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Mladí kalousi ušatí
čekající na vypuštění

Vážení přátelé,
opět se sešel rok s rokem a je tedy na pořadu dne zhodnotit ten uplynulý,
tentokrát již po jedenácté, prostřednictvím této zprávy o činnosti organizace.
Minulý rok se v organizaci událo mnoho věcí starých, řekněme tradičních
nebo zaběhlých, ale také mnoho událostí nových a pro další činnost
organizace velmi důležitých.
Činnost Záchranné stanice, kterou naše organizace provozuje, byla během
většiny roku plynulá a probíhala standartním odborným způsobem tak, jako
v letech předešlých. Koncem roku ovšem došlo ke změně v pozitivním slova
smyslu. Podařilo se nám uspět v Operačním programu životního prostředí,
a proto byly v prosinci zahájeny práce na dostavbě celého zařízení. V příštím
roce tak areál záchranné stanice získá novou tvář mnohem přívětivější jak
pro živočichy, tak pro návštěvníky.
Zájmy organizace ovšem nezůstaly spojené jen s vlastní záchranou
živočichů, ale byly započaty také aktivity, které se odrazí v okolní krajině
a přirozených biotopech živočichů.
Chtěl bych tímto poděkovat za snahu, podporu a pomoc při realizaci všech
projektů nejen členům organizace, ale také všem, kterým není naše příroda
a krajina lhostejná.

Karel Tomešek, leden 2014
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Základní údaje o organizaci
Občanské sdružení registrované jako Základní organizace 63/03 Buchlovice
vzniklo v roce 2002. Základní organizace Buchlovice je nevládní neziskovou
organizací, má vlastní právní subjektivitu a je dílčí organizační složkou
Českého svazu ochránců přírody České republiky. Prioritním posláním
organizace je ochrana a záchrana živočišných druhů, podpora jejich biotopů
a péče o krajinu, to vše spojeno s ekologickým vzděláváním společnosti.
V roce 2003 byla zahájena činnost Záchranné stanice volně žijících živočichů
Buchlovice, v roce 2011 bylo založeno Ekocentrum ZO ČSOP Buchlovice
a v roce 2013 byl založen Pozemkový spolek ČSOP Buchlovice.
• Název a sídlo organizace: ZO ČSOP 63/03 Buchlovice,
Kostelní 403, 687 08 Buchlovice
• Adresa zařízení: Záchranná stanice volně žijících živočichů
Buchlovice, Státní Zámek Buchlovice, 687 08 Buchlovice
• Identifikační číslo: 70967318
• Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 183329166/0300
• Telefon: 732 250 240 – Karel Tomešek (předseda organizace)
• E-mail: stanice.buchlovice@seznam.cz
• Internet: www.stanicebuchlovice.ic.cz
• Počet členů k 31. 12. 2013: 10
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Obsazený portál
ptačích budek
sýkorou modřinkou
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Ošetřování zlomeniny
6křídla jestřába lesního

Záchranná stanice v roce 2013
V květnu uplynulého roku překlenula Záchranná stanice jako zařízení
10. rok svého provozu, a tedy i práce s volně žijícími živočichy. Zároveň je
již 10 let členem a součástí Národní sítě stanic České republiky. Za tuto
dobu se stala jako jediné zařízení tohoto druhu ve Zlínském kraji odbornou institucí, kde naleznou pomoc zranění a potřební živočichové, kteří
jsou lidmi nalezeni v krizové situaci. Zároveň se na Záchrannou stanici
obracejí lidé s žádostmi o radu, pomoc či metodická doporučení v oblasti
ochrany živočichů či podpory jejich biotopů. Díky získaným zkušenostem
se daří pracovníkům stanice zajišťovat stále kvalitnější péči o živočichy
s maximálním využitím odborné veterinární praxe a postupně tak zvyšovat počet návratů zpět do přírody. Tato činnost je jedním z hlavních cílů
celého projektu vzniku záchranných stanic, kterou předčí pouze
snaha o prevenci a informovanost
lidské společnosti jak předcházet
svízelným situacím, do kterých se
volně žijící živočichové mohou dostat.
Mnohé situace vyžadují při záchraně některých druhů i pomoc veřejných institucí, proto se rozvinula
oboustranná spolupráce mezi HZS
či Policií ČR, popř. Městskou policií.
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Území, které má ZS Buchlovice na
starosti, zaujímá správní obvody 12
obcí s rozšířenou působností. Jsou
to tyto ORP: Hodonín, Holešov,
Kroměříž, Kyjov, Luhačovice,
Otrokovice, Uherské Hradiště,
Uherský Brod, Valašské Klobouky, Veselí nad Moravou, Vizovice a Zlín. Všechny obce a města
(jejichž počet je 316) spadající pod
tyto ORP se v případě nutnosti záchrany volně žijího živočicha mohou obracet právě na Záchrannou
stanici Buchlovice.
V roce 2013 bylo celkem přijato 244 živočichů 48 druhů. Z tohoto počtu
bylo 117 jedinců vráceno zpět do přírody, což činí 48%.
Nejčastěji byly v roce 2013 přijímány poštolky obecné v počtu 43 ks.
Mimo jejich mláďat se jednalo především o jedince, kteří utrpěli zásah
proudem po dosednutí na nevhodné sloupy el. vedení. Narůstající trend
posledních let způsobený úbytkem úkrytů neporušili ani zástupci letounů
zastoupení především netopýrem rezavým (27 ks). Ve větším počtu byli
přijímáni stejně jako v letech minulých především ježci (19 ks) a káně lesní
(19 ks). Mezi vzácnější živočichy, kteří byli do stanice v roce 2013 přijati,
patří jistě moták lužní, moták pilich nebo bekasína otavní, jenž jsou zařazeni do kategorie silně ohrožení dle Vyhl. 395/1992 Sb.
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Výchova osiřelých odchov ježků
veverek obecných
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návštěva mateřské
školky ze sadů
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Další aktivity organizace
Dostavba Záchranné stanice Buchlovice
Během podzimu byly zahájeny práce na nejdůležitější a stěžejní akci následujícího roku, kterou je realizace projektu „ Dostavba Záchranné stanice Buchlovice“. Jde o projekt realizovaný z prostředků EU prostřednictvím
Operačního programu životního prostředí. Celý projekt by měl být dokončen do konce roku 2014. Ve stanici tak vzniknou nové voliéry a výběhy
a živočichové získají další prostory pro zdárnou rehabilitaci. Návštěvníci se
budou moci těšit na rozšíření expozice živočichů, která bude lépe organizačně členěna.
Chov dravců
Chov především jestřába lesního byl v uplynulém roce velice komplikovaný. Nejprve se chovný pár potýkal se zraněními, ale přesto všechno
se mu podařilo zahnízdit a vyvést tři mláďata, která bohužel ve stáří
několika dnů uhynula. Smolná sezóna byla završena úhynem chovného
samce. Doufejme, že následují rok bude v tomto ohledu úspěšnější.
Spolupráce se skupinou E.ON
V minulém roce se nám na základě několika vzájemných dohod podařilo uzavřít spolupráci s energetickou společností E.ON, která nám dlouhodobě zapůjčila automobil Suzuki Jimny. Tento automobil byl ihned
zapojen do provozu a slouží jak ke svozu zraněných živočichů, tak k
zásobování krmivem a potravou pro pacienty ve stanici.
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Činnost Pozemkového spolku ČSOP Buchlovice
Počátkem roku byl založen Pozemkový spolek ČSOP Buchlovice, který má
za cíl pečovat o krajinu a přibližovat její charakter k rovnováze mezi přírodními zákonitostmi a kulturními potřebami.
V současné době má Pozemkový spolek ČSOP Buchlovice právní vztah ke
dvěma lokalitám přírodního charakteru. Na těchto lokalitách je prováděn
management v zájmu zachovaní předmětu ochrany či funkčnosti lokality
pro účely jejich využívání.
Snahou PS je dlouhodobě rozšiřovat zájem i na další lokality, které jsou
svým způsobem zajímavé z hlediska ochrany přírody a pomohou udržet
přírodní rozmanitost v krajině.
Revitalizace aleje pod Hořínkovou hájenkou
Aktivity spojené s Alejí pod Hořínkovou hájenkou pokračovaly i v roce
2013. Turisté, kteří projdou alejí z Buchlovic na hrad Buchlov jistě oceňují
krásné výhledy a poetickou atmosféru obnovené aleje, která byla během
celého uplynulého roku udržována kosením. Několik stromů, které se při
prvním vysazení neujaly, bylo nahrazeno novými, a protože část aleje byla
značně podmáčená, bylo velmi citlivě provedeno odvodnění nejmokřejší
části.
„Alej pod Hořínkovou hájenkou“ byla v roce 2013 přihlášena do ankety
Alej roku vyhlášené hnutím Arnika, ve které se umístila na 9. místě, což
považujeme za velký úspěch.
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Alej pod Hořínkovou
hájenkou

odchov veverek
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Vyproštění lišáka
uvízlého v motoru
auta
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Činnost Ekocentra ZO ČSOP Buchlovice
Stanici ročně navštíví několik tisíc návštěvníků (stanice je součástí zámeckého areálu SZ Buchlovice). Návštěvníci mají možnost zde projít expozici
živočichů naší přírody a seznámit se s důležitými informacemi o ochraně
živočichů. Velkého pozitivního ohlasu se dostalo vzdělávacím prvkům
zbudovaným v předcházejím roce 2012 (broukoviště, hmyzí hotel, portál
ptačích budek, informační cedule u voliér a makety elektrických sloupů).
V rámci vzdělávacích aktivit se organizace zaměřila na možnost získání
pamětních, vzdělávacích a praktických věcí z dílny ČSOP Buchlovice. Bylo
vytvořeno pexeso nejen pro děti s motivy zvířat naší přírody, dále upomínkové buttony s portréty zvířat, která prošla stanicí, a především byla
zahájena výroba a prodej ptačích budek a krmítek, které si návštěvníci
mohou zakoupit a vyvěšením tak
podpořit ptačí druhy naší přírody.
Mimo možnosti navštívit Ekocentrum, které je součástí Záchranné
stanice, měli návštěvníci možnost
využít po domluvě komentované
prohlídky stanice.
V rámci činnosti Ekocentra proběhlo také několik odborných přednášek na téma ochrany přírody v ČR
pro zájmové spolky, obce či školy.
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Poděkování
Za spolupráci, podporu a pomoc děkujeme těmto subjektům a osobám

Zlínský kraj

Lesy České republiky, s.p.
Hradec Králové
a LS Buchlovice

NPÚ ú.o.p. v Kroměříži
a správa SZ Buchlovice

ÚVR ČSOP Praha

Ministerstvo životního prostředí

Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno

E.ON ČR

Správa CHKO Bílé Karpaty
a KS Zlín

Xavergen a.s.
Uherský Ostroh

Simply You Pharmaceuticals a.s.

Agentura ochrany přírody
a krajiny

ČEZ
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Samička krahujce
obecného s mládětem
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Netopýr rezavý
probuzený ze
zimního spánku
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Buchlovice

Uherské Hradiště

Uherský Brod

Kroměříž

Veselí nad Moravou

Babice

Traplice

Jankovice

Dolní Němčí

Zlechov

Boršice

Velká nad Veličkou

Otrokovice

Tupesy

Nivnice

Polešovice

Napajedla

Břestek

Šumice

Holešov

Bílovice

Velehrad

Morkovice – Slížany

Staré Hutě

Huštěnovice
Tučapy
Bystřice pod Lopeníkem
Stolářství Rostislav Tesař, Útulek pro zvířata v nouzi Zlín Vršava, MŠ Sady Uherské Hradiště; Penzion
Na Náměstí - Adam Kozubík; Purkyňovo Gymnázium Strážnice; MVDr. Alois Jaroš ml.; MVDr. František
Luňák; MVDr. Viktor Tukač; Martináková Jitka, Ing.; Procházková Pavlína; Ing. Vincenc Fojtík; Mokrá
Irena; Madroň Miloš; Máša Luděk; Návštěvníci stanice
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Srnec obecný

2

1

1

Hrdlička zahradní

1

Ježek západní

12

7

Jiřička obecná

4

3

Straka obecná

2

Veverka obecná

6

3
1

1

Vlaštovka obecná

1

19

Volavka popelavá

1
1

8

Vrabec domácí

7

11

Výr velký

Káně lesní

10

2

5

19

Zajíc polní

3

3

3

Zvonek zelený

1

2

1

2

5

Zvonohlík zahradní

1

4

5

Žluna zelená

1

1

Bažant obecný

1
1

Liška obecná
Moták lužní

1

Moták pochop

1

Netopýr hvízdavý

1

Ledňáček říční

1

2

Vrabec polní

1

1

Žluva hajní

Netopýr pestrý

1

3

4

Bekasína otavní

Netopýr rezavý

1

26

27

Bobr evropský

Pěnice pokřovní

3

3

Husa velká

Pěnkava obecná

1

1

Králík divoký

Poštolka obecná

20

25

10

7

1

43

8
1

2

1

8

Labuť velká

4

1

1

Krahujec obecný

1
1

3

Kos černý

5

1

Kalous ušatý

2

4

1

4
2

1

10
2
1

2

3

1

1

2

5
1
1

1

6

6
1
1

3

3

1

1

1

1
1

1

1

1

4

Moták pilich

1

Celkový součet

92

Celkový součet

2

ztráta  

Sojka obecná

nepřijat

Holub hřivnáč

Rorýs obecný

1

předání

Holub domácí

10

1

1

vypuštění

1

1

Puštík obecný
Racek chechtavý

v držení

Drozd zpěvný

4

1
6

úhyn, utracení

Drozd brávník

1

Druh

1

Celkový součet

2

ztráta  

3

předání

Čáp bílý

nepřijat

v držení
2

Havran polní

vypuštění

úhyn, utracení
3

Druh
Jestřáb lesní

4
1
25

117

3

6

1

244

Záchrana čapích
mláďat v Kvasicích
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Dokrmování
divokých králíků,
kteří přišli o matku
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Tabulka příjmů dle Krajů a ORP 2013
Zlín - 18
Vizovice - 5

Holešov - 11

Valašské Klobouky - 8

Vyškov - 1

Uherský Brod - 15

Veselí nad Moravou - 13
Kyjov - 19

Otrokovice - 15

Hodonín - 6

Jihomoravský
Zlínský

Chcete-li podpořit činnost naší záchranné stanice, pošlete
svůj dar na účet číslo: 33553322/0800 u ČS, a.s., var.
symbol: 6303 nebo pošlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS
ZVIREVNOUZI BUCHLOVICE na číslo 87777.
(Platí pro všechny operátory a Český Telecom, účtování DMS: 30,– Kč,
příjemce Vaší pomoci obdrží 27,– Kč.)
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Mapa působnosti

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

Kancelář ÚVR ČSOP
Michelská 5, Praha 4, 140 00,
Telefony: 222 516 115, 222 511 494
E-mail: info@csop.czm
www.csop.cz
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