
Z áchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy pečuje 
o všechny druhy zraněných a jinak postižených volně žijících 
živočichů. Ročně ošetří více než 4 000 zvířecích pacientů. 
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POZOR! 

Záchranná stanice hl. m. Prahy 
pro volně žijící živočichy

pro mláďata
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Mezi Rolemi,  
Praha 5 − Jinonice

Jak nás 
naJdete

telefon (nonstop 365 dní v roce) 773 772 771

Chcete-li podpořit činnost stanice, můžete pomoci:

 ■ finančním darem (účet 1927728309/0800, var. symbol 61)

 ■ materiálním darem (granule pro kočky nebo 
malé psy), drůbeží konzervy, zrní pro ptáky, 
směsi pro hlodavce, ovoce, zelenina, piškoty, 
seno, noviny, čistý bavlněný textil 

 ■ osobně jako dobrovolník

 ■ sdílením informací o naší práci a pacientech

Žádné mládě volně žijícího živočicha si 

Porušili byste tím zákon na ochranu přírody, podle kterého 
jste povinni bezodkladně předat mládě volně žijícího druhu 
do péče záchranné stanice, a velmi pravděpodobně byste tím 
také způsobili smrt mláděte. 

Odchov ptačích i savčích mláďat je velmi náročný a vyžaduje kromě 
odborných znalostí i dostatek času a technické a prostorové zázemí. 
Většina ptačích mláďat se krmí po 15 minutách od rána do večera. 
Savčí mláďata se krmí sice po 2–4hodinových intervalech, zato ale 
i v noci. Ptáčata i savčí mláďata potřebují kvalitní potravu, která se 
liší podle druhu zvířete a často se nedá běžně sehnat. Mláďata také 
vyžadují zahřívání, často si nejsou schopna udržet tělesnou teplotu. 
A ani dodržení všech postupů vám bez odborného dohledu absolutně 
nezaručí, že mládě přežije. 

Čím déle si necháte mládě doma, tím pravděpodobněji 
uhyne. Proto neváhejte a zavolejte ihned na číslo naší 
záchranné stanice

Mládě ničím nekrmte, pouze ho přesuňte do papírové 
krabice vystlané bavlněnou látkou a krabici nechte 
na klidném a teplém místě uvnitř bytu. Pro mládě si 
přijedeme, anebo se domluvíme na dalším postupu.

773 772 771

nikdy nenecháveJte doma!

Mládě poštolky obecné, 
které vypadlo z hnízda

Sedmerčata 
ohroženého 

plcha velkého 
ze zničeného 

hnízda na 
Petříně

POMOC



hlavně na jaře a v létě můžeme venku při procházce snadno 
narazit na mláďata volně žijících živočichů. Často působí 
naprosto bezbranně – neumí ještě utíkat či létat, nebojí se 
nás, choulí se v trávě. Leckoho by tak mohlo napadnout, že 
je s nimi něco v nepořádku, že se něco stalo jejich rodičům 
a že možná potřebují pomoc. může mít pravdu. aLe PoZoR! 
neuvážená a neodborná „pomoc“ může další život mláděte 
tragicky poznamenat a nezřídka vést i k jeho rychlé smrti. Při 
nálezu mláděte proto sami nikdy nic nepodnikejte, dokud se 
neporadíte se zvířecími záchranáři. 

Zraněným a jinak postiženým volně žijícím živočichům na 
území Prahy pomáhá naše Záchranná stanice hl. m. Prahy 
pro volně žijíCí živočiChy. Stará se i o mláďata, která 
potřebují lidskou pomoc, obvykle proto, že přišla o rodiče. Až 
polovina mláďat však ve stanici končí zbytečně – z dobré vůle 
lidí, kteří je z přírody bezdůvodně odnesou. Při nálezu mláděte, 
o kterém se domníváte, že pomoc potřebuje, nás, prosíme, vždy 
nejprve kontaktujte na našem pohotovostním čísle 773 772 771. 
Situaci zhodnotíme a navrhneme další postup.     

oPuštěná Mláďata?

Pouze několik dní 
staré slepé ježčí 

mládě, které přišlo 
o mámu

Nalezl jsi savčí mládě.

Potřebuje tvoji Pomoc?

Savčí mláďata „hnízdová“ 

Je viditelně zraněné?

Kontaktuj 
záchrannou stanici

Má srst a otevřené oči?

Kontaktuj záchrannou stanici
Batolí se, plazí se 
a píská? Pohybuje 

se za člověkem 
nebo psem? Leží tiše v trávě, 

nepíská, neutíká?

Kontaktuj 
záchrannou stanici

Pomoc nepotřebuje, 
nedotýkej se ho a odejdi

ANO NE

NE/TROCHUANO

ANOANO
NE

Nalezl jsi ptačí mládě.
Potřebuje tvoji Pomoc?

Je viditelně zraněné?

Kontaktuj 
záchrannou stanici

Je opeřené?

Je schopno hopsat či běžet 
od tebe, přiblížíš-li se?

Ptáče je v pořádku 
a nepotřebuje pomoc

ptačí mláďata krmivá

ANO NE

NE/TROCHU

ANO

ANO NE

Kontaktuj 
záchrannou stanici

Kontaktuj 
záchrannou stanici

líhnou se holá a neopeřená a trvá zpravidla 2–3 týdny, 
než dorostou natolik, aby mohla opustit hnízdo. Rodiče je 
krmí potravou přímo do zobáčků. Po opuštění hnízda ješ-
tě nějakou dobu nelétají, pouze pobíhají po zemi nebo po-
skakují po větvích na stromech a v keřích. trvá dalších 
7–10 dní, než začnou létat. Rodiče se o ně ale celou dobu 
starají a krmí je až do té doby, než se mláďata zcela osamostatní.   

ptačí mláďata nekrmivá
líhnou se již opeřená a na hnízdě zůstávají pouze chvil-
ku. Poté následují své rodiče, kteří je učí, jak a kde si hle-
dat potravu. nekrmí je, pouze jim potravu ukazují. tato 
mláďata se u svých rodičů drží a neměli bychom je vidět 
o samotě.

Rodí se nevyvinutá – jsou zpravidla bez srsti, mají zavře-
né oči a uši. Jsou zcela bezbranná, proto tráví první týd-
ny života ukrytá v hnízdě, kde o ně matka pečuje. Začnou 
z něj vylézat, až když jim naroste srst, otevřou se oči a uši 
a ona mohou začít poznávat svět. I tak je ale jejich mat-
ka na prvních výpravách doprovází a všemu je učí. Pokud 
malá mláďata této skupiny najdeme mimo hnízdo, téměř vždy potře-
bují lidskou pomoc, protože velmi pravděpodobně přišla o matku a jsou 
hladová.

Savčí mláďata „nehnízdová“
srnčata 
zajíci

lišky
kuny
ježci
veverky

kachny 
labutě 
koroptve
bažanti

kosi 
sýkory 
sojky
poštolky

Rodí se vyvinutá – mají srst a otevřené oči i uši. V prv-
ních týdnech života ale ještě nejsou dost silná na to, aby 
mohla následovat matku a dokázala uniknout predátoro-
vi. Matky je proto „odkládají“ (odtud také „odkládací“ typ mláďat) na bez-
pečné místo a vrací se k nim v pravidelných intervalech, aby je nakrmily. 
najdeme-li takové mládě tiše ležet v trávě, je vše v pořádku, mládě jen 
čeká na svou matku. Pokud ale hlasitě píská, pohybuje se, nebo dokon-
ce běhá za námi, znamená to, že se matce něco stalo a ono má hlad. 
tehdy mládě potřebuje pomoc. 

Malé nesamostatné 
vrabčí mládě

Mládě kosa, které již 
pomoc nepotřebuje

Test: najdeš zajíce?

Malí zajíčci by před predátorem neměli šanci. Jediné, co je 
chrání, je absence pachu a zbarvení splývající s okolím.


