Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znalazłeś dzikie zwierzę potrzebujące ratunku, jest wiele instytucji,
które mogą Ci pomóc. Przede wszystkim należy upewnić się, czy dane zwierzę
faktycznie potrzebuje pomocy. Może to podlot, a nie pisklę, może to normalne,
że zwierzę nie ucieka, tylko drzemie? Chcąc odpowiedzieć na takie pytania,
najlepiej zadzwonić do specjalistów zajmujących się dzikimi zwierzętami. Zrób
najpierw zdjęcie zwierzęcia, najlepiej 2-3 zdjęcia pod różnym kątem, aby wysłać je
na numer osoby, z którą będziesz rozmawiać. Widząc zdjęcie, rozmówca będzie
miał lepsze rozeznanie w sytuacji, oznaczy gatunek, rozpozna wiek, a nawet będzie
w stanie oszacować kondycję zwierzęcia.
Na Internecie bez problemu można znaleźć kontakty do ośrodków
rehabilitacji zwierząt w danym województwie. Taka lista ośrodków znajduje
się choćby na stronie www Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ośrodek
rehabilitacji zwierząt zajmuje się leczeniem chorych lub rannych dzikich gatunków
zwierząt oraz odchowywaniem osieroconych młodych. Jeśli ten ośrodek,
do którego zadzwonisz, nie będzie mógł przyjąć znalezionego zwierzęcia pod opiekę,
zawsze można zapytać o kontakt do innych ośrodków lub lekarzy weterynarii, którzy
znają się na dzikich zwierzętach chociaż trochę.
Najbliższy komisariat policji lub straż miejska również powinny orientować się
jak pomóc, lub gdzie odesłać, podobnie operator numeru alarmowego 112. Zasadniczo
każda gmina miejska czy wiejska powinna posiadać plan działania w przypadku znalezienia
dzikiego zwierzęcia wymagającego pomocy. Taki obowiązek nakłada na gminy ustawa
o samorządzie gminnym. Do zadań własnych gminy należą zadania w zakresie ochrony
przyrody, a ochrona przyrody polega m.in. na zachowaniu składników przyrody, dziko
występujących zwierząt oraz zwierząt objętych ochroną gatunkową. Tak więc do
zadań gminy należy również udzielanie pomocy dzikim zwierzętom przebywającym
na terenie gminy, w szczególności poprzez zorganizowanie akcji ratunkowych
lub zapewnienie im transportu do ośrodków rehabilitacji zwierząt. Pamiętajmy,
że organami ochrony przyrody, które zajmują się sprawami dzikich zwierząt, są m.in.
wojewoda, regionalny dyrektor ochrony środowiska, marszałek województwa, dyrektor
parku narodowego, starosta, wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Dlatego władze
danej gminy lub miasta nie mogą odmówić pomocy. W przypadku znalezienia dzikiego
zwierzęcia można więc dzwonić do wydziału zajmującego się ochroną środowiska
w lokalnym urzędzie gminnym lub miejskim.
Jeśli nikt nie chce nam pomóc albo nie odpowiadają numery urzędu, policji,
straży miejskiej czy ośrodków rehabilitacji zwierząt można poszukać kontaktu do
lokalnego schroniska dla psów/kotów lub towarzystwa opieki nad zwierzętami.
Osoby tam pracujące miały już z pewnością do czynienia z taką sytuacją i
będą mogły udzielić porady albo odesłać pod konkretny adres / telefon, gdzie
udzielą pomocy znalezionemu przez nas zwierzęciu. Również lokalni lekarze
weterynarii mogą pomóc lub przekierować do kogoś innego. Bardzo często



urzędy gminne mają właśnie podpisaną umowę z lokalnym lekarzem weterynarii
na reagowanie w przypadkach konieczności udzielenia pomocy dzikiemu zwierzęciu.
O takim weterynarzu wiedzieć będzie też lokalna policja. W ostateczności można też
kontaktować się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, która znajduje się w każdym
województwie lub z siedzibą najbliższego parku narodowego czy krajobrazowego.
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