
Nechme je žít, růst ... 



           Společná kampaň 

○ EAZA 

○ Botanické ochranářské instituce 

○ Vědecká evropská centra 



• 2002000-01 - Bushmeat 

2001-02  Bushmeat 
2002-03 Ochrana amazonského pralesa 
2003-04 Tygr ussurijský 
2004-05 ShellShock Turtle and Tortoise Campaign 
2005-06 Save the Rhinos 
2006-07 Arovako i Madagasikara 
2007-08 Amphibian Ark–Žáby bijí na poplach 
2008-09 Europen Carnivore Campaign–Chceme společně žít? 
2009-10  Biodiverzita 
2010-11 Ape Campaign 
2011-13 Southeast Asia Campaign EAZA-IUCN/SSC 
2013 -15 Od pólu k pólu 
2016-18 Let it Grow / Nechme je žít, růst … 

 

         Kampaně EAZA 



              CÍL 

Pomoct udržet ekosystémy původních 
populací živočichů a rostlin kolem nás 

a chránit je před nepůvodními, 
invazními druhy. 



 

Získané finanční prostředky 
investovat do místních 
projektů. 



 

20 % z podílu Veřejné sbírky 

Ochrana chřástala polního 
 v Plzeňském kraji 

              CÍL 



 

40 % z podílu Veřejné sbírky 

Talarak / Filipíny 

              CÍL 



 

40 % z podílu Veřejné sbírky 

Latifi / Írán 

              CÍL 



 

              Přidejte se k nám 
 
Představte svůj projekt …… 
Jak jste od loňska pokročili? 
 
 



 

   Pokud svůj projekt nemáte, 
   nechte se inspirovat … 
 
 
 



 

                  České monokultury 
- typy (lesní- jehličnaté), zemědělské- řepkové, 

kukuřičné) 
- vliv na skladbu živočichů (hmyz, spárkatá zvěř) 
- změny v půdě 
- ovlivnění krajinného rázu (následky, eroze) 

 

     TÉMA PRO ŠKOLY 



 

                  Nepůvodní druhy u nás 
- vysvětlení pojmu 
- nejčastější příklady 
- jejich vliv na náš ekosystém 
- příklady z blízkého okolí školy (mapování) 

 

      TÉMA PRO ŠKOLY 



       TÉMA PRO ŠKOLY 

 

Zásahy člověka do přírody ve vašem okolí 
- znečišťování prostředí, vody 
- zasolování silnic 
- jiné poškození ekosystémů 
- členění krajiny (přechody pro zvěř) 
- jejich vliv na biodiverzitu 



      TÉMA PRO ŠKOLY 

 

         Ochrana přírody v našem okolí 
- druhy ochrany (Chráněná území, CHKO, NP) 
- ohrožené druhy a proč 
- jak můžu já přispět k ochraně (mokřady    
      pro obojživelníky …) 



TÉMA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

 

     Změny klimatu a biodiverzita u nás 
- konkrétní změny (prodloužení veg. období, změny 

distribuce srážek, extrémní klimatické jevy) 
- jak ovlivňují naši faunu a flóru (změna ekosystému či 

jejich zánik, migrace živočichů, šíření patogenních a 
invazivních druhů) 

- můžeme to my ovlivnit? 
 
Dopuručujeme stránky KRNAPu 



Staré a krajové odrůdy        PRAKTICKÉ TÉMA 

 

           Vypěstuj staré krajové odrůdy 
- uchovej je pro příští generace 
- www.gengel.cz 



      VÁŠ PROJEKT 

 

Představte nám Váš projekt přímo v zoo 
 



    PREZENTUJTE V ZOO 

 

           May Day 
           1. 5. 2017 
           od 10 h 
                

















 

           DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST 
           momentálně nepřítomná Jiřina Pešová☼ 

 

           TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI 


