
                                                                                                                                       
Bublava (Sokolovsko) - Draví ptáci, labutě, ale i mývali a na podzim především ježci tvoří hlavní část 

pacientů záchranných stanic pro handicapované živočichy. Například stanicí Drosera na Bublavě 

projde ročně na 180 zvířat, které se většinou podaří vrátit do přírody.  

  Na rozdíl od útulků, kam se dostávají většinou odložení domácí mazlíčci, záchranné stanice se starají o 

divoká zvířata, která se v lepším případě daří vracet zpět do přírody. Jsou mezi nimi i ježci, které lidé ve 

snaze jim pomoci vozí do záchranných stanic mnohdy zbytečně. V Droseře jich nyní je asi šest, řekl ČTK 

správce a zakladatel stanice Vladimír Tomáš Smolík. 

"Lidé se je snaží zachránit. Ale kdyby je nechali tam, kde jsou, tak oni si většinou někam zalezou a zimu 

přežijí," konstatoval Smolík. 

                                                        

S ježky mají na podzim zkušenosti prakticky ve všech záchranných stanicích. V Karlovarském kraji působí i 

stanice při přírodní rezervaci Soos. "Jasně, lidé nám volají, že našli ježka a co s ním mají dělat. Rozhoduje 

váha. Ježkům u nás na Chebsku stačí 300 až 400 gramů. Tam, kde je zima delší, by měli mít víc, tak půl 

kila," vysvětlil Karel Brož ze záchranné stanice Soos. 

Nejčastějším důvodem, proč se zvířata do záchranných stanic dostávají, je vliv lidí. Úrazy z elektrických 

drátů, srážky s autem nebo postřelení od lovců postihne ročně desítky dravců. Ti s lehčím poraněním se po 

vyléčení vracejí zpět, vážněji zranění jsou nadobro odkázáni na pomoc lidí. 

Na jaře lidé vozí do stanic mladé ptáky vypadlé z hnízda. "Lidé volají, že se o ně rodiče nestarají. Ale rodiče 

malých poštolek je sami dokrmí i na zemi. Měli jsme jich tady asi 17. My je dokrmíme a máme tady malou 

vzletovou plochu, kde se učí létat. Některé se pak ještě krátce vrací najíst," popisuje péči o mladé dravce 

Smolík. "Proto máme voliéry mimo, aby si ptáci nezvykli na lidi," dodal. 
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Ačkoli tvoří dravci většinu pacientů záchranných stanic, například bublavskou prošly i desítky dalších 

druhů. Místní raritou je skupinka mývalů. Dva jsou z Hořovic. "Kamarád mi volal, že někdo je chtěl pustit 

do lesa. Dalšího jsme našli za Karlovými Vary, kde ho lidi viděli u kontejnerů. Je to takový tahák pro lidi. 

Děti je krmí piškoty," popisuje typicky americkou šelmu správce stanice. Mývali se ale díky tomu, že je lidé 

občas chovají doma, mohou vyskytovat už i v evropské přírodě. 

Ve voliérách na Bublavě se nyní starají asi o 20 zvířat. Od káněte přes sovu sněžnou, kterou zpopularizoval 

Harry Potter, nalezenou fretku nebo labuť se zlomenou nohou, která se zamotala do rybářského vlasce. Pro 

Česko spíše výjimečný je luňák červený. Na seznamu živočichů, kteří stanicí prošli, byli ale i malí tvorové, 

hadi i čolci. 

Trochu výsadní postavení má sokolice, kterou si chtěla adoptovat sokolovská radnice, ale nakonec z toho 

sešlo. Město si chtělo dravce půjčovat například na městské oslavy, protože sokola má město ve znaku. 

"Máme kluka sokolníka, který by s ním na akce jezdil. Byli jsme domluveni na 10.000 korunách, ale 

nakonec to vyšumělo. Není to moc, ale nám by to pomohlo," říká Smolík. 

Ačkoli je bublavská Drosera součástí sítě národních záchranných stanic, které přispívá na činnost Český 

svaz ochránců přírody, bez pomoci dárců a sponzorů se nemůže obejít. Vždyť divoké ptáky je nutné krmit 

čerstvým masem, nejčastěji malými kuřaty, která by jinak skončila v kafileriích a pro která si pracovníci 

stanice jezdí až třeba do Chomutova.  
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