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ORAVA, SIILI JA SIIVEKÄS
Avuttoman eläimen jättäminen kuolemaan
ajatuksella ”luonto hoitaa” on lakimme mukaan rikos.
Loukkaantunutta tai heikkokuntoista eläintä pitää auttaa.
Lopettaminen ei aina ole ainoa ratkaisu.

Lopussa on lista auttajien yhteystiedoista.
Ota yhteyttä asiantuntijaan mahdollisimman pian.
SISÄLLYSLUETTELO
Eläin liikenteen uhrina
Mistä tunnistaa apua tarvitsevan pienen eläimen?
Pienen eläimen ENSIAPU, yleisohje
Laatikon varustaminen ja eläimen toimittaminen hoitoon

Orava

Maidon resepti
Ruokavalio
Asumus
Vapautus
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Asiantuntijoiden yhteystiedot
Valtakunnallinen puhelinneuvonta

Valokuva: Selfie Uulan kanssa vapautuksen kynnyksellä kesällä 2018.
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ELÄIN LIIKENTEEN UHRINA
Tiellä tai pientareella makaava elottomalta näyttävä pienikin eläin voi edelleen kitua
katkenneen selkärangan takia. Pikkulinnutkaan eivät välttämättä kuole törmäyksessä heti,
vaan voivat kärsiä päiväkausia. Varmista, ettet aiheuta vaaraa liikenteelle, peitä eläimen
pää esim. nenäliinalla ja lopeta se kunnollisella välineellä päähän iskien. Suosittelen, että
pidät autossa aina moskaa (vasaraa isompi, lekaa pienempi työkalu) mukana. Vaikket itse
pystyisi sitä käyttämään, joku toinen voi. Varmista lopetuksen onnistuminen.
Kituva poikanen aiheuttaa vaaraa sen emolle: itse jouduin
lopettamaan auton tölväisemän ja liikuntakyvyttömän
jäniksenpoikasen, jonka ympärillä hätääntynyt emo pomppi.
Pysähtyminen ei ole turhaa. Kuollut eläin tulee heittää pois;
muuten sitä syömään tulevat muut eläimet ovat
hengenvaarassa.
Jos eläin on kookas tai muusta syystä arvioit sen lopettamisen
hankalaksi, soita virka-aikana poliisin päivystysnumeroon.
Ehkä saat apua muilta autoilijoilta. Voit yrittää tavoittaa myös
metsästäjiä.
Suorat linkit poliisiyksiköiden virka-ajan yhteystietosivuille:
Helsingin poliisilaitos
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Kaakkois-Suomen poliisilaitos
Sisä-Suomen poliisilaitos
Pohjanmaan poliisilaitos
Lapin poliisilaitos

Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Hämeen poliisilaitos
Lounais-Suomen poliisilaitos
Itä-Suomen poliisilaitos
Oulun poliisilaitos

Jos eläin on ihmisen omaisuutta, hirvieläin tai vaaraksi
liikenteelle tai ihmisille, soita 112.
Muissa tapauksissa palvelevat kunkin kunnan PELASTUSLAITOS -> googlaa päiv.nro.
Ellei käytössäsi ole nettiä/ numero ei löydy, soita 112 niin hätäkeskus kääntää puhelun.
Lemmikin kyseessä ollessa katso pannasta
omistajan yhteystiedot ja soita hänelle ensin.

Ellei lopettaminen ole ilmiselvästi ainoa
oikea ratkaisu, soita asiantuntijalle.

Kuvat: Pixabay.com.
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Onko orava, rusakko, siili tai siivekäs pulassa?
Lajikohtaisten tarkempien ohjeiden lopussa on lista auttajien yhteystiedoista.

Loukkaantunut/kylmettynyt/läpimäräksi
kastunut/värjöttelevä luonnoneläin on pulassa
lajista ja iästä riippumatta.
Kissan tai koiran käsittelyn uhri
täytyy aina toimittaa
asiantuntijan tarkastukseen,
vaikkei näkyviä vammoja
olisikaan. Kuva siilistä: Pixabay.com.
Jos aikuinen villieläin ei vastustele kiinniottoa, se on varma merkki siitä, ettei kaikki ole
kunnossa.

Orava / siili
Keskellä päivää avoimessa maastossa yksin harhaileva tai tunteja paikallaan kyhjöttävä
pieni oravan tai siilin poikanen tarvitsee apuasi.
Oravanpoikanen viettää yönsä normaalisti pesässä – ei
maassa. Hyväkuntoiseltakin vaikuttavan poikasen vointi
voi romahtaa jopa tunnissa – siksi seuranta on tärkeää.
Jos löydät yhden heikkokuntoisen poikasen, lähistöllä on
todennäköisesti sen sisaruksiakin. Orvoksi jääneet
oravanpoikaset voivat liikkua myös porukassa, ja ne
saattavat jopa pyrkiä sisätiloihin vuorokaudenajasta
riippumatta.
Virkeiden poikasten oravaemo voi olla juuri vaihtamassa
pesäpaikkaa; tilannetta on hyvä seurata nelisen tuntia tai
yön pimenemiseen asti niitä häiritsemättä. Ellei emoa näy
sittenkään, on aika toimia.
Kuvassa erittäin heikkokuntoinen Uula-orava, joka vielä tuntia aiemmin oli yksin virkeän oloisena juoksennellut pihalla.
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Rusakot ja jänikset käyvät imettämässä paikoillaan
piilossa pysyttelevää poikastaan vain pari kertaa
vuorokaudessa muutaman minuutin kerrallaan.
Jos rusakonpoikanen on joutunut vahingossa vaaralliseen
paikkaan, voit nostaa poikasen varovasti piiloon
pensaikkoon heinätupsuja apuna käyttäen (ihmisen haju voi
estää rusakkoemoa tunnistamasta jälkeläistään).
Rusakon poikaset kuolevat erityisen herkästi stressiin ->
hoito vain asiantuntijan ohjeiden perusteella ja hoitolassa.

Kuva: pxhere.com.

Linnun hoidon tarve ja hoito riippuu lajista. Pesästä pudonneen poikasen voi nostaa
takaisin pesään.
Jotkin linnut – kuten lokit – ruokkivat pesästä pois
kömpineitä poikasiaan maassa. Tiaiset ruokkivat
lentokykyisiä poikasiaan puissa. Jos epäilet poikasen
olevan pulassa, seuraa kauempaa, käykö emo
syöttämässä poikasta. Jos poikanen on joutunut
vaaralliseen paikkaan, sen voi nostaa turvaan
lähimaastoon. Kuva tiaisen poikasesta pxhere.com.
Esimerkiksi pääskyset ja useimmat vesilinnut MITKÄ MUUT LAJIT linnuista ja nisäkkäistä?
”adoptoivat” lajitoverinsa poikasen pesueensa sekaan ongelmitta. Uusperhe kannattaa
valita niin, etteivät sen omat poikaset ole tulokasta kehittyneempiä.
Kiitäjiin kuuluvat, elämänsä ilmassa viettävät
sirppisiipiset tervapääskyt (kuvassa, Pixabay.com) täytyy
aina maasta löydettäessä toimittaa hoitoon
niiden iästä riippumatta.
Ikkunaan lentäneen, tajuntansa menettäneen
linnun voi nostaa toipumaan suljettuun
pahvilaatikkoon (tarvittaessa sisätiloihin), jos se
muuten altistuisi auringonpaahteelle, sateelle tai
pakkaselle.
Heikkokuntoisen kyhjöttävän pienen eläimen voi poimia talteen
ilman apuvälineitä. Vastustelevan tai loukkaantuneen eläimen
kiinni ottamisessa käytä apuna pyyhettä, lakanaa tai suurta
vaatekappaletta. Laita se eläimen päälle ja nosta eläin pyyhkeen
sisällä laatikkoon. Kuva pyyhkeistä Pixabay.com.
Jos vaivalloisesti hengittelevän eläimen suusta valuu verta,
ennuste on huono eikä lopettamisen kanssa kannata viivytellä.
Ks. ”ELÄIN LIIKENTEEN UHRINA” -kappale.
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Jos pienen eläimen avuntarve on ilmiselvä, muttet heti tavoita asiantuntijaa,
voit antaa ensiavun alla olevien ohjeiden mukaan ja soittaa sitten uudelleen.

ENSIAPU, YLEISOHJE
Ennen kuin pikkuisen ruuansulatus toimii, on sen ruumiinlämmön oltava normaali,
jolloin se tuntuu kädessä ollessa lämpimältä. Ellei näin ole, voit lämmittää sen kämmeniesi
välissä, tai vaikkapa talouspaperiin tai nenäliinaan käärittynä rintakehääsi vasten.
Hanki nopeasti 1-2 ml (5 -10 ml)
ruisku/pipetti, pahvilaatikko ja
pikkupyyhkeisiin käärityt kuumalla
vedellä täytetyt tiiviskorkkiset pullot.
Siilin ensiavussa tarvitset myös pinsettejä
(kts. lajikohtainen ohje SIILI).

Heikon eläimen nesteytyksellä on kiire. Nesteen tulee olla lämmintä
muttei kuumaa. Vedenkeittimelle – ja toiselle auttavalle käsiparille - on käyttöä!
Kuvat: 1 ml ruisku, pinsetit ja lämminvesipullo pxhere.com. 5 ml ruisku ja nalle pahvilaatikossa Pixabay.com.

Ensiavuksi niin oraville, siileille kuin linnuillekin käy hunaja- tai sokerivesi (teelusikallinen
hunajaa tai sokeria desilitraan vettä): Kasta pikkusormenpää hunajaveteen ja tarjoa sitä.
Toista niin monta kertaa kuin poikanen nuolee sormea. Jos poikanen ei nuole sormenpäätä,
voit aukaista sen suuta hyvin hellävaroen suupielistä painamalla, ja pyöräyttää
hunajaveteen kastettua sormenpäätä poikasen suussa kielen päällä. Laimennettu
maidonvastikekin (ks. lajikohtainen ohje) käy.
Kun käytössäsi on ruisku tai pipetti, aseta sen kärki
pystyasennossa pidettävän hoidokin suupieleen poikittain
niin, että saat valutettua sen kielen päälle pisaran tai kaksi.
Huomattuaan että saa nestettä, eläin rupeaa yleensä
juomaan hanakasti viimeistään muutaman juottoyrityksen
jälkeen (kuten kuvan Uula).
Varo vahingoittamasta eläintä. Anna nestettä hitaasti,
ettei sitä vain mene henkeen. Kuivunut kämmeneen
mahtuva eläin tarvitsee aluksi juottoa 15 minuutin välein,
½-1 millilitraa kerrallaan. Vapaaehtoisesti juovan eläimen
veden saantia ei tarvitse eikä pidä rajoittaa.
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Jos oravan- tai siilinpoikanen on niin pieni, ettei sillä ole vielä hampaita, se ei kykene
tekemään tarpeitaan ilman apua. Elintärkeää virtsaamista ja ulostamista stimuloidaan
hieromalla poikasen alapäätä kevyesti – emon kielen liikkeitä matkien - lämpimään veteen
kostutetulla vanulapulla/ paperinenäliinalla / pehmeällä kankaalla.
Kuten ihmisilläkin, suunta on edestä taakse,
etteivät peräsuolen bakteerit ajaudu
virtsaputkeen. Kannattele eläintä kämmenelläsi
vatsapuoli alaspäin.
Vaihda vanulappu/kangas heti kun ulostetta
tulee, ettei poikasen alapää likaannu ja varmista
pyllyn puhtaus toimenpiteen jälkeen vielä
puhtaalla lapulla pyyhkäisemällä.
Tarpeiden tekeminen on edellytys sille, että
poikanen kykenee hyödyntämään ravintoa ja
selviytymään hengissä. Stimulointi tehdään
ennen ja jälkeen jokaisen ruokailun. Näin
tehdään, kunnes poikasen huomataan virtsaavan
ja ulostavan ongelmitta omin päin.
Kuva yllä: Uula vielä erittäin heikkokuntoisena.
Virtsaputken pää näkyy kuvassa.
Kuva oravavauvasta pyyhkeen päällä: pxhere.com.
Avoimessa ja valoisassa säilytystilassa pieni poikanen
kokee olonsa turvattomaksi.

Kuvat keittiövaa´asta ja käsienpesusta Pixabay.com.

Ensiavun jälkeen
voit punnita eläimen
keittiövaa´alla paperin
päällä.

Muistathan pestä kätesi aina
ennen ja jälkeen eläimen käsittelyn,
etteivät mahdolliset taudinaiheuttajat
siirry suuntaan tahi toiseen.
Pyyhkeeseen käärityllä tai sukan sisään pujotetulla kuumavesipullolla turvataan eläimen
pysyminen lämpimänä, kunnes se on kasvanut ja selvinnyt nestehukastaan ja/tai
nälkiintymisestään niin, että se tuntuu käteen lämpimältä ilman ulkoista lämmönlähdettä.
Pesäksi käy pehmeillä kankailla tai talouspaperilla vuorattu pipo.
Kts. ohje laatikon varustelusta seuraaval
Poikasille, joiden silmät ovat avautuneet, tulee antaa
mahdollisuus liikkua suuremmassa tilassa. Silloin on myös aika
laittaa tarjolle matala vesikuppi sekä kiinteää ravintoa tutkittavaksi
ja maisteltavaksi.
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Laatikon varustaminen ja eläimen toimittaminen hoitoon
Vain sairailta, nälkiintyneitä ja loukkaantuneita eläimiä sekä orpoja, hengenvaarassa
olevia poikasia otetaan luonnosta hoidettavaksi.
Hoidon tarkoituksena on aina palauttaa terve eläin takaisin luontoon.
Laita poikanen varovasti laatikkoon
pesänmuotoiseksi taivutetun puhtaan
pyyhkeen keskelle tai anna sille pipo
pesänkorvikkeeksi.
Laita laatikkoon kankaaseen kääritty
kuumavesipullo(ja) lähelle poikasta siten,
että pullo(t) lämmittää poikasta, muttei
polta sitä tai pääse pyörähtämään sen
päälle. Varmista korkin tiiviys.
Laatikossa tulee olla sen verran tilaa, että
eläin voi myös vetäytyä pois lämmönlähteen
luota, mikäli sen on liian kuuma.
Kuumavesipullot jäähtyvät nopeasti, jo
tunneissa. Käy koettamassa pullon pintaa ja
vaihda uusi kuuma vesi, jos se on jäähtynyt.
Laita laatikko rauhalliseen, hämärään ja
lämpimään huoneeseen, jonne kotieläimet
tai lapset eivät pääse. Varmista hapen
saanti! Siilin ensiapu jatkuu lajikohtaisessa ohjeessa.
Isompien lintujen kyseessä ollessa suojaa itsesi
nokkimiselta: käytä paksuja käsineitä sekä suojalaseja.
Laita lintu laatikkoon, jonka pohjalla on alimmaisena
sanomalehteä ja sen päällä kangasta.
Vaihda pipon tms. pesän ja laatikon ”sisustus”
puhtaaseen vähintään kerran päivässä.
Anna eläimen olla laatikossa rauhassa seuraavaan
tarkistukseen asti. Kuljeta eläintä aina pimeässä
laatikossa. Jatkohoito-ohjeita varten ota yhteyttä
asiantuntijaan.
Kuvat: pipo, pullot ja siili pxhere.com. Vas: Wagner vilahti siilinhakureissua varten valmistelemaani laatikkoon.
oik. The Bird Treatment and Learning Centerin ja U.S. Air Forcen kanssa yhteistyötä tekevät vapaaehtoiset /Stephanie Odden.

Lähteet: http://pk-esy.sey.fi/elainsuojelu/luonnonvaraiset-elaimet/lyhyet-ensiapuohjeet /Tiina Kinnunen
ja Tuula Nyström, sekä https://www.korkeasaari.fi/villielainsairaala.

Seuraavassa eläinlajikohtaiset ohjeet oravien, siilien ja siivekkäiden jatkohoidosta.
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ORAVA
Lue ensin ENSIHOITO -ohje.
Oravanpoikasen silmät aukeavat noin kuukauden ikäisenä, jolloin
se painaa yleensä 50-90 g. 7-viikkoisena sen hampaat ovat
puhjenneet ja se alkaa nakerrella myös kiinteätä ruokaa.
Emo imettää sitä 9 viikon ikäiseksi asti.
Kuva vas: Aikuinen orava pxhere.com. Oik. Uula.

Oravavauvan maito sekoitetaan tasaiseksi aineksista:
2 ruokalusikallista keittimellä kuumennettua vettä
1 paketin mittalusikallinen Royal Feline/Canine
maidonvastikejauhoa
5 ml ruokaöljyä esim. rypsiöljyä. Jos poikanen ripuloi,
korvaa puolet öljystä Yosa - kaurajogurtilla
¼ raa´asta munankeltuaisesta
Valmis maidonvastike säilyy jääkaapissa korkeintaan vuorokauden, joten sitä ei kannata
tehdä kerralla yhdelle hoidokille isoa määrää. Yo. ohje sovellettu Korkeasaaren ohjeesta:
1 dl kuumaa vettä + 5 paketin mittalusikallista Royal Feline/Canine maitojauhoa + 20 ml ruokaöljyä +
1 raaka munankeltuainen. https://drive.google.com/file/d/0Byt7sDgobigUbWpJcGxtOHQzSE0/view

Tarjoillaan aina lämpöisenä. Olen lämmittänyt jääkaapissa olleen vastikemaidon ruiskuun
vedettynä kuumassa vedessä).
Oravalle ei koskaan tarjota vastikemaitoa yli 5 ml annosta kerrallaan. Älä pakkosyötä
ensiapuvaiheen jälkeen, koska pikkuisen mahalaukku voi revetä.
Alkuvaiheessa kuivumistilasta ja nälkiintymisestä kärsivälle poikaselle teen laimeamman
maidon; 4 rkl = 60 ml vettä kahden sijasta. Tämä siksi, että orava saa riittävästi nestettä,
mutta ei liikaa energiaa. Nälkiintyneen eläimen liian voimallinen ruokinta ensimmäisten
vuorokausien aikana voi laukaista usein kuolemaan johtavan re-feeding -oireyhtymän,
kun suolisto ei vielä vedä, ja maksa sekä sydän rasittuvat liikaa.
Oravanpoikaselle tulee tarjota
purtavaa heti, kun sen hampaat
ovat puhjenneet, vaikka
pääasiallinen ravinto tulisikin
edelleen maidonvastikkeesta.
Orava on jyrsijä, ja sen hampaat
kasvavat jatkuvasti. Jos purtavaa ei
ole, hampaat kasvavat liian pitkiksi.
Pahimmillaan ylipitkät hampaat
estävät syömisen.
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Puhkeaville hampaille kaurahiutaleet, ohuet
banaani-, omena-, päärynä ja kurkkusiivut
tarjoavat tekemistä. Muutkin hedelmät ja
vihannekset käyvät, samoin marjat.
Vahvistuvilla hampaillaan orava saa
nikerrettyä myös porkkanasiivuja,
paloiteltuja/murskattuja pähkinöitä
monipuolisesti, maidotonta ruisnäkkileipää,
siemeniä kuorineen tai kuoretta sekä oksia.
Omenapuun oksat ovat erityisen mieluisia,
mutta minkä hyvänsä lehtipuun oksia voi
kokeilla.
Oravat syövät erilaisten lehtipuiden silmuja,
vihreitä kuusensilmuja, lehtiä ja koivun
norkkoja.
Oksia tulee olla oravan pitopaikassa
virikkeinä: ohuita vihreitä jyrsittäväksi ja
paksumpia kiipeiltäväksi.
Aikuisen oravan pääasiallista ravintoa ovat
kuusen- ja männynsiemenet; kävyt ovat
oravanpoikaselle hyvää harjoitusta. Ellet
löydä siemeniä sisältäviä käpyjä, voit piilottaa
käpysuomujen rakoihin ihmisille tarkoitettuja
pellavan- ja seesaminsiemeniä (eläimille
myytävissä siemenissä on usein haitallisia
säilytysaineita).
Auringonkukansiemenet ja maapähkinät
ovat oravien herkkua. Niiden tulee olla kuitenkin vain pienenä osana
oravan ravitsemusta, koska ne sisältävät liian vähän kalkkia pitääkseen
luuterveyttä yllä. Ellei orava saa syödäkseen – tai ei syö – runsaasti
vihreitä kalkkipitoisia kasvinosia, kalsiumin saannin turvaamiseksi
ruokien päälle voi ripotella kalkkijauhoa tai pitää lemmikkijyrsijöille
tarkoitettuja kalkkikiviä tarjolla.
HUOM! Vapautetulle oravalle voi olla kohtalokasta, jos se on
tottunut hakemaan ruokansa aina maasta; se on silloin alttiimpi
vaaroille. Siksi ravintoa on hyvä ripotella pitkin oksia.
Lähde: Korkeasaaren villieläinsairaala, oravan hoito-ohje pdf
https://drive.google.com/file/d/0Byt7sDgobigUbWpJcGxtOHQzSE0/view
Kuvat: Hedelmä- ja marja-annos, kaurahiutaleet, siemenet, juuressiivut, omenapuun oksa, kuusen
silmut ja käpy, parsakaalit Pixabay.com. Koivunlehdet pxhere.com.
Vas. Cashew-pähkinä on pähkinöistä pehmeintä purtavaa; pikkuiselle helpointa halkaistuna.
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Oravan asumus
Aluksi riittää pehmustein ja luonnonmateriaalein
virikkeistetty kookas pahvilaatikko. Nähdäkseni oravan
touhut, olen tehnyt ilmareiät kyljellään olevan
pahvilaatikon sivuille, ja sulkenut etuseinän huolella
teipatulla tuorekelmulla (kuva vasemmalla).
Huomasin ”oravaarion” (kuva alla) kätevämmäksi.
Ratkaisusta riippumatta oravalle pitää
tarjota mahdollisuus piiloutua, kiipeillä
ja pureskella. Puhtaanapito on tärkeää.
Oravat eivät (kokemukseni mukaan) tee
tarpeita pesäänsä, mutta juomavesi,
lattiapehmusteet, likaantuneet oksat
ym. pitää vaihtaa päivittäin.

Orava alkaa touhuta itselleen pesää jo pienenä.
Naava, jäkälä ja sammalet ovat ihanteellisia
materiaaleja. Huomioi, että niiden kerääminen ei
kuulu jokamiehenoikeuksiin. Kotieläimistä
harjatut karvat tai vastaavat turvalliset
luonnonmateriaalit (joihin orava ei viillä itseään
eikä takerru) kelpaavat myös.
Kuva vas: Hylätty oravan pesä maassa (rajattu). Jukka Wallin, fi.wikipedia.org.

Parempien materiaalien puutteessa orava saattaa ruveta
repimään lämmikkeeksi tarkoitettua villapaitaa, kuten Klaus
yo. kuvassa. Lanka ei ole oravalle turvallista.
Kotonani on helposti
siivottava, lasiovella suljettava
sisätila, jossa pidän eläimiä
(yksi kerrallaan) ennen niiden
siirtämistä ulkohäkkiin.
Putoamisen varalta kiipeilyoksien
alla on lakana ”turvaverkkona”.
Hoitamieni oravien lempipaikka on
ollut pääni päällä; ehkä se
muistuttaa oravanpesää
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Noin 9-viikkoisena, oravapienokaisen siirryttyä kokonaan kiinteän ruuan syöntiin ja veden
juonnin astiasta onnistuessa, on sen aika siirtyä ulos kiipeilyä harjoittelemaan.
Jos sillä on mahdollisuus opetella oravan elämää vapautuspaikassa turvallisesti, häkki ei ole
välttämätön. Poikanen otetaan yöksi turvaan, kunnes kiipeily onnistuu kommelluksitta.
HUOM! Vapautuspaikan tulee olla oravien asuttama.
Oravalla tulee olla siirtymävaiheessa sille tuttu kuiva ja lämmin ”turvapaikka” (esim.
pahvilaatikko sateelta suojassa) ja ruokinta turvattu täyteen itsenäistymiseen saakka.

Kuvat: Kuusiorava Klaus v. 2014 huumaantui juoksumahdollisuuksista pihapiirissä paljon kiipeilyä enemmän.
Puihin se uskaltautui muutaman päivän harjoittelun jälkeen. Pihapiirin mäntyoravat näyttivät mallia.
Meillä on ollut ilo nähdä vilaus villistä - kohta 5-vuotiaasta- Klausista joka kesä.

Muussa tapauksessa tarvitaan ulkohäkki. Sen tulee olla niin tilava, että puissa kiipeilyä voi
harjoitella. Häkkiverkon silmäkoko max 16 x 16 mm. Ihanteellista olisi, että häkistään orava
näkisi lajitovereidensa touhuja.
Kun orava pärjää hyvin häkissään / itsenäisesti ulkoillessa, voi oven jättää raolleen sen
vapaasti kuljettavaksi. Villioravien seura vetää oravan omaan elementtiinsä.
Koska kesällä taudit leviävät ruokintapaikoilla,
ruoki itsenäistyneitä(kin) oravia vain talviaikaan;
Pelkät auringonkukan siemenet eivät riitä luuterveydelle;
tarjoa monipuolista ravintoa (kts. kappale oravan
ruokinnasta edellä).
Kuivina kesinä voit ennaltaehkäistä oravien kuivumista
pitämällä niille puhdasta vettä tarjolla. Kuva: pxhere.com.
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ASIANTUNTIJAT

VALTAKUNNALLINEN PUHELINNEUVONTA

Kaikki luonnonvaraiset eläimet
Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry

Korkeasaari

Puh. (09) 5420 0100

https://www.korkeasaari.fi/villielainsairaala/

09 3103 7900
Varmimmin tavoitat eläintenhoitajat klo 12-13 numerosta 040 334 2954, 09 3103 7887
Sari Valtanen gsm 040 735 4470 ja Sohvi Venäläinen gsm 0400 98 2230.

Ranuan eläinpuisto 016 355 1921
Turun kaupungin eläinhoitola www.tesy.info

02 262 3110, 050 5546 394.

Neuvoa luonnonvaraisiin eläimiin liittyvissä asioissa voit kysyä seuraavilta tahoilta:

Linnut
BirdLife

Puh. (09) 4135 3300

http://www.heinolanlintutarha.fi/fi/Etusivu.html
Pyhtään lintuhoitola Puh. 05 343 3940 ja 040 518 8976

Yhteyshenkilö: Arto Hokkanen.

Siilit
Tiina Kinnunen kiireelliset asiat 040 717 3222, ei-kiireelliset asiat siilipostia@gmail.com.
https://www.siilikiikarissa.fi/ Yleiset siileihin liittyvät ei-kiireelliset kysymykset Siili
Kiikarissa -sivuston Ota yhteyttä -lomakkeen kautta.
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