EKOLOGIE A OCHRANA PŘÍRODY

Jak přírodu chrání myslivci
Z předchozích předmětů mAm už víme, že pro myslivce je péče o zvěř a o její životní prostředí jedním z hlavních úkolů.
Myslivci se tedy na ochraně přírody přímo podílejí a mají v této oblasti své důležité těžko zastupitelné místo.

Pojem "ekologie" je často chybně chápán jako synonymum pro ochranu přírody, což ale není
správně. Ekologie je vědecký obor, který se zabývá vzájemnými vztahy mezi organizmy
a jejich prostředím, zatímco ochrana přírody se snaží zabránit zneužívání přírodních zdrojů,
řeší obnovu a nápravu námi poničené přírody a její relativně nepoškozené části chrání.

Výsadba zeleně

Péče o vodní zdroje

Především v polních honitbách s nedostatkem trvalé zeleně myslivci vysazují remízy, stromořadí a keřové
linie podél cest, osazují též meze
a nevyužívané pozemky. Tím zvyšují
rozmanitost krajiny a zlepšují životní
podmínky mnoha živočišných druhů.

Nedostatek vody v krajině je v současnosti jedním z největších ekologických problémů, který negativně
ovlivňuje celou řadu dalších procesů
a dějů v naší přírodě. Zřizování nových a péče o stávající zdroje vody, je
důležitou mysliveckou činností.

Péče o zvěř

Lov

Osvěta

Pod tímto pojmem se skrývá mnoho
činností, které myslivci vykonávají
ku prospěchu zvěře. Samozřejmě, že
nejdůležitější, i ve vztahu ke zvěři, je
péče o životní prostředí, ale také zvyšování potravní nabídky. Stejně tak je
nezbytné přikrmování zvěře v nepříznivých podmínkách.

Správně vedeným lovem některých
druhů zvěře udržují myslivci její početní stavy v únosné míře, aby nedocházelo k poškozování životního
prostředí. Myslivci lovem také regulují invazivní a u nás nepůvodní druhy,
které nepřirozeně konkurují a vytlačují druhy původní.

Našim kamarádům, ale i jejich rodičům, musíme při každé příležitosti
vysvětlovat, jak a proč si máme přírodu chránit. Myslivci často chodí za
dětmi do škol, pořádají přednášky
a organizují myslivecké dny, společné akce výsadeb zeleně či úklidu.
Zkrátka, osvěty není nikdy dost.

Bronzový odznak mAm je v tomto předmětu zaměřený právě
na ochranu přírody. Ekologii, která je pro myslivce také velmi
důležitá, se budeme věnovat až na vyšší, stříbrné úrovni.

Jak chráníme přírodu v Česku

Ochrana přírody je v České republice vymezena zákonem
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a nejvyšším orgánem
řídícím ochranu přírody je Ministerstvo životního prostředí.

Ochrana území
Jedním z nejvýznamnějších nástrojů ochrany přírody je ochrana krajiny, která se provádí prostřednictvím zvláště chráněných území. Za taková území se považují lokality z pohledu ochrany přírody unikátní a nebo něčím významné.
Zákon o ochraně přírody a krajiny definuje šest kategorií zvláště chráněných území: národní parky (NP), chráněné
krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky
(NPP) a přírodní památky (PP).

Krkonošský národní park
– nejstarší národní park v ČR

chráněné území je vždy po své hranici
opatřeno značením

památný strom – ochrana jednoho
stromu, aleje nebo stromořadí

Druhová ochrana
Další oblastí v ochraně přírody je druhová ochrana, která chrání všechny druhy rostlin a živočichů před zničením, poškozováním a dalšími činnostmi, které by mohly vést k ohrožení jejich existence. Podle stupně ohrožení, který vyjadřuje míru šance daného druhu na přežití, dělíme živočišné i rostlinné druhy do několika kategorií. Ta nejvyšší zahrnuje
kriticky ohrožené druhy, které jsou bezprostředně ohroženy vyhubením, vyskytující se v malém počtu jedinců pouze
na několika místech. Silně ohroženým druhem je dosud poměrně početný druh, jehož početnost se však prudce snižuje, nebo je velmi vzácný. Do kategorie ohrožených druhů řadíme také zatím poměrně početné druhy, jejichž početnost v poslední době ale spíše klesá.
příklad kriticky ohrožených druhů:

příklad silně ohrožených druhů:

příklad ohrožených druhů:

tetřev hlušec

křepelka polní

koroptev polní
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kočka divoká

rys ostrovid

sluka lesní

Udržujme v přírodě pořádek!
Černé skládky, ale i volně pohozené
odpadky, naši přírodu ničí. Trvá řadu
let, někdy i desítky, než si s nimi příroda poradí a mnohdy ani to nestačí.
Odpadky přírodu hyzdí, zamořují prostředí a představují nebezpečí pro její
obyvatele. Někteří lidé to stále nechápou a my po nich musíme uklízet.
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Otestuj si znalosti z ochrany přírody
Co se v přírodě smí a co ne?

... kontrolní otázky:
1. Jaký je rozdíl mezi ekologií a ochranou přírody?
2. Vyjmenuj kategorie zvláště chráněných území.

?

3. Napiš alespoň jeden druh zvěře pro každou kategorii stupně
ohrožení.
4. Znáš nějaký český endemit?

1

2

3

4

5. Který z národních parků ČR je největší?
6. Který měsíc je měsícem myslivosti a ochrany přírody?

Nápověda:

7. Jak se máme správně zachovat, když narazíme na mládě, které
není zraněné?
8. Co znamená zkratka CHKO?

5

6

7

8

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

v textu tohoto mAm
v textu tohoto mAm
např. tetřev, křepelka, koroptev
např. ostřice krkonošská, jeřáb
sudetský, zvonek český, borovice
blatka, hvozdík moravský, atd.
Šumava
Červen
Nesahat na něj a v tichosti odejít
Chráněná krajinná oblast

Tipy na praktické úkoly:
– měsíc myslivosti a ochrany přírody – je krásnou tradicí, že měsíc červen patří myslivosti. V čase, kdy je
1. Červen
příroda plná nového života, myslivci provádějí osvětu o ochraně zvěře a přírody. Využijte této tradice a vytvořte

řešení: 1– rozdělávat v lese oheň NE, 2 – volně pobíhající pes NE, 3 – sahat na mláďata NE, 4 – jezdit po stezkách ANO,
5 – fotografovat ANO, 6 – se psem na vodítku ANO, 7 – jezdit mimo stezky NE, 8 – sbírat houby a lesní plody ANO

na téma Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody ve vaší obci vitrínku anebo alespoň plakátky, které vyvěsíte.

Patří mezi zvláště chráněné druhy?

I ve vašem okolí zajisté najdete nějaké chráněné území, přírodní památku nebo významný prvek, který bude

navštívit, prozkoumat a zjistit o něm vše důležité. Z těchto informací, z fotek a obrázků, vytvořte
2. zajímavé
poutavou prezentaci a dohodněte se na jejím umístění třeba ve škole. Uvidíte, kolik kamarádů nemá o tomto
vzácném klenotu nedaleko od vás ani ponětí.

3.
9

10

11

12

Přírodu můžeme chránit nejen velkými činy, ale stačí i ty menší. V naší krajině chybí
doupné stromy, ve kterých přebývá mnoho ptačích a hmyzích druhů. Podívejte se do
Malé Myslivosti 1/2019 a 2/2019, kde najdete návody, jak pomoci výrobou ptačích
budek a hmyzích hotelů.

Vysvětlete si...
• Co je Červený seznam.
• Co je Natura 2000.
• Co je "endemit".

• Které aktivity bychom neměli v přírodě

13

14

15

16

vykonávat a proč.
• Jak se zachovat k nalezenému mláděti
a co jsou záchranné stanice.

řešení: 9 – medvěd hnědý ANO kriticky ohrožený, 10 – bažant obecný NE, 11 – veverka obecná ANO ohrožená, 12 – krkavec
velký ANO ohrožený, 13 – zajíc polní NE, 14 – vydra říční ANO silně ohrožená, 15 – čáp černý ANO silně ohrožený, 16 – muflon NE
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Bronzový odznak z OCHRANY PŘÍRODY získá adept,
který ví, jakými způsoby přírodu chráníme, jak o přírodu
pečují myslivci a co naopak v přírodě dělat nesmíme.
Úspěšný adept by měl také znát alespoň některé zvláště
chráněné druhy naší zvěře.
Tyto pracovní listy a další
materiály k projektu mAm můžete
najít, stáhnout a vytisknout na
internetových stránkách časopisu

www.myslivost.cz/mam
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