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Letošek bude co do počtu přijatých
a zachráněných zvířat rekordní. S koncem listopadu už evidujeme na bezmála 1 120 živočichů.

Na padesát kolegů ze záchranných
stanic z celého Česka se v polovině listopadu sjelo k nám do Pavlova, abychom sdíleli zkušenosti
a inspirovali se k další práci.

Divoké karty projektu ČSOB pomáhá
regionům jsou rozdány a hádejte, kdo
ji získal za Vysočinu? My :-) Moc proto
Vám všem, kteří jste pro nás hlasovali,
děkujeme!
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DO NEBES VZLÉTL ZRANĚNÝ
A UZDRAVENÝ JESTŘÁB.
| STRANA 5
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LETOŠNÍ SEZÓNA BYLA NEJNÁROČNĚJŠÍ ZA CELOU DOBU
PŮSOBENÍ STANICE, CO SE TÝČE PŘÍJMU MLÁĎAT.
| STRANA 2

MÁME PRO VÁS ZARUČENÝ TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK,
KTERÝ POTĚŠÍ A ZÁROVEŇ POMŮŽE.

ZVÍŘECÍ OBYVATELÉ
SE PŘEDSTAVUJÍ.
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MILÍ
PŘÁTELÉ,
Vánoce se kvapem blíží a my
jsme pro Vás připravili malý
předvánoční dárek v podobě
listopadového vydání novinek
z Pavlova. V něm se ohlížíme za
téměř uplynulou sezónou
a celoročním maratonem
v příjmu a péči o zvířátka, ať už
na dvou nožkách se zobákem,
nebo těch chlupatých
čtyřnohých :-)
Musíme se pochlubit, že
neustále zlepšujeme naše
manažerské dovednosti
a každým rokem jsme schopni
přijmout vyšší počet zraněných
nebo hendikepovaných zvířat.
Zároveň si moc ceníme Vaší
podpory. Ta se mimo jiného
úžasně projevila v hlasování
v projektu ČSOB pomáhá
regionům, kde jsme od Vás
získali vítězný počet hlasů,
divokou kartu a možnost získat
peníze od banky na nákup
nového výjezdového auta. Také
jsme hostili setkání pracovníků
záchranných stanic z celého
Česka a abychom dodrželi
tematické příspěvky a prozradili
vám něco nového, přidáváme
tip, co dělat s netopýrem,
kterého byste v tomto období
objevili ještě nezazimovaného.

V PAVLOVĚ JSME LETOS UBYTOVALI
REKORDNÍ POČET ZVÍŘAT
Jen měsíc zbývá do konce letošního roku a my už víme, že rok 2021
bude co do počtu přijatých a zachráněných zvířat rekordní. Zatímco
v minulých letech se statistiky blížily k tisíci a vloni hranici přesáhly,
letos s koncem listopadu jsme evidovali na bezmála 1 120
živočichů.
Všechna naše péče vede k tomu, aby se zvířata, pokud je to jen trochu
možné, mohla vrátit zpět do volné přírody. „To se nám daří u více než
50 % případů. Ti živočichové, kteří se vrátit nemohou, zůstávají u nás
a pomáhají s environmentální výchovou, stěhují se do spřátelených
stanic nebo k odborným chovatelům,“ přibližuje ředitel stanice Zbyšek
Karafiát.

Pavlov není jen záchrannou stanicí pro ježky
Někdy se setkáváme s tím, že si lidé, zvláště teď na podzim, myslí, že
Pavlov je takovou ježčí záchrannou stanicí. Přitom v areálu nedaleko
Ledče nad Sázavou na přechodnou dobu pobývají nejrůznější druhy
zvířat – savců i ptáků, některé i velmi vzácné. „Namátkou jsme pečovali
o sluku lesní, chřástala vodního, sýce rousného, 25 bílých čápů, z toho
pět mláďat čápů z Valče, která se překládala do náhradních hnízd
v Plzeňském kraji, 92 poštolek, 4 mláďata výra velkého, 46 veverek,
96 netopýrů atd.,“ uvádí Zbyšek Karafiát. Letošní sezóna byla
nejnáročnější za celou dobu působení stanice, co se týče příjmu
mláďat, která potřebují stálou péči. „Například nejmenší srnčata se musí
krmit mlékem v lahvičce každé tři hodiny, podobně náročná je starost
o malé veverky a ježky, kteří pijí speciální mléko, a taková mláďata
pěvců krmíme téměř neustále, každých dvacet minut, než z nich
vyrostou samostatní ptáčci,“ vysvětluje Jiří Kořínek ze záchranné
stanice.

A nakonec přinášíme tip na
vánoční dárek, budeme moc
rádi, když svým přátelům
a známým řeknete o adopci
zvířat nebo o možnosti stát se
kmotrem pavlovských mláďat.
Věříme, že to bude skvělý
dárek, který navíc pomůže.
Přejeme Vám krásné prožití
vánočních svátků a do nového
roku především pevné zdraví.
Tým Stanice Pavlov

Letos nám prozatím prošlo rukama
92 poštolek a 46 veverek.
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MÁME DIVOKOU KARTU
Divoké karty projektu ČSOB pomáhá regionům
jsou rozdány a hádejte, kdo ji získal za Vysočinu?
My :-) Moc proto Vám všem, kteří jste pro nás
hlasovali, děkujeme!
Zatím se ověřují hlasy, zda splňují soutěžní pravidla,
ale oproti druhému místa máme téměř dvojnásobný náskok, takže věříme, že jakmile organizátoři
zveřejní výsledky, že potvrdí naše vítězství a postup do finálového kola, kde získáme dar od ČSOB.
Dali jste nám neuvěřitelných 1 345 hlasů, abychom
mohli pořídit druhé zásahové vozidlo a přijet si
ještě pro více poraněných a hendikepovaných
zvířat, než tomu bylo doposud. A že se nám daří
naše kapacity zvyšovat, o tom svědčí i fakt, že
každý rok se postaráme o více živočichů. V roce
2018 to bylo 701 zvířat, v roce 2020 už 1 033 savců
i ptáků a letos bude statistika opět rekordní,
k závěru listopadu evidujeme na bezmála 1 120
živočichů. Pokud se výsledky hlasování potvrdí
a my postoupíme do finálového kola, přispět
můžete i ve sbírce, která odstartuje 7. prosince
a 14. ledna 2022 budeme vědět, jestli získáme
50, 40, 35 nebo 25 tisíc korun. S tím, že platí, čím
více peněz vybereme od veřejnosti, tím vyšší dar
od banky získáme. DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE,
MÁ TO SMYSL.

HOSTILI JSME SETKÁNÍ
ZÁCHRANNÝCH STANIC
Na padesát kolegů ze záchranných stanic
z celého Česka se v polovině listopadu sjelo
k nám do Pavlova, abychom sdíleli své zkušenosti, probrali, co nás trápí, co řešíme, a vzájemně se inspirovali k další práci.
Diskutovali jsme problematiku záchrany čápat
a ježků, probrali jsme, jak postupovat při odčervování a jaké prostředky k tomu využívat. A nechyběla ani témata jako financování provozu stanic
nebo jakými prostředky dát o naší práci vědět
veřejnosti. „Setkání se vydařilo, v Pavlově jsme
zvládli všechny kolegy ubytovat a celé setkání se
neslo ve velmi přátelském duchu. Dokonce jsme
oslavili jedny narozeniny a jednomu z kolegů, který
odchází do důchodu, poděkovali za letité pracovní
nasazení,“ pochvaloval si Zbyšek Karafiát, který se
stejně jako další účastníci setkání podíval ještě do
záchranné stanice při brněnské zoo, Ptačího centra
v Brně a do záchranné stanice Rajhrad.
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TIP NA VÁNOČNÍ
DÁREK, KTERÝ
POTĚŠÍ A POMŮŽE
Vánoce jsou čas splněných přání a i zvířata si
zaslouží něco pěkného pod stromeček. Nejdůležitější je zdraví a život, a proto může každý
zájemce nejen z Vysočiny pomoci a prostřednictvím adopce nebo kmotrovského příspěvku
přispět a dopřát zvířatům druhou šanci na život.
„Za poslední roky se naše rodina adoptivních rodičů
a kmotrů pavlovských mláďat krásně rozrostla.
Podpory si nesmírně vážíme a s našimi příznivci se
snažíme být celý rok v kontaktu. Pořádáme speciální
akce, vypouštění zvířat, prohlídky v období, kdy jsou
u nás na stanici mláďata, individuální komentované
prohlídky.

Zvířátka svým adoptivním rodičům a kmotrům dokonce
posílají přání k svátku,“ usmívá se ředitel Karafiát a dodává,
že bez pomoci jednotlivců bychom se ve stanici nemohli
postarat o takový počet živočichů v nouzi. Dárkový certifikát
adoptivního rodiče nebo kmotra mláďat můžete svým
blízkým a přátelům pod stromeček darovat i vy. Všechny
informace najdete na webu www.stanicepavlov.cz.

Staňte se adoptivním rodičem nebo
kmotrem mláďat.
Informace najdete na našem webu:
adopce/kmotři.
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PŘÍBĚHY ZVÍŘAT Z PAVLOVA
Někdy se setkáváme s tím, že si lidé, zvláště teď na podzim, myslí, že
jsme takovou ježčí záchrannou stanicí. Přitom u nás na přechodnou
dobu pobývají nejrůznější druhy zvířat - savců i ptáků. Velmi vzácným obyvatelem je tento chřástal vodní. Jde o tahového ptáka, který
letěl směrem na jih, bohužel ho srazilo auto. Je v rekonvalescenci
a vypadá to, že se uzdraví.

Vypustili jsme do světa výra velkého. Letos se nám jich sešlo na
stanici více, každé takové vypouštění je i pro nás velkým zážitkem.

A ještě jednou vypouštění. Tentokrát se do vzduchu vrátil jestřáb
lesní. Máme z toho velkou radost, protože měl po srážce autem
zlomené křídlo. Ale zvládl to, zranění se zahojilo a v přírodě si poradí.

Do přírody se s radostí vrátila i jedna z pěti desítek veverek,
o které jsme se letos starali. Samozřejmě nebyla jediná,
následovala celou řadu svých rezavých nebo i tmavých
kamarádek, které se nejdříve rozběhávají ve voliéře
a jakmile si osvojí veverčí dovednosti, vyrostou nebo se
uzdraví, mohou zpět do lesa nebo parku.
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MUFLON EVROPSKÝ
MUFI
Mufi se do naší záchranné stanice
dostala jako novorozenec, kdy jí našli
lesní dělníci a bohužel jí zachraňovali tak, že si jí jeden z nich vzal domů.
A protože dělník nevěděl jak o mládě
muflona evropského pečovat,
zavolal k nám do stanice a Mufi
se přestěhovala do Pavlova.
Ve stanici se ihned stala velkým
oblíbencem a roztomile pobíhala
za svým ošetřovatelem, který se
o ni staral ve dne v noci. Největší
radost však měli kancelářští
kolegové, když Mufi dospěla a mohla
jít ven do výběhu. Důvodem bylo
hlavně to, že s velkou oblibou
navštěvovala kancelář, kde si
každou chvilku ulevila, a její
oblíbenou kratochvílí byla konzumace různých dokumentů, mnohdy
i velmi důležitých.
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3.500 Kč na ovat za
rok.
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CO DĚLAT, KDYŽ
NAJDETE TEĎ V ZIMĚ
NETOPÝRA
Netopýr jako hmyzožravec nemá v zimě zdroj
potravy, ze kterého by doplnil energii spotřebovanou na létání. Nelze ho vypustit otevřeným
oknem ven, ale je nutné předat ho odborníkům.

šla
pro
s
leto
ka
ám ř stov
n
ě
ím
zat cí tém ýrů.
o
r
P
p
ni
sta neto

Netopýr, kterého najdete venku v období mrazů,
potřebuje okamžitou pomoc!
1. Pokud najdete netopýra v zimě v místě, které je
k zimování vhodné (v místě je vysoká vzdušná
vlhkost, teplota po celou zimu v rozmezí 4-10 °C
a minimum rušivých vlivů), nechte ho na místě
a nerušte ho. Pozor abyste zvíře například ve sklepě
neuvěznili, když budete zavírat větrací okénko.
Pokud se v zimě netopýr nuceně probudí, zbytečně
vydá hodně energie, která mu bude chybět, aby
přežil zimu a neuhynul vyčerpáním.
2. Pokud naleznete netopýra kdekoli jinde,
odchytněte ho s pomocí hadru a vložte do papírové
krabice. Krabici nenechávejte na příliš teplém místě
(například u topení) a ihned zavolejte odborníkům.
Zdroj: www.nyctalus.cz

Foto: Jaroslav Loskot, Stanice Pavlov

I MALÝ ČIN
VYŽADUJE
VELKÉ
SRDCE...
Jsme neziskovou organizací pečující o hendikepované
živočichy, které pak navracíme zpět do přírody. Zaměřujeme
se na problematiku druhové ochrany, výzkum a ochranu
vydry říční, ohrožených druhů sov nebo norka evropského.
Důležitou součástí našich aktivit v ekologické osvětě jsou
prohlídky záchranné stanice pro veřejnost a výukové
programy pro školy i školky.

Stanice Pavlov, o. p. s., Pavlov 54, 584 01 Pavlov, IČ: 28771028, tel.: 734 309 798,
email: zachranazvirat@stanicepavlov.cz, FB: @stanicepavlov

