Adoptuj koroptev
Podpořte návrat koroptve polní do naší přírody.

Koroptev polní (Perdix perdix) je ohrožený druh.
Mezi roky 1935 a 2005 došlo na území České
republiky ke kritickému úbytku koroptví
populace o závratných 98,7 %. Z mnoha našich
zemědělských oblastí koroptev zcela vymizela.

Z každé tisícikoruny jde 500 Kč
na vypouštění jedné koroptve
a 500 Kč na obnovu jejího biotopu.
DĚKUJEME VÁM!

Adoptujte si koroptev a pomozte ji navrátit
do naší přírody. Polovina finančního výtěžku
z adopce bude použita na podporu přímého
vypouštění koroptví z přírodě blízkých
chovů, druhá polovina bude sloužit
na přípravu a realizaci ekologických
úprav v zemědělské krajině.
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Partneři adopce:

CO ADOPCÍ ZÍSKÁTE
Pomůžete zachránit tento druh pro další generace, své děti a vnoučata.
Podpoříte české zemědělce v biologické ochraně plodin.
Zapojíte se do jedné z největších záchranných akcí ohroženého druhu v ČR.
Vzkážete ostatním, že Vám na ochraně naší přírody záleží.
Inspirujete také své přátele, sousedy, známé či kolegy k pomoci.
Pomůžete zlepšit stav zemědělské krajiny pro další druhy polních ptáků a jiná zvířata.

v

Staňte se koroptvím tátou nebo koroptví mámou,
adoptujte si pár koroptve polní a pomozte tak
vzniknout novému rodinnému hejnku. Darovat
můžete za sebe, za školu, za firmu, za zájmový
oddíl, za sportovní klub nebo myslivecké sdružení.
Dary na adopci posílejte na transparentní účet
u Fio banky č. 2900646930 / 2010
(variabilní symbol: 060, zpráva příjemci: adopce)
Finanční podpora pro myslivce a jiné zájemce
o chov a vypouštění koroptví i obnovu krajiny:
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NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.
Mgr. Michal Zedek
projekt@koroptvicky.cz
tel. 731 729 542
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Více informací na stránkách Koroptvicky.cz

www.koroptvicky.cz

Adoptuj koroptev

Projekt ČIŘIKÁNÍ
Domov pro koroptev, krajina pro člověka. Na tom pracujeme.

Projekt ČIŘIKÁNÍ je celostátní dlouhodobý projekt
zaměřený na zlepšení stavu kulturní krajiny,
mysliveckou péči a vhodné zemědělské postupy
s cílem vytvořit podmínky pro záchranu populace
koroptve polní (Perdix perdix) a dalších ohrožených
polních ptáků. K tomu nám pomáhají data získaná
z průběžného monitoringu koroptví a z výzkumu
agroekosystémů, na kterých s námi spolupracuje
již více než dvě stě dobrovolníků.
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MONITORING KOROPTVE POLNÍ
Každoročně monitorujeme
populaci koroptve na území ČR.
Získaná data nám umožňují
efektivněji chránit a podporovat
tento ohrožený ptačí druh.
VÝZKUM AGROEKOSYSTÉMŮ
Na vybraných lokalitách v Česku
probíhá zjišťování výskytu celkem
16 druhů polních ptáků, kteří
vypovídají o stavu krajiny.

Naši činnost můžete podpořit také finančně.
Dary na provoz Projektu ČIŘIKÁNÍ posílejte
na účet u Fio banky č. 2900646930 / 2010
(variabilní symbol: 010, zpráva příjemci: čiřikání)
Odborná a mediální spolupráce:
NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.
Mgr. Petr Rejzek
info@koroptvicky.cz
tel. 737 167 974
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