VYCHÁZÍME Z NÁSLEDUJÍCÍ LEGISLATIVY:
•
•
•

OBČANSKÉ HLÍDKY
SPRAVEDLNOST PRO PŘÍRODU

JAK POZNÁM, ŽE SE JEDNÁ
O OTRÁVENOU NÁVNADU,
ČI ZVÍŘE?
•

Spolupracujeme s ČSO, AOPK, ČIŽP, Prezidiem
PČR a odbory životního prostředí.

•

CO MOHU V KRAJINĚ NAJÍT?

•

MANUÁL PRO VEŘEJNOST
Volně žijící živočichové i domestikovaná zvířata běžně
umírají bez povšimnutí na následky požití jedů. Provádíme hlídkovou a monitorovací činnost v české krajině,
kde pátráme po ilegálních aktivitách, jedových návnadách a otrávených zvířatech. Travičství je nezákonná
a trestná činnost či přestupek z oblasti zákona o ochraně přírody.

Zákon o ochraně přírody a krajiny
č. 114/1992 Sb,
Zákon na ochranu zvířat před týráním
č. 246/1992 Sb.
Zákon o myslivosti 449/ 2001 Sb.

•

•

NÁVNADY - kusy masa nebo zvířat, vnitřnosti
- vývrhy, vejce s dírkou zalepenou průhlednou
lepící páskou, či voskem, mrtvolky králíků, slepic, kuřat nebo ryby
MRTVÉ ZVÍŘE – volně žijící živočich (většinou
se jedná o malé šelmy jako jsou lišky, kuny,
lasičky, jezevci a dravé ptáky, sovy, krkavcovité, čápy, volavky, ale také domestikované psy
a kočky)

•

•

•

návnada nebo otrávené zvíře páchne chemikálií (může být i viditelný prášek, granule, často aplikován roztok injekčně)
v okolí, na, nebo ve zvířeti či návnadě lze pozorovat MRTVÝ HMYZ - DŮLEŽITÉ ZJIŠTĚNÍ!
vejce s dírkou zalepené voskem nebo lepící
páskou
mrtvá šelma - poloha vleže na boku, končetiny křečovitě natažené, rozevřená tlama nebo
vyceněné zuby, někdy hlava zvrácená dozadu,
patrné známky hrabání
ptáci - poloha na břiše nebo zádech s poloroztaženými křídly, křečovitě sevřené pařáty,
hlava zvrácená dozadu nebo pod břicho, zbytky potravy v zobáku nebo v pařátech, někdy
pařáty v křeči se sevřenou hlínou, zobák špinavý od hlíny.
více mrtvých zvířat pohromadě (ptáci i malé
šelmy), v blízkosti může být návnada

JAKÉ JSOU DALŠÍ DRUHY
ENVIRO KRIMINALITY,
KTERÉ NÁM MŮŽETE HLÁSIT?
•
•
•

nastražené pasti (ocelová železa, tlučky, oka)
jestřabí koše s živou návnadou uvnitř
zástřely chráněných živočichů – otevřená
rána pravidelného tvaru, na těle patrné stopy
krve, u ptáků přestřelená pera nebo kosti v křídle nebo v ocase

CO NÁM TAKÉ HLÁSIT
•

ptáky zabité elektrickým proudem (pod vedením vysokého napětí, s patrnými spáleninami)

CO NÁM NEHLÁSIT?
•
•

zvířata sražená auty či vlaky (na silnicích
nebo okolo silnic, u železnice)
ptáky usmrcené nárazem do skleněných
ploch či jiných překážek

VÍCE MRTVÝCH DRAVCŮ
NA JEDNOM MÍSTĚ
(FOTO: ARCHIV DES OP PLZEŇ)

JAK SE CHOVAT NA MÍSTĚ NÁLEZU?
•
•
•

KONTAKTY
VYSOČINA
Milan Jeglík: +420 704 236 718

•

OTRÁVENÍ DRAVCI V BLÍZKOSTI VODY
(FOTO: KLÁRA HLUBOCKÁ

JIŽNÍ MORAVA
Miroslav Vymazal: +420 731 190 992

•

hlidka@justicefornature.org
www.justicefornature.org
KONTAKT ČSO:
Klára Hlubocká: psovod, ochrana dravců,
+420 606 412 422

V případě nálezu živého zraněného volně žijícího
živočicha kontaktujte nejbližší záchrannou stanici
www.zachranazvirat.cz nebo
využijte aplikaci Zvíře v nouzi.

* Pozn. Informace použity z brožury Ptačí krininalita
vydaná Českou společností ornitologickou 2020.

•

ničeho se zbytečně nedotýkat, nehýbat, prohlídka pouze očima (použijte roušku), nepouštět na místo psy
nezničit otisky bot, pneumatik, nedopalky cigaret, nábojnice, jiné věci
zaměřit GPS polohu (třeba přes Mapy.cz); pořádně nafotit polohu zvířete - detail zobáku,
tlamy, pařátů, jedové návnady, mrtvý hmyz
nedovolit vstup bezprostředně na místo nálezu jiným osobám a to ani majitelům pozemků
či myslivcům - případně vše zdokumentujte
po zjištění podezření na otravu zvířete či nalezení jedové návnady nás kontaktujte (součástí
musí být vaše telefonní číslo, jméno a příjmení)
nekontaktovat potenciálně podezřelé osoby,
které by mohly mít na činu zájem (ze zkušenosti se může jednat o místní myslivce, rybáře, rybníkáře a majitele pozemků, kde byl nález
učiněn). Je třeba, aby došlo k prošetření nezávislou složkou (SPP či PČR).

TYPICKÁ POLOHA OTRÁVENÉ LIŠKY
(FOTO: KLÁRA HLUBOCKÁ

OBJEDNEJTE SI PŘEDNÁŠKU
V případě zájmu připravíme pro vaši obec a občany speciální přednášku o jedech v krajině ve
spolupráci s obecními úřady, dalšími neziskovými
organizacemi, komunitami chovatelů psů a koček,
koňáků, ochránců přírody, atd.

MANUÁL PRO
VEŘEJNOST

