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ČINNOST SPOLKU
Základní činností Projektu ČIŘIKÁNÍ je
již od založení spolku NSK v roce 2000
monitoring koroptve polní, který přináší
důležité informace o jejím životě v celé
České republice. Sedmnáct let monitoringu nastoluje nové otázky, kterými se zabýváme společně s našimi spolupracovníky. Projektem bychom rádi pomohli
koroptvi přežít 21. století a zároveň české
veřejnosti připomněli hodnoty a význam
zdravé kulturní krajiny. Spoluprací myslivců, chovatelů, ornitologů, ochránců přírody a zemědělců chceme také dokázat, že
odložíme-li předsudky, můžeme dospět ke
stejnému cíli.
Naším hlavním nástrojem je komunikace
s lidmi, kteří pracují v zemědělské krajině,
kde žijí koroptve. Snažíme se na ně osvětově působit, vzdělávat je a motivovat k další činnosti. Mezi reálné výsledky našich aktivit patří například:
a) zapojení 174 dobrovolníků do monitoringu koroptve polní,

Celostátní „Projekt ČIŘIKÁNÍ“ zaměřený na záchranu a podporu místních
populací koroptve polní, včetně obnovy a údržby jejího (a našeho) životního
prostředí – zemědělské krajiny, je hlavní aktivitou neziskové organizace NAŠE
SPOLEČNÁ KRAJINA, z. s. (NSK). Projekt ČIŘIKÁNÍ byl pojmenován podle hlasového
projevu koroptvích kohoutků. Kdysi bylo čiřikání, stejně jako zpěv skřivanů,
typickým hlasem provázejícím jaro na venkově.
b) zapojení 29 dobrovolníků do projektu
výzkumu agroekosystémů,
c) činnost šestadvacetičlenného poradního
sboru Projektu ČIŘIKÁNÍ, který se letos
na jaře sejde již poosmé.

PORADNÍ SBOR
Celostátním koordinátorem záchrany
a podpory koroptve polní a obnovy jejího
biotopu v zemědělské krajině je poradní
sbor Projektu ČIŘIKÁNÍ. Jeho členy jsou vědečtí pracovníci, myslivci, chovatelé, zemědělci, ochránci přírody nebo například pracovníci státní správy ochrany přírody. Tato
různorodost zajišťuje propojení teorie
a praxe při řešení témat souvisejících s podporou koroptve, ale i dalších ohrožených
druhů polního ptactva a drobné zvěře.
Hlavními tématy, která poradní sbor
řeší, jsou:
1) genetika, chov a vypouštění koroptve
polní do volné přírody,
2) optimální krajinné prvky pro koroptev
polní,

3) legislativa,
4) chov koroptve polní,
5) predace koroptve polní a možnosti její
kontroly,
6) záchranný program a plán péče pro koroptev polní.
Mezi výsledky práce poradního sboru patří vytvoření metodiky extenzivního odchovu koroptve polní, vznikající příručka
pro zakládání a obnovu živých plotů v zemědělské krajině, připomínkování návrhu
novely zákona o myslivosti, příprava metodiky hodnocení současných oblastí chovu koroptve polní a moderování diskuse
o predaci bez vytváření komunikační bariéry mezi myslivci, rybáři, ornitology
a ochránci přírody. Jedním z posledních
výsledků činnosti poradního sboru je stanovení podmínek finanční podpory v kampani „Adoptuj koroptev“.

„ADOPTUJ KOROPTEV“
Cílem kampaně je snaha zapojit širokou
veřejnost do úsilí o návrat koroptví do
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V závěru minulého roku jsme dokončili
přípravy systému finanční podpory chovatelů koroptve polní, myslivců a lidí pečujících o zemědělskou krajinu. Nyní máme
v plánu nasměrovat peníze z kampaně
k těm, u nichž budou ku prospěchu věci
nás všech. Přihlaste se o finanční podporu,
pokud jste nebo chcete být chovatelem koroptví polních, chcete je vypouštět do vaší
honitby nebo pečujete o krajinné prvky
v zemědělské krajině. Na všechny tyto aktivity máte možnost získat finance z kampaně „Adoptuj koroptev“. Potřebné informace najdete na informačním portálu
Koroptvicky.cz nebo přímo od osoby odpovědné za kampaň – Mgr. Michala Zedka
(projekt@koroptvicky.cz).
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VÝZVA PRO VÁS
ZÁVĚR
I v dalším desetiletí bude koroptev pravděpodobně přežívat v malých roztroušených populacích. Naším cílem je posilovat
tyto populace pomocí osvěty, vzdělávání
a hledání nových chovatelů koroptve polní,
myslivců a hospodářů v zemědělské krajině. Cestu vidíme především ve zlepšování
stavu přírodního prostředí, protože pouze
ve zdravé krajině mají koroptve naději na
lepší budoucnost. V lokalitách, kde je zbytková populace koroptví příliš nízká, nebo
dokonce nulová, je nezbytné vypouštět
kvalitně odchované jedince, nejlépe celá rodinná hejnka. Významnými rizikovými faktory, které vyplývají z nízké početnosti po-
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pulací, jsou enormní predační tlak a pokles
genetické různorodosti v důsledku inbreedingu (příbuzenského křížení). Naším cílem, kterého dosáhneme bez myslivců jen
velmi těžko, je udržet koroptve v naší krajině i pro následující generace.
Autor:
Mgr. Michal Zedek, místopředseda NSK
E-mail: projekt@koroptvicky.cz

Vyjasnění pojmů a jak
je přesně psát
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Název našeho spolku je NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA, z. s. (psáno velkými
písmeny). Projektem, pod jehož hlavičkou vyvíjíme veškeré aktivity na ochranu koroptve polní, je Projekt ČIŘIKÁNÍ. Informační internetový portál,
který je naším základním komunikačním nástrojem s veřejností nejen
ohledně Projektu ČIŘIKÁNÍ, má název
Koroptvicky.cz. Prosíme o používání
přesně této formy a ve správném kontextu.
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naší přírody. Lidé mohou zasláním finančního daru adoptovat na dálku koroptev. Polovina finančního výtěžku kampaně bude
použita na podporu přímého vypouštění
koroptví z extenzivních odchovů. V první
řadě jde o odchov koroptvích kuřat rodičovským párem či kohoutkem celibátníkem
za maximální podpory přirozených vlastností, nezbytných pro následné přežití
v přírodě (Svět myslivosti 12/2016). Druhá
polovina bude sloužit k obnově biotopů koroptví v zemědělské krajině. Výzva pro dárce běží již přes rok. Za tu dobu nám dárci
poslali více než 60 000 Kč. Všem děkujeme
a velmi si jich vážíme!

