NÁVRAT DO DIVOČINY

ZÁCHRANNÁ
STANICA
V BORINKE
Zachraňujeme ohrozené, voľne žijúce
živočíchy, aby sa mohli vrátiť späť do
prírody

Naše poslanie
Cítime sa spoluzodpovední, preto pomáhame
zvieratám, ktoré našu pomoc potrebujú.
Hlavným zameraním stanice je záchrana
zranených, osirelých alebo inak ohrozených
voľne žijúcich živočíchov.
Väčšina z nich sa do našej záchrannej stanice
dostane so zraneniami spôsobenými priamou
či nepriamou ľudskou činnosťou. Napríklad po
zrážke s automobilom, zranením nejakým
predmetom, alebo po náraze do sklenenej
plochy. Aj takýmto spôsobom prichádzajú
mláďatá o svojich rodičov.
Naša činnosť je na báze dobrovoľníctva.

Vznik
záchrannej stanice

RNDr. MVDr. Ján Jamriška PhD.
je zakladateľom OZ Návrat do divočiny. Inšpiráciou pre vznik
záchrannej stanice bola jeho potreba pomáhať zraneným
živočíchom, ako aj jeho osobná skúsenosť - účasť na rôznych
verejnoprospešných, dobročinných projektoch v zahraničí, ktorých
sa sám zúčastnil ako dobrovoľník. V záchrannej stanici tak
zúžitkováva svoje odborné vedomosti a prax.
Ján Jamriška študoval na UK v Bratislave na Prírodovedeckej
fakulte so študijným odborom zoológia. Štúdium si rozšíril o
veterinárne lekárstvo na Fakulte veterinární medicíny na
Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne. Doktorandské
štúdium zavŕšil na Katedre Zoológie Prif UK v odbore zoológia s
dôrazom na parazitológiu.
Jeho prax a pracovné skúsenosti si rozširoval v rôznych krajinách,
v mnohých špecializovaných zariadeniach, či dobrovoľníckych
aktivitách a projektoch. Pôsobil napríklad na Filipínach na
záchrane chovu zoborožcov, na Univerzite na Tenerife, v Durrell
Wildlife Conservation Trust v Jersey, na Klinike v Slovinsku a
mnohých iných. Aktuálne pôsobí ako chirurg na Tierklinik
Zitersdorf v Rakúsku a zároveň je dobrovoľníkom, zverolekárom
voľne žijúcich živočíchov, o ktoré sa stará so svojou rodinou a
dobrovoľníkmi v záchrannej stanici v Borinke.

ZÁCHRANA ZVIERAT

VETERINÁRNA STAROSTLIVOSŤ

záchrana zranených a opustených
voľne žijúcich živočíchov, ktoré
dočasne nie sú schopné
samostatného života v prírode

zabezpečenie veterinárnej,
rehabilitačnej starostlivosti a
ošetrenie zranených zvierat

Naše
aktivity
VYPÚŠŤANIE ZVIERAT
vypúšťanie vyliečených, zosilnených zvierat do ich
prirodzeného prostredia a prispievanie tak k
druhovej ochrane i obnove prírodných hodnôt,
ako aj k zachovaniu biodiverzity na území SR

VZDELÁVANIE
podpora ekologického a
environmentálneho vzdelávania,
vedeckej, výskumnej, propagačnej a
osvetovej činnosti

1400+
V STANICI SME PRIJALI
VIAC AKO 1400 ZVIERAT
5 rokov práce, úsilia,
starostlivosti
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Štatistika
Každoročne sa počet prijatých
jedincov v stanici zvyšuje
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V roku 2020 sme mohli oficiálne prijímať živočíchy len prvých 6
mesiacov, preto počet klesol

Doplňujúce dáta

Medzi najčastejšie prijatých
zvieracích pacientov v
stanici sú vtáčie druhy - za
nimi nasledújú cicavce

Pripravované projekty

AMBULANCIA A JIS
Kvôli zvyšujúcemu sa
počtu prijímaných
zvierat potrebujeme
rozšíriť priestory našej
stanice o ambulanciu a
jednotku intenzívnej
starostlivosti, zakúpiť
nevyhnutné vybavenie
ako napríklad: infúzne
pumpy, monitor
životných funkcií,
operačné svetlo,
operačný stô a ďalšie
ambulantné zariadenie

ROZLIETAVACIA
VOLIÉRA
Aby sme umožnili
operencom pred ich
návratom do
prirodzeného
prostredia vhodný
priestor pre
posilnenie svalov,
koordináciu pohybov
na opätovné získanie
sily, je pre nás
nevyhnutné hľadať
možnosti výstavby
veľkej rozlietavacej
voliéry

VÝSTAVBA OBORY
Obora bude prispôsobená
na chov divej zveri.
Oplotený pozemok s
rozlohou približne 1 ha
bude určený pre
umiestnenie a
aklimatizáciu liečených
zvierat, pre zosilnenie a
dorast mláďat, prípadne
na umiestnenie takých
jedincov, ktorí už nebudú
môcť byť navrátení do
voľnej prírody.

Naši partneri

V roku 2020 nás podporili

Ďakujeme naším partnerom za
prejavenú dôveru a ich spoluprácu
pri napĺňaní nášho poslania
V roku 2018 nás podporili

POĎAKOVANIE
patrí aj všetkým našim priaznivcom, ktorí nás
akýmkoľvek spôsobom v minulosti podporili, alebo nás
podporujú pravidelne
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