
В лісі не можна світити!

Світлове забруднення, або світловий шум, можна вважати великою проблемою і 
загрозою для різноманітності природи. Майже третина наших хребетних тварин 
і дві третини комах активні після настання темряви. Відсутність темряви істотно 
порушує їхній життєвий цикл, а інтенсивні джерела світла (наприклад, вуличні 
ліхтарі), що світять протягом ночі, є для них непереборною приманкою. Комахи 
віддають перевагу світлу, а не прийому їжі та розмноженню. Більше того, надмірна 
кількість нічного освітлення впливає на ріст рослин та їхній фотосинтетичний 
цикл. Відсутність темряви також досить негативно впливає на здоров’я людини. 
Дуже цінним і відносно новим видом діяльності є проголошення так званих зон 
темного неба. 

 Світловому забрудненню природиhi!Моторизованим транспортним засобам немає місця ні в лісі,
ні в парку! 

Моторизованому транспорту, за винятком електричних велосипедів, в’їзд до лісів 
і парків заборонений. Такий транспорт може суттєво пошкодити рослини та ґрунт, 
злякати диких тварин та відвідувачів. В наших лісах заборонено паркуватись на 
узліссі, йдучи по гриби. Звісно, що електромобілі в ліс також не допускаються. 
Причини зрозумілі, а головна причина – уважність до тварин. У них вже й без 
цього залишилося мало місця для життя. Лісопарки та приміські ліси, як правило, 
мають визначені стоянки для машин. Рух у таких місцях регулюється правилами 
поведінки відвідувачів.  

 В‘їзду моторизованих транспортних засобівhi!

Собака в лісі – майже завжди на повідку!  
Кішка в лісі – лише на повідку! 

Тварина – це не річ, але жива істота. Якщо у тварини є господар, він зобов’язаний 
добре доглядати за твариною, щоб задовольнити її основні потреби. Але 
при цьому він несе всю відповідальність за свою тварину та будь-які збитки, 
заподіяні нею. Необхідно усвідомлювати, що собака без повідка може ганятися 
за зайцями, контамінувати  своїм запахом маленького зайчика чи косулю, або 
піддавати стресу птахів, які сидять на землі в гніздах. Мало хто також визнає, 
що собака, випущена до водойму навесні, може знищити кладку жаб’ячих 
яєць. У відкритій місцевості домашня тварина може пересуватися лише під 
безпосереднім контролем її власника або уповноваженої ним особи. У Празі є, 
так звані, собачі луки, по яких собаки можуть бігати без повідка. Будівництвом та 
обслуговуванням цих місць займаються адміністрації окремих міських районів, 
а їхнє розташування можна знайти на веб-сайтах цих міських районів або на 
екологічному порталі міста Праги. 

 Вільному вигулу собак поза визначеними місцями  hi!

Перебування на природі, безсумнівно, благотворно впливає на 
психічне та фізичне здоров’я жителів великих міст. Природа 
для них стає середовищем і кулісою для спорту, відпочинку, 
пізнання, пригод, ігор або зустрічей з друзями. Стан природи 
особливо важливий, але він може значно погіршитися «завдяки» 
нашій людській діяльності. 

Однак ми також повинні усвідомлювати, що природа, у тому 
числі і міська, призначена не лише для розваг. У першу чергу, 
це дім для тварин і рослин, а ми лише гості в цьому домі, і тому 
повинні бути уважними і скромними, якщо нам дозволяється 
увійти до нього. 

Саме це і є причиною створення цього проспекту. Відвідувачі 
міської або заміської природи часто не підозрюють, що їхня 
поведінка негативно впливає на природу. Тому ми підготували 
інформацію про 10 найпоширеніших Поганих звичок, з якими 
можна зустрітись на природі.

ПРИРОДА НЕ ТІЛЬКИ ДЛЯ НАС !

Воду зі струмків, озер і ставків не можна набирати без дозволу!

Вода охороняється як незамінний природний ресурс. Якщо хтось відкачує її 
за допомогою якогось насоса, він повинен мати дозвіл від управління водного 
господарства.  Велика кількість маленьких насосів протягом спекотного літа 
може легко перетворити невелику річку в  калюжу. У кожному потоці має 
залишатися так званий мінімальний залишковий потік, тобто така кількість 
води, яка забезпечить як виживання гідробіонтів, так і достатнє розбавлення 
води, що скидається з очисних споруд. 

 Незаконному відкачуванню води 
 з водотоків водотоків

hi!
Ми можемо годувати диких тварин, 
але в більшості випадків це їм не допоможе!

Що робити, щоб не заподіяти тваринам шкоду, якщо ми вирішили їх нагодувати? 

1. Годуємо тварин тільки природним кормом – овочами або крупами. 
2. Годуємо тільки в безпечних місцях, де тварини мають добрий вигляд на місцевість.
3. Звертаємо увагу на чистоту та гігієну. Годуємо лише в тому випадку, якщо тварини 

з’їли попередній корм.
4. Годуємо тварин здебільшого у той час, коли природного корму не вистачає. 
5. Не треба забувати, що вода часто допомагає тваринам більше ніж їжа.

Годуванню диких тваринhi!

У лісі заборонено запалити навіть сигарету, 
не кажучи вже про розведення вогню!

В усіх наших лісах куріння заборонено. Розводити вогонь можна лише за 
визначених, дуже обмежених умов. У деяких лісопарках внутрішні правила 
дозволяють призначати місця для вогнищ, де громадськість може розвести 
вогонь. При цьому діє правило, що той, хто розвів вогонь або слідкує за ним, 
несе повну відповідальність за можливі шкоди. Вогнем також вважається  
палаюча гасова лампа або газова плита. А також феєрверки або так звані 
небесні ліхтарики, які в Празі запускати заборонено. Пожежа, що поширюється, 
є небезпечною для життя людей, тварин і рослин та завдає економічної шкоди. 

 Розведенню вогню та палінню на природіhi!

Велосипедисти на природі не мають однакові права з пішоходами!

Велосипедисти можуть переміщатися лише по дорозі, визначеній для 
переміщення транспортних засобів, але і там є дорожні знаки, які забороняють 
для них в’їзд. Це так само стосується і самокатів. Позначені пішохідні стежки 
для туристів не дають велосипедистам право для проїзду. Але якщо ці стежки 
проходять по дорозі, визначеній для переміщення транспортних засобів і 
заборони на в’їзд велосипедистів немає, то там можливий проїзд на велосипеді. 
Регулювання руху велосипедистів необхідне, насамперед, ля того, щоб запобігти 
конфліктам з пішоходами, уникнути зайвих перешкод для тварин, що живуть у 
дикій природі, а також щоб не пошкодити ґрунт і запобігти його ерозії.   

 Велосипедистам поза велодоріжкамиhi!
Ми повинні повернути воду природі в тій самій якості, 
в якій ми її в неї запозичили! 

Вода в квартирі, на заводі чи, наприклад, в лікарні змінюється. Змінюється її 
температура, зростає кількість залишків від вимитого посуду, вмісту унітазу 
або бруду, що виходить з пральної машини, а часто йдеться навіть про токсичні 
речовини. Питна вода перетворюється на стічну воду. Найпоширенішим 
маршрутом для відведення стічних вод є шлях до очисних споруд. Проте багато 
речовин, таких як залишки ліків та штучні гормони, не вловлюються нашими 
очисними спорудами. Це може мати дуже руйнівний вплив на водні організми. 
Передбачається й негативний вплив цих речовин, наявних у воді, на людину, 
але зазвичай він проявляється лише через  роки чи десятиліття. 

 Зливу стічних водhi!

Чи можна в лісі кричати на все горло? Відповідь проста: Не можна!

Шум небезпечний для тварин і порушує їхній природний життєвий цикл. Перш 
за все, це ускладнює їхнє спілкування. Притому акустичне спілкування батьків 
з дитинчатами є абсолютно вирішальним для багатьох видів тварин. Нічні види 
тварин орієнтуються майже виключно за допомогою слуху. Слух також має 
вирішальне значення для сов, які самі літають так тихо, що чують, як кожна 
миша шелестить на землі. Для сов нічний шум біля лісу особливо підступний. 
Ми завдаємо найбільше проблем, коли турбуємо тварин взимку. Зима – це 
енергоємний період для всієї живої природи. Більшість диких тварин взимку дуже 
тонко балансують між обмеженим надходженням енергії з їжі та її виділенням 
під час будь-якого руху й необхідністю зігрівати тіло. Раптовий шум викликає 
несподіване виділення енергії, яку тварина вже не може компенсувати. 

 

 Порушенню спокою на природі гучною музикоюhi!

Дитинчат диких тварин: НЕ ТОРКАТИСЯ! 

Особливо навесні та влітку під час прогулянки можна зустріти дитинчат 
диких тварин, які часто справляють абсолютно беззахисне враження. Але 
ця беззахисність лише уявна. Знайшовши дитинча, якому, на вашу думку, 
потрібна допомога людини, завжди спочатку звертайтеся до відповідної 
рятувальної станції. Ніколи НЕ ЧІПАЙТЕ цих дитинчат! Контактний телефон в 
Чеській Республіці: 774 155 155. В Празі: 773 772 771 (Станція порятунку 
диких тварин) або 774 155 185 (Празька швидка допомога для тварин). 
Дотримуйтесь порад, які дає вам рятувальник тварин. Ніколи не намагайтеся 
забрати дитинчат до себе додому! 

 Дотикам до травмованих дитинчат в природіhi!

Більше про компанію 
НІ! на природі

Кампанію НІ! на природі підтримала низка знаменитостей, які стали 
обличчям проекту – це музикант Їржі Корн, актриса Дагмар Гавлова, 
співак Бен Крістовао, спортсмен Давид Свобода, модель Катержина 
Соколова та інші. Всіх їх об’єднує позитивне ставлення до природи. Їхня 
роль в рекламній кампанії – це роль «егоїстичних» громадян, які на природі 
поводяться неналежним чином.
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