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ímetrické  sledování  jelena  evropského  v NP Ceské  Svýcarsko
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iová  slova  - maximálně  5  I Jelen  evropský,""'pro'st;ro;Á'-eko'lo'gÍé,-b;haviorální  odpověd'
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}základnívýzkum  """""'

.1t;44j45'ní nebo ap04%qyar;ý výzkum
', vývoj, výroba nebo zkoušení kvality, účinněsti a ně"'ávadnosti"'léčiv,"'6ětravin," lamiv'a'jiných'látek"nebo " I
...% výrobků.
..i o.chr4ap.říro0ního.prostředív.jájmuz4rayíadobrýcj.:jvotníchpo4míne3lidí_nebozvířaýt_" '.'.'.".'. .........
...i.zachování druhů
..i_vy0š8...vzd.ě.l4ván.íne.boodbi.rn.á..'.příprava.. ii  '  "

"" "" """ """' ""  "' """"""" """ "" " " ' ""' " "' ""ltrestní  řízení  a jiné  soudní  řízení

p_r__ojektu pokusů (n,qř__ řešené věd5,ck_é_ ne__zr4á_mé_neb_o vědecké _4i_k_1in3cké_ potř_eby) ____ _ __ _ _ _ _____
:m projektu je přinést informace o časoprostorovém rozložení výskytu označených jedinců a behaviorálních i
:cí  jelena  evropského  v přítomnosti  nově  etablujícího  se dominantního  predátora  (vlka  obecného).  ,

vděpodobné  potenciální  přínosy  projektu  pokusů  (jak  by  mohlo  být-dosaženo  pokroku  ve  vašem  vědním  '

ru.nebo jaký p;jnos by z.něj člověk či zvířata mohlj.mí;) i
:m výzkumu  bude  empirická  behaviorální  studie  vztahu  velké  kořisti  (jelena)  v ňzemí, které' čerstvě  osídlil

íolový  predátor  (vlk).  Výsledky  by  tak  měly  zásadně  přispět  k poznání  reakce  kořisti,  která  je  během  svého

ita nově  vystavena  přirozenému  a permanentnímu  predačnímu  risku.  Výsledky  studie  budou  v zásadě  I
rým  podkladem  v objektivizaci  role  vlka  při  regulaci  původní  kořisti.  Výsledky  studie  mohou  zvýšit

:ptaci  predátora  mysliveckou  veře.jností,  což  v ochraně  vlka  hraje  zásadní  význam.  i

hy  a přibližné  počty  zvířat,  )e)ichž  použití  se předpokládá  _ _ _ _ , __ 

n..evropský, Cervu:7 elaphus, počet jedinců v pokusu bude maximál.n.ě 30 ind..
ijsouočekávanénežádoucíúčinkyuzvířat?Jakájenawhovanámírazávažnosti?Jak'budesezvířaty  '

ýžqno.po_skončení_p.okupu?._ iii  _____.......  .

us bude  spočívat  v krátké  imobilizaci  jedinců,  'kdy'jim"'bude'Ůpevněn  ČjP'!j"6bojek'pro""ůzdáléné  a"' " "'  "' " ' ""'

ihodobé  sledování.  Látky,  které  budou  podávány  odchyceným  jedincům,  jsou  běžně  využfvané  přípravky

imobilizaci  velkých  savců.  Budou  sloužit  pouze  k dočasné  anestezii,  která  zejména  umožní  aplikaci

netrického  obqjku  a dále  odběr  biologických  vzorků.

atňování  3R  (replacement,  reducti.on,-  refinement)

razení  používánf  zvířat:  Uved'te,  proč  je  nutné  použít  zvířata  a proč  nemohou  být  využity_alťernativy  bez  '

ŽitÍ  zvÍřat.

ování_)edinqů nelze nahradit )inou metodou ani pomo_cí 3iných alternat_ivníc: živočichů_
ezení  po.už.ívánď  zvířat:  Vysyě;lete,  jak  lze  _zajistit  použití  co  nejme_nšího  počtu.zvířat.  .

un.c_i..studiej__e_pláno_v,4p.m.inim,44n_ípočetoznačený_h._zvířat3repye_zentat_ivn.opt8získ.aný_h_výsle4k9,"."'__'.. ii
né zacházení  se zvířaty:  Vysvětlete  volbu  druhu  zvířat,  a proč  se v případě  tohoto  zvířecího  modelu  jedná  o 

etnnější  použití  z hlediska  vědeckých  cílů.

větlete  obecná  opatřenď,  kí:erá  budou  přijata  za účelem.sní:ení  újmyzpůsobené  zvířatům  na minimum.

kerou  manipulaci  budou  zajišt'ovat  specialisté  s dlouhodobou  zkušeností  při  práci  s volně  žijícími

ičichy.  Procedura  bude  maximálně  urychlena.
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