
• Com reconeixem un animal ferit?

• El comportament normal d’un animal salvatge quan algú s’acosta 
és fugir. Si està ferit, però, no pot fer-ho, o ho fa amb dificultats. 
Important no confondre un animal ferit amb fàcil de capturar per 
manca de por o de capacitat natural 
per fugir, per exemple una tortuga.

• Si no estan ferits i no corren
perill millor no tocar-los,     
els pares estaran a prop. 

• Trucar agents rurals

• Els agents rurals, són els encarregats de recollir aquests animals
o ens diran on portar-lo. 

• El seu telèfon és 93 561 70 00

• Com mantenir-lo fins que vinguin a recollir-lo

• Hem de mantenir l'exemplar en un lloc fosc

• Mai posarem un ocell en una gàbia amb reixes o de tela metàl·lica

• No li donem llet

• En cap cas l'hem de forçar a menjar

Què fem si trobem un animal ferit?
Informació general 

• Com transportar-lo

• En una caixa no gaire gran, just perquè es posi dret i pugui    
girar-se. La caixa ha de ser de cartró per als ocells, les tortugues de 
terra i els eriçons, i de fusta, plàstic o metall per als mamífers. 

• S'ha de foradar per la part més baixa perquè tingui ventilació i no 
ens pugui veure.

• A la base de la caixa hi hem de posar draps o paper de diari i no 
cap altre material que pugui embrutar les possibles ferides. 

• No hi hem de posar cap recipient amb aigua,
ja que l'animal es podria mullar, i això 
podria tenir conseqüències greus.

• On portar-lo

• A Catalunya disposem de 4 Centres de Recuperació de Fauna     
de la Generalitat

- Torreferrussa, St. Perpètua Mogoda (935617017)

- Vallcalent, Lleida (973282276)

- Aiguamolls de l'Empordà, Castelló d'Empúries (972454222)

- Canal vell, Deltebre (977267082)



Està ferit o presenta símptomes
d’estar malalt?

NO SÍ

Deixa’l tranquil, estarà
descansat o els seus pares 

el vigilen d’aprop

Truca a un centre de 
recuperació o als Agents
Rurals (93 561 70 00)

L’animal és un pollet?

SÍ

Està ferit o presenta 
símptomes d’estar malalt?

NO Veus el niu?

SÍ

Deixa’l al niu, 
els pares el seguirán 

alimentant

NO

Està en un lloc perillòs?

SÍ NO

Amb compte, deixa’l a un 
lloc segur allunyat del trànsit

i possibles depredadors

NO

Com actuem?
Què fem si trobem un animal ferit?



Què fem si trobem un animal ferit?
I amb els ocells?

Recent nascut Amb poques plomes Volantó Falciot

Podem veure el niu? Està en un lloc
perillòs? 

El tornem
al niu

El deixem en un lloc
que estigui fora

de perill

Truquem al centre de 
recuperació més

proper

NOSÍ NOSÍ

El tornem
al niu

En deixar-lo sobre 
la mà, pot volar?

SÍ NO

Truquem
al centre

de recuperació
més proper

Has salvat
una espècie
protegida!


