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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2012
Záchranné stanice živočichů v Plzni
Působnost stanice v rámci Národní sítě stanic
Spádová oblast v rámci NSS - Plzeň, Nýřany, Kralovice, Domažlice, Horšovský Týn
Sídlo stanice, jméno vedoucího stanice, aktuální kontakty na stanici
DES OP - Záchranná stanice živočichů Plzeň
Zábělská 75, 312 00 Plzeň
tel: 377 460 088 (stanice-záznamník)
Pohotovostní mobil : 777 145 960, 777 194 095, 777 760 777
www.desop.cz
e-mail: ptactvo@desop.cz
Vedoucí stanice: Karel Makoň – předseda DES OP (mobil. 777 145 960)
Přidružené stanice, odběrná místa, spolupracovníci
jedno odběrné místo je nárazově řešeno přes kolegu a našeho člena Kamila Forsta ve
Staňkově (pro oblast Domažlicka). Jedna voliéra a jeden box pro mimořádné případy.
odchov mláďat savců a zvěře - externě paní Jaroslava Janoušová v domácím chovu
herpetologie a obojživelníci - prof.MUDr. Ondřej Hes, kompletní zázemí v osobním
vlastnictví v rodinném domku na Zábělské ulici
líheň externě - Vlastimil Voráček Roupov
zvířata domácí a exotická - síť chovatelů a specialistů na danou problematiku chovu.
Zajištění veterinární péče
Hlavní veterinární servis (smlouva a otevřený účet)
Veterinární klinika Vedilab spol. s r.o.
pod vedením MVDr. Petra Böhma
Pod Vrchem 51, 312 00 Plzeň
V mimořádných případech i se všemi ostatními veterinárními klinikami a specializovanými
veterináři včetně SVS.
Stručný popis stanice, roční kapacita
Rozletová voliéra:
1x malá 2 x 9 x 2m
1x velká 9 x 15 x 3m (voliéra pro vodní ptáky)
Komory pro ptáky:
4x dravci, sovy a velké druhy ptactva (2- 3x3x2m a 2- 3x1,5x2m)
4x částečně expoziční (přírodní) pro menší a středně velké druhy ptactva, savce
1x malá voliéra pro drobné ptáky
1 x voliéra pro vodní ptáky (9x15m)

2 x izolační box – ošetřovna
1x sklepní koje na bobra, jezevce, vydru atd.
Vodní plocha:
Dvě tůňky ve voliéře pro vodní ptáky (16m2)
Výběh pro vysokou zvěř a pod:
Lesní komplex 18x18m - polesí Zábělá (Plzeň) + fixační box (4x3m)
Zhodnocení příjmu živočichů v roce 2012
Celkem přijato 2.281 živočichů , přičemž bylo uskutečněno 602 zásahů a výjezdů. Nejvíce
bylo netopýrů hvízdavých a rezavých (celkem 1717 ex.), poštolek obecných (64 ex.), rorýsů
obecných (43 ex.), labutí velkých (32 ex.).
Nejčastější příčiny příjmu živočichů byly nárazy na překážku, střety s dopravními prostředky a
následky nešetrné stavební činnosti (zejména u netopýrů) či zvířata chycená nebo zamotaná do
rybářských vlasců, poraněná v důsledku těžby dřeva či hospodaření na zahradách, vodních
plochách a v krajině.
Realizované záchranné transfery
Záchranné transfery byly v roce 2012 realizovány nejčastěji u netopýrů hvízdavých, a lze
hovořit o desítkách zásahů a stovkách jedinců. Další záchranný transfer byl realizován při
výlovu rybníka nedaleko obce Hubenov (PS), kde bylo vyloveno a převezeno několik nádob
snůšky ropuch obecných a skokanů hnědých. Úspěšnost převozu žabích snůšek byla následně
sledována na náhradní lokalitě nově založených tůněk v Lomanech, kde se většina vajíček
vylíhla a následně i dorostla do stádia malých ropuch a skokanů.
Stavební změny ve stanici v roce 2012
Stavební prioritou roku 2012 bylo dokončení a dovybavení ošetřovny se dvěma izolačními boxy,
zázemím pro plazy a zvířata podezřelá z nákazy.
Hodně bylo rovněž pokročeno v rekonstrukci dvou nových voliér pro drobné ptáky v hlavním
areálu ZSŽ.
Absolvované odborné kurzy
Proběhla tradiční školení a vzdělávání v rámci činnosti organizace a spolku. Rovněž bylo
realizováno několik návštěv a exkurzí po sousedních stanicích (Aves, Ochrana fauny, Vlašim
atd.).Účast na semináři školení hasičů a pracovníků ZSŽ.
Ekologická výchova
Celkem 3 výukové cykly (jaro, podzim, zima) a 6 tematických okruhů výukových programů pro
MŠ a ZŠ. Ročně realizováno kolem 80 přednášek, přičemž roční návštěvnost stanice v rámci
všech projektů EV: cca 600 dětí (lidí).
Akce mimo stanici (MŠ a ZŠ): cca 2.500 dětí.
Ohlasy v médiích
Běžné, stálé, cíleně propracované a rozesílané tiskové zprávy včetně adresáře příznivců naší
činnosti, což je řádově přes 300 adres. Více informací, tiskových zpráv a výstupů na
www.desop.cz.
Vydané tiskoviny
Stále je nabízeno Zvířátkové Maxipexeso, výukové karty a DVD dokumenty.
Koncem roku 2012 nově vydáno druhé Zvířátkové Maxipexeso obrázků Z. Doležala, tentokrát
pod názvem žijí v lese.
Další aktivity
Celoročně prováděné cílené projekty druhové ochrany živočichů:
plánované rekonstrukce a úpravy hnízd čápů bílých i černých
ptačí budky, plovoucí ostrůvky a umělé hnízdní možnosti (cca 250 budek)
pravidelné zimní přikrmování drobného ptactva v městských parcích a na ZŠ či MŠ

kroužkování a monitoring vybraných druhů ptáků (labutě, moták pochop, výr velký, orel
mořský, rorýs obecný, čáp bílý, čáp černý)
nově prověřování a monitoring zdravotního stavu a nákaz volně žijících šelem na území
města Plzně
Úspěchy
Standardní úspěšnost a výsledky zaznamenáváme zejména v projektech ekologické výchovy a
druhové ochrany. Zvláštní pozornost si zaslouží skupina pohybující se kolem plazů a
obojživelníků (Ondřej Hes a manželé Hepovi), kteří permanentně pracují na sledovaných
lokalitách a biotopech. Dále lze připomenout i dlouholetou a úspěšnou spolupráci se složkami
IZS, SVS a veterináři.
Problémy
Zbytečně donesená mláďata, nedbalost chovatelů některých druhů zvířat a všeobecná
neznalost a bezohlednost některých lidí k volně žijícím živočichům a ochraně přírody celkově.
Problémy na stanici, zejména s odchovem mláďat, jejich návratem zpět do volné přírody a nebo
u savců pak další umístění, využití a zajištění existence nevypustitelných druhů zvířat.
Plány do budoucna
Dokončení voliér pro drobné ptáky + výstavba další voliéry pro tuto skupinu.
Omezení určitých nadstandardních a doposud běžně zajišťovaných služeb s ohledem na
mnohem větší soustředění se na vybrané skupiny živočichů s jasnou koncepcí a cílem. Více
prevence a práce v terénu, méně investic do nesmyslů a akcí bez efektu.
Každopádně však přežít a udržet své místo nejen v regionu, ale i v NSS.
Závěrem
Více informací na www.desop.cz
Pro potřeby ÚVR ČSOP a MMP OŽP zpracoval: Karel Makoň, předseda DES OP
V Plzni dne 10.1. 2013

