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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ

ΖΕΣΤΗ

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ



Στόχος είναι να παρουσιαστεί ο χειρισμός 
και η βασική διαδικασία της χορήγησης 

πρώτων βοηθειών  στα άγρια ζώα από τη 
στιγμή που τα βρίσκουμε μέχρι να 

αποσταλούν στο Κέντρο Περίθαλψης.



Πριν να αποφασίσουμε να 
βοηθήσουμε ένα άγριο ζώο, 

πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι
αυτό χρειάζεται την βοήθεια μας.

Ζώα  με εμφανή τραυματισμό, 
εξαντλημένα ή παγιδευμένα χρειάζονται 

τη βοήθειά μας. 
Δεν χρειάζονται βοήθεια πάντοτε τα 

νεογνά και οι νεοσσοί. 



ΠΟΥΛΙΑ
H ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ είναι σημαντική και για να πάρουμε 

σωστές οδηγίες από το Κέντρο Περίθαλψης με το 
οποίο θα επικοινωνήσουμε





Ο πρώτος και ο βασικός κανόνας είναι να 

ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το άγριο πουλί δεν καταλαβαίνει ότι 

θέλουμε να το βοηθήσουμε και συνήθως 
αντιδρά επιθετικά για να προστατευθεί.



Σύλληψη: Πανί, πετσέτα, μπουφάν



ΠΑΝΙ, ΓΑΝΤΙΑ, ΑΠΟΧΗ





ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

• Ασφάλεια του χειριστή
• Ασφάλεια του ζώου
• Γνώση συμπεριφοράς













ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ:

ΧΑΡΤΟΚΟΥΤΟ
ΠΟΤΕ ΚΛΟΥΒΙ



Χάρτινο κουτί







ΖΕΣΤΗ

Όταν το ζώο είναι υποθερμικό 
δεν προχωράμε σε κανέναν χειρισμό πριν 

ανεβάσουμε τη θερμοκρασία του





ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

• Ένα αφυδατωμένο ζώο  πρέπει να 
ενυδατωθεί και όχι να ταϊστεί.

• Στα πουλιά ο πιο εύκολος τρόπος είναι η 
χορήγηση υγρών από το στόμα με καθετήρα









ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

Η γνώση της βασικής ανατομίας του πουλιού 
είναι απαραίτητη  για τη σωστή 

ακινητοποίηση του σπασμένου μέλους, 
μέχρι τη μεταφορά του ζώου στο Κέντρο 

Περίθαλψης









ΟΔΗΓΟΣ

Η σπασμένη φτερούγα
μετά την ακινητοποίηση

πρέπει να είναι συμμετρική ως προς τη 
φτερούγα που δεν έχει πρόβλημα, 

αλλιώς κάτι έχουμε κάνει λάθος













Πετρελαιωμένα, κόλλες κλπ

Μια πολύ δύσκολη περίπτωση

• Η πίσσα διαλύεται με ελαιώδη υγρά
• Τα λάδια με σαπούνι για πιάτα και ζεστό 

νερό
• Οι κόλλες  αναλόγως με τη σύστασή τους  







Χρειαζόμαστε:



ΑΓΓΙΣΤΡΙΑ

• Αν το αγγίστρι είναι καρφωμένο στο 
ράμφος, στις φτερούγες ή στα πόδια, το 

αφαιρούμε αφού κόψουμε με έναν κόφτη 
την μύτη του  αγγιστριού 

(δεν το τραβάμε πριν την κόψουμε). 
• Αν το έχει καταπιεί, πάμε στον κτηνίατρο 

(χωρίς να κόψουμε την τυχόν πετονιά).







ΔΙΑΣΕΙΣΗ



Δηλητηριάσεις





Συνήθεις Τοξικές Ουσίες

• Χημικά οικιακής χρήσης

• Ποντικοφάρμακο

• Oργανοφωσφορικά, καρβαμιδικά 

• Άλλες τοξίνες (στρυχνίνη, κυανυούχο κάλιο)



Χορήγηση αντιδότων

• Η χορήγηση αντιδότων θεωρείται ιατρική 
πράξη

• Πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από 
κτηνίατρο ή υπό την εποπτεία κτηνιάτρου



Αντίδοτα και άλλες φαρμακευτικές ουσίες που πρέπει 
να διαθέτουμε



ΝΕΟΣΣΟΙ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κάποια μωρά δεν χρειάζονται βοήθεια
Είναι πάντα πολύ ασφαλέστερο να μεγαλώνει 

ένα μωρό με τους γονείς του παρά με εμάς.





ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ













Νεογνά: ποτέ γάλα αγελάδας



ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΧΕΛΩΝΕΣ

Γιατί συχνά συναντάμε χελώνες 
τραυματισμένες από τροχαία 

ατυχήματα ή κακοποιημένες από 
ανθρώπους ή άλλα ζώα.



1. Καλύπτουμε το τραύμα 
με γάζα, την οποία 
στερεώνουμε με κολλητική 
ταινία, ώστε να μην είναι 
εκτεθειμένο

2. Στάζουμε σταγόνες νερού 
στα ρουθούνια της χελώνας 
για να την ποτίσουμε



Ενας τρόπος να δίνουμε νερό σε 
χελώνα







ΦΙΔΙΑ!





Οι περισσότεροι νεοσσοι΄ταΐζονται με βρεγμένη 
ξηρά τροφή αναπτύξεως για γατάκια . Τα 

σποροφάγα με ειδική τροφή για μωρά παπαγάλους. 
Αν δεν έχουμε κάτι τέτοιο, ταϊζουμε με βρασμένο 

αυγό.





Τα σπουργιτάκια τρώνε και τις δύο 
αυτές τροφές





Τα πετροχελίδονα ή σταχτάρες, όπως και όλα τα 
χελιδόνια,  ταΐζονται με τη βρεγμένη γατοτροφή 



Φροντίζουμε να αλλάζουμε πολύ συχνά το 
υπόστρωμα των μικρών για να μη λερώνονται



Πάντα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα 
περιβάλλον οικείο για τα ζώα που φιλοξενούμε







Πολύ συχνά ένας νεοσσός που θα βρεθεί 
στον δρόμο μας δεν έχει την ανάγκη 

μας, οι γονείς είναι κάπου κοντά.
Αυτό είναι πολύ συχνό στα νυκτόβια, τις 

κουκουβάγιες δηλαδή, τους μπούφους 
κλπ 



Αυτός ο μικρός νανόμπουφος ίσως 
δεν έπρεπε να σταλεί σ΄ένα κέντρο 

περίθαλψης



Δύο μωρά τυτώ στη φωλιά. Αν εντοπίσετε μικρά, 
επικοινωνήστε με τους ειδικούς πριν παρέμβετε.



Στόχος, η ελευθερία
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