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3000 zachráněných zvířat dostává nyní druhou šanci!
26.8.2013 Léto rozhodně není pro pracovníky záchranných stanic časem odpočinku. Přijímají
totiž nejvíce zvířat. Více jak polovina z ročního příjmu zraněných či jinak handicapovaných
živočichů připadá na letní měsíce! Přesto je léto pro záchranáře nejoblíbenějším obdobím. Proč?
V létě totiž zúročují práci a vypouští vyléčené pacienty na svobodu. Zpět do přírody se jich v létě
dostane okolo 3 000!
Nejčastěji se v létě do záchranných stanic dostávají mláďata ptáků – drobní pěvci, sovy a dravci. „Za léto tu
pipláme okolo osmdesáti mláďat. O odpočinku si můžeme nechat zdát. Před několika lety jsme si na
dovolenou našetřili, ale pár dní před nástupem jsme se s manželkou, která péči o zvířata ve stanici se mnou
obstarává, dohodli, že naše pacienty prostě nemůžeme nechat někomu cizímu na starost a tak jsme
dovolenou přenechali dětem“, komentuje situaci v létě Josef Zelený ze stanice Zelené Vendolí.
Hned začátkem srpna vypustili pracovníci záchranné stanice v Pátku u Poděbrad na svobodu prvních 15
zachráněných poštolek obecných. „Druhá polovina prázdnin je ideální čas pro další větší vypouštění
živočichů, kteří se u nás v průběhu jara a léta léčili. Nejvíce to jsou mláďata, která u nás dospěla a už jsou
sama schopná se o sebe v přírodě postarat. Zkoušku z dospělosti musí samo složit devět rorýsů, pět jiřiček,
šest ježků, pět poštolek, tři kalousi ušatí a jeden zajíc polní. Tak jim držme palce, ať se jim druhá šance
vydaří!“, upřesňuje šéf stanice Luboš Vaněk.

Ve stejný den jako v Pátku se vypouštělo i ve stanici Ochrany fauny ČR. „Dnes jsme přírodě vrátili
několik puštíků, kalouse ušatého, s holoubky a hrdličkami nám pomohli milí návštěvníci“, uvedli na svém
facebookovém profilu spolu s fotografiemi pracovníci stanice. Vzácným pacientem, který mohl opustit
stanici, byl například orel mořský. Ochrana fauny také upozorňuje na výskyt mláďat netopýrů: „V těchto
dnech se začínají osamostatňovat netopýří mláďata, mohou být zpočátku nejen nezkušená, ale i trochu
dezorientovaná a omylem vletět třeba i do vašeho příbytku. Pokud k tomu aby netopýr vyletěl, nestačí tma
a otevřená okna, pak ho uchopte kusem látky nebo rukavičkou a vložte do papírové krabice. Večer krabici
na klidném místě, nejlépe v blízkosti nálezu otevřete a umožněte mu vyletět.“
Pokud Vám není lhostejný osud zraněných volně žijících živočichů, můžete poskytnout finanční dar na konto
veřejné sbírky Zvíře v nouzi číslo: 33 55 33 22/0800 nebo poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS
ZVIREVNOUZI na číslo 87777 (platí pro všechny operátory, účtování DMS: 30 Kč, příjemce obdrží 27 Kč,
službu provozuje Fórum dárců). Více informací naleznete na www.zvirevnouzi.cz . Generálním partnerem
sbírky je Nadace České spořitelny.
Zdeňka Nezmeškalová, Český svaz ochránců přírody, tel. 737 979 433, mail: zvirevnouzi@csop.cz
Pozn. Fotografie vypouštěných zvířat v tiskové kvalitě zašleme na požádání

Český svaz ochránců přírody — Ústřední výkonná rada, Michelská 5, Praha 4, 140 00, IČ 00103764 DIČ CZ00103764

