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PIERWSZA po moc
dzi kim pta kom

Za wsze pierw szym punk tem w po st´ po wa niu z dzi kà przy ro dà jest py ta nie, 
czy na sza in ter wen cja jest po trzeb na i uza sad nio na. Po dob nie jest w przy pad ku 
pta ków. W okre sie wio sen nym od by wa si´ wie le pta sich dra ma tów. Gniaz da 
plà dro wa ne sà przez dra pie˝ ni ki, w tym ko ty do mo we, al bo spa da jà pod czas 
wi chur na zie mi´. Kie dy in dziej ro dzi ce gi nà bàdê opusz cza jà wie lo krot nie 
nie po ko jo ne gniaz do. Oczy wi Êcie, kie dy znaj dzie my zrzu co ne gniaz do 
lub ob ser wu je my ewi dent ny brak ro dzi ców, po win ni Êmy re ago waç. 
Wie lo krot nie na sza in ter wen cja jest jed nak nie po trzeb na, a wr´cz szko dli wa.

Karmienie jaskó∏ki. Bardzo
przydatny mo˝e byç t´py
koniec patyczka do
szasz∏yków.

Agniesz ka Czuj kow ska 
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Pi skl´ ta wie lu ga tun ków, w pew nym 
wie ku, ja ko tzw. pod lo ty, nie prze by -

wa jà w gnieê dzie, lecz w je go po bli ̋ u i mo -
˝e wy da waç si´, i˝ po zo sta wio ne sà sa me so -
bie. Otó˝ wca le tak nie jest, sà one do kar -
mia ne przez ro dzi ców i pod ich kon tro là 
uczà si´ ˝y cia. WÊród pta ków naj licz niej 
nas ota cza jà cych zja wi sko to do ty czy droz -
dów (Êpie wak, kwi czo∏, kos, pasz kot), kru -
ko wa tych (sro ki, wro ny, kaw ki, sój ki), dra -
pie˝ nych (pu stu ∏ek), sów. Za bie ra jàc je do do -
mu i mi mo wol nie oswa ja jàc oraz nie jed no -
krot nie po da jàc nie od po wied ni po karm, ro -
bi my im krzyw d´.

Do od r´b nej ka te go rii na le ̋ à pta ki z wi -
docz ny mi ura za mi. Zwi sa jà ce skrzy d∏a, ra ny 
na cie le, oso wia ∏oÊç sà wska za niem do na -
szej in ter wen cji. W tym mo men cie po ja wia 
si´ py ta nie, jak to zro biç, aby nie za szko dziç
pta kom?

W przy pad ku pi sklàt naj wa˝ niej sze jest 
cie p∏o. Pi skl´ roz po zna my po nie kom plet -
nym upie rze niu, tzw. za ja dach w kà ci -
kach ust i obec no Êci pu chu. Pi skl´ ta w wi´k -
szo Êci przy pad ków sà g∏od ne i przy pró -
bie ma ni pu la cji do ma ga jà si´ je dze nia 
na wet od cz∏o wie ka. Na le ̋ y dbaç o to, 
aby nie ule g∏y wy ch∏o dz eniu. Do te go ce -

lu mo˝ na u˝yç lamp ki lub, gdy nie ma my 
in ne go wyj Êcia, ostro˝ nie scho waç za pa zu -
ch´. Ko lej nym eta pem jest kar mie nie w od -
po wied nich od st´ pach cza su, w∏a Êci wym
dla ga tun ku po kar mem. 

Pta ki do ro s∏e i z ró˝ ne go ro dza ju ob ra ̋ e -
nia mi wy ma ga jà po mo cy le kar skiej. W przy -
pad ku bar dzo os∏a bio nych osob ni ków wa˝ -
ne jest tak ̋ e cie p∏o. Na sze po st´ po wa -
nie po win no mieç na ce lu do star cze nie pta ka 
do le ka rza we te ry na rii. W ce lu ogra ni cze nia 
stre su oraz dal szych ob ra ̋ eƒ, za le ca ne 
jest umiesz cze nie pta ka w kar to no wym 
pu de∏ ku, z dziur ka mi umo˝ li wia jà cy mi wen -
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Kolejne etapy
unieruchamiania skrzyd∏a.

Widok z boku i góry.



ty la cj´. W przy pad ku z∏a maƒ skrzy de∏ do -
brze jest od po wied nio je unie ru cho miç. 
U pta ków nie sto su je si´ usztyw nieƒ w ro -
dza ju gip su czy ∏u pek, gdy˝ sà one po 
pro stu za ci´˝ kie. Do k∏ad nych ogl´ dzin i fa -
cho we go z∏o ̋ e nia z∏a ma nia, nie jed no krot -
nie wy ma ga jà ce go nar ko zy, do ko na wy spe -
cja li zo wa ny le karz. Sa mo dziel nie mo ̋ e my 
sta raç si´ unie ru cho miç z∏a ma nà koƒ czy -
n´, aby nie do cho dzi ∏o do dal sze go uszko -
dze nia na czyƒ i ner wów. Jed no cze Ênie 
ogra ni cza my tak ̋ e ból, któ rym skut ku je ka˝ -
dy ruch. Krwa wià ce - czy li otwar te z∏a ma -
nia, przed za ban da ̋ o wa niem ok∏a da my 
ste ryl nym ga zi kiem. Na le ̋ y do mi ni mum 
ogra ni czyç wszel kie ma ni pu la cje przy z∏a ma -
niu. W przy pad ku ura zu skrzy d∏a naj pro Êciej 
i naj bez piecz niej dla pta ka b´ dzie, kie dy unie -
ru cho mi my ca ∏e skrzy d∏o, mo cu jàc je do kor -
pu su. Naj pierw sk∏a da my skrzy d∏o jak naj bli -
˝ej ana to micz ne go u∏o ̋ e nia (war to po rów -
naç oba skrzy d∏a). Na st´p nie de li kat nie owi -
ja my - naj pierw ca ∏e skrzy d∏o, po tem prze -
k∏a da my ban da˝ po nad tu ∏o wiem i pod dru -
gim skrzy d∏em. Na ko niec za kle ja my pla -
strem, pi szàc na nim da t´. Zbyt Êci s∏y opa tru -
nek b´ dzie spra wiaç pta ko wi ból, upo Êle -
dzaç krà ̋ e nie i przede wszyst kim utrud -
niaç od dy cha nie. Dla te go ob ser wu je my 
dys kret nie za cho wa nie pta ka po za ∏o ̋ e -
niu opa trun ku. Z∏a ma nia nóg, po za pta ka -
mi wiel ko Êci wró bla, ni gdy nie ro ku jà do -
brze. W wa run kach do mowych na czas 
trans por tu mo˝ na pta ka za wi nàç w r´cz -
nik (owi nàç go wo kó∏ tu ∏o wia, no gi z ty ∏u), 
ale przy wy so kich tem pe ra tu rach ze wn´trz -
nych mo ̋ e dojÊç do prze grza nia. In nym roz -
wià za niem jest doÊç cia sne pu de∏ ko, 
z dnem wy s∏a nym czymÊ mi´k kim (ni gdy wa -
tà!) i mak sy mal ne ogra ni cze nie bodê ców 
z ze wnàtrz.

Nie ste ty nie za wsze od ra zu je ste Êmy 
w sta nie do star czyç pta ka do wy spe cja li zo -
wa nej pla ców ki. Spra wà naj wa˝ niej szà jest 
wo da. Ma ∏e pta ki po imy po kro pel ce 
pi pe tà, jed no cze Ênie ob ser wu jàc, czy prze ∏y -
ka jà. Do te go ce lu do bry jest roz twór 
Du pha li te. Po da wa nie roz two rów glu ko -
zy, bez od po wied niej wie dzy, mo ̋ e za szko -
dziç. Pta ki dra pie˝ ne wo d´ czer pià z po kar -
mu, dla te go na po czàt ku war to za ma -
czaç po karm w wo dzie i po da waç go p´ se tà.
Z ko lei pta ki wod ne, jak sa ma na zwa wska -
zu je, czer pià po karm z wo dy i dla te go po wi -
nien on byç w niej po da ny. Za wsze naj wi´k -
sze pro ble my spra wia usta le nie od po wied -

niej die ty tym cza so wej. Naj prost szym spo -
so bem jest ana li za kszta∏ tu dzio ba. Na tej
pod sta wie zo rien tu jemy si´, czy nasz ptak
je owa dy, ziar no, mi´ so, a mo ̋ e po bie ra po -
karm z wo dy (ry by, owa dy bàdê ro Êli -
ny)? Pta ki owa do - i wszyst ko ̋ er ne do brze
funk cjo nu jà na mie szan ce ja jecz nej (jaj ko
na twar do z mà ka ku ku ry dzia nà). M∏o de
ziar no ja dy wy ma ga jà spe cjal ne go, drob no
zmie lo ne go gra nu la tu, któ ry roz ma cza
si´ w wo dzie do uzy ska nia g´ stej pap ki. M∏o -
de go ∏´ bie kar mi my za go to wa ny mi i sch∏o -
dz o nymi, prze mie lo ny mi ziar na mi. Dra pie˝ -
ne do sta jà ka wa∏ ki ofiar ze skó rà, sier Êcià
i koÊ çmi, czer pià stàd sub stan cje mi ne ral -
ne. Mo gà to byç szczu ry czy pi skl´ ta jed no -
dnio we. Po da wa nie mi´ sa mie lo ne go lub
bez ko Êci, przy czy nia si´ do krzy wi cy i spon -
ta nicz nych z∏a maƒ, skre Êla jàc ich szan se na
˝y cie na wol no Êci. Pta ki wod ne kar mi my
zie lon ka mi i gra nu la ta mi na mo czo ny mi
w wo dzie. Po karm w przy pad ku pi sklàt po -
da je my na pa tycz ku, w od st´ pie nie d∏u˝-
szym ni˝ 3 go dziny. M∏o de dra pie˝ ne i go ∏´ -
bie kar mi my za wsze na pu ste wo le. Oczy wi -
Êcie od ka˝ dej re gu ∏y wy st´ pu jà wy jàt ki. 
S∏on ki je dzà d˝d˝ow ni ce, a dzi´ cio ∏y i kr´ to -
g∏ów - mrów ki. Pta ki te sta no wià nie la da 
wy zwa nie na wet dla do Êwiad czo nych re ha -
bi li tan tów. Bez wzgl´ du na ga tu nek pta -
ka, po kar ma mi za bro nio ny mi sà: ˝ó∏ -
ty ser, w´ dli ny, mle ko, lar wy much sto so wa -
ne ja ko przy n´ ta w´d kar ska, po dro -
by, chleb i s∏o dy cze. Owa da mi sto so wa ny -
mi w ˝y wie niu sà Êwiersz cze (po zba wio -
ne nóg) oraz lar wy màcz ni ka.

W se zo nie let nim, znaj du jàc pta ka ran ne -
go, ko niecz nie na le ̋ y przej rzeç go pod kà -
tem larw i jaj much sk∏a da nych w ra nach 

oraz miej scach po bru dzo nych krwià i wy si´ -
kiem.

W zi mie znaj du je my cz´ sto pta ki wy -
cieƒ-czo ne. Cie p∏o, spo kój i od po wied nie po -
˝y wie nie zwi´k szà szan s´ na szcz´ Êli we za -
koƒ-cze nie le cze nia. Trze ba jed nak pa mi´ -
taç, ˝e ptak trzy ma ny kil ka dni w cie p∏ym do -
mu nie na da je si´ od ra zu do wy pusz cze -
nia na ze wnàtrz, gdzie pa nu jà ujem ne tem pe -
ra tu ry. Sy tu acja wy glà da po dob nie w od wrot -
nà stro n´: szyb kie przej Êcie z zim na do cie -
p∏a po wo du je u pta ka na g∏e roz sze rze nie na -
czyƒ, a na wet za paÊç. U lu dzi ob ja -
wia si´ to tzw. ru mieƒcem i cza sem za wro ta -
mi g∏o wy, kie dy wra ca my do do mu po spa ce -
rze na mro zie. 

Wa˝ ne jest, aby jak naj szyb ciej ptak tra fi∏ 
w r´ ce spe cja li sty. Prze trzy my wa nie w do -
mu czy le cze nie na w∏a snà r´ k´, jest ni czym 
in nym jak krzyw dze niem. Po mi ja jàc skut ki 
nie pra wi d∏o we go le cze nia, pta ki sà oswa ja -
ne, nisz czà so bie pió ra, cier pià na ró˝ ne go 
ro dza ju nie do bo ry i co naj istot niej sze nie ma -
jà szan sy na uczyç si´ trud nej sztu ki zdo by wa -
nia po kar mu. Do re ha bi li ta cji dzi kich pta -

Poimy u˝ywajàc ma∏ej strzykawki lub pipety.

Dziób ziarnojada.



ków wy zna czo ne sà pla ców ki po sia da jà ce 
zgo d´ mi ni stra oraz znaj du jà ce si´ pod kon -
tro là od po wied nich or ga nów.

Zda rza si´, ˝e cho cia˝ ro bi my wszyst ko, 
co w na szej mo cy, ptak mi mo wszyst ko 
nie prze ̋ y wa bàdê jest w tak z∏ym sta nie, 
˝e dal sze za bie gi b´ dà przy no siç mu tyl ko 
ból i nie zro zu mia ∏e przez nie go cier pie nie. 
Eu ta na zja, czy li hu ma ni tar ne uÊmier ce nie, 
po win na byç wy ko na na przez le ka rza we te -
ry na rii, po kon sul ta cji z oso bà do Êwiad czo -
nà w za kre sie re ha bi li ta cji dzi kich pta ków. 

Fot . A. Czujkowska

Agniesz ka Czuj kow ska 
OÊro dek Re ha bi li ta cji Pta ków 

Chro nio nych „P ta si Azyl“
Miej ski Ogród Zoo lo gicz ny 

w War sza wie, ul. Ra tu szo wa 1/3 
Tel. 022/ 6702207
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Dziób ptaka od˝ywiajàcego si´ owadami. Ptaki drapie˝ne posiadajà charakterystyczny
dziób i ostre szpony, na które nale˝y uwa˝aç
chwytajàc ptaka.

Jerzyki cz´sto mylone sà z ptakami drapie˝nymi,
od˝ywiajà si´ one jednak owadami. Na zdj´ciu
od lewej osobnik m∏ody i doros∏y.

Dziób uniwersalnego zastosowania.

Kaczka odcedza pokarm z wody. Wi´kszoÊç ptaków wodnych posiada tak˝e b∏ony mi´dzy placami. 
W razie wàtpliwoÊci warto zajrzeç do atlasu ptaków.
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