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Zwierzęta przyjęte do rehabilitacji w okresie XII 2013-XII 2014

W okresie od grudnia 2013 do grudnia 2014 roku przyjęto do rehabilitacji w sumie 744 dzikich zwierząt, z

czego 714 należało do gatunków chronionych (ściśle lub częściowo). Przyjęto 585 ptaków, z 46 gatunków,

w tym 153 to osobniki dorosłe, a 432 to pisklęta lub podloty w różnym wieku. Z pośród wszystkich ptaków

233 osobniki padły lub zostały uśpione z powodu ciężkich obrażeń. Większość ptaków, tj. 351 osobników

udało się uratować, część z nich wypuszczono, część odwieziono do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt

Leśne  Pogotowie  w  Mikołowie,  część  oddano  do  woliery  Krakowskiego  Towarzystwa  Opieki  nad

Zwierzętami.  Przyjęto  również 129 ssaków,  z których uśpiono lub padły  30 osobniki,  zaś 99 udało  się

uratować. 

Zwierzęta były leczone i operowane w trzech lecznicach weterynaryjnych: 

- przychodnia wet. Vetika - lekarz weterynarii Karolina Ptak, ul. Lipska 49, Kraków

- przychodnia wet. ABwet – lekarz weterynarii Agata Blusiewicz, ul. Jerzmanowskiego 32b, Kraków

- przychodnia wet. Salamandra – lekarz weterynarii Przemysław Baran, ul. Nowowiejska 3, Kraków

- gabinet weterynaryjny – lekarz Paweł Łaczek, ul. Mościckiego 86, Tarnów.

Do powyższych lecznic oddawano także padłe osobniki do utylizacji. Pozostałe padłe ptaki przekazywano

na okazy do Muzeum Przyrodniczego Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN na ul. Sławkowskiej

17 w Krakowie.

Poniżej przedstawiono opis wszystkich przyjętych zwierząt, w pierwszej kolejności ptaków (alfabetycznie)

wraz z przykładowymi zdjęciami pacjentów danego gatunku. Na końcu sprawozdania przedstawiono ssaki.

PTAKI
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Bogatka Parus major – 19 osobników, w tym 3 ad i 17 juv. Spośród dorosłych 2 wypuszczono po leczeniu, 

1 odwieziono do Leśnego Pogotowia w Mikołowie na dalszą rehabilitację. Spośród piskląt 6 padło, a 11 

odchowano do wieku podlota i odwieziono do Mikołowa na rozlatanie przed wypuszczeniem. 

   

Czajka Vanellus vanellus– 1 kilkudniowe pisklę, osłabione z chorymi oczami, padało po 3 dniach.

Dzięcioł duży Dendrocopos major – 8 osobników, w tym 6 juv i 2 ad. Spośród młodych 4 ptaki padły, 2 po 

leczeniu odwieziono do Mikołowa. Spośród dorosłych 1 padł, 1 odwieziono do Mikołowa po leczeniu.
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Dzięciołek Dendrocopos minor – 1 juv, po kolizji z szybą – padł.

Dzięcioł zielony Picus viridis – 3 osobniki młode, przeżył tylko jeden, którego odwieziono do Mikołowa. 

Dzwoniec Carduelis chloris – 1 ad, po kolizji, zmarł.

Dymówka Hirundo rustica – 2 osobniki juv, z których jeden zmarł, drugi ze złamaniem skrzydła, po 

leczeniu jest zimowany w Fundacji Dzika Klinika.

Gawron Corvus frugilegus – 3 osobniki, 2 juv po odchowaniu odwieziono do Leśnego Pogotowia w 

Mikołowie, 1 ad po postrzale ze śrutu, zmarł.
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Gołąb miejski Columba livia – 191 os. przyjęto, w tym 86 ad i 105 juv. Spośród wszystkich gołębi 

uratowano 115, zaś 76 padło lub trzeba było uśpić. Większość odchowanych młodych i wyleczonych 

dorosłych wypuszczono, kilka kalekich osobników przekazano do woliery KTOZ. 

   

Grubodziób Coccothraustes coccothraustes – 4 juv osobniki, z których 3 zmarły, 1 po odchowaniu 

odwieziono do Leśnego Pogotowia w Mikołowie na zdziczenie.  

  

Jerzyk Apus apus – 54 osobników, w tym 15 ad i 39 juv. Spośród dorosłych przyjętych na wiosnę, 6 padło 

lub uśpiono ze względu na ciężkie obrażenia, 9 wypuszczono po leczeniu lub obserwacji. Spośród 

piskląt/podlotów 27 wypuszczono po odchowaniu lub leczeniu, pozostałe 22 młode padły głównie ze 

względu na skrajne wygłodzenie lub trzeba było uśpić ze względu na obrażenia lub niepełnosprawność.  
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Kapturka Sylvia atricapilla – 3 osobniki, w tym 1 juv po odchowaniu odwieziony do Mikołowa, 2 ad, z 

których jeden padł (samica), a drugi (samiec) po wyleczeniu został wypuszczony.

Kawka Corvus monedula – 43 osobników, w tym 11 ad i 32 juv, spośród wszystkich 17 padło, 26 zdołano 

uratować (odchować i/lub wyleczyć) i które odwieziono do Leśnego Pogotowia w Mikołowie na rehabilitację

lub rozlatanie przed wypuszczeniem na wolność.

   

Kopciuszek Phoenicurus ochruros – 15 osobników, wszystkie młode, z których 8 padło, zaś 7 odchowano 

i odwieziono do Leśnego Pogotowia w Mikołowie na rozlatanie.
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Kos Turdus merula – 19 osobników, w tym 2 ad i 17 juv. Spośród przyjętych kosów 8 padło, a 11 

odwieziono do Leśnego Pogotowia w Mikołowie na dalszą rehabilitację lub rozlatanie.

  

Kowalik Sita europaea – 1 młody z zaburzeniami równowagi, zmarł po kilku godzinach od przywiezienia.

Krogulec Accipiter nissus – 1 młoda samica z jesieni, po kolizji, odwieziona do Leśnego Pogotowia w 

Mikołowie na dalszą rehabilitację.

Kropiatka Porzana porzana – 1 dorosły osobnik przyniesiony wiosną na przelotach, po kolizji z 

przeszkodą, padł.
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Kwiczoł Turdus pilaris – 22 osobniki, w tym 2 ad i 20 juv. Spośród przyjętych kwiczołów 6 padło, 2 

wypuszczono, 14 odwieziono do Leśnego Pogotowia w Mikołowie na rozlatanie lub rehabilitację.

  

Lelek Caprimulgus europaeus – 1 ad przywieziony z rejonu Lasów Radłowskich, z uszkodzonym 

skrzydłem, odwieziono do Mikołowa na dalszą rehabilitację.

Mazurek Passer montanus – 4 osobniki, w tym 3 juv, które po odchowaniu odwieziono do Leśnego 

Pogotowia w Mikołowie na rozlatanie i 1 ad który zmarł.
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Mewa śmieszka Larus ridibundus – 4 osobniki dorosłe, 2 padły (zatrucie, choroba), 2 po leczeniu 

odwieziono do Mikołowa.

   

Mewa siwa Larus canus – 1 ad z uszkodzonym skrzydłem, odwieziono do Leśnego Pogotowia w 

Mikołowie.

Modraszka Cyanistes caeruleus – 21 osobników, w tym 1 ad i 20 juv. Dorosły po leczeniu został 

wypuszczony. Spośród piskląt  7 padło, 13 po odchowaniu do wieku podlota odwieziono do Mikołowa na 

rozlatanie przed wypuszczeniem.
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Mysikrólik Regulus regulus – 2 os., jeden zmarł, jeden został wypuszczony.

  

Myszołów Buteo buteo – 2 młode osobniki w okresie zimy, oba po potrąceniach komunikacyjnych z 

połamanymi kończynami. Jeden padł, drugi po leczeniu odwieziony do Mikołowa.

  

Nur czarnoszyi Gavia arctica – 1 dorosły osobnik z bakteriozą i aspergilozą oraz uszkodzonym, 

zmienionym chorobowo workiem powietrznym, padł pomimo leczenia.
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Nurogęś Mergus merganser – 2 juv z Suchej Beskidzkiej, z różnych lęgów. Jeden padł, jeden odwieziony 

do Mikołowa na odchowanie.

  

Oknówka Delichon urbicum – 4 osobniki juv, z których 2 zmarły, 2 pozostają na zimowaniu w fundacji 

Dzika Klinika, ponieważ zostały przywiezione późną jesienią ze zniszczonymi piórami, nie nadając się do 

wypuszczenia.

Pleszka Phoenicurus phoenicurus – 1 subad. Osobnik, z objawami neurologicznymi, zmarł. 
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Piegża Sylvia curruca  – 3 osobniki juv, z których 1 zmarł, 2 odchowano i odwieziono do Leśnego 

Pogotowia w Mikołowie na rozlatanie przed wypuszczeniem. 

Pierwiosnek Phylloscopus collybita – 1 juv z zaburzeniami równowagi, zmarł.

Pustułka Falco tinnunculus – 13 os (10 juv, 3 ad). Spośród piskląt udało się odchować 7 do wieku podlota i

odwieźć do Mikołowa, podobnie 1 wyrośnięty podlot z problematycznym skrzydłem, 2 padły (rzęsistek). 

Spośród dorosłych 2 padły lub uśpiono ze względu na ciężki stan, 1 odwieziono do Mikołowa na dalszą 

rehabilitację (wytrącone skrzydło po leczeniu).

  

Puszczyk Strix aluco – 1 młody, dotkliwie połamany po upadku z gniazda, z licznymi obrażeniami 

wewnętrznymi, uśpiono.
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Sierpówka Streptopelia decaocto – 21 osobników, w tym 2 ad i 19 juv. Oba ptaki dorosłe – kalekie po 

postrzale, odwiezione do Mikołowa na stałych rezydentów. Spośród młodych, 4 padły/uśpiono, pozostałe 

ptaki po odchowaniu lub leczeniu: wypuszczono (3 os.) i odwieziono do Mikołowa na rozlatanie przed 

wypuszczeniem lub na przepierzenie (12 os).

  

Sosnówka Periparus ater – 4 osobniki, wszystkie po różnych urazach, wypuszczono po leczeniu.

  

Sroka Pica pica – 30 osobników, w tym 21 młodych i 9 dorosłych. Spośród wszystkich 14 srok padło, a 16 

odchowano lub wyleczono, spośród których 12 odwieziono do Leśnego Pogotowia w Mikołowie na dalszą 

rehabilitację pozostałe wypuszczono.
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Sójka Garrulus glandarius – 20 osobników, w tym 4 ad i 16 juv. Spośród dorosłych 3 padły, 1 ptak jest 

nadal pod opieką Dzikiej Kliniki. Spośród młodych 8 padło, a 8 odchowano i odwieziono do Mikołowa na 

dalszą rehabilitację.  

    

Szczygieł Caruelis carduelis – 1 ad, ptak oswojony, osierocony przez zmarłą starszą Panią, przekazany 

przez KTOZ, odwieziono do Mikołowa na zdziczenie.
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Szpak Sturnus vulgaris – 20 osobników, w tym 19 młodych i 1 dorosły. Spośród wszystkich szpaków 6 

padło, a 14 odwieziono do Leśnego pogotowia w Mikołowie na rozlatanie w wolierze przed 

wypuszczeniem.

  

Śpiewak Turdus philomelos – 8 osobników, wszystkie młode, 1padł. Pozostałe po odchowaniu odwieziono 

do Leśnego Pogotowia w Mikołowie.

Trznadel Emberiza citrinella – 4 pisklaki z jednego gniazda, 2 padły, 2 odchowano i odwieziono do 

Mikołowa na rozlatanie w wolierze przed wypuszczeniem.
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Uszatka Asio otus – 1 ad z objawami zatrucia, porażenie nerwowe, padła.

Wilga Oriolus oriolus – 1 juv ptak z uszkodzonymi piórami, odwieziony na zimowanie do Leśnego 

Pogotowia w Mikołowie.

Wrona siwa Corvus cornix– 1 juv, po leczeniu i odchowaniu do wieku podlota odwieziony do Mikołowa.
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Wróbel Passer domesticus – 12 osobników, w tym 1 ad i 11 juv. Spośród młodych, 1 podlot wypuszczony 

po leczeniu (kolizja z szybą), 6 piskląt po odchowaniu odwieziono do Mikołowa na rozlatanie, 4 padły. 

Dorosły również po leczeniu odwieziony do Mikołowa (pogryzienie przez kota).

  

Zięba Fringilla coelebs – 9 osobników, w tym 1 ad – odwieziony po leczeniu do Mikołowa oraz 8 juv (1 

padł), pozostałe 7 piskląt odchowano i odwieziono do Mikołowa na rozlatanie przed wypuszczeniem.
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SSAKI

Jeż wschodni/zachodni Erinaceus roumanicus/Erinaceus europaeus – 24 osobniki z roku 2013 zimowano

i wypuszczono wiosną 2014. W roku 2014 od wiosny do zimy przyjęto kolejne 78 osobniki, spośród których 

17 zmarło/uśpiono, 5 wypuszczono wczesną jesienią, zaś 56 głównie młodych lub chorych jeży pozostało 

na zimowanie na sezon 2014/2015. Podsumowując w ciągu 2014 roku przebywały w Fundacji Dzika Klinika

102 jeże. 

  

  

Nietoperze Chiroptera – 22 osobniki z trzech gatunków. Borowiec wielki: 14 osobników (6 padło, 6 

wypuszczono, 2 zimują do 2015 roku). Mroczek posrebrzany: 7 osobników (3 padły, 3 wypuszczono, 1 

zimuje do 2015 r.). Mroczek późny: 1 osesek osierocony, zmarł po 2 tygodniach.
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Wiewiórka Sciurus vulgaris – 2 młode, odchowano i odwieziono do Leśnego Pogotowia w Mikołowie na 

zdziczenie.

Zębiełek białawy Crocidura leucodon – 3 osierocone oseski, nie udało się ich odchować, padły po kilku 

dniach.
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