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Ε ήΕ ήΕισαγωγήΕισαγωγή

Σ ό ί ί β ήΣ ό ί ί β ήΣτόχος είναι να παρουσιαστεί η βασική Στόχος είναι να παρουσιαστεί η βασική 
διαδικασία της χορήγησης πρώτων διαδικασία της χορήγησης πρώτων 

βοηθειών στα άγρια πουλιά από τη στιγμή βοηθειών στα άγρια πουλιά από τη στιγμή 
που τα βρίσκουμε μέχρι να αποσταλούν που τα βρίσκουμε μέχρι να αποσταλούν βρ μ μ χρβρ μ μ χρ

στο Κέντρο Περίθαλψης.στο Κέντρο Περίθαλψης.



Πότε τα άγρια πουλιά Πότε τα άγρια πουλιά 
χρειάζονται πρώτες βοήθειεςχρειάζονται πρώτες βοήθειες

Πριν να αποφασίσουμε να Πριν να αποφασίσουμε να 
βοηθήσουμε ένα άγριο πουλίβοηθήσουμε ένα άγριο πουλίβοηθήσουμε ένα άγριο πουλί, βοηθήσουμε ένα άγριο πουλί, 
πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ρ μ γ ρρ μ γ ρ
αυτό χρειάζεται την βοήθεια αυτό χρειάζεται την βοήθεια 

μας.μας.μας.μας.



Οι κατηγορίες των πουλιών που Οι κατηγορίες των πουλιών που 
χρειάζονται βοήθεια είναι:χρειάζονται βοήθεια είναι:

ά ί ί έά ί ί έ1.1. Πουλιά τα οποία είναι τραυματισμένα.Πουλιά τα οποία είναι τραυματισμένα.



2.2. ΠουλιάΠουλιά πουπου βρίσκονταιβρίσκονται σεσε άμεσοάμεσο κίνδυνοκίνδυνο..



3.3. Ορφανοί νεοσσοί, Ορφανοί νεοσσοί, 
για τους οποίους για τους οποίους 
είναι είναι 
επιβεβαιωμένο ότι επιβεβαιωμένο ότι 
οι γονείς δεν τουςοι γονείς δεν τουςοι γονείς δεν τους οι γονείς δεν τους 
φροντίζουν, π.χ. για φροντίζουν, π.χ. για 
ί λό λ έί λό λ έμία ολόκληρη μέρα μία ολόκληρη μέρα 
δεν εμφανίζεται δεν εμφανίζεται 
κανένας από τους κανένας από τους 
γονείς.γονείς.γ ςγ ς



ΑναγνώρισηΑναγνώρισηΑναγνώρισηΑναγνώριση
Πριν πλησιάσουμε το πουλί που θέλουμε να Πριν πλησιάσουμε το πουλί που θέλουμε να 

πιάσουμε πρέπει να αναγνωρίσουμε περίπου σε ποιοπιάσουμε πρέπει να αναγνωρίσουμε περίπου σε ποιοπιάσουμε πρέπει να αναγνωρίσουμε περίπου σε ποιο πιάσουμε πρέπει να αναγνωρίσουμε περίπου σε ποιο 
είδος ανήκει για να εκτιμήσουμε πως θα αμυνθεί.είδος ανήκει για να εκτιμήσουμε πως θα αμυνθεί.

Σχήμα: Διάφοροι τύποι ράµφους, ομαδοποιημένοι ανάλογα µε την κατηγορία 
διατροφής των πουλιών: (Α), (Β) στρουθιόμορφα, (C) υδρόβιο, (D) καλοβατικό 
και (E) αρπακτικό. Στα δεξιά της εικόνας διακρίνονται τα πόδια και νύχια 
διαφόρων ειδών πουλιών.



Ο πρώτος και ο βασικός κανόνας είναι να Ο πρώτος και ο βασικός κανόνας είναι να 
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το άγριο πουλί δεν καταλαβαίνει ότι Το άγριο πουλί δεν καταλαβαίνει ότι 

θέλ β θή ήθθέλ β θή ήθθέλουμε να το βοηθήσουμε και συνήθως θέλουμε να το βοηθήσουμε και συνήθως 
αντιδρά επιθετικά για να προστατευθείαντιδρά επιθετικά για να προστατευθεί..



ΕξοπλισμόςΕξοπλισμόςΕξοπλισμόςΕξοπλισμός
ΟΟ βασικός εξοπλισμός για ακινητοποίηση είναι:βασικός εξοπλισμός για ακινητοποίηση είναι:β ς ξ μ ς γ η η ηβ ς ξ μ ς γ η η η

 Μια πετσέτα ή ένα πανί σε κατάλληλο μέγεθος για να Μια πετσέτα ή ένα πανί σε κατάλληλο μέγεθος για να 
μπορεί να καλύψει όλο το πουλί,μπορεί να καλύψει όλο το πουλί,μπορεί να καλύψει όλο το πουλί,μπορεί να καλύψει όλο το πουλί,

 Ένα χαρτόκουτο με τρύπες για αερισμό, αρκετά ψηλό Ένα χαρτόκουτο με τρύπες για αερισμό, αρκετά ψηλό 
για να μπορεί το πουλί να στέκεται όρθιο αλλά καιγια να μπορεί το πουλί να στέκεται όρθιο αλλά καιγια να μπορεί το πουλί να στέκεται όρθιο, αλλά και για να μπορεί το πουλί να στέκεται όρθιο, αλλά και 

αρκετά μικρό για να μην μπορεί να ανοίγει και να χτυπάει αρκετά μικρό για να μην μπορεί να ανοίγει και να χτυπάει 
τα φτερά του Τα μεταλλικά κλουβιά δεν είναιτα φτερά του Τα μεταλλικά κλουβιά δεν είναιτα φτερά του. Τα μεταλλικά κλουβιά δεν είναι τα φτερά του. Τα μεταλλικά κλουβιά δεν είναι 

κατάλληλα, επειδή δεν είναι σκοτεινά και μπορεί να κατάλληλα, επειδή δεν είναι σκοτεινά και μπορεί να 
προκαλούν περισσότερα τραύματα στα πουλιάπροκαλούν περισσότερα τραύματα στα πουλιάπροκαλούν περισσότερα τραύματα στα πουλιά.προκαλούν περισσότερα τραύματα στα πουλιά.

 Ένα ζευγάρι χοντρά δερμάτινα γάντια εργασίας για να Ένα ζευγάρι χοντρά δερμάτινα γάντια εργασίας για να 
ύ έ ό ύύ έ ό ύπροστατεύσουμε τα χέρια μας από τα νύχια των προστατεύσουμε τα χέρια μας από τα νύχια των 

αρπακτικών.αρπακτικών.



ΑκινητοποίησηΑκινητοποίησηΑκινητοποίησηΑκινητοποίηση
Η κάλυψη με υφασμάτινο κάλυμμα είναι μια Η κάλυψη με υφασμάτινο κάλυμμα είναι μια 
ό ή έ ίό ή έ ίαπό τις πιο χρήσιμες τεχνικές ακινητοποίησης από τις πιο χρήσιμες τεχνικές ακινητοποίησης 
των πουλιών.των πουλιών. Όταν τα πουλιά ξαφνικά Όταν τα πουλιά ξαφνικά 

καλύπτονται από σκοτάδι, συνήθως αντιδρούν καλύπτονται από σκοτάδι, συνήθως αντιδρούν 
μένονταςμένοντας ακίνητα.ακίνητα.



Ποτέ δεν Ποτέ δεν 
πιάνουμεπιάνουμεπιάνουμε πιάνουμε 

αρπακτικά είδη αρπακτικά είδη 
που είναιπου είναιπου είναι που είναι 
ξαπλωμένα ξαπλωμένα 
ά λ ίά λ ίανάσκελα, γιατί ανάσκελα, γιατί 
είναι πολύ είναι πολύ 

εύκολο να μας εύκολο να μας 
πιάσουν με ταπιάσουν με ταπιάσουν με τα πιάσουν με τα 

πόδια.πόδια.



Πιάνουμε το Πιάνουμε το μμ
πουλί γερά για πουλί γερά για 
να μπορούμε νανα μπορούμε νανα μπορούμε να να μπορούμε να 
το ελέγχουμε το ελέγχουμε 
και απαλά γιακαι απαλά γιακαι απαλά για και απαλά για 

να μην να μην 
λέλέπροκαλέσουμε προκαλέσουμε 

περισσότερα περισσότερα 
τραύματα. τραύματα. 



Στα μεγάλα πουλιά πιάνουμε κάθε φτερό Στα μεγάλα πουλιά πιάνουμε κάθε φτερό μ γ μ φ ρμ γ μ φ ρ
με το ένα χέρι, ακινητοποιώντας  με το ένα χέρι, ακινητοποιώντας  

ταυτόχρονα και τα πόδιαταυτόχρονα και τα πόδια..ταυτόχρονα και τα πόδιαταυτόχρονα και τα πόδια. . 

Ακινητοποίηση ενός φιδαετού 



 TTα καλοβατικά, τα οποία έχουν μυτερό ράμφος καια καλοβατικά, τα οποία έχουν μυτερό ράμφος και TTα καλοβατικά, τα οποία έχουν μυτερό ράμφος και α καλοβατικά, τα οποία έχουν μυτερό ράμφος και 
μακρύ λαιμό, πιάνουμε με ένα χέρι το κεφάλι και μακρύ λαιμό, πιάνουμε με ένα χέρι το κεφάλι και 

με το άλλο τμε το άλλο τoo σώμα του πουλιού.σώμα του πουλιού.με το άλλο τμε το άλλο τoo σώμα του πουλιού. σώμα του πουλιού. 



Αν χρειάζεται να πιάσουμε το κεφάλι του Αν χρειάζεται να πιάσουμε το κεφάλι του 
λ ύ ί ό ά άλ ύ ί ό ά άπουλιού, είναι αρκετό να κρατάμε το πάνω και το πουλιού, είναι αρκετό να κρατάμε το πάνω και το 

κάτω μέρος του ράμφους, ώστε αυτό να μένει κάτω μέρος του ράμφους, ώστε αυτό να μένει 
κλειστό προσέχοντας να μην κλείνουμε τακλειστό προσέχοντας να μην κλείνουμε τακλειστό, προσέχοντας να μην κλείνουμε τα κλειστό, προσέχοντας να μην κλείνουμε τα 

ρουθούνιαρουθούνια..

Ακινητοποίηση του κεφαλιού πιάνοντας μόνο το ράμφοςΑκινητοποίηση του κεφαλιού, πιάνοντας μόνο το ράμφος 
(αριστερά),  πιάνοντας όλο το κεφάλι (στη μέση), καλύπτοντας 

τα μάτια (δεξιά). μ ( ξ )



Τα μικρά πουλιάΤα μικρά πουλιά τα πιάνουμε μόνο με το ένα χέρι,τα πιάνουμε μόνο με το ένα χέρι,Τα μικρά πουλιάΤα μικρά πουλιά τα πιάνουμε μόνο με το ένα χέρι, τα πιάνουμε μόνο με το ένα χέρι, 
κρατώντας το κεφάλι τους μεταξύ του δείκτη  και κρατώντας το κεφάλι τους μεταξύ του δείκτη  και 

του μέσου δαχτύλουτου μέσου δαχτύλουτου μέσου δαχτύλου.του μέσου δαχτύλου.



Αν θέλουμε να εξετάσουμε το πουλί για Αν θέλουμε να εξετάσουμε το πουλί για 
πιθανά κατάγματα, χρειαζόμαστε βοηθόπιθανά κατάγματα, χρειαζόμαστε βοηθό



Ένας απλός τρόπος για να ακινητοποιήσουμε Ένας απλός τρόπος για να ακινητοποιήσουμε 
μια σπασμένη φτερούγα είναι να τη δέσουμεμια σπασμένη φτερούγα είναι να τη δέσουμεμια σπασμένη φτερούγα είναι να τη δέσουμε μια σπασμένη φτερούγα είναι να τη δέσουμε 

με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας 
λ λά ή ίλ λά ή ίλευκοπλάστ ή χαρτοταινία.λευκοπλάστ ή χαρτοταινία.



Εά δ θ ί ί λίΕά δ θ ί ί λί Εάν μας υποδειχθεί να ποτίσουμε το πουλί, Εάν μας υποδειχθεί να ποτίσουμε το πουλί, 
ο απλούστερος τρόπος είναι να ο απλούστερος τρόπος είναι να 

χρησιμοποιήσουμε μια μικρή σύριγγα χρησιμοποιήσουμε μια μικρή σύριγγα 



Τ ό ύλ ξ άΤ ό ύλ ξ άΤρόπος φύλαξης και μεταφοράςΤρόπος φύλαξης και μεταφοράς

Χάρτινο κουτί με  τρύπες για εξαερισμό στα πλάγια,   Χάρτινο κουτί με  τρύπες για εξαερισμό στα πλάγια,   
αρκετά μικρές ώστε να μην χωράει το πόδι ή τοαρκετά μικρές ώστε να μην χωράει το πόδι ή τοαρκετά μικρές ώστε να μην χωράει το πόδι ή το αρκετά μικρές ώστε να μην χωράει το πόδι ή το 
κεφάλι του πουλιού. Το κουτί θα πρέπει να κεφάλι του πουλιού. Το κουτί θα πρέπει να 

διατηρείται σε ήσυχο χώρο µε χαμηλό φωτισμό καιδιατηρείται σε ήσυχο χώρο µε χαμηλό φωτισμό καιδιατηρείται σε ήσυχο χώρο µε χαμηλό φωτισμό και διατηρείται σε ήσυχο χώρο µε χαμηλό φωτισμό και 
θερμοκρασία δωματίου.θερμοκρασία δωματίου.

Η δ ή θ ή άλλ λ θ ίΗ δ ή θ ή άλλ λ θ ίΗ διατήρηση σταθερής και κατάλληλης θερμοκρασίας Η διατήρηση σταθερής και κατάλληλης θερμοκρασίας 
μεταξύ μεταξύ 27˚27˚C C και 32˚και 32˚CC είναι απαραίτητη προϋπόθεση για είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 

θ ή ά λ ύθ ή ά λ ύνα σταθεροποιήσουμε την κατάσταση του πουλιού και να να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση του πουλιού και να 
ελαττώσουμε το σοκ. ελαττώσουμε το σοκ. 



Χάρτινο κουτίΧάρτινο κουτί

Τρόπος μεταφοράς: Χάρτινο κουτί με λωρίδες 
εφημερίδας , και  με τρύπες για αερισμό .



Προσοχή!Προσοχή!ρ χήρ χή
Το πουλί που έχουμε πιάσει, το κρατάμε στα χέρια Το πουλί που έχουμε πιάσει, το κρατάμε στα χέρια 
μας μόνο όσο είναι απαραίτητο προκειμένου ναμας μόνο όσο είναι απαραίτητο προκειμένου ναμας μόνο όσο είναι απαραίτητο, προκειμένου να μας μόνο όσο είναι απαραίτητο, προκειμένου να 

αποφύγουμε περιττή αύξηση του άγχους.αποφύγουμε περιττή αύξηση του άγχους.
ΤΤ θ ύ ά ί ί ήδθ ύ ά ί ί ήδΤΤο τοποθετούμε στο χάρτινο κουτί, το οποίο ήδη ο τοποθετούμε στο χάρτινο κουτί, το οποίο ήδη 
έχουμε ετοιμάσει, χωρίς να το ταΐσουμε ούτε να το έχουμε ετοιμάσει, χωρίς να το ταΐσουμε ούτε να το 
ποτίσουμε αν δεν επικοινωνήσουμε με κάποιον ποτίσουμε αν δεν επικοινωνήσουμε με κάποιον 

ειδικό.ειδικό.
Είναι απαραίτητο να μην παίρνουμε Είναι απαραίτητο να μην παίρνουμε 

πρωτοβουλίες οι οποίες μπορεί να είναι μοιραίεςπρωτοβουλίες οι οποίες μπορεί να είναι μοιραίεςπρωτοβουλίες οι οποίες μπορεί να είναι μοιραίες πρωτοβουλίες οι οποίες μπορεί να είναι μοιραίες 
για το πουλί.για το πουλί.



Σε κάθε Σε κάθε 
ίίπερίπτωση περίπτωση 

κανονίζουμε να το κανονίζουμε να το 
ίλίλστείλουμε στο στείλουμε στο 
Κέντρο Κέντρο 

ΠερίθαλψηςΠερίθαλψης..

ΑΝΙΜΑ ΑΝΙΜΑ 
Σύλλογος Προστασίας Σύλλογος Προστασίας 

ίθ λίθ λκαι Περίθαλψης και Περίθαλψης 
Άγριας Ζωής Άγριας Ζωής 
λ 210 9 100λ 210 9 100τηλ 210 9510075 τηλ 210 9510075 

κιν 6972664675κιν 6972664675


