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Papagali invazivi în Europa:
Probleme & Soluții

Această sinteză de conduită a fost întocmită de grupul ‘ParrotNet’ (EU COST Action
ES1304), ce reprezintă o colaborare între cercetători, naturaliști și administratori ai
faunei sălbatice. ‘ParrotNet’ abordează fenomenul papagalilor ce trăiesc liber în unele
orașe europene. Pentru a sprijini managementul speciilor invazive, această sinteză de
conduită prezintă succint distribuția papagalilor în Europa, impactul lor asupra
agriculturii și a naturii, precum și măsurile ce pot fi luate pentru a limita efectele
negative ale papagalilor invazivi.

În prezent, unde pot fi întâlniți acești papagali?

• Zeci de mii de papagali invazivi trăiesc acum pe teritoriul Uniunii Europene. Cele
mai mari populații se găsesc în Marea Britanie, Olanda, Belgia, Germania, Franța,
Spania și Italia.
• Papagalul Micul Alexandru (Rose-ringed Parakeet) și papagalul călugar (Monk
Parakeet) sunt cele mai răspândite specii de papagali în Europa, dar există și alte specii
cu populații viabile.
• În total, aproape 200 de populații diferite de papagali pot fi găsite pe teritoriul Uniunii
Europene. Multe dintre aceste populații se extind rapid, dublându-și numărul la fiecare
câțiva ani.

De ce ar trebui să mă îngrijoreze papagalii invazivi?
• Papagalii au fost eliberați în orașe, dar populațiile se extind în zonele agricole, în special
în regiunile mediteraneene.
• Papagalii pot afecta recoltele agricole. De exemplu, lângă Barcelona, papagalii călugăr
sunt responsabili pentru distrugerea a 30% din recolta de porumb, prune și pere.
• Papagalii concurează cu speciile native de păsări și lilieci pentru scorburi (de cuibărit
sau de dormit). Deasemenea, papagalii au fost observați alungând alte păsări de la
hrănitorile artificiale.
Continuare >

www.kent.ac.uk/parrotnet

Mesaje cheie și
recomandări de conduită
• Speciile invazive, non-native, reprezintă o
problemă economică, civică și de mediu
urgentă, ce provoacă anual pagube de 12.5
miliarde de euro economiei europene.
• Papagalii invazivi afectează agricultura și
mediul natural. Amploarea pagubei
variază în funcție de regiune și habitat, dar
pe plan local pagubele pot fi semnificative.
• În ciuda pagubelor provocate, speciile
invazive – dar carismatice (precum
papagalii), se pot bucura de simpatia
publicului.
• Pentru a limita impactul papagalilor
invazivi, este foarte important să
prevenim extinderea lor în regiuni
momentan neinvadate.
• Pentru a evita, pe viitor, eliberări
intenționate ale acestor specii, este
necesar ca papagalii invazivi să fie
considerați “specii invazive de interes
regional” (vezi Articolele 11 și 12 din
Legea UE 1143/2014).
• Constrângerile legale și financiare privind
eradicarea imediată a noilor populații de
papagali trebuiesc desființate.
• În prezent, eradicarea totală a marilor
populații urbane de papagali Micul
Alexandru (Rose-ringed Parakeet) și
papagali călugăr (Monk Parakeet) nu mai
reprezintă o soluție fezabilă.
• Pe viitor, eradicarea populațiilor
emergente va îndepărta din start pagubele
cauzate de aceste specii.
Imagine sus: papagalul Marele Alexandru. Imagini subsol,
de la stânga la dreapta: papagalul călugăr, papagalul Micul
Alexandru și papagalul Nanday.

Continuare
• Pe plan local, efectul papagalilor poate fi
sever. De exemply, în Sevilia, papagalul
Micul Alexandru înlătură o specie rară și
vulnerabilă de liliac.
• Numărul speciilor de papagali invazivi
este în creștere. Pe lângă papagalul Micul
Alexandru și papagalul călugăr, ambele
specii răspândite pe scară largă în Europa,
alte 8 specii de papagali se află în
expansiune pe teritoriul Europei.

Cum pot controla populația acestor
papagali invazivi?
• Depinde de situație: detectarea lor în
timpul unei faze incipiente și controlul
rapid sunt factorii decisivi. În acord cu
prevederile Convenției Diversității
Biologice (CBD), împușcarea papagalilor
este o metodă eficientă pentru a înlătura
populațiile emergente de papagali.
• În zonele urbane, se recomandă
capturarea papagalilor folosind cuști
speciale. Deși nu are o eficiență ridicată,
această metodă este agreată de către
public.
• Eradicarea completă a populațiilor mari
de papagali din zonele urbane nu mai
reprezintă o soluție fezabilă.
• Pentru a reduce impactul asupra
culturilor agricole, împușcarea,
capturarea și intimidarea papagalilor este
o combinație eficientă.

Recomandări de conduită
Prevenirea apariției acestor papagali este
mult mai simplă decât controlul unei
populații deja existente. Prin urmare,
pentru a preveni constituirea de noi
populații, sunt recomandate următoarele:

• Statele membre ale Uniunii Europe în
care acești papagali invazivi sunt prezenți,
precum România, trebuie să includă
toate speciile de papagali pe lista
“speciilor invazive de interes regional”
(vezi Articolele 11 și 12 din Legea UE
1143/2014).
• Pe teritoriul Uniunii Europene trebuie
aplicate legi mai stricte privind posesia,
transportul și comercializarea speciilor
de papagali invazivi (vezi decretul
630/2013 din Spania).
• Deoarece papagalii ținuți ca animale de
companie sunt frecvent eliberați în
parcuri, o rețea pentru a prelua papagalii
nedoriți ar trebui înființată și promovată
în rândul proprietarilor de păsări exotice.
• Deasemenea, este prioritară
conștientizarea publicului privind
pagubele ce pot fi cauzate de către acești
papagali invazivi, precum și implicarea
publicului în prevenția viitoarelor
eliberări.
Eradicarea populațiilor abundente este
foarte costisitoare și deseori imposibilă.

• Sunt necesare studii pentru identificarea
metodelor eficiente – în scopul limitării
expansiunii acestor papagali și pentru a
atenua efectele negative ale populațiilor
deja existente.
• Evaluarea fezabilității strategiilor de
management este necesară pentru a
înțelege reacția părților implicate în
legătură cu aceste intervenții. De
asemenea, este necesară implicarea
publicului în stabilirea acestor strategii,
pentru a minimaliza conflictele sociale
privind controlul populației de papagali
invazivi.

Această sinteză de conduită a fost redactată de către Dr Diederik Strubbe
și Dr Hazel Jackson, cu contribuția echipei ‘ParrotNet’. Recomandările de
conduită incluse în acest document nu reflectă în mod obligatoriu punctul
de vedere al tuturor membrilor ParrotNet. Dacă doriți mai multe informații
privind managementul populațiilor de papagali invazivi, vă rugăm să ne
contactați la adresa diederik.strubbe@ugent.be / hazeljackson1979@gmail.com
www.kent.ac.uk/parrotnet

Controlul populațiilor existente
• Pentru a limita expansiunea papagalilor,
împușcarea este cea mai eficientă
metodă. În insulele Seychelles, prin
această metodă a fost eliminată cu succes
populația locală de papagali invazivi.
• Capturarea papagalilor utilizând cuști
speciale nu este la fel de eficientă, dar, în
general, este acceptată de către public în
zonele în care împușcarea păsărilor poate
fi problematică.
• Stimularea publicului pentru a nu hrăni
papagalii aflați în libertate în parcuri va
ajuta la limitarea populației de papagali
invazivi.
• Tehnicile optime de management pentru
populațiile urbane (inclusiv eradicarea,
capturarea sau inacțiunea) depind de
contextul local. Competiția cu speciile
rare și vulnerabile, precum și posibilitatea
de a afecta recoltele agricole pot justifica
adoptarea de măsuri drastice.
• Impactul asupra culturilor agricole
poate fi redus prin împușcarea,
capturarea ori intimidarea papagalilor.
Încă sunt necesare studii privind
metodele eficiente din punct de vedere
financiar, ce pot fi aplicate pentru
managementul acestor specii de papagali.

Unde pot găsi mai multe
informații despre papagalii din
Europa?
Centrul de Monitorizare Europeană al
grupului ‘ParrotNet’ oferă hărți ce indică
zonele din Europa unde pot fi găsiți acești
papagali invazivi, cum s-au extins
populațiile și ce dimensiune au în prezent.
Vizitați acest centru pe pagina
www.kent.ac.uk/parrotnet/map.html

