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Záchranná stanice v Jinačovicích má první obyvatele
Rekapitulace prvního měsíce fungování Záchranné stanice v Jinačovicích je jeden
netopýr, straka a tři ježci. Zatímco netopýr a straka se dostali na stanici ve stavu,
kdy už jim veterinární péče nemohla pomoci, ježkům se v Jinačovicích daří dobře
a na jaře budou vypuštěni do volné přírody.
Záchranná stanice v Jinačovicích má první obyvatele Rekapitulace prvního měsíce
fungování Záchranné stanice v Jinačovicích je jeden netopýr, straka a tři ježci.
Zatímco netopýr a straka se dostali na stanici ve stavu, kdy už jim veterinární péče
nemohla pomoci, ježkům se v Jinačovicích daří dobře a na jaře budou vypuštěni do
volné přírody. Prvním případem zvířete v nouzi byl netopýr nalezený v opuštěném
domě v Bohunicích. Jednalo se o pravděpodobně předčasně probuzeného
netopýra rezavého, který běžně zimuje ve škvírách městských domů. Zvíře bylo
natolik vysílené a dehydrované, že se ho přes veškerou snahu nepodařilo
zachránit. Tři opuštěná mláďata ježka západního měla větší štěstí. Našel je
veterinární lékař na zahradě v Kuřimi, přesvědčil se, že jsou opuštěná a vzal tehdy
100 gramové ježky k sobě domů. „Když se nálezce dozvěděl o naší záchranné
stanici, rozhodl se je svěřit do naší péče. Je poznat, že byly v dobrých rukou,
protože dnes váží téměř třičtvrtě kila a jsou ve velmi dobré kondici. My se o ně
budeme starat až do jara a pak je vypustíme do volné přírody.“, řekla Jana
Švaříčková, vedoucí stanice. Posledním zatím přijatým zvířetem byla postřelená
straka obecná. Rodina z olomoucka nalezla na své cestě kolem Brna u silnice
zraněného ptáka a nejbližší záchrannou stanicí byly Jinačovice, kam ho před
dvěma dny přivezli. Rentgenový snímek ukázal, že střela zasáhla kost v křídle a
nohu a tato zranění byla natolik rozsáhlá, že bylo veterinářem rozhodnuto provést
eutanázii.
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Zoo Brno, která má za sebou víc než šedesát let existence, nabízí návštěvníkům na ploše 38 hektarů jedinečnou příležitost setkat se se zvířaty celého světa.
V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání nedaleko hektickém prostředí centra velkoměsta - a přesto uprostřed nádherné přírody
lesoparku Mniší hory v Brně-Bystrci. Brněnská zoologická zahrada je však nejenom centrem oddechu a poznání, je také odborným pracovištěm a provozuje Záchrannou
stanici pro volně žijící živočichy v Jinačovicích. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu.
Spolu se Stanicí mladých přírodovědců brněnská zoo již dlouhá desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě navzájem. Nabídka
přednášek, kulturních akcí, výstav i programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské
metropole.

