
 
 
Čo robiť pri nájdení poraneného vtáka alebo nesamostatných mláďat ? 
 
Vo väčšine prípadov ak to má zranený vták spálené krídlo, je paralyzovaný a nemôže lietať. V takomto stave je 
vhodnou súčasťou potravinového reťazca predátorov (líška, kuna). Tou lepšou alternatívou pre neho, je jeho 
umiestnenie v najbližšej záchrannej stanici (pozri www.zachranazvierat.sk).  
 
Základné zásady ako postupovať 
Zachrániť poraneného živočícha, alebo vypadnuté mláďa je pomerne náročnou úlohou. Prvý kontakt s 
človekom má pre zraneného jedinca zásadný význam, od ktorého často závisí záchrana jeho života. 
 
Ako manipulovať s poraneným jedincom? 
Prevažná väčšina živočíchov je chránená viacerými zákonmi, ktoré sa dotýkajú aj manipulácie s nimi a preto je 
potrebné držbu živočíchov obmedziť len na nevyhnutnú dobu v záujme záchrany. Navyše na ne v prírode 
môžu čakať hladné mláďatá. Čím skôr kontaktujeme odborníkov, tým je väčšia šanca na jeho záchranu. 
Odchytenie poraneného jedinca si vždy vyžaduje šetrný prístup. Najčastejšie sa stretávame s poranenými 
vtákmi, ktoré možno odchytiť do ľahkej prikrývky, deky, väčšej handry (nikdy nie do igelitu). Odchyteného 
jedinca možno umiestniť do primerane veľkej papierovej krabice, do ktorej vyrežeme otvory na prístup vzduchu 
a umiestnime v kľudnej tmavej miestnosti. Účelom je predovšetkým zníženie pohybových aktivít a následných 
možností zhoršenia rozsahu zranení do príchodu kompetentnej osoby. 
 
Ako kŕmiť poranené dravce a sovy? 
Vo väčšine prípadov apatických a dlhodobo vysilených jedincov sa kŕmenie neodporúča, pretože takýto jedinec 
nemá dostatok tekutín, aby potravu strávil a spravidla po nakŕmení uhynie. Potravu možno ponúknuť len 
vitálnejším jedincom. Dravcom a sovám podávame výlučne surové mäso - hydinu, nikdy nie bravčovinu, príliš 
studené alebo tepelne upravené mäso. Pamätajte, že pre zraneného živočícha je prvoradé skoré 
zabezpečenie odbornej pomoci. Čím kratšie je v kontakte s človekom, tým je jeho šanca na návrat do prírody 
väčšia. 
 
Našli ste nesamostatné mláďa? 
Pri náleze mláďat ide často o situáciu dočasného a prirodzeného odlúčenia od rodičov. Hlavne mladé sovy a 
sokoly myšiare často opúšťajú hniezdo a rozliezajú sa do okolia, ešte slabo lietajúce a nesamostatné. Ľudia sa 
často snažia s dobrým úmyslom mláďatá "vypadnuté z hniezda" zachrániť, žiaľ častokrát kvôli neodbornej 
starostlivosti mláďa zahynie. Ak nájdete mláďa na zemi, stačí ho vyložiť na konár, alebo iné miesto mimo 
dosahu psov a z väčšej vzdialenosti sledovať. Až v prípade, že dlhšiu dobu nepozorujete na blízku rodičov, je 
potrebné mláďa zobrať. V prípade nálezu je lepšie najprv informovať kontaktnú osobu a konať až na základe 
usmernenia. 
 
  

 
Záchranná stanica v Zázrivej   SOS linka 0903 504 470 
 



- je zariadenie, ktoré slúži na záchranu ranených, slabých alebo inak indisponovaných živočíchov, najmä 
vtákov z celého Slovenska. Živočích je po prijatí do stanice vyšetrený, v prípade operačného zákroku 
operovaný, a je umiestnený podľa okolností do voliéry. 
Záchranná a stanica v Zázrivej plní okrem primárnej funkcie záchrany živočíchov aj funkciu ekocentra, miesta, 
kde sa návštevníci majú možnosť dozvedieť veľa o záchrane živočíchov ale aj o ochrane prírody všeobecne. 
Povedomie verejnosti o potrebe záchrany živočíchov zvyšuje šance, že nájdené živočíchy budú odovzdané do 
starostlivosti do Záchrannej stanice, kde budú ošetrené a po vyliečení sa vrátia späť do voľnej prírody. 
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