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  Słynna w Vancouver wrona, nazy-
wana Canuck the crow, znana z nie-
zwykle przyjaznego nastawienia do 
ludzi – widziana m.in. rok temu w wa-
gonie skytrainu pośród nagabywanych 
przez nią o poczęstunek pasażerów, a
także, co przyniosło jej międzynarodo-
wy rozgłos, przyłapana przez uliczną
kamerę na kradzieży dowodu rzeczo-
wego (noża) z miejsca zbrodni – trafiła 
do szpitala weterynaryjnego. W ostat-
nią niedzielę marca wrona zaintereso-
wała się młodzieżowym turniejem 
piłki nożnej, zorganizowanym w par-
ku Adanac przez Włosko-Kanadyjską
Federację Sportową. Spacerowała so-
bie ufnie z boku boiska, gdy ogluszo-
na została chorągiewką sygnalizacyj-
ną przez sędziego liniowego – świad-
kowie twierdzą, że celowo. Zarząd 
Federacji wydał natychmiast oświad-
czenie, że sprawca tego czynu nie jest 
członkiem ich organizacji ani był przez
Federację zatrudniony; sędziowie asys-
tenci byli ochotnikami przyjmowa-
nymi przez biorące udział w turnieju 
drużyny.

  Po uderzeniu ptak leżał ponad 10 mi-
nut nieprzytomny, po czym odleciał. 
Przyjaciel wrony i twórca poświęco-
nej jej strony na Facebooku zatytuło-
wanej Canuck and I, która zgromadzi-
ła więcej niż 41 tysięcy sympatyków, 
Shawn Bergman, najpierw zaapelował 
na serwisie społecznościowym o po-
moc w poszukiwaniach, a następnie 
sam na poszukiwania przyjaciela wy-
ruszył. Po kilku godzinach na Face-
booku ukazało się zdjęcie Bergmana 
trzymającego ptaka w ramionach i ra-
dosna wiadomość: „Found him!!! He’s 
dazed but okay”. Zaroiło się od życzeń
powrotu do zdrowia i deklaracji wpłat 
finansowych na pokrycie kosztów le-
czenia.

  Canuck the crow (który jest sam-
cem) trafił do Night Owl Bird Hospital, 
gdzie znalazł się pod opieką dr Anne 
McDonald, która stwierdziła, że ptak 
odniósł uraz głowy i, mimo że po kilku 
godzinach kuracji czuł się dużo lepiej, 
zdecydowała o jego pozostaniu na ob-
serwacji przynajmniej przez kilka dni. 
Dr McDonald zrzekła się wynagrodze-
nia za swoją pracę, wszystkie wpłaca-
ne datki trafiają na konto szpitala dla 
skrzydlatych pacjentów, który bardzo 
potrzebuje finansowego wsparcia.
  Tymczasem pod domem Shawna 
Bergmana – jak o tym powiadomił 
– od czasu, gdy czarnopióry Canuck 
trafił do szpitala, krąży jego pierzasta 
przyjaciółka o imieniu Cassiar, kra-
cząc żałośnie – zupełnie tak samo, jak 
wtedy, gdy jej drogi odfrunął sobie na 
trzy dni do Whistler. - Nie znam języ-
ka wron – mówi Bergman – ale zga-
duję, że Cassiar zastanawia się, gdzie 
jej drogi zapodział się tym razem. I 
dodaje, że serce mu się kraje, że nie 
może wyjaśnić zasmuconej wronie, 
co się stało.

  SPCA (Towarzystwo Zapobiegania 
Okrucieństwu Wobec Zwierząt) wszczę-
ło dochodzenie w sprawie zajścia na 
turnieju w Adanac Parku i przewiduje 
wniesienie oskarżenia. Odrębne śledz-
two prowadzi organizator turnieju.
  Ostatnia przed zakończeniem tego 
tekstu, zamieszczona na Facebooku 
przez twórcę strony Canuck and I wia-
domość pochodzi ze środy, 29 marca. 
Dowiadujemy się z niej, że ptak ma
się dobrze – skrzydła trzyma w górze 
i dziób mu się nie zamyka – ale dla 
pewności pozostanie jeszcze parę dni 
w szpitalu na West Broadway.
  W miedzyczasie liczba sympatyków
strony powiekszyła się o kilka tysię-
cy.

To, co ważne

 Po wielogodzinnych obradach, wystą-
pieniach dziesiątków mówców, Rada 
Parków przegłosowała zakaz trzyma-
nia w Vancouver Aquarium morskich 
ssaków. Punktem krytycznym, który 
wpłynął na tę decyzję była listopadowa 
śmierć pierwszej urodzonej w niewoli 
białuchy, 21-letniej Qili, i dziewięć dni 
później jej matki, Aurory. Przyczyna 
obu śmierci jest nieznana.
 Zwolennicy zakazu argumentowali 
m.in., że przy dzisiejszych możliwoś-

ciach technicznych twierdzenie, iż trzy-
manie w niewoli morskich ssaków 
pozwala zapoznać się z nimi szerokiej 
publiczności (wartość edukacyjna) ma
bardzo słabą podstawę, gdyż można 
bez trudu śledzić na przykład życie
wielorybów na wolności za pomocą 
dronów; możliwe są wirtualne prezen-
tacje.
  W tej chwili w Akwarium znajdują 
się trzy morskie ssaki: Helen, która 
jest delfinem pacyficznym (delfinow-

cem skośnozębnym), morświn Daisy
oraz Chester – orka karłowata (szablo-
grzbiet waleniożerny). Oczekiwana 
nowelizacja przepisu albo zezwoli na 
pozostanie ich w niewoli aż do śmierci, 
albo wymagać będzie ich usunięcia.
Jest możliwe, że wymienione stwo-
rzenia pozostaną w Vancouver, prze-
niesione do Marine Rescue Center, 
znajdującym się zaraz za północnym 
krańcem Main Street (Main Street 
Dock). 

Wolność dla morskich ssaków


