Urzad Miasta i Gminy Mrozy

Nie dotykaj! One na pewno sobie poradzą
Na przełomie wiosny i lata na świat przychodzi najwięcej dzikich zwierząt m.in. młode sarenki, dziki, lisy oraz ptaki i
zające. Pamiętajmy! Znalezionego przypadkowo w lesie, na polu czy łące małego zwierzęcia, nie należy absolutnie
dotykać (aby nie przekazać mu swojego zapachu), chwytać, płoszyć oraz karmić. W żadnym wypadku nie należy
również zabierać młodych. Takie „uratowane” zwierzę w zasadzie nie ma szans na wychowanie wśród ludzi i na
powrót do naturalnego środowiska.

W pierwszym tygodniu życia dzikich zwierząt, samica pozostaje z małymi cały czas w ukryciu. W celu zapewnienia
zwiększenia prawdopodobieństwa przeżycia swojego potomstwa, samica odchodzi od nich na bezpieczną odległość,
ale ciągle obserwuje młode. Nie kiedy nawet „odwraca uwagę” poprzez głośne pokazanie swojej obecności. Jest to
wypracowana przez wiele gatunków zwierząt strategia przetrwania. Młode zwierzęta wydzielają mało intensywny
zapach, który jest niewyczuwalny dla drapieżników. Poza tym maluchy są mało ruchliwe i mają maskujące ubarwienie,
dlatego są mniej widoczne dla innych. Samica specjalnie opuszcza gniazdo i wraca do młodych tylko na czas
karmienia. Jej stała obecność naraziłaby młode na niebezpieczeństwo, czyli na ataki drapieżników. Dlatego
przypominamy, że znalezionego przypadkowo w lesie lub na polu, łące małego zwierzęcia nie należy absolutnie
dotykać. Najlepiej je zostawić w spokoju, ominąć w bezpiecznej dla nich odległości, zachowując się bardzo cicho i
spokojnie.
Zanim Państwo podejmą jakieś działania w sprawie „porzuconych” małych dzikich zwierząt prosimy o zastanowienie
się i wzięcie pod uwagę okoliczności, gdzie zostały znalezione i w jakim są stanie fizycznym i zdrowotnym. Dlatego w
załączeniu zamieszczamy schematy działania o nazwach: „zając”, „orzeł”, „sarna”, „dzik” z przygotowanej przez Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Bielsko prezentacji na temat „Jak pomagać zwierzętom żeby nie zaszkodzić”, która została
opublikowana na stronie http://www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl w dniu 24 października 2017 roku.
W przypadku znalezienia zwierzęcia na terenie gminy Mrozy, który wymaga pomocy należy skontaktować się z
tutejszym urzędem lub Policją. A w przypadku znalezienia zwierzęcia w lesie należy zadzwonić do Nadleśnictwa.
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