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Podstawowe zasady postępowania
W tej zakładce znajdziecie Państwo "pigułkę wiedzy" jak zachować się w przypadku napotkania
domowego i dzikiego zwierzęcia. Pamiętajmy, że nawet dzikie zwierzęta coraz częściej doskonale
odnajdują się w miejskich warunkach. Miejmy na uwadze, że to człowiek tworząc coraz bardziej
rozbudowaną infrastrukturę, wchodzi na teren gdzie jeszcze do niedawna bytowały dzikie zwierzęta.
Spotykając jakiekolwiek zwierzę zastanówmy się, czy te zwierzęta na pewno wymagają naszej
pomocy. Pamiętaj, że przy podejmowaniu czynności, bezwzględnie zadbać przede wszystkim o swoje
bezpieczeństwo - zwierzę może być agresywne!
Poniżej prezentujemy algorytmy postępowań:
KOTY
Wiele kotów, żyjących w mieście i na przedmieściach określa się mianem "dziko żyjących". Są one
przykładem doskonałego przystosowania się do życia w zurbanizowanym terenie. Jeżeli kot nie jest
ranny lub chory - poradzi sobie bez naszej pomocy.
Jeżeli kotu coś zagraża lub jest w niebezpieczeństwie - utkwił w ogrodzeniu, został potrącony, jest
ranny lub chory - bezwzględnie zadzwoń do Straży Miejskiej.
Jeżeli kot posiada np. obrożę lub inne oznaki, które wskazywałyby na to, że posiada właściciela - wezwij
Straż Miejską. Strażnicy pomogą odnaleźć właściciela.
PSY
W przypadku psa biegającego bez opiekuna niezbędne będzie wezwanie Straży Miejskiej. Zwierzę
może być nie tylko agresywne dla innych osób, ale poruszając się po jezdni może stwarzać zagrożenie
dla siebie. Strażnicy odłowią zwierzę, sprawdzą numer chip i skontaktują się z właścicielem.
Przypominamy, że za brak nadzoru nad zwierzęciem Ustawodawca przewidział karę zgodnie z art. 77
KW.
DZIKI, SARNY, ŁOSIE, ZASKROŃCE, LISY, WILKI
Nie wolno łapać samodzielnie dzikich zwierząt, szczuć psem czy zapędzać w miejsca,
z których nie ma ucieczki. Zdenerwowane zwierzę z pewnością zaatakuje!
Nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów. Spokojnie się wycofaj.
Nie podchodź do zwierzęcia. Staraj się je obserwować z bezpiecznej odległości bądź

z pomieszczenia. Będziesz mógł na bieżąco informować służby o kierunku przemieszczania się
zwierzęcia.
W sytuacji, gdy wymienione zwierzęta pojawią się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków
mieszkalnych należy poinformować Straż Miejską.

Młode ptaki
Pod opiekę człowieka można zabrać ptaki ranne, nieopierzone (jeśli nie ma w pobliżu gniazda) lub, gdy
po odłożeniu do gniazda rodzice nie podejmą karmienia pisklęcia. Jeśli zwierzę posiada widoczne
obrażenia ciała (rany, zadrapania) możemy delikatnie sprawdzić stan zwierzęcia. Matki piskląt nie
odrzucą młodych po kontakcie z ludzkim zapachem, jest to mylne przeświadczenie, ponieważ ptaki
mają słaby węch i swoje potomstwo poznają za pomocą słuchu lub wzrokowo.
Zanim podejmiemy czynności i zaingerujemy w naturalny proces "nauki latania" podlotka upewnijmy
się, że jest to uzasadnione.

Zwierzęta egzotyczne (Węże, jaszczurki, pająki, skorpiony)

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych domowników. Nie podejmuj działań na własną rękę!
Bezwzględnie wezwij na miejsce Straż Miejską

