Česká republika je v nelegálním obchodu s nosorožčími rohy
tranzitní zemí. Rohy přes území našeho státu směřují do Asie.
Poptávka po prášku z rohu nosorožce je však tak obrovská, že
se s nabídkou nedá vůbec porovnat. Pytláci, kurýři a překupníci
tohoto zájmu využívají a přes přísný mezinárodní zákaz obchodu s rohy nosorožců na smrti těchto zvířat vydělávají.
Jakékoli povolení obchodu by ztížilo kontrolní práci úřadů a poptávku ještě více podpořilo.

ZOO ve Dvoře Králové nad Labem upozornila na vybíjení nosorožců a v září 2014 demonstrativně spálila téměř 60 kg rohů,
jejichž hodnota by na černém trhu přesáhla 60 milionů korun.
Více na www.burnhorns.cz.
AOPK ČR jako vědecký orgán CITES (Úmluva o mezinárodním
obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin) podporuje osvětové kampaně, které mají
za cíl snížit světovou poptávku po ohrožených zvířatech či
jejich částech, včetně rohů nosorožců.
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Každý rok zmizí ze světa více než tisíc nosorožců

Spalme rohy,
zachraňme nosorožce

Nosorožci
Od úspěchu ke krizi

Nosorožec širokohubý jižní (Ceratotherium simum simum) byl na
začátku minulého století téměř vyhuben, přežilo pouze pár desítek jedinců. Dlouhodobou ochranářskou prací se jeho početní
stavy v Jihoafrické republice zvýšily na 20 tisíc jedinců a vypadalo to, že je zachráněn.
Nosorožci ale čelí od roku 2008 dalšímu obrovskému nárůstu
pytláctví. V současnosti jsou zabiti v průměru tři nosorožci
denně. Důvodem je poptávka po nosorožčím rohu v asijských
zemích. Prášku z rohu jsou zde přisuzovány léčebné účinky.
Jeden kilogram rohoviny stojí na černém trhu více než jeden milion korun.

Populace nosorožců ve světě
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Pytláctví

Nosorožec Max byl po ztrátě své matky odchováván zaměstnanci
rezervace Ol Pejeta. Tato rezervace v Keni je proti pytlákům velmi
dobře zabezpečená – je obehnána vysokým plotem pod elektrickým napětím, ze strážních věží mohou ozbrojení strážci pozorovat, co se v rezervaci děje. I přes tato opatření nejsou nosorožci

ani zde v naprostém bezpečí. Jednoho časného srpnového rána
narušily ticho v Ol Pejetě výstřely automatických zbraní. V několika málo minutách dorazila patrola strážců na místo, odkud se
ozývaly výstřely. Nikoho však už nespatřili. Na zemi ležel mrtvý
Max, bez zbytku rohů, se 17 kulkami v těle.

Na světě dnes žije pět druhů nosorožců, dva v Africe a tři v Asii.
Pod tlakem pytláků jsou všechny populace. Za rok 2014 přišla
Jihoafrická republika o dalších 1 215 těchto krásných zvířat.
Stačí pár let a nosorožci budou opět nad propastí úplného zániku, jako tomu bylo před sto lety.

Aby nebyl Max lákadlem pro pytláky, byly mu oba rohy pod dohledem veterináře odřezány.

Tělo mrtvého Maxe ...

Max byl na společnost lidí od útlého věku zvyklý a mezi zaměstnanci rezervace a jejími návštěvníky byl velmi oblíben.
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