P TA K P O Z D E R Z E N I U Z S Z Y B Ą ,
CO ROBIĆ?
Ptak po kolizji z szybą jest zwykle mocno oszołomiony,
przez co zupełnie bezbronny. W tym czasie staje się łatwą ofiarą
drapieżników, takich jak koty, psy czy kuny. Aby do tego nie dopuścić,
nie pozostawajmy obojętni, koniecznie zaopiekujmy się ofiarą kolizji.

JAK TO ZROBIĆ?

Chwytamy ptaka w bezpieczny dla niego i dla nas sposób.
Jeśli ptak przed nami ucieka (np. podlatuje lub biegnie)
możemy pomóc sobie w jego schwytaniu, wykorzystując do
tego celu jakiś delikatny materiał, który narzucamy na ptaka
(np. chusta, koszula itp.).

JAK TO ZROBIĆ?

Wkładamy ptaka do bezpiecznego
pojemnika z dostępem do świeżego
powietrza np. kartonu, którego dno
możemy wyścielić np. papierowym
ręcznikiem, aby ptak się nie ślizgał.
Postępujemy według zasady 3xC:
cicho, ciemno, ciepło (dzięki temu
poszkodowany ptak poczuje się bezpiecznie). Ważne jest, aby się nie
wychłodził, a w upalne dni należy
go chronić przed przegrzaniem.

J E Ś L I ...

Jeśli ptak nie doznał poważniejszych urazów to po upływie
kilkudziesięciu minut (lub nawet kilku godzin) powinien być
gotowy do wypuszczenia na wolność (ptak podskakuje, jest
ożywiony, próbuje wydostać się z pojemnika). Najlepiej jeśli
wypuścimy go w pobliżu miejsca znalezienia (oczywiście
z dala od szyb).

Jeżeli zdarzenie miało miejsce
w godzinach porannych lub
południowych, ptaka możemy
wypuścić tego samego dnia.
Jeśli jednak miało ono miejsce późnym popołudniem lub
wieczorem, bezpieczniej będzie wypuścić go następnego
dnia rano (pamiętając o odpowiednim karmieniu i pojeniu
w czasie przetrzymywania).

UWAGA!

Gdy zauważymy, że ptak krwawi, np. z dzioba,
kończyn możemy do momentu wizyty u lekarza próbować
delikatnie
zatamować
krwotok
przy
użyciu
gazików lub czystych chusteczek higienicznych. Jednak
jeśli nie czujemy się pewni nie próbujmy samodzielnie
tamować krwawienia.

Jeśli zauważymy: opuszczone powieki/ę, asymetrię czaszki, opuszczone skrzydło/a lub problemy z utrzymaniem
równowagi, wówczas niezwłocznie należy udać się do
lekarza weterynarii. W żadnym wypadku nie próbujmy
samodzielnie nastawiać złamanych kończyn.

W każdej sytuacji warto nawodnić ptaka, poprzez
podanie mu do dzioba wody (gdy niechętnie go otwiera,
możemy wkrapiać krople wody, np. za pomocą strzykawki
przez otwory nosowe – tylko nie pod bieżącą wodą!
Możemy również podawać wodę na kąciki dzioba).
Podawajmy płyny w ilości max. 5% masy ciała ptaka.

G DZI E S ZUK AĆ PO MO C Y?
U lekarza weterynarii lub w ośrodku rehabilitacji dla
dzikich zwierząt (wykaz takich ośrodków znajduje się na
stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska).

WARTO PA MI Ę TAĆ!
Pierwszą pomoc ptak-ofiara kolizji z szybą
otrzymuje od nas
To my ratujemy jego życie !

