Pierwsza pomoc i transport
dzikiego zwierzęcia
Przetrzymywanie – do tymczasowego przetrzymywania dzikiego zwierzęcia
najlepsze jest tekturowe pudełko wyścielone na miękko suchym ręcznikiem papierowym
lub ciepłym materiałem. Przed włożeniem dzikiego zwierzęcia do pudełka należy
w nim wykonać dziurki na powietrze. Nie trzymamy dzikiego zwierzęcia (w szczególności
ssaka) w łazience ani w kuchni. Dzikie zwierzęta bardzo źle znoszą zapach chemikaliów
(proszków, mydeł, płynów, perfum itp.) oraz gazu i spalin z kuchenki gazowej, podobnie
zresztą, jak dymu papierosowego czy zapachu lakierów, farb, rozpuszczalników i in. Nie
kładziemy wychłodzonego zwierzęcia np. piskląt na świeżej trawie, ponieważ jest zimna,
ani na wacie – zwierzęta często połykają ją, a ona zatyka przewód pokarmowy, powodując
zgon. Nie trzymamy też zwierząt w gałgankach, włóczce czy podartych materiałach,
z których wystają nitki. Dzikie zwierzęta często zaplątują się w nie, np. o nogę. Nitka
odcina dopływ krwi, co może prowadzić do martwicy palców lub kończyn.
Ogrzać – właściwa temperatura ciała ssaków to ok. 38°C, u ptaków 42-43°C,
a więc więcej niż temperatura ludzkiej dłoni. Jeśli zwierzę jest chłodniejsze od dłoni, to
trzeba je ogrzać, wsadzając do pudełka termofor owinięty szmatką – aby się nie poparzył
i położyć termofor obok zwierzęcia – aby mógł się odsunąć, gdy zrobi mu się za gorąco.
Takim termoforem może być słoik z ciepłą wodą wsadzony w skarpetę. Pamiętajmy
o wymienianiu wody w słoiku na ciepłą, gdy ostygnie. Wyziębione zwierzę nie będzie
chciało jeść ani pić, zaś głębokie wychłodzenie kończy się śmiercią. Jeśli zwierzę jest
mokre, trzeba je wysuszyć np. ręcznikiem papierowym – mokre pióra czy sierść
gwałtownie przyspieszają wychładzanie organizmu.
Ochłodzić – ptaki i ssaki dość dobrze znoszą upały, jednak przy dużych upałach
i one mogą ulec przegrzaniu. Przegrzane zwierzę ma podwyższoną temperaturę, szybko
dyszy otwartym dziobem/pyskiem, traci równowagę/przewraca się, rozkłada skrzydła,
aby zwiększyć powierzchnię wydalania ciepła, jest odwodnione, co objawia się gęstą,
jak białko kurze śliną, skóra jest zaróżowiona. W takiej sytuacji trzeba je bezwzględnie
ochłodzić (dmuchając na nie lub wachlując, w domu można otworzyć zamrażarkę
i nawiewać na nie chłodne powietrze). Po ustabilizowaniu – napoić chłodną wodą.
Napoić – odwodnione/osłabione zwierzę napoić delikatnie lekko osłodzoną
wodą (najlepiej glukozą), podając kropla po kropli z pipety do pyszczka/dzioba. Małe
pisklę sikorki wypije 1-2 kropli, nie więcej, bo może się zachłysnąć. Większe ptaki, jak np.
gołąb, mogą wypić nawet kilka mililitrów wody podczas jednego pojenia. Nigdy nie poimy
zwierząt nieprzytomnych, potrąconych przez auto lub w stanie wstrząśnienia mózgu (np.
ptaków po uderzeniu w szybę).
Krwawienia i otwarte rany – opatrz ranę, aby zahamować krwawienie. Nigdy
nie używaj wody utlenionej, a co najwyżej rywanolu. Wystarczy zwykły gazik i plaster
apteczny, aby opatrzyć ranę, przylepiając opatrunek do piór czy sierści, tak aby nie spadł.
Nie zaciskaj opatrunku zbyt mocno, aby nie ograniczyć krążenia krwi w rannej kończynie.
Podobnie stabilizować można złamania.



Pamiętaj! Zawsze jak najszybciej skontaktuj się z osobami umiejącymi pomóc
dzikim zwierzętom. Nie karm dzikiego zwierzęcia bez konsultacji ze specjalistą!
Długotrwałe przetrzymywanie dzikich zwierząt bez pozwolenia jest niezgodne z prawem.
Jak najszybciej trzeba je przekazać podmiotom upoważnionym do zajmowania się dzikimi
zwierzętami.
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