TISKOVÁ ZPRÁVA
Českého svazu ochránců přírody
Tel.: 222 516 115, 222 511 494

Fax: 222 511 496

E-mail: info@csop.cz

Skype: csop.kuvr

Web: www.csop.cz

k okamžitému zveřejnění

Přerovská záchranná stanice vstoupila do Národní sítě.
(Praha, 17. 3. 2014) Národní síť záchranných stanic, koordinovaná Českým svazem ochránců
přírody (ČSOP), sdružuje nejkvalitnější subjekty zabývající se odbornou pomocí handicapovaným
zvířatům. V pořadí už 29. členem této sítě se v těchto dnech stala záchranná stanice ORNIS při
Muzeu Komenského v Přerově.
Záchranná stanice Ornis má v rámci Národní sítě přidělené území Přerovska (ORP Přerov). Na něm
je povinna postarat se o jakékoliv lidmi nalezené divoké zvíře v nouzi. Veřejnost může pracovníky
této stanice kontaktovat na pohotovostních telefonech 581 219 910 a 724 947 543.
Přerovský Ornis není v záchraně zvířat žádným nováčkem. Vždyť v loňském roce poskytli pomoc
celkem 199 živočichům, především ptákům. Dokonce se jim podařilo odchovat a následně vypustit
do přírody ze zničeného hnízda vypadlá mláďata ledňáčků. Výzkumu a ochraně ptáků se Ornis
v Přerově věnuje již více než 70 roků!
Národní síť záchranných stanic založil ČSOP už v roce 1998. Postupně se její působnost rozšířila na
celé území ČR. Každá členská stanice má přidělené unikátní území, na kterém je povinna postarat
se o jakékoliv lidmi nalezené handicapované zvíře volně žijících druhů. V loňském roce tak 28
členských stanic přijalo celkem 15 636 zvířat. Z nich se podařilo zachránit a vypustit do přírody
přibližně polovinu. Kromě vlastní záchrany zvířat se stanice intenzivně věnují především
osvětovému působení na veřejnost a ekologické výchově. Kontakty na záchranné stanice naleznete
pod odkazem www.zachranazvirat.cz, více informací získáte na pohotovostním telefonu Národní
sítě č. 774 155 155.
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 28,50 Kč,
službu provozuje Fórum dárců). Více informací naleznete na www.zvirevnouzi.cz

Kontakt: Zdeňka Nezmeškalová, Český svaz ochránců přírody, 737 979 433

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

