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Ka¿dy kto znajdzie dzikie zwierzê, które popad³o w k³opoty, mo¿e mu pomóc.
Wystarczy poinformowaæ schronisko dla dzikich zwierz¹t.

Lesne pogotowie

Szybka pomoc w
nag³ych wypadkach.
„Leœne Pogotowie” to miejsce wyj¹tkowe.
Azyl dla dzikich zwierz¹t
jest po³o¿ony
w bliskim s¹siedztwie kompleksu leœnego
bezpoœrednio przylegaj¹cego
do leœniczówki i jest integraln¹
czêœci¹ leœnego gospodarstwa, którym zarz¹dza Jacek
W¹siñski, z zawodu leœniczy,
z zami³owania zoolog.
„Leœne Pogotowie” za³o¿y³
15 lat temu. Placówka jest
jednym z piêciu, a zarazem
najwiêkszym
oœrodkiem
tego typu w Polsce. Schronisko zlokalizowane jest w
Miko³owie - Kamionce, kilka
kilometrów od centrum Katowic. Tu opiekê i schronienie
otrzymuj¹ te zwierzêta, które na wolnoœci bez pomocy
cz³owieka czeka³aby œmieræ.
W schronisku azyl znalaz³o
a¿ 129 gatunków zwierz¹t.
S¹ wœród nich sarny, jelenie, daniele, zaj¹ce, wszelkiego typu dzikie ptactwo, a
tak¿e takie zwierzêce unikaty
nale¿¹ce do Polskiej Czerwonej Ksiêgi Zwierz¹t, jak ryœ,
cietrzew, wilk, kozica czy popielnica i ¿bik.
Je¿eli ktoœ znajdzie ranne

dzikie
zwierzê,
powinien
przekazaæ
informacje
na
ten temat do placówki. Zabieranie do domu rannej
sarny czy zaj¹ca nie jest
najlepszym pomys³em, gdy¿
dzikie zwierzêta wymagaj¹
szczególnego traktowania i
wyj¹tkowych warunków, których nikt nie jest w stanie
zapewniæ we w³asnym domu.
Choæ
„Leœne
pogotowie
spe³nia podobn¹ funkcjê
co azyl dla psów czy kotów,
to ró¿ni siê jednak tym, i¿
podopiecznych
tej placówki adoptowaæ siê nie da.
Polskie prawo tego zabrania. Wszelkie osoby, które
zapragnê³yby zajmowaæ siê
dzikimi zwierzêtami musz¹
najpierw uzyskaæ stosowne
pozwolenie w Ministerstwie
Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa.

Drugie ¿ycie.
Trafiaj¹ce do schroniska
zwierzêta po okresie rekonwalescencji czy odchowaniu,
w wiêkszoœci przypadków
trafiaj¹ z powrotem do swego
naturalnego œrodowiska.
Cztery tygodnie temu z
„Leœnego Pogotowia” na
wolnoœæ w Babiogórskim Parku Narodowym zosta³y wypuszczone dwa m³ode rysie,
które przez 7 miesiêcy by³y
przygotowywane do samo-

dzielnego ¿ycia. Ich ca³a populacja w Polsce liczy zaledwie
ok. 200 sztuk.

felieton na marginesie

Nie za dlugi
weekend
Co roku, z
pocz¹tkiem
stycznia
miliony Polaków
rozwieszaj¹c
lub rozstawiaj¹c – a mo¿e
po
prostu
przegl¹daj¹c
kalendarze na kolejny, nowy
rok sprawdza jak to tym razem
wypadaj¹ w roku wolne dni i ile
bêdzie mo¿na „urwaæ” wolnego przy minimalnym wk³adzie
w³asnym w postaci korzystania
z przydzia³owego urlopu.
Kiedyœ, dawno temu mieliœmy
œwiêto w dniu 22 lipca, co by³o
bardzo niesprawiedliwe, bo nie
mogli korzystaæ z dobrodziejstw
wolnego dnia uczniowie
i studenci, maj¹cy i tak
wtedy wakacje. S³usznie
zatem zniesiono tak¹
jawn¹
dyskryminacjê
przywracaj¹c do kalendarza œwi¹t dzieñ
3 maja. Oczywiœcie 1 maja
pozosta³ – wszak wszyscy
jesteœmy ludŸmi pracy i jakieœ
wolne siê ka¿demu nale¿y,
prawda? W zasadzie patrz¹c,
na kalendarz to niewiele jest
miesiêcy bez jakiegoœ dodatkowego wolnego dnia. Nie
mam na myœli oczywiœcie œwi¹t
bran¿owych w rodzaju Dnia
Odlewnika ale dni, z których
korzystaæ by mogli wszyscy.
Przy szczególnie sprzyjaj¹cych
okolicznoœciach kalendarzowych, pocz¹tek maja mo¿na
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by porównaæ do ma³ych wakacji; w grudniu z kolei rok
mo¿e koñczyæ siê ju¿ tak w
dwóch trzecich ostatniego z
miesiêcy.
Tak zwana „majówka”, jak
ju¿ ten okres nazwano w mediach, jest dla wielu okazj¹ do
wyjazdu zagranicznego – ale
nie takiego z wylegiwaniem
siê na pla¿ach – na to bêdzie
czas w lecie. Wielu planuje
przeznaczyæ ten bardzo d³ugi
weekend na zwiedzanie zabytków europejskich miast ze
szczególnym uwzglêdnieniem
miejsc nazywanych w przewodnikach „kolebkami kultury europejskiej”.
Przybywszy na miejsce czeka

spragnionych prze¿yæ duchowych spore rozczarowanie, poniewa¿ orientuj¹ siê, ¿e nie oni
jedyni wpadli na taki pomys³.
Zestaw dodatkowych wra¿eñ,
z których naj³agodniejszymi s¹
próba odnalezienia swojego
autokaru wœród setki identycznych czy kilkugodzinne stanie w kolejce przed muzeum,
potrafi¹ z³amaæ najtwardszego
wielbiciela w³oskiego renesansu. Wewn¹trz natomiast,
t³um zwiedzaj¹cych, podobny do wielobarwnej, gwarnej
i b³yskaj¹cej co jakiœ czas

6 maja 2008, nr 366

(mimo surowego zakazu fotografowania!) rzeki, nie nastraja
specjalnie do obcowania sam
na sam ze Sztuk¹. Zw³aszcza
jeœli majowy turysta znajdzie
siê w g³ównym nurcie tej
„rzeki” a jego wzrost odbiega
na niekorzyœæ od œredniego
wzrostu s¹siadów – turystów.
Kolejny wyjazd do Luwru czy
muzeów watykañskich, turysta
– zwiedzacz zaplanuje zatem
bez wahania w listopadow¹
szarugê. Zw³aszcza jeœli Œwiêto
Niepodleg³oœci akurat wypadnie w pi¹tek czy poniedzia³ek
(czwartek te¿ nie by³by z³y).
Praktyka organizowania sobie
d³u¿szych
„pozaplanowych”
wakacji nie jest zreszt¹ naszym
wynalazkiem.
Dosz³o ju¿ do takiej sytuacji, ¿e w powa¿nych
opracowaniach
ekonomicznych
dotycz¹cych
przedsiêbiorstw, bierze
siê pod uwagê wp³yw
„sezonowych”
spadków
wydajnoœci pracowników spowodowanych w³aœnie ju¿ nie
letnimi wakacjami ale nawet
w³aœnie d³ugimi weekendami.
Ot, taka lokalna specyfika
– coœ jak wybryki lokalnego
klimatu, pora monsunów czy
burz piaskowych. Ale po co
siêgaæ tak daleko! Wystarczy
wspomnieæ, ¿e w Rosji nie
zrezygnowano z hucznego obchodzenia dnia 9 maja, który
– jako jedno z g³ównych œwi¹t
pañstwowych jest oczywiœcie
wolny od pracy.

Nowy dom.
W schronisku do¿ywotnio
pozostaj¹ tylko te zwierzêta,
które na skutek powa¿nych
urazów s¹ trwale okaleczone
i na wolnoœci samodzielnie by
nie prze¿y³y. Jednym z wielu
mieszkañców „Leœnego Pogotowia” jest niewidomy na
jedno oko g³uszec. Ten rzadki
leœny kurak trafi³ do Miko³owa
z Wis³y.
Od siedmiu lat leœny azyl zamieszkuje senior
„Bartek“
- jeleñ europejski, który w
dzieciñstwie zosta³ pomylony
z sarenk¹ i dopóki nie dorós³,
by³ domowym pupilem jednej z
mieszkanek Ustrzyk.
Do¿ywotni¹ kwaterê bêdzie
mia³ w schronisku znaleziony ko³o Gdañska ¿uraw, któremu powa¿ny uraz skrzyd³a
uniemo¿liwia
powrót
na
wolnoœæ.

nale¿¹ do zwierz¹t monogamicznych i czêsto po stracie
partnera pozostaj¹ same do
koñca ¿ycia.
Poza bocianem
i zaj¹cami, w
ci¹gu
ostatniego
tylko
miesi¹ca
do
oœrodka trafi³y
tak¿e: orze³ bielik, oraz wiele
innych
drobnych zwierz¹t,
takich jak: je¿
czy sroka. Nie
ma
tygodnia,
by leœniczy nie
jecha³ na pomoc
potrzebuj¹cym.

Lekko nie jest.
Dzieñ Jacka W¹siñskiego
jest bardzo d³ugi, zaczyna go
o 5 rano, a koñczy póŸnym
wieczorem,
bo
przecie¿
poza schroniskiem do jego
obowi¹zków nale¿y przede
wszystkim opieka nad lasem.
Utrzymanie leœnej czeladki
w dobrej formie wymaga nie
lada zachodu i ogromnego
nak³adu pracy. Ró¿norodnoœæ
przebywaj¹cych w schronisku
gatunków zwierz¹t jest dla
ich opiekuna powa¿nym wy-

zwaniem – równie¿ gastronomicznym. Dla g³uszca ig³y sosnowe, mrówcze jaja i p¹czki
roœlin, dla ma³ych
zaj¹czków kozie mleko, dla
drapie¿ników
myszy i dziczyzna. Je¿ lubi
drobne gryzonie
i dojrza³e owoce - innych nie
jada.
Schronisko jak
ka¿da instytucja
tego typu potrzebuje wsparcia,
chêtni
mog¹ wp³acaæ
datki na konto oœrodka.
„Leœne Pogotowie” nie wzgardzi tak¿e pomoc¹ rzeczow¹.
Po¿¹dane s¹ wszelkie gatunki zbó¿, owoce i warzywa
oczywiœcie w wiêkszej iloœci.
Niestety oœrodek nie jest
udostêpniany zwiedzaj¹cym,
gdy¿ jego jedynym zdaniem
jest pomoc poszkodowanym
przez los zwierzêtom.
Telefon do oœrodka
0605-100-179.
Adres: Miko³ów Kamionka,
ul. Koœciuszki 70.

Wiele szczêœcia w nieszczêœciu
mia³ tak¿e myszo³ów, znaleziony w lesie z powa¿nymi
obra¿eniami g³owy, przywieziony a¿ z Ostrowa Wielkopolskiego.
Pomoc znalaz³ te¿ bocian,
który ju¿ na pocz¹tku sezonu uleg³ wypadkowi i z³ama³
skrzyd³o. W tym roku na pewno
nie za³o¿y rodziny, bo rekonwalescencja bêdzie trwa³a d³ugo.
Wypadek bociana ska¿e jego
partnerkê na samotnoœæ i brak
potomstwa, bowiem ptaki te
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