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Čápi z Makova se mohou na svobodu připravovat v novém
(30. 11. 2015, Makov) Záchranná stanice v Makově je proslavena svými čapími cestovateli, kteří, ač
odchováni handicapovaným párem, vydali se na dlouhou pouť do Afriky a byli při tom sledováni
prostřednictvím vysílaček. Handicapovaní čapí rodiče ve stanici úspěšně hnízdí již 11 let. Stanice
proto svůj areál pro čápy průběžně vylepšuje. Díky finanční podpoře Lesů České republiky nyní
postavili velkou rozletovou voliéru a v ní dokonce i jezírko, ve kterém se například mladí čápi
mohou učit lovit ryby.
„Se stavbou voliéry jsme začali již v loňském roce. Provedli jsme oplocení a na začátku tohoto roku
také zasíťování. Vybudovat potřebné jezírko jsme však mohli až díky prostředkům z programu
Českého svazu ochránců přírody, podporovaného státním podnikem Lesy České republiky,“
konstatuje šéf stanice Makov, Libor Šejna. „Rozměry 40 x 25 metrů je voliéra pravděpodobně
největší v ČR a bude ji možné využít i pro rozlétání větších druhů ptáků z jiných stanic, například
větších sov, dravců, čápů a podobně,“ dodává Šejna. Rozletové voliéry jsou nezbytné zejména při
přípravě mláďat, která se do stanic dostávají ještě nevzletná, anebo při rekonvalescenci ptáků
přijímaných s úrazy křídel, dokonce i s jejich frakturami. Dostatečně velký prostor voliéry je pro
obnovení ochablého létacího svalstva nezbytný. Před samotným vypuštěním zpět do přírody je také
nutné vědět, že je pták schopen ulovit si živou potravu.
Záchranná stanice v Makově působní v Jižních Čechách a spravuje území obcí s rozšířenou působností
Blatná, Milevsko, Písek, Strakonice a Vodňany. Ročně přijme z naší přírody téměř 300 zvířat v nouzi.
Nejčastějšími pacienty jsou poštolky, netopýři a ježci.
Makovská stanice se pyšní kromě mediálně sledovaných čápů ještě další perličkou a tou je
sledovanost jejich webových stránek. Díky kamerám umístěným k čapímu hnízdu a krmítku už se
počítadlo stránek www.makov.cz přehouplo přes 4 miliony návštěvníků.

Pokud vám není lhostejný osud zraněných či jinak handicapovaných 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 ROK na číslo 87777 (platí pro všechny operátory, cena DMS je 30 Kč, příjemce obdrží
měsíční platbu 28,50 Kč, službu provozuje Fórum dárců). Podpořit můžete přímo i ZS Makov. Více informací
naleznete na www.zvirevnouzi.cz
Krátké video k projektu najdete pod odkazem https://www.youtube.com/watch?v=b-sKJoxJWH4
Fotografie zašleme na vyžádání
Kontakt: Libor Šejna, ZS Makov, 724 090 220
Zdeňka Nezmeškalová, Český svaz ochránců přírody, 774 155 155
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