Tíz dolog, amit megtehetsz a veszélyeztetett fajok védelmében
Néhány tanács a stopextinction.org ajánlásai nyomán:
1) Tanuld meg, melyek a veszélyeztetett fajok a saját közvetlen környezetedben, és
világosíts fel másokat is arról, mennyire érdekesek és fontosak számunkra.
2) Látogass el egy természetvédelmi övezetbe, nemzeti parkba vagy ruccanj ki a szabadba.
A legjobb módszer egy veszélyeztetett faj védelmére, ha az életterüket megőrizzük.
Kapcsolódj be a közeledben lévő természetvédő mozgalomba, szervezetbe önkéntesként!
Figyeld meg a vadvilágot a közeli parkokban.
3) Tedd az otthonod vadállat-baráttá: lásd el zárható fedéllel a kukákat, etesd bent a
háziállataidat, éjszakára pedig zárd be őket, hogy véletlenül se csalogasd a vadállatokat az
otthonodba, kertedbe. Csökkentsd a vízfogyasztásod, kevesebbet öntözz a kertben. A
madárfürdőket időnként tisztítsd ki, hogy megelőzd a betegségek terjedését. Helyezz
matricákat az ablakaidra: minden évben többmillió madár pusztul el azért, mert
nekicsapódik az átlátszó üvegnek.
4) Támogasd az élővilágot azzal, hogy őshonos növényekkel ülteted tele az udvart. Az
őshonos növények élelmet és hajlékot biztosítanak az őshonos fajoknak. Az adott
környezetben nem őshonosnak számító fajok inváziója negatívan befolyásolja az
ökoszisztémákat világszerte.
5) Minimalizáld a növény- és rovarirtók használatát. Ezek széppé tehetik a kertedet, de
voltaképpen veszélyes mérgek, amelyek a talajból bekerülnek a táplálkozási láncba. A
nagyobb ragadozók, sólymok, baglyok is elpusztulnak, ha megeszik az ily módon
megmérgezett kisebb állatokat.
6) Lassíts le vezetés közben, amikor erdőn, mezőn keresztül visz az út, nehogy elgázold az
átkelni készülő állatokat. Az út ugyanis óriási akadályt jelent számukra, kettőbe vágja az
életterüket. Vezess óvatosan, és figyeld folyamatosan az út szélét.
7) Vásárolj újrahasznosított papírt, ne vásárolj esőerdőben kivágott fákból készült bútort.
Mobiltelefonod újrahasznosítható elektronikus hulladék: van benne egy olyan ásvány is,
amelyet gorillák élőhelyén bányásznak. Csökkentsd le a pálmaolaj-fogyasztásodat, hiszen
egyes erdőket, ahol tigrisek élnek, csak azért vágnak ki, hogy pálmaültetvénynek nyerjenek
teret.
8.) Ne vásárolj olyan termékeket, amelyek veszélyeztetett állatfajok testrészeiből, csontjából,
bőréből készültek. Ilyen például a teknőshéj, az elefántcsont, a korall, a tigrisbőr,
krokodilbőr.
9) Jelentsd a hatóságoknak a veszélyeztetett fajhoz tartozó állatok lelövését, bántalmazását,
csapdába ejtését, ketrecben tartását.
10) Védd a természetes élőhelyeket! A favágás, olaj- és földgázkitermelés, túlhalászás és
ingatlanfejlesztés mind-mind tönkreteszi a vadállatok élőhelyét.

