DZIKIE ZWIERZĘTA

- jak z nimi
postępować?
Pojawianie się dzikich zwierząt w
sąsiedztwie zabudowań na terenach
podmiejskich czy nawet w miastach,
jest coraz częstszym zjawiskiem
związanym z postępującym procesem
urbanizacji. Człowiek budując nowe
osiedla oraz drogi modyfikuje i ogranicza
przestrzeń życiową zwierząt. Wiele
gatunków przyzwyczaiło się do nowych
warunków życia w pobliżu naszych
domów, czego skutkiem jest wzrost ich
liczby oraz coraz częstsze sytuacje
konfliktowe.
Poniżej kilka informacji o zwyczajach
dzikich zwierząt oraz wskazówek, jak
należy prawidłowo zachowywać się
podczas przypadkowego kontaktu z nimi.

• Upewnij się, że nie odcinasz zwierzęciu jedynej drogi ucieczki
(gdyby tak się stało zwierzę na pewno zaatakuje).
• Nie wykonuj gwałtownych ruchów, zacznij się powoli wycofywać.
• Nie patrz zwierzęciu w oczy - to w świecie zwierząt oznacza wyzwanie
do walki.
• Nie uśmiechaj się uspokajająco - w świecie zwierząt pokazywanie
zębów oznacza przegląd uzbrojenia i zapowiedź rychłej walki.
• Bądź spokojny i nie denerwuj się - zwierzę wyczuwa strach.
Jeżeli zwierzę ruszy bądź ruszyło już do ataku masz dwie możliwości walkę lub ucieczkę. Jeśli zdecydujesz się na walkę, możesz głośno
krzyczeć, rzucić czymś w jego kierunku czy zdecydowanie ruszyć na
zwierzę – może zrezygnuje, ale nie można mieć pewności.

Należy pamiętać, że dzikie zwierzęta nie szukają kontaktu z
człowiekiem. Jeśli jest inaczej – zwierzę nie ucieka na nasz widok i do
nas podchodzi, należy poinformować o tym zdarzeniu osobę dorosłą,
która oceni sytuację i poinformuje właściwe służby.
Wścieklizna to niebezpieczna choroba zakaźna zwierząt, która może się
przenieść na człowieka. Infekcja następuje przez kontakt ze śliną, krwią
lub kałem chorego osobnika.
Jeśli zostałeś ugryziony - natychmiast zgłoś się do lekarza!

Dokarmianie lub wyrzucanie resztek jedzenia do niezabezpieczonych
śmietników zachęca dziki do odwiedzania ludzkich zabudowań.
Ich przysmaki to kukurydza, ziarna zbóż, ziemniaki i żołędzie.
Obecność pędraków i drutowców w trawnikach, ogrodach czy sadach
także stanowi wabik dla dzików. Dziki potrafią skutecznie zniszczyć
wypielęgnowany trawnik w poszukiwaniu tych przysmaków.
Dziki przeważnie nie atakują bez ostrzeżenia. Gdy wejdziesz na ich
teren, ustawią się w linię i zaczną wydawać charakterystyczny
dźwięk w Twoim kierunku – to dla Ciebie ostrzeżenie.
Odyniec (samiec dzika) jest bardzo niebezpieczny tylko wtedy, gdy
jest zraniony (np. podczas polowania). Od końca marca do początku
jesieni należy uważać na lochy pilnujące warchlaków – bywają
bardzo niebezpieczne, przeczulone na punkcie bezpieczeństwa
swoich małych. Jeżeli zobaczysz pasiastego prosiaczka lub usłyszysz
cienkie kwiczenie – lepiej się oddal! Locha z małymi wycofa się, jeśli
tylko będzie miała gdzie i kiedy.
Jeśli spotkasz dzika lub inne dzikie zwierzę w pobliżu zabudowań
mieszkalnych i uznasz, że stanowi zagrożenie – SPOKOJNIE SIĘ
ODDAL i poinformuj o tym osobę dorosłą.

Jeżeli w Twojej okolicy można spotkać dzikie zwierzęta jak dziki, lisy
czy wilki:
- należy unikać dotykania nieznanych zwierząt,
- należy unikać wypuszczania psów poza ogrodzenie własnej posesji
lub działki,
- należy starannie zabezpieczać śmietniki i nie zostawiać resztek
pożywienia na zewnątrz.
Opracowanie: Urząd Gminy Lesznowola na podstawie materiałów Koła Łowieckiego "Szarak".

