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Ochrana ptactva

• Ptáci jsou významně ohroženou skupinou. V České republice 
hnízdí okolo 190 druhů ptáků a dalších 40 druhů přes naše 
území pravidelně protahuje

• Skoro ¾ z nich je zapsáno v Červené knize ohrožených 
živočichů. Za několik posledních desetiletí poklesly stavy volně 
žijících ptáků natolik, že řadě z nich hrozí bezprostřední 
vyhynutí. Jsou také chráněni zákonem

• Ochrana ptactva je pro jejich přežití nutná a v ČR působí 
mnoho organizací usilujících o jejich záchranu (např. Česká 
společnost ornitologická)



Jak můžeme ptactvu pomoci?

• Kromě běžných aktivit pomáhajícím živočichům obecně 
můžeme naši pomoc zaměřit přímo na ptáky

• Vyvěšováním budek – bezpečné a kvalitní hnízdiště

• Vysazováním křovin a remízků – úkryt, potrava 

• Zimním přikrmováním – umožňuje přežít náročnou zimu

• Ochranou před úrazy na skle – nálepky dravců

• Finančním příspěvkem organizacím

• Ptáci jsou nedílnou součástí ekosystému a přírody kolem 
nás, musí být zachráněni



Význam ptáků v krajině

• Ptáci mají v přírodě obrovský a nezastupitelný význam a pomáhají i 
člověku. Jsou důležitou složkou potravního řetězce

• Zejména v dnešní zemědělské krajině, v našich zahradách či sadech, se 
ptáci významně podílí na likvidaci hmyzích i drobných polních škůdců

• Například jedna rodina sýkor koňader posbírá za rok až 50 kg 
nejrůznějšího hmyzu

• Káně lesní, nejběžnější český dravec, uloví ročně až 2000 hrabošů 
polních, kteří páchají nemalé škody zemědělcům

• Bez volně žijících ptáků hrozí přemnožení škůdců, protože nebudou mít 
přirozené nepřátele. A ptáci jsou mnohem lepším a ekologičtějším 
řešením než postřiky

• Dokážete si představit přírodu bez ptáků? Jaro bez „ptačího zpěvu“?



Poznej naše ptactvo
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