ˇ
CINNOST
ZÁCHRANNÉ STANICE:
• ochrana a záchrana zvířat v nouzi,
• léčba volně žijících a hendikepovaných živočichů,
• poskytování individuální péče a každodenní krmení,
• příprava uzdravených živočichů na jejich
zpětné vypuštění do volné přírody,
• podpora jejich biotopů a péče o krajinu,
• chov vybraných druhů dravců a sov,
• ekologická výchova a osvěta.

Stanice
je otevřena
pro veřejnost
od června do září.
Po dohodě
s pracovníky
stanice je možné
domluvit exkurzi
s odborným
výkladem.

OBLAST, KDE PUSOBÍME
Brno

Buchlovice

Záchranná stanice
volně žijících živočichů Buchlovice
Státní Zámek Buchlovice, 687 08 Buchlovice
Telefon: 732 250 240, Karel Tomešek (vedoucí stanice)
E-mail: stanice.buchlovice@seznam.cz
www.stanicebuchlovice.ic.cz

ZÁKLADNÍ
ÚDAJE O ORGANIZACI:
• Organizace vznikla v roce 2002 a je registrovaná
jako Základní organizace Českého svazu ochránců přírody
zapsaná jako pobočný spolek pod spisovou značkou
L 49479 vedenou u Městského soudu v Praze.
• V roce 2003 byla zahájena činnost Záchranné stanice
volně žijících živočichů Buchlovice.
• Je členem Národní sítě záchranných stanic České republiky.
• Spravuje území 12 obcí s rozšířenou působností.

Zlín

Pokud vidíte smysl v naší práci,
budeme rádi za Vaši finanční podporu.
č. ú.: 33553322/0800 u České spořitelny, a.s.
var. symbol 6303
Zpracovalo: v roce 2017 Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.,
ilustrace: Lenka Šáchová Ulipová, archiv VIS BK, foto: archiv ZO ČSOP Buchlovice,
grafická úprava: Dita Baboučková, tisk: Joker, spol. s r. o.
Tuto informační kampaň
finančně podporuje
Ministerstvo zemědělství.
www.zachranazvirat.cz

Pomáháme
ˇ
prírodě

VÍTEJTE

ZÁCHRANNÁ STANICE BUCHLOVICE

v Záchranné stanici
ˇ
volneˇ žijících živocichu
Buchlovice

chodníky
pro návštěvníky
výběhy
a zeleň

Záchranná stanice je místem,
kde lidé pečují o živočichy v nouzi,
kteří by v přírodě jinak nepřežili.
I běžný člověk může svým
chováním a zodpovědným
přístupem k přírodě
usnadnit práci lidem
v záchranné
stanici.
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