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Lov je velmi oblíbeným způsobem rekreace v přírodě,
který praktikuje 7 miliónů lovců a myslivců napříč
celou Evropou. Lov je jeden z nejstarších způsobů
využívání obnovitelných zdrojů a poskytuje značné
sociální, kulturní, ekonomické a enviromentální
výhody v různých částech Evropy.
Manifestace biodiverzity ukazuje přínos evropských
myslivců na ochraně přírody v 38 akčních bodech,
rozdělených do 8 specifických oblastí. Tyto akční
body vznikly zejména ze dvou důvodů:
• Ukázat politikům a veřejnosti roli a přínos myslivosti
v ochraně biodiverzity
• Podporovat tyto aktivity a koordinovat je v souladu
s mezinárodními prioritami ochrany přírody.
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FACE A JEHO ČLENOVÉ BUDOU

1. BIOTOPY

1.1

Vyvíjet a podporovat strategie pro rozvoj
venkova a zeleně v souladu se Společnou
zemědělskou politikou.

1.2

Pokračovat ve spolupráci se zemědělci,
vlastníky
pozemků
a
ochranářskými
organizacemi za účelem udržení a obnovení
biodiverzity na zemědělských půdách lokální
aktivitou.

1.3

Pracovat s vlastníky pozemků, lesníky
a ochranářskými organizacemi a vyvíjet
strategie, které mají za cíl dosáhnout
udržitelného hospodaření v lesích.

1.4

Pokračovat ve snaze lokálně zakládat,
udržovat a obnovovat mokřady a jejich
biodiverzitu.

1.5

Zapojit více myslivců ve výzkumných
programech zaměřených na ochranu biotopů.

1.6

Shromažďovat a prezentovat nejlepší příklady
praxe myslivců a jejich podílení se na ochraně
biotopů.
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2. DRUHY

4

Your Company Name Here

2.1

Podporovat účast myslivců v programech
monitorující jednotlivé druhy.

2.2

Podporovat účast myslivců ve výzkumných
programech
zaměřených
na
ochranu
živočišných druhů.

2.3

Pokračovat v implementaci opatření a vyvíjení
strategii pro boj s pytláctvím a ilegálním
obchodem se zvířaty.

2.4

Zapojovat myslivce do implementace
vhodných ochranných opatření pomáhajících
živočišným druhům, včetně tvorby a
implementace managementu a akčních
plánů.

2.5

Vyzdvihovat mezi myslivci nejlepší praxi
týkající se udržitelného obhospodařování,
navrácení a ochraně volně žijících zvířat.

2.6

Zapojit se do tvorby legislativy o Invazivních
druzích a její implementace, včetně prevence,
eradikace a managementu invazivních druhů.
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2. DRUHY

2.7

Podílet se na ochraně a managmentu velkých
šelem.

2.8

Podílet se na tvorbě loveckých příruček pro
lov za specifických klimatických podmínek
(extrémní zima nebo sucho, lesní požár,
ropné skvrny, výskytu nákaz).

2.9 Podílet se na ochraně ohrožených druhů.
na ochraně a udržitelném
2.10 Spolupracovat
managementu stěhovavého ptactva a

stanovišť, které využívají při svých cestách,
zejména v rámci Afro-Eurasijské dohody o
stěhovavém vodním ptactvu.

2.11

Podporovat kontrolu široce rozšířeních
oportunistických druhů a predátorů ve
prospěch biodiverzity.
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3. CHRÁNĚNÉ OBLASTI
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3.1

Zapojit se do probíhajících debat a konfliktů
o chráněných oblastech mezi zúčastněnými
stranami a usnadnit vyjednávání.

3.2

Podporovat zapojení myslivců v managmentu
chráněných oblastí ve spolupráci relevantními
kompetentními autoritami, zejména pokud
jde o soustavu chráněných území Natura
2000.

3.3

V kontextu s předchozími body shromažďovat
a ukazovat nejlepší praktické příklady
myslivcům a veřejnosti.

3.4

Pokračovat v podpoře používání pokynů
IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) pro
chráněné oblasti.
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4. UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ

4.1

Podporovat a podněcovat lepší porozumění
principům udržitelného hospodaření a jejich
implementaci.

4.2
4.3

Podporovat iniciativu udržitelného lovu.

4.4

Podporovat využívání a zlepšovat systém
tvorby statistiky ulovené zvěře na národní
úrovni.

4.5

Podpořit a vyvinout strategie zajišťující, že
lovecká turistika bude probíhat v souladu s
principy udržitelného hospodaření.

4.6

Hledat cesty, jak zapojit místní myslivce
jak a využít jejich znalosti a zkušenosti v
oblasti podpory dobrého managementu
a osvědčených postupů při provádění EU
politiky v oblasti přírody a biodiverzity.

4.7

Pracovat na zvýšení povědomí o hodnotě
zvěře jako zdroji.

Podporovat sběr dat pro tvorbu myslivecké
statistiky (populace, odlov), která umožní
zhodnotit udržitelnost loveckých způsobů.
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5. ZELENÁ INFRASTRUKTURA
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5.1

Podporovat vznik, zlepšování a údržbu
ekologických prvků, které přispějí konceptu
zelené infrastruktury.

5.2

Aktivně
demonstrovat
a
vysvětlovat
osvědčené metody managementu prováděná
v oblastech lovu, které podporují koncept
zelené infrastruktury.

5.3

Aktivně se podílet na vývoji politiky zelené
infrastruktury v rámci EU.
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6. EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY

6.1

Usilovat o zlepšení informovanosti o
ekosystémech a službách, které poskytují
prostřednictvím zapojení ve výzkumech a
monitoringu, které hodnotí biodiverzitu.

6.2

Usilovat o zlepšení porozumění důležitosti a
významu zdravých a odolných ekosystémů a
poskytujících službách, a to prostřednictvím
spolupráce na výukových programech,
cílených na myslivce i veřejnost.

6.3

Upozorňovat na ochranářskou práci, kterou
myslivci přispívají k zachování a zlepšování
funkčnosti ekosystémů.

6.4

Aktivně se podíval na tvorbě cílů politiky EU
v oblasti ekologických služeb.
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7. INVESTICE DO PŘÍRODY
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7.1

Zlepšit povědomí o tom, jak myslivci investují
do ochrany přírody, tak, aby dotační programy
a mechanismy financování byly účinnější.

7.2

Zlepšit ekonomické nástroje a politiky
podpory ochranářské činnosti, kterou
provádějí myslivci a podílejí se na řešení
udržitelného hospodaření s biodiverzitou.

7.3

Podporovat aktivity spojené s lovem, které
mají být prováděny prostřednictvím programů
rozvoje venkova a vytvářejí pracovní místa a
hospodářské činnosti udržující přírodu.

Zavedeme systém pravidelného podávání
zpráv a přezkoumání FACE BDM, abychom
zajistili, že přínos lovců a myslivců k
zachování biologické rozmanitosti bude v
souladu s prioritami EU a globální politiky.

8. MYSLIVCI PRO PŘÍRODU
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