
Școli Prietenoase cu Natura

Prevenirea coliziunii păsărilor cu geamurile



De ce se lovesc păsările de geamuri?



De ce se lovesc păsările de geamuri?

1. Reflectă imaginea naturii



De ce se lovesc păsările de geamuri?

2. Sunt transparente și plantele de apartament le atrag

3. oferă senzația de coridoare libere
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De ce se lovesc păsările de geamuri?

4. funcționează ca o oglindă

măcăleandru

pițigoi albastru



Cum observăm coliziunea?



Cum se observă?

● se vede urma lăsată de pene pe geamuri

● pe trotuar sau în grădini se observă păsări moarte,

rănite sau dezorientate
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sturz cântător pițigoi albastrupițigoi mare



Cum putem preveni coliziunea?



Cum putem preveni coliziunea?

• Se amplasează pe geamuri autocolante cu formă și 

cromatică variată

• Autocolantele se lipesc la o distanță de 10-15 cm

• Autocolantele se amplasează pe partea exterioară a

geamului
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Ce faci dacă ai găsit o pasăre care 

s-a izbit de geam?



Ce faci dacă ai găsit o pasăre care 

s-a izbit de geam?

Dacă pasărea este dezorientată:

● Pasărea se mută într-o cutie de carton, pe care inițial au fost făcute câteva

găuri de aerisire. Cutia de carton se închide și se amplasează într-un colț

mai răcoros.

● Pasărea nu trebuie hrănită și adăpată, ea are nevoie doar de liniște și

odihnă.

● Imediat după capturare se recomandă asigurarea unui spațiu întunecat dar

bine aerisit și ferit, pe cât posibil, de zgomote puternice.

● Peste 2-3 ore se va încerca eliberarea păsării. Dacă nu zboară, trebuie

mutată într-o colivie unde i se va putea oferi hrană adecvată și apă.

● Dacă nici peste 2-3 zile nu va fi capabilă de zbor, se recomandă vizitarea

unui medic veterinar.



Ce faci dacă ai găsit o pasăre care 

s-a izbit de geam?
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măcăleandru



Contact: gradini@sor.ro


