Koty w Psitulu!
Jako że tematem naszego numeru są koty wolno
żyjące to chcielibyśmy napisać o tym, jak
wygląda opieka nad kotami w schronisku. Na
samym początku kiedy w 1999 roku
rozpoczynaliśmy naszą działalność w schronisku
było tak mało kotów, że nie były one nawet
uwzględniane w statystykach schroniska.
W ciągu pierwszych dwóch lat wpisaliśmy 225
pozycji do naszej ewidencji, z czego w większości
były to koty wolno żyjące, które po zabiegach
sterylizacji i kastracji wracały w swój rejon lub
koty po wypadkach z poważnymi obrażeniami,
dla których nie było ratunku. Bywało, że
w kociarni mieszkały zaledwie dwa koty – Saba
i Biełek, jeden większy dzikus od drugiego, ale
żyło im się całkiem dobrze, do dyspozycji miały
całą kociarnię i wolierę. A ostatecznie i one
znalazły nowe domki. Biełuś po ponad 7 latach
kiedy w kociarni zaczęło robić się tłocznie
wyjechał do wspaniałego domku w Poznaniu.
Aktualnie mamy niemalże tyle samo kotów pod
opieką w skali roku co psiaków.
W przeciwieństwie jednak do naszych psiaków
mamy dla nich o wiele mniej miejsca.
Schronisko pierwotnie było świniarnią i tak
naprawdę cała jego obecna infrastruktura to
wynik gigantycznego wysiłku oraz wielkiej
improwizacji, ale jak to w życiu bywa rzadko się
zdarza, żeby adaptowanie budynków
przeznaczonych do innej działalności było
idealne. O tym jak wyglądało schronisko mogli
się Państwo dowiedzieć w poprzednich
numerach.
Niestety boksy przeznaczone dla psiaków
zupełnie nie nadają się na kocie pomieszczenia,

oprócz naszej dużej kociarni udało na się nam
stworzyć jedynie malutkie pomieszczenie
mieszczące jedną klatkę dla kotek z kociętami
i postawić zupełnie oddzielny kontener na
potrzeby kociej kwarantanny. To jednak wciąż za
mało, dlatego zdarza się, że musimy rozstawiać
klatki kenelowe np. w biurach czy szatni dla
wolontariuszy. Ponadto często na okres leczenia
koty przebywają w szpitaliku Centrum
Weterynarii, a część kotów w miarę możliwości
lokujemy w domach tymczasowych.
W najgorszych momentach w samej naszej
kociarni liczącej zaledwie 12 metrów
kwadratowych mieszkało 40 kotów! Każdy, kto
nieco zna się na kocich potrzebach wie jak koty
źle znoszą taki tłok. Kot, żeby czuć się dobrze
musi mieć swoją własną przestrzeń życiową,
musi w spokoju spać kilkanaście godzin

dziennie, musi mieć łatwy dostęp do kuwety
i miseczek, a przy takiej ilości współlokatorów
jest to nierealne. Kiedy kot zaczyna odczuwać
stres to niestety momentalnie spada jego
odporność, zaczynają się problemy zdrowotne,
a nawet głodówka, co u kota nawet po kilku
dniach może doprowadzić do śmierci! Nietrudno
się domyśleć jak trudne zadanie mają nasi
pracownicy, żeby zapewnić kotkom jak
najbardziej komfortowe warunki. To ogromne
wyzwanie rozmieścić taką ilość kotów przy tak
małych możliwościach, aby każdy z nich miał
wszystko to co do życia jest niezbędne. Tak
naprawdę to scenariusz najbardziej
optymistyczny, kiedy w schronisku nie ma
żadnej choroby. Kiedy pojawia się jakakolwiek
choroba czy zakaźna czy inna, to poprzeczka
zostaje znacznie podniesiona. Po pierwsze koty
zdrowe nie powinny mieć kontaktu z tymi
chorymi. Po drugie leczenie kotów często jest
niezwykle trudne – ciężko jest zauważyć pierwsze
symptomy choroby, podawanie tabletek kotom to
też nie lada wyzwanie. Ponadto dochodzi
kropienie oczek, czyszczenie uszu, smarowanie
ran, kąpiele lecznicze, zastrzyki i kroplówki. Koty
to trudni pacjenci, wyjątkowo wrażliwi, niechętni
na współpracę i wybredni w kwestii jedzenia,
więc przemycenie leków w jedzonku nie jest już
tak proste jak w przypadku psów.
Kiedy pod naszą opieką znajdują się małe jeszcze
niesamodzielne kociaki to dodatkowo dochodzi
jeszcze ich częste karmienie butelką,
odpowiednia pielęgnacja, ale też stała
obserwacja, ponieważ kotki do 4 tygodnia nie
utrzymują jeszcze temperatury ciała, mają nagłe
spadki cukru, które mogą doprowadzić do
śmierci, potrafią też w ciągu kilku godzin

znacznie się odwodnić. Trzeba być niezwykle
doświadczonym i posiadać niemałą wiedzę, aby
dobrze i szybko zareagować. To tak naprawdę
zadanie dla kilku osób, które najlepiej, żeby
kocie towarzystwo miały na oku 7 dni
w tygodniu, 24 godziny na dobę. Oczywiście
i tak nie byłyby w stanie być jednocześnie
w kilku miejscach naraz i jest to niemożliwe,
aby jedna osoba pozostawała w schronisku bez
przerwy, więc osoby te muszą na bieżąco
wymieniać się swoimi spostrzeżeniami
i ewentualnymi problemami, czy to przy
karmieniu czy podawaniu leków. Trzeba być
czujnym i mieć oczy dokoła głowy, a jeszcze
oprócz wszystkich podstawowych czynności
znaleźć czas na zabawę z nimi i pieszczoty, bo
te są również niezbędne dla ich dobrego
samopoczucia. To ostatnie jest niezwykle ważne
dla kociej psychiki, a nam pomaga przygotować
koty do adopcji i ostatecznie znaleźć im
odpowiedni dom.

zapanować nad wirusem, jedynie nie
przyjmowanie kolejnych zwierząt może wpłynąć
na jego nierozprzestrzenianie się. Jednym
z gorszych momentów jest kiedy fizycznie nie
mamy już miejsca, ani pół klatki, żeby umieścić
nawet najmniejszego kotka, stajemy na głowie,
żeby coś zorganizować, proponujemy wiele
rozwiązań, a na koniec znajdujemy jedynie
obraźliwą opinię w internecie o tym, jak
schronisko nie pomaga kotom.

Tak naprawdę opieka nad kotami w naszym
schronisku to tylko jeden z elementów w naszych
zmaganiach. Na co dzień pomagamy też kotom
poza schroniskiem, tym wolno bytującym czy
takim, których nie jesteśmy w stanie przyjąć.
Staramy się znaleźć rozwiązanie w każdej
sytuacji, chociaż wielokrotnie spotykamy się
z bardzo negatywnymi reakcjami. Wciąż wiele
osób uważa, że schronisko powinno przyjmować
wszystkie koty bez wyjątku – zarówno te wolno
żyjące, jak i domowe. Nie zważając na warunki
panujące w schronisku, na to czy akurat nie
walczymy z jakąś śmiertelną chorobą i na to, że
przed chwilą odprowadzaliśmy za Tęczowy Most
jednego z naszych podopiecznych, a mamy
przyjąć kolejnego z pełną świadomością na co go
narażamy. Żałować jedynie możemy, że pomimo
naszych starań, wdrążonej profilaktyki szczepień,
ciągłej dezynfekcji i rozdzielania kotów od siebie,
nie jesteśmy w stanie w tak dużym skupisku

Na szczęście opieka nad naszymi kotkami to nie
tylko ogromny stres, ale też cudowne chwile
kiedy nasi podopieczni zdrowieją i stają na nogi
oraz znajdują kochające domy. Przy adopcji
nieraz ktoś uroni łezkę, ale wiemy, że tak musi
być i po to dla nich jesteśmy, żeby kiedyś się
pożegnać. Oby tych radosnych pożegnań było
jak najwięcej. (MWZ)

Koty  jak pomóc, żeby nie zaszkodzić?
Temat niezwykle aktualny w naszym
i w większości schronisk w Polsce. W ciągu
ostatnich lat zauważyliśmy dwie tendencje
w liczebności zwierząt bezdomnych  jedną
bardzo dobrą, a drugą wysoce niepokojącą.
Dobra wiadomość  od kilku lat zmniejsza się
liczba psiaków w schronisku. Zła  zwiększa się
liczba kotów.
Na ten moment cały czas szukamy odpowiedzi na
to, jak sprawić, żeby do naszego schroniska
trafiało mniej kotów, przy jednoczesnym
zadbaniu o ich bezpieczeństwo i dobrostan. Od
kilkunastu lat prowadzimy programy sterylizacji
i kastracji kotów wolno żyjących, w ramach
których współpracujemy ze społecznymi
karmicielami kotów wolno żyjących. Rocznie
w ramach programów jest sterylizowanych lub

kastrowanych średnio od 300 do 400 kotów.
Bardzo ważnym elementem naszych działań jest
pozostawianie wysterylizowanych
i wykastrowanych kotów na wolności, dzięki
temu w ogólnej populacji na terenie miasta
Zabrze jest mniej osobników, które są płodne
przez to, że ich „miejsce” zajmują te
wysterylizowane i wykastrowane. Znacznie
spowalnia to ich naturalny przyrost.
Również w przypadku kotów możemy zauważyć
zasadność powiedzenia „Przyroda nie znosi
próżni”. Każdy z nich poszukuje swojej niszy,
którą może wypełnić i w której może żyć. Koty są
w tym wyjątkowo dobre. Przez dużą część
biologów są uznawane za jeden z najbardziej
inwazyjnych gatunków zwierząt. Niewątpliwie
stanowią zagrożenie dla wielu endemicznych
gatunków żyjących na ziemi. Z drugiej strony
brak kotów sprawia, że bardzo szybko pojawiają
się szczury i gryzonie, które również bardzo
chętnie towarzyszą człowiekowi i świetnie
przystosowały się do warunków życia, jakie im
wytworzyliśmy. Dlatego tak bardzo ważna jest
humanitarna kontrola populacji kotów wolno
żyjących ze strony człowieka. Z jednej strony
sprawiamy, że nie mamy problemów z plagą
gryzoni, a z drugiej chronimy inne gatunki
zwierząt przed wyśmienitymi łowcami.
Dodatkowo należy pamiętać o tym, że sterylizacja
i kastracja to nie tylko najbardziej humanitarny
sposób kontroli populacji, ale też tak naprawdę
jedyny skuteczny w długoterminowym ujęciu.
Jako że nasz Oddział ma przyjemność
i niezwykłe szczęście współpracować ze
zagranicznymi organizacjami, mamy również

dostęp do rozwiązań stosowanych w innych
krajach. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że kilka
lat wstecz w stolicy Bułgarii  Sofii występował
bardzo duży problem z populacją psów wolno
żyjących, a ówczesny burmistrz wbrew
przepięknemu znaczeniu nazwy miasta (Sofia
oznacza mądrość) podjął nieludzką i głupią
decyzję o wyłapywaniu psów i ich masowemu
zabijaniu. Początkowo liczba psów rzeczywiście
znacznie się zmniejszyła, ale po krótkim czasie
okazało się, że tym które pozostały na wolności
bardzo szybko udało się rozmnożyć, a nawet
sprawić, że zwiększyła się ich populacja do stanu
większego niż przed podjęciem całej akcji.
Dopiero odpowiednio sfinansowana
i konsekwentnie prowadzona akcja sterylizacji
i kastracji sprawiła, że udało się realnie
zmniejszyć ilość psów wolno żyjących.
Podobnych przykładów otrzymaliśmy bardzo
wiele, dlatego też przyjęte przez nas rozwiązanie
jest modelem już sprawdzonym.

Na pewno pytaniem otwartym pozostaje
kwestia, czy ta liczba sterylizacji i kastracji jest
wystarczająca?
Niestety odpowiedź na to pytanie jest bardzo
trudna. Jak każda organizacja dysponujemy
ograniczonym budżetem i nie możemy pozwolić
na sytuację, w której nie będziemy w stanie
pokryć bieżących zobowiązań. Nie możemy
zapominać też o tym, że w ramach naszego
programu naszymi kosztami nie są jedynie te
wynikające z przeprowadzenia zabiegu, ale te
związane z dokarmianiem, sprzętem do
wyłapywania, leczeniem, schronieniami oraz
zakupami środków na odpchlenie
i odrobaczenie. Musimy zapewniać osoby do
obsługi programów oraz w przypadku
pozyskiwania środków miejskich zadbać
o prawidłowe złożenie oferty oraz jej rozliczenie.
Przy tym ta działalność jest równoległa do
prowadzenia naszego Psitula, Inspektoratu
Społecznego i edukacji prozwierzęcej.

Bardzo rzadko się zdarza abyśmy odmówili
wydania talonu na sterylizację lub kastrację,
kiedy mamy zgłoszoną taką potrzebę. Częściej
występuje problem nie z samymi środkami na
sterylizację i kastrację, lecz z wyłapaniem kotów
wolno żyjących.
Od czasu do czasu docierają do nas informacje
lub zgłoszenia o mniej więcej takiej treści:
Witam,
Na ul. XXX od kilku lat jest problem
z bezdomnymi kotami prosimy o ich wyłapanie
i zapewnienie im opieki w schronisku.
Z poważaniem
Mieszkańcy z ul. XXX
W takich sytuacjach zawsze informujemy o tym,
że:
1. Koty wolno żyjące nie są bezdomne. Większość
kotów wolno żyjących nie da rady przystosować
się do życia w zamknięciu, dlatego ich
wyłapywanie jest prawnie zakazane.
2. Pracownik interwencyjny nie ma realnej
możliwości wyłapania kotów w trakcie wyjazdu.
Musimy pamiętać o tym, że w przeciwieństwie do
psów, zdrowych kotów wolno żyjących nie da się
szybko złapać, chyba że mamy do czynienia
z wyjątkowo przyjaznym przypadkiem, który nie
boi się ludzi. Najczęściej koty wolno żyjące
wyłapuje się za pośrednictwem klatki
samozatrzaskującej się obsługiwanej przez
osoby, które mają czas na to aby jej pilnować
z pewnej odległości – koszt jednej klatki to od
500 do 1000 zł.
3. Istnieje możliwość uzyskania ze schroniska
sprzętu do bezpiecznego wyłapywania oraz
talonów na sterylizację i kastrację po

wcześniejszym zarejestrowaniu się jako
karmiciel kotów wolno żyjących. Warunkiem
udziału w programie jest zapewnienie powrotu
wysterylizowanych i wykastrowanych kotów na
miejsce bytowania.
4. W schronisku brakuje miejsca na przyjęcie
kolejnych kotów.
Bardzo rzadko dostajemy zwrotną odpowiedź
lub jest w niej informacja, że nikt nie ma czasu
na podjęcie działań. W niektórych przypadkach
pojawiają się oskarżenia, że nic nie robimy.

Rzeczywistość jest taka, że wyłapywanie kotów
wolno żyjących to działanie, które może być
bardzo czasochłonne i niezwykle trudne do
przeprowadzenia przez osoby, które nie znają
kotów z okolicy. Pomimo tego, że wielu naszych
pracowników to również wolontariusze
i członkowie organizacji, to nie możemy pozwolić
na to, żeby w całości oddali się oni wyłapywaniu
kotów, chociaż nierzadko zdarza się, że w swoim
prywatnym czasie tym właśnie się zajmują.
Wciąż jednak na mapie Zabrza znajdują się takie
punkty, w których brakuje nam kontaktu
z karmicielami lub ich po prostu nie ma. Dlatego
też na ten moment najważniejszy dla nas
problemem jeśli chodzi o sterylizację i kastrację
są nie tylko środki finansowe, ale dotarcie do
wszystkich rejonów, w których są one potrzebne.
Patrząc na obecną sytuację w kraju i na świecie
lada moment może się okazać, że środki
finansowe również staną się dużym problemem.
Bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest również
rokrocznie coraz większa ilość konfliktów
sąsiedzkich pomiędzy karmicielami a osobami,
które z różnych powodów mają zarzuty do ich
działań. Z doświadczenia wiemy, że za każdym
razem takie spory są bardzo trudne do
rozwiązania i najczęściej to nie koty są ich
przyczyną, ale tak naprawdę wzajemna niechęć
obydwu stron sporu. Nierzadko się zdarza, że
angażowani w sprawę są nasi Społeczni
Inspektorzy, którzy niejednokrotnie znajdują się
w sytuacjach, wyglądających jak wycięte ze
Sprawy dla Reportera lub Uwagi  klasyczne dwie
strony sporu, które na siebie krzyczą i wysuwają
zarzuty, bardzo często mające niewiele wspólnego
z rzeczywistością lub niemożliwe do
udowodnienia. Wzrost takich zgłoszeń
odnotowujemy zawsze na początku wiosny i lata.

Niezaprzeczalnym faktem jest to, że jeśli nie
będzie wśród nas społecznych karmicieli to
będziemy mieli coraz większy problem ze
sterylizacją, kastracją i ograniczaniem
rozmanażania się kotów. Część z kotów trafi
wtedy pod opiekę naszego schroniska, chociaż
szczerze mówiąc to nie wiemy gdzie znajdziemy
na nie miejsce oraz jak zapewnimy środki na
ich leczenie oraz opiekę. Kolejna część umrze
na wolności lub zostanie zabita. Następna część
będzie żyć, wybijając przy tym sukcesywnie
inne zwierzęta (w tym nie tylko te szkodliwe
z punktu widzenia człowieka, ale też te
niezwykle ważne). Dlatego tak istotne jest
uświadamianie nie tylko roli sterylizacji
i kastracji, ale też dbanie o to, aby koty żyjące
na wolności były zdrowe a osoby, które się nimi
zajmują nie były piętnowane przez swoich
sąsiadów pod warunkiem, że robią to w sposób,
nie uciążliwy dla otoczenia.
My za to cały czas pracujemy nad wdrożeniem
rozwiązań, które pozwolą nam na jeszcze
skuteczniejsze działanie. Jedno wiemy na
pewno: nie uda nam się to bez współpracy
z lokalnymi mieszkańcami oraz bez wsparcia
wolontariuszy i darczyńców. (MB)

Kocie domy tymczasowe
Kiedyś w naszym schronisku było bardzo dużo
psiaków, właściwie trzy razy więcej niż w chwili
obecnej, wtedy szukaliśmy głównie domów
tymczasowych dla nich. W związku z tym, że
tendencja się zmienia i o ile miejsca dla psów
teraz nam nie brakuje, to od kilku lat mamy
coraz większy problem z kotami. Koty są o wiele
bardziej wrażliwe na wszelkie zmiany, bardzo źle
znoszą stres, mogą nie jeść zaledwie 3 dni bez
poważnych konsekwencji dla ich zdrowia.
Ponadto w większości trafiają do nas kocięta bez
żadnej odporności jak i takie niezdolne do
samodzielnego życia. „Wpuszczenie” ich do
kociarni pełnej kotów, często takich, które są
nosicielami przeróżnych chorób jest właściwe
równoznaczne ze skazaniem ich na
zachorowanie. Kiedy do czynienia mamy
z maluszkiem, to nawet biegunka może stać się
dla niego śmiertelnym zagrożeniem. Około 10 lat
temu nasi pracownicy i wolontariusze patrząc na
cierpienie kotków w schronisku zaczęli zabierać
je do swoich domów, właściwie tym samym
ratując ich życie. Wtedy najczęściej do domów
tymczasowych trafiały kocie oseski, które
należało karmić z butelki, masować brzuszki
i doglądać niemalże bez przerwy. Niestety
z biegiem lat, ilość kociaków wciąż rosła, a kocie
choroby zaczynały przybierać na sile, a my
zaczęliśmy przynosić je również do swoich
domów. Musieliśmy obrać inną strategię. Na
pewno przyczynił się do tego też fakt, że część
kociaków po prostu zostawała w domach
tymczasowych na stałe, czy to z powodu
długotrwającej choroby, czy silnej więzi ze
swoim tymczasowym opiekunem.
Postanowiliśmy o pomoc poprosić osoby,

które nie bywają w naszym schronisku na co
dzień, więc nie będą przenosić na sobie bakterii
i wirusów z naszej kociarni, a kociaki trafią
prosto do ich domu, omijając schronisko
szerokim łukiem.Obecnie współpracujemy
z kilkoma rodzinami, zarówno takimi gotowymi
zabrać do siebie jeszcze niesamodzielne kocięta,
jak i takimi, które ze względu na pracę zawodową
mogą pozwolić sobie tylko na kotki, które bez
obaw zostaną 8 godzin same w domu. Każda
z tych rodzin zna też swoje możliwości, czy
podoła opiece nad jednym kotkiem czy może bez
najmniejszego problemu poradzić sobie z szóstką
szkrabów. Oczywiście w czasie trwającego
„kociego sezonu”, który obecnie potrafi
utrzymywać się nawet do grudnia, wszystkie
nasze domy tymczasowe są zajęte. Bywa też, że
niektórzy po odchowaniu jednego miotu
rezygnują z takiej formy pomocy, ponieważ jest
ona dla nich zbyt czasochłonna lub obciążająca
psychicznie i fizycznie. Niestety nie każdy nadaje
się do takiej roli – pomijając już

fakt przywiązania się czy poświęconego czasu,
bywa, że takie kociaki nie chcą jeść, chorują
i wymagają specjalnej opieki, co może kosztować
opiekuna naprawdę dużo nerwów. Dla osób
bardzo wrażliwych może to stanowić zbyt trudne
wyzwanie. Niemniej jednak jest to zajęcie dające
też ogromną satysfakcje, kiedy na naszych
oczach maluch zdrowo się rozwija, kiedy wtula
się w nas jak w najważniejszą osobę na świecie,
a przede wszystkim sama świadomość, że dzięki
nam dostał szansę na szczęśliwe życie.
Kiedy kociak wychowywany jest bez mamy, to
oprócz odpowiedniego wyżywania i pielęgnacji
musimy też zapewnić mu prawidłową
socjalizację, aby w przyszłości nie miał
problemów behawioralnych. Kocię powinno mieć
kontakt z innymi zwierzakami, ale też różnymi
osobami – zarówno małymi dziećmi, jak
i osobami starszymi, powinien poznawać różne
zabawki, różne dźwięki, różne podłoża,
powinniśmy przyzwyczajać je do czesania miękką
szczotką, do krótkiego przytrzymywanie

w rękach, czy po 6 tygodniu życia delikatnego
obcinania końcówek pazurków. Generalnie im
więcej bodźców pozna w tym wieku, tym
większa szansa, że będzie mu w życiu
zdecydowanie łatwiej, szczególnie w nowych
sytuacjach.
Jako schronisko otaczamy nasze domy
tymczasowe wszelką potrzebną pomocą –
zapewniamy karmę, żwirek, miseczki, kuwety,
podkłady, klatki kenelowe, transportery,
a w miarę możliwości nawet zabawki. Zawsze
też służymy radą w kwestii sprawowania
odpowiedniej opieki. Pokrywamy koszty
zabiegów weterynaryjnych, czy też leczenia,
wszystko to odbywa się po przy współpracy
z Centrum Weterynarii. Kiedy kotki są gotowe
do adopcji, to wspólnie z ich opiekunami
przygotowujemy treść ogłoszenia adopcyjnego,
udostępniamy je na naszej stronie i w mediach
społecznościowych. Do nowego domu mogą
trafić tylko po dopełnieniu z nami wszelkich
formalności. (MZW)

