
- Agnieszko, gdyby nasze do-
mowe zwierz´ta naprawd´
umia∏y nam coÊ powiedzieç
w noc wigilijnà, to o czym by
mówi∏y?

- Na pewno o tym, jak o nie
dbaç, ˝eby im by∏o dobrze.
O tym, ˝eby dawaç im jedzenie
przystosowane do ich uk∏adu
trawiennego. Psom psie, kotom

kocie, domowym króliczkom,
Êwinkom morskim czy chomi-
kom te˝ odpowiednie. Wielu
z nas lubi dawaç im na przyk∏ad
s∏odycze a potem dziwi si´, ze
zwierzaki chorujà. Nasi domowi
milusiƒscy na pewno prosiliby
te˝ „odrobacz mnie” a jeszcze
wczeÊniej „odpchlij mnie”.
Zw∏aszcza kiedy odwiedzam psy
siedzàce w kojcach wr´cz prze-
ra˝ona bywam iloÊcià pche∏,
które po nich ∏a˝à. Sàsiedzi de-
nerwujà si´, ˝e pies szczeka po
nocach. A jak ma nie szczekaç,
kiedy mu pch∏y i inne paso˝yty
spaç i ˝yç nie dajà. Tak, myÊl´,
˝e gdyby nasze zwierz´ta na-
prawd´ umia∏y z nami w noc wi-
gilijnà pogadaç, to nie zajmowa-
∏yby si´ plotkami, lecz ich spra-
wami bytowymi.

- Rasowe zwierzaki te˝ majà
takie problemy? A tak w ogóle
du˝o jest w mieÊcie rasowych
psów i kotów?

- Mo˝e nie tak du˝o, ale z ka˝-
dym rokiem coraz wi´cej. Spoty-
kajà si´ te˝ bardzo rzadkie rasy.
Ale sam przecie˝ o tym wiesz, bo
masz charta polskiego. W L´dzi-
nach sà trzy takie psy, a chyba
nawet czwarty te˝, a przecie˝ to
rasa bardzo rzadka – tak rzadka,
˝e hodowcy znajà praktycznie
ka˝dego osobnika w kraju.
W mieÊcie ˝yje te˝ jeden bardzo
∏adny akita, a poza tym coraz
wi´cej tego, co akurat modne,
yorki, labradory, husky. Jest te˝
shar-pei, który stale trafia do
mnie na szycie, bo lubi si´ w∏ó-
czyç a te psy majà niezwykle deli-
katnà skór´. JeÊli chodzi o koty,
to mamy tu przedstawicieli wiel-
kiej rasy maine coon a tak˝e nor-
weskiego kota leÊniego, Êliczne
puszyste zwierz´. Jest te˝ kot
brytyjski. Jednak najwi´cej jest
oczywiÊcie uroczych psów kun-
delków i równie uroczych kotów
dachowców. Generalnie o psy ra-
sowe w L´dzinach dba si´ dobrze,

natomiast z tymi kundlami i da-
chowcami bywa niestety ró˝nie.
Chocia˝ na przyk∏ad niedawno
wyrywa∏am chorego z´ba 18-let-
niej bezrasowej suczce, bo w∏aÊci-
cielka nawet myÊleç nie chce
o uÊpieniu. Spotka∏am te˝ w mie-
Êcie psa 26-letniego, a zwierz´ta
te nie sà w stanie ˝yç tak d∏ugo
bez baaardzo dobrej opieki.

- A poza psami i kotami, co
jeszcze trzymajà L´dzinanie?

- Sporo ozdobnego drobiu. Pa-
wie i ró˝ne gatunki ba˝antów. No
i coraz cz´Êciej ci, którzy majà na-
prawd´ du˝e ogrody trzymajà
w nich jakieÊ jeleniowate. Sarny,
daniele, czasem przedstawicieli ja-
kiegoÊ gatunku azjatyckiego.
A domach jest nieco w´˝y, jasz-
czurów, pajàków, sà one jednak
zazwyczaj nielegalnego pochodze-
nia, wi´c trudno coÊ wi´cej o nich
wiedzieç i mówiç. Aha, no i jest
jeszcze ogromna papuga, ararau-
na, ˝ó∏to-niebieski ptak d∏ugi na
ponad metr, który potrafi ˝yç na-
wet ponad sto lat. Ona mo˝e i Wi-
gili´ coÊ powie, bo papugi te umie-
jà naÊladowaç ludzki g∏os.
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Tak naprawd´ tylko bardzo nie-
wielka ich cz´Êç pochodzi z wyr´-
bu lasów, tym bardziej z wyr´bu
niekontrolowanego – dowiaduje-
my si´ w NadleÊnictwie. Drzewka
w obrocie pochodzà ze specjalnie
za∏o˝onych w tym celu plantacji
albo z wyr´bów technicznych, sa-
nitarnych...

LeÊnicy twierdzà, ˝e bardzo
pi´kne drzewa rosnà pod trakcja-
mi wysokiego napi´cia. Nie majà
tam gàszczu, wi´c mogà si´ rów-
nomiernie rozrastaç. Trzeba jed-
nak je wyciàç zanim osiàgnà wyso-
koÊç, która mo˝e zagroziç kablom.
Podobnie wycina si´ drzewa przy
drogach czy kolei.

- Jednak naturalne drzewko ni-
gdy nie b´dzie tak równe, jak to
pochodzàce ze specjalistycznej
plantacji – mówi Józef Smolorz,
w∏aÊciciel Drew-smolu. Zdradza
on, ˝e w zagranicznych planta-
cjach coraz cz´stsze jest... szcze-

pienie ga∏àzek, tak, ˝eby choinka
mia∏a idealnie równy kszta∏t. Cho-
cia˝ tak równa czasem wr´cz wy-
glàda na sztucznà. Dlatego pan
Józef doradza, ˝eby bardziej zwra-
caç uwag´ na kondycj´ kupowane-
go drzewka.

JeÊli kupujemy ˝ywà choink´,
to po to, ˝eby mia∏a naturalny za-
pach, naturalne kolory... ˝eby by-
∏a po prostu ˝ywa. Jaki wi´c sens
ma drzewo Êci´te na poczàtku li-
stopada, magazynowane przez
pó∏tora miesiàca, które po wnie-
sieniu do ciep∏ego mieszkania za-

cznie nam si´ od razu sypaç? - py-
ta. Okazuje si´ te˝, ˝e nie zawsze
drzewo w doniczce b´dzie ˝ywe,
bo czasem jest to tylko kamufla˝.
JeÊli nie zosta∏o porzàdnie przesa-
dzone, to tak czy inaczej uschnie.
JeÊli zaÊ przesadzono je prawid∏o-
wo, to po Êwi´tach mo˝e trafiç do
naszego ogrodu.

ZaÊ inspektor Piotr Palej z wy-
dzia∏u ochrony Êrodowiska Urz´-
du Miasta namawia ka˝dego do
spróbowania... posiania w∏asnej
choinki. Przez lata b´dziemy si´
mogli nià cieszyç i trzymanà

w doniczce delikatnie ubieraç na
Êwi´ta.

SpecjaliÊci nie sà natomiast
zgodni, jakie drzewko trzyma si´
najlepiej, jakie naj∏adniej pachnie
i wyglàda. Âwierki i jod∏y (w licz-
nych odmianach) majà najwi´kszà
popularnoÊç, sosna jest znacznie
rzadsza, wyglàda bowiem dostoj-
nie i dziko, ale wymaga naprawd´
du˝ego pokoju.

Podchodzàc w ten sposób do
choinek okazuje si´, ˝e nieko-
rzystna dla Êrodowiska naturalne-
go jest... sztuczna. Po kilku latach

trafia bowiem na wysypisko (lub
co gorsza zostaje spalona) a stwo-
rzono jà z bardzo z∏o˝onych plasti-
ków, które rozk∏adajàc si´ przez
stulecia wytwarzajà wiele szkodli-
wych substancji.

- Na szcz´Êcie w L´dzinach lu-
dzie majàcy domy jednorodzinne
w ogromnej mierze koncentrujà si´
na tym, aby pi´knie przyozdobiç
drzewka stojàce w przydomowych
ogrodach – zwraca uwag´ Piotr Pa-
lej. I rzeczywiÊcie, Ênie˝nà zimà
dzielnica domków fiƒskich wyglà-
da wr´cz jak bajkowa kraina.

A bogactwo ozdabianych igla-
ków jest u nas ogromne. Bo cho-
cia˝ mo˝na wyobraziç sobie pi´k-
ne ogrody bez roÊlin iglastych, jed-
nak iglaki sà szczególnie ch´tnie
sadzone. Wynika to z ogromnej
ró˝norodnoÊci ich form no i z tego,
˝e sà ca∏y rok zielone.

Jednak nie tylko prywatni
mieszkaƒcy cenià iglaki. Chocia˝-
by w tym roku w zamian za wyci´-
te drzewa kolidujàce z inwestycjà
przy ul. Ho∏dunowskiej, firma do-
kona∏a nowych nasadzeƒ Êwier-
ków obok przystanku na oÊ Gwar-
ków, przy parkingu Fundacji, na
rondzie i obok przystanku na Go-
∏awcu. Za kilka lat kiedy drzewa
podrosnà i w tych miejscach za-
Êwieci Êwiàteczna choinka.

- W mieÊcie mamy zresztà
drzewka kilku bardzo rzadkich
gatunków. Ale to ju˝ temat na zu-
pe∏nie innà opowieÊç – mówi Józef
Smolorz. 

Papuga mo˝e coÊ powie
Z Agnieszkà Tomsià, lekarzem weterynarii z Ho∏dunowa rozmawia Dariusz Dyrda

Choinka ˝ywa czyli... ekologiczna
Wielu z nas choink´
kupuje dopiero dzieƒ,
dwa przed Êwi´tami,
wi´c ten tekst wcale
nie jest jeszcze spóê-
niony. Warto bowiem
pami´taç, ˝e kupujàc
˝ywà choink´ wcale
nie dzia∏amy na
szkod´ Êrodowiska
naturalnego.




