinesla konferenca deležnikov
Komisije za varstvo migratornih vrst ptic pred
mesecem dni v Quitu, na kateri je bila sprejeta resolucija, ki vključuje priporočilo državam
o prepovedi diklofenaka v veterinarstvu. V
Španiji in Veliki Britaniji sta bili sproženi tudi

Beloglavi jastreb je največja slovenska ujeda. Kot ptica gnezdilka
je izumrl že v 19. stoletju, a naša
država je ravno tako njegov dom
kot Italija in Avstrija. V Furlaniji in
na Kvarnerju gnezdi med 100 in
120 parov, ki se v zahodni Sloveniji in Alpah najpogosteje pojavljajo
v toplem delu leta.

peticiji, naslovljeni na evropska komisarja za
okolje in zdravje ter podjetje Fatro. Britansko
je podpisalo že skoraj 35.000 ljudi.
V Sloveniji diklofenak ni registriran za
uporabo v veterinarstvu, niti ni javna agencija
za zdravila in medicinske pripomočke prejela vloge za pridobitev dovoljenja za promet
ali vnos zdravil, ki ga vsebujejo. Naša država
ni oblikovala posebnega stališča do uporabe
diklofenaka zaradi dejstva, da je pobudo za
izdelavo enotnega evropskega stališča prevzela evropska komisija. »Vendar slovenska
predstavnika, ki delujeta v odboru za uporabo
medicinskih veterinarskih proizvodov, menita, da tveganje obstaja, s čimer se pridružujeta
večini v odboru. Pri drugem vprašanju se pridružujeta mnenju, da z omilitvenimi ukrepi ni
mogoče odpraviti tveganj za nekrofage ptice,«
so odgovorili na agenciji. �

● Diklofenak iz Evrope bi lahko ogrožal tudi populacijo egiptovskega jastreba, ki gnezdi v severni
Afriki.

Prihranite do
*
84,75 evra na leto
S plačilom letne naročnine
za tiskano izdajo Dela –
namesto 423,75 EUR
plačate samo 339,00 EUR.

Ugodnosti
za letne plačnike
e-zbirka
tiskana zbirka
Portreti Sobotne Portreti Sobotne
**
priloge
priloge

✓
✓
✓

✓
×
✓

Plačniki letne naročnine za tiskano izdajo Dela,
naročeni vsaj pet dni v tednu, lahko do
digitalnih vsebin dostopate kjer koli in kadar koli
s 50-odstotnim popustom. Namesto 84 EUR,
kolikor je polna cena, boste za letni dostop
do digitalnih vsebin Dela v letu 2015
doplačali le 42 EUR.
Ponudba velja za obstoječe in nove naročnike, ki bodo letno naročnino
plačali do 24. 12. 2014, ne glede na datum naveden na predračunu.

Za vse informacije o naročniških paketih, cenah in možnostih sklenitve naročniškega razmerja pokličite
na brezplačno številko 080 11 99, pišite nam na narocnine@delo.si ali obiščite spletno stran trgovina.delo.si.
*

Prihranek je izračunan glede na ceno časopisa Delo v prosti prodaji in se nanaša na naročnino za časopis Delo za vse dni v tednu (od ponedeljka do sobote) za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015. Cene vključujejo 9,5 % DDV.
**
e-zbirka: Ljudje, ki so pustili pečat - Portreti Sobotne priloge
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