O SLEPICÍCH

úterý 22. května 2018
15:00–17:00
Dvorek naproti muzeu

MOJE SLEPICE
S kým jsem tu byl/a:

Co mě zaujalo:

Moje poznámky:

Co mají společného a jak se naopak liší
kur bankivský (předek kura domácího)
a kur domácí?
Kur bankivský:

• Žije v hejnech,
často jeden kohout s několika slepicemi.
• Kohouti jsou přirozeně agresivní
a rádi mezi sebou bojují.
• Patří mezi hrabavé ptáky. Živí se hmyzem,
výhonky a pupeny rostlin, semeny.
• Slepice snáší jen v období rozmnožování
4–9 vajec, na kterých sedí asi 20 dnů.
Kuřata vodí několik týdnů.
• Hnízdí u země v hlubokém podrostu,
vejce snáší do hnízd.

Slepice (kur domácí):

• Lidé je chovají už 5 000 let, nejprve jako posvátné
zvíře, později na vejce a maso.
• Nejlépe je jim v hejnu několika slepic s jedním
kohoutem. V hejnu často dochází k bojům mezi
silnějšími a slabšími jedinci, což je přirozený
projev chování.
• Cítí se dobře, když mohou volně běhat na trávě
na čerstvém vzduchu a hledat potravu.
• Kurník je chrání před špatným počasím a predátory.
Rády tam hřadují na bidýlku a vejce snáší do hnízd.
• Vejce snáší téměř po celý rok, v průměru jedno za
dva dny. V zimě snáší jen, pokud je v kurníku teplo.
• Jsou to všežravci, a tak kromě trávy a zrní
potřebují i živočišné bílkoviny – žížaly, uvařené
vnitřnosti nebo např. tvaroh.
• Rády se hrabou v písku nebo hlíně.

www.slepicevnouzi.cz

Není vejce jako vejce
Ale jak se v nich vyznat? Sledujte natištěné nápisy na
jednotlivých vejcích.

Chov zvířat na Dvorku
Muzea Říčany

Projekt Slepice v nouzi

Naproti hlavní budově můžete během akcí navštívit
Dvorek. Je zde ukázkový komunitní chov slepic
a králíků s welfare* přístupem. Děti, které nemají
možnost kontaktu s hospodářskými zvířaty, se zde
mohou učit, jak se ke zvířatům chovat tak, aby byla
nejen užitečná, ale také spokojená.
Komunitní chov slepic a králíků je realizován ve
spolupráci s Ekocentrem Říčany.
Dvorek je dále využíván k výukovým aktivitám.

Nezisková iniciativa Slepice v nouzi si za svůj hlavní cíl
stanovila pomoci slepičkám z vajíčkových velkochovů.
Chce, aby alespoň druhou část svého života (slepice
se mohou dožít více než 10 let!) slepice prožily tam,
kde uvidí slunce, trávu, žížaly, kde budou moci projevit
své přirozené chování - popelit se, hrabat, běhat po
zahradě, a kde jim nebude hrozit smrt, pokud zrovna
nebudou snášet vejce.
Způsobů, jak je možné pomoci, je celá řada. Od
nakupování vajec z chovů, kde je uplatňován welfare
přístup, až po pořízení si slepičky z velkochovu na
vlastní zahradu.
Muzeum Říčany má ve svém chovu na Dvorku rovněž
slepice zachráněné z velkochovů v rámci projektu
Slepice v nouzi.

*Welfare (jinak též životní pohoda zvířat) je způsob
chovu, který respektuje potřeby zvířat a umožňuje
jim uplatňovat jejich přirozené chování. Základní
principy welfare jsou následující:
• svoboda od hladu, žízně a podvýživy
• svoboda od nepohodlí
• svoboda od bolesti, zranění a onemocnění
• svoboda projevit přirozené chování
• svoboda od stresu, strachu a úzkosti
• možnost vykonávat svobodně a osobně kontrolu nad
vlastní životní pohodou

Více se dozvíte na www.slepicevnouzi.cz.

Domácí vejce samozřejmě žádné natištěné nápisy nemají.
Písmena za první číslicí kódu informuji o tom, v jaké zemi
byla vajíčka slepičkami snesena, CZ tedy značí Českou
republiku. Poslední číslo označuje konkrétní chov.
Řiďte se vždy kódy na jednotlivých vajíčkách! Nenechte
se oklamat matoucími reklamními slogany a obrázky na
obalech vajec.

První číslice označuje původ vejce:
0 --- vejce z ekologického chovu – objekty s výběhy, navíc
bio krmení
1 --- vejce z volného chovu - objekty s výběhy venku
2 --- vejce z halového chovu – tisíce slepic namačkané ve
velkých halách, obvykle bez oken
3 --- slepice v klecích, kde pro každou slepici je prostor
nepatrně větší než formát papíru A4

Vejce z příznivějších chovů
jsou logicky trochu dražší.
Není to ale žádný závratný
rozdíl a nákupem vajec
z biochovu či volného chovu
podpoříte i chovatele,
kterým záleží na tom,
v jakých podmínkách jejich
zvířata žijí.
Sbírejte další informační karty z akcí Muzea Říčany!
Sledujte aktuální dění na:

Otevírací doba hlavní budovy a zahrady pro veřejnost:

Muzeum Říčany
Rýdlova 271/14
www.ricany.cz/muzeum
Muzeum Říčany

pondělí – čtvrtek 14:00 – 18:00
sobota 10:00 – 18:00
neděle 13:00 – 18:00
pátek zavřeno

