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ODPOČÍVADLO
zachraňuje životy

Zabezpečte nádrže na vodu
pro ochranu ptáků.
Zahradní rybníčky, bazény nebo nádrže na vodu zpříjemňují jistě pobyt venku & na zahradě, ale mohou
být i nebezpečné. Jejich hladké, kluzké stěny se rychle mohou stát smrtelnou pastí pro ptáky, žáby, hmyz
i domácí mazlíčky. A to především v letních měsících,
kdy se tyto zdroje vody stávají i pro živočichy místem osvěžení a napití. Jak tato místa zabezpečit pro
všechny návštěvníky, je poměrně snadné.

PLOVÁKY
JAK SE DOSTAT VEN Z BAZÉNU
NEBO NÁDRŽE NA VODU
Ponechte v bazénu nebo nádrži záchranné ostrůvky. Tyto
mohou být z různých přírodních materiálů, jako např.
větve či kmínky stromů nebo z nařezaného dřeva jako
„záchranné ostrůvky s nouzovým východem“ (plovoucí či
jako schůdky), nebo z drátěného pletiva připevněného na
okraji.

TIP na zimu (která jistě ještě přijde):
Až vypustíte bazén, sud nebo napáječku, prosím otočte je
dnem vzhůru. Mohla by se do nich dostat třeba dešťová
voda a nádrž by se tak znova stala nebezpečím pro ptáky
a spol.
Máte nápady či dotazy?
Napište nám: cso@birdlife.cz.
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JAK SI SÁM VYROBIT
NAPÁJEČKU PRO PTÁKY
A HMYZ
Jako vhodné pítko pro ptáky a hmyz stačí již pouhá miska
s barevnými kuličkami nebo prázdnými šnečími ulitami.
Stačí naplnit plochou misku nebo zahradní pítko přírodním materiálem, jako jsou borovicové šišky, malé kamínky
nebo prázdné šnečí ulity, popř. keramzitové granule, kuličky, korky … aby se ptáci mohli napít v mezerách mezi nimi.
Přidejte čerstvou vodu tak, aby kaménky a spol. ještě tak
z poloviny koukaly z vody. A máme hotovo! Do misky také
můžete vložit mech, na který pak ptáci mohou přistávat
a z něj pít. Nezapomeňte vodu pravidelně vyměňovat.
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JAK SE STÁT PLAVČÍKEM – PTAČÍM ZÁCHRANÁŘEM?
TAKTO!

1. Zjistěte, kde máte otevřené, nezajištěné
nádrže na vodu: sudy na vodu, bazény,
zahradní jezírka nebo zahradní studánky.
2. Dejte do nich vhodné kousky dřeva jako
záchranné plováky. Pochopitelně můžete
použí i jiné vhodné „vychytávky“.
3. Čas od času překontrolujte, jestli plovák
stale skutečně plave, popř. jej vyměňte.
Záchranné plováky skutečně dokáží zachránit spoustu malých životů. Zvířata se díky nim mohou v klidu usušit a pustit
se pak do dalšího letu. Pokud takový záchranný plovák nemáte nebo pokud se chcete dozvědět něco více o ochraně sýčka
a spol., dejte nám vědět – pošleme Vám jej zdarma společně
s dalšími informacemi k projekt u Athene! Stačí poslat email
na athene@uzdresden.de.
Stačí poslat email na cso@birdlife.cz.
Další informace se dozvíte zde:
birdlife.cz/sycek | athene.uzdresden.de
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Evropský projekt v česko-německém pohraničí na záchranu
vyhynutím ohroženého sýčka obecného (Athene noctua).

