
editorial

3

p�íroda — duben ����

Vážení čtenáři,
díky mnoha našim skvělým autorům se mi 
v posledních letech podařilo pod pokličku pří-
rodní kuchyně nahlédnout mnohem více, než 
jsem kdy doufal. Přesto mne zpráva o rapidně 
klesající populaci lvů naprosto zaskočila. Na 
nepříznivé zprávy o afrických zvířatech jsem 
si už v rámci možností zvykl (i když mne stále 
neroztrpčují o nic méně než živoření velkých 
šelem u nás a na Slovensku), ale přece jen mi 
vyrazilo dech, jak vážná je situace ikonické 
šelmy černého kontinentu. 

A důvod? Podobně jako v případě nosorožců 
a mnoha jiných živočišných druhů jsou hlavními 
činiteli lidská lhostejnost a hloupost, tentokrát 
podpořené domnělým chlapáctvím lidí, kteří s nej-
modernější kulovnicí v bezpečném úkrytu čekají, až 
jim lví samec přijde do rány. Za posledních 50 let 
Afrika především kvůli trofejnímu lovu ztratila 90 % 
lví populace a jen mezi roky 2000 a 2009 odtud 
bylo v podobě trofejí vyvezeno 6 652 lvů! Je docela 
možné, že při současném tempu úbytku ztratí třeba 
turisticky hojně navštěvovaná Keňa své lvy do deseti 
let. Poslední šelmy pak budou přežívat v uzavřených 
parcích a rezervacích, kde se o ně budou starat lidé 
podobně jako v zoo. Aby k tomu nedošlo, je potře-
ba okamžitě jednat a svým dílem můžete přispět i vy. 
Budu nesmírně rád, když se přidáte k petici, která 
má zakázat dovoz trofejí do všech zemí Evropy. 
V rozhovoru aktuálního čísla najdete o této možnos-
ti momentálně známé informace. 

Věřím, že se co nejrychleji najde dostatek dobré 
vůle, která pohne nesmyslnou loveckou mašinérií. 
Jiné řešení, které napadlo jednoho mého přítele, 
zní sice lákavě, ale rozhodně by narazilo na řadu 
překážek: Založit agenturu, která by dalším zájem-
cům o střelbu na živé terče nabízela dobrodružnou 
alternativu – lovit lovce lvů. Ať mají chlapi na obou 
stranách opravdovou výzvu a adrenalin! 

O petici proti dovozu trofejí se více dozvíte na 
www.stoptrophyhunting.eu
a www.saveafricananimals.org.

S díky za váš petiční podpis a s přáním krásného jara

 Marek Telička, šéfredaktor

2012: NOVÁ DVD KOLEKCE ZÁZRAKY PŘÍRODY
Neváhejte, předplaťte si Přírodu na celý další rok a získejte naši kompletní, pestrou kolekci přírodopisných snímků.

Při současném tempu úbytku ztratí třeba turisticky hojně

navštěvovaná Keňa své lvy do deseti let!

A máme tu opět jaro. Nejkrásnější a vlastně 
i nejdůležitější období roku, kdy jde v přírodě hlavně 
o reprodukci. I názvy tří jarních měsíců vyjadřují cosi 
budoucí, nadějné a nové. Březen, podle kvetoucích bříz, 
které svůj pyl začínají rozprašovat právě v tuto dobu. 
Také ale podle mnoha živočišných druhů, jejichž samice 
jsou zrovna zabřezlé, před porodem či snůškou. Duben 
připomíná rašící a kvetoucí duby a původ názvu měsíce 
května zřejmě není třeba vysvětlovat. Zdá se, že naši 
předkové si libovali zejména v botanice. Není se vlastně 
čemu divit, protože zvídavé pozorování bouřlivých 
pochodů fyziologie rostlin našim předkům mnohé 
ukázalo a prozradilo. I dnes se ve většině světa lidé 
obracejí k základním moudrostem svých předků, získaných během mnoha generací z přírody. 
Empirická znalost místních poměrů obyvatel žijících v přírodních podmínkách je nekonečná. 
Přesvědčit se o tom můžete sami i za těch pár chvil, kdy coby cizinec narušíte jejich denní 
rytmus. 

Zvědavost je nám zkrátka vlastní a naštěstí pohání velkou část lidstva v hlubším a širším 
rozsahu, než nabízí večerní zprávy. Jak se zdá, je společným jmenovatelem i pro čtenáře Přírody. 
Jak jinak si vysvětlit stálý nárůst kvality tohoto skvělého přírodovědně-popularizačního časopisu, 
než zvyšujícím se zájmem čtenářů. Tady se zrcadlí nejen těsné, i když životním stylem trochu 
otupené pojivo s našimi živočišnými kořeny, ale i touha dozvědět se fakta vysoko nad rámec 
běžných představ.

Takže přátelé, nenechte se zmást klamným fenoménem jménem jarní únava. Umožněte 
prodlužujícím se a teplejším jarním dnům, aby ve vás probudily novou sílu a chuť ukojit 
přirozenou zvědavost. Hurá do přírody, kde čekají odpovědi na mnohá tajemství, která trápí 
hloubavou lidskou duši.

Daniel Jablonski
herpetolog

Staňte se fanouškem 
Přírody na Facebooku

priroda.jdem.cz

Příběh medvídka Pandy Vnímání zvláštními smysly
& Extrémní podmínky

Po stopách velkých 
keporkaků

Paranormální jevy
& Blízká setkání

Život v hlubokém moři

Skryté síly přírody
& Předivo času

Stolové hory: Nebezpečná 
cesta do srdce Amazonie

Kelpy: Život
v podmořském pralese

Nekonečná krása
Národní parky USA

Stvořeno přírodou: 
Zvířecí vynálezy
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