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MÁTE DOMA Å½IVÉHO PTÁÄŒKA? NÄ›jakou andulku, papoucha Ä•i cokoliv jiného, opeÅ™eného? Na první aprílový den, kdy
plném proudu pohyb taÅ¾ných ptákÅ¯, byla roku 1906 podepsána Mezinárodní Konvence o ochranÄ› uÅ¾iteÄ•ného ptactva. V
na&scaron;í zemi je v&scaron;ak tradice tÄ›chto oslav je&scaron;tÄ› o nÄ›co del&scaron;í. NejdÅ™íve byl &bdquo;Den
ptákÅ¯&ldquo; vyhlá&scaron;en jako akce pro &scaron;koly v tehdej&scaron;ím Rakousko-Uhersku 1. dubna 1900 a
spolu s opeÅ™enci se &bdquo;oslavovaly&ldquo; i stromy.
Jedním z hlavních cílÅ¯ &bdquo;Mezinárodního dne ptactva&ldquo; je obrátit pozornost k nebezpeÄ•ím, ohroÅ¾ujícím
ptáky na celém svÄ›tÄ› a pomoci tak jejich ochranÄ› a ochranÄ› jejich stanovi&scaron;Å¥. NejvÄ›t&scaron;í hrozby na ptáky
ale Ä•íhají v dobÄ› jejich Ä•asto velmi dlouhých cest, kdy jsou loveni v rámci pochybných sportovní loveckých
&bdquo;tradic&ldquo;. ZaÄ•átkem dubna je tah ptákÅ¯ v plném proudu.

Je potÅ™ebné chránit ptactvo nejen pro volnÄ› Å¾ijící Å¾ivoÄ•ichy, ale i pro Ä•lovÄ›ka samotného. VÅ¾dyÅ¥ napÅ™. v pa
&scaron;edesátých letech dvacátého století do&scaron;lo v EvropÄ› a Severní Americe k vysokému úhynu sokola
stÄ›hovavého a dal&scaron;ích druhÅ¯ dravých ptákÅ¯ z dÅ¯vodu pouÅ¾ívání DDT v zemÄ›dÄ›lské výrobÄ›.

Mezi aktivity ochráncÅ¯ pÅ™írody patÅ™í odchov vybraných druhÅ¯ dravcÅ¯ a sov a jejich následné vypou&scaron;tÄ›ní do
pÅ™írody do míst, kde dÅ™íve hnízdily. NicménÄ› je potÅ™eba v pÅ™írodÄ› vytvoÅ™it takové podmínky, aby zde mohli Å¾ivo
bezstarostnÄ› Å¾ít, neboÅ¥ i pÅ™es snahy ochráncÅ¯ pÅ™írody dochází v mnoha pÅ™ípadech k likvidaci ploch vhodných pro
Ä•i pobyt vÅ¯bec.
DÅ™ívÄ›j&scaron;í zemÄ›dÄ›lská politika byla smÄ›Å™ována ve vÄ›t&scaron;inÄ› pÅ™ípadÅ¯ k intenzifika
zemÄ›dÄ›lství, coÅ¾ v praxi znamenalo scelování polí, likvidace zemÄ›dÄ›lsky nevyuÅ¾ívaných ploch, mezí, remízkÅ¯ a vodníc
Tyto zmÄ›ny mÄ›ly za následek zánik pÅ¯vodní krajiny a sníÅ¾ení biodiverzity. Nyní se snad jiÅ¾ situace zaÄ•íná pomalu
zlep&scaron;ovat.

Ale vracím se k té první otázce &ndash; protoÅ¾e o ptákologii vÅ¯bec nic nevím, otevÅ™ela jsem si nÄ›jaké stránky, které
se této zálibÄ› vÄ›nují &ndash; a hned jsem si uvÄ›domila, proÄ• ti, co jsou opravdu ptáko-milci, jim poÅ™izují voliéry&hellip;
NeÅ¾ si poÅ™ídíme ptáÄ•ka, musíme Å™e&scaron;it také otázku, zda ho chceme pou&scaron;tÄ›t volnÄ› po bytÄ›. OchoÄ•ený
ptákÅ¯m mÅ¯Å¾eme vÄ›t&scaron;inou takové výlety bez obav dovolit, pokud budou pod dohledem a pokud jsme smíÅ™eni s
tím, Å¾e budeme uklízet ptaÄ•í trus. ProtoÅ¾e je naprosto zbyteÄ•né snaÅ¾it se ptáka nauÄ•it chodit na toaletu. Je ov&scaro
pravda, Å¾e pták si Ä•asto sám zvolí nÄ›jaké oblíbené místo, kde rád sedí (a vÄ›t&scaron;inou i vymÄ›&scaron;uje). MÅ¯Å¾eme
jen doufat, Å¾e to nebude právÄ› nad památeÄ•ním kusem nábytku nebo nad su&scaron;ákem na nádobí.
Pou&scaron;tíme-li ptáka na výlety z klece, je dobré umístit do bytu jedno nebo nÄ›kolik bidel, a to nad místa, kde nám
bude ptaÄ•í trus nejménÄ› vadit. ÚspÄ›ch není zaruÄ•en, ale za pokus to rozhodnÄ› stojí. d@niela
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