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Zakazane egzotyczne pamiątki

fot. Andrzej Kepel

wypraw w odległe zakątki świata często chcemy przywieźć
coś, co odda charakter tych miejsc. W Afryce w sklepach z pamiątkami i u ulicznych sprzedawców wybór jest ogromny: od
prostych, produkowanych
hurtowo kolorowych figurek czy ozdób z koralików,
przez dopracowane rzeźby
drewniane i kamienne, po
figurki, maski i instrumenty
wyglądające na oryginalne przedmioty rytualne.
Zwłaszcza spośród tych
ostatnich wiele może być
wykonanych z gatunków,
których przetrwanie zagrożone jest przez nielegalne odławiane
i zabijanie na handel. Maski z czaszek małp, figurki z kości słoniowej, kubełki ze skóry z nóg słonia... Niektóre z tych przedmiotów są wręcz makabryczne, ale nie wszyscy kupujący zdają
Honorowy Patronat Ministra Środowiska

Doﬁnansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
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.

www.poznaj-swiat.pl

sobie do końca sprawę, że są to faktycznie prawdziwe części
ciał zwierząt, w dodatku z gatunków chronionych na mocy
Konwencji Waszyngtońskiej, za przewóz których grożą surowe
sankcje z więzieniem włącznie. Pamiątki te mogą być często legalnie sprzedawane na terenie danego kraju, jednak ich wywóz,
a także przywóz do Unii Europejskiej bez specjalnych zezwoleń,
jest zabroniony. Kupowanie pamiątek wykonanych z martwych
części zagrożonych wyginięciem zwierząt i roślin nie tylko może
przysporzyć nam problemów, ale przede wszystkim jest nieetyczne. W ten sposób przyczyniamy się do wymierania gatunków, które choć zajmą eksponowane miejsce na naszej półce,
znikną na zawsze z przyrody świata. Więcej informacji można
znaleźć na stronie kampanii: www.ginacegatunki.pl
Marta Więckowska
W cyklu filmów dokumentalnych
„Mapa ginącego świata” Mateusz
Damięcki włączył się w ratowanie ginących gatunków i pokazał, że każdy
z nas swoimi konsumenckim wyborami decyduje o tym, czy rzadkie gatunki roślin i zwierząt przetrwają dla
kolejnych pokoleń. Odcinki dostępne
są on-line: www.ginacegatunki.pl
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