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Masakr motorovou pilou po česku.
(14. 3. 2016, Praha) Kdo se zbavuje starých stromů, zbavuje se i starých lidí, napsal uznávaný geolog a
klimatolog Václav Cílek, k srdci si však tento citát bere málokdo. Zima už pomalu předává svou vládu jaru
a ze zahrad a parků zní motorové pily. K zemi padají tiší svědci našich dějin. S cílem pokácet v období
vegetačního klidu urychleně vše, co přijde do cesty, neuniknou zubům pil ani v dutinách zimující netopýři.
Mnohdy si tak podobná akce nezadá s americkým thrillerem Texaský masakr motorovou pilou a vzácní
noční živočichové hynou po desítkách.
Jeden z prvních letošních případů řešila na počátku března záchranná stanice ve Vlašimi. „O víkendu při
porážení stromu ve Zbořeném Kostelci vypadlo ze kmenu padesát netopýrů rezavých. Než jsme dorazili na
místo, tak jich lesáci posbírali pět a ostatní ulítli. Jeden uhynul a čtyři máme v péči“, popisuje Jaroslava
Syslová, vedoucí Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim.
Před kácením varují také kolegové ze záchranné stanice v Huslíku u Poděbrad. I tam přijímali kolonii
zimujících netopýrů, kteří byli objeveni při kácení stromu. „V našem případě došlo k pokácení stromu s 29
netopýry rezavými, 21 samicemi a 8 samci. Naštěstí nedošlo k vážnému zranění žádného z nich. Konec zimy
je pro netopýry nejzranitelnější, jelikož mají pouze zbytky tukových zásob nastřádaných na zimu, proto
prosíme, snažte se již nyní doupné stromy nekácet,“ žádá veřejnost šéf stanice Luboš Vaněk.
Všechny druhy našich netopýrů jsou dle zákona zvláště chráněni a zasluhují si naši pozornost.
Kácení však nepostihuje jen netopýry. Na kácení v těchto dnech doplácí také veverky, které mají v dutinách
stromů hnízda s čerstvě narozenými mláďaty. Není výjimkou, že ve stromech již hnízdí také ptáci.
Jaké je řešení? Prvním pravidlem je „být vnímavý k tomu, co se děje kolem nás“. Zvažte, zda strom, který
chcete kácet, opravdu nemůže na svém místě zůstat. I když vám již nenese užitek, je nenahraditelnou
součástí ekosystému na daném místě. Pokud není zbytí, je dobré si před kácením nechat strom prohlédnout
odborníky. Buď se lze obrátit na pracovníky záchranných stanic, nebo kontaktovat Českou společnost pro
ochranu netopýrů. Pokud se nepodaří na zvířata přijít včas, vše se dá napravit alespoň rychlým zásahem
odborníků. Kontakty na příslušné stanice jsou k dispozici na stránce www.zachranazvirat.cz, případně je
možné se poradit na centrálním čísle 774 155 155.
Péče o zvířata v záchranných stanicích je velmi nákladná, a proto se snažíme získat finanční prostředky prostřednictvím
kampaně Zvíře v nouzi. 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
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