
Lesní i dravá zvěř je odříznutá od zdrojů potravy 

Karlovarský kraj - Doslova tvrdé období nouze proţívá kvůli enormnímu mnoţství sněhu lesní i dravá zvěř. Kvůli souvislé vrstvě 

sněhu s ledovou krustou je totiţ odříznutá od přirozených zdrojů potravy.  

 
V RUKOU ZVÍŘECÍCH ZÁCHRANÁŘŮ uţ v letošní zimní sezóně skončily desítky zvířat, nejčastěji dravci a labutě.Myslivci se 

tak snaţí zvěř přikrmovat. Místy se ale jen stěţí dostanou ke krmelcům. „Zvěři musíme pomoci zajistit potravu a umoţnit jí tak 

přeţít těţké zimní období. Při silných mrazech a sněhové pokrývce je nutné přikrmovat zvěř i několikrát týdně,“ říká Jiří Šilha z 

Českomoravské myslivecké jednoty. 

Do krmelců nosí myslivci hlavně kvalitní seno, pokud se ke krmelci však dostanou. „Jsou místa, kam není moţné krmivo dopravit 

ani pomocí terénních vozů. Vypomoci mohou traktory. V krajním případě přicházejí na řadu sněţnice a běţky. V horských 

oblastech však dojít jen tak s nějakým batohem zásob na zádech nestačí. Jedním z řešení, jak zvěř před takovýmito podmínkami 

zvláště v horských oblastech uchránit, je vybudování nových přezimovacích obůrek. Myslivci by zde měli usnadněnou práci s 

dokrmováním a zvěř by nezpůsobovala škodu okusováním dřevin,“ doplnil. 

Ţe je letošní zima ke zvěři krutá, potvrzuje i správce Záchranné stanice handicapovaných ţivočichů Drosera v Bublavě na 

Sokolovsku Vladimír Tomáš Smolík. Ten během zimy vyjel k záchraně řady zvířat, zejména dravců nebo labutí. „Zvířata jsou 

hladová a zesláblá. Kvůli mnoţství sněhu si těţko hledají potravu,“ potvrdil. „Stahují se tak blíţe k lidem. Například dravce je 

mnohem častěji vidět u silnic, kde bývají mršiny po zvěři, která skončila pod koly aut. To je pro ně snadná potrava, avšak pak také 

často skončí se zraněním od auta,“ uvedl správce. Jen za poslední dny ošetřil čtyři ţivočichy. Za zimu uţ pak má na kontě dvanáct 

výjezdů. 

„Ohroţeny jsou i labutě, které kdyţ zapadnou do sněhu, uţ se z něj nedostanou,“ pokračoval. Ve stanici zůstávají zvířata pět aţ 

deset dní, kdy je stanice přikrmuje a čeká na to, aţ naberou sílu. Pak je opět vypustí do volné přírody. „Celý uplynulý rok včetně 

zimy byl poměrně náročný. V našich rukou skončilo přes 250 zvířat. To je vysoké číslo. Běţně to bývá kolem stovky,“ dodal 

Smolík. 

Ptáci umírají kvůli špatnému přikrmování 

Úhyny ptactva způsobené nesprávným přikrmováním se vyskytují v kaţdém zimním období. Upozorňuje na to Jiří Šilha z 

Českomoravské myslivecké jednoty, podle kterého je nutné připomenout základní pravidla pro předkládání potravy ptákům. 

„Zejména je třeba zdůraznit, ţe vařená domácí strava je pro ptactvo nevhodná. Stejně tak solená, kořeněná a smaţená jídla. Ta 

způsobují ptactvu závaţné problémy trávicího traktu, se kterými se nedokáţe vyrovnat,“ vyjmenoval Šilha. „Uvařené pokrmy, 

jako třeba knedlíky, ze vzduchu přijímají vlhkost a rychle plesniví. Topinky jsou zase plné přepáleného oleje,“ poukázal s tím, ţe 

pro ptáky je vhodné tvrdé pečivo.  

„Nejlepší je však jejich přirozená strava. Jedná se o různé druhy olejnatých semen, jako jsou slunečnice, řepka a proso, případně 

bezduchý oves. Vhodné je zavěsit do krmítka i syrový hovězí nebo skopový lůj či menší mnoţství vepřového sádla. Dnes jiţ není 

problém si zakoupit i předem připravenou směs vhodného krmiva do krmítek nebo takzvané lojové koule, které je moţné ke 

krmítku zavěsit,“ pokračuje.  

Do krmítek je podle jeho slov moţné umístit i sušené bobule, jeřabiny nebo jádra vlašských ořechů. „Vţdy tam dáváme přiměřené 

mnoţství. Zpočátku stačí hrst potravy, ale pokud je tuhá zima a ptáci navštěvují krmítko pravidelně, tak je lepší dávky zvýšit,“ 

řekl. Doplnil, ţe krmítka by měla být umístěna tak, aby na ně nedosáhly kočky. 
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