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Jo gar āka “ ķēdīte”, jo d ārgāks 
īpatnis 

Vidusāzijas bruņurupucis (UK pētījums)
£15 par bruņurupuci Uzbekistānā

£3 par bruņurupuci no importētāja ES
£30 par bruņurupuci no izplatītāja ES

£60 par bruņurupuci no izplatītāja UK
£150 par bruņurupuci veikalā UK



• Hoodia spp. produkcija (medikamenti, pārtikas 
piedevas) – pasūtījumi internetā, piegāde pa 
pastu no ASV

• Ziloņkauls – pasta sūtījumos vai ceļotāju bagāžās 
tranzītā caur Eiropu, pārsvarā no Burundi, 
Kotdivuāras, Ēģiptes, Nigērijas un Kenijas. Aziātu 
izcelsmes ieceļotāji nezināmas izcelsmes 
ziloņkaulu cenšas izvest no Eiropas

Nelegālā tirdzniec ība ES –
pašreizējās tendences



• Orchidaceae - medikamenti, pārtikas piedevas, ķīniešu            
tradicionālā medicīna. 

• Saussurea costus

Nelegālā tirdzniec ība ES –
pašreizējās tendences



– Tūristi
• Atgriežoties no ceļojuma ieved “aizliegtus”

suvenīrus
– Kolekcionāri

• Meklē dažādu retu sugu vienīgos (trūkstošos) 
eksemplārus

• Vēlas iegūt pilnu kolekciju
• Pārsvarā apdraudētās sugas - kaktusi, orhidejas, 

taureņi, rāpuļi
– Kontrabandisti vai tirgotāji

• Liels daudzums dažādu sugu
• Peļņai – komerciāliem nolūkiem

Nelegālās darbības ar CITES īpatņiem



Apdraudētākās sugas
• Dzīvi dzīvnieki

– Rāpuļi – bruņurupuči, hameleoni, varāni u.c.
– Papagaiļi un plēsīgie putni
– Pērtiķi
– Dendrobātvardes

• Dzīvi augi
– Orhidejas un kaktusi

• Izstrādājumi
– Kaviārs
– Tradicionālā Austrumu medicīna, pārtikas piedevas, piem., Hoodia 

sp.
– Ziloņkauls
– Rāpuļu ādas un ādas izstrādājumi
– Koksne



Bruņurupuču kontrabanda



Čūsku kontrabanda



Papagaiļu kontrabanda



Papagaiļu kontrabanda



Plēsīgo putnu kontrabanda

Izcelsmes valstis –
Mongolija, ZA Eiropa 
(t.sk.Latvija)

Pieprasījums –
Arābijas pussalas 
valstis



Plēsīgie putni

Spizaetus nipalensis / 
ērgļi



Dendrobātvaržu kontrabanda



Kaviāra kontrabanda



Ziloņkaula kontrabanda



• Ēģiptes bruņurupucis Testudo kleinmanni ir sevišķi 
apdraudēts un iekļauts CITES I (A) pielikumā, 
savvaļas populācija nepārsniedz 5000 indivīdus un 
turpina sarukt

• Eiropas Savienībā laika posmā no 2002. –
2006.gadam konfiscēto īpatņu skaits veidoja 13% no
savvaļas populācijas (911 īpatņi)

• Ja nelegālā tirdzniecība netiks pietiekoši kontrolēta, šī
suga savvaļā var iet bojā 20 gadu laikā

• 2002.gadā uz Maltas robežas aizturēja 678 dzīvus 
Ēģiptes bruņurupučus, ko ieveda no Lībijas, tomēr arī
iekšējā tirgū (zooveikalos) Maltā šajā gadā tika 
konfiscēi vēl 20 dzīvi Ēģiptes bruņurupuči

Piemērs – Ēģiptes bru ņurupucis



• 2006.gada aprīlī Ungārijā aizturēja ceļotāju, kas 
bagāžā slēpa 18 dzīvus Ēģiptes bruņurupučus

• Katru gadu Polijā nelegāli tiek ievesti vairāki simti 
šo bruņurupuču 

• ES vienotais tirgus – ja izdodas ievest, var viegli 
izplatīt tirdzniecībā visās ES dalībvalstīs. Līdz ar 
to, ko palaiž garām muita, tas jāatklāj iekšzemes 
tirdzniecības kontrolē

Piemērs – Ēģiptes bru ņurupucis



Beļģijas Feder ālās policijas izmekl ēšanas 
iekšzemes kontrol ē



Paldies par uzmanību! 


