Vědecký orgán CITES bude při každé žádosti o stanovisko k vydání výjimky ze zákazu
obchodních činností požadovat doložení testů paternity, pokud se bude jednat o jedince
odchované u žadatele, u následujících druhů: Astrochelys radiata, Pyxis arachnoides, Pyxis
planicauda a Malacochersus tornieri.
Vědecký orgán CITES považuje paternitní testy za jediný věrohodný důkaz odchovu těchto
druhů. Jedná se o druhy, které jsou zařazeny do přílohy A nařízení Komise (EU)
č. 709/2010, se kterými je dokumentován nelegální obchod a jejichž odchovy nejsou časté.
Bližší informace jsou v příloze. Laboratoře provádějící testy paternity pro uvedené druhy se
v zásadě shodují s již dříve doporučenými laboratořemi uveřejněnými na webových
stránkách AOPK ČR k CITES v sekci informace pro chovatele a obchodníky
(viz.www.nature.cz)
Želva paprsčitá (Astrochelys radiata)
Druh zařazen do přílohy CITES I A dle nařízení Komise (EU) č. 709/2010. Na červeném
seznamu IUCN je zařazen do skupiny kriticky ohrožený. V ČR tento druh odchovává pouze
několik zkušených chovatelů, nejvyšší počet odchovů za jeden rok byl 28 jedinců v roce
2010 a 37 v roce 2011. Celosvětový mezinárodní obchod s odchovanými jedinci je nízký.
Ve světě i v Evropě (včetně ČR) je velmi často předmětem nelegálního obchodu.
Želva pavoučí (Pyxis arachnoides)
Druh zařazen do přílohy CITES I A dle nařízení Komise (EU) č. 709/2010 (do roku 2005
zařazen do přílohy II B). Na červeném seznamu IUCN je zařazen do skupiny kriticky
ohrožený. Odchov druhu je náročný, snůška obsahuje nejčastěji pouze jedno vejce. V ČR se
ročně odchová několik jedinců tohoto druhu ročně. Nejvíce jedinců bylo odchováno v roce
2010, jednalo se o 6 mláďat. Celosvětový mezinárodní obchod s odchovanými jedinci je
velmi nízký. Ve světě i v Evropě (včetně ČR) je velmi často předmětem nelegálního
obchodu.
Želva ploskoocasá (Pyxis planicauda)
Druh zařazen do přílohy CITES I A dle nařízení Komise (EU) č. 709/2010. Na červeném
seznamu IUCN je zařazen do skupiny kriticky ohrožený. Odchov druhu je náročný, snůška
obsahuje nejčastěji pouze jedno vejce. V ČR se tento druh neodchovává. V mezinárodním
obchodu se odchovy vyskytují výjimečně. Tento druh je předmětem nelegálního obchodu
ve světě i v Evropě.
Želva zploštělá (Malacochersus tornieri)
Druh zařazen do přílohy CITES II A dle nařízení Komise (EU) č. 709/2010. Odchov je
náročný, pouze jedno vejce na snůšku. U nás se odchovalo nejvíce 10 jedinců za rok, a to
v letech 2007 a 2008. Tento druh se k nám dováží ve vysokých počtech, v roce 2008 bylo
dovezeno 60 exemplářů, v roce 2009 se jednalo o 23 exemplářů a v roce 2010 o dalších 41
exemplářů. Ve všech případech se jednalo o dovozy z Afriky. Jedinci tohoto druhu jsou
předmětem nelegálního obchodu ve světě i v Evropě.

