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Dotykając małe koźlę pozostawiasz 
na nim swój zapach i pozbawiasz je 
naturalnej ochrony przed drapie- 
żnikiem! 

Zabierając małe koźlę lub małego 
zająca, porywasz je od ich matek!

Matka po urodzeniu pozostawia 
młode koźlę w ukryciu i przychodzi 
do niego tylko na czas karmienia. 
Spędza bez niego ok. 23 godzin 
na dobę, odciągając tym samym 
drapieżniki. Jest to naturalna stra-
tegia przetrwania tego gatunku.
Małe sarny nie posiadają wła-
snego zapachu, dzięki czemu nie 
są wyczuwane przez drapieżniki  
takie jak lis czy pies.

Małe zajączki są ukryte przez matkę przeważnie  
w gęstej trawie.
Znajdują się pod opieką matki, która jest przy nich 
tylko na czas karmienia.
Młody zając doskonale maskuje się w otoczeniu 
dzięki  swojemu ubarwieniu i jest praktycznie niewi-
doczny przez drapieżniki.
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Gdy znajdziesz podlota 

Nie zabieraj go od rodziców!

!

Charakterystyczne dla 
podlotów są żółte zgrubienia 
w kątach dzioba tzw. zajady.

Podloty sów doskonale radzą sobie 
same. Niektóre gatunki sów posiada-
ją zdolność samodzielnego wspinania się 
po korze drzewa za pomocą szponów  
i dzioba do swojego gniazda/dziupli.

Podlot to pisklę, które opuściło gniazdo, nie umie  
jeszcze sprawnie latać, ale ciągle znajduje się pod 
opieką rodziców! 

Człowiek nie jest w stanie nauczyć 
pisklęcia radzenia sobie z niebez-
pieczeństwami w naturze!

w pobliżu znajdują się koty i psy. Przenieś podlota na najbliższą, wyższą 
gałąź lub w okolice gęstych krzewów.

pisklę siedzi na ruchliwej ścieżce lub blisko ulicy. Spróbuj przenieść je lub 
delikatnie „przegonić” na najbliższe bezpieczne miejsce.

nie ucieka na nasz widok, ma problemy z przemieszczaniem, ciągnie 
za sobą skrzydło, krwawi. Skontaktuj się z ośrodkiem rehabilitacji w celu 
uzyskania fachowej pomocy.

Reaguj wtedy, gdy:
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Zanim jednak uzyskasz radę i pomoc specjalistów umieść ptaka w kar-
tonowym pudle z wyciętymi dziurkami, wyłożonym gazetą lub miękką 
szmatką i pozostaw w cichym, spokojnym miejscu, w pomieszczeniu bez 
ludzi i innych zwierząt.

fot. Marcin Lenart

fot. Dawid Kilon



Gdy znajdziesz pisklę nieopierzone lub pokryte puchem  
poszukaj gniazda z którego wypadło i postaraj się włożyć pisklę 
do niego z powrotem, zachowując wszelkie środki ostrożności. 

Jeżeli to się nie uda, skontaktuj się z ośrodkiem rehabilitacji.
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Jerzyk jest jednym 
z najlepszych lotników wśród  
ptaków, dlatego znalezienie 

go na ziemi jest sytuacją 
nietypową. Taki ptak z reguły 
potrzebuje twojej pomocy.

Zanim jednak ptak otrzyma fachową pomoc zadbaj 
o jego ciepło. 
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Umieść pisklę w tekturowym pudełku przy butelce z ciepłą wodą w takiej 
odległości od butelki aby pisklę się nie przegrzało. Uprzednio butelkę owiń 
w materiał. Butelkę możesz zastąpić termoforem.

Jeżeli pisklę będzie żebrało o pokarm napój je wodą za pomocą strzykaw-
ki i podaj malutkie kawałki jajka na twardo. Żebranie to otwarcie szeroko 
dzioba przez pisklę i popiskiwanie.

Skontaktuj się z ośrodkiem rehabilitacji w celu 
uzyskania fachowej pomocy.
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Jak pomóc 

zimującym bocianom
 

?

Większość bocianów białych zimuje  
w Afryce, jednak coraz częściej zdarza 

się, że niektóre bociany podejmują 
próbę przezimowania w Polsce

Dokarmiaj bociany w okresie silnych mrozów i/lub przy grubej 
pokrywie śnieżnej. Zaprzestań po ustaniu zimowych mrozów.

Czym nie dokarmiać?Czym dokarmiać?

- świeże surowe mięso 
- świeże surowe ryby

Bocian biały dziennie potrzebuje 
ok. 0,5 kg takiego pożywienia.

- pokarmy przetworzone 
  zawierające sól 
  i przyprawy
- produkty zbożowe: 
  chleb, makaron, kasza

   Bociany to ptaki mięsożerne! 
 

Wezwij pomoc jeśli widzisz złamane 
skrzydło u bociana, gdy ptak jest

Pamiętaj jednak, że  
zdrowe, zimujące bociany: 

- mają brudne upierzenie 
i nastroszone pióra – nie jest to 
wynik choroby, pomiędzy pióra-
mi zgromadzone jest powietrze, 
które ogranicza straty ciepła, 
- chowają często jedną nogę 
wśród piór – nie jest to uraz nogi 
ale zachowanie sprzyjające 
ograniczeniu utraty ciepła.
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Naturalnym miejscem zimowania łabędzi niemych są płycizny zatok morskich.
Łabędzie zostają na zimę w Polsce skuszone przez ludzi dokarmianiem. 
Dokarmianie możemy rozpocząć jedynie podczas silnych mrozów, 
kiedy powierzchnia wody jest skuta lodem i uniemożliwia 
pobieranie naturalnego dla łabędzi pokarmu - 
czyli roślin wodnych

 
Chleb spożywany przez dłuższy czas przez łabędzie powoduje schorzenia 
układu pokarmowego, chroniczną biegunkę i chorobę zwaną kwasicą. 
Ptak osłabiony chorobą przymarza do lodu!!!

!Nie karm ptaków chlebem

Bardzo często dorosłe i zdrowe ptaki w okresie silnych 

i oszczędzają energię – co nie musi świadczyć  
o ich przymarznięciu. 

i nie pobierać w tym czasie pożywienia.

Możesz sprawdzić czy łabędź jest przymar-
znięty do lodu rzucając w jego kierunku  

zwróć się o pomoc do ośrodka 
rehabilitacji.

Łabędzie dokarmiamy zbożem i gotowanymi 
bez soli, drobno pokrojonymi warzywami. 

Pokarm należy podawać w takiej ilości aby ptaki mogły 
zjeść go od razu, jeżeli zostanie, to może zamarznąć lub 
spleśnieć i spożyty przez 
ptaki staje się szkodliwy.

Nie karm łabędzi poza okresem zimowym!!!

rys. Dawid Kilon
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Jak mądrze 

dokarmiać ptaki

!

Karmnik powinien być tak skonstru-
owany aby karma nie ulegała na-
makaniu. Zabezpiecz karmnik przed 
psami i kotami! Jeżeli posiadasz kota, 
to najlepiej umieścić mu na szyi dzwo-
neczek, który będzie ostrzegał ptaki 
przed pojawiającym się zagrożeniem.

Dokarmiaj regularnie i w nadmiarze –  pta-
ki przyzwyczajone do wykładania karmy w 
momencie kiedy jej nie znajdują,  ponoszą 
zbędną stratę energii, którą mogą przy-
płacić życiem! Niektóre ptaki wróblowate, 
pozostawione bez pokarmu przez kilka go-
dzin, padają z głodu.

Dokarmiaj ptaki wraz z nastaniem mrozów 
(późną jesienią) a kończ po ustaniu sil-

 (wczesną 
wiosną) – wcześniejsze dokarmianie może 
spowodować pozostanie ptaków migrują-
cych na zimowiska w miejscu wykładania 
pokarmu – czyli zaburzenie ich naturalne-
go rytmu.

Dokarmiaj pokarmem naturalnym, 
nie przetworzonym i świeżym.

Wystawiaj ptakom wodę – w okresie 
silnych mrozów i przy grubej pokrywie 
śnieżnej może jej brakować.

Dokarmianie ptaków 
jest zadaniem 

odpowiedzialnym

Lepiej nie dokarmiać 
ptaków niż robić to źle

!

KASZA,
ZIARNA ZBÓŻ, 

SUSZONE OWOCE,
SPECJALNE MIESZANKI 
ZIAREN DLA DZIKICH 

PTAKÓW

CHLEB,
POKARM SOLONY (np. 

wędliny, solona słonina, 
resztki z obiadu),

POKARM SPLEŚNIAŁY 
 (śmiertelne zagrożenie 

zatruciem)

Co wykładać do karmnika?

TAK NIE

rys. Dawid Kilon
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- Spotkasz jeża o każdej porze dnia i nocy, 
który jest ranny, osłabiony, niezdolny do 
zwijania się w „kulkę”, pokryty jajami 
lub/i larwami lub zachowuje się 
dziwnie (np. kręci się w kółko)

O każdym z tych przypadków powiadom ośrodek rehabilitacyjny, jednak zanim 
uzyskasz specjalistyczną pomoc bądź poradę specjalistów: 

Powyższe czynności wzmocnią jeża przed uzyskaniem fachowej pomocy.

W żadnym wypadku nie poddawaj jeża 
odpchleniu lub odrobaczeniu !!!
Nie wszystkie preparaty stosowane 
u psów i kotów mogą być użyte 
u jeży. O tym co podać jeżowi
decyduje lekarz weterynarii.

Nie pal pryzm suchych liści i chrustu w swoim ogrodzie bez 
sprawdzenia czy w środku nie siedzi jeż. Często w stertach 
liści i chrustu jeże znajdują schronienie w ciągu dnia oraz 
w okresie zimy, kiedy to hibernują we wcześniej przy-
gotowanym gnieździe wymoszczonym liściastą ściółką.

- Spotkasz jeża w ciągu dnia. 
Naturalna aktywność jeży przypada podczas zmierzchu i nocy!

- Spotkasz jeża późną jesienią, 
zimą i wczesną wiosną. 
Okres późnej jesieni, 
zimy i wczesnej 
wiosny to czas 
hibernacji jeży!

1
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3

umieść jeża w kartoniku wyścielonym papierowymi ręcznikami,

osobniki wyziębione (przeważnie młode, osierocone jeże) niezwłocznie 
ogrzej termoforem lub butelką z ciepłą wodą o temperaturze 35-37˚C,

po ogrzaniu podaj jeżowi wodę z miodem: zmieszaj ½ szklanki ciepłej  
wody z łyżeczką miodu. Mieszankę podawaj strzykawką. 

   

Zawsze zareaguj kiedy: 
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Co zrobić gdy

ptak lub nietoperz 

wleciał do mieszkania

!

Co zrobić gdy ptak lub 
nietoperz wleciał do 
mieszkania...

Nietoperze wypuszczaj 
tylko o zmierzchu 

lub nocą !!! 

Jeżeli jednak zobaczysz nietoperza w miejscu pracy, sklepie lub 
biurze i nie możesz zaczekać na zapadnięcie zmierzchu aby go 
wypuścić:

Przygotuj podziurkowane pudełko z kawałkiem szmatki 
w środku, aby nietoperz mógł się tam skryć.

Taka „niespodziewana wizyta” zdarza 
się latem, przeważnie w sierpniu i wrze-
śniu, wtedy kiedy na owady polują młode,  
niedoświadczone nietoperze.

1
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Przykryj nietoperza pudełkiem, a pod spód wsuń 
twardą tekturę. 

Tak zamkniętego nietoperza wypuść  
wieczorem na wolność.

Otwórz szeroko okno. 

Zgaś światło (w przypadku 
nietoperza) i zamknij drzwi, 
aby zwierzę wybrało jedy-
ną prawidłową i najszybszą 
drogę wylotu z mieszkania. 

fot. Rafał Siek
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Co zrobić gdy ptak uderzył o szybę...
i jest oszołomiony:

Przede wszystkim zapobiegaj
Ptak nie uderzy o szybę, jeśli zawiesisz  

dobrze widoczne wzory np. paski 

Pamiętaj, jeżeli jesteś zmuszony złapać  
rękami dzikie zwierzę, zawsze używaj 

do tego rękawic. Co zr
obić gdy 

ptak u
derzy

ł o
 sz

yb
ę

!
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Przygotuj odpowiedniej wielkości pudełko.

Zrób dziurki wentylacyjne.

Schowaj oszołomionego ptaka do pudełka.

Pozostaw w cichym, spokojnym miejscu, w pomieszczeniu bez ludzi  
i innych zwierząt.

Sprawdź po godzinie stan ptaka, najlepiej na zewnątrz żeby nie uciekł 
w budynku.

Jeżeli ptak doszedł do siebie to po uchyleniu wieczka  
wyleci. Jeżeli dalej jest oszołomiony, przetrzymaj go kolejną godzinę  
w spokoju i znów spróbuj wypuścić.

Jeśli nie poleci skontaktuj się z najbliższym ośrodkiem 
rehabilitacji.

Gładkie i lśniące szyby odbijają obraz. Widząc odbitą zieleń ptaki lecą dalej na-

urazów.

ry
s. 

D
aw

id
 K

ilo
n



Gołębie 

jak uniknąć niechcianego

lokatora!

Wybierają miejsca i zakamarki podob-
ne do skalistego ukształtowania terenu,  
w których mogą ochronić się przed zmie-
niającymi się warunkami pogodowymi.  
Gniazda gołębi są najczęściej bardzo niedba-
łe i proste. Konstrukcja składa się zazwyczaj  
z gałązek i wyściełana jest trawą i pierzem.

Gołębie miejskie zamieszkują najczęściej duże 
aglomeracje miejskie. Gniazdują we wszystkich 
ogólnodostępnych miejscach zabudowań 
m.in.
          

Gołębie miejskie są objęte częściową ochroną gatunkową, dlatego zakazuje 
się m.in. umyślnego zabijania, okaleczania i chwytania tych zwierząt oraz niszcz-
nia gniazd i lęgowisk jak również umyślnego płoszenia w trakcie wyprowadznia 
            lęgów (art. 52. Zakazy dotyczące dziko występujących zwierząt objętych 
                      ochroną gatunkową).

Okres lęgowy gołębi miejskich trwa cały rok. Podczas lęgu samica znosi 2 białe 
jaja. Razem z samcem wysiadują je na zmianę przez ok. 16-19 dni. Młode po 
wykluciu przebywają w gnieździe od 4 do 5 tygodni.

Sposoby na zabezpieczenie się przed lęgami gołębi:

        Zadbanie, aby na balkonie nie było ustronnych zakamarków idealnych na
        założenie gniazda (szafki, kartony, nieużywane donice).

        Montaż poruszających się na wietrze ozdób (wiatraczki, bambusowe 
        dzwonki, wstążki) lub atrap dzikich zwierząt (np. kruka)

        Zabezpieczenie miejsca specjalną siatką lub spiralami.

1
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3

 • strychy,
 • poddasza,
 • szczeliny,
 • gzymsy,

 • balkony,
 • parapety,
 • wnęki murów,
 • wieże kościelne

Kolce, które są najczęściej używanym 
odstaraszaczem, są najczęściej 

montowane bezprawnie.

rys. Dawid Kilon

fot. Dawid Kilon



Polskie kormorany to w większości ptaki niemigrujące. 
Spędzają na plaży cały rok. Mogą tu spokojnie 
odpoczywać po polowaniu, nabierać sił, 
w charakterystyczny sposób suszyć 
skrzydła rozpościerając je 
na boki.

Nie należy takiego 
ptaka przeganiać. 

Trzeba zrobić wszystko,
by mógł spokojnie 
odpocząć!

Gdy s
potka

sz

KORM
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Kiedy należy pomóc kormoranowi?

          Jeśli jest ranny
      
          Jeśli lata nad nim bardzo dużo much lub na jego ciele widoczne są ich          
          larwy
      
          Jeśli jest widocznie osłabiony, kładzie głowę na ziemię

1
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„Pióra kormoranów, jako jedynych ptaków wodnych, nasiąkają wodą. 
Jest to pewna niedogodność, gdyż ciało zanurzonego ptaka 
szybko się wychładza, nasiąknięte pióra utrudniają 
wystartowanie z wody, a przede wszystkim 
zmusza to kormorany do spędzania
„czasu wolnego” poza wodą.”  

                                                        Dzikie Życie 11/149 2006 LISTOPAD 2006
                                                            „Kormorany – wilki naszych wód”
                                                          Szymon Bzoma

rys. Dawid Kilon

fot. Dawid Kilon



Gdy znajdziesz 

podlota mewy

nie zabieraj go od 

rodziców!

-
ny sposób wyprowadzania lęgów. 
Upodobały sobie dachy budynków  
w nadmorskich miejscowościach, 
tam zakładają gniazda i wyprowa-
dzają lęgi. Gdy młode są już w fazie 
podlota, zwykle zaczynają ćwiczyć 
skrzydła i zlatują na dół, na ziemię. 

Zasadniczo nie należy zabierać młodych mew z trawników,  
ogrodów i podwórek – o ile są zdrowe! 

Wydaje się, że bezradnie podskakują, tymczasem one ćwiczą skrzydła. Muszą 
poczekać, żeby lotki dorosły im do odpowiedniej długości, aby mogły wzbić się 
w powietrze. Nie należy się martwić, że zostaną zaatakowane przez kota czy psa 
lub umrą z głodu. 

Stale pilnują je mewi rodzice.

Dorosłe mewy nie podlecą, gdy sto-
imy obok pisklęcia, ponieważ boją się 
człowieka. Jesteśmy dla nich bardzo 
dużymi stworzeniami. Dlatego może 
nam się wydawać, że podlot jest  
„porzucony”. Tymczasem nie dzieje się 
nic nadzwyczajnego. Jego rodzice są  
w pobliżu.

Nigdy nie dokarmiaj mew srebrzystych 
bez konsultacji ze specjalistą. Dokar-
mianie młodych osobników może 
skutkować nabyciem przez nie nie-
właściwych nawyków żywieniowych, 
co za tym idzie, agresywnych zacho-
wań wobec osób, które nie chcą ich 
dokarmiać! Dokarmianie młodych 
osobników niewłaściwym pokarmem 
może się skończyć zatruciem i śmier-
cią zwierzęcia.

rys. Dawid Kilon

fot. Joanna Śmigielska 
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Ropa naftowa to substancja toksyczna, gdy dostaje się do 
środowiska wodnego zagraża całemu ekosystemowi.  Ma 
szkodliwy wpływ na każdy jego element, zaczynając od  

W kontakcie  
z ropą pióra tracą 

swoje wodoodporne  
właściwości, 
co prowadzi 

do namakania 
i wychłodzenia 
zabrudzonego  

osobnika.

W razie znalezienia ptaka zabrudzonego substancjami ropopochodnymi, nie  
podejmuj działań ratunkowych samodzielnie! Ropa naftowa jest toksyczna  
również dla ludzi i wszelki z nią kontakt powinien odbywać się z użyciem 
odpowiedniego sprzętu ochronnego.

Zawiadom służby, gdy:

          na wodzie zauważysz mieniącą się wieloma kolorami 
          powłokę 

          zauważysz zabrudzone ciemną substancją 
          ptaki

          linia brzegowa jest pokryta ciemną 
          smolistą substancją

1

2

3

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
tel.: 58 302 32 32 (całodobowy)

Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich 
Zwierząt Ostoja

tel.: 606 90 77 40



Interweniuj zawsze, kiedy:

zobaczysz dzikie zwierzę w trakcie ostrych 
zim, które nie jest w stanie zdobyć pokarmu,  
wycieńczone, apatyczne, znajdowane 
w pobliżu osad ludzkich

zobaczysz ptaki uwięzione w budynkach  
lub w sieci wentylacyjnej,

znajdziesz ptaka leżącego pod przewodami  
elektrycznymi,

podejrzewasz dzikie zwierzę o postrzał,

dzikie zwierzę ma widoczne ciała obce  
np. ptaki zaplątane w żyłkę, ze sznurkami  
oplątanymi wokół nóg czy palców,

dzikie zwierzę nie jest w stanie prawidłowo się 
poruszać, bardzo mocno kuleje, w przypadku 
ptaków jest widoczna asymetria skrzydeł,

dzikie zwierzę nie reaguje na otoczenie,

dzikie zwierzę znajduje się w pobliżu drogi  
i istnieje podejrzenie kolizji z samochodem,

dzikie zwierzę ma widoczne rany, krew, 
wysięki,

Jeżeli nie jesteś pewny czy znalezionemu dzikiemu 
zwierzęciu potrzebna jest pomoc, zadzwoń! 

Zawsze służymy radą, a w uzasadnionych
 przypadkach pomocą.

Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja” 
Fundacja działa już od 2012 r. Prowadzimy leczenie i rehabilitację zwierząt dziko występujących. 
Naszym celem jest wyleczenie zwierzęcia i przywrócenie go do środowiska przyrodniczego.

Kiedy wkraczamy 
z pomocą ?

Nasz telefon: 606 90 77 40 

!

Wesprzyj fundację

Nr rachunku

43 1160 2202 0000 0002 9318 5246

Nasz adres: 

Słupia 30

83-305 Pomieczyno

Więcej informacji na stronie:
www.ostoja.gda.pl


