Konf.13.9
Wspieranie Współpracy pomiędzy Stronami
prowadzącymi hodowlę ex situ a Stronami posiadającymi
programy ochrony in situ
ZWAŻYWSZY na Rezolucję Konferencji 8.3 (wer. CoP13), uchwaloną przez Konferencję
Stron na jej ósmej sesji (Kioto, 1992) i poprawionej na jej 13-stej sesji (Bangkok, 2004)
uznającą, że zrównoważone użytkowanie dzikiej fauny i flory, wyniszczające lub nie,
dostarcza konkurencyjną ekonomicznie opcję land-use , oraz że zyski z legalnego
użytkowania mogą dostarczy funduszy oraz bodźców do wspierania zarządzania dziką
fauną i florą w celu powstrzymania nielegalnego handlu;
UZNAJĄC, że Artykuł VII, paragraf 4 Konwencji stanowi, iż okazy zwierząt z gatunków
opisanych w Załączniku I wyhodowane w niewoli dla celów komercyjnych, lub gatunków
roślin opisanych w Załączniku I sztucznie wyhodowanych dla celów komercyjnych uznane
są za okazy gatunków z Załącznika II;
ZWAŻYWSZY na Postanowienie 12.11, paragraf l), które zaleca Komitetowi ds. Roślin
analizowanie związku pomiędzy ochroną in situ a produkcja roślin ex situ;
ZWAŻYWSZY na Postanowienie 11.102 (Rev. CoP12), zalecające Komisji ds. Zwierząt
kontynuację badań kompleksowych kwestii związanych z pochodzeniem reproduktorów
hodowli zarodowej (breeding stock) oraz związków pomiędzy hodowlą ex situ a ochroną
in situ gatunków, oraz określenie możliwych strategii i innych mechanizmów dzięki którym
rejestrowane zabiegi mogą przyczynić się do zwiększenia odtwarzania i/lub ochrony
gatunków w krajach ich pochodzenia;
ZWAŻYWSZY ponadto na Postanowienie 12.22, zalecające Sekretariatowi prowadzenie,
we współpracy ze Stronami, przeglądu ich krajowej polityki użytkowania i handlu
gatunkami wyszczególnionymi przez CITES, biorąc pod uwagę bodźce ekonomiczne,
systemy produkcyjne, modele konsumpcyjne, strategie dostępu rynkowego, struktury
cenowe, schematy certyfikacji, opodatkowanie CITES oraz plany subsydiowania, prawa
własności, mechanizm dzielenia zysków i reinwestycję w ochronę, oraz tworzenie raportu
analizującego wpływ ekonomiczny na polityki handlu okazami dzikiej przyrody w zakresie
socjoekonomicznym oraz zyski i koszty ochrony, wartości ekonomiczne, poziomy

legalnego i nielegalnego handlu, poprawę warunków życia lokalnych społeczności, oraz
rolę sektora prywatnego zaangażowanego w handel gatunkami dzikiej przyrody;
OODWOŁUJAC SIĘ również do Postanowienia VII/19 przyjętego na siódmej sesji
Konferencji Stron Konwencji o Ochronie Różnorodności Biologicznej o dostępie i podziale
zysków odnoszących się do zasobów genetycznych;
MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ, iż hodowla ex situ w niewoli gatunków z Załącznika I może
pozytywnie wpływać na ochronę in situ;
KONFERENCJA STRON KONWENCJI
NAKŁANIA:
a) Strony do wspierania działań ex situ mających na celu hodowlę gatunków zwierząt z
Załącznika I, lub sztuczne rozmnażanie gatunków roślin z Załącznika I oraz do
poszukiwania form współpracy które wsparłyby ochronę In situ poprzez zasoby
wygenerowane w takich ośrodkach hodowli w niewoli; oraz

b) Strony do popierania operacji ex situ które hodują lub sztucznie rozmnażają gatunki z
Załącznika I na terenie państw występowania zagrożonych gatunków, do wspierania
programów ochrony In situ; pomoc taką mogłoby stanowić, inter alia, pomoc techniczna,
wsparcie funduszy, wymiana okazów do reintrodukcji do naturalnego środowiska, tworzenie
potencjału i szkolenia, transfer technologii, inwestycje, infrastruktura oraz inne działania.

