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JAK POSTĄPIĆ Z PTAKIEM BĘDĄCYM OFIARĄ
KOLIZJI Z SZYBĄ?
Ptak po kolizji z szybą jest zwykle
mocno oszołomiony, przez co zupełnie
bezbronny. Stan ten trwać może nawet
kilka godzin. W tym czasie ptak staje
się

najczęściej

łatwą

ofiarą

drapieżników, takich jak koty czy
kuny. Aby do tego nie dopuścić
zaopiekuj się ofiarą kolizji.
Jesteś świadkiem ptasiej kolizji?
Nie pozostawaj obojętnym.

Oszołomiona po kolizji z szybą sikorka
bogatka (Fot. E. Kujawka)

Reaguj!
Już sam fakt, że ptak pozwala się do siebie zbliżyć świadczy o jego złym stanie. Umieść
znalezionego ptaka w zaciemnionym, ciepłym i bezpiecznym miejscu (np. kartonie) z
dostępem do powietrza. Jeśli stan ptaka nie ulega poprawie bezzwłocznie udaj się do
weterynarza.

Dzwoniec – oszołomiony po uderzeniu
w szybę (Fot. E. Kujawka)

Samica dzięcioła dużego po
zderzeniu z szybą (Fot. E
Filarowicz)
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Urazy ptaków doznane na skutek kolizji są uzależnione od siły z jaką uderzają one o szybę.
Silne uderzenie kończy się zwykle wylewem krwi do mózgu i śmiercią. Lekkie może
spowodować oszołomienie bez żadnych poważniejszych urazów. Jednak ptak, który uderzył w
szybę z dużą siłą może mieć zarówno poważne obrażenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne.
Zarówno jedne, jak i drugie wymagają interwencji lekarza weterynarii.
Pomoc weterynaryjna udzielona w pierwszych godzinach od uderzenia może uratować
życie znalezionemu przez Ciebie ptakowi.
Co możesz zaobserwować i jak możesz
pomóc?
Uraz skrzydeł i kończyn (nienaturalnie
odchylone skrzydła lub kończyny)
Nie próbuj samodzielnie usztywniać
złamań, bo zamiast pomóc możesz
pogłębić uraz! Delikatnie umieść ptaka
w

pudełku.

Nie

dopuść

do

jego

wychłodzenia i zanieś do weterynarza.
Szczygieł – ofiara kolizji z szybą
(Fot. A. Polakowska)

Krwawienie
Zatamuj krwotok przy użyciu gazików
jałowych.
wykorzystaj
higieniczne.

Jeśli

nie

masz

czyste
Nie

dopuść

gazików
chusteczki
do

jego

wychłodzenia i zanieś do weterynarza.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo.
O czym należy pamiętać?
✓ O rękawiczkach ochronią
przed ewentualnym
dziobnięciem (ważne w
przypadku dzięciołów,
grubodziobów, ale i sikorki
potrafią „skubnąć” w palec).
✓ Każde dzikie zwierze jest
potencjalnym nosicielem
chorób dlatego pamiętaj o
dokładnym umyciu rąk po
bezpośrednim kontakcie z
ptakiem.

Grubodziób (Fot. Szklane Pułapki)
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