ZNÁTE JEJICH CENU?
Vy zaplatíte penězi, oni svobodou nebo životem.

Nepodporujte obchod s ohroženými druhy z volné přírody!
CITES - Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin • Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Co možná nevíte o mezinárodním obchodu s živočichy a rostlinami
• Roční obrat mezinárodního obchodu s živočichy, rostlinami a výrobky z nich se odhaduje na miliardy amerických dolarů a týká se milionů exemplářů
• Následky utrpení při odchytu a transportu mnoho jedinců nepřežije. Šok, stres, zranění a nevhodné zacházení vykonají své ještě dříve než zvířata získají nového majitele
• Až 90 % živočichů odchycených ve volné přírodě v lidské péči do dvou let umírá
• Živočichové pocházející z volné přírody (zejména opice a papoušci) mohou být nositeli nebezpečných nemocí přenosných i na člověka

Papoušci - z pralesa do klecí
Ročně se do ČR legálně dovezou tisíce papoušků odchycených ve volné přírodě. Ptáci tak
navždy vymění svobodu pralesa nebo buše za více či méně
těsné klece a voliéry. Odchyt
pro obchod spolu s ničením
prostředí je i příčinou téměř
úplného vyhubení některých
druhů velkých papoušků.
V současné době však již lze
většinu atraktivních druhů
papoušků získat z umělých
odchovů od zkušených chovatelů.

Plazi - cena za kůži a krunýř
Móda bot a kabelek z krokodýlí
kůže se málem stala osudnou
pro aligátora amerického, největšího severoamerického plaza. Dnes mu však již vyhubení
nehrozí, neboť poptávka po
krokodýlí kůži je sycena ze
zvířat chovaných na farmách.
Přesto je vždy dobré se
přesvědčit, zda výrobek, který
hodláte zakoupit, nepochází ze
zvířat ulovených ve volné
přírodě. A opravdu musíte mít
kabelku z pravé krokodýlí či
hadí kůže?

Sběratelská vášeň nad zákon
Pěstování a sběratelství atraktivních druhů rostlin jako jsou
kaktusy, orchideje či masožravé rostliny patří mezi velmi
rozšířené koníčky. Ne každý
sběratel je však poučen o tom,
že nelze své sbírky obohacovat
o druhy odebrané z volné
přírody. Některé atraktivní
druhy mají pouze omezený
areál rozšíření a tak ve volné
přírodě téměř vymizely díky
bezohlednému sběru zejména
mladých rostlin a semen.

Kde získáte další informace?
Oficiální webové stránky úmluvy CITES: http://www.cites.org
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - oddělení mezinárodních úmluv
(vědecký orgán CITES): Kališnická 4-6, 130 23 Praha 3,
tel/fax: 222 582 423, e-mail: cites@nature.cz, http://www.nature.cz
Ministerstvo životního prostředí, odbor mezinárodní ochrany
biodiverzity (výkonný orgán CITES): Vršovická 65, 100 00 Praha 10,
tel.: 267 122 480, cites@env.cz, http://www.env.cz
Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany přírody,
referát druhové ochrany a CITES: Na Břehu 267, 190 00 Praha 9,
tel.: 283 890 568, http://www.cizp.cz

Utrpení "živých suvenýrů"
Přivézt si z exotické dovolené
suchozemskou želvu, ještěrku
či hada bylo donedávna zcela
běžné. Mnoho druhů plazů je
však chráněna úmluvou CITES
a bez potřebných dokladů se
vyvážet ani dovážet nesmí.
Většina plazů navíc potřebuje
péči zkušeného chovatele.
Tisíce suchozemských želviček
je ročně prodáno v obchodech
se zvířaty, často jako nenáročná hračka pro děti. Mnoho
z nich tak nepřežije ani půl
roku.

Opice - roztomilí mazlíčci?
Pytláctví a likvidace původního
prostředí přivedlo na samý
okraj vyhubení gorily a orangutany. Při snaze získat živé
mládě musí pytláci zabít jeho
matku a často též další jedince
z tlupy, kteří se snaží mládě
bránit. Velmi oblíbené jihoamerické drápkaté opičky jsou pro
nezkušeného chovatele naprosto nevhodné a nezřídka velmi
trpí neodborným zacházením.
Nevratné poškození psychiky
může u těchto inteligentních
tvorů způsobit stres spojený
s odchytem, roztrháním rodinných vazeb a ztrátou kontaktu
s ostatními členy tlupy. Dospělé
opice mohou být navíc agresivní a dokážou zcela zdemolovat zařízení bytu.

Šelmy - platí životem za pověry
V roce 1900 žilo na zemi asi
milion tygrů, do současnosti
přežilo jen asi 5000 jedinců.
Důvodem dramatického poklesu je ničení přirozeného prostředí a nadměrný lov pro ceněnou
kožešinu a jiné části těla (kosti,
vousy, penisy), dosud využívané v tradiční čínském lékařství.
Medvědí žlučníky a žluč se také
používají v čínské medicíně,
mnoho medvědů proto trpí
v krutých podmínkách těsných
klecí s kanylou zavedenou ve
žlučníku. Léčivé účinky těchto
preparátů nebyly nikdy prokázány. Přesto se s nimi dnes
setkáme i na našem trhu.

Vydala: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vědecký orgán CITES, Kališnická 4-6, 130 23 Praha 3
Text: Mgr. Barbora Houdková
Odborná spolupráce: Mgr. Jindřiška Staňková, RNDr. Jan Plesník, CSc.
Foto: Mgr. Michael Fokt (živočichové), RNDr. Dana Turoňová (rostliny)
Grafická úprava: QT studio s.r.o.; Tisk: VAMB Štěchovice
Náklad: 300 kusů
Praha 2004

