Jak pomóc
bezdomnym
zwierzętom

Czym jest bezdomność zwierząt?
• Miasto – to nie jest naturalne środowisko zwierząt. To my, ludzie umieściliśmy je
w nim wbrew ich woli. Koty nie marzyły o tym, by żyć w piwnicach i na śmietnikach. Psy nie śniły o wałęsaniu się nocą po ulicach. Świnki morskie nie sądziły, że
będą kulić się przed zimnem na parkowych rabatkach.
• bezdomność zwierząt podobnie jak ludzi oznacza samotność, odrzucenie,
brak pożywienia i opieki, oznacza zimno, choroby i strach.
• najczęstsze przyczyny bezdomności zwierząt to: porzucenie zwierząt przez
właścicieli, niekontrolowane rozmnażanie, nielegalne hodowle zwierząt rasowych, ucieczki zwierząt w wyniku niefrasobliwości opiekunów.
• trudno jest nawet szacunkowo ocenić liczbę bezdomnych zwierząt w Polsce.

Co grozi bezdomnym zwierzętom?
• przemoc – według danych Głównej Komendy Policji od 2003 roku liczba popełnianych na zwierzętach przestępstw wzrosła dwukrotnie. W 2003 roku zostało
wszczętych 1 187 postępowań, w 2011 ta liczba była znacznie większa – 1 956,
niestety zmalał przy tym wskaźnik wykrywalności – z 64% do 62%.
• śmierć pod kołami samochodów – ogólna liczba zwierząt, które giną na drogach, potrącone przez kierowców w miastach i na terenach niezabudowanych, to
kilkaset tysięcy rocznie
• eutanazja lub dożywocie w schronisku – dane Głównego Lekarza Weterynarii
z 2011 roku wskazywały, iż liczba zwierząt poddanych eutanazji w schroniskach
sięga 13,76%, zgonów pozaeutanazyjnych odnotowano 20,27%. Raport wg Biura
Ochrony Zwierząt ponad 70% kotów zostaje poddanych eutanazji, umiera w wyniku stresu, depresji i chorób. Zaledwie 31% kotów ze schronisk trafia do adopcji.

Co możemy zrobić?
• dokarmiać – jedzeniem dla zwierząt (sucha karma, mokra karma w konserwach,
surowe i gotowane mięso, woda. Należy unikać mleka krowiego, ryb, wątroby, jedzenia dla ludzi, przypraw). Zimą najlepiej zdecydować się na suchą karmę, ewentualnie ciepły makaron z konserwą. Nie zapominajmy również o ciepłej wodzie.
Zawsze sprzątajmy miejsce, w którym dokarmiamy koty.
• zapewnić schronienie – otwierać okienka piwniczne, wpływać na administracje
i lokatorów by udzielały wsparcia karmiącym lub by chociaż nie przeszkadzały. Idealne byłoby stworzenie w jednym piwnicznym pomieszczeniu „centrum karmienia”,
gdzie koty mógłby pomieszkiwać przez okres zimy. Jeśli jest to niemożliwe warto
zachęcić administracje do wybudowania profesjonalnego ocieplanego domku dla
bytujących na terenie kamienicy, czy osiedla kotów – tak jak np. w Gdańsku. Można też własnoręcznie przygotować domki dla kotów z ogólnie dostępnych
materiałów – przewodnik jak można je zbudować jest dostępny na stronie
Fundacji Czarna Owca Pana Kota www.czarnaowca.org w sekcji Informator.
• sterylizować – sterylizacja jest najlepszą metodą ograniczania populacji bezdomnych kotów, przyczynia się również do zwiększenia ich dobrostanu. Można
jej dokonać za swoje pieniądze, bądź zgłosić się do lokalnej organizacji pozarządowej zajmującej się pomocą zwierzętom. W każdym mieście są prowadzone też
w miesiącach marzec–wrzesień dofinansowane przez gminy akcje sterylizacyjne
w wyznaczonych gabinetach weterynaryjnych. Można również ubiegać się o dofinansowanie sterylizacji przez lokalny oddział TOZ.
• leczyć – jeśli znajdziemy ranne, potrącone, bądź chore zwierzę nie zostawiajmy,
spróbujmy je odłowić i zabrać do weterynarza, bądź poinformować najbliższe
schronisko bądź organizację prozwierzęcą. Bardzo często weterynarze wiedząc że
jest to bezdomne zwierzę ograniczają do minimum koszty jego leczenia.

• reagować, gdy dzieje im się krzywda – gdy widzimy przemoc wobec zwierząt
trzeba NATYCHMIAST zawiadomić policję, straż miejską, lokalny oddział TOZ,
bądź inną organizację prozwierzęcą. W przypadku błąkających się bezdomnych
zwierząt należy się skontaktować z najbliższym schroniskiem lub poprosić o pomoc
organizacje pozarządowe działające w obszarze praw zwierząt. Podobnie w przypadku rannych zwierząt.
• zamiast kupować rasowego kota czy psa lepiej adoptować zwierzę ze schroniska lub od jednej z organizacji prozwierzęcych.
• pomagać wolontaryjnie w organizacjach pozarządowych zajmujących się
pomocą bezdomnym zwierzętom – zostać domem tymczasowym, pomagać
w poszukiwaniu domu dla zwierząt, służyć pomocą merytoryczną np. w zakresie
pozyskiwania funduszy na działalność, public relations, grafiki komputerowej bądź
w innej mogącej się przydać danej organizacji dziedzinie, przekazać darowiznę
rzeczową lub finansową.

Co zrobić, gdy znajdziemy rannego
lub chorego gołębia?
Należy możliwie najszybciej przetransportować do lecznicy weterynaryjnej specjalizującej się w leczeniu ptaków. Interweniujemy, gdy znajdziemy ptaka:
• który jest skulony, osowiały, niereagujący na podchodzącego do niego człowieka,
• który ma problemy ze skrzydłem, np. ciągnie je za sobą itp. lub mimo prób nie jest
w stanie odfrunąć,
• mającego zlepione pióra,
• zakrwawionego.
Uwaga: Zanim zabierzemy ze sobą samotne pisklę (podlota) należy koniecznie
skontaktować się z organizacją zajmującą się dzikimi ptakami, np. w Krakowie
będzie to Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne (www.mto-kr.pl) lub Dzika
Klinika (www.dzikaklinika.com).
Jeśli znaleziony ptak nie wykazuje widocznych urazów, nie krwawi, ale jest osłabiony
i zachowuje się ospale lub w sposób budzący podejrzenia, należy zacząć od ogrzania
go. Można zrobić to umieszczając ptaka w np. tekturowym pudełku grubo wyłożonym przykładowo polarową tkaniną. Ważne, by nie używać waty, a z materiału nie
mogą wychodzić nitki – stanowią one zagrożenie dla ptaków. W pudełku można
umieścić zawiniętą w ręcznik, zamkniętą butelkę wypełnioną gorącą wodą. Pamiętać
należy o tym, by zwierzę mogło odsunąć się od źródła ciepła. Pamiętaj, że przegrzanie
stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo. Ptaka najlepiej jest umieścić w miejscu, do
którego nie mają dostępu inne zwierzęta, w szczególności koty i psy.
Ptakom podajemy świeżą, letnią, niegazowaną wodę mineralną, nisko- lub średniozmineralizowaną. Jeśli istnieje podejrzenie, że ptak nie jest w stanie samodzielnie
pić, wtedy wodę można podawać pipetką lub strzykawką, umieszczając pojedyncze
krople na czubku dzioba lub w szczelinie pomiędzy górną i dolną częścią dzioba –
woda sama spłynie do środka.
Pamiętaj, że gołębie są ziarnojadami, oznacza to, że ich pokarm składa się zasadniczo
z ziaren zbóż i traw. Ptaków nie karmimy pieczywem, gdyż zawiera na ogół sól, która
niszczy ptasie nerki. Dla samodzielnego gołębia właściwym pokarmem powinna być
mieszanka niegotowanych ziaren np.: kasza jaglana, kasza jęczmienna, groch, kukurydza, suche płatki owsiane lub jęczmienne, słonecznik, pszenica lub gruba kasza
jęczmienna (tzw. pęczak), pokruszone orzechy, konopie.
Gołębiom nie podajemy kaszy gryczanej, ryżu ani siemienia lnianego.
Przewodnik jak pomóc ptakom jest dostępny na stronie Fundacji Czarna Owca
Pana Kota www.czarnaowca.org w sekcji Informator.

Kim jesteśmy
Fundacja Czarna Owca Pana Kota jest organizacją pozarządową
założoną w marcu 2009 roku. Fundacja to:
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bieżące działania na rzecz kotów,
cykl spotkań otwartych Wszechnica pod Kotem,
warsztaty edukacyjne,
kocia behawiorystyka,
działania promocyjne, akcje i kampanie,
baza informacji dla opiekunów kotów,
interaktywna strona www.
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