SPRAWOZDANIE
do pozwolenia nr OP- I.6401.363.2014.PKw
Fundacja Dzika Klinika – Centrum Pomocy dla Dzikich Zwierząt
Zwierzęta przyjęte do rehabilitacji w okresie I-XII 2015
W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku przyjęto do rehabilitacji w sumie 1994 dzikie
zwierzęta, z gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową na mocy ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16.04.2004 (rozporządzenie MŚ z dnia 06.10.2014 w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt).

Spośród wszystkich zwierząt 723 osobniki zostały uśpione lub

padły, 893 os. wypuszczono po leczeniu, a 263 odwieziono do ośrodków rehabilitacji
dzikich zwierząt, z którymi nasza fundacja współpracuje. Na zimowanie lub dalsze
leczenie pozostawiono 115 osobników, które zostaną wypuszczone na wiosnę (w tym 53
jeże, 9 nietoperzy i kilkadziesiąt ptaków, patrz tabela poniżej). Spośród wszystkich 1994
zwierząt 1350 to ptaki, a 644 to ssaki.
W roku 2015 wykonywaliśmy na zlecenie miasta Krakowa usługę dotyczącą prowadzenia
pogotowia dla dzikich zwierząt na terenie gminy Kraków (umowa nr W/I/199/WS/8/2015).
Spośród w/w 1994 wszystkich zwierząt przyjętych w roku 2015, aż 1729 pochodziło z
miasta Krakowa (999 os. dorosłych i 730 os. młodych). Spośród nich 600 musiało być
uśpionych lub padły 819 os. zostało wypuszczonych, zaś 230 przekazano na dalszą
rehabilitację do innych ośrodków dla dzikich zwierząt, 80 pozostaje pod dalszą opieką. W
ramach zadań pogotowia w okresie styczeń – grudzień wykonano łącznie 1429 interwencji
w sprawie poszkodowanych dzikich zwierząt (styczeń – 38 interwencji, luty – 45, marzec –
67, kwiecień - 94, maj – 190, czerwiec – 239, lipiec – 249, sierpień – 161, wrzesień – 152,
październik – 94, listopad – 67, grudzień – 33).
W minionym roku współpracowaliśmy też z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad
Zwierzętami, które interweniowało w sprawie dwóch przypadków kłusownictwa na
chronionych ptakach wróblowych (szczygły, gile, czyże, makolągwy, kulczyki, krzyżodzioby
itp.). Sprawy dotyczyły interwencji KTOZ u kłusownika z Sygneczowa i ze Świątnik, w
wyniku których przejęliśmy pod swoją opiekę kolejno 15 i 14 ptaków. W obu przypadkach
policja wszczęła postępowanie, zaś 26 ptaków udało się szczęśliwie wypuścić (3 padły w
pierwszych dniach od przywiezienia od kłusownika).

Zwierzęta były leczone i operowane w trzech lecznicach weterynaryjnych:
- przychodnia wet. Vetika - lekarz weterynarii Karolina Ptak, ul. Lipska 49, Kraków
- przychodnia wet. ABwet – lekarz weterynarii Agata Blusiewicz, ul. Jerzmanowskiego 32b,
Kraków
- przychodnia wet. Salamandra – lekarz weterynarii Przemysław Baran, ul. Nowowiejska 3,
Kraków
Do powyższych lecznic oddawano także padłe osobniki do utylizacji. Pozostałe padłe
zwierzęta przekazywano na okazy do Muzeum Przyrodniczego Instytutu Systematyki i
Ewolucji Zwierząt PAN na ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.
Zwierzęta na dalszą rehabilitację były przekazywane do poniższych ośrodków rehabilitacji:
–

Leśne Pogotowie w Mikołowie (Jacek Wąsiński, Nadleśnictwo Katowice)

–

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Mydlnikach (dr Zbigniew Bonczar,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

–

ORZ Fundacji Akcja dla Dzikich (lek. wet. Karolina Ptak, Kraków)

Pozostałe działania w roku 2015 w czasie których wykorzystywano zezwolenie. Fundacja
Dzika Klinika podpisała umowę z Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miejskiego
w Krakowie oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie na dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego pt: „Ochrona różnorodności
biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna”. W ramach
niniejszego projektu przeprowadzono 125 warsztatów dla dzieci i młodzieży w 36
przedszkolach, w których wzięło udział 2124 dzieci. W trakcie zajęć wykorzystywano pióra
gatunków chronionych lub częściowo chronionych (w większości gołębia miejskiego). W
ramach projektu wykonano kilkadziesiąt zdjęć zwierzętom oraz nakręcono również 10
krótkich filmów edukacyjnych, których bohaterami były dzikie zwierzęta przebywające pod
opieką fundacji. Zarówno zdjęcia jak i filmy były wykonywane na miejscu w fundacji, tj. w
miejscu przebywania zwierząt.
Poniżej przedstawiono wykaz wszystkich zwierząt, którym udzielono pomocy w roku 2015,
w kolejności alfabetycznej (patrz tabela).

