
Vyplňujte  jen  bflé  kolonky!

Fornudář  vypíňujte  iia  počítači;  kolo»iky  se zvětM  automaticky  podle  množsM  íextu.

NETECHNICKÉ,  SHRNUTÍ  PROJEKTU  POKUSŮ  '
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Role  parametrů  magnetického  pole  a rušivého  vlivu  antropogenních  radiových  frekvencí  při  dálkové  navigaci

myšice  křovinné  (Apodemus  sylvaticus)
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Klíčová slova - maxžmálně 5 i inagnetické pole, radiové frekvence, lioi'nin'g,' Ápodemus'sylvaticus - "  i
Účel projektu  pokusů  - označte  )e)  7cřížkem  (x)  do  prázdného  políčka

I. zákla  ní výz  i'n
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i vývoj,  výroba  nebo  zkoušení  kvality,  ťičinnosti  a nezávadnosti  léčiv,  potravii'i,  kri'niv  a jiných  látek  nebo
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_il zoacchil1aOnvaanpl,řídrroůdnůího pros_tředí v zá)inu zdraví a dobiých životnícl'i po mínek idí nebo zvířat 
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:' trestní řízení a.jiné soudní řízení i
.Cíl.e. pyoj.e.ktq po0usů (např., ř.e_Q.ené.vě4eck: nezn.áiné.nebo.věde.cké či k1ip8.cké potře.byl. . ii  .  iiiiia  . iai  iii  i

Cílei'n  projektu  je  podrobněji  charakterizovat  účinky  radiových  frekvencí  na inagnetickou  orientaci  myšic  "" I
I

podrobným  měřeníin  frekvencí  a stanovení  praliových  l'iodnot  jednofrekvenčnícli  a radiofrekvenčních  

širokopási'novýchsignálů.  i

Pravd'ěpodobné  potenciální  přínosy  projektu  pokusů  (jak  by  mohlo  být  dosaženo  pokroku  ve  vašem  vědním  '
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l"Výsledkyexperii'nentůnapoinohoulilubšíi'nupochopeníi'nechanisinůovlivňujících'í'najn'etiěkou':6;íeíit:;ci"""""' "
obratlovců.  Ptťiběh  pokusu  tuide  diskutován  s odborníky  z oblasti  biologie,  chei'nie,  kvantové  fyziky,  myslivosti

iochranypřírody.  
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Jakéjsouočekávanénežádoucíťičinkyuzvířat?Jakájenawhovanái'níra"'znvažnosti?"JÁkbudé"'sezvÍřaty  ""l
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Zvfře  nebude  nijak  narkotizováno.  Bude  pouze  označeno  inalýi'n  hliníkovýin  rišníi'n  štítkei'n,  což  nevyžaduje

' žádné  znecitlivění.  Po rikončení  pokusu  bude  vypuštěno  zpět  do volné  přírody.

B.pplat.ňoy$.í. _%R.(rep.l.4ceineni,..r.ed4ict.i.on, refinement)
Nahrazení  použíyání  zvířat  Uved'te,  proč  je  nutné  použít  zvířata  a proč  nemohou  být  využity  alternativy  bez
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Sledování  jedinců  nelze  nahradit  jinou  metodou  ani pomocí  jiných  alternativních  živočichů.

Oinezení  používání  zvířat  Vysvětlete,  )ak  1ze za)istit  použití  co np)i'nenšíl'io  počhi  zvířat

rámci studie 3e plánován minimalní počet oznacených zvirat k reprezentativnosti  získanych výsledků

Setrné zacházení se zvířaty: Vysvětlete volbu druhu zvířat a proč se v případě tohoto zvířecího modelu jedná o i
nejšetrnějM  použití  z hlediska  vědeckých  cílů.

.Vysvětlete obe.c4'i4 op.atření, kter.á.bgdoq př.ijata.za.účelein.sní:pní új@y_způsobené_zy4ř.atům n4.m>ninnulTl,__........
Veškerou  manipulaci  budou  zajišťovat  specialisté  s dlouhodobou  zkušeností  při  práci  s volně  žijícími  živočichy

ProcedurabudemaximáIněurychIena.  a


