Izognite se
težavam zaradi nevednosti
Nedovoljeno mednarodno trgovino z
ogroženimi vrstami marsikje enaËijo s
tihotapljenjem mamil ali orožja.
Cariniki na mednarodnih mejnih
prehodih lahko zasežejo vsako
žival, rastlino ali izdelek
iz konvencije CITES,
ki ga ne spremljajo
ustrezni dokumenti.
Poleg odvzema in
visoke denarne kazni
mora kršitelj poravnati
še stroške postopka in
vrnitve živih živali ali
rastlin v državo izvoznico
ter njihovo oskrbo. Pri
odkrivanju kršiteljev
sodeluje tudi INTERPOL.

Dobro je vedeti,
da morajo ob prehodu državnih meja živali in
rastline, ki jih obravnava konvencija CITES,
ter njihove dele ali izdelke iz njih spremljati
dokumenti CITES
da morate dokumente CITES
pridobiti vnaprej

ogrožene živalske
in rastlinske vrste

da za uvoz in izvoz potrdila farm ali vrtnarij
ne zadostujejo
da so v mnogih državah zavarovane tudi
vrste, ki jih CITES ne obravnava
da je pred nakupom izdelkov, ki vsebujejo
živalske ali rastlinske sestavine, koristno
preveriti, kaj piše na deklaraciji o vsebini
Kadar ste v dvomih,
NE KUPUJTE!
Živali in rastline
raje posnemite
za spomin.

Na potovanju premislite pred nakupom
kož in izdelkov iz velikih maËk kot so tiger,
gepard, leopard, jaguar itn.
izdelkov tradicionalne vzhodnjaške medicine,
ki vsebujejo dele ogroženih vrst (tigrove kosti,
nosorogov rog, medvedji žolË, mošus ipd.)
kož in izdelkov iz tjulnjev, kitov, krokodilov,
velikih kušËarjev in kaË
izdelkov iz slonovine, želvovine in koral
lupin orjaških morskih polžev in školjk velikank
ter izdelkov iz njih
iz narave vzetih kaktusov, orhidej in nekaterih
drugih okrasnih rastlin
mesa in kaviarja rib jesetrovk ter drugih
izdelkov iz ogroženih vrst
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Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi
prosto živeËimi živalskimi in rastlinskimi vrstami

Faks: (01) 478 40 52
E-pošta: cites.arso@gov.si

Kaj je CITES?

Mednarodna
trgovina
ogroža živalske
in rastlinske vrste
Ali ste vedeli
da tudi z nakupom
nekaterih izdelkov in
turistiËnih spominkov
prispevate k
izumiranju
ogroženih vrst
da žival ali rastlina,
ki je bila odvzeta
iz narave, zaradi
neustreznega prevoza
in oskrbe pogosto
pogine oz. propade
da so nezakonito
uvožene živali
pogosto okužene z
nevarnimi boleznimi
in zajedalci

CITES je okrajšava
angleškega naziva
za Konvencijo o
mednarodni trgovini z
ogroženimi prosto živeËimi
živalskimi in rastlinskimi
vrstami (Convention on
International Trade in
Endangered Species of
Wild Fauna and Flora).
Znana je tudi kot
Washingtonska konvencija.

Mnoge rastlinske
in živalske vrste so
ogrožene zaradi trgovine z njimi,
njihovimi deli in izdelki iz njih.
EksotiËne živali in
rastline privabljajo kupce
s svojo nenavadno in
enkratno obliko ali
preprosto zato, ker so redke.
Letno naravi
odvzamejo preko
40.000 opic,
15 milijonov drugih sesalcev,
4 milijone ptic,
10 milijonov plazilcev in
10 milijonov orhidej
ter nešteto drugih živali
in rastlin.

Pred nakupom
žive živali ali rastline
se morate vprašati,
ali jo res morate imeti
ali pripada ogroženi vrsti
ali zmorete in znate zanjo ustrezno skrbeti
ali lahko zagotovite njen prevoz in bivalne
razmere skladno s predpisi

Cilj konvencije je zavarovati rastlinske in
živalske vrste, ki jih ogroža mednarodna
trgovina. DoloËbe konvencije veljajo za žive ali
mrtve živali in rastline ter tudi za njihove dele in
izdelke iz njih.
Mednarodna trgovina s skoraj 900 vrstami, ki jim
grozi, da bodo izumrle, je prepovedana, za preostalih
30.000 vrst, ki jih obravnava konvencija, pa je
dovoljena, vendar strogo nadzirana.

Ali ste vedeli
da mora vsaka država, pogodbenica
konvencije CITES, nadzirati mednarodno
trgovino in posedovanje osebkov vrst iz
dodatkov konvencije
da je h konvenciji pristopilo že 167 držav
da v Sloveniji konvencija velja od leta 2000
da v Evropski uniji veljajo
strožji ukrepi, kot jih predpisuje CITES

ali ste dovolj pouËeni o njeni oskrbi,
vedenju in biologiji
ali je strupena in ali je protistrup registriran
v Sloveniji
ali je napadalna in prenaša bolezni
ter zajedalce
kakšna dovoljenja potrebujete za njeno
posedovanje, uvoz in izvoz

