
W trosce o dzikość



Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich 
Zwierząt Ostoja  niesie pomoc dzikim ptakom

i drobnym ssakom, które znalezione przez 
człowieka znajdują się w stanie 
uniemożliwiającym im bezpieczne życie na 
wolności. Pomaga zwierzętom chorym, 
rannym, osieroconym, które wymagają 
tymczasowej opieki lub leczenia i 
rehabilitacji.





Zwierzęta, które trafią do „Ostoi” maja szansę na powrót do zdrowia, a tym 
samym na powrót do swojego środowiska naturalnego.



Jak pomagać poszkodowanym dzikim zwierzętom, 

aby im i sobie nie zaszkodzić?

Potrzebujące specjalistycznej pomocy dzikie zwierzę należy 
dostarczyć do:
Klinika Weterynaryjna (8.00-21.00)
ul. Stryjska 25
Gdynia – Redłowo
Lecznica Weterynaryjna (codziennie w godzinach 8.00 – 19.00)
ul. Kartuska 249
Gdańsk

W tych miejscach można bezpłatnie pozostawić dzikie zwierzę dzięki 
dofinansowaniu z WFOŚiGW w Gdańsku. Otrzyma ono pierwszą 
pomoc weterynaryjną, a następnie trafi do OSTOI. Do wskazanych 
placówek nie trzeba umawiać się telefonicznie, wystarczy 
dostarczyć zwierzę.





Wkraczamy z pomocą gdy:

• dzikie zwierzę  nie  reaguje na otoczenie,
• widoczne są rany, krew, wysięk
• nie widać ran, ale zwierzę  nie jest w stanie prawidłowo się 

poruszać, kuleje, w przypadku ptaków widać asymetrię skrzydeł,
• u zwierzęcia widoczne  są ciała obce np. ptaki zaplątane w żyłkę, ze 

sznurkami oplątanymi wokół palców,
• znajdujemy zwierzęta w pobliżu drogi, podejrzane o kolizję z 

samochodem,
• zauważymy ptaki  leżące pod przewodami elektrycznymi,
• spostrzeżemy ptaki uwięzione w budynkach lub sieci wentylacyjnej,
• zobaczymy zwierzęta w trakcie ostrych zim, które nie są w stanie 

zdobyć pokarmu, wycieńczone, apatyczne, znajdowane w pobliżu 
osad ludzkich.





Jeśli nie jesteś pewny, czy znalezionemu 
dzikiemu zwierzęciu trzeba pomóc czy nie 
Zadzwoń!

Telefon: 606 90 77 40





Chcesz pomóc w ratowaniu dzikich zwierząt? 

Oto lista rzeczy stale potrzebnych w Ostoi:

• Gazety „szare” typu dziennik, kolorowe 
twarde czasopisma się nie nadają.

• Ręczniki papierowe.

• Stare poszewki na pościel, ręczniki, 
prześcieradła.



Lista rzeczy stale potrzebnych w 
Ostoi:

• Plastry w rolkach (papierowe i 
materiałowe wszystkie rozmiary).

• Bandaże, strzykawki.

• Rękawiczki nitrylowe lub lateksowe. 

• Karma dla małych kociąt mokra i 
sucha.







Uwaga !!!

Zbiórka wymienionych rzeczy w naszej szkole 
odbędzie się od 22 -31 października 2018r.

W tych dniach przed lekcjami (godz.7.40 – 8.50) 
przy wejściu głównym do szkoły  będziesz 
mógł zostawić swoje dary dla dzikich zwierząt.

Uczniowie klas 0,I i II zostawiają przyniesione 
rzeczy u swoich wychowawców.

.





Warto pomagać

Będziesz czuł satysfakcję z pomocy

i zdobędziesz punkty dodatnie dla siebie.

Pytania proszę kierować do p. I. Andraszewicz







Zwierzęta czekają, a my 
dziękujemy za pomoc

Organizatorzy zbiórki kl. VIII B


