Petice VRAŤME ŽIVOT DO KRAJINY
Adresováno: Ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., Těšnov 17, Praha 1
Vážený pane ministře,
my, podepsaní signatáři této petice, bychom rádi žili ve zdravém a krásném prostředí a takové je i předali našim dětem.
Již dlouho kolem sebe vidíme pravý opak: Z evropské krajiny se vytrácí život. Z dříve všudypřítomných chocholoušů a
koroptví jsou ohrožené druhy, není lehké ukázat dětem motýla nebo zajíce. Opakovaně slýcháme varovné zprávy o
úbytku opylovačů a o zhoršování kvality půdy. Na mnoha polích vidíme hluboké erozní rýhy, životodárná voda odtéká
bez užitku nebo způsobuje škody. Povrchové i podzemní vody jsou znečištěné pesticidy.
Žádáme Vás, abyste se z titulu své funkce zasadil o zdravé zemědělství v naší zemi a v celé Evropě.
Moudré hospodaření v 21. století musí klást důraz na takovou produkci potravin, která chrání přírodní zdroje a krajinu,
na které bytostně závisí. Probíhající debata o budoucí Společné zemědělské politice EU a o zemědělských dotacích dává
příležitost, aby nový systém podporoval a odměňoval odpovědné hospodaření a kladl bariéru dalšímu zbytečnému
poškozování a ničení půdy, vody i přírody a krajiny. Zasaďte se, prosím, o to, abychom 58 miliard € (1450 miliard Kč),
které každoročně putují do evropského zemědělství, využívali skutečně moudře.
Žádáme Vás, abyste prosazoval na evropské úrovni:




aby 50 % prostředků z I. i z II. pilíře Společné zemědělské politiky směřovalo na ochranu přírody a klimatu —
jen tak dostanou hospodařící subjekty a vlastníci půdy jasný signál, kam směřovat své hospodaření,
aby 15 miliard € ročně bylo již na evropské úrovni určeno výhradně na ochranu živé přírody, tj. na hospodaření
podporující ohrožené druhy organismů a cenné biotopy,
aby každý, kdo čerpá prostředky ze Společné zemědělské politiky, důsledně dodržoval environmentální
legislativu (včetně předpisů týkajících se ochrany přírody, půdy, vody) a aby v tomto směru existovala
odpovídající kontrola s jasnými a důraznými sankcemi.

Žádáme Vás také, abyste zajistil takové nastavení zemědělských dotací v České republice, které bude brát v úvahu
proměnlivé místní potřeby a podmínky a které povede k:





vytvoření přírodních prvků na alespoň 10 % zemědělských ploch ve všech typech krajiny, které budou bez
použití chemických přípravků sloužit jako útočiště zvěře, ptáků, hmyzu (opylovačů) i původních planých rostlin,
cílenému zlepšení podmínek pro vzácné a mizející druhy organismů zemědělské krajiny,
dlouhodobému zachování kvality zemědělské půdy, se zvláštním zřetelem na zvýšení množství vody zadržované
v půdě,
zmenšení souvislých ploch jedné plodiny na nejvýše 20 ha a k rozčlenění větších lánů cestami, biopásy, alejemi,
větrolamy a dalšími prvky rozptýlené zeleně, včetně účinných protierozních opatření.

Vážený pane ministře, věříme, že nová zemědělská politika navrátí život a spokojenost do naší zemědělské krajiny.
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Podpisový petiční arch — kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle § 4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu
petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice České společnosti ornitologické a Českomoravské myslivecké jednoty Vraťme život do krajiny.

Připojuji se tímto k petici podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Jméno a příjmení*
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Uveďte, pokud si přejete být informován/a o této
i dalších kampaních na ochranu ptactva.
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Elektronická verze petice:
birdlife.cz/petice-za-krajinu

Mé osobní údaje budou zpracovány Českou společností ornitologickou podle Zásad zpracování osobních údajů (k dispozici na webu birdlife.cz nebo na vyžádání v kanceláři ČSO). Současně uděluji souhlas s předáním
uvedených údajů adresátovi petice. Uvedením e-mailové adresy rovněž uděluji souhlas s využitím mých kontaktních údajů k zasílání informačních sdělení o průběhu této i další kampaně na ochranu ptactva v rámci
elektronické komunikace podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Jsem informován/a, že tyto souhlasy mohu kdykoli vzít zpět jednoznačným informováním České společnosti
ornitologické (kontakty k dispozici na www.birdlife.cz).

