Rehabilitacja zwierząt najważniejsza
2014-05-15

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie przekazała w 2013 r. na leczenie i rehabilitację
oraz żywność dla zwierząt przebywających w Ośrodku w Wielgowie kwotę ponad 70 tys. zł. W piątek 9
maja 2014 r. przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadzili
podsumowującą wizję pokontrolną Ośrodka.
Ośrodek rehabilitacji zwierząt to z założenia miejsce, w którym powinno być prowadzone leczenie i
rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki człowieka w celu
przywrócenia ich środowisku przyrodniczemu.
Doceniając znaczenie edukacyjne Ośrodka rehabilitacji zwierząt w Wielgowie oraz zaangażowanie
Michała Kudawskiego w ochronę zwierząt, należy zwrócić uwagę, że głównym celem działalności ośrodka
rehabilitacji zwierząt jest leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt i przywracanie ich środowisku
naturalnemu. W toku tego procesu ważne jest zachowanie „dystansu" ze zwierzęciem, które jest dzikim
gatunkiem i wszelkiego rodzaju oswajanie, a nawet tresura nie służy ich przywróceniu środowisku i
pełnieniu w nim odpowiedniej przeznaczonej mu roli w ekosystemie. Prowadzi to do sytuacji udomowienia dzikiego zwierzęcia, co uniemożliwia mu powrót do życia w
środowisku naturalnym. Takie postępowanie doprowadziło do przepełnienia Ośrodka zwierzętami zarówno objętymi ochroną, łownymi oraz obcego pochodzenia, które w
Ośrodku w Wielgowie nie mają zapewnionego dostatecznego wybiegu, dużych wolier i warunków do stałego przetrzymywania.
Podczas poprzednich kontroli zwrócono uwagę na nieprawidłowości tj.: stałe przetrzymywanie wielu zwierząt bez zezwolenia; zbyt dużą liczbę przetrzymywanych
zwierząt w klatkach i niedostosowanych małych wybiegach (w październiku 2013 r. znajdowało się ponad 230 zwierząt na bardzo małej powierzchni ogrodu
przydomowego), co skutkowało nieprawidłową opieką, nie dostosowaną do ich biologicznych wymagań; brak stałej opieki weterynaryjnej zwierząt (kończyny bocianów
nie były leczone w odpowiednim czasie, co doprowadziło do pozostawania na stałe w Ośrodku kilkunastu bocianów ze stałymi uszkodzeniami); prowadzenie
nieprawidłowej rehabilitacji zwierząt skutkującej oswajaniem dzikich zwierząt; nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zwierząt pojawiających się w Ośrodku; małą
skuteczność rehabilitacji zwierząt, co z kolei doprowadziło do stałego przetrzymywania zwierząt, nie zaś do przywracania ich środowisku przyrodniczemu.
Nie należy mylić Ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt ze zwierzyńcami, obwoźnymi wystawami zwierząt, schroniskami, zagrodami pokazowymi bądź małymi ogrodami
zoologicznymi. Ośrodek rehabilitacji zwierząt ma służyć przede wszystkim leczeniu i rehabilitacji dzikich zwierząt w celu przywrócenia ich środowisku naturalnemu.
Duża część zaleceń pokontrolnych, szczególnie dot. warunków przetrzymywania oraz spraw formalno-prawnych nie została jeszcze wypełniona, ponieważ na to potrzeba
więcej czasu. Pomimo tego, z uwagi na dobro zwierząt, przywrócono doﬁnansowanie.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie będzie na bieżąco weryﬁkować stan wykonania zaleceń pokontrolnych w ośrodku.
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