MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W RAMACH PROJEKTU SYMBIOSIS
„OŚRODEK REHABILITACJI ZWIERZĄT DZIKICH
NOWOCZESNYM NARZĘDZIEM EDUKACJI”

1. LOKALIZACJA I TERMIN
a. 24‐26 listopada 2011 roku
b. Olsztyn, Ratusz Miejski oraz Uniwersytet Warmińsko‐Mazurski

2. PATRONATY
a. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
b. Głowny Lekarz Weterynarii
c. Prezydent Miasta Olsztyna
d. Media:
i. Radio Olsztyn
ii. TVP Olsztyn
iii. Gazeta Wyborcza

3. UCZESTNICY‐ 150 osób
a. Przedstawiciele Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Polsce
b. Przedstawiciele Centrów i Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt Dzikich na świecie
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c. Przedstawiciele administracji publicznej (rządowej i samorządowej) szczebla
lokalnego i centralnego
d. Naukowcy, lekarze weterynarii, wolontariusze, studenci
4. AGENDA
a. 24 listopada 2011 roku ‐ warsztat ‐ prezentacja Wildlife Center of Virginia,
prowadzący: Ed Clark
Miejsce: Sala Urzędu Miejskiego w Olsztynie

b. 25 listopada 2011 roku – seminarium – prezentacje i dyskusje panelowe
Miejsce: Sale Uniwersytetu Warmińsko‐Mazurskiego w Olsztynie

c. 26 listopada 2011 roku – warsztaty i dyskusje panelowe
Miejsce: Sale Uniwersytetu Warmińsko‐Mazurskiego w Olsztynie

5. KLUCZOWA TEMATYKA
a. Organizacja i funkcjonowanie ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich na
świecie
b. Problematyka i regulacje prawne
c. Standaryzacja i procedury
d. Infrastruktura
e. Formy i możliwości współpracy między ośrodkami
f. Sposób pozyskiwania partnerów
g. Struktura finansowania
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h. Potencjał naukowy ośrodków oraz możliwości tworzenia uniwersalnych baz
danych
i. Możliwości i rola edukacyjna ośrodków

6. PRZEBIEG I USTALENIA
a. Warsztat ‐ prezentacja Wildlife Center of Virginia
‐ organizacja i funkcjonowanie centrów rehabilitacji zwierząt według modelu
Wildlife Center of Virginia
‐ prezentacja i omówienie procedur związanych z procesem rehabilitacji zwierzat
dzikich
‐ przedstawienie infrastruktury (zaplecze weterynaryjne, centrum edukacyjno‐
szkoleniowe, kwarantanna, woliery, wybiegi
‐ prezentacja modelu rehabilitacji (sposób żywienia, formuła kontaktu ze
zwierzętami, rozwiązania legislacyjne)
‐ omówienie podstawowych przyczyn i statystyk wypadkowości dotyczącej
zwierząt dzikich (człowiek i jego działania ingerujące w przyrodę i środowisko)
‐ fundraising jako jeden ze sposobów finansowania ośrodków rehabilitacji
zwierząt dzikich w USA

Uwagi:
Największe kontrowersje i burzliwą dyskusję wywołał problem eutanazji dzikich
zwierząt niezdolnych od funkcjonowania w środowisku naturalnym. W USA
system prawny zakłada konieczność eutanazji wszystkich zwierząt niezdolnych do
powrotu do środowiska naturalnego, za wyjątkiem tych, które mogą zostać
wykorzystane do celów edukacyjnych lub programów reintrodukcyjnych.
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Uczestnicy warsztatu zgłosili problem związany z oczekiwaniami społecznymi
w Polsce. Większość osób przekazujących zwierzęta do ośrodków rehabilitacji
dzikich zwierząt zakłada, że celem tego typu działania jest przede wszystkim
ratowanie życia zwierzęcia, zaś powrót do środowiska naturalnego jest
dodatkowym efektem, pożądanym, ale nie koniecznym.
Ze względu na rosnącą ilość zwierząt nie przystosowanych do życia na wolności
rozważano rozwiązania prawne i formy finansowania azylów dla zwierząt dzikich.
Dyskutowano wiele możliwych rozwiązań, dla których potrzebne są szczegółowe
opracowania i analizy. Temat ten został sformułowany jako problem do
opracowania przez grupy robocze.
b. Seminarium:
‐ przedstawienie projektu Symbiosis
‐ podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Fundacją Albatros a Wildlife
Center of Virginia, w kontekście rozwoju sieci ośrodków rehabilitacji zwierząt
dzikich
‐ panel prezentacyjny „Edukacja ekologiczna w oparciu o kontakt ze zwierzętami
kalekimi”, tematy:

„Filozofia przyrody i edukacja ekologiczna w Polsce” dr Dariusz Liszewski ‐
adiunkt w Zakładzie Etyki, Bioetyki i Filozofii Przyrody Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.
Motto: ,,Cywilizacja to wyścig między edukacją i katastrofą” Herbert George
Wells.
Wykład dotyczył tematu globalnej antropopresji i stanu edukacji ekologicznej
w Polsce. Bioróżnorodność przyrody ulega zmianom w coraz szybszym tempie.
Sposobem przeciwdziałania jest kształtowanie świadomości ekologicznej i
nowych wzorców zachowań jako najskuteczniejszej formy ochrony
środowiska, a jednocześnie istotnego elementu polityki państwa. Edukacja
ekologiczna:
‐ formalna (szkolna)
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‐ nieformalna (pozaszkolna)
‐ problemy: marginalizacja problemu w państwie, brak spójnego systemu,
niedostateczne finansowanie.
‐ rola ORZ: uzupełnienie edukacji, kontaktu z problemem i przyrodą,
nabywanie doświadczeń, naoczne przykłady problemu.

„Człowiek ‐ zwierzę ‐ problem etyczno‐moralny” ‐ ks. dr Julian Żołnierkiewicz.
Przyroda rządzi się swoimi prawami i należy darzyć ją szacunkiem.
Kościół popiera ekologię i już od papieża Pawła VI zwraca uwagę na problem
szkodliwych efektów działalności człowieka.
Błogosławiony Jan Paweł II wymieniał potrzebę ochrony przyrody jako jeden z
kluczowych elementów życia współczesnego człowieka. Naruszenie
równowagi ekologicznej przez człowieka odbija się na nim i całej jego
populacji. Św. Franciszek jest idealnym przykładem myślenia na temat
symbiozy człowieka z przyrodą i prekursorem ekologicznego myślenia w
świecie.

„Edukacja z udziałem zwierząt w Wildlife Center of Virginia” ‐ Edward Clark,
President, WCV.
Edukacja ekologiczna powinna rozpoczynać się w najmłodszym wieku poprzez
tworzenie właściwych nawyków u dzieci i młodziezy. Ich podstawą jest
przewidywanie konsekwencji własnych czynów i wyciąganie wniosków.
Efektywna edukacja ekologiczna opiera się na odpowiedniej motywacji, a nie
argumentacji, która pomimo przyjęcia i zaakceptowania – często nie wpływa
na efektywną zmianę postaw i zachowań. Odpowiednia i odpowiedzialna
edukacja ekologiczna jest jednym z głównych celów i zadań ośrodków oraz
centrów rehabilitacji zwierząt dzikich. Dzięki niej ratuje się od zagłady wiele
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gatunków zwierząt, które giną na skutek złych i nieprzemyślanych decyzji oraz
zachowań człowieka.

„Współistnieć” ‐ Zenon Kruczyński, publicysta i działacz ekologiczny, autor
książki "Farba znaczy krew", rzecznik ekologii głębokiej, związany ze
Stowarzyszeniem Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot.
Potencjał edukacyjny ośrodków rehabilitacji zwierząt polega głównie na
możliwości zainicjowania zmiany swoich poglądów poprzez widok, dotyk
i czucie cierpiących zwierząt. Możemy w sposób rzeczywisty poznać dzikie
zwierzęta, a nie tylko je zobaczyć za pośrednictwem mediów. Dzięki tego typu
kontaktowi dowiadujemy się, że są prawdziwe i istnieją obok nas.
Na czym ma polegać szacunek dla zwierząt? Aby uchronić je od wyginięcia –
potrzebna jest fundamentalna zmiana w sposobie myślenia i postępowania
człowieka.

Wypowiedzi i dyskusja po panelu:
‐ prof. Zbigniew Jakubiec (Uniwersytet Zielonogórski): „zniknęło wpajanie
zachwytu nad przyrodą ‐ w edukacji odeszliśmy od praktycznej znajomości
przyrody, studenci kierunków przyrodniczych mają problem z rozpoznaniem
podstawowych gatunków zwierząt i roślin i nie potrafią się odnaleźć później w
zawodzie”.
‐ Gianluca Bedini (Włochy): ”we Włoszech odnotowaliśmy problem z częścią
edukacyjną działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt, brak
wyspecjalizowanego personelu, który pełniłby w naszych ośrodkach funkcję
przewodnika edukacyjnego dla odwiedzających nas dzieci i młodzieży .
Jesteśmy skoncentrowani na ratowaniu i rehabilitacji zwierząt, jak największej
ich ilości, jak najmniejszym kosztem”
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‐ Tadeusz Pampuch (RDLP Olsztyn): „ochrona leśnej przyrody – edukacja w
ośrodku rozwija wrażliwość, warto poświęcić swój czas i wysiłek by pomagać
poszkodowanym zwierzętom”.
‐ Zenon Kruczyński ‐ „problem widzę również w tym, że często ludzie którzy
opiekują się dzikimi zwierzętami, będąc myśliwymi, przy najbliższej okazji
zabijają inne dzikie zwierzę”.
‐ Edward Clark (WCV): „w USA duża liczba pacjentów ośrodków rehabilitacji
zwierząt to ofiary kotów, czy więc właściciele kotów są mniej odpowiedzialni
za ich śmierć niż myśliwi? W ośrodkach zwierzęta dzikie nie mają kontaktu z
ludźmi, oprócz tych, których uszkodzenia nie pozwalają im na powrót do
środowiska naturalnego. Nasze ośrodki to nie ZOO, nie tworzymy przyjaźni
między dzikim zwierzęciem i człowiekiem, bo w ten sposób zakłócilibyśmy
naturalny porządek.”

‐ Powołanie 4 grup roboczych w celu kontynuacji prac nad standaryzacją i
profesjonalizacją sieci ORZ w Polsce:

I GRUPA DO SPRAW NAUKOWYCH (wykorzystanie potencjału ORZ do
badań naukowych)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Elżbieta Samorek – Salomonowicz prof. dr hab. ‐ PIWet PIB Puławy
Wojciech Kozdruń dr n. wet. ‐ PIWet PIB Puławy
Bogumił Wojnowski dr n. wet. – MEDIVET BW
Andrzej Krzywiński dr ‐ PAN, Park Dzikich Zwierząt Kadzidłowo
Marta Krawiec lek. wet. ‐ p.o. prof. Wieliczko i prof. Piaseckiego UP
Wrocław
Dariusz Górecki ‐ Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING
Dagna Biernacka ‐ studentka AR Lublin
Katarzyna Bojarska mgr, UJ Kraków
Piotr Szymański lek wet. ‐ UP Wrocław
Anna Wójcik dr hab. – UWM Olsztyn
Tomasz Stenzel dr n. wet. – UWM Olsztyn

7

12. Ewa Rumińska dr n. wet. – Fundacja Albatros
II GRUPA DO SPRAW ZOOTECHNICZNYCH (wypracowanie standardów
technicznych dla ORZ w Polsce dających możliwość skutecznej rehabilitacji
zwierząt i edukacji)
1. Karolina Jamska
2. Paweł Bednarczyk – ORPD – Nadleśnictwo Olsztyn
3. Tadeusz Markos – ORP – Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza
Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
4. Lech Serwotka – ORZ ‐ Nadl. Olsztynek
5. Agata Burszewska
6. Maciej Głąbiński – ORBB – Mazurski Park Krajobrazowy
7. Renata Nowicka
III GRUPA DO SPRAW EDUKACJI I PROMOCJI (wypracowanie systemu i
narzędzi edukacyjnych w oparciu o potencjał ORZ)
1. Adrianna Matuszewska dr– UWM Olsztyn
2. Dariusz Liszewski dr – UWM Olsztyn
3. Tadeusz Pampuch – RDLP Olsztyn
4. Maciej Głąbiński – Mazurski Park Krajobrazowy
5. Paweł Kowalski ‐ Nadleśnictwo Piotrków
6. Lech Serwotka – Nadleśnictwo Olsztynek
7. Tadeusz Markos ‐ ZPKPIiWD
8. Natalia Makałowska – wstępnie jako przedstawiciel Fokarium ‐
Uniwersytet Gdański
IV GRUPA DO SPRAW FINANSOWANIA I ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH DLA SIECI
ORZ (opracowanie rozwiązań systemowych i wieloletniego planu
pozyskiwania funduszy dla SOR)
1. Maria Mellin – RDOŚ Olsztyn
2. Grzegorz Drozdowski – DOP Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko‐
Mazurskiego
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3.
4.
5.
6.
7.

Jacek Szydło – Gmina Dywity
Małgorzata Korczak ‐ GDOŚ
Paweł Kowalski – Nadleśnictwo Piotrków
Piotr Szymański – UP Wrocław
Paweł Artych – RDLP Olsztyn

Sesja plakatowa:
W sekcji naukowej:
„Sukces w rehabilitacji młodych ptaków w VOC Oostende” mgr Karolina
Jamska
„Badania nad wirusem zachodniego Nilu u ptaków dzikich w Polsce” PiWet PIB
prof. dr hab. Elżbieta Samorek‐ Salamonowicz, dr Wojciech Kozdruń, lek. wet.
Jowita Samanta Niczyporuk, dr Hanna Czekaj, mgr Grzegorz Woźniakowski
„Badanie okulistyczne u myszołowa zwyczajnego z zastosowaniem
diagnostyki ERG” ‐ dr Marcin Lew, dr Ewa Rumińska, prof. dr hab. Andrzej
Koncicki, prof. zw.

W sekcji dla ośrodków rehabilitacji zwierząt i partnerów projektu:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Jerzwałdzie. Zespół Parków Krajobrazowych
Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie. Fundacja Albatros
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Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Dąbrówce Wielkiej.
Nadleśnictwo Olsztyn
Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Napromku. Nadleśnictwo Olsztynek
Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni. Mazurski Park
Krajobrazowy
Leśna Osada Edukacyjna w Kole. Nadleśnictwo Piotrków

W sekcji dla partnerów finansowych projektu:
WFOŚiGW w Olsztynie
RDLP w Olsztynie
‐
3. Warsztat dyskusyjny:
Edward Clark – Wildlife Center of Virginia – USA,
Gianluca Bedini – C.R.U.M.A – Włochy
Karolina Jamska (rehabilitacja zwierząt dzikich w Belgii)
Ewa Rumińska – Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich, Bukwałd
Tematyka:
‐ funkcjonowanie ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce, USA, Włoszech i Belgii
‐ porównanie sytuacji w poszczególnych krajach, analiza dobrych praktyk, rozwiązań
prawnych i dokumentacji
- opracowanie materiału wyjściowego do pracy dla poszczególnych grup roboczych
(Raport Otwarcia)
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