RAPORT ROCZNY
Z DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEGO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
TOZ „FAUNA” W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

W ROKU 2011
Zwierzęta przyjęte do schroniska ogółem - 1 464, w tym :
- 1 150 psów
314 kotów
- inne zwierzęta – 37, w tym :
sarny (2), gołębie pocztowe (10), jerzyk (1), sroki (2), zające (2), króliki miniaturowe (7),
jeż (1), dzięcioł (1), żółw stepowy (1), sójki (2), jastrząb (1), szpak (1), kuna leśna (1),
szczur (1), tchórzofretka (1), papuga nimfa (1), papużka falista (1), pająk ptasznik (1)
Przyjęcia psów z podziałem na miasta :
Ruda Śląska
Mikołów
Łaziska Górne
Orzesze
Wyry
Ornontowice
Klucze
inne miasta

868
97
65
39
14
2
31
34

Przyjęcia kotów z podziałem na miasta :
Ruda Śląska
Mikołów
Łaziska Górne
Orzesze
inne miasta

254
25
16
6
13

Wszystkie inne zwierzęta przyjęte zostały z terenu miasta Ruda Śląska.
Do Pogotowia Leśnego w Mikołowie odwieziono :
dwie sarny, dwie sroki, dwie sójki, jastrzębia, sójkę dzięcioła, dwa zające, kunę leśną
Na wolność wypuszczono :
jerzyka, cztery gołębie

Zwierzęta oddane do adopcji ogółem - 884, w tym :
-

751 psów
124 koty
6 królików
1 gołąb pocztowy
1 jeż
1 szczur

64 psy ponownie oddano do schroniska ( zwroty psów adoptowanych ).
Właściciele odebrali ogółem - 260 zwierzęta, w tym :
-

258 psów
1 kot
1 tchórzofretka

Eutanazji poddano ogółem - 119 zwierząt dorosłych, w tym:
-

91 psów
27 kotów
1 gołąb pocztowy

Ponadto eutanazji poddano 9 ślepych miotów ( kocich ).
Zejścia śmiertelne ogółem - 77 zwierzęta, w tym :
-

38 psów
37 kotów
2 gołębie pocztowe

Ze schroniska uciekło 18 psów.
W roku 2011 w Schronisku wykonano :
-

234 zbiegi sterylizacji suk
254 zbiegi kastracji psów
62 zbiegi sterylizacji kotek
21 zbiegów kastracji kocurów

W roku 2011 Pogotowie Interwencyjne TOZ „FAUNA” wykonało 1 251 interwencji,
w tym :
- 1 040 na terenie miasta Ruda Śląska
129 na terenie miasta Mikołowa
82 na terenie miasta Łaziska Górne

Pogotowie
Interwencyjne
TOZ
„FAUNA”
wykonało
w
interwencji w celu sprawdzenia warunków bytowych zwierząt.

2011

roku

Na dzień 01.01.2011 roku w schronisku przebywało:
278 psów ( w tym szczeniaki)
około 60 kotów ( w tym kocięta)

Na dzień 31.12.2011 roku w schronisku przebywało:
336 psów ( w tym szczeniaki )
około 60 kotów ( w tym kocięta )
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