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Základní informace

Program “Ochrana biodiverzity se zaměřením na ochranu lvů v Keni” je ekologický osvětový program 
zabývající se problematikou ochrany přírody, živočichů a rostlin z ekologického, sociálního i právního 
hlediska, vysvětluje důležitost biodiverzity pro lidstvo a správné fungování ekosystémů i celé planety, přibližuje 
aktuální stav biodiverzity a hrozby současnosti i budoucnosti, hlouběji se zabývá ochranou živočišných druhů 
v ČR i ve světě a to se speciálním zaměřením na ochranu lvů v Keni. Program uvádí problematiku ochrany 
africké přírody souběžně s umožněním tradičního způsobu života masajských komunit a zároveň práva 
na ekonomický rozvoj států subsaharské Afriky. Prezentuje vícestranný problém, při jehož řešení je nutné se 
zabývat stránkou etickou, právní, ekonomickou i biologickou, vytvářet kompromisy a hledat inovativní řešení. 
Studenty motivuje k diskuzi, konstruktivní kritice a kritickému myšlení.

Program využívá metod interaktivní prezentace, skupinové práce, práce s materiály v anglickém jazyce, 
diskuze a prezentace audiovizuálního materiálu. Veškeré materiály (prezentace, tištěné materiály a film) jsou 
psané či namluvené v anglickém jazyce; přednáška, diskuze a komunikace mezi studenty nebo mezi lektorem 
a studenty je zamýšlena v jazyce českém. Program je určený pro studenty 8. a 9. tříd základních škol a nižší 
tři ročníky středních škol minimálně s mírně pokročilou znalostí anglického jazyka (A2/B1). Doporučená 
velikost třídy je 6 až 32 studentů.

Cíle programu

Cíle v oblasti ekologické osvěty

 » Seznámit studenty s problematikou ochrany biodiverzity v ČR i ve světě

 » Vysvětlit důležitost biodiverzity pro lidstvo a správné fungování jednotlivých ekosystémů i celé planety

 » Přiblížit studentům aktuální stav biodiverzity, důvody jejího poklesu a vyhlídky do budoucnosti

 » Hlouběji seznámit studenty se specifickým příkladem z praxe, a to konkrétně s ochranou lvů v Keni

 » Prezentovat konflikt mezi zájmy ekologickými, sociálními a ekonomickými

Cíle v oblasti osobnostní a sociální

 » Podpořit rozvoj měkkých kompetencí studentů, a to konkrétně kooperace, sebereflexe, mezilidských vztahů, 
utváření postojů a řešení problémů

 » Rozšířit diskuzní dovednosti, schopnosti formulování racionálních argumentů, schopnost formulace 
a akceptování kompromisu

 » Podpořit rozvoj schopnosti obhajování názorů, se kterými se student osobně neidentifikuje

 » Podpořit schopnost komplexního přemýšlení nad problémy

Cíle v oblasti jazykových schopností

 » Rozšířit cizojazyčnou gramotnost

 » Trénovat práci s anglicky psanými materiály, překládání v reálném čase a práci s online překladatelskými 
nástroji

 » Podpořit dovednost bilingvní práce (práce v anglickém a českém jazyce zároveň)

 » Rozšířit odborný (ekologický) slovníček



Časový harmonogram

 » Úvod programu 1.–2. minuta

 » Přednáška doplněná PowerPoint prezentací (1. část) 3.–25. min

 » Promítání 1. části filmu 26.–40. min

 » Skupinová aktivita 41.–60. min

 » Diskuze 61.–85. min

 » Vstup lektora do diskuze, hlasování 86.–90. min

 » Skupinová aktivita a její prezentace 91.–105. min

 » Promítání 2. části filmu 106.–115. min

 » Přednáška doplněná PowerPoint prezentací (2. část) 116.–125. min

 » Otázky a odpovědi, otevřená diskuze, reflexe 126.–135.min

Doporučené přestávky

 » 1. přestávka ve 45. minutě během skupinové aktivity (skupiny pokračují v práci, studenti ale mohou využít 
přestávky k občerstvení)

 » 2. přestávka v 90. minutě

Profil lektora

 » Odborné biologické a ekologické znalosti

 » Orientace v problematice ochrany biodiverzity

 » Hlubší orientace v problematice ochrany volně žijících zvířat, především pak lvů v Africe (tyto znalosti lze 
rozšířit pomocí sekce “Kontext problematiky ochrany lvů v Keni” této metodiky)

 » Znalost anglického jazyka minimálně na úrovni C1

Pomůcky a vybavení

 » PowerPoint prezentace “Biodiversity Conservation” obsahující film “Light for Lions” (lze stáhnout zde: 
https://www.dropbox.com/sh/vhs0frhesjkkag2/AACcuNhJzPGJw9AibREwXgpaa?dl=0, případně skrze QR 
kód vyobrazený níže)

 » Tištěné materiály ke skupinové aktivitě (materiály naleznete v příloze této metodiky)

 » Dataprojektor s promítacím plátnem, reproduktory, PC s PowerPoint 2013 nebo novější

 » Místnost s židlemi a lavicemi, které lze přemisťovat

Pomůcky studentů

 » Psací potřeby, blok

 » Mobilní telefon s přístupem k internetu (alespoň 1 tel./skupina, tzn. 2-4 tel./třída)
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Kontext problematiky ochrany lvů v Keni

Tato sekce slouží pro rozšíření informovanosti lektora a zvýšení jeho schopností informovaně se studenty 
diskutovat a odpovídat na případné dotazy na téma ochrany lvů v Keni a souvisejícího konfliktu mezi lvy 
a masajskými komunitami. Sekce se věnuje problematice především ze strany masajských komunit a to z důvodu, 
že tato část problematiky je obvykle studenty nejobtížněji pochopitelná a vyžaduje hlubší vysvětlení. Informace 
zde prezentované nemusí být kompletní, doporučujeme další prohloubení informovanosti o problematice skrze 
odborné zdroje.

Ochrana lvů v Keni je extrémně důležitým tématem v rámci ochrany africké přírody. Lev byl za posledních 
50 let vyhuben z 90% svého přirozeného teritoria a Keňa je jedním z jeho posledních útočišť. Ochrana lvů je zde 
ale komplikovaná, a to především díky konfliktu mezi masajskými komunitami a lvy. Tento konflikt se projevuje 
predací lvů na dobytku masajských komunit a obranné/odplatné zabíjení lvů Masaji. Toto obranné/odplatné 
zabíjení si vyžádá stovky lvích životů ročně.

Konflikt se zintenzívňuje rapidním rozšiřováním měst a výstavbou silnic, železnic a další infrastruktury, které 
volně žijíci lvy i masajské komunity vytlačují stále dál od urbanizovaných zón, zmenšují prostor pro jejich přežití 
a především slučují životní prostor lvů s životním prostorem masajských komunit, a snižují počty přirozené lví 
kořisti. Pro pochopení této problematiky je nutné rozlišovat mezi masajskými komunitami, které obvykle žijí 
domorodým způsobem života v buši, a urbanizovanými Keňany, kteří jsou zodpovědní za tento útlak – zároveň 
i této skupině obyvatel je ale nutné přiznat právo na ekonomický rozvoj, vymanění se z chudoby a dosáhnutí 
životního standartu na úrovni západního světa.

Lvi jsou reálně schopní fungovat i bez predace na dobytku, díky nižším počtům přirozené potravy a zároveň nižší 
vzdálenosti od masajských komunit je pro ně ale dobytek snazší kořistí. Jedná se o instiktivní chování.

Pro masajské komunity je zabíjení lvů viděno jako jediný efektivní způsob ochrany jejich dobytka, a potažmo 
ochrany zdroje obživy jejich rodin. Masajové žijící tradičním způsobem života nedisponují žádnými financemi 
a dobytek je pro ně tak jediným způsobem obživy: od hovězího masa jako strava, přes využívání kravských 
produktů pro oblečení, lůžkoviny a stavbu obydlí až po směňování dobytka za vzdělání dětí. Část Masajů dnes 
již žije polomoderním způsobem života, tzn. disponují určitým obnosem financí, které využívají pro zajištění 
základních životních potřeb, tyto finance ale z velké části získávají opět skrze dobytek: prodejem mléka, hovězího 
masa a dalších kravských produktů.

Většina Masajů nemá reálnou možnost jiného finančního zajištění: nedisponují dostatečným vzděláním ani 
základním přehledem o moderním způsobu života pro získání zaměstnání, dále bydlí izolovaně, ve velkých 
vzdálenostech od potenciálních zaměstnavatelů a obvykle nedisponují žádnými dopravními prostředky pro 
dopravu do zaměstnání, a v neposlední řadě se modernímu způsobu života nechtějí poddat z kulturních důvodů: 
péče o dobytek je po staletí součástí jejich kulturní identity a stylu každodenního života, a právo pokračovat 
v tomto stylu života je jim garantováno mimo jiné mezinárodní úmluvou “Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples” vydanou OSN.

Řada mezinárodních organizací se konfliktem mezi lvy a Masaji zabývá a snaží se najít řešení, ta se ale projevují 
jako neúčinná, pouze částečně účinná nebo finančně nedostupná. Příkladem takového řešení jsou ochranné 
zdi, tzv. “predator-proof bomas”, které mají fyzicky chránit dobytek před útokem lvů. Ač účinné, tyto zdi jsou 
velice nákladné a mimo finanční možnosti masajských komunit. Finanční sbírky neziskových organizací nejsou 
dostatečné. Levnější varianty těchto ochranných zdí potom nejsou dostatečně účinné a lvi je dokáží překonat.

Jiným řešením mohou být finanční kompenzace ze strany keňské vlády, jejichž cílem je odškodnit majitele 
napadeného dobytka a tím odebrat motivaci pro zabití lvů. V realitě ale tyto kompenzace nefungují efektivně, 
ne všechny masajské komunity na ně dosahují, podléhají dlouhým čekacím lhůtám a kompenzace bývají zpravidla 
nižší, než reálná hodnota dobytka. Toto lze vysvětlit neochotou keňské vlády problém reálně řešit, množstvím 
jiných, akutních problémů na vládní agendě a vysokou mírou korupce ve vládních kruzích.

Řešení v podobě přemístění lvů není reálné, jelikož jádrem celého problému je nedostatek životního prostoru jak 
lvího, tak masajského – volné plochy reálně nejsou k dispozici. Ze stejného důvodu není možné ani přemístění 
Masajů. Přestěhování masajských komunit do měst by odporovalo jejich právu na tradiční způsob života 
zmíněnému výše. Zvýšení počtů přirozené lví kořisti nebo jejich cílené krmení není možné z komplexních 
ekologických a finančních důvodů.



Prezentace (náplň lekce)

Celou lekcí provází PowerPoint prezentace (instrukce pro stažení naleznete na stránce 5) spolu s přednáškou 
lektora; prezentace je místy střídaná promítáním filmu (zakomponovaným do prezenace), skupinovou aktivitou 
a diskuzemi. Tato prezentace je zobrazena na následujících stránkách (str. 8–25), a to včetně návrhu mluveného 
textu k prezentaci, interaktivních otázek směrem ke studentům a instrukcí a tipů pro lektora.

Podívejte se na schéma rozvržení stránek následující sekce níže:

Snímek 4: Propojenost ekosystémů

 » Je důležité si uvědomit, že v přírodě je všechno propojené, všechno souvisí se vším.
 » Když vymře nějaký rostlinný druh, který je důležitou potravou pro nějaký druh hmyzu, pak 

pochopitelně vymře i ten daný druh hmyzu. Když vymře ten daný druh hmyzu, povede to dále k 

vyhubení dalších zvířat, který se tímto hmyzem živí, u některých druhů hmyzu to mohou být třeba 

žáby. A pokračujeme dále, když vymřou žáby, vymřou čápy, a tak dále.
 » Naopak když vymře opylovací hmyz, ohrozí to rostliny, které na jejich opylování závisí. To opět může 

vést k vyhubení spásajících býložravců, kteří se těmito rostlinami živí, zde je vyobrazen klokan, v 

našem prostředí by to byly třeba srnky
Víte, co by se stalo, kdyby vymřeli spadající býložravci, tedy například srnky? » Když vymřou spásající býložravci, vymřou predátoři, kteří se těmito býložravci živí, zároveň se také 

přemnoží tráva, která nyní není spásána, a to na oplátku může vést k vyhubení jiných rostlinných 

druhů, protože traviny bývají zpravidla agresivnější než další druhy rostlinVíte, co by se stalo, kdyby vymřeli naopak velcí predátoři, v ČR tedy například rysi a vlci? » Když vymřou velcí predátoři, přemnoží se býložravci, když se přemnoží býložravci, často rychle 

vypotřebují veškerou svou dostupnou potravu a pak sami vymřou. Díky přemnoženým býložravcům 

také mohou mít problém stromy, protože je přemnožení býložravci spasou ještě v zárodku a nikdy 

nedostanou šanci vyrůst do obranyschopné velikosti. » Když vyhynou stromy, může to vést k vyhubení některých druhů hmyzu, tím se opět okruhem 

dostáváme k vyhubení žab, vyhubení čápů, a tak dále a tak dále » Výsledkem je zhroucení celého ekosystému » Zde vidíte, jak všechno souvisí se vším, a jak vysunutí jednoho dílku puzzle může rozbít celou 

skládačku
 » Také to ukazuje, jak je každý jeden živočišný a rostlinný druh extrémně důležitý a každý hraje svou roli, a to včetně méně atraktivních druhů jako třeba brouci, slimáci nebo řasy

 » Musíme chránit všechny, i je, abychom ochránili přírodu jako celek, a tím v závěru i nás, lidstvo

Lektor ukazuje na obrázky konkrétních skupin zvířat a rostlin, o kterých právě mluví.

Mluvený text k prezentaci
Otázky na studenty, po kterých následuje krátká interakce 

(komentář ke správnosti odpovědí studentů, doplnění či 
upřesnění informací, doplňující otázky ze strany lektora)

Snímek prezentaceInstrukce pro lektora

7



Snímek 1: Úvod

Studenti během první části programu sedí v lavicích.

 » Dnes budeme mít ekologický workshop na téma ochrany biodiverzity, především se pak budeme 
věnovat ochraně volně žijících lvů v Africe

 » Začneme krátkou prezentací, později si i pustíme film a budeme pracovat ve skupinách a společně 
nacházet řešení ekologických problémů

 » PowerPoint prezentace je psaná v angličtině, stejně jako tištěné materiály, které budeme později 
používat. Já ale budu přednášet česky a i vy na mě prosím mluvte v češtině, procvičíme si tak 
dvoujazyčnou práci, kdy je nutné si v reálném čase překládat obsah mezi dvěma jazyky.

 » Kdybyste jakémukoliv anglickému slovíčku nebo frázi, které uvidíte, nerozuměli, klidně se ptejte, rád/a 
vám je přeložím

 » Stejně tak kdybyste měli jakýkoliv dotaz k obsahu prezentace – ptejte se



Snímek 2: Statistiky úbytku biodiverzity

 » Lidstvo vyhladilo 60 % divokých zvířat za posledních 50 let 

 » Za dobu naší existence jsme zničili 83 % všech rostlinných a živočišných druhů 

 » I kdybychom s touto destrukcí okamžitě přestali, trvalo by 5-7 milionů let, než by se příroda plně 
zregenerovala 

 » Každých 20 sekund se narodí 3500 nových lidí, ale také vyhyne celý živočišný nebo rostlinný druh 

 » Každou hodinu se vykácí asi 240 akrů lesa, to je pro představu jako 240 fotbalových hřišť 

 » Každý čtvrtý obojživelník, pták, jehličnatý strom, savec a dokonce 6 ze 7 želvích druhů jsou v akutním 
ohrožení

 » Jak můžete vidět v prezentaci, 41 % všech obojživelníků, 37 % všech žraloků a rejnoků, 34 % 
jehličnanů, 33 % korálových útesů, 26 % savců, 21 % všech plazů a 13 % ptactva, těm všem aktuálně 
hrozí vyhubení

Lektor ukazuje na konkrétní statistiky, o kterých právě mluví.
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Snímek 3: Význam biodiverzity

Proč na tom záleží? Proč bychom s tím měli něco dělat?

Snímek nejprve zobrazuje pouze otázku, bez odpovědí – ty lektor zobrazí až po uzavření interaktivního okénka.

 » Příroda, zvířata a rostliny nejsou jen něčím hezkým, na co se rádi díváme a co je zkrátka hezké mít, 
naopak plní mnoho funkcí, které jsou naprosto esenciální pro naše přežití

 » Biodiverzitu a potažmo zvířata a rostliny potřebujeme k produkci potravin: nejen, že se stravujeme 
přímo divokými zvířaty a rostlinami, ale zvířata a rostliny nám také umožňují pěstování našich 
vlastních plodin. Bez hmyzu, který opyluje květy, a bez žížal, které kypří půdu, bychom nebyli schopní 
vypěstovat ani brambory.

 » Biodiverzita také přispívá k čisté vodě a ovzduší: mořské řasy a mušle filtrují vodu, stromy a další 
rostliny čistí vzduch

 » Biodiverzita dále přispívá k regulaci klimatu, a to především pohlcováním CO2, ale také vytvářením 
stinných ploch a pohlcováním světelných paprsků. Toto je důležité především teď, v době globálního 
oteplování, a do budoucna to bude jen a jen důležitější

 » Biodiverzita reguluje znečištění, stará se o cirkulaci živin v půdě a kypří ji

 » V neposlední řadě pak biodiverzita, zvířata a rostliny zabraňují povodním a dalším živelným 
katastrofám – o tom si povíme více za chvilku



Snímek 4: Propojenost ekosystémů

 » Je důležité si uvědomit, že v přírodě je všechno propojené, všechno souvisí se vším

 » Když vymře rostlinný druh, který je důležitou potravou pro specifický druh hmyzu, pak pochopitelně 
vymře i ten daný druh hmyzu. Když vymře druh hmyzu, povede to dále k vyhubení dalších zvířat, které 
se tímto hmyzem živí, u vybraných druhů hmyzu to mohou být například žáby. A pokračujeme dále, 
když vymřou žáby, vymřou čápi, a tak dále.

 » Naopak když vymře opylovací hmyz, ohrozí to rostliny, které na jejich opylování závisí. To opět 
může vést k vyhubení spásajících býložravců, kteří se těmito rostlinami živí, zde je vyobrazen klokan, 
v našem prostředí by to byly třeba srnky

Víte, co by se stalo, kdyby vymřeli spásající býložravci, tedy například srnky?

 » Když vymřou spásající býložravci, vymřou predátoři, kteří se těmito býložravci živí, zároveň se také 
přemnoží tráva, která nyní není spásána, a to na oplátku může vést k vyhubení jiných rostlinných 
druhů, protože traviny bývají zpravidla agresivnější než další druhy rostlin

Víte, co by se stalo, kdyby vymřeli naopak velcí predátoři, v ČR tedy například rysi a vlci?

 » Když vymřou velcí predátoři, přemnoží se býložravci, když se přemnoží býložravci, často rychle 
spotřebují veškerou svou dostupnou potravu a pak sami vymřou. Díky přemnoženým býložravcům 
také mohou mít problém stromy, protože je přemnožení býložravci spasou ještě v zárodku a nikdy 
nedostanou šanci vyrůst do obranyschopné velikosti.

 » Když vyhynou stromy, může to vést k vyhubení některých druhů hmyzu, tím se opět okruhem 
dostáváme k vyhubení žab, vyhubení čápů, a tak dále a tak dále

 » Výsledkem je zhroucení celého ekosystému

 » Zde vidíte, jak všechno souvisí se vším, a jak vysunutí jednoho dílku puzzle může rozbít celou 
skládačku

 » Také to ukazuje, 
jak je každý jeden 
živočišný a rostlinný 
druh extrémně důležitý 
a každý hraje svou 
roli, a to včetně méně 
atraktivních druhů jako 
třeba brouci, slimáci 
nebo řasy

 » Musíme chránit 
všechny, i je, abychom 
ochránili přírodu jako 
celek, a tím v závěru 
i nás, lidstvo

Lektor ukazuje na obrázky 
konkrétních skupin zvířat 
a rostlin, o kterých právě 
mluví.
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Snímek 5: Znáte nějaké ohrožené druhy?

Znáte nějaké ohrožené druhy? Víte, proč jsou ohrožené a jaký dopad to na přírodu může mít?

Lektor komentuje správnost odpovědí, doplňuje či upřesňuje informace, pokládá doplňující otázky.

 » Kompletní seznam ohrožených druhů včetně informací o statutu jejich ohrožení, 
rychlosti poklesu, důvodech ohrožení a akcí nutných k jejich záchraně naleznete 
na webu IUCN Red List (naskenujte QR kód níže)

 » Doplňující informace o ochraně biodiverzity naleznete na stránkách WWF (naskenujte QR kód níže)

 » Informace o ohrožených druzích v ČR naleznete na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 
(naskenujte QR kód níže), tato agentura se zároveň zaobírá formulováním strategií na jejich ochranu

TIP!



Snímek 6: Bobr evropský

 » Uvedeme si několik dalších příkladů, hned ten první je lokální, z ČR, a je jím bobr evropský

Víte, proč je u nás bobr ohrožený? V prezentaci naleznete nápovědu v angličtině

 » Na území České republiky vyhuben přibližně v polovině 18. století, následně byl lidskými snahami 
do krajiny navrácen, ale stále se řadí mezi ohrožené živočichy

 » Hlavním faktorem ovlivňujícím početnost populací bobra je pronásledování a obhospodařování krajiny 
člověkem

 » V minulosti byl bobr loven jak užitkově (pro hustou kožešinu, chutné maso a výměšky kožních žláz 
používané v lékařství a voňavkářství), tak ze snah omezit škody, které bobr v krajině působí, a tento 
druhý důvod je aktuální dodnes

 » My si za chvíli povíme, proč bychom měli vliv bobrů na krajinu považovat za pozitivní, ale zároveň 
proč může pro některé skupiny obyvatel vytvářet problémy

Víte, jakou roli bobr v ekosystému sehrává a proč by jeho absence byla problémem?

 » V angličtině máme pro roli bobra v přírodě pojem “Ecosystem engineer” – znamená to, že upravuje ráz 
krajiny zcela zásadním způsobem a vytváří nové ekosystémy. Bobr konkrétně staví na řekách hráze, 
díky kterým se rozlévá voda do krajiny a vytváří tak a udržuje mokřady, které jsou nesmírně důležité 
pro širokou škálu organismů jako je hmyz, ryby a ptactvo, a zvyšuje tak biodiverzitu. 

 » Tím, že vytváří mokřady, ve kterých se zadržuje voda, navíc chrání lidská obydlí v okolí před 
povodněmi. Je pravda, že voda přirozeně rozlitá v okolí hrází může ničit okolní pole a úrodu, a právě 
proto je bobr zemědělci vnímán negativně, ale tyto mokřady pak dokáží zastavit větší návaly vody 
v období povodní před rozlitím se do širšího okolí.

 » Tyto zásoby vody pak 
navíc slouží v období 
sucha, kdy jiné řeky 
zcela vysychají, ale 
řeky s bobřími hrázemi 
nám mohou dávat 
vodu dál. V neposlední 
řadě pak tyto mokřady 
mohou bránit šíření 
požárů, kdy oheň není 
schopen mokřady 
přeskočit a tak se o něj 
zastaví a postupně 
vyhasne

Lze uvést příklad požárů 
v Českém Švýcarsku v létě 
2022.

 »
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Snímek 7: Orangutan sumatérský

 » A nyní příklad z jiných koutů planety – orangutan sumatérský je kriticky ohrožený druh, což je nejvyšší 
stupeň ohrožení těsně před vyhynutím

Víte, proč dosáhl takového stupně ohrožení? V prezentaci naleznete nápovědu v angličtině.

 » Orangutan je ohrožený díky ztrátě přirozeného prostředí a díky degradaci a fragmentaci zbývajících 
ploch

 » Toto se děje především z důvodu odlesnění pro získávání dřeva anebo pro uvolnění prostoru pro 
plantáže palmy olejné, což je zdroj oleje, který v ohromných objemech používáme i v Evropě: palmový 
olej nalezneme téměř ve všech sušenkách, instantních polévkách, čokoládových pochoutkách a tak 
dále, a to především z důvodu, že palmový olej je nejlevnější druh oleje. Kvůli této poptávce se 
vyhlazují deštné pralesy, které jsou přirozeným prostředím právě zde zmíněného orangutana a mnoha 
dalších živočichů a rostlin

 » Pralesů ubývá také díky těžbě surovin

 » V neposlední řadě orangutanů ubývá kvůli jejich odchytu ve volné přírodě pro trh s domácími 
mazlíčky, zvlášť v Asii jsou orangutani jako mazlíčci velmi populární. Není snad ale potřeba zmiňovat, 
že tato divoká zvířata nejsou pro chování doma vhodná a velice tím trpí oni samotní i příroda, ve které 
pak chybí.

Víte, jakou roli orangutan v přírodě sehrává? V prezentaci opět naleznete nápovědu v angličtině.

 » Je to takzvaný “seed dispersal” neboli roznášení semen rostlin

 » Běžně jsou semena roznášená větrem anebo díky ptactvu, tím se semena dostanou dále od svého 
mateřského stromu a strom tak může vyrůst na nové lokalitě. Semena některých tropických stromů ale 
dosahují velikosti golfového míčku, a vítr ani ptactvo na ně tak nestačí.

 » Orangutani se živí ovocem, ve kterých se tato semena ukrývají, ty následně prochází jejich zažívacím 
traktem, mezitím se 
orangutan přesune 
o stovky metrů až 
kilometry a semena 
následně vykálí. 
Semena se tím 
dostanou opět na zem 
a mohou vyklíčit.

 » Nebýt orangutanů, 
tyto stromy by vůbec 
nemohly existovat 
a pralesy by nemohly 
fungovat v takové 
podobě, v jaké je 
známe

 » Orangutan je proto 
často nazýván 
zahradníkem 
tropických pralesů



Snímek 8: Lev (Panthera leo)

 » Třetím příkladem ohroženého druhu a zároveň hlavním tématem, kterému se budeme dnes věnovat, 
je lev

 » Lev je ohrožený druh, který byl za posledních 50 let vyhuben z 90% svého přirozeného teritoria, a to 
hned z několika důvodů

 » Těmi hlavními jsou “human-wildlife conflict” neboli konflikt mezi člověkem a lvem, kterému 
se budeme věnovat více dopodrobna za chviličku

 » Dalšími důvody ohrožení je úbytek přirozené kořisti, ztráta přirozeného prostředí a jeho fragmentace: 
savany, kde lvi žijí, jsou natolik rozdělené silnicemi, železnicemi a městy, že zbývající plochy nejsou 
dostatečně rozlehlé, aby na nich lví populace mohly přežívat

 » Dalším problémem je klimatická změna, kdy se prostředí zvlášť v subsaharské Africe natolik otepluje 
a vysouší, že už zkrátka není vhodné pro život; lvi doslova umírají horkem a žízní – toto se bude 
do budoucna jen a pouze zhoršovat

 » V neposlední řadě je tu “wildlife trade” neboli obchod s divokými zvířaty a jejich částmi: lvi se loví 
a prodávají pro svou kůži, hřívu, zuby a také kosti, které jsou oblíbené v tradiční čínské medicíně 
 – vyrábí se z nich víno, které údajně dodává sílu, toto ale nikdy nebylo vědecký prokázané, naopak, 
západní vědci prokázali, že taková tekutina nemá žádné změřitelné blahodárné účinky

 » Lvi zastávají ve svém ekosystému mnoho funkcí, které v případě jejich absence nemohou fungovat:

 » Lvi jsou takzvaní “apex predators” neboli vrcholoví predátoři: regulují počet býložravců, jako 
například pakoně a antilopy, a tím chrání vegetaci před nadměrným spasením

 » Lovem kořisti lvi zároveň snižují přenos nemocí mezi těmito zvířaty: lvi instinktivně loví ty 
nejpomalejší a nejslabší jedince, což jsou většinou jedinci nemocní, zranění nebo postižení, tím 
odstraňují nemocné 
jedince z populace 
a zabraňují tak šíření 
nemoci dále do stáda

 » V neposlední řadě 
pak lev reguluje počty 
menších predátorů, jako 
jsou například šakali 
nebo hyeny. Kdyby lev 
tuto funkci neplnil, tito 
menší predátoři by se 
mohli přemnožit a pak 
zcela vyhladit kořist, 
kterou se sami živí, 
a tím opět vyhodit celý 
ekosystém z rovnováhy.
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Snímek 9: Statistika úbytku lvů

 » Zde můžete vidět, jak rychle lvi v Africe ubývají: před cca 100 lety jich bylo přibližně 300 tisíc, dnes 
už jich přežívá jen kolem 20 tisíc. Tuto linku si můžete jednoduše protáhnout a uvidíte, že pokud 
s úbytkem lvů rychle něco neuděláme, jejich počty brzy dosáhnou nuly.

Lektor ukazuje na zasadní body grafu v prezentaci.

 » Více o úbytku lvů a také o jejich biologii a ekologii naleznete na webu IUCN Red List 
(naskenujte QR kód níže)

 » Informace o snahách na ochranu lvů naleznete např. na stránkách neziskových organizací 
Lion Landscapes a Lion Guardians (naskenujte QR kódy níže); aktivity zmíněných organizací 
sledujeme a schvalujeme

TIP!



Snímek 10+11: Film “Light for Lions“, část I

 » Nyní si pustíme krátký film o konfliktu mezi lidmi a lvy v Keni, respektive jeho první část

 » Film je v angličtině, později si ho pustíme ještě jednou s českými titulky, teď se ale soustřeďte 
na mluvenou angličtinu a pokuste se porozumět všemu, co je ve vašich silách

 » Pokud byste nějakému slovíčku nebo frázi nerozuměli a zajímala vás, klidně se po skončení filmu 
zeptejte

Lektor pustí první část filmu Light for Lions v angličtině bez titulků; film je již zakomponován do PowerPoint 
prezentace.

Rozumněli jste filmu? Zajímá vás nějaká fráze nebo slovíčko?

Dokážete mi v pár větách říct, o čem film byl?

 » Nyní si pustíme tento úryvek filmu ještě jednou a tentokrát i s titulky v češtině, aby všichni měli šanci 
porozumět opravdu všemu

Lektor pustí první část filmu Light for Lions v angličtině s českými titulky.

17



Snímek 12: Skupinová obhajoba stran konfliktu

 » Teď, když jsme se seznámili s problémem, který zásadně narušuje ochranu lvů v Keni, se jím budeme 
zabývat více do hloubky z právní perspektivy

 » Čeká nás skupinová aktivita a následně diskuze; prosím, pozorně poslouchejte zadání

Lektor vysvětlí zadání skupinové aktivity; detailní instrukce naleznte na straně 26.

 » V rámci této skupinové aktivity studenti jednotlivých skupin beroucích na sebe roli environmentálních 
právníků a lidskoprávních advokátů spolupracují na tvorbě argumentů pro obhajobu práv lvů nebo 
masajských komunit

 » Tvorbě argumentů asistují informační materiály s úryvky článků, analýz, legislativy a dalších materiálů 
(psané v angličtině)

Následuje prezentace argumentů, resp. diskuze; tipy k jejímu vedení naleznete na straně 27.

 » Mluvčí jednotlivých skupin prezentují své argumenty

 » Ostatní studenti opačných skupin se snaží protiargumentovat, racionálně a podloženě shazovat řečené 
argumenty a vysvětlovat, proč je považují za neplatné nebo nepodstatné

 » Lektor v tuto chvíli funguje jako moderátor diskuze: dává slovo těm, jejichž argumenty ještě nezazněly 
a snaží se držet vybalancovanou diskuzi, sám se ale do diskuze nezapojuje



Snímek 13: Shrnutí argumentů

Lektor shrne a doplní argumenty pro obě strany konfliktu – diskuze studentů často skončí jednostranně a toto je 
nutné vybalancovat.

 » Lvi jsou jakožto vrcholoví predátoři v ekosystému savan nezastupitelní: regulují počty býložravců 
a tím chrání vegetaci, regulují také počty menších predátorů a zamezují šíření nemocí

 » Bohužel ale v přírodě velmi rychle ubývají a bez okamžitého zásahu jim hrozí v následujících letech 
vyhubení

 » Lvi přímo přispívají rozvoji ekonomiky, a to svou rolí v ekoturismu – rozvoj ekonomiky je zvlášť 
důležitý v zemích subsaharské Afriky, které se pohybují na hranici chudoby

 » Lvi zabíjí dobytek pouze jako následek vytlačení z většiny jejich teritoria a rapidní snížení početnosti 
jejich přirozené kořisti ze strany lidí

 » V neposlední řadě je nutné zmínit, že zabíjení lvů z jakýchkoliv důvodů, včetně těch kulturních, je 
v Keni nelegální

 » Masajové jsou dědici fascinující kultury a způsobu života a jeden z posledních tradičně žijících kmenů 
v Africe, toto kulturní dědictví je nutné chránit

 » Masajové mají právo na svůj tradiční způsob života, které jim bylo garantováno úmluvou OSN

 » Dobytek je pro Masaje hlavním a často i jediným zdrojem obživy, a také zdrojem financí například 
pro zajištění vzdělání 
masajských dětí

 » Ztráty způsobené lvy 
jsou neúnosné: když 
Masajové přijdou o své 
krávy, je možné to 
považovat za ekvivalent 
vykradení bankovního 
účtu: nezbyde jim nic, 
z čeho by mohli zajistit 
základní životní potřeby

 » Keňská vláda 
Masajům nijak výrazně 
nepomáhá, systém 
finančních kompenzací 
se prokázal jako 
neefektivní

 » Žádná navrhnutá 
strategie, jak dobytek 
před lvy uchránit, 
nefunguje a/nebo není 
finančně únosná

Když neberete v potaz, v jakém týmu jste a koho práva hájíte, kdo je toho názoru, že jsou v právu lvi?

A kdo naopak toho názoru, že jsou v právu Masajové?

Kdo by upřednostil řešení, které by fungovalo jak pro lvy, tak pro Masaje?

 » Pojďme tedy takové řešení společně najít
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Snímek 14: Řešení problému na základě kompromisu nebo inovace

Následuje skupinová aktivita, jejíž cílem je nalezení kompromisu, příp. inovativního řešení, které by bylo 
akceptovatelné jak pro environmentální právníky hájící práva lvů, tak pro lidskoprávní advokáty hájící práva 
masajských komunit.

 » Mluvčí skupin (shodné s předchozí aktivitou) se mezi sebou prohodí tak, aby mluvčí environmentálních 
právníků seděl se skupinou studentů zastávajících roli lidskoprávních advokátů a naopak

 » Cílem studentů je se v nově vzniklých skupinách domluvit na řešení, které bude akceptovatelné jak pro 
studenty hájící práva lvů, tak pro ty hájící práva masajských komunit

 » Výsledkem může být kompromis, anebo inovativní řešení; řešení může každá skupina přinést více

 » Na samostatnou práci ve skupinách doporučujeme vyhradit 10 minut

Následuje prezentace návrhů, kdy z každé skupiny jeden student prezentuje řešení, na kterém se skupina shodla.

 » Lektor komentuje návrhy, podává doplňující otázky a především dává návrhy studentů do kontextu 
reality v Keni, tzn. uvádí, zda by realizace jejich návrhů byla reálná a případně proč nebyla, stejně tak 
jako je dává do kontextu ekologického a informuje studenty o tom, jestli by jejich řešení ochraně lvů 
reálně pomohlo

 » Pro tuto aktivitu se musí lektor orientovat v problematice ochrany lvů v Keni, pro rozšíření vědomostí 
v této oblasti doporučujeme konzultovat sekci “Kontext problematiky ochrany lvů v Keni” této 
metodiky



Snímek 15+16: Film “Light for Lions“, část II

 » Děkuji vám za všechny vaše nápady, jak konflikt mezi lvy a Masaji v Keni vyřešit

 » Nyní si pustíme druhou část filmu, ve které se dozvíte, jak se problém vyřešil reálně

 » Opět si pustíme nejdřív anglickou verzi, a následně verzi s českými titulky, teď se ale soustřeďte 
na mluvenou angličtinu a pokuste se porozumět všemu, co je ve vašich silách

 » Pokud byste nějakému slovíčku nebo frázi nerozuměli a zajímala vás, klidně se po skončení filmu 
zeptejte

Lektor pustí druhou část filmu Light for Lions v angličtině bez titulků.

Rozumněli jste filmu? Zajímá vás nějaká fráze nebo slovíčko?

Dokážete mi v pár větách říct, jak byl konflikt mezi Masaji a lvy vyřešen?

 » Nyní si pustíme tento úryvek filmu ještě jednou a tentokrát i s titulky v češtině, aby všichni měli šanci 
porozumět opravdu všemu

Lektor pustí druhou část filmu Light for Lions v angličtině s českými titulky.

21



Snímek 17: Výhody inovativních Lion Lights

V čem je toto řešení tak geniální? Proč funguje lépe, než jiné nápady?

Snímek nejprve zobrazuje pouze otázku, bez odpovědí – ty lektor zobrazí až po uzavření interaktivního okénka.

 » Chrání obě strany konfliktu

 » Je finančně dostupné – jak ve filmu zaznělo, Lion Lights stojí 200 USD (cca 4 500 CZK) na jednu 
domácnost, což je výrazně méně než hodnota jednoho kusu dobytka, velmi rychle se proto vyplatí

 » Je dlouhodobě udržitelné: kromě občasné výměny zářivek nevyžaduje žádné další finanční náklady ani 
lidské zdroje

 » Je šetrné k přírodě, a to díky tomu, že běží čistě na solární panel, který nejenže produkuje dostatek 
energie na běh Lion Lights, ale ještě produkuje extra energii využitelnou např. jako světelný zdroj, 
což je v masajských domácnostech, které často žádným zdrojem elektřiny nedisponují, nedocenitelné 
a umožňuje např. dětem učit se i ve večerních hodinách

 » V neposlední řadě je nutné zmínit, že Lion Lights jsou masajskou iniciativou – toto je velice důležité, 
zvláště v kontextu reality, kdy valná většina výzkumu a snah na ochranu přírody přichází do Afriky 
ze západního světa, a to často formou příkazů a zákazů. Ochrana přírody se tam pak stává něčím 
nedobrovolným, násilným a lokálními obyvateli nechtěným.

 » Jakmile ale přijde řešení zevnitř, je mnohem větší ochota aplikovat toto řešení a obvykle se také 
setkáme s vyšší mírou pochopení, proč je řešení přínosné

 » Masajové sami tak 
mohou mít pod 
kontrolou ochranu 
lvů na jejich území 
a snažit se o úspěch 
jimi vynalezené 
strategie

Pro vcítění studentů 
do situace lze uvést 
hypotetický příklad zákazu 
pokácení stromu na vlastním 
pozemku vydaný orgány 
USA s odůvodněním, že 
se jedná o ohrožený druh, 
vs. doporučení zachování 
daného stromu ze strany 
vlastních známých či 
příbuzných – přátelská rada 
má obvykle větší potenciál 
k úspěchu.



Snímek 18: Poučení

 » Ukázali jsme si, že konflikt mezi lvy a Masaji lze řešit, toto je ale jen jeden z problémů, kterým příroda 
čelí – spousta dalších teprve na řešení čeká

 » Tento příklad je ale důležitý hned v několika ohledech: 

 » Naučil nás, že i zdánlivě neřešitelné problémy mohou mít východisko

 » ...a že je nutné hledat taková řešení, která fungují jak pro přírodu, tak pro lidi

 » Místo zakazování a přikazování, které řeší pouhé symptomy problému, je nutné se zabývat jeho 
jádrem

 » Pro to, abychom na taková řešení přišli, je často nutné “think outside the box”

Víte, co tato anglická fráze –“think outside the box” – znamená?

Frázi lze přeložit jako “přemýšlet nekonvenčně” nebo “dívat se na věci jinak”.
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Snímek 19: Co můžete udělat pro ochranu přírody právě vy?

 » Co můžete udělat pro přírodu právě vy? Jak jsme si dnes demonstrovali, každý živočich a každá 
rostlina potřebují pro své přežití něco jiného, a nikdo z nás nemůže pomoci všem najednou; existují ale 
obecná doporučení, která přírodě prospějí a umožní jí správně fungovat.

Znáte nějaké tipy, kterými se může každý z nás řídit a přírodě tak pomáhat?

Snímek nejprve zobrazuje pouze otázku, bez doporučení, ta lektor zobrazí až po uzavření interaktivního okénka.

 » “Reduce, reuse, recycle”: reduce znamená redukovat množství odpadu, které produkujeme, 
a to například tím, že odmítneme použití jednorázové nákupní tašky v obchodě; dále reuse 
neboli znovupoužití předmětů, které by se jinak staly odpadem, například znovupoužití sklenice 
od marmelády například na nákup v bezobalovém obchodě; a v neposlední řadě pak recycle neboli 
recyklace

 » Nikdy nevyhazujte přírodně neodbouratelný odpad do krajiny a naopak odpadky, které v přírodě 
naleznete, sbírejte, a poté dejte k recyklaci

 » Nikdy nekonzumujte ohrožené živočichy ani rostliny, a v případě konzumace jakýchkoliv volně 
žijících a rostoucích živočichů a rostlin volte udržitelné zdroje, např. ryby a mořské plody 
z udržitelných zdrojů naleznete v obchodech s označením “Certified sustainable seafood”

 » Pomozte redukovat klimatickou změnu snížením své uhlíkové stopy

Víte, jak můžete snížit svou uhlíkovou stopu?

Lektor doplní další tipy, jak snížit uhlíkovou stopu a příspět tak ke zmírnění klimatické změny.

 » Pokud se koupete v oblasti korálových útesů, používejte zásadně jen opalovací krémy s certifikací 
“coral-safe” (lze zakoupit v drogeriích a lékárnách) – běžné opalovací krémy mořským korálům škodí

 » Pokud máte možnost, 
pěstujte na své 
zahradě divoké 
rostliny, a za žádných 
okolností nepoužívejte 
pesticidy

 » Darujte peníze, 
anebo si přejte ke 
svým narozeninám či 
k Vánocům darování 
peněz na projekty 
ochrany přírody

 » Pokud byste rádi 
darovali na projekt 
Lion Lights, udělejte 
tak prosím na 
stránce lion-lights.
org (v prezentaci 
naleznete QR kód) – 
každá koruna pomůže 



Snímek 20: Závěr

 » Děkuji za pozornost a doufám, že jste si každý z workshopu něco odnesli, ať už porozumnění 
propojenosti ekosystémů, nová fakta o úbytku a ohrožení lvů v Africe nebo motivaci pro ochranu 
přírody v každodenním životě

Zajímá vás více o ochraně přírody?

Nyní přichází prostor pro otevřenou diskuzi, otázky k tématu ochrany přírody, projektu Lion Lights a reflexi 
workshopu.
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Instrukce ke skupinové aktivitě: tvorbě argumentů

Tyto instrukce se týkají skupinové aktivity ve 41.–60. minutě workshopu (PowerPoint snímek 12). Instrukce lze 
upravit dle velikosti třídy, úrovně znalosti anglického jazyka a uvážení lektora. Skupinovou aktivitu doporučujeme 
prodloužit o přestávku, během níž skupiny pokračují v práci, ale mohou využít přestávky k občerstvení. Celkem 
doporučujeme na samostatnou práci vyřadit minimálně 20–30 minut, u tříd s nižší znalostí angličtiny pak delší 
časový úsek.

 » V rámci této skupinové aktivity studenti jednotlivých skupin beroucích na sebe roli environmentálních 
právníků a lidskoprávních advokátů spolupracují na tvorbě argumentů pro obhajobu práv lvů nebo 
masajských komunit

 » Tvorbě argumentů asistují informační materiály s úryvky článků, analýz, legislativy a dalších materiálů 
(psané v angličtině)

 » Studenti se rozdělí do čtyř shodně početných skupin při větší velikosti třídy (16 až 32 studentů), případně 
do dvou shodně početných skupin při menší velikosti třídy (6 až 15 studentů)

 » Skupiny doporučujeme rozdělit tak, aby disponovaly rovnoměrným rozložením znalostí anglického jazyka

 » Polovině skupin je přiřazena role environmentálních právníků, jejichž cílem je hájit práva lvů, druhé polovině 
skupin je přiřazena role lidskoprávních advokátů, jejichž cílem je hájit práva masajských komunit

 » Role doporučujeme rozdělit bez ohledu na přání studentů, a to pro podporu rozvoje schopností obhajoby 
názorů odlišných od vlastních

 » Lavice doporučujeme přesunout tak, aby skupiny mohly sedět kolem jedné nebo více spojených lavic

 » Každá skupina dostane set materiálů, které obsahují články, analýzy, útržky legislativy a další materiály, 
ze kterých mohou studenti čerpat pro tvorbu svých argumentů (tyto materiály naleznete v příloze této 
metodiky) – environmentální právníci dostanou pouze materiály týkající se lvů, lidskoprávní advokáti pak 
pouze materiály týkající se masajských komunit

 » Materiály jsou psané v angličtině, ty nejdůležitější části jsou žlutě zvýrazněné – studentům s pokročilou 
angličtinou doporučujeme čerpat z celých textů, studentům s nižší znalostí angličtiny pak se soustředit 
na zvýrazněné části

 » Studenti mohou vytvářet i další argumenty, které se nezakládají na tištěných materiálech, musí být ale 
založeny na jiných relevantních zdrojích; za žádných okolností nesmí šířit lživé informace

 » Studenti mohou používat mobilní telefony k překladu anglických slovíček a k vyhledávání informací pro 
tvorbu vlastních argumentů

 » Lektor studentům pomáhá s překladem neznámých slovíček a frází, tyto slovíčka a fráze doporučujeme spolu 
s překladem psát na tabuli, aby k nim měli přístup všichni studenti

 » Cílem studentů je sepsat set argumentů hájící práva jejich “klientů”, tzn. práva lvů na predaci masajského 
dobytka (environmentální právníci) a práva masajských komunit na obranu před lvy i v podobě zabíjení lvů 
(lidskoprávní advokáti); tyto argumenty doporučujeme skupinám sepsat do bodů v češtině

 » Každá skupina si předem zvolí jednoho mluvčího, který bude v diskuzi skupinou utvořené argumenty 
prezentovat



Tipy pro vedení diskuze

Tyto tipy se týkají diskuze v 61.–85. minutě workshopu (PowerPoint snímek 12), která přímo navazuje 
na skupinovou práci: tvorbu argumentů (předchozí stránka). Na diskuzi doporučujeme vyhradit 25 minut.

 » Mluvčí jednotlivých skupin prezentují své argumenty

 » Ostatní studenti opačných skupin se snaží protiargumentovat, racionálně a podloženě shazovat řečené 
argumenty a vysvětlovat, proč je považují za neplatné nebo nepodstatné

 » Lektor v tuto chvíli funguje jako moderátor diskuze: dává slovo těm, jejichž argumenty ještě nezazněly 
a snaží se držet vybalancovanou diskuzi, sám se ale do diskuze nezapojuje

 » Mluvčí jednotlivých skupin se přemístí do přední části místnosti před ostatní studenty, mluvčí 
environmentálních týmů stojí na opačné straně než mluvčí týmů lidskoprávních; ostatní studenti setrvají 
v lavicích v rámci svých skupin

 » Lektor se přemístí do zadní části místnosti, tzn. naprosti mluvčím a za ostatní studenty tak, aby byl schopen 
sledovat všechny studenty najednou

 » Lektor střídavě dává slovo mluvčím ze strany environmentálních právníků a lidskoprávních advokátů, kteří 
následně prezentují vždy jeden ze svých argumentů (vytvořených v rámci skupinové práce)

 » Lektor následně dává slovo studentům v lavicích, kteří se snaží vyřčenému argumentu oponovat (studenti 
environmentálního týmu oponují argumentům ze strany lidskoprávních advokátů a naopak)

 » Mluvčí jednotlivých týmů pak mohou reagovat zpět na opozici z lavic

 » Tento postup lze opakovat dokud je diskuze navázaná na prvotní argument “plodná“, následně doporučujeme 
diskuzní vlákno přerušit a dát slovo mluvčímu z opačné strany, aby prezentoval argument nový

 » V menších třídách je možné ponechat prostor volné diskuzi namísto moderování diskuze lektorem, ve větších 
toto ale nedoporučujeme z důvodu možného sklouznutí diskuze k chaosu

 » Pro usnadnění moderování diskuze je možné využít asistenčního předmětu, např. tenisovému míčku, a pouze 
studenti kteří aktuálně tento asistenční předmět drží mohou prezentovat své argumenty

 » Lektor se sám do diskuze nezapojuje, pouze se jí snaží držet vybalancovanou tím, že dává slovo stranám, 
jejichž argumenty aktuálně zaznívají méně

 » Doporučujeme okamžitě zastavit jakékoliv pokřikování, nadávání a další nevhodné chování

 » Po vyčerpání argumentů mluvčích doporučujeme dát slovo studentům v lavicích, pokud by chtěli do diskuze 
něco doplnit

 » Na závěr diskuze doporučujeme dát mluvčím prostor pro “závěrečnou řeč“, tzn. shrnutí všech jejich 
argumentů do minutového až dvouminutového proslovu

 » Diskuzi doporučujeme vést v češtině, v případě tříd s velmi pokročilou znalostí amgličtiny ji ale lze vést 
i z části či zcela v angličtině
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Maasai Culture 
The Maasai Tribe are tribal peoples located in Eastern 
Africa. They are famous the world over for their unique 
culture. They are one of the most culturally distinctive tribes 
in Africa, easily recognisable for their brilliant red blankets 
and colourful bead jewellery.


These semi-nomadic people are warrior pastoralists, 
famous for herding cattle, and for their fighting skills. 
Traditionally, all young men left their families at the age of 14 
to begin their warriorship training, which meant surviving in 
the bush for more than seven years, with nothing but a 
blanket and spear. This extraordinary initiation into 
adulthood frequently involved having to kill lions and 
leopards – or be killed – and was designed to develop 
survival skills, and foster a knowledge of and communion 
with nature almost unheard of in the developed world.


The Maasai people are monotheistic, and their God is named Engai or Enkai, a God who is mostly 
benevolent and who manifests himself in the form of different colors, according to the feelings he 
is experiencing. All of the traditional Maasai music is vocal, except for the large horns used for 
certain songs. Their music comprises of rhythms rendered by a chorus of vocalists singing 
harmonies. The beads that both the men and women wear also create a jingling sound 
themselves while the Masai jump and dance.


If we want the Maasai’s rich culture and people to live, 
we must protect the last remaining Maasai lands.



Importance of cattle in Maasai community

The Maasai depend on their cattle in meeting all of their basic needs: food, clothing, and shelter. 

Their traditional diet relies heavily on milk and dairy products, lean beef and other meats, cattle fat, and 

blood, on which they depend for their salt intake. Several cooking utensils and drinking vessels 

are traditionally made from cattle rib bones and horns. Its hides have often been employed for bedding 

materials and for the walls or roofs of temporary shelters. More permanent houses include a plaster made 

from bovine dung and urine. For many years they clothed themselves in garments known as shuka, made 

from cowhide. Some still use its leather to make sandals. 

Cows come before everything else for the Maasai. They are the single most important aspect of their 

lives. The Maasai men take great pride in herding as their cows are their most prized possessions. 

Cattle represent the fundamental currency in traditional Maasai society. Families seek to accumulate large 

herds to demonstrate their wealth and status. They are sold and bartered in many kinds of exchanges 

involving goods and services. The Maasai have no central political structure, so it is common for cattle to 

change hands as part of diplomatic relations between clans. Cattle are almost always part of a young 

woman’s bride price, delivered by the groom to the bride’s family. A man may take more than one wife if he 

is wealthy enough—and this wealth, of course, is denominated in cattle. A community will offer one or more 

cattle as a gift to a young warrior who exhibits exceptional bravery, and by the same token, payment in cattle 

may also be demanded as a fine for dishonorable or criminal behavior. 



Maasai and their dependence on cattle 
Cattle is everything for the 
Maasai. They need it for their 
economy, for their daily lives, 
for their survival. They do not 
have any money – they 
exchange cows to pay for the 
education of their children. 
The meat, milk and blood that 
comes from cows are their 
only source of food. Without 
cattle, there are no Maasai.

Traditional Maasai hut made of cattle dung

Maasai people traditionally drink cattle 
blood important for their salt intake

Beef is the only source of food for the Maasai people

Maasai need cow hides to make shields, 
footwear and bedding



Lion damage 
- In southern Kenya, lions kill approximately 26,000 cattle each year

- Each cow is worth about 600-1,000 US$

- Many Maasai people report being attacked by lions at least once a week

- Some people are attacked every single day

- Lions often kill ALL animals they find in the homestead they attack

- On average, Maasai lose hundreds of animals in their lifetime due to lions



United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (excerpt) 

Resolution adopted by the General Assembly on 13 September 2007 
61/295. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 

… 

Article 20.1 

Indigenous peoples have the right to maintain and develop their political, economic and social systems or 

institutions, to be secure in the enjoyment of their own means of subsistence and development, and to engage 

freely in all their traditional and other economic activities. 

… 

Article 31.1 

Indigenous peoples have the right to maintain, control, protect and develop their cultural heritage, traditional 

knowledge and traditional cultural expressions, as well as the manifestations of their sciences, technologies 

and cultures, including human and genetic resources, seeds, medicines, knowledge of the properties of fauna 

and flora, oral traditions, literatures, designs, sports and traditional games and visual and performing arts. 

They also have the 23 right to maintain, control, protect and develop their intellectual property over such 

cultural heritage, traditional knowledge, and traditional cultural expressions.



Story of Jeremiah - Maasai man, husband and father

“I'm married with one wife and then I have four children. Two of them are grown-ups and then I 

have two little ones, one young girl who is 10 months old and a boy who is 12 years old. I really 

love them. I really love them. I really love my family. But sometimes we, Maasai, struggle to… 

struggle to feed our families, because we depend on our animals as a source of income. It's how we 

save our money. Maasai save their money through cattle. Therefore, when lions kill our animals, 

sometimes we are left without any animals and then… Oh, so sad. It's so sad when...when a man is 

not able to put food on the table, then sometimes even families are broken. And I think it's so sad 

and...it's so sad if you are not able to feed your children. And that is why now you find sometimes 

Maasai kill...kill lions. It is the only thing we can do. The only thing we can do to protect our 

families, our wives and children. It is the only thing, really.” 

– Jeremiah 






Governmental solution

 In order to prevent the retaliatory killings, the Kenyan government promises to pay 
compensation for the affected families. Unfortunately, this does not always work 
smoothly. Families have to be able to prove that the killing was done by lions, that 
they did everything possible to prevent it and still, they do not always receive the 
money.

If they do, it is often less than how much they originally paid for the cattle. “The 
government pays 15,000 shillings [$175] per cow,” an anonymous Maasai says, 
“which is too little considering that the animal goes at 60,000 shillings [$700] at the 
market.” He also stated that the government moves slowly, sometimes taking two 
years to give herders their consolation money.



Protecting cattle from lion attacks

(1) Predator-proof fence

Idea: Cattle is protected by sturdy fence physically 
protecting them from lions

Why it does not work: 
• Very expensive, most Maasai households can’t afford

• Needs to be repaired regularly (expensive)

• Not 100% effective, many lions are able to overcome


(2) Fire

Idea: Fire is set close to the cattle to scare the lions off

Why it does not work: 
• Lions get used to it over time and continue the 

depredation

• Dangerous for land and wildlife, especially in dry season

• Dangerous for people, cattle and buildings


(3) Guarding animals (dogs)

Idea: Dogs protect the cattle from lions, alert people 
when lions attack

Why it does not work: 
• Guarding animals often scared of lions

• Sometimes killed by lions


(4) Financial compensation

Idea: Government pays financial compensation to 
affected Maasai communities

Why it does not work: 
• Very expensive for government

• Doesn’t always pay to the Maasai the amount lost

• Very lengthy process

• Doesn’t solve the heart of the problem




The role of lions in the ecosystem 

HERBIVORE POPULATION CONTROL 
Lions are the apex predator of the African savanna. They play the critical role of managing 
large herbivore populations of buffalos, impalas, zebras, and even elephants and giraffes. 
In a balanced ecosystem, the number of herbivores needs to be kept in check. If there are 
too many herbivores, the vegetation is overgrazed and habitats inevitably degrade.

DISEASE CONTROL 
Lions prey primarily on herd animals, attacking the herd and focusing on the weakest 
members that fall behind the herd. Since herds attempt to protect their young, most 
animals that fall prey to lions are either very old or sick. Since herd populations are also 
checked by disease and parasites, predation by lions keeps these herds strong and 
healthy. Without lions, there would be more animals serving as hosts for parasites and 
pathogens that would spread throughout the herd, leading to fewer healthy animals.

LIMITATION OF SMALLER PREDATORS 
Without the threat of apex predators like lions, smaller carnivores tend to multiply. These 
animals typically live in large groups. When they proliferate, they cause similar problems 
for farmers and villagers as the lions did, but their numbers can make them more difficult 
to control. For example, after a systematic reduction of lions in Ghana, olive baboons 
became far more prevalent. These mid-sized predators caused significant problems in 
farms and villages by attacking livestock, damaging crops and spreading intestinal 
parasites and disease to the villagers.



 

Lion diet 
What do lions eat 

Lions are "obligate carnivores” – that means that meat is the only food source they can eat. 
They may consume small amounts of plant material, but they do not have the intestinal 
system to digest it well. Lions’ body does not produce all the amino acids it needs for 
survival. So to fulfill their nutritional requirements, lions must eat meat or flesh of other 

animals. The digestive system of lions is naturally designed for the digestion of only meat 
and it lacks the enzymes for the breakdown of plant matter. To survive, lions need on 
average between 5kg and 7kg of meat a day. Lions feed of large herbivores such as 

zebras, giraffes and antelopes, but when the natural prey becomes scarce, they might 
resort to preying on livestock such as cattle or sheep.



Lions and people 
Habitat loss and fragmentation due to conversion of land for agriculture has forced lions 
to live in closer proximity to human settlements. As a result, conflict is often characterized 
by lions preying upon  livestock, known as livestock depredation. When depredation 
events take place, farmers suffer financial losses and lions face threats of retaliatory 
killing. The main cause of conflict is habitat loss.


83% of the African lion's range has been reduced and what remains is increasingly 
fragmented. Lions, as large  carnivores, rely on large connected expanses of land. The 
conversion of their habitat into agricultural land prevents them from dispersing and can 
limit the availability of natural prey.  Lions are therefore roaming closer to farms than 
before and are at a higher risk of preying on livestock.



Financial value of lions in tourism industry


Wildlife watching is a very important segment of tourism for most African countries, representing 
80% of the total annual sales of trips to Africa, with the ‘safari’ as the most popular product.

Foreign tourists contributed over US$30 billion to the countries of sub-Saharan Africa in 2017 and 
lions are a favourite with visitors to protected areas. In particular, these and other charismatic 
mega-fauna have a vital flagship role by attracting most overseas and first-time visitors to 
protected areas.

Visitor interviews in Kruger National Park in South Africa identify large predators as the most 
attractive incentive for visitors and most important for influencing visitors’ behaviour. An 
assessment of photos of African 
species loaded on Flickr found 
lions’ pictures were uploaded well 
over two times more than any other 
species.

Richness of large wildlife species is 
positively related to income derived 
from ecotourism. If charismatic 
species disappear, the economic 
losses can be great. Visitor surveys 
in Uganda found nearly 40% would 
want to see the park entry fees 
reduced if large cats were not to be 
seen. Each lion in the Queen 
Elizabeth National Park has been 
estimated at a value of nearly 
US$19,000 per year in tourism 
revenue.




Eco-tourism 
If Africa loses its lions it will lose out on one of the major competitive edges 
that it has over other regions of the world. Africa’s lions are vital on many 
levels. The tourism industry is one of the fastest growing industries in the 
world, and eco-tourism is one of the fastest growing sectors of that industry.

Lions are one of most sought-after animals among visiting tourists and are a key 
reason why people are attracted to visit Africa. Tourism generates at least $34 
billion for Africa every year, and those revenues are set to increase as demand 
for wildlife viewing grows. Africa has the most impressive assemblage of large 
mammals in the world.

The impact on the tourism sector is significant. Lions are the biggest drawcard 
for tourists to Africa’s wildlife areas. Without lions, Africa would lose its 
competitive edge over wildlife destinations on other continents. Rwanda lost its 
lions, but recently reintroduced them into one of their flagship protected 
areas, Akagera National Park. Following the reintroduction, the number of 
tourists visiting the park increased significantly.

Consequently, if Africa is able to secure its lions, other wildlife and wild 
lands, the continent has potential to benefit from economic growth and economic 
diversification as a result of the growth of tourism and related industries.



The Amboseli story 
The human population in the Amboseli Basin had been growing rapidly for decades, and in 2006 it 

reached a tipping point when Amboseli's 100 lions found themselves living alongside 35,000 

Maasai and two million head of livestock. 

With little room left for lions and their wild prey, lions began killing livestock like never 

before, and the Maasai began killing lions, not as a rite of passage, but in retaliation. In 2006, the 

Maasai speared or poisoned 42 lions. It was a fundamental cultural shift that threatened to wipe out 

the lions of Amboseli. 

"There used to be so many lions when I was younger," Saitoti would say, years later. "We 

almost wiped them out.” At the time, however, Saitoti had no inkling of the bigger picture. 

After killing his fourth lion in 2006, Saitoti was arrested, briefly imprisoned and fined 70,000 

Kenyan shillings (around £465); although widespread, lion-killing has, like all hunting, been illegal 

in Kenya since 1977. Not long after Saitoti was released from prison, some of his cows went 

missing. Convinced that a lion had taken them, he set off in pursuit, tracking two lions through the 

bush. Hours later, he crept up to within a metre or two of a sleeping male lion and speared it 

through the chest. 



WHY AFRICAN LIONS ARE IMPORTANT 

Lions are top predators in their environment, whether that’s grasslands, desert 
or open woodland. It means they play a crucial role in keeping a healthy 
balance of numbers among other animals, especially herbivores like zebra and 
wildebeest – which in turn influences the condition of grasslands and forests.

By protecting a lion’s landscape, we’re helping the whole area to thrive, which 
doesn’t just benefit wildlife but the people who rely on local natural resources 
too. Without lions, disease spread is likely across species, and vast savanna 
grassland ecosystems would disintegrate into dysfunctional, barren landscapes 
impacting all life within.



Human-lion conflict 
Humans present the greatest threat to the lion's 
continued survival in the wild. As human 
development increases, more wild savanna habitat 
is being destroyed or used for farming or ranching 
livestock. When a lion kills or threatens a farmer 
or rancher's livelihood, that individual is likely 
to poach or poison the lion in retribution. 

Between 2001 and 2011, Maasai killed  more than 
200 lions in southern Kenya, the equivalent of 40 
percent of the population each year. The 
deliberate killing of lions by Maasai pastoralists 
is illegal, but continues despite mitigation 
attempts.



Lion population decline 
➡ Lions have vanished from 90% of their range over the last 50 years


➡ Fewer than 2,000 lions remain in Kenya down from an estimated 20,000 only 5 
decades ago


➡ Their numbers keep falling


➡ Lion populations in West, Central, and East Africa are likely to suffer a projected 50% 
decline over the next two decades


➡ Many lion populations are either now gone or expected to disappear within the next 
few decades


➡ Experts believe lions will soon exist only in ZOOs


➡ The main threats to African lions are human-wildlife conflict and natural prey decline, 
as well as habitat loss, climate change and wildlife trade.


➡ The conflict between the Maasai and lions is one of the largest drivers of lion 
populations declines in Africa




Legal Notice No. 120 of 1977 

In Kenya, hunting is by law prohibited and illegal. This legal prohibition was 

imposed in the year 1977 vide  Legal Notice No. 120 of 1977, by which the 

Kenya Government banned all forms of hunting in Kenya. The ban remains in 

force to date. This means that in Kenya, hunting has since 1977 remained 

illegal to date. There can therefore be no persons, group(s) of persons or 

communities lawfully practicing hunting in Kenya, even as a traditional way of 

life. For that reason, until this ban has been lifted, no person(s), no group(s) of 

persons, and no community, can be lawfully practicing traditional or any form 

of hunting in Kenya.

Lion population decline 
➡ Lions have vanished from 90% of their range over the last 50 years


➡ Fewer than 2,000 lions remain in Kenya down from an estimated 20,000 only 5 
decades ago


➡ Their numbers keep falling


➡ Lion populations in West, Central, and East Africa are likely to suffer a projected 50% 
decline over the next two decades


➡ Many lion populations are either now gone or expected to disappear within the next 
few decades


➡ Experts believe lions will soon exist only in ZOOs


➡ The main threats to African lions are human-wildlife conflict and natural prey decline, 
as well as habitat loss, climate change and wildlife trade.


➡ The conflict between the Maasai and lions is one of the largest drivers of lion 
populations declines in Africa
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Kristýna Čechlovská
autorka metodiky lekce

Kristýna Čechlovská vystudovala obor přírodopisná a mořská fotografie 
(Marine and Natural History Photography) na univerzitě Falmouth 
University ve Velké Británii, obor ekologie volně žijících živočichů 
(Wildlife Ecology) na univerzitě Deakin University v Austrálii a obor 
globální ochrana biodiverzity (Global Biodiversity Conservation) 
na univerzitě University of Sussex ve Velké Británii. Dokumentární film 
Light for Lions, který je součástí této lekce, natočila v Keni v roce 2021 
v rámci své bakalářské práce.

V případě zájmu nabízí osobní vedení tohoto programu na základních 
a středních školách. Program lze prodloužit také o prezentaci Kristýniných 
zkušeností se studiem vysoké školy v zahraničí a o tipy pro studenty, kteří 
by o takové studium projevili zájem.



Program “Ochrana biodiverzity se zaměřením na ochranu lvů v Keni” 
je ekologický osvětový program zabývající se problematikou ochrany 

přírody, živočichů a rostlin z ekologického, sociálního i právního hlediska, 
vysvětluje důležitost biodiverzity pro lidstvo a správné fungování ekosystémů 

i celé planety, přibližuje aktuální stav biodiverzity a hrozby současnosti 
i budoucnosti, hlouběji se zabývá ochranou živočišných druhů v ČR i ve světě 

a to se speciálním zaměřením na ochranu lvů v Keni.

Program uvádí problematiku ochrany africké přírody souběžně 
s umožněním tradičního způsobu života masajských komunit a zároveň 

práva na ekonomický rozvoj států subsaharské Afriky. Prezentuje vícestranný 
problém, při jehož řešení je nutné se zabývat stránkou etickou, právní, 

ekonomickou i biologickou, vytvářet kompromisy a hledat inovativní řešení. 
Studenty motivuje k diskuzi, konstruktivní kritice a kritickému myšlení.

Dekujeme, že nám pomáháte šírit 
povedomí o stavu planety!


