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Vydra mění garsonku za větší byt
Každé malé dítě ví, že vydra v žádném bytě nebydlí, natož, aby si dopřávala výměnu garsonky za
prostornější bydlení. A přece k tomu dnes došlo. Vydra a řada dalších obyvatel záchranné stanice Pátek u
Poděbrad dnes pomyslně „přebrali klíče od svého nového bydlení“. Veřejnosti byly představeny nové
expoziční prostory pro zvířata a došlo i k vypouštění vyléčených dravců zpět do volné přírody. Domů se
tak vrátily uzdravená poštolka a káně.
Řada lidí však netuší, že pokud se volně žijící zvíře, a nemusí to být jen vydra, dostane v přírodě do úzkých,
ať již vinou člověka či vlastní, postará se o něj jedna z dvaceti šesti záchranných stanic. Tyto stanice patří do
Národní sítě záchranných stanic pro volně žijící živočichy, kterou koordinuje Český svaz ochránců přírody.
Tak je tomu i v záchranné stanici Českého svazu ochránců přírody v Pátku, která od roku 1984 přijala do své
péče již více než 10 000 volně žijících živočichů. Ačkoli dělají záchranáři maximum, aby se jim podařilo
vypustit co nejvíce zvířat zpět do jejich přirozeného prostředí, některá poranění jsou tak závažná, že se tito
handicapovaní jedinci stávají trvalými obyvateli stanice. Tato zvířata se ocitají v nových životních rolích,
některá z nich odchovávají nalezená mláďata, jiná mohou pomoci při výuce ekologické výchovy.
Také pátečtí záchranáři se věnují kromě své hlavní činnosti – záchraně zvířat i ekologické výchově. Mezi
časté návštěvníky patří především školy a školky, zavítá sem však i široká veřejnost a tak se pátečtí rozhodli
pro zvýšení úrovně expozičních prostor. Jak říká vedoucí záchranné stanice Luboš Vaněk: „V letošním roce
proběhla výstavba nových expozičních voliér za významné finanční pomoci Lesů ČR. Nové voliéry poskytnou
zvýšené welfare pro držené živočichy a zároveň návštěvníkům umožní lepší získání informací o volně žijících
živočiších a jejich životě v přírodě.“ Slavnostní předání nového bydlení zvířecím majitelům proběhlo v
pátecké záchranné stanici právě dnes.
Celkově bylo zrekonstruováno a nově vybudováno šest voliér. Rekonstruována byla jedna voliéra pro
zpěvné ptáky o rozměrech 3,5 x 2,5 m a výšky 2,10 m a jedna voliéra pro vydru o rozměrech 4,5 x5 m a
výšky 2,10 m. Nová výstavba se týkala čtyř voliér o rozměrech 4,5 x 2,5m a výšky 2,10 m, které budou
sloužit převážně k držení dravců a sov.
Chcete-li podpořit záchranu zraněných a jinak postižených volně žijících živočichů, pošlete, prosím, svůj dar
na účet veřejné sbírky Zvíře v nouzi číslo: 33 55 33 22 / 0800. Více informací: www.zvirevnouzi.cz
Generálním partnerem sbírky Zvíře v nouzi je Nadace České spořitelny.
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