ANO
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NE

Nedotýkej
se jí!

Malá pírka v toulcích
(jakoby v trubičkách)

e

Kos černý

mo

ád

pá

ěs

avce ( z ajíč

e

k)
Zavolej na
záchrannou
stanici
a poraď se,
co máš
udělat.

Nesahej na něj a tiše
odejdi. I když ji nevidíš,
maminka je někde blízko a
vrátí se k němu. Tvůj pach
by jí mohl odradit a přestala
by se o mládě starat.

Červenka obecná

NE
Nedělej nic.
Šance na záchranu
je mizivá. Možná
se ti to bude zdát
kruté, ale všechna
mláďata nikdy
nepřežijí.

Kalous ušatý

ez
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Zmateně
pobíhá a „pláče“

B

ép

NE

ANO

ptako

Vidíš hnízdo?

ANO
Vrať ptáče
do hnízda.
Neboj se na něj
sáhnout. Ptačím
rodičům nevadí
tvůj pach.

Dlask tlustozobý
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Rorýs obecný

e
Je v bezprostředním
nebezpečí?
(kočky v okolí, blízko
silnice apod.)

j

NE

Zavolej
na záchrannou
stanici a popros
o radu.
Pokud nevypadá
čile, nech ho přírodě.

Vylétl

Vidíš hnízdo?

Sedí tiše a tváří se, jako by tam nebylo?

Bez peří, místo
zobáku řada
ostrých zoubků

ANO

Je

l

Poskakující chomáček peří,
krátká křídla a ocas

ANO

NE

Mládě

M

NE

Má málo nebo žádné peří?
Je mu vidět kůže?

a

Má zobák, dvě
nohy a křidélka

ANO

t
r dní staré p

Je to chlupatá kulička,
z níž vyčnívají uši?

Je to ptáče.
Má otevřené oči?

cné pískle

NE

áč

NE

Zažeň nepřítele a kontaktuj nejbližší záchrannou stanici.
Najdeš ji na www.zvirevnouzi.cz

tě r

Je viditelně zraněné? Chytla ho kočka nebo pes?

ANO

Odpovídej na otázky
a postupuj ve směru šipek.

Co uděláš, když najdeš opuštěné mládě?

eš

Ptáčata známá
neznámá

ANO
Tiše vycouvej
a volej nejbližší
paleontologický
ústav. Bude to
objev století!

Rehek zahradní

Opatrně
ho přendej
na bezpečné
místo v blízkosti.
Neodnášej ho
pryč!

Vlaštovka obecná

NE
Nedělej
nic a odejdi!
Tak mu
pomůžeš
nejvíc.

Hrdlička zahradní
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