LIFE+ Φύση «Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας της Άνδρου για την επίτευξη Ευνοϊκού
Καθεστώτος Διατήρησης των ειδών προτεραιότητάς της»

LIFE10 NAT/GR/000637

Πρώτες βοήθειες για άγρια ζώα

Πουλιά
Αν ένα ενήλικο πουλί δεν μπορεί να πετάξει και να μας αποφύγει, τότε σχεδόν πάντα
χρειάζεται βοήθεια.
Βρείτε γρήγορα ένα χαρτόκουτο, στρώστε το με εφημερίδες ή χαρτί κουζίνας και ανοίξτε
του μικρές τρύπες. Το μέγεθος του χαρτόκουτου πρέπει να είναι τέτοιο ώστε το πουλί να
μπορεί να σταθεί όρθιο αλλά να μη μπορεί να κάνει περιττές κινήσεις.
Αν δεν μπορείτε να βρείτε κουτί, μπορείτε να τυλίξετε απαλά το πουλί σε μια πετσέτα ή
μπλούζα (σαν να είναι μέσα σε σακί) ή να το βάλετε σε ένα σακίδιο πλάτης, αφού
δημιουργήσετε τον απαραίτητο χώρο.
Πιάστε το πουλί με ένα πανί αποφεύγοντας ράμφος και νύχια αν είναι αρπακτικό, μύτη αν
είναι ερωδιός ή γλάρος. Τοποθετήστε το μέσα στο κουτί αφού του δώσετε προσεκτικά λίγο
νερό σε φυσική θερμοκρασία. Αφήστε το κουτί στο πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού, ζεστό αν
είναι χειμώνας και δροσερό αν είναι καλοκαίρι.
Επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας για να σας δώσουμε περισσότερες οδηγίες. Κάθε άλλος
χειρισμός του πουλιού από σας μπορεί να είναι μοιραίος για τη ζωή του.

Νεοσσοί
Την Άνοιξη και στις αρχές του Καλοκαιριού είναι πολύ πιθανό να βρείτε νεοσσούς που
φαίνονται εγκαταλελειμμένοι και να θελήσετε να τους βοηθήσετε. Προσοχή, όμως!
Δεν χρειάζονται όλα τα μωρά τη βοήθειά μας! Συχνά οι γονείς είναι κάπου γύρω και το
καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε το μωρό κάπου ψηλά και να το
αφήσουμε ήσυχο.
Στην ιστοσελίδα της ΑΝΙΜΑ υπάρχουν λεπτομερείς οδηγίες για κάθε είδους νεοσσό,
σχετικά με το ποια τροφή πρέπει να λάβει και πώς να φροντιστεί μέχρι να επικοινωνήσετε
με ένα Κέντρο Περίθαλψης.
Και μην ξεχνάτε: ο σκοπός είναι πάντα να ξαναγυρίσει το άγριο πλάσμα στο φυσικό του
χώρο, να επανενταχθεί δηλαδή στην άγρια φύση. Αν κρατήσετε το ζωάκι περισσότερο από
όσο χρειάζεται, η επανένταξή του θα καταστεί αδύνατη και στις περισσότερες περιπτώσεις
θα έχει κακό τέλος.
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Χελώνες
Συχνά βρίσκονται χελώνες χτυπημένες από αυτοκίνητα ή γεωργικά μηχανήματα με
σπασμένο κέλυφος. Μεταφέρετε προσεκτικά το ζώο για να μην χειροτερέψει το σπάσιμο
και τοποθετήστε το σε ένα χαρτόκουτο με πολλές εφημερίδες για πάτο. Αν το τραύμα του
είναι λερωμένο με χώματα ή χόρτα μπορείτε να το ξεπλύνετε με λίγο χλιαρό νερό. Μετά
καλύψτε το με γάζα ή πανί για να αποφευχθεί η περίπτωση μόλυνσης από μύγες και λοιπά.

Θηλαστικά
Τα κουνάβια δαγκώνουν άσχημα. Αποφύγετε πάση θυσία τα δόντια τους. Οι σκαντζόχοιροι
είναι λιγότερο επικίνδυνοι. Ρίξτε πάνω στο ζώο ένα χοντρό πανί, σακάκι ή κουβέρτα. Αν
είναι αρκετά ζωηρό, το χαρτόκουτο δεν είναι κατάλληλο. Βρείτε ένα κλουβί μεταφοράς
γάτας ή σκύλου ή δύο πλαστικά "καφάσια του μπακάλη" που θα τα τοποθετήσετε το ένα
πάνω από το άλλο. Για περισσότερα, τηλεφωνήστε μας.
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