
Изчезващи видове
В новия анимационен филм ◊Рио“ главните герои 
Блу и Джуъл са двата последни папагала от своя 
вид. Всяка година милиони растения и животни 
биват отнемани от дивата природа, за да се 

задоволи любителското търсене. Затова много от тях са изчезнали или са на изчезване. Ето какво трябва да 
знаеш, за да предотвратиш опасната търговия със защитени видове. 
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    Много животни и растения са редки и защитени. Това означава, че в 
дивата природа са останали твърде малко екземпляри от тях. Често 
виновните за това са хората, които в желанието си да им се радват 
отблизо, ги лишават от техния естествен дом.

    Когато взимаме здрави диви животни вкъщи, ние ги откъсваме от 
семействата им и присъщия им начин на живот. Като ги държим в 
клетка и ги храним, ние ги правим зависими, а тяхното поколение 
трудно би могло да се върне към живота в дивата природа. Ето защо 
домашните ни любимци не бива да са животни от диви, редки или 
защитени видове. 

    За да се спре опасната търговия със защитени видове, трябва да си 
купуваме домашни любимци само от лицензирани магазини. Дори и 
тогава задължително да искаме документ, който да гарантира законния 
произход на животното или растението. 

    В България най-честите жертви на незаконна търговия са екзотични 
папагали като различните видове жако, ара, някои видове папагали ◊
неразделки“ и др. Важно: всички папагали, освен 4 вида, са обект на 
защита и трябва да притежават сертификат!

    Много красиви птици в дивата природа на България често стават 
жертва на незаконна търговия. Такива са кардаринките, чинките, 
скатийките и др. Те са забранени за улов, търговия и отглеждане в 
домашни условия. Моля, не купувай такива птици!

     Незаконната търговия с редки видове 
животни и птици често се извършва на 
открити пазари или чрез обяви в интернет. 
Ако станеш свидетел на такива нарушения, 
можеш да помогнеш на застрашените 
животни, като изпратиш сигнал до 
сдружение ◊Зелени Балкани“ 
www.greenbalkans.org, до съответната 
Регионална инспекция по околната среда и 
водите или до полицията.

КОНСТАНТИН ПОПОВ (КАРДАРИНКА, ЕЛШОВА СКАТИЯ); ДОБРОМИР ДОБРИНОВ (СОВА); БОРИС КАЛА (СИНЬО-ЖЪЛТА 
АРА, КУБИНСКА АМАЗОНА, БЯЛО КАКАДУ)

КАРДАРИНКА, ЗАБРАНЕН ЗА ТЪРГОВИЯ ВИД

ЕЛШОВА СКАТИЯ, ЗАБРАНЕН ЗА ТЪРГОВИЯ ВИД

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА 
СИНЬО-ЖЪЛТА АРА ТРЯБВА 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ИМАТ 
СЕРТИФИКАТ ЗА 
ПРОИЗХОД.

КУБИНСКАТА АМАЗОНА И 
БЯЛОТО КАКАДУ СЪЩО 
СА ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ.

СОВИЧКА. ВСИЧКИ ХИЩНИ 
ПТИЦИ, И ДНЕВНИТЕ И НОЩНИТЕ, 
СА ЗАЩИТЕНИ И НЕ БИВА ДА СЕ 
ОТГЛЕЖДАТ В ПЛЕН.


