Czego nie przywozić
Przyrodę wysp oddalonych od kontynentów – jak Madagaskar czy
Mauritius – charakteryzuje wysoki endemizm. Oznacza to, że wiele
tamtejszych gatunków nie występuje nigdzie indziej na świecie,
przez co są bardzo podatne za zagrożenia. Jednym z największych
jest popyt na pamiątki.
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Podziwiajmy dzikie rośliny i zwierzęta, i cieszmy się ich pięknem tam
gdzie występują naturalnie. Tym, którzy je zawłaszczyli i nielegalnie
przywieźli dla własnych celów, należy się nasze potępienie, a nie podziw. To m.in. przez nich coraz więcej gatunków bezpowrotnie ginie.
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To, że z Madagaskaru nie można wywozić lemurów, wie chyba każdy.
Niestety wielu turystów łamie prawo, próbując wywozić inne, równie
cenne okazy tamtejszej fauny i flory. Z raportów służb celnych
wynika, że wśród chronionych zwierząt wywożonych z Madagaskaru
dominują kameleony i gekony. Miłośnikom ich hodowli wydaje się,
że ze względu na niewielki rozmiar łatwo ukryć je w bagażu czy
Głównymi zagrożeniami dla kameleonów podobnie jak
Wszystkie storczyki, podobnie jak wiele innych madagaskarskich
kieszeni. Znacząca jest też liczba przemycanych produktów ze skór
i innych Madagaskarskich gadów i płazów, jest wycinanie
roślin i zwierząt, objęte są ochroną Konwencji CITES i ich wywożenie
krokodyli. Zarówno z Madagaskaru jak i z Mauritiusu turyści często
lasów oraz wyłapywanie dla terrarystyki.
bez specjalnego zezwolenia jest zakazane.
próbują wywozić pamiątki wykonane z koralowców oraz muszle
chronionych małży i ślimaków. Wśród schwytanych na próbie przeJuż w marcu 2016 roku TVP1 wyemituje cykl
mytu niestety nie brakuje Polaków.
filmów dokumentalnych „Mapa ginącego świata”.
Mateusz Damięcki włączy się w działania mające
na celu ratowanie ginących gatunków i pokaże,
że to każdy z nas swoimi konsumenckim wyborami decyduje o tym czy rzadkie gatunki roślin
i zwierząt przetrwają dla kolejnych pokoleń.
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Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Rafał Szczytkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Banzai Rafał Szczytkowski.
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