Nie potrzebuję Twojej pomocy.
Nie jestem porzucony!
Sarny
licznie
zamieszkują
miasta,
ponieważ
łatwo
adaptują
się
do zróżnicowanego siedliska i pomimo swojej lękliwości, przyzwyczajają
się do ludzi i gwaru miejskiego. Sarny można spotkać na terenach zarośniętych,
zaniedbanych, sąsiadujących z terenami otwartymi, głównie na obrzeżach miasta, ale
też w jego centrum, w parkach miejskich. Biolodzy rozróżniają dwie odrębne „formy
ekologiczne” saren: tzw. sarnę leśną i polną. To właśnie sarny zamieszkujące tereny
otwarte (pola i łąki) wkraczają do miast najchętniej, gdyż lubią mozaikowe zróżnicowanie
zurbanizowanych siedlisk. Spotkać je można w niewielkich grupach lub pojedynczo.
Sarny rodzą swoje młode na przełomie maja i czerwca. Spotykając
młodą sarenkę (o brązowej sierści z jasnymi plamkami), należy zostawić ją
w spokoju, nie dotykać, nie brać do domu, a co najwyżej popatrzeć, czy nie jest ranna,
pamiętając, żeby nie spłoszyć maleństwa. Takie małe „koźlę” jest pozostawiane przez
matkę w ukryciu. W tym czasie samica intensywnie żeruje, wracając do młodego kilka
razy na dobę, aby nakarmić go mlekiem i przeprowadzić do innej kryjówki. Młode sarny
nie wydzielają zapachu, dlatego nie są wyczuwalne dla drapieżników. Dopiero ranne lub
osowiałe sarniątko powinno zwrócić naszą uwagę, które nieustannie nawołuje lub
jest obsiadłe przez muchy.
Tereny zasiedlane przez sarny są też atrakcyjne dla zajęcy. Dlatego można
spotkać te zwierzęta również w mieście. Zające szaraki są wyłącznie roślinożerne,
a do parków miejskich przyciąga je zawsze świeża trawa i dostęp do różnorodnej
roślinności. Zające nie kopią nor, tak jak robią to króliki. Odpoczywają ukryte
wśród roślinności, w wyciśniętych podczas leżenia zagłębieniach. Samica
rodzi najczęściej 2-5 zajączków, a w ciągu roku może mieć trzy mioty. Choć
na terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi rozrodczość zmniejsza się
i wynosi 1–2 młodych.
Pierwsze małe zajączki rodzą się już w marcu, są owłosione i mają otwarte
oczy. Samica pozostawia młode zające w ukryciu, a sama większość dnia spędza na
żerowaniu. Matka wraca do swoich młodych dwa-trzy razy na dobę, aby je nakarmić
mlekiem. Dlatego nie zabierajmy małych zajączków, tylko dlatego, że siedzą same
pod krzakiem. Matka zapewne jest gdzieś w okolicy. Młode nie wydzielają zapachu
i są ochronnie ubarwione, co pozwala im skutecznie uniknąć ataku drapieżnika. Jeśli
wypłoszymy takie małe zajączki, wtedy zwrócą one uwagę drapieżnika. Tylko ranne lub
biegające po ulicy bądź chodniku zajączki powinny nas zaniepokoić. Jeśli zauważymy
rodzeństwo zajączków, w którym jeden maluch już nie żyje, albo któryś z nich jest ranny
– możemy interweniować.
W mieście sarnom i zającom grozi wiele niebezpieczeństw: psy, auta, porywanie
młodych. Pamiętając, że sarny i zające, to zwierzęta, które w mieście aktywne są głównie
w nocy, najlepiej zwolnić auto jadąc przez tereny zadrzewione lub otwarte, a tym bardziej
na obrzeżach miasta. Wzrok saren przystosowany jest do dostrzegania ruchu, jednak w
nocy światło reflektorów samochodowych je oślepia, co może przyczyniać się do kolizji
z autami. Zające mają raczej słaby wzrok. Ruch rozpoznają doskonale, nawet ze sporej
odległości, ale nieruchome przedmioty widzą słabo. Kiedy wbiegną przed auto, mogą


skakać wzdłuż światła rzucanego przez reflektory. Nie należy też puszczać psów luzem,
potrafią one atakować zające i sarny, raniąc je dotkliwie lub zagonić je na śmierć.
Sarny nie są agresywne, ani też nie będą próbowały zaatakować. Dla saren
człowiek to drapieżnik, więc będą się starały uciec przed nim jak najdalej. Inaczej jest
w przypadku jelenia i łosia, które mogą pojawić się w mieście przypadkiem, migrując
doliną Wisły. Dla jelenia czy łosia bezpośrednie spotkanie z głośną cywilizacją może być
bardzo stresujące. Przestraszony jeleń/łoś może być agresywny lub niebezpieczny,
choćby w trakcie ucieczki może poturbować gapiów. Nie wolno zbliżać się do takiego
zwierzęcia ani go przepłaszać, tylko oddalić się, schować za ogrodzeniem lub w jakimś
lokalu handlowym/ usługowym i jak najszybciej powiadomić odpowiednie służby (Straż
Miejską lub Policję).
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