Koroptví příběh – bude pokračovat
… i díky Vám?
Zajímavosti ze života koroptve
Koroptev polní (Perdix perdix) je monogamní druh. Koroptví kohoutek
žije s jednou slepičkou ve věrném svazku a společně se starají o svá
kuřátka. V případě potřeby dokáže sameček samičku při výchově
mláďat plně nahradit. Hnízdí na mezích a stráních, při okrajích polních
cest nebo na zarůstajících (ruderálních) plochách. Do jednoduchého
hnízda snáší 8–24 olivově zelených nebo hnědavě zbarvených vajíček.
Zahřívání trvá 23–25 dní a po 13–16 dnech jsou kuřátka schopna létat.
Teritoriální hlas koroptvích kohoutků se nazývá tak, jak zní – čiřikání.
Ohrožená populace
Nejvyšší počty koroptví byly u nás ve 30. letech 20. století, kdy bylo
rozšířené malozemědělství a myslivecká péče o drobnou zvěř byla
na vysoké úrovni. Například v roce 1935 se odhadovalo, že na území
dnešní ČR žije 4,6 milionu jedinců. Přesně o 70 let později ale klesla
koroptví populace na pouhých 60 tisíc jedinců. To je úbytek o 98,7 %.
Chov a vypouštění koroptve
Oslabená a pomalu vymírající koroptví populace potřebuje naši aktivní
podporu odchovem a vypouštěním kvalitně připravených jedinců
s přirozeným chováním pro vyhledávání potravy i kvůli obraně před
predátory. Podle doporučené metodiky zkušení čeští chovatelé připravují
mladá koroptví hejnka pro návrat do volné přírody.
Obnova zemědělské krajiny
Současná intenzivně využívaná zemědělská krajina postrádá dostatek
vhodných biotopů pro rozmnožování a zimování koroptví, které by
poskytovaly pestrou potravu a bezpečný úkryt. Ve spolupráci s osvícenými
vlastníky půdy obnovujeme českou krajinu.

Projekt ČIŘIKÁNÍ
V roce 2000 jsme se začali zabývat životem koroptve a příčinami jejího ohrožení,
následoval celostátní monitoring koroptví populace a výzkum agroekosystémů.
Poslední roky se ve spolupráci s vědeckými pracovníky, samostatnými experty
a zkušenými praktiky věnujeme také podpoře chovatelů koroptve a obnově
vhodných biotopů v zemědělské krajině. Spolupracujeme s myslivci, chovateli,
vlastníky půdy, zemědělci a samosprávami. Společnými silami se snažíme vrátit
koroptev polní do volné přírody a zachovat ji pro další generace. Kdokoli se k nám
může přidat a pomoci – dobrovolník i profesionál.

Adoptuj koroptev
Podpořit záchranu koroptve polní můžete snadno, a to její symbolickou adopcí.
Finanční výtěžek z této kampaně je využíván z poloviny na chov a vypouštění
koroptví a z poloviny na obnovu biotopu. Dárci jsou o konkrétních krocích průběžně
informováni. Více se dozvíte na informačním portálu www.Koroptvicky.cz.
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