Buďme vůči přírodě ohleduplní
Po výjimečně dlouhé a na sněhový příděl bohaté zimě se naplno ujalo své pomyslné vlády
jaro. Jasné koberce kvetoucích pampelišek, kytice z květů třešní a jabloní začíná pozvolna
střídat svěží zeleň listů buku a dubu, o slovo se začínají hlásit první kvetoucí trávy,
naznačujíce, že zanedlouho již bude doba senoseče. Právě toto období přelomu května a
června je také časem příchodu nového života, časem mláďat.
Zatímco divoké kachny již často předvádějí svoji drobotinu na rybníce či řece, bažantí
slepice a koroptve ještě sedí na svých dobře skrytých a nenápadných hnízdech. Zaječí mámy
se poctivě starají o své mladé, které mají tak dokonalé krycí zbarvení srsti, že je velmi často
nelze v trávě pouhým okem rozeznat. Především je však čas srnčat. Srny mají svoje potomky
také velmi dobře skryty a když je na krátkou dobu opouštějí, jejich neomylné instinkty je
bezpečně dovedou na správné místo.
Takže i když se to na první pohled třeba nezdá, je v přírodě opravdu hodně živo. A právě
proto bychom měli být v tuto dobu k přírodě a jejím obyvatelům zvláště ohleduplní.
Proto prosíme, pokud někdo najde v přírodě malého zajíčka nebo srnče, v žádném
případě se ho nedotýkejte. Nejde ve většině případů o opuštěné mládě. Pokud však na něho
sáhnete, s největší pravděpodobností se k němu již jeho máma nevrátí.Vrozený pud jí velí se
lidského pachu bát.
Velkou prosbu máme hlavně na majitele psů. Dbejte na to, aby váš svěřenec nepobíhal v
přírodě volně. Vyvenčit ho lze i na vodítku a na takovém místě, kde není předpoklad přímého
kontaktu se zvěří. Věřte, že vyrušená koroptev nebo bažantice, se ke svému hnízdu nemusí
vrátit a celá snůška je tak nenávratně zmařena. Nemluvím už vůbec o stržení srnčete nebo
mladých zajíčků. Pejsek za to nemůže, má to dáno dědičně ve svých genech. Veškerou
odpovědnost za něj nese jeho pán.
Buďme tedy zvláště v této krásné roční době v přírodě opatrní a dopřejme jejím
obyvatelům klid., který byl vždy součástí jejich přirozeného prostředí.
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