Jos löydät luonnonvaraisen eläimen tai sen poikasen
Kevään ja kesän tullen orvoiksi luullut luonnonvaraisten eläinten poikaset huolestuttavat eläinten
ystäviä. On kuitenkin tavallista, etteivät emot vietä koko aikaa poikastensa vieressä. Poikasella ei
yleensä ole hätää, kun sen annetaan olla rauhassa. Jos löydät luonnonvaraisen eläimen poikasen, älä
koske eläimeen tai ota sitä mukaasi turhaan ellet ole varma, että eläimen emo on kuollut tai hylännyt
poikasta. Parasta olisi aina ensin kysyä neuvoa asiantuntijalta.
Linnut saattavat viipyä ruoanhakumatkalla useamman tunnin. Yksinäisen linnunpoikasen tilannetta pitää
seurata pidempään, sillä vanhemmat ovat usein lähistöllä. Ikkunaa päin lentänyt lintu on saattanut
saada lievän aivotärähdyksen, joka voi parantua, kun se saa levätä hetken suojassa rauhaisassa
paikassa.
Jäniksen- ja oravanpoikaset voivat olla todella pieniä ja vastustamattoman söpöjä, mutta niihin ei saa
koskea, elleivät ne ole välittömässä vaarassa. Oravanpoikasen emo saattaa pelätä tulla paikalle, jos
lähistöllä on ihmisiä. Seuraa tilannetta, ja ellei emoa näy noin tunnin kuluessa, kysy neuvoa
eläinsuojeluyhdistykseltä tai eläinsuojeluvalvojalta, joka on erikoistunut luonnonvaraisiin eläimiin.
Jos poikanen on eksynyt selvästi vaaralliseen paikkaan, kuten autotielle, sen voi siirtää turvallisempaan
paikkaan lähettyville. Vältä kuitenkin eläimen turhaa käsittelyä. Eläimiin koskettaessa on käytettävä
hansikkaita ja kädet pitää pestä sen jälkeen.
Apua tarvitseva loukkaantunut tai orvoksi jäänyt eläin on toimitettava mahdollisimman pian
asiantuntevaan hoitoon tai tarpeen vaatiessa lopetettavaksi. Eläinsuojeluvalvojat ja -neuvojat neuvovat
mielellään luonnonvaraisiin liittyvissä asioissa, joten kysythän aina ennen kun toimit.
Luonnonvaraisen eläimen ottaminen lemmikiksi on kiellettyä. Jos haluat auttaa luonnonvaraisia eläimiä
ja seurata niiden elämää kotipihallasi, voit rakentaa esimerkiksi linnuille pönttöjä ja siileille pesiä.

Eläinsuojeluvalvojat ja –neuvojat Pirkanmaalla
Markku Alanko, p. 040 584 7265
Hanna Al-Saedi (Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski), p. 040 720 5762 (lähetä tekstiviesti, jos puheluun ei
vastata), elainsuojeluneuvojapirkanmaa@gmail.com
SEY:n sivuilla on lisätietoja ja ohjeita luonnoneläinten auttamiseen: http://www.luonnonelaimet.fi/
Luonnoneläimiin erikoistuneiden eläinsuojeluneuvojien yhteystiedot alueittain koko Suomessa löydät
myös osoitteesta sey.fi/luonnonelainneuvojat

Valvontaeläinlääkärit
Tampereen kaupungin valvontaeläinlääkärit antavat neuvoja tarvittaessa alueellisesti seuraavasti:
Tampere: 050 557 5515
Kangasala, Pälkäne, Orivesi ja Juupajoki: 040 133 6266
Urjala, Valkeakoski ja Akaa: 040 133 6384
Pirkanmaan muut ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt ja eläinlääkärit löydät seuraavien linkkien
kautta
Pirkkala, Nokia, Lempäälä, Vesilahti, Hämeenkyrö ja Ylöjärvi:
https://pirkkala-fi.aldone.fi/pirteva/elainlaakinta-1/elainsuojeluvalvonta/
Parkano, Ikaalinen, Punkalaidun, Kihniö ja Sastamala:
https://www.sotesi.fi/sivu.tmpl?sivu_id=6058
Valvontaeläinlääkärit ovat tavoitettavissa arkisin virka-aikaan. Virka-ajan ulkopuolella eläinsuojeluasioista
voi soittaa poliisille ja eläinsuojeluvalvojalle.

