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Zwierzęta przyjęte do rehabilitacji w okresie XII 2011-XI 2012
W okresie od grudnia 2011 do listopada 2012 roku przyjęto do rehabilitacji w sumie 460 ptaków, z
49 gatunków (42 gatunków chronionych), z czego 210 osobniki padły lub zostały uśpione, 147
odwieziono do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt Leśne Pogotowie w Mikołowie zaś 103
osobniki wypuszczono po udzieleniu pomocy. Przyjęto również 30 ssaków, w tym 25 nietoperzy,
jedną kunę i 4 jeże.
Zwierzęta były leczone i operowane w trzech lecznicach weterynaryjnych:
- lecznica Multivet, na Żabińcu – lekarze weterynarii Karolina Ptak i Agata Blusiewicz, ul. F.
Konecznego 6/12u.
- lecznica Parotka- lekarz weterynarii Agnieszka Drohobycka, ul. Rydygiera 25,
- gabinet weterynaryjny – lekarz Paweł Łączek, ul. Mościckiego 86, Tarnów.
Do powyższych lecznic oddawano także padłe osobniki do utylizacji, szczególnie ptaki podejrzane
o choroby łatwo przenoszone między ptakami, lub potencjalnie groźne dla ludzi. Pozostałe padłe
ptaki przekazywano na okazy do Muzeum Przyrodniczego Instytutu Systematyki i Ewolucji
Zwierząt PAN na ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie oraz do Muzeum Przyrodniczego w
Ciężkowicach.
Poniżej przedstawiono opis wszystkich przyjętych zwierząt, w pierwszej kolejności ptaków
(alfabetycznie) wraz z przykładowymi zdjęciami pacjentów danego gatunku. Na końcu
sprawozdania przedstawiono ssaki.
Ptaki
Bażant Phasianus colchicus – 3 pisklęta, dwa kilkudniowe i jedno starsze. Malutkie bażanty padły
lub trzeba było uśpić ze względu na obrażenia – poturbowane przez koty (rany, duszności,
problemy z przełykaniem i trawieniem, zaburzenia równowagi, krwawienie wewnętrzne). Starsze
pisklę było odchowane przez ludzi, miało silne niedobory wapnia -hipokalcemia, złamaną nogę,
padło po 2 miesiącach kuracji ze względu na niewydolność nerek.

Kilkudniowy bażant.

Miesięczny bażant.
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Derkacz Crex crex – 2 ptaki, obydwa znalezione przy drodze jeden pod Krakowem drugi pod
Tarnowem. Najprawdopodobniej potrącone przez auto, miały uszkodzenie kręgosłupa (bezwładne
nogi, odwodnienie, wychudzenie, padły na drugi dzień. Zwłoki oddano do Muzeum Przyrodniczego
ISEZ PAN.

Dzięcioł duży Dendrocopos major – 9 os., głównie młode ptaki. Dwa wypuszczono, gdyż miały
tylko wstrząśnienie mózgu po uderzeniu w szybę i doszły do siebie w ciągu 1-2 dni. Jeden ptak
miał złamany obojczyk, który usztywniono, po 2 tygodniach, po zrośnięciu się złamania,
odwieziono ptaka na dalszą rehabilitację do Leśnego Pogotowia w Mikołowie. Pozostałe ptaki, 6
os., miały poważne obrażenia, urazy głowy, paramyksowirozę itp, i zostały uśpione lub padły
pomimo leczenia. Zwłoki oddano do Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN.
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Dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus – 1 os., z obrażeniami głowy, niewydolnością oddechową,
padł po jednym dniu leczenia. Zwłoki oddano do Muzeum Przyrodniczego ISEZ Paz w Krakowie.

Dzięcioł zielony Picus viridis – 2 os., po zderzeniu z autem, paraliż w wyniku uszkodzenia
kręgosłupa, oba padły w ciągu 1-2 dni. Zwłoki oddano do Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN.

Dzwoniec Carduelis chloris – 5 os., dwa dorosłe i trzy młode. Trzy ptaki odwieziono do Leśnego
Pogotowia w Mikołowie (po złamaniu skrzydła na dalszą rehabilitację – młody ptak, który będzie
mógł być wypuszczony na wiosnę, dwa na stałych rezydentów- po amputacji skrzydła i po
uszkodzeniu skrzydła nie rokującym na latanie). Dwa ptaki padły w trakcie leczenia.
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Gawron Corvus frugilegus – 9 os., ptaki młode i dorosłe. Pięć ptaków uśpiono ze względu na
obrażenia lub paramyksowirozę. Jeden ptak był postrzelony ze śrutu, więc zgłoszono sprawę na
Policję. Pozostałe ptaki to młode lub podloty, które po odchowaniu odwieziono do Leśnego
Pogotowia w Mikołowie na zdziczenie.

Gołąb skalny forma miejska Columba livia domestica – 93 os. Większość to pisklęta lub podloty,
które po odchowaniu wypuszczono lub odwieziono do Leśnego Pogotowia w Mikołowie. Część
ptaków to dorosłe osobniki, po urazach, pogryzieniu albo chore (głównie na paramyksowirozę).
Ptaki nieuleczalnie chore i z poważnymi obrażeniami usypiano lub same padały przed udzieleniem
pomocy. Kilkanaście gołębi po amputacjach skrzydeł lub złamaniach niedających możliwości na
latanie, odwieziono do Leśnego Pogotowia w Mikołowie na stałych rezydentów. W sumie 54 gołębi
uratowano, a padło lub uśpiono 39 os. Jeden przypadek postrzelenia ze śrutu zgłoszono na
Policję.
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Grzywacz Columba palumbus – 14 os. W tym 1 dorosły – po postrzale ze śrutu (15-sierpnia,
pierwszy dzień okresu łowieckiego na ptaki), padł tego samego dnia. Pozostałe 13 os., to pisklęta
lub podlotki, po różnych urazach lub chorobach, z których dwa padły pomimo leczenia a 11
odchowano i odwieziono do Leśnego Pogotowia w Mikołowie na zdziczenie.
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Jaskółki – oknówka Delichon urbica i dymówka Hirundo rustica. W sumie przyjęto 8 jaskółek, w
tym 6 oknówek i 2 dymówki. Udało się odchować 3 oknówki i 1 dymówkę, które zostały odwiezione
do Leśnego Pogotowia w Mikołowie lub wypuszczone. Cztery pisklęta padły z nieokreślonych
przyczyn.
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Oknówki
Jerzyk Apus apus – 54 os., w tym 6 dorosłych i 48 piskląt lub podlotków. Z sześciu dorosłych 3
wypuszczono po leczeniu lub dojściu do siebie, 3 uśpiono (rana głowy, bakterioza i in.). Z 46
piskląt, 27 odchowano wypuszczono, 21 padło lub uśpiono, ze względu na obrażenia lub
niedorozwój, niektóre padły w wyniku skrajnego wygłodzenia.
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Kaczka krzyżówka Anas platyrhynchos – 1 os, kilku dniowe pisklę, przyduszone przez kota, padło.
Kawka Corvus monedula – 24 os., jeden dorosły reszta pisklęta lub podlotki. W sumie odchowano i
odwieziono do Leśnego Pogotowia w Mikołowie 10 os., 14 padło lub zostało uśpionych ze względu
na obrażenia. Niektóre ptaki miały złamania skrzydeł, z których większość po rehabilitacji będzie
sie nadawała do wypuszczenia. Dorosła kawka pochodziła z interwencji w ENION, kiedy to zwisała
w dzień Bożego Narodzenia 2011 na słupie energetycznym, a energetycy nie reagowali na
wezwania. W końcu została zdjęta, ale umarła na parę minut przed ratunkiem z wykrwawienia
(złamana i prawie oderwana noga).

Kawka zdjęta z linii energetycznej.
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Kopciuszek Phoenicurus ochruros – 2 os., pisklęta, padły ze względu na infekcję lub poturbowanie
przez kota.

Kowalik Sitta europaea – 1 os., zaatakowany przez kota, z niekompletnym upierzeniem, nie mógł
latać, po leczeniu pojechał do Leśnego pogotowia w Mikołowie.
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Kos Turdus merula – 29 os., dwa dorosłe i pisklęta oraz podlotki. Większość ptaków była w złej
kondycji, pogryzione przez koty lub po ciężkich urazach, padło lub uśpiono w sumie 19 ptaków,
zaś 10 odwieziono do Leśnego Pogotowia w Mikołowie na dalszą rehabilitację, na stałych
rezydentów lub na zdziczenie przed wypuszczeniem. Przyniesiono nawet gniazdo z klującymi się
jajami, jednak żadnego pisklaka nie udało się uratować ze względu na brak inkubatora.
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Gniazdo kosów.
Krogulec Accipiter nisus – 2 os. Samiec– po zderzeniu z czymś, ptak miał pęknięty obojczyk i
wylew podskórny do skrzydła i mięśni piersiowych, padł po 2 dniach. Samica – z oderwanym
skrzydłem, w bardzo złym stanie, padła 3 h po przywiezieniu.

Krogulec, samiec.
Kwiczoł Turdus pilaris – 22 os. Większość to pisklęta i podlotki, z których 13 padło lub uśpiono ze
względu na obrażenia, zaś 9 odchowano lub wyleczono i odwieziono do Leśnego Pogotowia w
Mikołowie. Dwa kwiczoły chorowały na ospę, po wyleczeniu i okresie kwarantanny też odwieziono
do woliery.
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Mewa śmieszka Larus ridibundus – 4 os., dwie przytrute, jedną udało się odtruć, druga padła.
Jeden ptak po potrąceniu przez auto w fatalnym stanie – uśpiono, jeden też ze złamanym
skrzydłem- prawie oderwanym, które amputowano. W sumie przeżyły dwa ptaki, które odwieziono
do Leśnego Pogotowia w Mikołowie na dalszą rehabilitację i na stałego rezydenta.
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Mewa siwa Larus canus – 1 młody ptak, w bardzo złym stanie, z oderwanym skrzydłem i
obrażeniami wewnętrznymi, uśpiono.

Myszołów Buteo buteo – 5 os. Jeden przywieziony z Bochni, złamanie lewego przedramienia w
okolicy stawu łokciowego, 2 śruty , które usunięto, skrzydło zrosło się, został odwieziony do
Leśnego Pogotowia w Mikołowie, a sprawę zgłoszono na Policję. Drugi ptak miał oderwane
skrzydło po zderzeniu z autem, padł podczas zabiegu amputacji, sekcja wykazała wylew krwi
wewnętrzny (popękana wątroba). Trzeci ptak miał fatalnie złamane skrzydło (właściwie oderwane),
które amputowano, po zagojeniu odwieziony do Mikołowa na stałego rezydenta. Czwarty ptak,
został uśpiony ze względu na liczne obrażenia po zderzeniu z autem, stare, gdyż rany były
zainfekowane, brzydko złamane skrzydło oraz martwa lewa noga. Tego ptaka odwieziono do
Muzeum Przyrodniczego ISE PAN w Krakowie, skąd został przekazany do muzeum Uniwersytetu
Wrocławskiego, ze względu na ciekawe upierzenie. Piąty ptak, trafił z postrzałem klatki piersiowej
(jeden śrut w rejonie płuc), ptak znajduje się nadal w leczeniu, sprawa postrzału została zgłoszona
na Policję.
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Pierwiosnek Phylloscopus collybita – 1, uderzył w okno, po 2-3 dniach doszedł do siebie i
wypuszczono.
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Pliszki siwe Motacilla alba – 3 pisklęta, z jednego gniazda, z których dwa padły a jednego
odchowano i odwieziono do Leśnego Pogotowia w Mikołowie na zdziczenie.

Pokrzewki – cierniówka Sylvia communis i piegża Sylvia curruca. 5 os. Jedna piegża i cierniówka
po uderzeniu w szybę, doszły do siebie i zostały wypuszczone po jednym dniu. Pisklę piegży ze
złamaną nogą, które padło pomimo leczenia. Dwie pokrzewki były pogryzione przez koty i padły
niedługo po przyniesieniu.

Puszczyk Strix aluco – 5 os. Jeden dorosły przywieziony z Jaksic k/Miechowa, przypuszczalnie
zatrucie, plus drut na szyi, plus podejrzenie aspergilozy, po miesięcznym leczeniu stan się
poprawił, więc odwieziono do Leśnego Pogotowia w Mikołowie na dalszą rehabilitację. 4 pisklęta z
dwóch odrębnych gniazd, 2 znalezione pod drzewem, podobno osobnik dorosły zabił się wlatując
w szybę, 2 nogi do stawów skokowych mocno obklejone zaschniętym guanem, po umyciu rozległa
martwica skóry skoków i podeszew. Wszystkie pisklęta po odchowaniu i wyleczeniu odwieziono do
Leśnego Pogotowia w Mikołowie.
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Puszczyk uralski Strix uralensis – 1 ptak zdjęty z drzewa w Lasach Radłowskich, gdzie zwisał z
zablokowaną nogą, wyglądało na to, że jest tylko potłuczona noga, ale ptak padł po dwóch dniach.
Został odebrany przez pracowników tarnowskiego oddz. RDOŚ i przekazany do muzeum w
Ciężkowicach.
Pustułka Falco tinnunculus – 7 podlotów lub młodych. Jeden ptak miał martwe skrzydło, które
amputowano, dwa podloty miały zwyrodnienia kości skrzydeł, które przeleczono, pozostałe ptaki
były zdrowymi pisklętami, które odchowano. Wszystkie pustułki odwieziono do Leśnego Pogotowia
w Mikołowie.
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Sikorki modre Cyanistes caeruleus – 24 os., w tym 1 dorosły, który uderzył w szybę, po dojściu do
siebie wypuszczony na drugi dzień. Pozostałe ptaki to pisklęta lub podloty na różnym etapie
rozwoju od ślepego i łysego po starsze pisklęta. 11 piskląt padło lub trzeba było uśpić ze względu
na obrażenia, 13 wypuszczono i/lub odwieziono do Leśnego Pogotowia w Mikołowie.
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Sikorka bogatka Parus major – 17 piskląt /podlotów, z czego 10 padło zaś 7 odchowano i
odwieziono do Leśnego Pogotowia w Mikołowie. Najwięcej było ofiar pogryzienia przez koty, które
padały w wyniku obrażeń, lub wstrząsu i stresu.
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Sierpówka Streptopelia decaocto – 10 os., wszystkie podloty lub małe pisklęta. 4 padły lub zostały
uśpione, 4 wypuszczono po odchowaniu, 2 odwieziono do Leśnego Pogotowia w Mikołowie na
rehabilitację.
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Sowa uszatka Asio otus – 8 os., w tym jedna dorosła samica, która uderzyła w szybę i po kilku
godzinach zmarła w wyniku uszkodzenia mózgu. Pozostałe ptaki to pisklęta lub gałęziaki. 4 ptaki
miały połamane lub martwe skrzydła, dwa padły niedługo po przywiezieniu, jeden w trakcie
zabiegu amputacji, czwarty miesiąc po amputacji. Trzy ptaki przywieziono wyrzucone z gniazda,
dwa, najmłodsze padły szybko w wyniku obrażeń wewnętrznych, przeżyło jedno pisklę, które
odchowano i odwieziono do Leśnego Pogotowia w Mikołowie.

Sroka Pica pica – 19 os., w tym 2 dorosłe po urazach skrzydeł, pozostałe to pisklęta lub podloty. W
sumie 9 ptaków padło lub trzeba było uśpić ze względu na bardzo zły stan, 10 odchowano,
poskładano lub wyleczono i odwieziono do Leśnego Pogotowia w Mikołowie na rehabilitację.
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Sójka Garrulus glandarius – 13 os., wszystkie podloty, 4 padły lub uśpiono ze względu na
obrażenia, 9 odchowano/ wyleczono i odwieziono do Leśnego Pogotowia w Mikołowie.
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Szpak Sturnus vulgaris – 5 os., jeden dorosły potracony przez samochód, liczne obrażenia, zmarł
podczas narkozy. 4 pisklęta lub podlotki, po pogryzieniach przez koty, ataku przez sroki, wszystkie
padły ze względu na ciężkie obrażenia.
Śpiewak Turdus philomelos – 3 os., pisklaki lub podloty, jeden padł, dwa odchowano i odwieziono
na zdziczenie do Leśnego Pogotowia w Mikołowie.

Trznadel Emberiza citrinella – 1os., pisklę, odchowano i odwieziono do Mikołowa na zdziczenie.
Wilga Oriolus oriolus – 1 os., młody ptak, trzymany przez ludzi kilka dni, dotarła do mnie w stanie
agonalnym, chuda po pogryzieniu, umarła po przywiezieniu. Zwłoki oddano do Muzeum
Przyrodniczego ISEZ PAN.
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Wodnik Rallus aquaticus – 1 os., wychudzony, przyniesiony przez kota, podleczony i podkarmiony,
odwieziony do Leśnego Pogotowia w Mikołowie na dalszą rehabilitację.

Wrona Corvus cornix – 3 os., podloty. Jeden ptak był w bardzo słabej kondycji, nie chciał jeść,
okazało się że ma niewydolność nerek i wątroby, wychudzenie, upierzenie w fatalnym stanie,
mocznica, ropne zapalenie stawów, więc została uśpiona. Dwa podloty odchowano i odwieziono
do Leśnego Pogotowia w Mikołowie.
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Wróbel Passer domesticus – 7 piskląt z różnych gniazd, w tym dwa w stanie „larwalnym”. 5 padło,
a udało się odchować dwa, które jako podrostki odwieziono do Leśnego Pogotowia w Mikołowie na
zdziczenie.

Zięba Fringilla coelebs – 8 os., podlotów lub piskląt. 5 ptaków padło ze względu na pogryzienie
przez kota. 2 ptaki odchowano i odwieziono na zdziczenie do Leśnego Pogotowia w Mikołowie.
Jednego wypuszczono, gdyż był już dużym podlotem, który najprawdopodobniej tylko uderzył w
okno, gdyż szybko doszedł do siebie.

Ptaki przyjęte od Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z interwencji u
kłusowników.
W dniu 16 listopada 2012 otrzymałam 6 ptaków, które pochodziły z interwencji przeprowadzonej
przez KTOZ w Sieprawiu (ul. Brzeg 395, pow. myślenicki) u Józefa Talagi.
Przywieziono mi następujące ptaki:
- krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra – 1 os., niewybarwiony samiec – w dobrej kondycji
fizycznej, brak czerwonego pigmentu mógł być wynikiem młodego wieku lub braku właściwego
pokarmu,
- zięba Fringilla coelebs – 1 os., dorosła samica – miała poranione skrzydła, otarte od klatki,
- kulczyk Serinus serinus – 1 os., dorosła samica – w dobrej kondycji, miała tylko ubytki piór w
ogonie,
- makolągwa Carduelis cannabina – 1 os., młody ptak, oswojony, ptak był najprawdopodobniej
odchowany od pisklęcia, gdyż niedorozwinięte pióra wskazywały na niepełnowartościowy pokarm
w czasie rozwoju, pióra były krótsze, postrzępione i miały prążki głodowe, wskazujące na
nieregularne lub niewystarczające karmienie ubogim w minerały i witaminy pokarmem.
- czyż Carduelis spinus – 2 os., dorosłe samiec i samica, ptaki w dobrej kondycji fizycznej.
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Ptaki wykazywały częściowe objawy oswojenia (za wyjątkiem zięby). Dlatego przed
wypuszczeniem na wolność powinny zdziczeć, nauczyć się jeść naturalny pokarm oraz poćwiczyć
latanie, gdyż puszczane po pokoju szybko sie męczyły, dostając zadyszki. Dlatego po dwóch
dniach pobytu u mnie, ptaki odwiozłam do Leśnego Pogotowia - ośrodka rehabilitacji dzikich
zwierząt w Mikołowie. Stan zięby polepszył się, ze skrzydeł zeszła opuchlizna, a rany po
odkażeniu zasklepiły się. Ponieważ zięba była bardzo ruchliwa (najbardziej dzika ze wszystkich
ptaków), mogłaby dalej ocierać skrzydła o klatkę, dlatego najlepszym dla niej rozwiązaniem było
odwiezienie jej razem z pozostałymi ptakami do Mikołowa na rehabilitację. Ptaki obecnie
przebywają w ośrodku, we wolierze, w której przezimują do wiosny.

Krzyżodziób świerkowy

Zięba
W dniu 21 listopada 2012 uczestniczyłam wraz z KTOZ i Policją w interwencji u kłusownika
Stanisława Michalca, w Świątnikach Górnych przy ul. Wąskiej 7. Z interwencji trafiło do mnie 22
ptaki:
- szczygieł Carduelis carduelis – 7 os.,
- makolągwa Carduelis cannabina – 5 os.
- krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra – 4 os.
- czyż Carduelis spinus – 3 os.
- gil Pyrhula pyrhula – 2 os.,
- dzwoniec Carduelis chloris – 1 os.,
- kulczyk Serinus serinus – 1 os.
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Wszystkie ptaki miały zniszczone pióra ogonowe i skrzydłowe, które były brudne od odchodów (fot.
5-8). Ptaki były generalnie w dobrej formie fizycznej za wyjątkiem opisanych poniżej. Samica gila,
miała największe uszkodzenia piór, które były prawie całkowicie zniszczone (fot. 7-8), była też
chuda i bardzo zestresowana. Ta samica gila, była trzymana w bardzo małej klatce (jedynie 5x
większej od niej) i stanowiła żywą przynętę na ptaki łapane pułapkami w ogrodzie. Jeden szczygieł
miał ranę głowy, powstałą najprawdopodobniej przez zranienie o wystające do środka klatki druty.
Rana była już zasklepiona i nie wymagała leczenia. Jeden ze szczygłów, był najprawdopodobniej
trzymany już długi okres (może nawet kilka lat), miał przerośnięte pazury – które przycięto. Co
gorsze jednak, szczygieł ten był bardzo otłuszczony. Ptak miał takie ilości tłuszczu, że aż wystawał
w postaci bańki nad obojczykiem (pod głową, fot. 9). Oznacza to również silne otłuszczenie
narządów wewnętrznych, równoznaczne z ich prawdopodobnym uszkodzeniem. Taka otyłość u
dzikiego ptaka jest groźna dla życia i nie ma pewności czy ptak będzie mógł wrócić na wolność po
rehabilitacji.
Niektóre ptaki wykazywały częściowe objawy oswojenia (za wyjątkiem samicy gila). Dlatego przed
wypuszczeniem na wolność powinny zdziczeć, nauczyć się jeść naturalny pokarm oraz poćwiczyć
latanie, aby odzyskać kondycję i umięśnienie pozwalające na wytrwałe latanie. Dlatego, po umyciu
ptaków, wysuszeniu i przełożeniu do czystych dużych klatek, wszystkie ptaki zostały odwiezione
do Leśnego Pogotowia - ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Mikołowie. Ptaki obecnie
przebywają w ośrodku, w wolierze, w której przezimują do wiosny.

Brudne i ciasne klatki z ptakami.
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Makolągwa

Dzwoniec

Krzyżodziób świerkowy samiec

Gil samica ze zniszczonymi piórami

Gil samiec

Krzyżodziób świerkowy samica
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Skrajnie utuczony szczygieł

Szczygieł z normalną wagą dla porównania.

Ssaki
Nietoperze - borowce wielkie Nyctalus noctula - 22 os., mroczek późny Eptesicus serotinus - 2 os.,
mroczek posrebrzany Vespertilio murinus - 1 os. W sumie przyjęto 25 nietoperzy, z których dwa
padły, jeden miał stare złamanie skrzydła. Pozostałe nietoperze przezimowano (odkarmiając) i
wypuszczono na wiosnę.

Borowce

Mroczek późny

Borowiec ze złamaniem skrzydła.

Mroczek późny
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Mroczek posrebrzany.

Kuna Martes foina – osesek z problemami z jelitowymi, padł po 3 dniach.

Jeż Erinaceus europaeus – 5 os. Trzy samice, w tym dwie po pogryzieniu i jedna z niedoborem
witamin i minerałów. Dwa samce porzucone w śmietniku. Wszystkie jeże wyleczono i odchowano.
Jedna samiczka odwieziona do Leśnego Pogotowia na dalszą rehabilitację. Pozostałe jeże
znajdują się nadal pod opieką, będą zimowały do wiosny, aby je wypuścić.
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