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W tym roku zima zaskoczyła nas wyjątkowo
wcześnie. Nie tylko my marzniemy, cierpią
również zwierzęta. Nasi inspektorzy ds. ochrony
zwierząt
otrzymują
zgłoszenia
o
psach
trzymanych na krótkich łańcuchach przy
prowizorycznych budach, nie dających żadnego
schronienia przed mrozem i śniegiem, kotach,
które zamarzają, bo ktoś zamknął okienko
do piwnicy, w której mieszkały przez lato,
zwierzętach gospodarskich stojących przez całą
dobę na szczerym polu, bez osłony przed
lodowatym wiatrem.
Okażmy się odpowiedzialni i pomóżmy naszym podopiecznym przetrwać zimę.
Nie pozostawiajmy zwierząt na zewnątrz
budynków, szczególnie dotyczy to osobników
starych i chorych!
Zwierzęta gospodarskie nie powinny być
pozostawiane na polu lecz w budynkach
gospodarczych.
Budy dla psów należy uszczelnić, wypełnić
słomą oraz przybić zasłonkę z grubego koca
przed wejściem.
Nie zapominajmy o regularnym napełnianiu misek
świeżą
wodą.
Pies
powinien
otrzymać
wysokokaloroczyną karmę. Szczególnie dotyczy to
psów na uwięzi. Metalowe łańcuchy nie mogą być
zakładane bezpośrednio na szyję bez skórzanej
obroży. W czasie największych mrozów należy psa
spuścić, oczywiście na ogrodzonym terenie.
Psy ras nieprzystosowanych do niskich temperatur
i szczeniaki nie mogą długo przebywać na zewnątrz,
a na noc należy je bezwzględnie zabrać do domów
lub ocieplonych pomieszczeń gospodarczych.

Pamiętajmy, że koty nie są przystosowane do mrozów i w tak niskich temperaturach
giną. Nie pozostawiajmy ich na zewnątrz! Pozwólmy im schronić się w stodole,
ciepłej szopie lub piwnicy.
Podczas największych mrozów dokarmiajmy dzikie ptaki w mieście, parkach,
na plażach i terenach wiejskich. Pamiętajmy jednak o tym, że dokarmianie
rozpoczynamy dopiero, gdy spadnie śnieg, aby nie zniechęcać ptaków do odlotu.
Nie wsypujmy jednak do karmników resztek naszego pożywienia. Zawarte w nich
przyprawy i konserwanty mogą tylko zaszkodzić. Poczęstujmy je raczej mieszanką
różnych ziaren, owocami, ugotowanymi w nieosolonej wodzie warzywami
(taki pokarm jest też odpowiedni dla łabędzi). Regularnie sprzątajmy karmnik,
aby jedzenie nie pleśniało. Pamiętajmy też, że bez dostępu do niezamarzniętej wody,
ptaki mogą nie przeżyć zimy.
Jeśli jesteśmy świadkami nieodpowiedzialnego
traktowania zwierząt, powiadommy o tym policję,
straż miejską lub gminną oraz najbliższą
organizację ochrony zwierząt.
Zgodnie z Art. 6 Ustawy o ochronie zwierząt
nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie
zwierząt oraz znęcanie się nad zwierzętami, w tym
utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach
bytowania jest zabronione.
Art. 35 Znęcanie się nad zwierzętami podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
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W takich warunkach pies może nie przeżyć zimy.
Wykorzystano zdjęcia z interwencji OTOZ Animals.

Pamiętajmy, czasem wystarczy okazać odrobinę troski, aby uratować życie.

