Akce v zookoutku
Lesy hl. m. Prahy v zookoutku pořádají vzdělávací akce
pro žáky pražských škol i pro veřejnost. Lesníci vedou
komentované prohlídky, během nichž se účastníci
mohou zapojit i do krmení vybraných živočichů. Krmení
je mimo tuto výjimku v zookoutku přísně zakázáno,
neboť by živočichům mohlo vážně uškodit. Kdokoli ale
může přinést suché pečivo nebo jablka a nechat je pro
zvířata na označeném místě.

Kudy do zookoutku?

Lesníci v areálu zookoutku nabízejí také speciální
program Lesní zvěř, při němž se děti prostřednictvím her
seznámí s jednotlivými zástupci živočišné říše české
přírody a proniknou do zákonitostí, podle nichž se řídí
život zvěře ve volné přírodě.
Zdejší lesní srub je pak základnou pro
populární noční zážitkový program
Noc v lese, během něhož se děti
setkají se záhadnými nočními živočichy, kteří se probouzejí teprve za
soumraku. Za zvuků nočního lesa
naopak samy zalezou do spacáků a
uloží se ke spánku.

Lesní srub se sociálním zařízením, tekoucí vodou a
elektřinou, k němuž patří také venkovní ohniště, je
možné si krátkodobě pronajmout i pro vlastní akci.

Ze stanice Smíchovské nádraží
jeďte 5 minut autobusem (č.
129, 241, 244, 314, 318) do
zastávky Malá Chuchle. U kostela
v ulici V Lázních se můžete napojit na žlutou turistickou trasu, která
zookoutkem přímo prochází. Jako
přístupovou cestu lze využít také c y k l o s t e z k u
A112, která propojuje Velkou Chuchli a sídliště Barrandov a chuchelským lesem vede takřka až k zookoutku.

Malá Chuchle 8, Praha 16, Lesy hl. m. Prahy, www.lesypraha.cz

Lesy hl. m. Prahy se starají o 2 900 ha pražských lesů, pečují o významné pražské
parky, spravují přibližně 230 kilometrů drobných vodních toků a 130 vodních nádrží
na území hlavního města. Provozují záchrannou stanici pro volně žijící živočichy,
lesní zookoutky, několik včelnic a v rámci ekologické výchovy spolupracují se
školami a širokou veřejností.

Malá Chuchle
Česká příroda nadosah

V dnešní podobě je zookoutek v Malé
Chuchli v provozu od roku 1998, tradice lesních „minizoo“ je ale mnohem
delší. Součástí takřka každé hájovny
býval v minulosti menší výběh nebo
ohrada, kde se zotavovala zraněná či
jinak postižená lesní zvěř, o niž se sám
lesník staral. Lesy hl. m. Prahy tuto tradici nadále ctí a v
pražských lesích modernizují hned několik zookoutků.
Zookoutek v Malé Chuchli prochází postupnou rekonstrukcí, výběhy pro zvířata jsou opravovány a přestavovány. Opravy i běžný provoz zookoutku financuje
Magistrát hl. m. Prahy.

Historie a současnost
pražských zookoutků
Lesní zookoutek v Malé Chuchli je celoročně volně
přístupný areál u hájovny v Chuchelském háji, kde
se návštěvníci mohou z bezprostřední blízkosti
seznámit se zástupci české přírody. Lesy hl. m.
Prahy zde pečují o živočichy, kteří se kvůli svému
trvalému zdravotnímu či jinému handicapu již
nemohou vrátit zpět do volné přírody. Zookoutek
je tak dnes nedílnou součástí Záchranné stanice
hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy.

Zookoutek Malá Chuchle:
kousek české divočiny
v pražské metropoli

Záchranná stanice
hlavního města Prahy
Záchranná stanice hlavního města Prahy pro volně žijící
živočichy, již Lesy hl. m. Prahy rovněž spravují, přijímá
zraněné a jinak postižené živočichy, léčí je a pokud
možno navrací zpět do pražské přírody. Sídlí v pražských Jinonicích a ročně přijme více než 2 600
živočichů a je tak nejvytíženější záchrannou stanicí v
Česku v rámci Národní sítě záchranných stanic.

Součástí práce stanice je kromě péče o živočichy také
provoz pohotovostní linky 773 772 771, kam se mohou
Pražané kdykoli obrátit s dotazem či s informací o
nálezu zraněného živočicha.

Zookoutek je jedním z mála možných útočišť v
hlavním městě, kde handicapovaná zvířata nacházejí důstojný náhradní domov. Zároveň představuje takřka ideální místo, kde lze zblízka pozorovat
zvířata naší přírody, stejně jako ta, která u nás
zdomácněla. Mezi obyvatele zookoutku patří
například jelen evropský, muflon obecný, rys
ostrovid či liška obecná. Druhy nepůvodní zastupuje třeba psík mývalovitý nebo norek americký.

