Artenschutz und Corona

Ochrona gatunków i Korona Species conservation and coronavirus

Warum treten Pandemien auf? Dlaczego występują pandemie?

Why do pandemics occur?

West-Nil-Fieber
Wirus Zachodniego Nilu
West-Nile-fever

Verlust der Artenvielfalt
Die Lebensraumzerstörung reduziert die Bestände vieler Tierarten. Anpas-

Ebola

sungsfähigere Tierarten wiederum vermehren sich stärker.
Zwischen Tieren der gleichen Art breiten sich Krankheiten schneller aus.
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Utrata różnorodności gatunkowej
Wyniszczanie siedlisk powoduje zmniejszenie populacji wielu gatunków
zwierząt. Z kolei gatunki z lepszą adaptacją do panujących warunków,
łatwiej się rozmnażają. Między zwierzętami tego samego gatunku,
szybciej rozprzestrzeniają się choroby .

Loss of biodiversity

Bornavirus
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Bornavirus

Habitat destruction reduces the population of many animal species. More
adaptable species on the other hand multiply rapidly.
Diseases spread faster between animals of the same species.

Diese Faktoren erleichtern die
Entstehung und Ausbreitung
von Krankeitserregern zwischen
Wildtieren und Haustieren
sowie eine Übertragung
auf den Menschen.

Menschen als Eindringlinge
Der Bau von Straßen in entlegene Gebiete macht diese für Menschen zugänglich. So kommt es zu unnatürlichen Interaktionen zwischen Menschen, deren
Haustieren und Wildtieren.

Czynniki te ułatwiają powstawanie
oraz rozprzestrzenianie się patogenów między dzikimi zwierzętami,
zwierzętami hodowlanymi oraz
ich przenoszenie na człowieka.

Człowiek jako intruz
Budowa dróg na odległych obszarach, umożliwia człowiekowi dostęp do nich.
Przyczynia się to jednak do nienaturalych reakcji pomiędzy człowiekiem, jego
zwierzętami hodowlanymi oraz zwierzętami dzikimi.

Weitere Auswirkungen von Pandemie-Krisen auf den Artenschutz
• Durch fehlenden Tourismus können Wildhüter nicht mehr bezahlt und
Wilderei dadurch nicht mehr verfolgt werden.
• Lockdown-Betroffene werden durch Geldmangel in die Wilderei getrieben.
• Erreger können von Menschen auf Wildtiere (z.B. Gorillas) übertragen wer-

These factors facilitate the
development and spread of
pathogens between wild and
domestic animals and also the
transmission to humans.

People as intruders
Building roads into remote areas makes them accessible for people. This leads
to constraint interactions between humans, their domestic animals and wild
animals.

den und diese gefährden.

Dalszy wpływ kryzysów pandemicznych na ochronę gatunków
• Ze względu na brak ruchu turystycznego brak środków finansowych na
opłacenie strażników ścigających kłusowników - zaprzestanie ścigania.
• Osoby dotknięte lockdown-em, ze względu na trudną sytuację finansową
zmuszone są do kłusownictwa.
• Patogeny mogą być przenoszone z człowieka na zwierzęta dzikie

Wildtiermärkte als Hotspot für neue Erreger
Auf Wildtiermärkten werden Wild- und Haustiere verschiedenster Arten und

(np. goryle) i zagrażać im.
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Further consequences of the pandemic crises on species conservation
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Herkunft auf engstem Raum unter stressvollen Bedingungen gehalten. Stress
und mangelnde Hygiene schwächen das Immunsystem.

• Due to the lack of tourism gamekeepers can no longer get paid. That means
that poaching will no longer be prosecuted.
• Lockdown victims are driven into poaching due to a lack of money.
• Pathogens might be passed on from humans to wild animals (e.g. gorillas)

Handel dzikimi zwierzętami jako ognisko nowych patogenów

and endanger their lives.

Na zwierzęcych targach, zwierzęta dzikie oraz hodowlane różnych gatunków

Notwendige Gegenmaßnahmen

oraz pochodzenia, trzymane są na małej przestrzeni w stresujących warunkach.

1 Erhalt der Artenvielfalt

Stres oraz niedostateczna higiena osłabiają ich układ odpornościowy.

Wildlife markets as a hotspot for new pathogens
On wildlife markets wild and domestic animals of different species and
origins are kept in very cramped spaces under stressful conditions.
Stress and a lack of hygiene weaken the immune system.

Rifttalfieber
Gorączka Doliny Rift
Rift Valley fever

2 Stopp des illegalen Artenhandels
3 Stopp der Wilderei
4 Kampf gegen die Klimakrise

Niezbędne środki zapobiegawcze
1 Zachowanie różnorodności gatunkowej
2 Powstrzymanie nielegalnego handlu
dzikimi zwierzętami
3 Powstrzymanie kłusownictwa

Geflügelpest
Ptasia grypa
Avian influenza

4 Walka z kryzysem klimatycznym

Necessary countermeasures
1 Preservation of biodiversity
2 Stop the illegal wildlife trade
3 Stop poaching
4 Fight against the
climate crisis

