Dz.U.02.39.357
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 27 lutego 2002 r.
w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt.
(Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2002 r.)
Na podstawie art. 27d ust. 7 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623) zarządza się, co
następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Rozporządzenie określa:
1) listę roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych - których
Rzeczpospolita Polska jest stroną - które nie mogą być przewożone przez granicę państwa bez
zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska,
2) warunki i tryb wydawania zezwolenia, o którym mowa w pkt 1,
3) wzór wniosku o wydanie zezwolenia oraz spis dokumentów, które należy dołączyć do wniosku,
4) wzory zezwoleń,
5) tryb postępowania z wydanymi zezwoleniami.
2. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do części i produktów pochodnych powstałych z
roślin i zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) konwencji - rozumie się przez to Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i
roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzoną w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.
(Dz. U. z 1991 r. Nr 27, poz. 112 i z 2000 r. Nr 66, poz. 802),
2) okazach - rozumie się przez to:
a) każde zwierzę lub roślinę, zarówno żywe jak i martwe, z gatunku wymienionego w załączniku nr 1
do rozporządzenia, każdą ich część lub produkt pochodny zawierający, jak też niezawierający
innych składników, jak również wszystkie inne towary, które zgodnie z dołączonym dokumentem,
opakowaniem, oznakowaniem lub etykietą stanowią lub zawierają części lub produkty pochodne
tych zwierząt lub roślin, jeżeli objaśnienia w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie wskazują, że
takie części lub produkty pochodne są wyłączone spod działania przepisów rozporządzenia,
b) zwierzęta lub rośliny będące wynikiem krzyżowania gatunków wymienionych w załączniku nr 1 do
rozporządzenia w grupie I lub II oraz części lub produkty pochodne takich zwierząt lub roślin, jeżeli
objaśnienia w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie wskazują inaczej, w tym:
– okazy będące wynikiem krzyżowania z gatunkami wymienionymi w grupie I uważa się za okazy
z gatunków wymienionych w grupie I,
– okazy będące wynikiem krzyżowania z gatunkami wymienionymi w grupie II uważa się za okazy
z gatunków wymienionych w grupie II,
– okazy będące wynikiem krzyżowania gatunków wymienionych w grupie I z gatunkami
wymienionymi w grupie II uważa się za okazy z gatunków wymienionych w grupie I,
c) zwierzęta, rośliny, ich części i produkty pochodne, o których mowa w lit. a) i b), stanowiące rzeczy
osobiste lub będące wynikiem domowej hodowli,
3) działalności ranczerskiej - rozumie się przez to chów w środowisku kontrolowanym zwierząt
pozyskanych ze środowiska przyrodniczego,

4) środowisku kontrolowanym - rozumie się przez to środowisko, które zostało przekształcone dla celów
produkcji zwierząt określonych gatunków i którego granice uniemożliwiają wprowadzanie lub
przedostawanie się poza te granice zwierząt, jaj lub gamet tych zwierząt,
5) okazach hodowanych w niewoli - rozumie się przez to okazy urodzone lub w inny sposób wytworzone
w kontrolowanym środowisku,
6) okazach sztucznie rozmnożonych - rozumie się przez to:
a) okazy żywych roślin wyrosłe w warunkach kontrolowanych,
b) nasiona, jeżeli są one zebrane z okazów wyrosłych w warunkach kontrolowanych,
c) wszystkie inne części oraz produkty pochodne, jeżeli pochodzą z okazów, które zostały
rozmnożone w warunkach kontrolowanych,
d) szczepione rośliny, jeżeli materiał wyjściowy użyty do szczepienia został rozmnożony w
warunkach kontrolowanych,
7) polskim świadectwie reeksportu - rozumie się przez to zezwolenie na dokonanie wywozu okazów
przywiezionych uprzednio na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
8) polskim zezwoleniu eksportowym - rozumie się przez to zezwolenie na dokonanie wywozu okazów,
które zostały pozyskane ze środowiska przyrodniczego, wyhodowane albo wytworzone na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
9) polskim zezwoleniu importowym - rozumie się przez to zezwolenie na dokonanie przywozu okazów,
10) przywozie - rozumie się przez to przywóz okazów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
11) wywozie - rozumie się przez to wywóz okazów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
12) tranzycie - rozumie się przez to przemieszczanie okazów z jednego państwa do drugiego, przez
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) odbiorca okazów w państwie docelowym jest określony w dokumentach przewozowych,
b) okazy pozostają pod dozorem celnym,
c) wszelkie przerwy w podróży związane są wyłącznie z wybraną formą transportu.
Rozdział 2
Lista roślin i zwierząt
§ 3. 1. Ustala się listę roślin i zwierząt, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia, których
przewożenie przez granicę państwa wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1.
2. Lista, o której mowa w ust. 1, obejmuje trzy grupy:
1) grupę I stanowią gatunki zagrożone wyginięciem, które jest lub może być powodowane obrotem nimi,
a obrót okazami tych gatunków stanowi przedmiot szczególnie ścisłej regulacji, dopuszczony jedynie
w wyjątkowych okolicznościach,
2) grupę II stanowią:
a) gatunki obecnie niezagrożone wyginięciem, które mogą stać się takimi, jeżeli obrót okazami tych
gatunków nie będzie przedmiotem ścisłej regulacji, oraz
b) niektóre gatunki, które powinny być przedmiotem regulacji w celu poddania skutecznej kontroli
obrotu okazami gatunków, o których mowa w lit. a),
3) grupę III stanowią gatunki, które jedna ze stron konwencji określiła jako będące przedmiotem
regulacji w granicach jej jurysdykcji w celu zapobieżenia lub ograniczenia ich eksploatacji oraz jako
wymagające współpracy innych stron konwencji w zakresie kontroli obrotu tymi gatunkami.
Rozdział 3
Warunki i tryb wydawania zezwolenia
§ 4. Polskie zezwolenie eksportowe wydaje się wyłącznie dla okazów, które zostały pozyskane,
wyhodowane lub wytworzone bez naruszenia przepisów o ochronie przyrody.
§ 5. Polskie świadectwo reeksportu wydaje się wyłącznie dla okazów, które zostały przywiezione
zgodnie z postanowieniami konwencji.
§ 6. Polskie świadectwo reeksportu dla okazów przywiezionych jako końcowy produkt spożywczy,

chemiczny lub farmaceutyczny wydaje się wyłącznie wtedy, gdy produkt ten, począwszy od chwili
przywozu do chwili wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pozostaje w nienaruszonych,
oryginalnych opakowaniach jednostkowych.
§ 7. Polskie zezwolenie eksportowe, polskie zezwolenie importowe oraz polskie świadectwo
reeksportu wydaje się na pisemny wniosek zainteresowanego i po przedłożeniu dokumentów, o których
mowa w rozdziale 4 rozporządzenia.
§ 8. Organ rozpatrujący wniosek, o którym mowa w § 7, może:
1) dokonać ustalenia stanu faktycznego w celu weryfikacji informacji podanych we wniosku,
2) wystąpić o opinię do odpowiednich organów innych państw, wyznaczonych przez strony konwencji.
§ 9. Warunkiem wydania zezwolenia, o którym mowa w § 7, w przypadkach, o których mowa w
artykule III ustęp 2, 3 i 5, a także w artykule IV ustęp 2, 6 i 7 konwencji, jest uzyskanie pozytywnej opinii
Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
Rozdział 4
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia oraz spis dokumentów, które należy dołączyć do wniosku
§ 10. Ustala się wzór wniosku o wydanie polskiego zezwolenia importowego, polskiego zezwolenia
eksportowego lub polskiego świadectwa reeksportu, stanowiący załącznik nr 2 część 5 do
rozporządzenia.
§ 11. 1. Wniosek, o którym mowa w § 10, wypełnia się czytelnie, pismem maszynowym lub
odręcznie, zgodnie ze wskazówkami i objaśnieniami zawartymi w formularzu, z tym że:
1) naukową nazwę gatunku zwierzęcia lub rośliny podaje się w języku łacińskim,
2) potoczną nazwę gatunku zwierzęcia lub rośliny podaje się w języku polskim, jeżeli istnieje,
3) imiona, nazwiska i adresy albo nazwy, siedziby i adresy dostawcy i odbiorcy okazów podaje się w
brzmieniu oryginalnym albo w angielskiej transkrypcji fonetycznej, jeżeli są one pisane w innym
alfabecie niż łaciński,
4) opis okazów oraz inne informacje wymagane we wniosku podaje się w języku polskim.
§ 12. Do wniosku o wydanie polskiego zezwolenia importowego dołącza się:
1) oryginały lub kopie zezwolenia eksportowego, świadectwa reeksportu lub innego dokumentu
wydanego zgodnie z postanowieniami konwencji przez właściwy organ administracyjny państwa, z
którego ma nastąpić przywóz okazów,
2) opinię o posiadaniu przez importera odpowiednich pomieszczeń i możliwości zapewnienia
właściwych dla danego gatunku warunków przetrzymywania - w przypadku przywozu żywych
zwierząt lub jaj, wydaną przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce
położenia nieruchomości, na której znajdują się te pomieszczenia,
3) inne dokumenty wskazane przez organ rozpatrujący wniosek, jeżeli jest to niezbędne dla dokonania
ustalenia stanu faktycznego w celu weryfikacji informacji podanych we wniosku
- z zastrzeżeniem § 13.
§ 13. Oryginały i kopie, o których mowa w § 12 pkt 1, nie są wymagane w odniesieniu do:
1) okazów należących do gatunków wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w grupie I, z
wyłączeniem zwierząt wyhodowanych w niewoli do celów zarobkowych i roślin sztucznie
rozmnożonych do celów zarobkowych, w hodowlach zarejestrowanych przez Sekretariat, o którym
mowa w artykule XII konwencji, oraz innych okazów powstałych z takich zwierząt lub roślin,
2) zwierząt i roślin pozyskanych z wód międzynarodowych, niebędących pod jurysdykcją żadnego z
państw, oraz innych okazów powstałych na wodach międzynarodowych z takich zwierząt lub roślin,
przywożonych bezpośrednio lub tranzytem.
§ 14. Do wniosku o wydanie polskiego zezwolenia eksportowego dołącza się:
1) dokumenty wskazujące na źródło pochodzenia okazów, a w szczególności:

a) zezwolenie na pozyskanie okazów ze środowiska przyrodniczego lub
b) w przypadku zwierząt - wypisy z dokumentacji hodowlanej okazów i ich rodziców, albo
c) w przypadku roślin - zaświadczenie o sztucznym rozmnażaniu roślin,
2) oryginał lub kopię zezwolenia importowego wydanego przez właściwy organ administracyjny państwa
docelowego wywozu - w przypadku okazów, o których mowa w § 13 pkt 1,
3) inne dokumenty wskazane przez organ rozpatrujący wniosek, jeżeli jest to niezbędne do weryfikacji
informacji podanych we wniosku.
§ 15. Do wniosku o wydanie polskiego świadectwa reeksportu dołącza się:
1) oryginały dokumentów, na podstawie których, zgodnie z postanowieniami konwencji, nastąpił
przywóz okazu, o ile dokumenty te nie zostały uprzednio dostarczone do organu rozpatrującego
wniosek,
2) kopię zezwolenia importowego wydanego przez właściwy organ administracyjny państwa
docelowego wywozu, w przypadku okazów, o których mowa w § 13 pkt 1,
3) inne dokumenty wskazane przez organ rozpatrujący wniosek, jeżeli jest to niezbędne do weryfikacji
informacji podanych we wniosku.
§ 16. Jeżeli dokonanie przywozu lub wywozu okazów wymienionych we wniosku o wydanie
zezwolenia lub wykorzystanie tych okazów do celów wskazanych we wniosku uzależnione jest od
spełnienia dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami, do wniosku o wydanie zezwolenia
dołącza się oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymagań.
§ 17. Oryginały dokumentów zwraca się wnioskodawcy po rozpatrzeniu wniosku, z wyjątkiem
dokumentów, o których mowa w § 15 pkt 1.
Rozdział 5
Wzór zezwolenia
§ 18. Ustala się wzór polskiego zezwolenia importowego, polskiego zezwolenia eksportowego oraz
polskiego świadectwa reeksportu, zwanych dalej "zezwoleniem lub świadectwem", stanowiący załącznik
nr 2 część 1-4 do rozporządzenia.
§ 19. 1. Zezwolenie lub świadectwo składa się z oryginału oraz 3 kopii wykonanych na papierze
formatu A4 o wymiarach 210 mm x 297 mm:
1) oryginał sporządza się na papierze koloru białego i oznacza na pierwszej stronie cyfrą "1", wyrazami
"Oryginał" - "Original", dodatkowym nadrukiem giloszowym koloru szarego, elementami
zabezpieczającymi przed podrobieniem oraz znaczkiem zabezpieczającym, zawierającym numer
seryjny złożony z liter "PL" i siedmiu cyfr arabskich, stanowiący załącznik nr 2 część 1 do
rozporządzenia,
2) kopię dla posiadacza okazu sporządza się na papierze koloru żółtego i oznacza na pierwszej stronie
cyfrą "2" oraz wyrazami "Kopia dla posiadacza okazu" - "Copy for the holder", stanowiącą załącznik
nr 2 część 2 do rozporządzenia,
3) kopię kontrolną sporządza się na papierze koloru jasnozielonego i oznacza na pierwszej stronie cyfrą
"3" oraz wyrazami "Kopia zwracana wystawcy za pośrednictwem służb celnych" - "Copy for return by
customs to the issuing authority", stanowiącą załącznik nr 2 część 3 do rozporządzenia,
4) kopię dla wystawcy zezwolenia sporządza się na papierze koloru różowego i oznacza na pierwszej
stronie cyfrą "4" oraz wyrazami "Kopia dla wystawcy" - "Copy for the issuing authority", stanowiącą
załącznik nr 2 część 4 do rozporządzenia.
2. W przypadku gdy jedna przesyłka będzie obejmować okazy należące do różnych gatunków lub
gdy cechy okazów należących do tego samego gatunku różnią się od siebie w sposób uniemożliwiający
ich wspólne opisanie, dopuszcza się dołączenie do zezwolenia lub świadectwa dodatkowych załączników,
określonych w lit. A-D załącznika nr 2 do rozporządzenia, zawierających opisy pozostałych okazów.
Informację o liczbie dołączonych załączników umieszcza się w zezwoleniu lub świadectwie.
3. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do załącznika do zezwolenia lub świadectwa, z tym że:
1) w załączniku do zezwolenia lub świadectwa nie umieszcza się danych osobowych dostawcy i

odbiorcy okazów oraz znaczka zabezpieczającego,
2) kolejne kopie załącznika do zezwolenia lub świadectwa oznacza się na przedniej stronie odpowiednio
cyframi "2", "3" i "4" oraz wyrazami "Kopia" - "Copy",
3) na tylnej stronie załącznika do zezwolenia lub świadectwa nie umieszcza się objaśnienia
dotyczącego sposobu wypełnienia dokumentu.
4. Zezwolenie lub świadectwo wraz z załącznikami, jeżeli zostały sporządzone, oznacza się takim
samym numerem, datą ważności, numerem znaczka zabezpieczającego, datą wydania, pieczęcią i
podpisem osoby uprawnionej do ich wydania.
5. Zezwolenie lub świadectwo wraz załącznikami, jeżeli zostały sporządzone, stanowią jednolity
dokument i używane oddzielnie są nieważne.
§ 20. Zezwolenie lub świadectwo wypełnia się zgodnie ze wskazówkami i objaśnieniami zawartymi w
formularzu, z tym że:
1) naukową nazwę gatunku zwierzęcia lub rośliny podaje się w języku łacińskim,
2) potoczną nazwę gatunku zwierzęcia lub rośliny podaje się w języku polskim, jeżeli istnieje,
3) imiona, nazwiska i adresy albo nazwy, siedziby i adresy dostawcy i odbiorcy okazów podaje się w
brzmieniu oryginalnym albo w angielskiej transkrypcji fonetycznej, jeżeli są one pisane w innym
alfabecie niż łaciński,
4) nazwy państw podaje się w języku angielskim, wraz z dwuliterowym kodem nazwy państwa zawartym
w załączniku nr 3 część 1 do rozporządzenia,
5) opis okazów oraz szczególne warunki ważności zezwolenia lub świadectwa podaje się w języku
polskim i angielskim, stosując kody zawarte w załączniku nr 3 część 2-4 do rozporządzenia.
§ 21. 1. Polskie zezwolenie importowe, z wyjątkiem zezwolenia wydanego dla okazów, o których
mowa w § 13 pkt 2, jest ważne wyłącznie razem z zezwoleniem eksportowym, świadectwem reeksportu
lub innym dokumentem, wydanym zgodnie z postanowieniami konwencji przez właściwy organ
administracyjny państwa, z którego następuje przywóz okazów, poświadczonym przez właściwe służby
kontrolne na okoliczność dokonania eksportu lub reeksportu tych okazów.
2. Opis okazów i inne informacje zawarte w polskim zezwoleniu importowym odpowiadają
informacjom zawartym w dołączonym zezwoleniu eksportowym, świadectwie reeksportu lub innym
dokumencie, wydanym zgodnie z postanowieniami konwencji przez właściwy organ administracyjny
państwa, z którego następuje przywóz okazów, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na kopii kontrolnej polskiego zezwolenia importowego wydanego dla okazów, o których mowa w §
13 pkt 1, nie podaje się numeru i daty wydania dołączonego zezwolenia eksportowego lub świadectwa
reeksportu wydanego przez właściwy organ administracyjny państwa, z którego następuje przywóz
okazów.
4. Polskie zezwolenie eksportowe lub polskie świadectwo reeksportu jest ważne wyłącznie razem z
zezwoleniem importowym, wydanym przez właściwy organ administracyjny państwa docelowego wywozu
okazów, jeżeli przepisy tego państwa uzależniają import takich okazów od posiadania zezwolenia
importowego.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, opis okazów i inne informacje zawarte w polskim
zezwoleniu eksportowym lub świadectwie reeksportu odpowiadają informacjom zawartym w dołączonym
zezwoleniu importowym, wydanym przez właściwy organ administracyjny państwa docelowego wywozu
okazów.
§ 22. W przypadku okazów, które zostały pozyskane ze środowiska przyrodniczego, wyhodowane
lub wytworzone przed dniem objęcia ich postanowieniami konwencji, wydanie odpowiednio polskiego
zezwolenia eksportowego lub polskiego świadectwa reeksportu, zawierającego informacje o dacie
pozyskania, wyhodowania lub wytworzenia takich okazów, uważa się za wydanie świadectwa, o którym
mowa w artykule VII ustęp 2 konwencji.
§ 23. W przypadku okazów należących do gatunków wymienionych w załączniku nr 1 do
rozporządzenia w grupie III wydanie odpowiednio polskiego zezwolenia eksportowego lub polskiego
świadectwa reeksportu uważa się za wydanie świadectwa pochodzenia, o którym mowa w artykule V
ustęp 3 konwencji.

§ 24. W przypadku zwierząt, które zostały wyhodowane w niewoli, lub roślin, które zostały sztucznie
rozmnożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz innych okazów powstałych z takich zwierząt lub
roślin, wydanie polskiego zezwolenia eksportowego uważa się za wydanie świadectwa, o którym mowa w
artykule VII ustęp 5 konwencji.
Rozdział 6
Tryb postępowania z wydanymi zezwoleniami
§ 25. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w § 10, wnioskodawca
otrzymuje oryginał zezwolenia lub świadectwa, kopię dla posiadacza okazu oraz kopię kontrolną, z
zastrzeżeniem § 26.
2. Kopię dla wystawcy zezwolenia lub świadectwa zatrzymuje organ wydający zezwolenie lub
świadectwo. Kopia jest przechowywana zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 26. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wydanie polskiego zezwolenia importowego
dla okazów, o których mowa w § 13 pkt 1, organ wydający zezwolenie wydaje wnioskodawcy kopię
kontrolną zezwolenia lub świadectwa oraz zawiadamia właściwy organ administracyjny państwa, z
którego ma nastąpić przywóz okazów. Oryginał zezwolenia lub świadectwa oraz kopię dla posiadacza
okazu wydaje się wnioskodawcy po otrzymaniu potwierdzenia wydania zezwolenia eksportowego lub
świadectwa reeksportu przez właściwy organ administracyjny państwa, z którego ma nastąpić przywóz
okazów.
§ 27. 1. Okazy podlegają obowiązkowi zgłoszenia celnego podczas granicznej kontroli celnej oraz
zgłoszeniu do fitosanitarnej lub weterynaryjnej kontroli granicznej, jeżeli obowiązek ten wynika z
odrębnych przepisów.
2. Osoba dokonująca zgłoszenia celnego przedstawia do granicznej kontroli celnej okazy oraz
dokumenty, o których mowa w § 25 ust. 1.
3. W przypadku przywozu okazów osoba, o której mowa w ust. 2, przedstawia do granicznej kontroli
celnej także oryginał dokumentu opisanego w zezwoleniu lub świadectwie, wydanego przez właściwy
organ administracyjny państwa, z którego następuje przywóz okazów.
4. W przypadku wywozu okazów osoba, o której mowa w ust. 2, przedstawia do granicznej kontroli
celnej także oryginał zezwolenia importowego opisanego w zezwoleniu lub świadectwie, wydanego przez
właściwy organ administracyjny państwa docelowego wywozu okazów, jeżeli przepisy tego państwa
uzależniają import takich okazów od posiadania zezwolenia importowego.
5. Granicznej kontroli celnej przy przewozie okazów wraz z upoważniającymi do tego zezwoleniami
lub świadectwami i innymi dokumentami wydanymi zgodnie z postanowieniami konwencji dokonuje się
przez:
1) porównanie stanu faktycznego zgłoszonego towaru z opisami okazów umieszczonymi w zezwoleniu
lub świadectwie, przy czym faktyczna liczba lub masa netto okazów nie może przekroczyć liczby lub
masy netto podanej w zezwoleniu lub świadectwie,
2) sprawdzenie przedstawionego do kontroli zezwolenia lub świadectwa i innych dokumentów wydanych
zgodnie z postanowieniami konwencji pod względem poprawności ich wypełnienia i opieczętowania
oraz terminu ich ważności,
3) sprawdzenie zgodności zezwolenia lub świadectwa z dołączonym zezwoleniem importowym,
zezwoleniem eksportowym, świadectwem reeksportu lub innym dokumentem opisanym w zezwoleniu
lub świadectwie, wydanym przez właściwy organ administracyjny państwa, z którego następuje
przywóz okazów lub państwa docelowego wywozu okazów,
4) sprawdzenie, czy sposób przewożenia żywych zwierząt odpowiada warunkom określonym w
zezwoleniu lub świadectwie,
5) sprawdzenie, jeżeli jest to możliwe podczas granicznej kontroli celnej, czy spełnione są inne warunki
opisane w zezwoleniu lub świadectwie ograniczające jego ważność,
6) wykonanie innych czynności, określonych odrębnymi przepisami.
§ 28. 1. Poświadczenia granicznej kontroli celnej dokonuje się przez:
1) odnotowanie faktycznej liczby lub masy netto okazów, w tym liczby zwierząt padłych w czasie

transportu,
2) wpisanie rodzaju, numeru oraz daty wydania dokumentu celnego opisującego te okazy,
3) odciśnięcie pieczęci służbowej osoby dokonującej granicznej kontroli celnej oraz złożenie przez nią
podpisu.
2. Poświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają oryginały i kopie dokumentów przedstawionych
do granicznej kontroli celnej.
§ 29. Przepisy § 27 i 28 stosuje się odpowiednio do tranzytu okazów, chyba że posiadanie
zezwolenia lub świadectwa nie jest wymagane, a kontrola dotyczy dokumentu wydanego zgodnie z
postanowieniami konwencji przez właściwy organ administracyjny państwa wskazany w adresie dostawcy
okazów, a także dokumentu wydanego przez właściwy organ administracyjny państwa docelowego
tranzytu, jeżeli przepisy tego państwa uzależniają import takich okazów od posiadania zezwolenia
importowego.
§ 30. W przypadku wywozu okazów osoba dokonująca poświadczenia granicznej kontroli celnej
zatrzymuje kopię kontrolną zezwolenia lub świadectwa i przekazuje ją w terminie 14 dni od dnia
dokonania poświadczenia organowi wydającemu zezwolenie lub świadectwo.
§ 31. 1. W przypadku przywozu okazów osoba dokonująca poświadczenia granicznej kontroli celnej
zatrzymuje oryginał zezwolenia lub świadectwa wraz z kopią kontrolną i przekazuje je, w terminie 14 dni
od dnia dokonania poświadczenia, organowi wydającemu zezwolenie lub świadectwo.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do oryginału dokumentu opisanego w zezwoleniu lub
świadectwie, wydanego przez właściwy organ administracyjny państwa, z którego następuje przywóz
okazów, chyba że treść tego dokumentu wskazuje na to, że jest to dokument wielokrotnego użytku.
§ 32. Posiadacz zezwolenia lub świadectwa, który nie dokona przywozu lub wywozu okazów przed
upływem terminu ważności tego zezwolenia lub świadectwa, jest obowiązany do zwrotu organowi
wydającemu zezwolenie lub świadectwo oryginału i wszystkich posiadanych kopii zezwolenia lub
świadectwa, jak również oryginału dokumentu opisanego w zezwoleniu lub świadectwie, wydanego przez
właściwy organ administracyjny państwa, z którego nastąpić miał przywóz okazów, w terminie 14 dni od
dnia, w którym upłynął termin ważności zezwolenia lub świadectwa.
§ 33. Jeżeli oryginały lub kopie dokumentów, o których mowa w § 30 i 31, nie zostaną zatrzymane
podczas granicznej kontroli celnej, posiadacz zezwolenia lub świadectwa jest obowiązany do zwrotu tych
dokumentów organowi wydającemu zezwolenie lub świadectwo wraz z pisemną informacją o przyczynie
nieprzekazania tych dokumentów organowi granicznej kontroli celnej, w terminie 14 dni od dnia przywozu
lub wywozu okazów.
Rozdział 7
Szczególne przepisy dotyczące trybu wydawania zezwoleń i postępowania z wydanymi
zezwoleniami
§ 34. 1. Dopuszcza się wydanie zezwolenia lub świadectwa, będącego równocześnie polskim
zezwoleniem importowym i polskim świadectwem reeksportu, w przypadku okazów przywożonych do
wykorzystania do celów widowiskowo-rozrywkowych, jako eksponaty wystawiennicze lub jako rzeczy
osobiste, z zamiarem dokonania powrotnego wywozu do państwa, z którego nastąpi przywóz okazów,
jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) zadeklarowany okres pobytu okazów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekroczy 6
miesięcy, licząc od dnia wydania polskiego zezwolenia importowego,
2) podczas pobytu okazów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie nastąpi zmiana ich właściciela,
3) okazy posiadają trwałe oznakowanie, umożliwiające ustalenie ich tożsamości.
2. Kontroli okazów oraz zezwoleń lub świadectw, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na zasadach
określonych w § 27 i 28, pod warunkiem że organ granicznej kontroli celnej przy przywozie okazów nie
zatrzymuje oryginału ani kopii kontrolnej zezwolenia lub świadectwa.

§ 35. W przypadku okazów wywożonych do wykorzystania do celów widowiskowo-rozrywkowych,
jako eksponaty wystawiennicze lub jako rzeczy osobiste, z zamiarem dokonania powrotnego przywozu,
stosuje się odpowiednio przepisy § 34, pod warunkiem że organ granicznej kontroli celnej przy wywozie
okazów zatrzymuje kopię kontrolną zezwolenia lub świadectwa, a organ granicznej kontroli celnej przy
powrotnym przywozie tych okazów zatrzymuje oryginał zezwolenia lub świadectwa.
Rozdział 8
Przepis przejściowy i przepis końcowy
§ 36. Do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§ 37. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Grupa
1

I

Group
2

Grupa
II

Group
3

FAUNA
CHORDATA
MAMMALIA
MONOTREMATA
Tachyglossidae

Zaglossus spp.

DASYUROMORPHIA
Dasyuridae
Thylacinidae

Sminthopsis longicaudata Sminthopsis
psammophila
Thylacinus cynocephalus p.e.

PERAMELEMORPHIA
Peramelidae

Chaeropus ecaudatus p.e. Macrotis
lagotis
Macrotis leucura
Perameles bougainville

DIPROTODONTIA
Phalangeridae

Vombatidae
Macropodidae

Phalanger orientalis
Spilocuscus maculatus
=301
Lasiorhinus krefftii
Dendrolagus inustus
Dendrolagus ursinus

Grupa
II

Lagorchestes hirsutus Lagostrophus
fasciatus
Onychogalea fraenata
Onychogalea lunata
Potoroidae

Bettongia spp.
Caloprymnus campestris p.e.

CHIROPTERA
Phyllostomidae

Platyrrhinus lineatus =4

Pteropodidae

Acerodon spp. *
Acerodon jubatus
Acerodon lucifer p.e.
Pteropus spp. *
Pteropus insularis
Pteropus mariannus
Pteropus molossinus
Pteropus phaeocephalus
Pteropus pilosus
Pteropus samoensis
Pteropus tonganus

PRIMATES

PRIMATES spp. * =302

Lemuridae

Lemuridae spp.

Megaladapidae

Megaladapidae spp. =303

Cheirogaleidae

Cheirogaleidae spp.

Indridae

Indridae spp.

Daubentoniidae

Daubentonia madagascariensis

Callithricidae

Callimico goeldii
Callithrix aurita =304
Callithrix flaviceps =304
Leontopithecus spp. =305
Saguinus bicolor

Saguinus geoffroyi =306
Saguinus leucopus
Saguinus oedipus
Cebidae

Alouatta coibensis =307
Alouatta palliata
Alouatta pigra =308
Ateles geoffroyi frontatus
Ateles geoffroyi panamensis
Brachyteles arachnoides
Cacajao spp.
Chiropotes albinasus
Lagothrix flavicauda
Saimiri oerstedii

Cercopithecidae

Cercocebus galeritus galeritus
Cercopithecus diana =309
Macaca silenus
Mandrillus leucophaeus =310
Mandrillus sphinx =310
Nasalis concolor =311
Nasalis larvatus
Presbytis potenziani
Procolobus pennantii kirkii =312
Procolobus rufomitratus =313
Pygathrix spp. =314
Semnopithecus entellus =315
Trachypithecus geei =316
Trachypithecus pileatus =317

Hylobatidae

Hylobatidae spp.

Hominidae

Gorilla gorilla
Pan spp.
Pongo pygmaeus

XENARTHRA
Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla
Tamandua mexicana =4023

Bradypodidae

Bradypus variegatus =318

Megalonychidae

Choloepus hoffmanni

Dasypodidae

Cabassous centralis
Cabassous tatouay =4033
Chaetophractus nationi
°601
Priodontes maximus =319

PHOLIDOTA
Manidae

Manis spp. °612

LAGOMORPHA
Leporidae

Caprolagus hispidus
Romerolagus diazi

RODENTIA
Sciuridae

Cynomys mexicanus
Epixerus ebii
Marmota caudata
Marmota himalayana
Ratufa spp.
Sciurus deppei

Muridae

Leporillus conditor
Pseudomys praeconis
Xeromys myoides
Zyzomys pedunculatus

Chinchillidae

Chinchilla spp. ° 602

Anomaluridae

Anomalurus beecrofti
Anomalurus derbianus
Anomalurus pelii
Idiurus macrotis

Hystricidae

Hystrix cristata

Erethizontidae

Sphiggurus mexicanus =40

Sphiggurus spinosus =404
Agoutidae

Agouti paca =4053

Dasyproctidae

Dasyprocta punctata

CETACEA
Platanistidae

CETACEA spp. *
Lipotes vexillifer
Platanista spp.

Ziphiidae

Berardius spp.
Hyperoodon spp.

Physeteridae

Physeter catodon =320

Delphinidae

Sotalia spp.
Sousa spp.

Phocoenidae

Neophocaena phocaenoides
Phocoena sinus

Eschrichtiidae

Eschrichtius robustus =321

Balaenopteridae

Balaenoptera acutorostrata * * -101
Balaenoptera bonaerensis =473
Balaenoptera borealis
Balaenoptera edeni
Balaenoptera musculus
Balaenoptera physalus
Megaptera novaeangliae

Balaenidae

Balaena mysticetus
Eubalaena spp. =322

Neobalaenidae

Caperea marginata

CARNIVORA
Canidae

Canis aureus
Canis lupus * * +201

Canis lupus * -102
Cerdocyon thous =323
Chrysocyon brachyurus
Cuon alpinus
Pseudalopex culpaeus
=323
Pseudalopex griseus =324
Pseudalopex gymnocercus
=323

Speothos venaticus
Vulpes bengalensis
Vulpes cana
Vulpes vulpes griffithi
Vulpes vulpes montana

Vulpes vulpes pusilla =4
Vulpes zerda =325
Ursidae

Ursidae spp. *
Ailuropoda melanoleuca
Ailurus fulgens
Helarctos malayanus
Melursus ursinus
Tremarctos ornatus
Ursus arctos * * +202
Ursus arctos isabellinus
Ursus thibetanus =326

Procyonidae

Bassaricyon gabbii
Bassariscus sumichrasti
Nasua narica =4073
Nasua nasua solitaria
Potos flavus

Mustelidae
Lutrinae

Lutrinae spp. *
Aonyx congicus * * +203 =327
Enhydra lutris nereis
Lontra felina =328
Lontra longicaudis =329
Lontra provocax =328
Lutra lutra
Pteronura brasiliensis

Mephitinae

Conepatus humboldtii

Mustelinae

Eira barbara
Galictis vittata =4083
Martes flavigula
Martes foina intermedia
Martes gwatkinsii =4093
Mustela altaica

Mustela erminea ferghana
Mustela kathiah
Mustela nigripes
Mustela sibirica
Mellivorinae

Viverridae

Mellivora capensis

Arctictis binturong

Cryptoprocta ferox
Cynogale bennettii

Civettictis civetta =410
Eupleres goudotii =330
Fossa fossana
Hemigalus derbyanus
Paguma larvata

Paradoxurus hermaphrodit
Paradoxurus jerdoni
Prionodon linsang
Prionodon pardicolor
Viverra civettina =4113
Viverra zibetha
Viverricula indica
Herpestidae

Herpestes brachyurus fus
=4133
Herpestes edwardsii
Herpestes javanicus
auropunctatus =4123
Herpestes smithii
Herpestes urva
Herpestes vitticollis

Hyaenidae

Proteles cristatus

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Felidae

Felidae spp. * °602
Acinonyx jubatus °603
Caracal caracal * * +204 =332
Catopuma temminckii =333
Felis nigripes
Herpailurus yaguarondi * * +205 =333

Leopardus pardalis =333
Leopardus tigrinus =333
Leopardus wiedii =333
Lynx pardinus =334
Neofelis nebulosa
Oncifelis geoffroyi =333
Oreailurus jacobita =333
Panthera leo persica
Panthera onca
Panthera pardus
Panthera tigris
Pardofelis marmorata =333
Prionailurus bengalensis
bengalensis * * +206 =333
Prionailurus planiceps =333
Prionailurus rubiginosus * * +207
=333
Puma concolor coryi =333
Puma concolor costaricensis =333
Puma concolor couguar =333
Uncia uncia =335
Otariidae

Arctocephalus spp. *
Arctocephalus townsendi

Phocidae

Mirounga leonina
Monachus spp.

PROBOSCIDEA
Elephantidae

Elephas maximus
Loxodonta africana * * -103

SIRENIA

Loxodonta africana *
+208 °604

Dugongidae

Dugong dugon

Trichechidae

Trichechus inunguis
Trichechus manatus
Trichechus senegalensis

PERISSODACTYLA
Equidae

Equus africanus =336
Equus grevyi
Equus hemionus *
Equus hemionus hemionus
Equus kiang =337
Equus onager * =337
Equus onager khur =337
Equus przewalskii =338
Equus zebra hartmannae
Equus zebra zebra

Tapiridae

Tapiridae spp. * *
Tapirus terrestris

Rhinocerotidae

Rhinocerotidae spp. * *
Ceratotherium simum
simum* +210 °605

ARTIODACTYLA
Suidae

Babyrousa babyrussa
Sus salvanius

Tayassuidae

Tayassuidae spp. * -105
Catagonus wagneri

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis
= 339
Hippopotamus amphibius

Camelidae

Lama guanicoe
Vicugna vicugna * * -106

Vicugna vicugna * +211
°606

Moschidae

Moschus spp. * * +212

Moschus spp. * -107

Tragulidae
Cervidae

Hyemoschus aquaticus
Axis calamianensis =340
Axis kuhlii =341
Axis porcinus annamiticus =342
Blastocerus dichotomus
Cervus duvaucelii
Cervus elaphus
bactrianus
Cervus elaphus barbarus
Cervus elaphus hanglu
Cervus eldii
Dama mesopotamica =343
Hippocamelus spp.

Mazama americana cerasin
Megamuntiacus vuquanghensis
Muntiacus crinifrons
Odocoileus virginianus
mayensis
Ozotoceros bezoarticus
Pudu mephistophiles
Pudu puda
Antilocapridae

Antilocapra americana +213

Bovidae

Addax nasomaculatus
Ammotragus lervia
Antilope cervicapra
Bison bison athabascae
Bos gaurus =344 ° 602
Bos mutus =345 ° 602
Bos sauveli =346

Bubalus arnee =4143
Bubalus depressicornis =347
Bubalus mindorensis =347
Bubalus quarlesi=347
Budorcas taxicolor
Capra falconeri
Cephalophus dorsalis
Cephalophus jentinki
Cephalophus monticola
Cephalophus ogilbyi
Cephalophus silvicultor
Cephalophus zebra
Damaliscus lunatus
Damaliscus pygargus
pygargus =348
Gazella cuvieri
Gazella dama
Gazella dorcas
Gazella leptoceros
Hippotragus niger variani
Kobus leche
Naemorhedus baileyi =349
Naemorhedus caudatus =349
Naemorhedus goral
Naemorhedus sumatraensis =350
Oryx dammah =351
Oryx leucoryx
Ovis ammon *
Ovis ammon hodgsonii

Ovis ammon nigrimontana
Ovis canadensis +213
Ovis orientalis ophion =352
Ovis vignei*
Ovis vignei vignei =353
Pantholops hodgsonii
Pseudoryx nghetinhensis
Rupicapra pyrenaica ornata =354
Saiga tatarica
Tetracerus quadricornis

Tragelaphus eurycerus =4
Tragelaphus spekii
AVES
STRUTHIONIFORMES
Struthionidae

Struthio camelus +214

RHEIFORMES
Rheidae

Rhea americana
Rhea pennata * * -110 =355

Rhea pennata pennata *
+209 =355

TINAMIFORMES
Tinamidae

Tinamus solitarius

SPHENISCIFORMES
Spheniscidae

Spheniscus demersus
Spheniscus humboldti

PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae

Podilymbus gigas

PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae
PELECANIFORMES

Diomedea albatrus

Pelecanidae

Pelecanus crispus

Sulidae

Papasula abbotti =356

Fregatidae

Fregata andrewsi

CICONIIFORMES
Ardeidae

Ardea goliath
Bubulcus ibis =4163
Casmerodius albus =4173
Egretta garzetta

Balaenicipitidae
Ciconiidae

Balaeniceps rex
Ciconia boyciana =357
Ciconia nigra

Ephippiorhynchus senegal
Jabiru mycteria

Leptoptilos crumeniferus
Mycteria cinerea
Threskiornithidae

Bostrychia hagedash =418
Bostrychia rara =4193
Eudocimus ruber
Geronticus calvus
Geronticus eremita
Nipponia nippon
Platalea leucorodia

Threskiornis aethiopicus
Phoenicopteridae

Phoenicopteridae spp.

ANSERIFORMES
Anatidae

Alopochen aegyptiacus
Anas acuta
Anas aucklandica =358

Anas bernieri
Anas capensis
Anas clypeata =4203
Anas crecca
Anas formosa
Anas laysanensis =359
Anas oustaleti =360
Anas penelope
Anas querquedula
Aythya nyroca =4213
Branta canadensis leucopareia
Branta ruficollis
Branta sandvicensis
Cairina moschata
Cairina scutulata
Coscoroba coscoroba
Cygnus melanocorypha
Dendrocygna arborea
Dendrocygna autumnalis

Dendrocygna bicolor =422

Dendrocygna viduata
Nettapus auritus
Oxyura leucocephala
Plectropterus gambensis

Pteronetta hartlaubii =4
Rhodonessa caryophyllacea p.e.
Sarkidiornis melanotos

FALCONIFORMES
Cathartidae

FALCONIFORMES spp. *
-108
Gymnogyps californianus
Sarcoramphus papa
Vultur gryphus

Accipitridae

Aquila adalberti =361
Aquila heliaca
Chondrohierax uncinatus wilsonii
=362
Haliaeetus albicilla
Haliaeetus leucocephalus
Harpia harpyja
Pithecophaga jefferyi

Falconidae

Falco araea
Falco jugger
Falco newtoni * * +215
Falco pelegrinoides =363
Falco peregrinus
Falco punctatus
Falco rusticolus

GALLIFORMES
Megapodiidae

Macrocephalon maleo

Cracidae

Crax alberti
Crax blumenbachii
Crax daubentoni
Crax globulosa
Crax rubra

Mitu mitu =364
Oreophasis derbianus
Ortalis vetula

Pauxi pauxi =4243
Penelope albipennis
Penelope purpurascens
Penelopina nigra
Pipile jacutinga =365a
Pipile pipile =365b
Phasianidae

Agelastes meleagrides
Agriocharis ocellata
Arborophila charltonii

Arborophila orientalis =
Argusianus argus
Caloperdix oculea
Catreus wallichii
Colinus virginianus ridgwayi
Crossoptilon crossoptilon
Crossoptilon harmani =366
Crossoptilon mantchuricum
Gallus sonneratii
Ithaginis cruentus
Lophophorus impejanus
Lophophorus lhuysii
Lophophorus sclateri
Lophura edwardsi
Lophura erythrophthalma

Lophura ignita
Lophura imperialis
Lophura swinhoii

Melanoperdix nigra
Pavo muticus
Polyplectron
bicalcaratum

Polyplectron emphanum
Polyplectron germaini
Polyplectron inopinatum
Polyplectron malacense
Polyplectron
schleiermacheri =367
Rheinardia ocellata =368
Rhizothera longirostris
Rollulus rouloul
Syrmaticus ellioti
Syrmaticus humiae
Syrmaticus mikado
Tetraogallus caspius
Tetraogallus tibetanus
Tragopan blythii
Tragopan caboti
Tragopan melanocephalus
Tragopan satyra
Tympanuchus cupido attwateri
GRUIFORMES
Gruidae

Gruidae spp. *
Grus americana
Grus canadensis nesiotes
Grus canadensis pulla

Grus japonensis
Grus leucogeranus
Grus monacha
Grus nigricollis
Grus vipio
Rallidae

Gallirallus sylvestris =369

Rhynochetidae

Rhynochetos jubatus

Otididae

Otididae spp. *
Ardeotis nigriceps =370
Chlamydotis undulata
Eupodotis bengalensis =371

CHARADRIIFORMES
Scolopacidae

Numenius borealis
Numenius tenuirostris
Tringa guttifer

Laridae

Larus relictus

Burhinidae

Burhinus bistriatus

COLUMBIFORMES
Columbidae

Caloenas nicobarica
Columba guinea

Columba iriditorques =42
Columba livia
Columba mayeri =4273
Columba unicincta
Ducula mindorensis
Gallicolumba luzonica
Goura spp.
Oena capensis

Streptopelia decipiens

Streptopelia roseogrisea

Streptopelia semitorquat

Streptopelia senegalensi
Streptopelia turtur
Streptopelia vinacea
Treron calva =4283
Treron waalia
Turtur abyssinicus
Turtur afer
Turtur brehmeri =4293

Turtur tympanistria =430
PSITTACIFORMES
Psittacidae

PSITTACIFORMES spp. *
-109
Amazona arausiaca
Amazona barbadensis
Amazona brasiliensis
Amazona guildingii
Amazona imperialis
Amazona leucocephala
Amazona pretrei
Amazona rhodocorytha =372
Amazona tucumana
Amazona versicolor
Amazona vinacea
Amazona viridigenalis
Amazona vittata
Anodorhynchus spp.
Ara ambigua

Ara glaucogularis =373
Ara macao
Ara maracana
Ara militaris
Ara rubrogenys
Aratinga guarouba
Cacatua goffini
Cacatua haematuropygia
Cacatua moluccensis
Cyanopsitta spixii
Cyanoramphus auriceps forbesi
Cyanoramphus cookii =374
Cyanoramphus novaezelandiae
Cyclopsitta diophthalma coxeni =375
Eos histrio
Eunymphicus cornutus =331
Geopsittacus occidentalis p.e. =376
Neophema chrysogaster
Ognorhynchus icterotis
Pezoporus wallicus
Pionopsitta pileata
Probosciger aterrimus
Psephotus chrysopterygius
Psephotus dissimilis =377
Psephotus pulcherrimus p.e.
Psittacula echo =378
Psittacula krameri
Pyrrhura cruentata

Rhynchopsitta spp.
Strigops habroptilus
Vini ultramarina
CUCULIFORMES
Musophagidae

Corythaeola cristata
Crinifer piscator
Musophaga porphyreolopha
=379
Musophaga violacea
Tauraco spp.

STRIGIFORMES

STRIGIFORMES spp. *

Tytonidae

Tyto soumagnei

Strigidae

Athene blewitti
Mimizuku gurneyi =380
Ninox novaeseelandiae undulata =381
Ninox squamipila natalis

APODIFORMES
Trochilidae

Trochilidae spp. *
Ramphodon dohrnii =382

TROGONIFORMES
Trogonidae

Pharomachrus mocinno

CORACIIFORMES
Bucerotidae

Aceros spp. *
Aceros nipalensis
Aceros subruficollis
Anorrhinus spp. =383
Anthracoceros spp.
Buceros spp. *
Buceros bicornis

Buceros vigil =384
Penelopides spp.
PICIFORMES
Capitonidae

Semnornis ramphastinus

Ramphastidae

Baillonius bailloni
Pteroglossus aracari
Pteroglossus castanotis
Pteroglossus viridis
Ramphastos dicolorus
Ramphastos sulfuratus
Ramphastos toco
Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinus

Selenidera maculirostris
Picidae

Campephilus imperialis
Dryocopus javensis richardsi

PASSERIFORMES
Cotingidae

Cephalopterus ornatus

Cephalopterus penduliger
Cotinga maculata
Rupicola spp.
Xipholena atropurpurea
Pittidae

Pitta guajana
Pitta gurneyi
Pitta kochi
Pitta nympha =385

Atrichornithidae

Atrichornis clamosus

Hirundinidae

Pseudochelidon sirintarae

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

Muscicapidae

Bebrornis rodericanus
Cyornis ruckii =386
Dasyornis broadbenti litoralis p.e.
Dasyornis longirostris =387
Garrulax canorus
Leiothrix argentauris
Leiothrix lutea
Liocichla omeiensis
Picathartes gymnocephalus
Picathartes oreas

Zosteropidae

Zosterops albogularis

Meliphagidae

Lichenostomus melanops cassidix =388

Emberizidae

Terpsiphone bourbonnensi
=4313

Gubernatrix cristata
Paroaria capitata
Paroaria coronata
Tangara fastuosa

Icteridae

Agelaius flavus =389

Fringillidae

Carduelis cucullata =390
Carduelis yarrellii =390

Serinus canicapillus =43
Serinus leucopygius
Serinus mozambicus
Estrildidae

Amadina fasciata
Amandava formosa
Amandava subflava =4333
Estrilda astrild
Estrilda caerulescens

Estrilda melpoda
Estrilda troglodytes
Lagonosticta rara
Lagonosticta rubricata
Lagonosticta rufopicta
Lagonosticta senegala

Lagonosticta vinacea =43
Lonchura bicolor =4353
Lonchura cantans =4363
Lonchura cucullata =4353

Lonchura fringilloides =
Mandingoa nitidula =4373
Nesocharis capistrata
Nigrita bicolor
Nigrita canicapilla
Nigrita fusconota
Nigrita luteifrons
Ortygospiza atricollis
Padda oryzivora

Parmoptila rubrifrons =4
Pholidornis rushiae
Poephila cincta cincta

Pyrenestes ostrinus =439
Pytilia hypogrammica
Pytilia phoenicoptera
Spermophaga haematina

Uraeginthus bengalus =44
Sturnidae

Gracula religiosa

Leucopsar rothschildi
Paradisaeidae
Ploceidae

Paradisaeidae spp.
Amblyospiza albifrons

Anaplectes rubriceps =44
Anomalospiza imberbis
Bubalornis albirostris
Euplectes afer
Euplectes ardens =4423

Euplectes franciscanus =
Euplectes hordeaceus

Euplectes macrourus =444
Malimbus cassini
Malimbus malimbicus
Malimbus nitens
Malimbus rubricollis
Malimbus scutatus

Pachyphantes supercilios
=4453
Passer griseus
Petronia dentata

Plocepasser superciliosu
Ploceus albinucha
Ploceus aurantius
Ploceus cucullatus =4463
Ploceus heuglini
Ploceus luteolus =4473

Ploceus melanocephalus =
Ploceus nigerrimus
Ploceus nigricollis

Ploceus pelzelni
Ploceus preussi
Ploceus tricolor
Ploceus vitellinus =4493
Quelea erythrops
Sporopipes frontalis
Vidua chalybeata =4503
Vidua interjecta
Vidua larvaticola
Vidua macroura
Vidua orientalis =4513
Vidua raricola
Vidua togoensis
REPTILIA

Vidua wilsoni

TESTUDINATA
Dermatemydidae
Emydidae

Dermatemys mawii
Batagur baska
Callagur borneoensis
Clemmys insculpta
Clemmys muhlenbergi
Cuora spp.
Geoclemys hamiltonii =391
Kachuga tecta =392
Melanochelys tricarinata =393
Morenia ocellata
Terrapene spp. *
Terrapene coahuila

Testudinidae

Testudinidae spp. * °613

Geochelone nigra =394
Geochelone radiata =395
Geochelone yniphora =395
Gopherus flavomarginatus
Psammobates geometricus =395
Testudo kleinmanni
Cheloniidae

Cheloniidae spp.

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Trionychidae

Lissemys punctata
Apalone ater =396
Asperidetes gangeticus =396
Asperideles hurum =396
Asperidetes nigricans =396
Trionyx triunguis

Pelomedusidae

Erymnochelys
madagascariensis =397
Pelomedusa subrufa
Peltocephalus
dumeriliana =397
Pelusios adansonii
Pelusios castaneus

Pelusios gabonensis =452
Pelusios niger
Podocnemis spp.
Chelidae

Pseudemydura umbrina

CROCODYLIA
Alligatoridae

CROCODYLIA spp. * =398
Alligator sinensis
Caiman crocodilus apaporiensis
Caiman latirostris * * -110
Melanosuchus niger * * -111

Crocodylidae

Crocodylus acutus
Crocodylus cataphractus
Crocodylus intermedius
Crocodylus moreletii
Crocodylus niloticus * * -112
Crocodylus novaeguineae
mindorensis =399
Crocodylus palustris
Crocodylus porosus * * -113
Crocodylus rhombifer
Crocodylus siamensis
Osteolaemus tetraspis
Tomistoma schlegelii

Gavialidae

Gavialis gangeticus

RHYNCHOCEPHALIA
Sphenodontidae

Sphenodon spp.

SAURIA
Gekkonidae

Cyrtodactylus
serpensinsula =400
Phelsuma spp. =401

Agamidae

Uromastyx spp.

Chamaeleonidae

Bradypodion spp. =402
Calumma spp. =402
Chamaeleo spp.
Furcifer spp. = 402

Iguanidae

Amblyrhynchus cristatus
Brachylophus spp.
Conolophus spp.
Cyclura spp.

Iguana spp.
Phrynosoma coronatum
Sauromalus varius
Lacertidae

Gallotia simonyi
Podarcis lilfordi
Podarcis pityusensis

Cordylidae

Cordylus spp.
Pseudocordylus spp.

Teiidae

Cnemidophorus
hyperythrus
Crocodilurus lacertinus
Dracaena spp.
Tupinambis spp. =472

Scincidae

Corucia zebrata

Xenosauridae

Shinisaurus crocodilurus

Helodermatidae

Heloderma spp.

Varanidae

Varanus spp. *
Varanus bengalensis
Varanus flavescens
Varanus griseus
Varanus komodoensis

SERPENTES
Loxocemidae

Loxocemidae spp. =404

Pythonidae

Pythonidae spp. * =404
Python molurus molurus =406

Boidae

Boidae spp. *
Acrantophis spp.
Boa constrictor occidentalis =405
Epicrates inornatus

Epicrates monensis
Epicrates subflavus
Sanzinia madagascariensis =407
Bolyeriidae

Bolyeriidae spp.* =404
Bolyeria multocarinata
Casarea dussumieri

Tropidophiidae

Tropidophiidae spp. =404

Colubridae

Atretium schistosum
Cerberus rhynchops
Clelia clelia =408
Cyclagras gigas =409
Elachistodon westermanni
Ptyas mucosus

Xenochrophis piscator =4
Elapidae

Hoplocephalus
bungaroides
Micrurus diastema
Micrurus nigrocinctus
Naja naja =410
Ophiophagus hannah

Viperidae

Agkistrodon bilineatus

Atropoides nummifer =455

Bothriechis schlegelii =
Bothrops asper
Crotalus durissus
Daboia russellii =4573
Porthidium nasutum =4583

Porthidium ophryomegas =
Vipera ursinii +216

Vipera wagneri
AMPHIBIA
ANURA
Bufonidae

Altiphrynoides spp. =412
Atelopus varius zeteki
Bufo periglenes
Buto superciliaris
Nectophrynoides spp.
Nimbaphrynoides spp. =412
Spinophrynoides spp. =412

Dendrobatidae

Allobates spp. =413
Dendrobates spp.
Epipedobates spp. =413
Minyobates spp. =413
Phobobates spp. =413
Phyllobates spp.

Microhylidae

Dyscophus antongilii

Myobatrachidae

Rheobatrachus spp.

Ranidae

Mantella spp.
Euphlyctis hexadactylus
=414
Hoplobatrachus tigerinus
=414

CAUDATA
Ambystomidae

Ambystoma dumerilii
Ambystoma mexicanum

Cryptobranchidae

Andrias spp. =411

PISCES
CERATODONTIFORMES
Ceratodontidae

Neoceratodus forsteri

COELACANTHIFORMES
Latimeriidae

Latimeria spp.

ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae

ACIPENSERIFORMES spp. *
Acipenser brevirostrum
Acipenser sturio

OSTEOGLOSSIFORMES
Osteoglossidae

Arapaima gigas
Scleropages formosus

CYPRINIFORMES
Cyprinidae

Caecobarbus geertsi
Probarbus jullieni

Catostomidae

Chasmistes cujus

SILURIFORMES
Pangasiidae

Pangasianodon gigas

PERCIFORMES
Sciaenidae

Cynoscion macdonaldi

LAMNIFORMES
Lamnidae

Carcharodon carcharias

Cetorhinidae

Cetorhinus maximus #33

ARTHROPODA
INSECTA
LEPIDOPTERA
Papilionidae

Bhutanitis spp.
Ornithoptera spp. * =415
Ornithoptera alexandrae
Papilio chikae
Papilio homerus
Papilio hospiton

Parnassius apollo
Teinopalpus spp.
Trogonoptera spp. =415
Troides spp. =415
COLEOPTERA
Lucanidae

Colophon spp.

ARACHNIDA
SCORPIONES
Scorpionidae

Pandinus dictator
Pandinus gambiensis
Pandinus imperator =416

ARANEAE
Theraphosidae

Aphonopelma albiceps
=417
Aphonopelma pallidum
=417
Brachypelma spp.
Brachypelmides klaasi
=417

ANNELIDA
HIRUDINOIDEA
ARHYNCHOBDELLAE
Hirudinidae

Hirudo medicinalis

MOLLUSCA
BIVALVIA
VENEROIDA
Tridacnidae

Tridacnidae spp.

UNIONOIDA
Unionidae

Conradilla caelata
Cyprogenia aberti
Dromus dromas =418

Epioblasma curtisi =419
Epioblasma florentina =419
Epioblasma sampsoni =419
Epioblasma sulcata perobliqua =419
Epioblasma torulosa gubernaculum
=419
Epioblasma torulosa
rangiana =419
Epioblasma torulosa torulosa =419
Epioblasma turgidula =419
Epioblasma walkeri =419
Fusconaia cuneolus
Fusconaia edgariana
Lampsilis higginsii
Lampsilis orbiculata orbiculata
Lampsilis satur
Lampsilis virescens
Plethobasus cicatricosus
Plethobasus cooperianus
Pleurobema clava
Pleurobema plenum
Potamilus capax =420
Quadrula intermedia
Quadrula sparsa
Toxolasma cylindrella =421
Unio nickliniana =422
Unio tampicoensis tecomatensis =423
Villosa trabalis =424
GASTROPODA
STYLOMMATOPHORA

Achatinellidae

Achatinella spp.

Camaenidae

Papustyla pulcherrima
=425

MESOGASTROPODA
Strombidae

Strombus gigas

CNIDARIA
ANTHOZOA
COENOTHECALIA

COENOTHECALIA spp. =426
°607

STOLONIFERA
Tubiporidae

Tubiporidae spp. °607

ANTIPATHARIA

ANTIPATHARIA spp.

SCLERACTINIA

SCLERACTINIA spp. °607

HYDROZOA
MILLEPORINA
Milleporidae

Milleporidae spp. °607

STYLASTERINA
Stylasteridae

Stylasteridae spp. °607

FLORA
AGAVACEAE

Agave arizonica
Agave parviflora
Agave victoriae-reginae
#1
Nolina interrata

AMARYLLIDACEAE

Galanthus spp. #1
Sternbergia spp. #1

APOCYNACEAE

Pachypodium spp. * #1
Pachypodium ambongense
Pachypodium baronii
Pachypodium decaryi

Rauvolfia serpentina #2
ARALIACEAE

Panax ginseng +217 #3
Panax quinquefolius #3

ARAUCARIACEAE

Araucaria araucana ** +219

BERBERIDACEAE

Araucaria araucana *
-114 #1
Podophyllum hexandrum
=427 #2

BROMELIACEAE

Tillandsia harrisii #1
Tillandsia kammii #1
Tillandsia kautskyi #1
Tillandsia mauryana #1
Tillandsia sprengeliana
#1
Tillandsia sucrei #1
Tillandsia xerographica
#1

CACTACEAE

CACTACEAE spp. * °608 #4
Ariocarpus spp. =428
Astrophytum asterias =429
Aztekium ritteri
Coryphantha werdermannii =430
Discocactus spp.
Echinocereus ferreirianus ssp.
lindsayi =432
Echinocereus schmollii =433
Escobaria minima =434
Escobaria sneedii =435
Mammillaria pectinifera =436
Mammillaria solisioides
Melocactus conoideus
Melocactus deinacanthus
Melocactus glaucescens

Melocactus paucispinus
Obregonia denegrii
Pachycereus militaris =437
Pediocactus bradyi =438
Pediocactus knowltonii
Pediocactus paradinei
Pediocactus peeblesianus =440
Pediocactus sileri =441
Pelecyphora spp. =442
Sclerocactus brevihamatus ssp.
tobuschii =443
Sclerocactus erectocentrus =444
Sclerocactus glaucus =445
Sclerocactus mariposensis =446
Sclerocactus mesae-verdae =447
Sclerocactus papyracanthus =448
Sclerocactus pubispinus =449
Sclerocactus wrightiae =450
Strombocactus spp.
Turbinicarpus spp. =451
Uebelmannia spp. =431
CARYOCARACEAE
COMPOSITAE

Caryocar costaricense #1
Saussurea costus =452

(ASTERACEAE)
CRASSULACEAE

Dudleya stolonifera
Dudleya traskiae

CUPRESSACEAE

Fitzroya cupressoides
Pilgerodendron uviferum

CYATHEACEAE

Cyathea spp. =439 #1

CYCADACEAE

CYCADACEAE spp. * #1
Cycas beddomei

DIAPENSIACEAE

Shortia galacifolia #1

DICKSONIACEAE

Cibotium barometz #1
Dicksonia spp. +218 #1

DIDIEREACEAE

DIDIEREACEAE spp. #1

DIOSCOREACEAE

Dioscorea deltoidea #1

DROSERACEAE

Dionaea muscipula #1

EUPHORBIACEAE

Euphorbia spp. * -115
°609 #1
Euphorbia ambovombensis
Euphorbia capsaintemariensis =453
Euphorbia cremersii =454
Euphorbia cylindrifolia =455
Euphorbia decaryi =456
Euphorbia francoisii
Euphorbia moratii =457
Euphorbia parvicyathophora
Euphorbia quartziticola
Euphorbia tulearensis =458

FOUQUIERIACEAE

Fouquieria columnaris #1
Fouquieria fasciculata
Fouquieria purpusii

GNETACEAE

Gnetum montanum #13

JUGLANDACEAE

LEGUMINOSAE
(FABACEAE)

Oreomunnea pterocarpa
=459 #1

Dalbergia nigra
Pericopsis elata =403 #5
Platymiscium

pleiostachyum #1
Pterocarpus santalinus
#6
LILIACEAE

Aloe spp. * -116 #1
Aloe albida
Aloe albiflora
Aloe alfredii
Aloe bakeri
Aloe bellatula
Aloe calcairophila
Aloe compressa =460
Aloe delphinensis
Aloe descoingsii
Aloe fragilis
Aloe haworthioides =461
Aloe helenae
Aloe laeta =462
Aloe parallelifolia
Aloe parvula
Aloe pillansii
Aloe polyphylla
Aloe rauhii
Aloe suzannae
Aloe thorncroftii
Aloe versicolor
Aloe vossii

MAGNOLIACEAE

Magnolia liliifera var.
obovata =4543 #13

MELIACEAE

Cedrela odorata #23

Swietenia humilis #1

Swietenia macrophylla #2

Swietenia mahagoni #5
NEPENTHACEAE

Nepenthes spp. * #1
Nepenthes khasiana
Nepenthes rajah

ORCHIDACEAE

ORCHIDACEAE spp. * =463
#7
Cattleya trianaei °610
Dendrobium cruentum °610
Laelia jongheana °610
Laelia lobata °610
Paphiopedilum spp. °610
Peristeria elata °610
Phragmipedium spp. °610
Renanthera imschootiana °610
Vanda coerulea °610

OROBANCHACEAE

Cistanche deserticola #3

PALMAE (ARECACEAE)

Chrysalidocarpus
decipiens #1
Neodypsis decaryi #1

PAPAVERACEAE
PINACEAE

Meconopsis regia #13
Abies guatemalensis

PODOCARPACEAE

Podocarpus neriifolius #
Podocarpus parlatorei

PORTULACACEAE

Anacampseros spp. =464
#1
Avonia spp. =465 #1
Lewisia maguirei #1
Lewisia serrata #1

PRIMULACEAE

Cyclamen spp. °611 #1

PROTEACEAE

Orothamnus zeyheri #1
Protea odorata #1

RANUNCULACEAE

Adonis vernalis #2
Hydrastis canadensis #3

ROSACEAE
RUBIACEAE

Prunus africana #1
Balmea stormiae

SARRACENIACEAE

Sarracenia spp. * #1
Sarracenia alabamensis ssp.
alabamensis =466
Sarracenia jonesii =467
Sarracenia oreophila

SCROPHULARIACEAE

Picrorhiza kurrooa #3

STANGERIACEAE

Bowenia spp. =468 #1
Stangeria eriopus =469

TAXACEAE

Taxus wallichiana =470
#2

TETRACENTRACEAE

Tetracentron sinense #13

THYMELEACEAE
(AQUILARIACEAE)

Aquilaria malaccensis #1
Gonystylus spp. # 13

VALERIANACEAE

Nardostachys grandiflora
#3

WELWITSCHIACEAE

Welwitschia mirabilis
=471 #1

ZAMIACEAE

ZAMIACEAE spp. * #1
Ceratozamia spp.
Chigua spp.

Encephalartos spp.
Microcycas calocoma
ZINGIBERACEAE

Hedychium philippinense
#1

ZYGOPHYLLACEAE

Guaiacum officinale #1
Guaiacum sanctum #1

GRUPY I i II
Objaśnienie
1. Gatunki włączone do niniejszych grup są przywołane:
a) poprzez nazwę gatunku; lub
b) jako wszystkie gatunki zaliczone do wyższego rangą taksonu lub wskazanej jego części.
2. Skrót "spp." jest używany do oznaczenia wszystkich gatunków wyższego rangą taksonu.
3. Inne powołania na taksony wyższe rangą niż gatunek uczyniono wyłącznie w celach informacyjnych
lub klasyfikacyjnych.
4. Następujące skróty są używane dla taksonów roślinnych poniżej poziomu gatunku:
a) "ssp." jest używany do oznaczenia podgatunku;
b) "var(s)." jest używany do oznaczenia odmiany (odmian); oraz
c) "fa." jest używany do oznaczenia formy (forma).
5. Skrót "p.e." jest używany do oznaczenia gatunków, które prawdopodobnie wymarły.
6. Gwiazdka (*) umieszczona przy nazwie gatunku lub wyższego rangą taksonu wskazuje, że jedna lub
więcej izolowanych geograficznie populacji, podgatunków lub gatunków należących do danego
gatunku lub taksonu zostało umieszczonych w grupie I i wyłączonych z grupy II.
7. Dwie gwiazdki (* *) umieszczone przy nazwie gatunku lub wyższego rangą taksonu wskazują, że
jedna lub więcej izolowanych geograficznie populacji, podgatunków lub gatunków należących do
danego gatunku lub taksonu zostało umieszczonych w grupie II i wyłączonych z grupy I.
8. Symbol (-) z następującą po nim liczbą, umieszczony przy nazwie gatunku lub wyższego rangą
taksonu oznacza, że wskazane izolowane geograficznie populacje, gatunki, grupy gatunków lub
rodziny, należące do danego gatunku lub taksonu, zostały wyłączone z odnośnej grupy, jak niżej:
-101
Populacja z Zachodniej Grenlandii
-102
Populacje z Bhutanu, Indii, Nepalu i Pakistanu
-103
Populacje z Botswany, Namibii, Południowej Afryki i Zimbabwe
-104
Nie ma zastosowania
-105
Populacje Pecari tajacu z Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej
-106 Argentyna: populacja z Prowincji Jujuy oraz na wpół udomowione populacje z Prowincji
Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan
- Boliwia: populacje z Zespołów Ochronnych w Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla oraz LípezChichas
- Chile: część populacji z Prowincji Parinacota, 1a. Region Tarapacá
- Peru: cała populacja
-107
Populacje z Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy (Myanmar), Nepalu i Pakistanu
-108
Carthartidae
-109
Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus oraz Psittacula krameri
-110
Populacja Rhea pennata pennata z Argentyny
-111
Populacja z Ekwadoru, podlegająca zerowej rocznej kwocie eksportowej dopóki roczna
kwota eksportowa nie zostanie zaaprobowana przez Sekretariat CITES oraz Grupę
Specjalistów ds. Krokodyli z IUCN/SSC
-112
Populacje z Botswany, Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Południowej Afryki,

Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii (podlegają rocznej kwocie eksportowej nie
większej niż 1.600 dzikich okazów łącznie z trofeami myśliwskimi, obok okazów z hodowli
otwartych), Zambii i Zimbabwe
-113
Populacje z Australii, Indonezji oraz Papui Nowej Gwinei
-114
Populacje z Argentyny i Chile
-115
Wszystkie gatunki niebędące sukulentami
-116
Aloe vera; opisywany również jako Aloe barbadensis.
9. Symbol (+) z następującą po nim liczbą, umieszczony przy nazwie gatunku, podgatunku lub
wyższego rangą taksonu oznacza, że tylko wskazane izolowane geograficznie populacje, należące
do danego gatunku, podgatunku lub taksonu, zostały włączone do odnośnej grupy, jak niżej:
+201 Populacje z Bhutanu, Indii, Nepalu i Pakistanu
+202 Populacje z Bhutanu, Chin, Meksyku i Mongolii
+203 Populacje z Kamerunu i Nigerii
+204 Populacja azjatycka
+205 Populacje z Ameryki Środkowej i Północnej
+206 Populacje z Bangladeszu, Indii i Tajlandii
+207 Populacja z Indii
+208 Populacje z Botswany, Namibii, Południowej Afryki i Zimbabwe
+209 Populacja z Argentyny
+210 Populacja z Południowej Afryki
+211 - Argentyna: populacja z Prowincji Jujuy oraz na wpół udomowione populacje z Prowincji
Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan
- Boliwia: populacje z Zespołów Ochronnych w Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla oraz LípezChichas
- Chile: część populacji z Prowincji Parinacota, 1a. Region Tarapacá
- Peru: cała populacja
+212 Populacje z Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy (Myanmar), Nepalu i Pakistanu
+213 Populacja z Meksyku
+214 Populacje z Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowo-Afrykańskiej, Czadu, Mali,
Mauretanii, Maroka, Nigru, Nigerii, Senegalu i Sudanu
+215 Populacja z Seszeli
+216 Populacja europejska, z wyjątkiem obszaru, który dawniej stanowił Związek Socjalistycznych
Republik Radzieckich
+217 Populacja z Federacji Rosyjskiej
+218 Populacje amerykańskie
+219 Populacje z Argentyny i Chile.
10. Symbol (=) z następującą po nim liczbą, umieszczony obok nazwy gatunku, podgatunku lub
wyższego rangą taksonu oznacza, że nazwa tego gatunku, podgatunku lub taksonu powinna być
interpretowana, jak niżej:
=301 Opisywany również jako Phalanger maculatus
=302 Obejmuje rodzinę Tupaiidae
=303 Dawniej włączony do rodziny Lemuridae
=304 Dawniej włączony jako podgatunek Callithrix jacchus
=305 Obejmuje synonim rodzajowy Leontideus
=306 Dawniej włączony do gatunku Saguinus oedipus
=307 Dawniej włączony do Alouatta palliata
=308 Dawniej włączony jako Alouatta palliata (villosa)
=309 Obejmuje synonim Cercopithecus roloway
=310 Dawniej włączony do rodzaju Papio
=311 Obejmuje synonim rodzajowy Simias
=312 Obejmuje synonim Colobus badius kirkii
=313 Obejmuje synonim Colobus badius rufomitratus
=314 Obejmuje synonim rodzajowy Rhinopithecus
=315 Opisywany również jako Presbytis entellus
=316 Opisywany również jako Presbytis geei i Semnopithecus geei
=317 Opisywany również jako Presbytis pileata i Semnopithecus pileatus
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Obejmuje synonimy Bradypus boliviensis i Bradypus griseus
Obejmuje synonim Priodontes giganteus
Obejmuje synonim Physeter macrocephalus
Obejmuje synonim Eschrichtius glaucus
Dawniej włączony do rodzaju Balaena
Dawniej włączony do rodzaju Dusicyon
Obejmuje synonim Dusicyon fulvipes
Obejmuje synonim rodzajowy Fennecus
Opisywany również jako Selenarctos thibetanus
Opisywany również jako Aonyx microdon lub Paraonyx microdon
Dawniej włączony do rodzaju Lutra
Dawniej włączony do rodzaju Lutra; obejmuje synonimy Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra
incarum oraz Lutra platensis
=330 Obejmuje synonim Eupleres major
=331 Obejmuje Eunymphicus cornutus cornutus oraz E.c. uvaeensis
=332 Opisywany również jako Felis caracal oraz Lynx caracal
=333 Dawniej włączony do rodzaju Felis
=334 Opisywany również jako Felis pardina lub Felis lynx pardina
=335 Dawniej włączony do rodzaju Panthera
=336 Opisywany również jako Equus asinus
=337 Dawniej włączony do gatunku Equus hemionus
=338 Opisywany również jako Equus caballus przewalskii
=339 Opisywany również jako Choeropsis liberiensis
=340 Opisywany również jako Cervus porcinus calamianensis
=341 Opisywany również jako Cervus porcinus kuhlii
=342 Opisywany również jako Cervus porcinus annamiticus
=343 Opisywany również jako Cervus dama mesopotamicus
=344 Z wyłączeniem udomowionych form Bos gaurus opisywanych jako Bos frontalis
=345 Z wyłączeniem udomowionych form Bos mutus opisywanych jako Bos grunniens
=346 Obejmuje synonim rodzajowy Novibos
=347 Obejmuje synonim rodzajowy Anoa
=348 Opisywany również jako Damaliscus dorcas dorcas
=349 Dawniej włączony do gatunku Naemorhedus goral
=350 Opisywany również jako Capricornis sumatraensis
=351 Obejmuje synonim Oryx tao
=352 Obejmuje synonim Ovis aries ophion
=353 Dawniej włączony jako Ovis vignei
=354 Opisywany również jako Rupicapra rupicapra ornata
=355 Opisywany również jako Pterocnemia
=356 Opisywany również jako Sula abbotti
=357 Opisywany również jako Ciconia ciconia boyciana
=358 Obejmuje synonimy Anas chlorotis i Anas nesiotis
=359 Opisywany również jako Anas platyrhynchos laysanensis
=360 Prawdopodobnie mieszaniec Anas platyrhynchos i Anas superciliosa
=361 Opisywany również jako Aquila heliaca adalberti
=362 Opisywany również jako Chondrohierax wilsonii
=363 Opisywany również jako Falco peregrinus babylonicus oraz Falco peregrinus pelegrinoides
=364 Opisywany również jako Crax mitu mitu
=365a Dawniej włączony do rodzaju Aburria
=365b Dawniej włączony do rodzaju Aburria, opisywany również jako Pipile pipile pipile
=366 Dawniej włączony do gatunku Crossoptilon crossoptilon
=367 Dawniej włączony do gatunku Polyplectron malacense
=368 Obejmuje synonim Rheinardia nigrescens
=369 Opisywany również jako Tricholimnas sylvestris
=370 Opisywany również jako Choriotis nigriceps
=371 Opisywany również jako Houbaropsis bengalensis
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Opisywany również jako Amazona dufresniana rhodocorytha
Często jest przedmiotem obrotu pod niewłaściwą nazwą Ara caninde
Opisywany również jako Cyanoramphus novaezelandiae cookii
Opisywany również jako Opopsitta diophthalma coxeni
Opisywany również jako Pezoporus occidentalis
Dawniej włączony do gatunku Psephotus chrysopterygius
Opisywany również jako Psittacula krameri echo
Dawniej włączony do rodzaju Gallirex; opisywany również jako Tauraco porphyreolophus
Opisywany również jako Otus gurneyi
Opisywany również jako Ninox novaeseelandiae royana
Dawniej włączony do rodzaju Glaucis
Obejmuje synonim rodzajowy Ptilolaemus
Dawniej włączony do rodzaju Rhinoplax
Opisywany również jako Pitta brachyura nympha
Opisywany również jako Muscicapa ruecki lub Niltava ruecki
Opisywany również jako Dasyornis brachypterus longirostris
Opisywany również jako Meliphaga cassidix
Obejmuje synonim rodzajowy Xanthopsar
Dawniej włączony do rodzaju Spinus
Opisywany również w rodzaju Damonia
Dawniej włączony jako Kachuga tecta tecta
Obejmuje synonimy rodzajowe Nicoria i Geoemyda (część)
Opisywany również jako Geochelone elephantopus; opisywany również w rodzaju Testudo
Opisywany również w rodzaju Testudo
Dawniej włączony do rodzaju Trionyx
Dawniej włączony do Podocnemis spp.
Obejmuje Alligatoridae, Crocodylidae oraz Gavialidae
Opisywany również jako Crocodylus mindorensis
Opisywany również w rodzaju Nactus
Obejmuje synonim rodzajowy Rhoptropella
Dawniej włączony do Chamaeleo spp.
Opisywany również w rodzaju Afrormosia
Dawniej włączony do rodziny Boidae
Opisywany również jako Constrictor constrictor occidentalis
Obejmuje synonim Python molurus pimbura
Obejmuje synonim Sanzinia manditra
Obejmuje synonim Pseudoboa cloelia
Opisywany również jako Hydrodynastes gigas
Obejmuje synonimy Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja
samarensis, Naja sputatrix oraz Naja sumatrana
Obejmuje synonim rodzajowy Megalobatrachus
Dawniej włączony do Nectophrynoides spp.
Dawniej włączony do Dendrobates spp.
Opisywany również w rodzaju Rana
Sensu D'Abrera
Obejmuje synonimy Pandinus africanus i Heterometrus roeseli
Dawniej włączony do rodzaju Brachypelma
Opisywany również jako Conchodromus dromas
Opisywany również w rodzajach Dysnomia i Plagiola
Obejmuje synonim rodzajowy Proptera
Opisywany również w rodzaju Carunculina
Opisywany również jako Megalonaias nickliniana
Opisywany również jako Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis i Lampsilis tampicoensis
tecomatensis
Obejmuje synonim rodzajowy Micromya
Obejmuje synonim rodzajowy Papuina
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Obejmuje wyłącznie rodzinę Helioporidae z jednym gatunkiem Heliopora coerulea
Opisywany również jako Podophyllum emodi i Sinopodophyllum hexandrum
Obejmuje synonimy rodzajowe Neogomesia i Roseocactus
Opisywany również w rodzaju Echinocactus
Obejmuje synonim Coryphantha densispina
Opisywany również w rodzaju Parodia
Opisywany również jako Echinocereus lindsayi
Opisywany również w rodzaju Wilcoxia; obejmuje Wilcoxia nerispina
Opisywany również w rodzaju Coryphantha; obejmuje synonim Escobaria nellieae
Opisywany również w rodzaju Coryphantha; obejmuje Escobaria leei jako podgatunek
Obejmuje synonim Solisia pectinata
Opisywany również w rodzajach Backebergia, Cephalocereus oraz Mitrocereus; obejmuje
synonim Pachycereus chrysomallus
Obejmuje Pediocactus bradyi ssp. despainii i Pediocactus bradyi ssp. winkleri oraz synonimy
Pediocactus despainii, Pediocactus simpsonii ssp. bradyi i Pediocactus winkleri; opisywany
również w rodzaju Toumeya
Obejmuje rodzaje Alsophila, Nephelea, Sphaeropteris, Trichipteris
Opisywany również w rodzajach Navajoa, Toumeya i Utahia; obejmuje synonimy
Pediocactus fickeisenii, Navajoa peeblesiana ssp. fickeisenii i Navajoa fickeisenii
Opisywany również w rodzajach Echinocactus i Utahia
Obejmuje synonim rodzajowy Encephalocarpus
Opisywany również w rodzaju Pediocactus; obejmuje synonimy Ancistrocactus tobuschii i
Ferocactus tobuschii
Opisywany również w rodzajach Echinomastus, Neolloydia i Pediocactus; obejmuje synonimy
Echinomastus acunensis i Echinomastus krausei
Obejmuje synonimy Ferocactus glaucus, Sclerocactus brevispinus, Sclerocactus wetlandicus
i Sclerocactus wetlandicus ssp. ilseae; opisywany również w rodzaju Pediocactus
Opisywany również w rodzajach Echinomastus, Neolloydia i Pediocactus
Opisywany również w rodzajach Coloradoa, Ferocactus i Pediocactus
Opisywany również w rodzajach Pediocactus i Toumeya
Opisywany również w rodzajach Ferocactus i Pediocactus
Opisywany również w rodzajach Ferocactus i Pediocactus
Obejmuje synonimy rodzajowe Gymnocactus i Normanbokea; opisywany również w
rodzajach Kadenicarpus, Neolloydia, Pediocactus, Pelecyphora, Strombocactus, Thelocactus
i Toumeya
Opisywany również jako Saussurea lappa
Opisywany również jako Euphorbia decaryi var. capsaintemariensis
Obejmuje Euphorbia cremersii fa. viridifolia i Euphorbia cremersii var. rakotozafyi
Obejmuje Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera
Obejmuje Euphorbia decaryi vars. ampanihyensis, robinsonii i spirosticha
Obejmuje Euphorbia moratii vars. antsingiensis, bemarahensis i multiflora
Opisywany również jako Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis
Opisywany również jako Engelhardia pterocarpa
Obejmuje Aloe compressa vars. rugosquamosa, schistophila oraz paucituberculata
Obejmuje Aloe haworthioides var. aurantiaca
Obejmuje Aloe laeta var. maniaensis
Obejmuje rodziny Apostasiaceae i Cypripediaceae jako podrodziny Apostasioideae i
Cypripedioideae
Anacampseros australiana i A. kurtzii są opisywane również w rodzaju Grahamia
Dawniej włączony do Anacampseros spp.
Opisywany również jako Sarracenia rubra ssp. alabamensis
Opisywany również jako Sarracenia rubra ssp. jonesii
Dawniej włączony do ZAMIACEAE spp.
Obejmuje synonim Stangeria paradoxa
Opisywany również jako Taxus baccata ssp. wallichiana
Obejmuje synonim Welwitschia bainesii
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Tupinambis merianae (Duméril & Bibron, 1839) do 1 sierpnia 2000 r. był wymieniony jako T.
teguixin (Linnaeus, 1758) (Występowanie: północna Argentyna, Urugwaj, Paragwaj,
południowa Brazylia - rozciągające się wewnątrz południowej Brazylii Amazońskiej).
Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758) do 1 sierpnia 2000 r. był wymieniony jako Tupinambis
nigropunctatus (Spix, 1824) (Występowanie: Kolumbia, Wenezuela, Gujany, dorzecze
Amazonki w Ekwadorze, Peru, Boliwia i Brazylia, w Brazylii południe stanu Sao Paulo)
=473 Dawniej włączony do Balaenoptera acutorostrata.
11. Symbol (°) z następującą po nim liczbą, umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego rangą
taksonu powinien być interpretowany, jak niżej:
°601 Została ustalona zerowa roczna kwota eksportowa. Wszystkie okazy powinny być uważane
za okazy gatunków włączonych do grupy I i obrót nimi powinien być regulowany odpowiednio
°602 Okazy form udomowionych nie są przedmiotem postanowień konwencji
°603 Roczne kwoty eksportowe dla żywych okazów i trofeów myśliwskich są przyznawane, jak
niżej:
Botswana:
5
Namibia:
150
Zimbabwe:
50
Obrót takimi okazami jest przedmiotem postanowień artykułu III konwencji
°604 Populacje z Botswany, Namibii i Zimbabwe
Wyłącznie w celu umożliwienia: 1) eksportu trofeów myśliwskich do celów niezarobkowych;
2) eksportu żywych zwierząt do odpowiednich i akceptowalnych przeznaczeń (Namibia:
wyłącznie do celów niezarobkowych); 3) eksportu skór (wyłącznie Zimbabwe); 4) eksportu
dóbr ze skóry i rzeźb z kości słoniowej do celów niezarobkowych (wyłącznie Zimbabwe).
Wszystkie pozostałe okazy powinny być uważane za okazy gatunków włączonych do grupy I
i obrót nimi powinien być regulowany odpowiednio. Dla zapewnienia, że a) przeznaczenia
żywych zwierząt mają być "odpowiednie i akceptowalne" oraz/lub b) cel importu ma być
"niezarobkowy", zezwolenia eksportowe i świadectwa reeksportu mogą być wydane
wyłącznie po tym, jak wydający organ administracyjny otrzymał, od organu administracyjnego
kraju importu, poświadczenie tego, że:
w przypadku a), przez analogię do artykułu III paragraf 3 (b) konwencji, warunki
przetrzymywania zostały sprawdzone przez właściwy organ naukowy i stwierdzono, że
proponowany odbiorca jest odpowiednio wyposażony, aby zapewnić pomieszczenie i
opiekę nad nad zwierzętami; oraz/lub
w przypadku b), przez analogię do artykułu III paragraf 3(c), organ administracyjny jest
przekonany o tym, że okazy nie będą użyte do głównie zarobkowych celów ; oraz
Populacje z Południowej Afryki
Wyłącznie w celu umożliwienia: 1) obrotu trofeami myśliwskimi do celów niezarobkowych; 2)
obrotu żywymi zwierzętami do celów reintrodukcji na obszary chronione, które zostały
oficjalnie ogłoszone zgodnie z przepisami prawa kraju importującego; 3) obrotu skórami i
dobrami ze skóry. Obrót, poprzez rządowe magazyny, nie obrobioną kością słoniową w
postaci całych ciosów, pochodzących z Parku Narodowego im. Krugera, będzie podlegać
zerowej kwocie. Wszystkie pozostałe okazy powinny być uważane za okazy gatunku
włączonego do grupy I i obrót nimi powinien być regulowany odpowiednio.
°605 Wyłącznie w celu umożliwienia międzynarodowego obrotu żywymi zwierzętami do
odpowiednich i akceptowalnych przeznaczeń oraz trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe
okazy powinny być uważane za okazy gatunku włączonego do grupy I i obrót nimi powinien
być regulowany odpowiednio
°606 Wyłącznie w celu umożliwienia międzynarodowego obrotu wełną strzyżoną z żywych wikuni z
populacji włączonych do grupy II (patrz +211) oraz zapasem pozostałym w Peru od czasu
dziewiątego spotkania Konferencji Stron (listopad 1994) - 3.249 kg wełny, oraz odzieżą itp. z
niej wykonanymi, włączając w to luksusowe rękodzieła i dzianiny. Spodnia strona odzieży
musi nosić znak rozpoznawczy przyjęty przez krąg państw tego gatunku, które są
sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuna, oraz obszycie ze
słowami "VICUNA-KRAJ POCHODZENIA", zależnie od kraju pochodzenia. Wszystkie
pozostałe okazy powinny być uważane za okazy gatunku włączonego do grupy I i obrót nimi
powinien być regulowany odpowiednio
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Skamieniałości nie są przedmiotem postanowień konwencji
Sztucznie rozmnażane okazy następujących mieszańców oraz/lub odmian uprawnych
(kultywarów) nie są przedmiotem postanowień konwencji:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x
Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x
Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x
Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (kultywary)
Gymnocalycium mihanovichii (kultywary)
formy wykazujące brak chlorofilu, szczepione na następujących podkładkach: Harrisia
'Jusbertii', Hylocereus trigonus lub Hylocereus undatus
Opuntia microdasys (kultywary)
°609 Sztucznie rozmnażane okazy odmian uprawnych (kultywarów) Euphorbia trigona nie są
przedmiotem postanowień konwencji
°610 Siewki lub kultury tkankowe uzyskane in vitro, na stałych lub ciekłych pożywkach,
przemieszczane w sterylnych opakowaniach nie są przedmiotem postanowień konwencji
°611 Sztucznie rozmnażane okazy odmian uprawnych (kultywarów) Cyclamen persicum nie są
przedmiotem postanowień konwencji. Jednakże to zwolnienie nie ma zastosowania do takich
okazów, jeżeli przedmiotem obrotu są bulwy w stanie spoczynku
°612 Została ustalona zerowa roczna kwota eksportowa dla Manis crassicaudata, M. javanica i M.
pentadactyla na odławiane okazy dziko żyjące, będące przedmiotem obrotu do głównie
zarobkowych celów
°613 Została ustalona zerowa roczna kwota eksportowa dla Geochelone sulcata na odławiane
okazy dziko żyjące, będące przedmiotem obrotu do głównie zarobkowych celów.
12. Zgodnie z artykułem I paragraf b pkt (iii) konwencji, symbol (#) z następującą po nim liczbą,
umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego rangą taksonu włączonego do grupy II, wskazuje
części lub produkty pochodne, które są wyszczególnione w odniesieniu do nich, dla celów konwencji,
jak niżej:
#1 Wskazuje wszystkie części i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) nasion, zarodników i pyłku (łącznie z pylnikami);
b) siewek lub kultur tkankowych uzyskanych in vitro, na stałych lub ciekłych pożywkach,
przemieszczanych w sterylnych opakowaniach; oraz
c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin
#2 Wskazuje wszystkie części i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) nasion i pyłku,
b) siewek lub kultur tkankowych uzyskanych in vitro, na stałych lub ciekłych pożywkach,
przemieszczanych w sterylnych opakowaniach;
c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
d) chemicznych produktów pochodnych i końcowych produktów farmaceutycznych
#3 Wskazuje całe i krajane korzenie oraz części korzeni, z wyjątkiem przetworzonych części lub
produktów pochodnych, jak proszki (pudry), pigułki, ekstrakty (wyciągi), toniki, herbaty oraz
wyroby cukiernicze
#4 Wskazuje wszystkie części i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) nasion, z wyjątkiem nasion kaktusów meksykańskich pochodzących z Meksyku, oraz pyłku;
b) siewek lub kultur tkankowych uzyskanych in vitro, na stałych lub ciekłych pożywkach,
przemieszczanych w sterylnych opakowaniach;
c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;
d) owoców i ich części oraz produktów pochodnych roślin aklimatyzowanych lub sztucznie
rozmnażanych; oraz
e) oddzielnych odcinków łodyg (międzywęźli), ich części i produktów pochodnych
aklimatyzowanych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju Opuntia podrodzaj Opuntia
#5 Wskazuje drewno okrągłe, tarcicę i płaty drewna okleinowego

#6
#7

Wskazuje drewno okrągłe, zrębki drzewne i nieprzetworzone kawałki materiału
Wskazuje wszystkie części i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) nasion i pyłku (łącznie z pylnikami);
b) siewek lub kultur tkankowych uzyskanych in vitro, na stałych lub ciekłych pożywkach,
przemieszczanych w sterylnych opakowaniach;
c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz
d) owoców, ich części i produktów pochodnych sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju
Vanilla.
13. Jako że żaden gatunek lub wyższy rangą takson FLORY włączony do grupy I nie jest zaopatrzony w
przypis tej treści, że jego mieszańce powinny być traktowane zgodnie z postanowieniami artykułu III
konwencji, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytworzone z jednego lub więcej z tych
gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem obrotu ze świadectwem sztucznego rozmnażania
oraz że nasiona i pyłek (łącznie z pylnikami), cięte kwiaty, siewki lub kultury tkankowe tych
mieszańców, uzyskane in vitro, na stałych lub ciekłych pożywkach, przemieszczane w sterylnych
opakowaniach, nie są przedmiotem postanowień konwencji.
GRUPA III
Objaśnienie
1. Powołania na taksony wyższe rangą niż gatunek uczyniono wyłącznie w celu informacyjnym lub
klasyfikacyjnym.
2. Symbol (+) z następującą po nim liczbą, umieszczony przy nazwie gatunku oznacza, że tylko
wskazane izolowane geograficznie populacje, należące do tego gatunku, zostały włączone do grupy
III, jak niżej:
+2013 Populacja gatunku w Boliwii
+2023 Populacja gatunku w Brazylii
+2033 Wszystkie amerykańskie populacje tego gatunku
+2043 Populacja gatunku w Meksyku
+2053 Populacja gatunku w Peru
+2063 Populacja gatunku w Kolumbii.
3. Symbol (=) z następującą po nim liczbą, umieszczony obok nazwy gatunku, oznacza, że nazwa tego
gatunku powinna być interpretowana, jak niżej:
=4013 Opisywany również jako Vampyrops lineatus
=4023 Dawniej włączony jako Tamandua tetradactyla (częściowo)
=4033 Obejmuje synonim Cabassous gymnurus
=4043 Obejmuje synonim rodzajowy Coendou
=4053 Obejmuje synonim rodzajowy Cuniculus
=4063 Obejmuje synonim Vulpes vulpes leucopus
=4073 Dawniej włączony jako Nasua nasua
=4083 Obejmuje synonim Galictis allamandi
=4093 Dawniej włączony do Martes flavigula
=4103 Obejmuje synonim rodzajowy Viverra
=4113 Dawniej włączony jako Viverra megaspila
=4123 Dawniej włączony jako Herpestes auropunctatus
=4133 Dawniej włączony jako Herpestes fuscus
=4143 Z wyłączeniem udomowionych form Bubalus arnee opisywanych jako Bubalus bubalis
=4153 Opisywany również jako Boocercus eurycerus; obejmuje synonim rodzajowy Taurotragus
=4163 Opisywany również jako Ardeola ibis
=4173 Opisywany również jako Egretta alba i Ardea alba
=4183 Opisywany również jako Hagedashia hagedash
=4193 Opisywany również jako Lampribis rara
=4203 Opisywany również jako Spatula clypeata
=4213 Opisywany również jako Nyroca nyroca
=4223 Obejmuje synonim Dendrocygna fulva
=4233 Opisywany również jako Cairina hartlaubii

=4243 Opisywany również jako Crax pauxi
=4253 Dawniej włączony jako Arborophila brunneopectus (częściowo)
=4263 Opisywany również jako Turturoena iriditorques; dawniej włączony jako Columba malherbii
(częściowo)
=4273 Opisywany również jako Nesoenas mayeri
=4283 Dawniej włączony jako Treron australis (częściowo)
=4293 Opisywany również jako Calopelia brehmeri; obejmuje synonim Calopelia puella
=4303 Opisywany również jako Tympanistria tympanistria
=4313 Opisywany również jako Tchitrea bourbonnensis
=4323 Dawniej włączony jako Serinus gularis (częściowo)
=4333 Opisywany również jako Estrilda subflava lub Sporaeginthus subflavus
=4343 Dawniej włączony jako Lagonosticta larvata (częściowo)
=4353 Obejmuje synonim rodzajowy Spermestes
=4363 Opisywany również jako Euodice cantans; dawniej włączony jako Lonchura malabarica
(częściowo)
=4373 Opisywany również jako Hypargos nitidulus
=4383 Dawniej włączony jako Parmoptila woodhousei (częściowo)
=4393 Obejmuje synonimy Pyrenestes frommi i Pyrenestes rothschildi
=4403 Opisywany również jako Estrilda bengala
=4413 Opisywany również jako Malimbus rubriceps lub Anaplectes melanotis
=4423 Opisywany również jako Coliuspasser ardens
=4433 Dawniej włączony jako Euplectes orix (częściowo)
=4443 Opisywany również jako Coliuspasser macrourus
=4453 Opisywany również jako Ploceus superciliosus
=4463 Obejmuje synonim Ploceus nigriceps
=4473 Opisywany również jako Sitagra luteola
=4483 Opisywany również jako Sitagra melanocephala
=4493 Dawniej włączony jako Ploceus velatus
=4503 Opisywany również jako Hypochera chalybeata; obejmuje synonimy Vidua amauropteryx,
Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis oraz Vidua ultramarina
=4513 Dawniej włączony jako Vidua paradisaea (częściowo)
=4523 Opisywany również jako Pelusios subniger
=4533 Dawniej włączony do rodzaju Natrix
=4543 Dawniej włączony jako Talauma hodgsonii; opisywany również jako Magnolia hodgsonii oraz
Magnolia candollii var. obovata
=4553 Dawniej włączony jako Bothrops nummifer
=4563 Dawniej włączony jako Bothrops schlegelii
=4573 Dawniej włączony jako Vipera rusellii
=4583 Dawniej włączony jako Bothrops nasutus
=4593 Dawniej włączony jako Bothrops ophryomegas.
4. Nazwy państw umieszczone obok nazw gatunków są nazwami tych ze stron, które przedłożyły dane
gatunki do włączenia ich do niniejszej grupy.
5. Zgodnie z artykułem I, paragraf (b), punkty (ii) oraz (iii) konwencji, symbol (#) z następującą po nim
liczbą, umieszczony obok nazwy gatunku włączonego do grupy III, wskazuje części lub produkty
pochodne, które są wyszczególnione w odniesieniu do tego gatunku dla celów konwencji, jak niżej:
# 13
Wskazuje wszystkie łatwo rozpoznawalne części i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) nasion, zarodników i pyłku (łącznie z pylnikami);
b) siewek lub kultur tkankowych uzyskanych in vitro, na stałych lub ciekłych pożywkach,
przemieszczanych w sterylnych opakowaniach; oraz
c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin
# 23
Wskazuje drewno okrągłe, tarcicę i płaty drewna okleinowego
# 33
Wskazuje, obok całych zwierząt, wyłącznie płetwy i części płetw.
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ZAŁĄCZNIK Nr 3
Część 1
Kody i nazwy państw lub terytoriów Codes and names of countries or territories
Kod
Code
AD

Nazwa
Name
Andora
Andorra

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie
United Arab Emirates

AF

Afganistan
Afghanistan

AG

Antigua i Barbuda
Antigua and Barbuda

AI

Anguilla
Anguilla

AL

Albania
Albania

AM

Armenia
Armenia

AN

Antyle Holenderskie
Netherlands Antilles

AO

Angola
Angola

AQ

Antarktyda
Antarctica

AR

Argentyna
Argentina

AS

Samoa Amerykańskie
American Samoa

AT

Austria
Austria

AU

Australia
Australia

AW

Aruba
Aruba

AZ

Azerbejdżan
Azerbaijan

BA

Bośnia i Hercegowina
Bosnia and Herzegovina

BB

Barbados
Barbados

BD

Bangladesz
Bangladesh

BE

Belgia
Belgium

BF

Burkina Faso
Burkina Faso

BG

Bułgaria
Bulgaria

BH

Bahrajn
Bahrain

BI

Burundi
Burundi

BJ

Benin
Benin

BM

Bermudy
Bermuda

BN

Brunei
Brunei Darussalam

BO

Boliwia
Bolivia

BR

Brazylia
Brazil

BS

Bahamy
Bahamas

BT

Bhutan
Bhutan

BV

Wyspa Bouveta
Bouvet Island

BW

Botswana
Botswana

BY

Białoruś
Belarus

BZ

Belize
Belize

CA

Kanada
Canada

CC

Wyspy Kokosowe
Cocos (Keeling) Islands

CD

Demokratyczna Republika Konga
Democratic Republic of the Congo

CF

Republika Środkowoafrykańska
Central African Republic

CG

Kongo
Congo

CH

Szwajcaria
Switzerland

CI

Wybrzeże Kości Słoniowej
Côte d'Ivoire

CK

Wyspy Cooka
Cook Islands

CL

Chile
Chile

CM

Kamerun
Cameroon

CN

Chiny
China

CO

Kolumbia
Colombia

CR

Kostaryka
Costa Rica

CU

Kuba
Cuba

CV

Zielony Przylądek
Cape Verde

CX

Wyspa Bożego Narodzenia

Christmas Island
CY

Cypr
Cyprus

CZ

Czechy
Czech Republic

DE

Niemcy
Germany

DJ

Dżibuti
Djibouti

DK

Dania
Denmark

DM

Dominika
Dominica

DO

Republika Dominikańska
Dominican Republic

DZ

Algieria
Algeria

EC

Ekwador
Ecuador

EE

Estonia
Estonia

EG

Egipt
Egypt

EH

Sahara Zachodnia
Western Sahara

ER

Erytrea
Eritrea

ES

Hiszpania
Spain

ET

Etiopia
Ethiopia

FI

Finlandia
Finland

FJ

Fidżi
Fiji

FK

Falklandy (Malwiny)

Falkland Islands
FM

Mikronezja (Federacja Państw)
Micronesia (Federated States of)

FO

Wyspy Owcze
Faroe Islands

FR

Francja
France

GA

Gabon
Gabon

GB

Wielka Brytania
United Kingdom

GD

Grenada
Grenada

GE

Gruzja
Georgia

GF

Gujana Francuska
French Guiana

GH

Ghana
Ghana

GI

Gibraltar
Gibraltar

GL

Grenlandia
Greenland

GM

Gambia
Gambia

GN

Gwinea
Guinea

GP

Gwadelupa
Guadeloupe

GQ

Gwinea Równikowa
Equatorial Guinea

GR

Grecja
Greece

GS

Wyspy Południowa Georgia i Południowy Sandwich
South Georgia and the South Sandwich Islands

GT

Gwatemala
Guatemala

GU

Guam
Guam

GW

Gwinea-Bissau
Guinea-Bissau

GY

Gujana
Guyana

HK

Hongkong
Hong Kong

HM

Wyspy Heard i Mc Donalda
Heard and Mc Donald Islands

HN

Honduras
Honduras

HR

Chorwacja
Croatia

HT

Haiti
Haiti

HU

Węgry
Hungary

ID

Indonezja
Indonesia

IE

Irlandia
Ireland

IL

Izrael
Israel

IN

Indie
India

IO

Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
British Indian Ocean Territory

IQ

Irak
Iraq

IR

Iran (, Islamska Republika)
Iran (Islamic Republic of)

IS

Islandia
Iceland

IT

Włochy
Italy

JM

Jamajka
Jamaica

JO

Jordania
Jordan

JP

Japonia
Japan

KE

Kenia
Kenya

KG

Kirgistan
Kyrgyzstan

KH

Kambodża
Cambodia

KI

Kiribati
Kiribati

KM

Komory
Comoros

KN

Saint Christopher i Nevis
Saint Kitts and Nevis

KP

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
Democratic People's Republic of Korea

KR

Republika Korei
Republic of Korea

KW

Kuwejt
Kuwait

KY

Wyspy Kajmany
Cayman Islands

KZ

Kazachstan
Kazakhstan

LA

Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna
Lao People's Democratic Republic

LB

Liban
Lebanon

LC

Saint Lucia

Saint Lucia
LI

Liechtenstein
Liechtenstein

LK

Sri Lanka
Sri Lanka

LR

Liberia
Liberia

LS

Lesotho
Lesotho

LT

Litwa
Lithuania

LU

Luksemburg
Luxembourg

LV

Łotwa
Latvia

LY

Libijska Arabska Dżamahiryja
Libyan Arab Jamahiriya

MA

Maroko
Morocco

MC

Monako
Monaco

MD

Mołdowa, Republika
Moldova, Republic of

MG

Madagaskar
Madagascar

MH

Wyspy Marshalla
Marshall Islands

MK

Macedonia, była Jugosłowiańska Republika (*)
Macedonia, the former Yugoslav Republic of(*)

ML

Mali
Mali

MM

Birma (Myanmar)
Myanmar

MN

Mongolia
Mongolia

MO

Makao

Macau
MP

Wyspy Północne Mariany
Northern Mariana Islands

MQ

Martynika
Martinique

MR

Mauretania
Mauritania

MS

Montserrat
Montserrat

MT

Malta
Malta

MU

Mauritius
Mauritius

MV

Malediwy
Maldives

MW

Malawi
Malawi

MX

Meksyk
Mexico

MY

Malezja
Malaysia

MZ

Mozambik
Mozambique

NA

Namibia
Namibia

NC

Nowa Kaledonia
New Caledonia

NE

Niger
Niger

NF

Wyspa Norfolk
Norfolk Island

NG

Nigeria
Nigeria

NI

Nikaragua
Nicaragua

NL

Holandia (Niderlandy)
Netherlands

NO

Norwegia
Norway

NP

Nepal
Nepal

NR

Nauru
Nauru

NT

Strefa Neutralna
Neutral Zone

NU

Niue
Niue

NZ

Nowa Zelandia
New Zealand

OM

Oman
Oman

PA

Panama
Panama

PE

Peru
Peru

PF

Polinezja Francuska
French Polynesia

PG

Papua-Nowa Gwinea
Papua New Guinea

PH

Filipiny
Philippines

PK

Pakistan
Pakistan

PL

Polska
Poland

PM

Saint Pierre i Miquelon
St Pierre and Miquelon

PN

Wyspy Pitcairn
Pitcairn Islands

PR

Puerto Rico
Puerto Rico

PT

Portugalia
Portugal

PW

Palau
Palau

PY

Paragwaj
Paraguay

QA

Katar
Qatar

RE

Reunion
Reunion

RO

Rumunia
Romania

RU

Federacja Rosyjska
Russian Federation

RW

Rwanda
Rwanda

SA

Arabia Saudyjska
Saudi Arabia

SB

Wyspy Salomona
Solomon Islands

SC

Seszele
Seychelles

SD

Sudan
Sudan

SE

Szwecja
Sweden

SG

Singapur
Singapore

SH

Święta Helena i Zależne
Saint Helena and Dependencies

SI

Słowenia
Slovenia

SJ

Wyspy Svalbard i Jan Mayen
Svalbard and Jan Mayen Islands

SK

Słowacja

Slovakia
SL

Sierra Leone
Sierra Leone

SM

San Marino
San Marino

SN

Senegal
Senegal

SO

Somalia
Somalia

SR

Surinam
Suriname

ST

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Sao Tome and Principe

SU

ZSRR
USSR

SV

Salwador
El Salvador

SY

Arabska Republika Syrii
Syrian Arab Republic

SZ

Suazi
Swaziland

TC

Wyspy Turks i Caicos
Turks and Caicos Islands

TD

Czad
Chad

TF

Południowe Terytoria Francuskie
French Southern Territories

TG

Togo
Togo

TH

Tajlandia
Thailand

TJ

Tadżykistan
Tajikistan

TK

Tokelau
Tokelau

TM

Turkmenistan

Turkmenistan
TN

Tunezja
Tunisia

TO

Tonga
Tonga

TP

Timor Wschodni
East Timor

TR

Turcja
Turkey

TT

Trynidad i Tobago
Trinidad and Tobago

TV

Tuvalu
Tuvalu

TW

Tajwan
Taiwan, Province of China

TZ

Zjednoczona Republika Tanzanii
United Republic of Tanzania

UA

Ukraina
Ukraine

UG

Uganda
Uganda

UM

Odległe Mniejsze Wyspy Stanów Zjednoczonych
U.S. Minor Outlying Islands

US

Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America

UY

Urugwaj
Uruguay

UZ

Uzbekistan
Uzbekistan

VA

Watykan
Holy See

VC

Saint Vincent i Grenadyny
Saint Vincent & the Grenadines

VE

Wenezuela
Venezuela

VG

Brytyjskie Wyspy Dziewicze
British Virgin Islands

VI

Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
Virgin Islands of the United States

VN

Wietnam
Viet Nam

VU

Vanuatu
Vanuatu

WF

Wyspy Wallis i Futuna
Wallis and Futuna Islands

WS

Samoa Zachodnie
Samoa

YE

Jemen
Yemen

YT

Majotta
Mayotte

YU

Jugosławia
Yugoslavia

ZA

Republika Południowej Afryki
South Africa

ZM

Zambia
Zambia

ZW

Zimbabwe
Zimbabwe

(*) = tymczasowo
(*) = provisional
Część 2
Kody przeznaczenia okazów Codes of purpose of trade
Kod
Code
B

Opis
Description
Hodowla w niewoli lub sztuczne rozmnażanie
Breeding in captivity or artificial propagation

E

Edukacja
Educational

G

Ogrody botaniczne
Botanical gardens

H

Trofea myśliwskie
Hunting trophies

L

Działania na rzecz przestrzegania prawa (np. dowody w postępowaniu sądowym,
okazy do celów szkoleniowych)
Enforcement (e.g. evidence for use in court, specimens for training)

M

Badania biomedyczne
Bio-medical research

N

Reintrodukcja lub introdukcja do środowiska przyrodniczego
Reintroduction or introduction into the wild

P

Dobra osobiste
Personal

Q

Cyrki i wystawy objazdowe
Circuses and travelling exhibitions

S

Cel naukowy
Scientific

T

Działalność zarobkowa / handel
Commercial / Trade

Z

Ogrody zoologiczne
Zoos

Część 3
Kody źródła pochodzenia okazów Codes of source of specimens
Kod
Code
W

Opis
Description
Okazy pozyskane w naturze
Specimens taken from the wild

R

Okazy pochodzące z działalności ranczerskiej
Specimens originating in a ranching operation

D

Zwierzęta z grupy I wyhodowane w niewoli do celów zarobkowych oraz rośliny
z grupy I sztucznie rozmnożone do celów zarobkowych, jak również ich części
i produkty pochodne, eksportowane na podstawie art. VII ust. 4 konwencji
Group-I animals bred in captivity for commercial purposes and Group-I
plants artificially propagated for commercial purposes, as well as parts
and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII,
paragraph 4, of the Convention

A

Rośliny, które są sztucznie rozmnożone, zgodnie z rezolucją Konf. 11.11
lit. a), jak również ich części i produkty pochodne, eksportowane na
podstawie art. VII ust. 5 konwencji (okazy z gatunków włączonych do grupy
I, które zostały sztucznie rozmnożone do celów niezarobkowych, oraz okazy z

gatunków włączonych do grup II i III)
Plants that are artificially propagated in accordance with Resolution
Conf. 11.11, paragraph a), as well as parts and derivatives thereof,
exported under the provisions of Article VII, paragraph 5, of the
Convention (specimens of species included in Group I that have been
propagated artificially for non-commercial purposes and specimens of
species included in Groups II and III)
C

Zwierzęta wyhodowane w niewoli zgodnie z rezolucją Konf. 10.16 (Rew.), jak
również ich części i produkty pochodne, eksportowane na podstawie art. VII
ust. 5 konwencji (okazy z gatunków włączonych do grupy I, które zostały
wyhodowane w niewoli do celów niezarobkowych, oraz okazy z gatunków
włączonych do grup II i III)
Animals bred in captivity in accordance with Resolution Conf. 10.16
(Rev.), as well as parts and derivatives thereof, exported under the
provisions of Article VII, paragraph 5, of the Convention (specimens of
species included in Group I that have been bred in captivity for noncommercial purposes and specimens of species included in Groups II and III)

F

Zwierzęta urodzone w niewoli (F1 lub kolejne pokolenia),które nie
spełniają definicji "hodowany w niewoli" z rezolucji Konf. 10.16 (Rew.),
jak również ich części i produkty pochodne
Animals born in captivity (F1 or subsequent generations) that do not
fulfil the definition of 'bred in captivity' in Resolution Conf. 10.16
(Rev.), as well as parts and derivatives thereof

0

Okazy przedkonwencyjne (może być użyty razem z innym kodem)
Pre-Convention specimens (may be used with another code)

U

Pochodzenie nieznane (musi być wyjaśnienie)
Source unknown (must be justified)

I

Okazy skonfiskowane lub zatrzymane (może być użyty razem z innym kodem)
Confiscated or seized specimens (may be used with another code)

Część 4
Kody do opisu okazów i jednostki ilości Codes for description of specimens and units of quantity
Opis
Description

Kod
Code

Jednostki
zalecane
Preferred
unit

korowina
bark

BAR

kg

ciało
body

BOD

no.

Jednostki
zamienne
Alternative
unit

Wyjaśnienie
Explanation

korowina drzew (surowa, suszona lub
sproszkowana; nieprzetworzona)
tree bark (raw, dried or powdered;
unprocessed)
kg

faktycznie całe, martwe zwierzęta,
włączając w to świeże lub przetworzone
ryby, wypchane żółwie, spreparowane
motyle, gady w alkoholu, całe wypchane
trofea myśliwskie
substantially whole dead animals,
including fresh or processed fish,
stuffed turtles, preserved butterflies,
reptiles in alcohol, whole stuffed
hunting trophies

kość

BON

kg

no.

bone
kalipasz

bones, including jaws
CAL

kg

kalipasz (chrząstka żółwia na zupę)

calipee
karapaks
carapace

kości, włączając w to szczęki

calipee or calipash (turtle cartilage
for soup)
CAP

no.

kg

surowe lub nieobrobione, całe skorupy
gatunków z [rzędu] Testudinata
raw or unworked whole shells of
Testudinata species

rzeźba
carving

CAR

kg

m3

rzeźby (włączając w to drewno oraz
włączając gotowe wyroby drewniane, takie
jak meble, instrumenty muzyczne i
rękodzieła). Uwaga: istnieją takie
gatunki, z których więcej niż jeden typ
produktu może być rzeźbiony (np. róg i
kość); tam, gdzie to konieczne, opis
powinien wskazywać typ wyrobu (np. rzeźba
z rogu)
carvings (including wood, and including
finished wood products such as furniture,
musical instruments and handicrafts). NB:
there are some species from which more
than one type of product may be carved
(e.g. horn and bone); where necessary,
the description should therefore indicate
the type of product (e.g. horn carving)

kawior

EGG

kg

kawior

caviar
zrębki
chips

caviar
CHP

kg

zrębki drewna, zwłaszcza Aquilaria
malaccensis i Pterocarpus santalinus
chips of timber, especially Aquilaria
malaccensis and Pterocarpus santalinus

pazur
claw

CLA

no.

kg

pazury - np. kotowatych,
niedźwiedziowatych lub krokodyli (Uwaga:
"pazury żółwia" są zwykle łuskami, a nie
prawdziwymi pazurami)
claws — e.g. of Felidae, Ursidae or
Crocodylia (NB: 'turtle claws' are
usually scales and not real claws)

sukno
cloth

CLO

m2

kg

sukno - jeżeli materiał nie jest
zrobiony wyłącznie z włosia gatunku
CITES, masa włosów właściwego gatunku
powinna być, zamiast tego, zapisana jako
"HAI", jeżeli to możliwe
cloth - if the cloth is not made
entirely from the hair of a CITES
species, the weight of hair of the
species concerned should instead, if
possible, be recorded under "HAI"

koral (surowy)
coral (raw)

COR

kg

no.

koral, surowy lub nieobrobiony. Uwaga:
obrót powinien być wykazany poprzez
liczbę kawałków wyłącznie wtedy, gdy
okazy korali są przewożone w wodzie

coral, raw or unworked. NB: the trade
should be recorded by number of pieces
only if the coral specimens are
transported in water
kultura tkankowa

CUL

culture
produkty pochodne
derivatives

DER

no. of
flasks,

kultury tkankowe sztucznie rozmnażanych
roślin

etc.

cultures of artificially propagated
plants

kg/1

produkty pochodne (inne niż te, które
włączono wszędzie indziej w tej tabeli)
derivatives (other than those included
elsewhere in this table)

suszona roślina

DPL

no.

suszone rośliny - np. okazy zielnikowe

dried plant
ucho

dried plants - e.g. herbarium specimens
EAR

no.

uszy - zwykle słonia

ear
jajo
egg

ears - usually elephant
EGG

no.

kg

całe jaja martwe lub wydmuszki (patrz
również "kawior")
whole dead or blown eggs (see also
'caviar')

jajo (żywe)
egg (live)

EGL

no.

kg

żywe jaja - zwykle ptaków i gadów, ale
obejmuje też (jaja) ryb (ikrę) i
bezkręgowców
live eggs - usually birds and reptiles
but includes fish and invertebrates

skorupa jaja
eggshell

SHE

g/kg

surowa lub nieobrobiona skorupa jaja, z
wyjątkiem całych jaj
raw or unworked eggshell except whole
eggs

ekstrakt (wyciąg)

EXT

kg

1

extract
pióro
feather

ekstrakt (wyciąg) - zwykle ekstrakty
roślinne
extract — usually plant extracts

FEA

kg/
no. of wings

no.

pióra - w przypadku przedmiotów (np.
obrazów) wykonanych z piór, zapis liczby
obiektów
feathers - in the case of objects (e.g.
pictures) made of feathers, record the
number of objects

włókno
fibre

FIB

kg

m

włókna - np. włókno roślinne, ale
obejmuje naciągi rakiet tenisowych
fibres - e.g. plant fibre but includes
strings of tennis rackets

kwiat
flower

FLO

kg

kwiaty
flowers

pojemnik na
kwiaty
flower pot

FPT

no.

pojemniki na kwiaty wykonane z części
rośliny - np. z włókien paproci
drzewiastych (Uwaga: żywe rośliny
sprzedawane w tak zwanych "wspólnych
doniczkach" powinny być wykazane jako
"żywe rośliny", nie jako pojemniki na
kwiaty)
flower pots made from parts of a plant —
e.g. treefern fibres (NB: live plants
traded in so-called 'community pots'
should be recorded as 'live plants', not
as flower pots)

żabie nogi (udka)

LEG

kg

żabie nogi (udka)

frog legs
owoc

frog legs
FRU

kg

owoc

fruit
stopa
foot

fruit
FOO

no.

stopy - np. słonia, nosorożca,
hipopotama, lwa, krokodyla
feet - e.g. of elephant, rhinoceros,
hippopotamus, lion, crocodile

żółć

GAL

kg

żółć

gall
pęcherzyk
żółciowy

gall
GAB

no.

kg

gall bladder
odzież
garment

pęcherzyk żółciowy
gali bladder

GAR

no.

odzież - włączając w to rękawiczki i
kapelusze, ale nie buty. Obejmuje
wykończenie lub ozdoby na odzieży
garments — including gloves and hats but
not shoes. Includes trimming or
decoration on garments

genitalia

GEN

kg

no.

genitalia
podkładka do

castrates and dried penes
GRS

no.

podkładki do szczepień (bez zrazów)

szczepienia graft
rootstock
włosie
hair

wykastrowane narządy i suszone penisy

graft rootstocks (without the grafts)
HAI

kg

g

włosie - obejmuje włosie wszystkich
zwierząt, np. słonia, jaka, wikuni,
gwanako
hair - includes all animal hair, e.g. of
elephant, yak, vicuna, guanaco

róg
horn

HOR

no.

wyrób skórzany
(mały)
leather product

LPS

no.

kg

rogi — obejmuje poroża
horns - includes antlers
małe, wyprodukowane ze skóry wyroby np. paski, szelki, siodełka do rowerów,
okładki na książeczki czekowe lub karty

(small)

kredytowe, [ozdobne] kolczyki, torebki,
etui na klucze, notatniki, portmonetki,
buty, kapciuchy na tytoń, portfele, paski
do zegarków
small manufactured products of leather e.g. belts, braces, bicycle saddles,
cheque book or credit card holders,
earrings, handbags, key fobs, notebooks,
purses, shoes, tobacco pouches, wallets,
watchstraps

wyrób skórzany
(duży)

LPL

no.

duże, wyprodukowane ze skóry wyroby np. teczki, meble, walizki, torby
podróżne

leather product
(large)
żywe

large manufactured products of leather e.g. briefcases,furniture, suitcases,
travel trunks
LIV

no.

kg

live
liść

live animals and plants
LVS

kg

no.

leaf
kłody
logs

żywe zwierzęta i rośliny

liście
leaves

LOG

każde drewno okrągłe, czy to pozbawione
korowiny lub łyka, czy też nie, albo
zgrubsza ociosane, do przerobu,
szczególnie na tarcicę, papierówkę lub
płaty okleinowe. Uwaga: obrót kłodami
jako surowcami drzewnymi dla specjalnego
celu, sprzedawanymi według wagi (np.
lignum vitae, Guaiacum spp.), powinien
być wykazany w kg

m3

all wood in the rough, whether or not
stripped of bark or sapwood, or roughly
squared, for processing notably into sawn
wood, pulpwood or veneer sheets. NB:
trade in logs of special purpose timbers
traded by weight (e.g. lignum vitae,
Guaiacum spp.) should be recorded in kg
mięso
meat

MEA

kg

mięso, włączając w to ciało ryb, jeżeli
nie jest całe (patrz "ciało")
meat, including flesh of fish if not
whole (see "body")

lek

MED

kg/1

lek (medykament)

medicine
piżmo

medicine
MUS

g

piżmo

musk
tłuszcz płynny
oil

musk
OIL

kg

1

tłuszcz płynny - np. z żółwi, fok,
waleni, ryb, różnych roślin
oil - e.g. from turtles, seals, whales,
fish, various plants

kawałek - kość

BOP

kg

kawałki kości, nieprzetworzone

piece - bone
kawałek - róg

pieces of bone, not manufactured
HOP

kg

kawałki rogu, nieprzetworzone — obejmuje
odłamki

piece — horn
kawałek - kość
słoniowa

pieces of horn, not manufactured —
includes scrap
IVP

kg

kawałki ciosów słonia, nieprzetworzone obejmuje odłamki

piece - ivory
płaty
plate

ivory pieces, not manufactured —
includes scrap
PLA

płaty skór futrzarskich - obejmuje
dywaniki, jeśli zrobione z wielu skór

m2

plates of fur skins - includes rugs if
made of several skins
puder (proszek)

POW

kg

puder (proszek)

powder
korzeń

powder
ROO

no.

kg

root
tarcica
sawn wood

korzenie, cebule, kłącza lub bulwy
roots, bulbs, corms or tubers

SAW

drewno jedynie wzdłużnie przetarte lub
wytworzone w procesie łupania wzdłużnego;
zwykle przekracza 6 mm grubości. Uwaga:
obrót tarcicą jako surowcami drzewnymi
dla specjalnego celu, sprzedawanymi
według wagi (np. lignum vitae, Guaiacum
spp.), powinien być wykazany w kg

m3

wood simply sawn lengthwise or produced
by a profile-chipping process; normally
exceeds 6mm in thickness. NB: trade in
sawn wood of special purpose timbers
traded by weight (e.g. lignum vitae,
Guaiacum spp.) should be recorded in kg
łuska

SCA

kg

łuski — np. żółwia, innych gadów, ryby,
łuskowca

scale
nasienie

scales - e.g. of turtle, other
reptiles,fish, pangolin
SEE

kg

nasiona

seed
muszla

seeds
SHE

no.

shell
bok
side

kg

surowa lub nieobrobiona muszla mięczaków
raw or unworked shell of molluscs

SID

no.

boki lub flanki (części brzuszne) skór,
nie obejmuje krokodylich układów Tingi
(patrz pod "skóra")
sides or flanks of skins; does not
include crocodilian Tinga frames (see
under 'skin')

skielet

SKE

no.

faktycznie całe szkielety

skeleton
skóra
skin

substantially whole skeletons
SKI

no.

faktycznie całe skóry, surowe lub
garbowane, włączając w to krokodyle
układy Tingi
substantially whole skins, raw or
tanned, including crocodilian Tinga
frames

kawałek skóry
skin piece

SKP

kg

kawałki skóry - włączając w to ścinki,
surowe lub garbowane
skin pieces - including scraps, raw or
tanned

czaszka

SKU

no.

czaszki

skull
zupa

skulls
SOU

kg

l

soup
okaz
(naukowy)

soup — e.g. of turtle
SPE

kg/l/ml

okazy naukowe - włączając w to krew,
tkanki (np. nerka, śledziona ), preparaty
histologiczne

specimen
(scientific)
łodyga

scientific specimens — includes blood,
tissue (e.g. kidney, spleen),
histological preparations
STE

no.

kg

stem
ogon
tail

zupa - np. z żółwia

łodygi roślin
plant stems

TAI

no.

kg

ogony - np. kajmana (na skórę) lub lisa
(na wykończenie odzieży, kołnierze, boa )
tails - e.g. of caiman (for leather) or
fox (for garment trimming, collars, boas)

ząb

TEE

no.

kg

tooth
drewno
timber

zęby - np. walenia, lwa, hipopotama,
krokodyla
teeth - e.g. of whale, lion,
hippopotamus, crocodile

TIM

m3

kg

surowe drewno, z wyjątkiem okrągłego
drewna tartacznego i tarcicy
raw timber except saw-logs and sawn wood

trofeum
[myśliwskie]
trophy

TRO

no.

trofeum - wszystkie części jednego
zwierzęcia będące trofeami, jeżeli są one
eksportowane razem: np. rogi [i poroża]
(2), czaszka, skóra z głowy i szyi [na
medalion], skóra z części grzbietowej pas grzbietowy, ogon i stopy (t.j.
dziesięć okazów) stanowią jedno trofeum.
Lecz jeśli na przykład czaszka i rogi są
jedynymi okazami ze zwierzęcia, które są
eksportowane, wtedy pozycje te powinny
być razem zapisane jako jedno trofeum. W
przeciwnym razie pozycje te powinny być
zapisane oddzielnie. Całe, wypchane ciało
jest zapisywane jako "BOD". Sama skóra

jest zapisywane jako "SKI"
trophy — all the trophy parts of one
animal if they are exported together:
e.g. horns (2), skull, cape, backskin,
tail and feet (i.e. ten specimens)
constitute one trophy. But if, for
example, the skull and horns are the only
specimens of an animal that are exported,
then these items together should be
recorded as one trophy. Otherwise the
items should be recorded separately. A
whole stuffed body is recorded under
"BOD". A skin alone is recorded under
"SKI"
kieł
tusk

TUS

no.

kg

faktycznie całe kły, czy to obrobione,
czy też nie. Obejmuje kły słonia (ciosy),
hipopotama, morsa, narwala (siekacze),
ale nie inne zęby
substantially whole tusks, whether or
not worked. Includes tusks of elephant,
hippopotamus, walrus, narwhal, but not
other teeth

płaty okleinowe
veneer sheets
- okleina
obwodowa
- rotary veneer

VEN

m3

- okleina
płaskoskrawana sliced veneer

VEN

m2

wosk

WAX

kg

wax

kg
kg

cienkie warstwy lub płaty drewna o
jednolitej grubości, zwykle złuszczane
(okleina obwodowa) lub ścinane (okleina
płaskoskrawana), do użycia przy wyrobie
sklejki, na meble okleinowe, opakowania
okleinowe
thin layers or sheets of wood of uniform
thickness, usually 6mm or less in
thickness, usually peeled (rotary veneer)
or sliced (sliced veneer), for use in
making plywood, for veneering furniture,
veneer containers
wosk, włączając w to ambrę
wax, including ambergris

Opis jednostek (mogą być użyte odpowiadające im miary niemetryczne)
Key to units (equivalent non metric measurements may be used)
g
= gramy grams
kg
= kilogramy kilograms
L
= litry litres
cm3 = centymetry sześcienne cubic centimetres
ml
= milimetry millilitres
m
= metry metres
2
m
= metry kwadratowe square metres
m3
= metry sześcienne cubic metres
no. = liczba okazów number of specimens (ang.)
No. = liczba okazów número de especímenes (hiszp.)
nbre = liczba okazów nombre de spécimens (franc.)

