Český svaz ochránců přírody
Základní organizace 09/07, Pátek 56, 290 01 Poděbrady
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stanice a odběrná místa jsou zřízena v
Brandýse nad Labem u pana Michala
Záchranná stanice pro zraněné
Hradského, v DDM Mladá Boleslav a
a handicapované živočichy
v Kojících u manželů Soukupových.
Stálou veterinární péči stanici
Stanice
pro
handicapované
zabezpečují MVDr. Jan Bartoněk a MVDr.
živočichy při základní organizaci Českého
Vladimír Šoltys. Při složitějších léčebných
svazu ochránců přírody Polabí vznikla v
zákrocích
spolupracuje
stanice
s
roce 1984. Je jednou ze zakládajících
Veterinárními klinikami v Jičíně, Českém
stanic Národní sítě stanic ČR a garantuje
Brodě, MVDr. Martinem Ptáčkem a
péči o volně žijící živočichy v působnosti
MVDr. Pavlínou Hájkovou.
měst Kolín, Jičín, Poděbrady, Nymburk,
Český Brod, Lysá nad Labem, Brandýs
Kontakty a sídlo záchranné stanice:
nad Labem, Mladá Boleslav a Mnichovo
Hradiště. Vedoucím stanice je pan Luboš
09/07 ZO ČSOP Polabí
Vaněk. Péči o živočichy a koordinaci
Stanice pro zraněné živočichy
projektů včetně ekovýchovných aktivit má
Pátek 56
na starosti Ing. Marta Bryndová, Ph.D.
290 01 Poděbrady
Péči o živočichy od konce roku 2014
tel. 603 864 822,
zajišťuje také Marie Kotyzová.
web: www.zachranazivocichu.cz
Facebook: ZachrannaStanicePatek
IČO:70843473
č.ú.: 20183-487798359/0800
Odběrná místa:



Obr. 1:
Sídlo stanice je v obci Pátek č.p. 56. Od
druhé poloviny roku 2015 bude hlavní část
přestěhována do lokality Huslík, poblíž
soutoku Labe s Cidlinou (Na Zálesí 248,
Poděbrady)
Stanice je v současné době
umístěna na pronajatých pozemcích a
členěna dle specializací na jednotlivé
skupiny živočichů. V sídle stanice je mimo
zázemí zahrnující vybavenou ordinaci a
karanténní místnosti i přípravna a sklad
krmení včetně technického vybavení pro
odchyt a převoz zvířat. Ve venkovních
prostorách je umístěno 32 voliér, včetně
rozletové voliéry.
Pro zkvalitnění péče o živočichy a
pro zjednodušení předaní živočichů občany
má zřízenu síť odběrných míst. Pobočky



Michal Hradský, Průhon 1290,
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,
tel. 605 946 483
Pinky Záchranná stanice pro veverky,
manželé
Soukupovi,
Kojice,
tel. 606 070 632
Zahrada DDM Mladá Boleslav,
Jaselská ulice 1119, tel. 326 329 113

Díky ověřenému a funkčnímu
systému jsou pracovníci stanice schopni do
3 hodin od nahlášení případu na kontaktní
telefon rychle a kvalitně ošetřit zraněné
živočichy v celé oblasti své působnosti.
Zaměstnanci
stanice
prošli
školením na kurzu o odborné způsobilosti
osoby pověřené za péči o handicapovaná
zvířata a na kurzu odborné způsobilosti pro
odchyt toulavých a opuštěných zvířat a
zacházení s nimi, včetně péče o ně
v útulcích pro zvířata, a pro sběr a
neškodné odstraňování kadáverů zvířat
v zájmovém chovu.
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Novinky v roce 2014
V roce 2014 byl zahájen projekt „Rekonstrukce stanice pro zraněné živočichy v Huslíku“,
který je financovaný z OPŽP, SFŽP a kofinancovaný Středočeským krajem, Skupinou ČEZ a
TPCA Partnerství pro Kolínsko. Projekt je veden pod akceptačním číslem: 11094646.
Předpokládaný termín ukončení projektu je 31.12.2015, otevření nového areálu by mělo
proběhnout již v létě 2015.

V průběhu roku 2014 byly zrealizovány další projekty:
 Rok s přírodou – projekt financovaný Středočeským krajem. Tematicky byl zaměřen
na jednotlivá období roku v souvislosti s ději, které se v přírodě odehrávají. Hlavním
úkolem projektu bylo osvětově působit na žáky mateřských škol, základních škol a
širokou veřejnost s cílem upozornit na problematiku ochrany přírody zábavnou
formou. Přednášky byly zaměřeny na to, jak pomáhat volně žijícím živočichům v
různých částech roku. Samostatnou akcí byl mezinárodní Den Země, který je
pracovníky ZS již tradičně pořádán, jak v Záchranné stanici, tak městě Poděbrady.
 Podpora činnosti záchranné stanice v Pátku – projekt financovaný Nadací ČEZ.
Finanční prostředky projektu byly využity na financování provozu Záchranné stanice
v Pátku, ty zahrnují především platy zaměstnanců, náklady na krmení živočichů,
veterinární péči a výjezdy pro živočichy.
 Čtvrtletník environmentálního vzdělávání - projekt financovaný Středočeským
krajem v rámci EVVO

Obr. 2:
Z projektu „Rok s přírodou“
financovaném
Středočeským
krajem byl pořízen skládací
nůžkový stan, který slouží
k prezentaci stanice při akcích
pro veřejnost.
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Péče o živočichy v roce 2014
V roce 2014 bylo do záchranné stanice přijato celkem 1300 jedinců zahrnujících 120
různých druhů (81 druhů
ptáků, 30 druhů savců, 7
druhů plazů a 2 druhy
obojživelníků).
V porovnání s rokem 2013
došlo ke snížení o 35
živočichů (v roce 2013
přijato
celkem
1335
jedinců), naopak druhová
rozmanitost se zvýšila o 16
druhů (o 12 druhů u ptáků a
4 druhy u savců). Tento
trend naznačuje mírný
pokles počtu ošetřených
živočichů
v porovnání
s rokem 2013. V tomto
roce však došlo k velkému
nárůstu živočichu o 233
jedinců, nyní očekáváme
spíše stagnaci v počtu
přijatých živočichů, jak
tomu bylo i v letech 2010 a
2011.
Podrobné druhové
složení všech přijatých
živočichů
je
uvedeno
v Grafu 1.
Z Grafu 1 je patrné,
že
mezi
nejvíce
frekventované druhy přijaté
do stanice patřil ježek
západní (110), kos černý
(99), veverka obecná (82),
rorýs obecný (76), poštolka
obecná (60), jiřička obecná
(51), holub hřivnáč (4),
vrabec domácí (42), ježek
východní (40) jejich počet
přesáhl počet 40 jedinců u
jednoho druhu. Součet
všech těchto druhů tvoří
604 jedinců z celkového
počtu přijatých živočichů.

Graf 1: Celkový počet přijatých živočichů podle druhů za rok 2014
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Další nezanedbatelná pozice patří i dalším druhům, jejichž počet se pohyboval od 35
do 21 jedinců: káně lesní, netopýr rezavý, zajíc polní, bažant obecný, kalous ušatý, hrdlička
zahradní, srnec obecný, holub domácí, vlaštovka obecná, labuť velká, netopýr parkový,
strakapoud velký.
Pořadí nejfrekventovanějších živočichů z minulého roku 2013 bylo: netopýr rezavý
(170), veverka obecná (132), ježek západní (105), ježek východní (96), poštolka obecná (69),
jiřička obecná (69), vrabec domácí (62), kos černý (55), rorýs obecný (48) a zajíc polní (36).
Graf 2: Hlavní důvody příjmu živočichů a jejich procentuelní zastoupení v roce 2014

Tab. 1: Hlavní důvody příjmu živočichů v roce 2014
V letošním roce, stejně jako
v minulých letech, převládá jako hlavní
důvod příjmu živočichů do stanice nález
mláďat (42,9 %) nebo zraněných jedinců
(32,5 %).
Hodnoty nejčastějších důvodů
však v porovnání s loňským rokem
výrazně stoupají (mláďata v roce 2013
tvořila 39,8 %, zranění 26,1%). Naopak
vysílení a odchycení jedinci klesají. Do
těchto skupin lze samozřejmě zařadit i
mláďata, která však v konečném
hledisku nejsou v těchto hodnotách
rozpoznatelná. V kategorii vysílení
v letošním roce zaujímají největší část
hlavně ježci západní z podzimních vrhů, kteří byli v mnoha případech ve velice špatném
kondičním stavu a také netopýři nalezení během celého roku. Vlivem počasí, bylo v letošním
roce vysílených pacientů o něco méně, stejně jako malých ježků na počátku a v průběhu
podzimu. Procentuální zastoupení jednotlivých důvodů můžeme vidět v Grafu 2 a Tabulce 1.
Důvod příjmu
mláďata
zranění
vysílení
odchyt
transfer
infekce
odchov
otrava
ostatní
deponace
kadáver
zabavení
Celkem

Počet zvířat (ks) Počet zvířat (%)
558
42,9
423
32,5
136
10,5
116
8,9
20
1,5
18
1,4
14
1,1
9
0,6
2
0,2
2
0,2
1
0,1
1
0,1
1300
100
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Největší počet zranění (z celkových 423 případů) byl zaznamenán u kosa černého
(62), poštolky obecné (35), káně lesní (25), ježka západního (21), strakapouda velkého (17),
zajíce polního (16), hrdličky zahradní (15), holuba hřivnáče (15), ježka východního (12),
veverky obecné (12), labutě velké (12), vrabce domácího (11) a rorýse obecného (11). Pozice
na prvních místech jsou vzhledem k loňskému roku téměř nezměněny, menší počet zranění se
vyskytl jen u špačka obecného a krahujce obecného.
Obr. 3:
Velké množství mláďat srnčí
zvěře je zraněno při
zemědělských
pracích.
Nejčastěji
dochází
k posekání
končetin
či
dalším sečným zraněním.
V hlavní sezoně pod koly
zemědělských strojů hyne i
velké
množství
zajíců,
dospělých jedinců srnčí
zvěře
nebo
i
ptáků
hnízdících
na
zemi.
Nebezpečím jsou i domácí
sekačky a křovinořezy.
Graf 3: Hlavní důvody vyřazení živočichů a jejich procentuelní zastoupení v roce 2014

Tab. 2: Hlavní důvody vyřazení živočichů v roce 2014
Důvod vyřazení
vypuštění
úhyn, utracení
v držení
předání
Celkem

Počet zvířat (ks)
766
355
158
21
1300

Počet zvířat (%)
58,9
27,3
12,2
1,6
100
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V Grafu 3 a Tabulce 2 je možné sledovat důvody vyřazení jednotlivých živočichů resp. jejich
další pobyt ve stanici. Z celkového počtu přijatých živočichů do stanice bylo 766 jedinců plně
vyléčeno a úspěšně vráceno do volné přírody (v roce 2013 to bylo právě 719 jedinců), 325
uhynulo, 30 muselo být utraceno, 21 trvale handicapovaných živočichů bylo předáno do jiné
stanice, organizaci, či fyzické osobě, 158 jedinců zůstává v léčebném procesu, v procesu
zimování nebo je nelze vypustit zpět do volné přírody. V letošním roce je procento úspěšného
vypuštění jedinců nejvyšší za poslední roky, celkem 58,9 % (v roce 2013 to bylo právě 54
%).
Obr. 4:
Nejen srážka s automobilem ale
i střet s vlakem bývá fatální pro
savce nebo ptáky. Srnče na
obrázku bylo nalezeno přímo na
kolejišti s otevřenou ranou na
hlavě plnou muších larev a
vajíček. I když počáteční péče
byla značně náročná, srnče se
podařilo zachránit a trvale
zůstává u nás ve stanici.

Obr. 5:
Procento vypuštěných živočichů je
každoročně více než 55 %. V roce
2012 přesáhlo i hranici 57 %.
V letošním roce dokonce dosáhlo
rekordních 58,9 %

Obr. 6:
Uvíznutí
v některé
z překážek
potkává například ježky, kteří jsou
velice obratní při prolézání
nejrůznějších skulin. Poměrně
častými případy jsou i labutě či
kachny, které vlivem zaseknutých
háčků nebo zamotaných vlasců
uvíznou poblíž vodních toků.
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Příjem všech živočichů byl největší měrou zastoupen z měst působnosti: Poděbrady
(267), Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (223), Kolín (184), Nymburk (153), Mladá
Boleslav (120), Jičín (61), Lysá nad Labem (52), Český Brod (51). Menší procento zaujímala
města Praha (37), Mnichovo Hradiště (29), která také spadají pod naši působnost. 20
živočichů jsme přijali také z Kutné Hory a 15 z Hradce Králové. Podrobný přehled je vidět
v Grafu 4.
V roce 2013 bylo pořadí měst: Kolín (278), Poděbrady (258), Mladá Boleslav (169),
Brandýs nad Labem (162), Nymburk (120), Praha (63), Jičín (50) a Lysá nad Labem (47).
Menší
procento
zaujímali města Český
Brod (42) a Mnichovo
Hradiště (29). Počet
přijatých živočichů se
v porovnání s minulým
rokem 2014 zvýšil
především
z měst
Brandýs n. L. (o
61 živočichů),
Jičín
(o 11 zvířat),
Poděbrady (o 9 zvířat)
Český Brod (o 9
zvířat) a Lysá nad
Labem (o 5 zvířat).
V Mnichově Hradišti
zůstal počet úplně
stejný (29). Z těchto
měst
s rozšířenou
působností
jsme
naopak přijali méně
živočichů: Kolín (o
94), Nymburk (o 33) a
Praha (o 26).

Graf 4: Celkový počet všech přijatých živočichů za rok 2014 v jednotlivých obcích
s rozšířenou působností
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Graf 5: Procentuální zastoupení všech přijatých živočichů dle jednotlivých krajů v roce 2014

Největší procentuální zastoupení přijatých živočichů spadá, jak se dá očekávat, do
kraje středočeského a to téměř 87, 7 %. Další příčku zaujímá kraj královéhradecký 6,7 % a
Praha 2,8 %, což je snížení oproti loňsku téměř o 2 %. Ostatní procenta jsou zcela
zanedbatelná, řádově v počtu 1 až 11 jedinců (Graf 5).

Obr. 7:
Savci tvoří o něco menší
polovinu
všech
přijatých
mláďat.
Nejčastějšími takovými
pacienty jsou mláďata
veverek. Pod ZO ČSOP
Polabí působí jako
specializované
pracoviště
PINKY
stanice pro veverky
v Kojicích.
Dalšími
většinou
opuštěnými
savčími mláďaty jsou
ježci,
zajíci
nebo
srnčata.
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Ptáci
Největší skupinou živočichů každoročně ošetřovaných ve stanici jsou ptáci. Podrobné
složení jednotlivých tříd je zobrazeno v Grafu 6 a Tab. 3. V roce 2013 bylo celkem přijato
844 jedinců z třídy ptáků, což tvoří 65 % z celkového počtu přijatých živočichů (v porovnání
s rokem 2013 – celkem 682 jedinců, 51,1 %). V letošním roce je rozdíl mezi přijatými ptáky
a savci více markantní, v příjmu ptáků došlo k navýšení zhruba o 14 %. Hlavním důvodem je
nižší příjem netopýrů, kteří v loňském roce tyto hodnoty nezanedbatelně zvýšili.
Graf 6: Procentuální zastoupení všech přijatých živočichů dle jednotlivých tříd v roce 2014

Tab. 3: Zařazení přijatých živočichů do tříd
Třída
Ptáci
Savci
Obojživelníci
Plazi
Celkem

Počet zvířat (ks) Počet zvířat (%)
844
65
419
32,2
21
1,6
16
1,2
1300
100

Nejčastější příčinou zranění ptáků je stále v posledních letech srážka s dopravním
prostředkem, kdy dochází k frakturám končetin a otřesům mozku. Jestliže zvíře nemá
rozsáhlé vnitřní zranění, bývá vcelku velká šance na jeho navrácení do volné přírody. Na
dalším místě jsou kolize s elektrickým vedením. Takto postižení ptáci mají mimo zlomenin
křídel, které jsou relativně snadněji léčitelné, i rozsáhlé popáleniny. Léčení těchto poranění je
velmi komplikované, trvá několik měsíců a ne vždy se podaří případ dotáhnout do zdárného
konce. Po úspěšné léčbě pak následuje celková rehabilitace v rozlétavací voliéře. Ve většině
případů však dochází k nekrózám tkání a následným nutným amputacím křídel. Poté již pak
zůstávají tito jedinci jako trvale handicapovaní a bývají umisťováni v rámci ekologické
výchovy do zookoutků, případně jiným zájemcům z řad občanů nebo organizací. Vzácnější
druhy pak bývají využívány pro záchranné programy.
Bohužel čím dál častěji dochází u ptáků i k nárazům do skel a jiných překážek a také
k napadení kočkou, v tomto případě bývají následky často tragické.
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Mláďata
Mimo poraněných dospělých živočichů se do stanice dostávají také mláďata
nejrůznějších druhů ptáků a savců. V roce 2014 to bylo celkem 558 jedinců – 42,9 % (v roce
2013 to bylo celkem 531 jedinců – 39,8 %) všech přijatých zvířat. Největší procento
z celkového počtu zaujímali (Graf 7): veverka obecná (61 jedinců), rorýs obecný (41), jiřička
obecná (41), ježek západní (40), kos černý (31), vrabec domácí (30), holub hřivnáč (26),
bažant obecný (25), poštolka obecná (20), ježek východní (19), vlaštovka obecná (17), kalous
ušatý (16), zajíc polní (14), rehek domácí (13), stehlík obecný (12), hrdlička zahradní (9),
holub domácí (9).
V letošním roce jsme přijali více mláďat rorýse obecného celkem o 15 jedinců, kosů
černých o 11 více, holubů hřivnáčů o 14 a kalousů ušatých o 6. Počet jedinců se v porovnání
s předchozím rokem snížil u veverky obecné (méně o 25 mláďat), ježka západního o 31 méně,
o stejný počet se snížil i počet ježků východních. Méně bylo i vrabců domácích o 12 jedinců.
Zvýšený počet mláďat holuba hřivnáče, byl způsobem především stěhováním a hnízděním
těchto ptáků uprostřed měst, například v parku na kolonádě v městě Poděbrady.
Při nálezu mláďat se jedná zpravidla o jedince či celé vrhy, kdy v důsledku stavebních
prací, povětrnostních podmínek, kácení stromů nebo úhynu některého z rodičů dojde k situaci,
kdy je potřeba se o ně postarat. Často také dochází k nejrůznějším zraněním a úrazům přímo
mláďat.
Úspěšnost repatriace – (navrácení zpět do přírody a zapojení se do volně žijících
populací) je pro tyto jedince i přes vysokou časovou náročnost a úzce specifické nároky
jednotlivých druhů velmi vysoká.
Graf 7: Zastoupení jednotlivých druhů (v počtu vyšším než 9 jedinců) v kategorii mláďata
v roce 2014
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Záchranné přenosy
Záchranné přenosy – transfery jsou tradiční činností stanice pro handicapované
živočichy. Většinou se jedná o případy, kdy jsou jedinci přenášeni z míst, kde jim hrozí
nebezpečí, nebo v případech, kdy se dostávají do konfliktu s lidmi. Bývají jimi obojživelníci,
na které působí migrační bariéry – například náspy silnic a železnic, nebo pasti, jakými jsou
jímky, či šachty. Některé transfery jsou nutné v případech odbahnění tůní nebo při zateplování
budov.
V letošním roce byl proveden transfer 15 ropuch obecných a 5 ropuch zelených (+
snůšky vajíček) - 14.4.2014 na území obce Pátek. Dne 30.8.2014 jsme byli přítomni při
revitalizaci tůně v Tuchorazi, zde bylo přeneseno 25 skokanů skřehotavých a 5 ropuch
obecných.

Průzkum výskytu chráněných živočichů
Pracovníci ZO ČSOP Polabí provádějí každý rok monitoringy chráněných druhů
živočichů na místech, kde budou provedeny revitalizace či stavební práce. V roce 2014 byl
například proveden průzkum výskytu a hnízdění chráněných druhů živočichů z důvodu
revitalizace tůně v Tuchorazi nebo před demolicí objektů ZZN Polabí v Klučově. Dále byl
zajištěn monitoring chráněných druhů obratlovců (především netopýrů a rorýsů) na několika
budovách v Českém Brodě, kde bude probíhat rekonstrukce a zateplování.
Obr. 8:
Záchrana slabých mláďat motáků lužních
Ve spolupráci se Skupinou na ochranu a výzkum dravců a sov ČSO, jmenovitě
Dušanem Rakem byl v letošním roce proveden záchranný transfer dvou mláďat. V obou
případech se jednalo o mláďata věkově i kondičně velice rozdílná se sourozenci na hnízdě.
Pokud by v hnízdě zůstala,
nepřežila by. Obě byla
umístěna
nějaký
čas
v záchranné stanici, kde byla
částečně uměle odchována a
zhruba po 10 až 14 dnech
byla přiložena do náhradních
hnízd
s menším
počtem
mláďat
přibližně
stejně
starých.
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Vypouštění živočichů
Z celkového počtu 1300 přijatých živočichů bylo 766 jedinců plně vyléčeno a úspěšně
vráceno do volné přírody, v procentuálním zastoupení toto tvoří 58,9 % úspěšnosti. V roce
2013 to bylo přesně 719 jedinců s úspěšností 54 %.
Největší procento ze všech vypuštěných zvířat tvoří ježek západní (61), rorýs obecný
(60), kos černý (59), veverka obecná (53), jiřička obecná (45), vrabec domácí (31), bažant
obecný (30), poštolka obecná (25), ježek východní (24), netopýr rezavý (23), holub hřivnáč
(23), kalous ušatý (21), vlaštovka obecná (20), rehek domácí (19), káně lesní (18), ropucha
obecná (15), netopýr parkový (15), labuť velká (14), zajíc polní (12), hrdlička zahradní (12),
sýkora koňadra (11), netopýr pestrý (10), Graf 8.
Graf 8: Zastoupení jednotlivých druhů (v počtu vyšším než 10 jedinců) v kategorii
vypuštěných jedinců v roce 2014

Obr. 9:
Vypouštění
mladých
poštolek
obecných probíhá každoročně
v období letních prázdnin po sklizni
obilí. V této době mají poštolky
lepší možnosti při hledání potravy
v podobě
zraněných
hrabošů.
Poštolka se řadí na 8. místo nejvíce
vypouštěných živočichů.
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Zajímavé případy
Případ dudek chocholatý
Na začátku září jsme vyjeli pro dudka chocholatého, který vletěl do skleníku a způsobil si
otřes. Bohužel při neodborném odchytu nálezcem mu byla vytržena všechna ocasní pera.
Nebylo jasné, zda pera dorostou a bude plně schopný letu. Za více než měsíc pera v rýdováku
opravdu dorostla a rehabilitace probíhala bez problémů. Jelikož se pravděpodobně jednalo o
mladého ptáka, nebylo možné, aby u nás ve stanici přezimoval. Ztratil by totiž tahový pud a
zimu by v přírodě nepřežil. V rámci Festivalu ptactva na Žehuňském rybníku byl vypuštěn na
svobodu.
Obr. 10
Vypouštění dudka na Festivalu ptactva
na Žehuňském rybníku pod dohledem
ornitologů. Rýdovací pera jsou již témě
dorostlá.

Otrávený orel u Břístve
Řešili jsme také velice smutný příběh uhynulého orla mořského. Po přivolání na místo jsme
projevili obavu z možné otravy. Této verzi nasvědčovalo několik okolností, dravec byl v
kondici a měl silně prokrvené sliznice v zobáku, proto jsme kontaktovali Policii ČR. Případ
byl poslán k prošetření. Zarážejícím faktem bylo, že v loňském roce jsme řešili nedaleko
stejný případ, kdy byla úmyslná otrava karbofuranem potvrzena. Podle policejní zprávy byl
orel skutečně otráven velkým množstvím jedu na potkany. Pachatel však zůstal neznámý.
Obr. 11
Kadáver orla mořského nalezený
poblíž rybníku Nečas u obce Břístev.

Samice orla mořského popálená o dráty elektrického vedení
Dále jsme přijali samici orla mořského, která utrpěla zranění po úrazu elektrickým
proudem. Tkáň na křídle začala silně nekrotizovat a muselo dojít k amputaci. V tomto příběhu
patří ohromný díky hasičům z Brandýsa nad Labem, kteří orla museli vyprostit zachyceného o
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větev ve velké výšce. Celková léčba byla hodně náročná, orel zůstal jako trvalý handicap u
nás ve stanici.
Obr. 12
Zasažené křídlo se silnou nekrózou před
amputací.

Láska labutí
Vzájemná láska a pospolitost labutí nás neustále něčím překvapuje. Jeden příběh nám
opět dokázal, že ve zvířecí říši jsou rodinné vztahy opravdu velmi silné. Rodina labutí se
usídlila na rybníku, kde vyvedla mláďata. Ve většině případů pokud začne mrznout a hladina
rybníka zůstane pod ledem, vydávají se labutě na cestu k nezamrzajícím tokům, kde přečkají
zimu. U této rodiny se tomu však nestalo a na rybníku zůstalo poslední nezamrzlé oko.
Místním obyvatelům byla tato situace podezřelá, a proto začali pátrat po příčině a
kontaktovali naši stanici. Po bližším pozorování chování jedné z labutí bylo hned jasné, kde je
zakopaný pes. Labuť měla v krku zaseknutý háček a na něm vlasec, který měla obtočený
kolem krku a ke končetinám. Díky tomuto handicapu nebyla schopná odletět, a tak celá
rodinka zůstávala po jejím boku. Labuť se nám podařilo kaskadérským kouskem odchytit,
vyjmout háček a opět pustit zpět na svobodu. Příští den jsme dostali zprávu, že labutě
společně odletěly. Příběh tedy končí šťastně…
Obr. 13
Spokojená rodina labutí, po ošetření
jedné z nich.

Křeček bezdomovcem
Doslova kuriózní případ se přihodil dělníkovi při výkopových pracích. Při kopání bagrem
došlo k obnažení nory, ve které vyrušený křeček polní ihned začal svým typickým prskáním
upozorňovat všechny kolem, že tady je jeho. Naštěstí vše skončilo dobrým koncem a křeččí
bezdomovec se dostal k nám do stanice, kde zůstane až do jara.
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Obr. 14
Křeččí nalezenec
stanici

v záchranné

Sovice krahujová v ČR
V lednu jsme měli velkou možnost pozorovat vzácnou sovu, která se zatoulala na
území naší republiky. Po telefonátu pana Nového, ornitologa, který nám oznámil, že v okolí
jeho bydliště již několikátý den pozoruje sovici krahujovou, jsme se vydali na místo. Nedalo
příliš velké úsilí, abychom tohoto netradičního opeřence v krajině zahlédli. Sovice krahujová
je typickým obyvatelem severských tajg a jen ve velmi malém procentu případů se při cestě
do jižnějších oblastí zatoulá i do České republiky.
Bohužel však tento příběh nemá šťastný konec. Při lovu kořisti byla sova sražena
projíždějícím automobilem, který se jí stal osudným. Velmi smutné je, že právě střet s
automobilem patří mezi nejčastější zranění s následkem úhynu nejen u většiny sov. Ve
značném procentu případů dokonce došlo k tomu, že sovy vyskytující se poblíž silnic zcela
vymizely. Největším nebezpečím je hlavně zima, kdy se ptáci stahují poblíž silnic, kde mají
možnost ulovit potravu. Například i severští zatoulanci nejsou na automobily zvyklí, a proto
střet nemohou předpokládat. Zkuste, prosím, být při jízdě autem opatrní a snažte se předejít
střetu s volně žijícími živočichy!
Obr. 15
Sovice
krahujová
vyfocená
v místě, kde se více než měsíc
pohybovala.
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Přednášky a exkurze
V průběhu roku jsme absolvovali více než 40 tematických přednášek a exkurzí pro
mateřské, základní a střední školy spojených s výukovými programy (pro více než 1900
žáků). Areál stanice za celý rok navštívilo okolo 1000 návštěvníků především rodin s dětmi).
Uspořádali jsme také akce pro širokou veřejnost. V rámci Dne Země jsme se prezentovali
například v Poděbradech, v Kolíně nebo Brandýse nad Labem. Den Země mohli návštěvníci
přijít oslavit i přímo k nám do stanice. Účastnili jsme se Vítání ptačího zpěvu na rybníku
Zrcadlo, Festivalu ptactva na Žehuňském rybníku, Světového dne zvířat v Praze a dalších akcí
v našem okolí. Závěr roku jsme pak oslavili společně s přibližně 70 návštěvníky pod
vánočním stromkem při akci Vánoce pro zvířátka. Celkový počet akcí, které jsme pořádali
nebo se jich aktivně účastnili, tak dosáhl za celý rok čísla 17.
Ekocentrum Huslík – nyní působí v areálu záchranné stanice v Pátku, nové prostory
jsou budovány v areálu v Huslíku (plánované otevření léto 2015)
EVVO programy – celkem 5

Jaké jsou nejčastější příčiny zranění volně žijících živočichů a životní
osudy svěřenců záchranné stanice spojení s exkurzí v záchranné stanici

Jaké jsou nejčastější příčiny zranění volně žijících živočichů a životní
osudy svěřenců záchranné stanice.

Jak se postarat o zraněné zvíře a jak se chovat k mláďatům na jaře?

Co dělají živočichové v zimě a jak správně přikrmovat živočichy v
zimě?

Poznáváme ptačí druhy žijící v oblasti Rožďalovické rybníky a
Žehuňský rybník – Natura 2000
Další přednášky – cestopisné, celkem 7
Kontakty a sídlo ekocentra:
09/07 ZO ČSOP Polabí
Ekocentrum Huslík
Pátek 56
290 01 Poděbrady
tel. 734 616098
web: www.ekocentrumhuslik.cz

Výčet nejdůležitějších přednášek, exkurzí a akcí pro veřejnost za rok 2014
Přednášky (výukové programy):
ZŠ Rožďalovice (60 žáků)
J.A.K Komenského Lysá nad Labem (90 dětí)
MŠ Ovčáry (30 dětí)
Diakonie Libice nad Cidlinou (25 seniorů)
Gymnázium Poděbrady (24 studentů)
Domov seniorů V Podzámčí, Chlumec nad Cidlinou (10 seniorů)
MŠ Libice nad Cidlinou (32 dětí)
ZŠ Katusice (83 dětí)
MŠ Ohaře (24 dětí)
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HCS Srdce Chotěšice (30 klientů)
MŠ T.G.M. Poděbrady (29 dětí)
Celkem 437 účastníků
Exkurze pro školy v záchranné stanici spojená s výukovými programy:
Exkurze Arnika Kolín (24 návštěvníků)
Turistický oddíl (23 návštěvníků)
R.A.F. Kolín (40 žáků)
ZŠ Komenského Nymburk (50 dětí)
ZŠ Kolín (60 dětí)
ZUŠ Pečky (42 dětí)
ZŠ a MŠ Vrbová Lhota (75 dětí)
MŠ Slunečnice, Praha (100 dětí)
SOŠ a SZeŠ Poděbrady (28 studentů)
MŠ Vřesová Polabec (52 dětí)
ZŠ Libice nad Cidlinou (27 dětí)
MŠ Pečky (40 dětí)
Skautský oddíl (18 dětí)
Skautský oddíl (23 dětí)
Speciální škola Poděbrady (7 dětí)
MŠ Kostomlaty (51 dětí)
ZŠ Pečky (35 dětí)
MŠ Pečky (40 dětí)
MŠ Na Valech, Poděbrady (80 dětí)
ZŠ Libice nad Cidlinou (48 dětí)
Speciální škola Kolín (18 dětí)
Příměstský tábor Ekogymnázium (3krát 12 dětí)
Gymnáziu Jana Palacha, Praha 1 (15 studentů)
MŠ Pátek (25 žáků)
ZŠ Kolín (32 dětí)
Dětský domov Nymburk (11 dětí)
ZŠ Stará Boleslav (44 dětí)
MŠ Písková Lhota (20 dětí)
Celkem 1064 návštěvníků
Akce pro širokou veřejnost:
12.4.2014 Den Země Kolín
20.4.2014 Den otevřených dveří – Den Země
22.4.2014 Den Země Poděbrady
23.4.2014 Vypouštění uzdravených živočichů - Den Země Ekogymnázium Poděbrady
26.4.2014 Den Země Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
3.5.2014 Vítání ptačího zpěvu, rybník Zrcadlo
17.5.2014 Zlatá srnčí trofej Záhornice
17.5.2014 Restaurant Day Nymburk
31.5.2014 Dětský den Vrbice
19.6.2014 Den myslivosti, Dolní Ředice
23.6. Slavnostní položení základního kamene v Huslíku
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12.7.2014 Přijďte s dětmi za zvířátky – areál Záchranné stanice, ukončení projektu TPCA
20.9.2014 Světový den zvířat, Praha, Centrální Park Pankrác
27.9.2014 Otevírání naučné stezky Nepřevázka
4.10.2014 Festival ptactva Žehuňský rybník
4.10.2014 Dny Zdraví Brandýs nad Labem
27.12.2014 Vánoce pro zvířátka v záchranné stanici
Obr. 16:
Vánoce v Záchranné stanici
I letos měli všichni možnost
navštívit naše zvířátka u nás ve
stanici a připravit jim tak hezké
Vánoce. Účastníků se sešlo
opravdu požehnaně a o to víc
dárečků si naše zvířátka
zasloužila. Chtěli bychom vám
všem velmi poděkovat za vaši
návštěvu, za vaši podporu a
vůbec za všechno, čím nám
pomáháte. Za nás můžeme říci,
že jsme si odpoledne opravdu
užili a jsem velmi rádi, že jsme
opět potkali takovou spoustu milých lidí. Za nás i za naše zvířátka vám patřím ohromný dík.
Děkujeme!
Obr. 17: Den Země
V rámci Dne Země se pracovníci
ZO ČSOP Polabí účastní několika
zajímavých
akcí.
Jmenovitě
například
Dne
Země
v Poděbradech, v Kolíně, probíhá
také Den otevřených dveří
v záchranné stanici.

Obr. 18 Výukové programy
Součástí činností ZO ČSOP je
environmentální výchova pro školy a
školky. V současné době je k dispozici
5 výukových programů zaměřených
na to, co dělají živočichové v zimě,
jaké nástrahy číhají na volně žijící
živočichy, jak bychom se měli chovat
k mláďatům na jaře a poznávání
ptačích druhů
v ptačí oblasti
Rožďalovické rybníky a Žehuňský
rybník.
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Propagace a prezentace
Od roku 2010 fungují jako hlavní informační elektronický zdroj webové stránky
záchranné stanice pro zraněné živočichy www.zachranazivocichu.cz, na konci roku 2013
došlo k jejich rekonstrukci v moderním designu a zpřehlednění informací. Webové stránky
obsahují informace o naší stanici a rozsahu působnosti, kontakty, nabídku exkurzí a
přednášek, fotogalerii, seznam našich partnerů, výroční zprávy a přehled živočichů k adopci.
Tato možnost podpory naší stanice je velice úspěšná a byla využita již minimálně 70 subjekty.
Adoptivní rodiče obdrží adopční certifikát, fotografii zvířete a jejich jméno bude uvedeno na
štítku u voliéry adoptovaného zvířete. Stanice má zřízen profil na sociální síti Facebook, který
má v současnosti 2213 fanoušků (https://www.facebook.com/ZachrannaStanicePatek).
Oba internetové zdroje poskytují aktuální informace s množstvím případů a děním
v záchranné stanici. Novinkou v loňském roce bylo také natočení dalších krátkých klipů, které
veřejnosti přiblíží péči o mláďata a vypouštění uzdravených živočichů zpět do volné přírody.
Klipy jsou umístěny na veřejném serveru Youtube.
Na
konci
roku
2014
došlo
ke
zprovoznění
webových
stránek
www.ekocentrumhuslik.cz, které jsou nyní rozpracovány. Návštěvníci zde naleznou
informace o aktivitách ekocentra, pozvánky na zajímavé ekologické akce, nabídku výukových
programů a další.
Obr. 19:
Velmi oblíbenou podporou
záchranné
stanice
mezi
veřejností je adopce trvale
handicapovaných živočichů. I
letos si žáci SZeŠ a SOŠ
Poděbrady
vybrali
svého
svěřence, kterého po celý rok
sponzorují. Po káni lesní,
poštolce obecné, sově pálené
letos zvítězila labuť velká a
sojka obecná.

Prezentace v mediích
Činnost Záchranné stanice v Pátku byla několikrát v průběhu roku 2014 prezentována
v mediích:
Televize a rozhlas – Česká televize (např. pořad Chcete mě, Z Metropole), hlavní
zpravodajství TV Prima a regionální vysílání TV Prima, Český rozhlas 2
Časopisy - články v časopise ABC, Ona ví, Zemědělský kalendář
Noviny - Dnes, Nymburský deník, Kolínský deník, Kolínský Pres, Sedmička, Blesk
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Naši činnost významně podpořili:

Poděbrady

Jičín

Kolín

Lysá nad Labem

Mnichovo
Hradiště

Mladá Boleslav

Obec
Vrbice

Obec
Nepřevázka
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Obec
Seletice

Nymburk
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