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Dážďovník obyčajný (Apus apus) – starostlivosť o hendikepované jedince

1. Úvod

Dážďovník obyčajný je druh vtáka, ktorý lieta celý život a pristáva len počas hniezdenia. Má preto
špecifický životný cyklus, spôsob prijímania potravy a výchovy mláďat. 
Najčastejšie  sa  do  starostlivosti  dostávajú  pomerne  veľké  mláďatá,  ktoré  vyleteli  z  hniezda
predčasne, alebo z nejakého dôvodu bolo ich vyletenie neúspešné - boli slabé, podvyživené, rodičia
ich kŕmili málo alebo ich prestali kŕmiť úplne, hniezdo opustili kvôli neznesiteľnému teplu a pod.

2. Prevzatie

Pri  prijatí  mladého  dážďovníka  do
starostlivosti  ho  hneď  odvážime,  aby  sme
neskôr  mohli  sledovať  či  a  koľko  priberá.
Týmto  spôsobom  tiež  zisťujeme  aké  chudé
jedince  ešte  dokážu prežiť,  a  ktoré  sú už  za
hranicou,  kedy  im  nevieme  pomôcť.  O
záchranu  sa  však  snažíme  vždy,  aj  keď  sú
šance  zdanlivo  minimálne.  Na  váženie
môžeme použiť kuchynskú váhu, ktorú niečím
prikryjeme  (servítkom,  papierom  a  pod.).
Presnosť váhy by nemala byť horšia ako na 1
gram.
Hraničná hmotnosť,  pri ktorej  sú vychudnuté
jedince ešte schopné prežiť, je približne 25 g.
No je to veľmi individuálne, pretože sme mali
mláďa,  ktoré  vážilo  19  g,  prežilo  a  bolo
úspešne  vypustené.  Toto  mláďa  za  tri  dni
intenzívneho  kŕmenia  veľa  pribralo,  bolo
neuveriteľne  snaživé  a  na  naše  prekvapenie
robilo rýchlo veľké pokroky. 

3. Umiestnenie

Dážďovníka je najlepšie umiestniť  do kartónovej  krabice.  Zo začiatku,  kým je ešte malý alebo
slabý, mu dáme malú krabicu (napr. od topánok), rozmery asi 30 x 15 x 10 cm. Úplne to stačí,
pretože pravdepodobne v nej bude celý čas skoro nehybne ležať. Takáto krabica je aj skladná a
praktická na prepravu - keďže dážďovník žerie často, zvyčajne je nutné brávať ho všade so sebou.
Na krabicu  používame veko,  do  ktorého  vyrežeme  niekoľko  otvorov  s  priemerom 3 cm kvôli
vetraniu. Tieto otvory treba prekryť sieťkou, pretože by cez ne vták mohol ujsť. Sieťku prilepíme
lepidlom z  vnútornej  strany veka  krabice.  Pôvodne  sme  používali  veko  s  voľnými  a  menšími
otvormi, ale jeden dážďovník sa cez ne naučil vyliezať a utekať z krabice. Krabicu zatvárame počas
prepravy alebo vo výnimočných prípadoch (napr. prítomnosť psa v miestnosti) – inak môže byť
stále otvorená, dážďovníky z nej obyčajne nezvyknú utekať.
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Dážďovník obyčajný (Apus apus) – starostlivosť o hendikepované jedince

Krabica na prepravu dážďovníkov:

Mali sme dážďovníka, ktorý si zvykol z krabice vyliezať, keď bola otvorená a sedel na jej okraji.
Ak sme s ním v miestnosti, a máme možnosť naňho dohliadať, môžeme ho nechať takto sedieť nech
sa rozhliada.
Na dno krabice dávame papier, na ktorý porozkladáme ústrižky toaletného papiera. Tie možno často
vymieňať.  Najlepšie je rozložiť ich po celej  krabici  aspoň v dvoch vrstvách, a odstraňovať ich
priebežne,  keď sa na ne zviera vyšpiní.  Papier vymieňame raz za niekoľko dní,  podľa potreby.
Kuchynské utierky  zo savého papiera sa nám neosvedčili. Fungovali síce dobre, no zbytočne sme
ich veľa vyhadzovali. S toaletným papierom sa dá hygiena udržať efektívnejšie.
Krabica od topánok stačí, kým nie je dážďovník ešte veľmi aktívny. Keď vyrastie a začína trénovať
krídla, dáme ho do väčšej krabice (rozmery asi 80 x 50 x 30 cm), aby mal priestor na pohyb. Bude v
nej loziť, dvíhať sa na krídlach (na spôsob klikov), trepať krídlami, čistiť si perie. Toto všetko je
súčasť  prípravy  na  opustenie  hniezda.  Ak  bude  krabica  aj  dostatočne  vysoká,  nemusíme  ju
prikrývať, lebo zviera z nej neujde. Na tento účel používame maltovník, tzv. "kalfas". Je to čierna
plastová nádoba z pomerne mäkkého plastu, ktorý je odolný a ľahko sa udržiava. Výhodná je aj
cena. Vyrába sa vo viacerých rozmeroch, najväčší je za približne 7 EUR. 

Maltovník, tzv. „kalfas“ - nádoba vhodná na chov dážďovníkov:
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Ak chováme naraz viac dážďovníkov, môžu byť v krabici spolu. Sú to veľmi kontaktné zvieratá,
takže takéto držanie im bude vyhovovať. Treba ich však zo začiatku odsledovať, či si nerobia zle a
či sa dobre znášajú. Stalo sa nám, že mladší neprestajne pýtal potravu od toho staršieho, čím ho
obťažoval, dokonca naňho chcel vyliezať, a preto sme ich museli rozdeliť.
Kalfas umiestnime k stene miestnosti, najlepšie na miesto, kadiaľ nechodíme pričasto, aby sa vtáky
zbytočne  nestresovali.  Takisto  musíme  vybrať  miesto  bez  prievanu,  lebo  vtáky  ho  veľmi  zle
znášajú, môžu naň dokonca uhynúť.

4. Potrava

4.1 Cvrčky

V ideálnom prípade kŕmime cvrčkami, pretože sú ľahko stráviteľné a sú overené ako najvhodnejšia
potrava pre dážďovníky. Treba im nožnicami odstrániť hlavu a všetky nohy. Je to však prácne a
finančne náročné. Ako alternatívu používame mušie larvy (iný názov "kostňáky"), tvaroh, kuracie
srdcia a varené vajce. Tvaroh a srdce dávame dážďovníkovi ako podporu pre trávenie muších lariev.
Je to len doplnková potrava a nemôže predstavovať jej hlavnú časť.  

4.2 Mušie larvy – kostňáky

Mušie larvy sú bežne dostupné v obchodoch s rybárskymi potrebami. Malý kelímok v Malackách
stojí 0,70 EUR, avšak výhodnejšie je kúpiť 500 g za 6,20 EUR, alebo 1 kg za 10 EUR. Z 1 kg lariev
sa dá spracovať 600 ml potravy. Mušie larvy sladujeme v nádobách v chladničke – nižšia teplota
inhibuje ich vývin, takže sa nebudú kukliť (kukliace sa larvy sa už nedajú skrmovať). Nádoba musí
mať uzáver s drobnými otvormi a kostňákov by v nej nemalo byť viac ako 3 – 4 cm vysoká vrstva.
Takto uskladnené vydržia aj viac ako týždeň. Kostňáky sa predávajú v nádobkách s pilinami. Treba
ich však pred použitím viackrát oplachovať na sitku, aby sa pilín zbavili. Je možnosť kúpiť aj larvy
bez pilín, tie treba však ihneď použiť – nemôžeme ich takto skladovať v chladničke, pretože bez
pilín sa zalepia a uhynú. Pred použitím larvy opláchneme prúdom vody cez sitko (umelohmotné s
väčšími okami), aby sme odstránili piliny, špinu a výkaly. Dáme ich do misky s vodou. Vo vode
dobre vidíme, ktoré larvy sú mŕtve alebo zakuklené, tie pinzetou vyberieme. Potom ich scedíme a
mierne  vysušíme  kuchynskou utierkou tak,  aby z  nich  nekvapkala  voda,  utierku jemne zvrchu
popritláčame na larvy v nádobe. 
Následne larvy napchávame do striekačiek. Použijeme striekačky s objemom 2,5 až 3 ml. Z nich
odrežeme hrot  a  otvor  zväčšíme vrtákom na  priemer  6 mm.  Striekačku uzavrieme vrchnákom.
Používame vrchnáky vyrobené z uzáverov inzulínových striekačiek. Tie treba predtým nahriať a
trocha roztiahnuť, aby sa na striekačky dali nastoknúť. Do každého vrchnáka spravíme malú dierku
(hrubou  ihlou),  inak  by  sa  ním  striekačka  nedala  zatvoriť.  Naplnené  striekačky  uložíme  do
chladničky. Vopred si takto môžeme pripraviť viac striekačiek, najlepšie na celý deň. Neskladujeme
ich dlhšie ako do ďalšieho rána. Ak už dážďovník žerie dobre (po prípadnom prvotnom odmietaní
alebo menších dávkach ohľadne zdravotného stavu), na jedno kŕmenie by mal zjesť cca 2,5 – 3 ml
potravy. To je zvyčajne jedna celá striekačka – záleží od jej veľkosti. 

Na  nasledujúcom  obrázku  je  vidno  pripravené  striekačky  aj  s  uzávermi,  malé  nádoby  na
skladovanie kostňákov v chladničke, sitká na oplachovanie, nástavec z bambusu na rozťahovanie
uzáverov na striekačky a pomôcku na čistenie použitých striekačiek.
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Výbava na prípravu potravy pre dážďovníky:

4.3 Mixované mušie larvy

Toto  je  druhá  a  lepšia  možnosť  spracovania  muších  lariev  (kostňákov).  Vyžaduje  však  viac
techniky. Larvy opláchneme na sitku, dáme ich do misky s vodou a vyberieme mŕtve a zakuklené.
Priamo z vody ich naberáme do nádoby, v ktorej ich budeme mixovať. Osvedčila sa nám guľatá
kadička  s  objemom 150 ml  a  priemerom hrdla  30  mm.  Dôležité  je  úzke  hrdlo,  inak  bude pri
mixovaní obsah prskať von. Na mixovanie používame podomácky vyrobený nadstavec na malú
akumulátorovú vŕtačku.  Dávame pozor  na dotyk nadstavca a steny kadičky – rozbilo by ju  to.
Možno by sa dal dobre použiť aj maličký ručný mixér určený na vyrábanie peny v káve. Keď červy
rozmixujeme, bude sa z nich trocha šíriť zápach. Nie je to však znak toho, že by boli pokazené. 
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Rozmixované  kostňáky  necháme  na  sitku  odkvapkať,  resp.  ich  môžeme  trochu  popritláčať.
Príležitostne môžeme pridať biomin H a vitamínovo-minerálnu zmes. Dáme ich do veľkej 50 ml
striekačky (obyčajnej,  neupravenej).  Odtiaľ ich napĺňame do malých 3 ml striekačiek.  Treba to
urobiť rýchlo, lebo na vzduchu oxidujú a hneď sčernejú (ideálne je stihnúť to do 7 minút). Skladujú
sa  v  striekačkách,  to  stačí  na  to,  aby  neoxidovali.  Takto  pripravené  v  striekačkách  vydržia
maximálne 24 hodín. Výhody takejto prípravy sú veľké. Práca je rýchla a napĺňanie do malých
striekačiek je oveľa rýchlejšie ako ručné plnenie živých lariev. Mixované larvy sa dajú veľmi ľahko
dostať von zo striekačky. Netreba teda dopĺňať zmes tvarohu, mäsa a vajíčka, čo zase šetrí čas aj
suroviny. No a hlavný bonus je, že mixované larvy sú pre dážďovníky oveľa lepšie stráviteľné ako
živé larvy. 

Plastové sitko, neupravená striekačka 50 ml a zamrazené striekačky s mušími larvami:

Rozmixované larvy si  môžeme pripraviť do zásoby do mrazničky.  Väčšie striekačky zatvárame
kúskom alobalu napr. z viečka z jogurtu (veľmi dobre to drží a zároveň ho znova využijeme). Ak
nemáme dostatok malých 3 ml striekačiek môžeme časť kostňákov dať aj do väčších. Dobré sú 20
ml  striekačky so  7  mm otvormi,  ľahko sa  s  nimi  pracuje  a  rýchlo  sa  plnia.  Zamrazené  večer
vyberieme a v chladničke necháme rozmraziť. Na druhý deň ráno z väčších striekačiek naplníme
malé  3  ml  stiekačky.  Takto  môžeme  nárazovo  spracovať  aj  veľké  množstvo  potravy.  Mrazené
striekačky s potravou sa dajú prepravovať v chladiacom boxe počas  ciest  a  vydržia  dlhšie  ako
čerstvo pripravená potrava. 
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Zamrazené striekačky naplnené mušími larvami:

4.4 Tvaroh

Ak dážďovníkom pridávame do potravy tvaroh, použijeme plnotučný hrudkovitý.  Keďže takýto
tvaroh nám otvorený dlho nevydrží, rozdelíme ho na viac porcií a jednotlivo zmrazíme v sáčiku. 
Keď ním potom rýchlo potrebujeme kŕmiť, jeden kus zmrazeného tvarohu namočíme v sáčiku do
pohára s teplou vodou na pár minút. Pred kŕmením sa presvedčíme, že tvaroh je úplne rozmrazený,
inak by mohli mať zvieratá zdravotné problémy.

4.5 Kuracie srdcia

Dostať v obchodoch Lidl, Billa a pod. Je dobré urobiť
si  zásobu  do  mrazničky,  lebo  ich  nemávajú  vždy.
Mrazíme  ich  v  sáčikoch  asi  po  30  kusoch.  Tie
rozložíme  na  plocho,  aby  sme  mohli  z  nich  v
zmrazenom stave  odlomiť  vždy len  jeden  alebo  pár
kusov. 
Zmrazené  srdcia  pred  použitím  zalejeme  vlažnou
vodou na 10 min, resp. kým sa úplne nerozmrazia. Na
malé kúsky ich nekrájame pred mrazením, ale až pred
použitím, aby sa nerozpadali. Nakrájané kúsky nesmú
byť  veľké  –  majú  prejsť  hrdlom  striekačky.  Miesto
kuracích  sŕdc  môžeme  použiť  aj  morčacie,  ktoré  sa
dajú  postrúhať  na  drobkovom  strúhadle,  keďže  sú
veľké a dajú sa dobre chytiť. Najlepšie je strúhať ich
ešte zrazené, vtedy to ide najľahšie. 
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Pokrájané  alebo  postrúhané  srdcia  zmiešame  s  tvarohom  v  pomere  1:1.  Môžeme  pridať  aj
postrúhané vajce uvarené na tvrdo. Vtedy je pomer 1:1:1. Takúto zmes naplníme do striekačky ako
prvú, približne do 1/5 jej objemu, čo je asi po vrchnák, ktorým je uzavretá. Zmes tam potlačíme
piestom z inzulínovej striekačky obráteným opačne. Zvyšok doplníme kostňákmi. Zmes tvarohu,
mäsa a vajíčka je lepšia na strávenie ako samotné larvy. Tie sú pomerne ťažko stráviteľné kvôli ich
pevným obalom. Stáva sa, že dážďovníky majú problém s ich trávením a časť ani nestrávia dobre.
Ak si ani po troch dňoch na takúto potravu nezvyknú, nemôžeme im ju dávať a skúsime mixované
larvy (pozri vyššie, bod 4.3). A ešte jednu výhodu má doplnenie zmesi tvarohu, mäsa a vajíčka –
obsah striekačky sa dá ľahšie dostať von. Ak sú v striekačke len mušie larvy, tak je niekedy ťažké
ich vytlačiť. Osvedčilo sa nám robiť to na viac krát – po zatlačení sa časť lariev dostane von, potom
sa piest vráti a zatlačí sa znova. Takto opakovane, potom sa larvy naplnia do striekačky znova a až
potom sa dá s nimi kŕmiť. To je však pracný postup, zvlášť v prípade, že máme dážďovníkov viac.

Srdcia, tvaroh, vajíčko uvarené na tvrdo sú len doplnkovou potravou. Nemôžu predstavovať hlavnú
zložku potravy pre dážďovníky ! Ak máme možnosť použiť ako potravu cvrčky, alebo pripravovať
mušie larvy mixovaním, doplnkovú potravu vôbec nepoužívame. 

Na spestrenie sme do striekačiek miesto istej
časti  lariev  pridávali  aj  koníky  a  kobylky.
Hneď po odchytení im treba odstrániť hlavu a
zadné nohy. Spolu s hlavou sa odstráni aj časť
vnútorností  (hmota  tmavohnedej  farby).  Do
jednej striekačky možno pridať asi štvrtinu jej
objemu tohto hmyzu.
Nevýhodou je, že koníky a kobylky nemožno
skladovať dlhšie, takže hneď po tom, ako ich
pochytáme,  spracujeme  ich  do  striekačiek  a
najlepšie aj hneď skŕmime. 

Striekačky 3 ml a inzulínové striekačky s mušími larvami:
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5. Kŕmenie

Mláďatá dážďovníkov sa kŕmia ľahšie ako dospelé jedince. Na náhradnú stravu si zvyknú zvyčajne
rýchlo  a  pomerne  rýchlo  si  sami  potravu  pýtajú.  Už  keď  vidia  človeka  sa  začnú  ozývať.  Po
niekoľkých dňoch sa zvyčajne aj naučia otvárať zobák, vtedy je kŕmenie najľahšie. Naopak, dospelé
dážďovníky si na kŕmenie zvykajú ťažko a najčastejšie ich treba vždy kŕmiť na silu. 
Postup pri kŕmení je taký, že dážďovníka chytíme jednou rukou, stačí ak ho len pridržíme na dne
krabice. Jemne mu otvoríme zobák, najlepšie nechtom na palci. Následne mu strčíme do zobáka
špičku prsta, aby ho nemohol zatvoriť. Druhou rukou mu potom vložíme do zobáka striekačku a
plynule (nie príliš rýchlo ani pomaly) vytlačíme jej obsah. Striekačku mu dáme pomerne hlboko do
hrdla,  asi  na  koreň  jazyka.  Mláďatá,  ktoré  sú  už  naučené  takto  jesť  a  pýtajú  si  samé,  sa  na
striekačku sami akoby "nasunú". 
Keď začíname kŕmiť vyhladovaného jedinca, musíme začínať s malými dávkami, kombinovanými s
umelou  výživou.  Dávky postupne  zvyšujeme.  Ak  už  má  dážďovník  rozbehnutý  metabolizmus,
kŕmime ho približne každé 2 hodiny po celý deň. Začíname ráno najneskôr o 7:00, končíme asi o
21:00.
Keď testujeme ako je na tom dážďovník s  jeho výživovým stavom, pokúsime na mu na hrudi
nahmatať hrebeň hrudnej kosti. Množstvo svaloviny na tomto mieste nám to prezradí. Ak máme
problém túto kosť vôbec nájsť a cítime ju len ako tvrdú "čiarku" v svalovine, zviera je v dobrom
výživovom stave.  Ak kosť  vyslovene trčí  a  je  ostrá,  zviera je  vychudnuté  a  teda  možno už  aj
ohrozené na živote.

Odkaz na video, kde je kŕmené mláďa dážďovníka, čo si pýta samo jesť:
https://youtu.be/nGDLjnhei1o

Odkaz na video, kde je dážďovník kŕmený nasilu:
https://youtu.be/bNTbVKMtyIk
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5.1 Problémy s kŕmením, "vypľúvanie"

Takmer všetci dospelí dážďovníci sú "vypľúvači". Znamená to, že potravu vyvrhnú okamžite po
tom,  ako  im  ju  dáme.  Na  zabránenie  tomuto  existuje  niekoľko  metód.  V prípade,  že  kŕmime
cvrčkami, musíme cvrčka dážďovníkovi vložiť až na koreň jazyka (cvrčkovi predtým odstránime
hlavu a končatiny). Ak mu dávame viac cvrčkov a vypľúva ich, pomôže, ak ho po každom cvrčkovi

položíme späť do krabice a chvíľu počkáme (aj pár minút).
Až potom mu dáme ďalšieho.
Ak vypľúva potravu podávanú striekačkou, niekedy stačí,
že hneď po vypľutí mu dáme potravu druhýkrát. Príčina
môže byť aj tá, že ho držíme v ruke, je v strese, cíti sa
ohrozený  a  preto  nechce  jesť  dobre.  Takže  mu  dáme
potravu  a  okamžite  ho  pustíme.  Ak ani  toto  nepomôže,
skúsime ho kŕmiť inzulínovou striekačkou s objemom 1
ml s odrezaným koncom. Výhodou je, že touto striekačkou
sa dostaneme dážďovníkovi hlbšie do hrdla, a zároveň mu
dávame malú  dávku.  Preto  však  musí  takéto  striekačky
dostať tri za sebou. Nie je však dobré všetky tri dávky dať
tesne za sebou, no počkať aj niekoľko minút.

5.2 Vyhladované a dehydrované jedince

Dážďovník nájdený vonku v teplom letnom počasí je zvyčajne dehydrovaný. Stáva sa to tak, že
mláďa  napríklad  vypadne  z  hniezda  a  dlho  niekde  leží.  Prípady  ťažkej   dehydratácie  riešime
aplikovaním Ringerovho roztoku injekčne pod kožu. Až potom môžeme podávať umelú výživu.
Sondou do žalúdka aplikujeme roztok Duphalyte v objeme 10 ml na kg váhy. Riedime ho vodou v
pomere asi 1:1. Ak je dážďovník vo veľmi zlom stave, nie je dobré s ním príliš manipulovať a trápiť
ho sondou. V takom prípade mu dáme roztok Duphalyte injekčne pod kožu. Ak ho riedime, tak
sterilnou tekutinou, napr. fyziologickým roztokom alebo Ringerovým roztokom. V prípade núdze
môžeme namiesto Duphalyte použiť roztok glukózy. 
Ak je dážďovník aktívny, vyzerá v poriadku môže hneď dostať aj normálnu potravu. Ak je apatický,
počkáme, kým sa preberie po aplikácii roztokov na zavodnenie a umelej výživy. V stave ťažkej
dehydratácie nemá zmysel dážďovníka kŕmiť, pretože potravu by v tomto stave aj tak nedokázal
spracovať. Takže ho treba zavodňovať, až kým sa nezlepší. Keď začne byť aktívny a reaguje, až
potom mu postupne po malých dávkach skúšame dávať normálnu potravu.

Aplikácia sondy do žalúdka nie je triviálna záležitosť. Vyžaduje si nácvik a skúsenosti. Najlepšie je
zvládnuť  to  pod  dohľadom  veterinárneho  lekára.  U  neho  by  tiež  mali  skončiť  ťažké  prípady
dehydrovaných dážďovníkov, alebo zvierat v zlom výživovom stave spôsobenom hladovaním, alebo
nevhodnou potravou. 
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5.3 Kŕmenie v núdzi

Keď sa nám minú mušie larvy, ako náhradnú stravu použijeme srdcia, tvaroh a vajce. Na tejto strave
dážďovník vydrží jeden, maximálne dva dni. Dlhodobo by to preňho nebolo zdravotne prospešné.
Môžeme takto napríklad prečkať víkend, keď sú zatvorené obchody. Na spestrenie možno použiť
koníky alebo kobylky, tie sa dajú nachytať takmer všade. 

5.4 Rast a zmeny  hmotnosti

Mláďatá  dážďovníkov  rastú  pomaly  a  vyžadujú  nezvyčajne  dlhú  starostlivosť.  Súvisí  to  s  ich
spôsobom života a so skutočnosťou, že hniezdo opúšťajú vo výbornom stave, nevracajú sa do neho,
nepotrebujú viac rodičov a okamžite sa osamostatnia. Pri vhodnom kŕmení naberajú pravidelne na
hmotnosti. Za deň sú to zvyčajne 2 gramy. V čase krátko pred „vyletením“ začnú byť nepokojné,
viac sa hýbu a menej ochotne jedia. V tom čase nastáva pokles hmotnosti, alebo jej stabilizácia, čo
je tiež jedným zo znakov pre dážďovníka vhodného na vypustenie. 

Príbeh jedného mladého dážďovníka (na fotografii nižšie):
Mláďa  dážďovníka  našli  vypadnutého  na  sídlisku  1.8.2013.   Hmotnosť  mal  len  24  g,  totálne
vychudnutý  a  dehydrovaný,  oči  zatvorené.  Mysleli  sme,  že  neprežije  do  rána.  Dostal  injekčne
Duphalyte pod kožu, neskôr jeho roztok do zobáka po malých dávkach. O dva dni postupne pevnú
potravu v podobe malých cvrčkov. Následne prešiel na kŕmenie mušími larvami. Začal sa veľmi
zlepšovať a rýchlo priberal. 22.8.2013 bol úspešne vypustený.  Tri dni pred vypustením začal byť
viac nepokojný. Presne v tom čase (19.08.2013) sa stratili posledné zvyšky tulcov z letiek. Často sa
čistil,  trénoval  s  krídlami  a  prestával  jesť.  21.08.2013 by bol  schopný letieť,  no  nebolo  dobré
počasie. Počkali sme na slnečný deň, v to ráno dážďovník viac krát ušiel z krabice a snažil sa letieť.
Pozorne tiež sledoval muchy lietajúce po miestnosti. Vypustil sme ho z otvorenej dlane, okamžite
letel. Priebeh zmien jeho hmotnosti:

01.08.2013 = 24 g
02.08.2013 = 27 g
03.08.2013 = 29 g
04.08.2013 = 31 g
05.08.2013 = 34 g
06.08.2013 = 38 g
07.08.2013 = 43 g
09.08.2013 = 45 g
11.08.2013 = 47 g
13.08.2013 = 49 g
15.08.2013 = 50 g
16.08.2013 = 50 g
18.08.2013 = 48 g
19.08.2013 = 47 g
20.08.2013 = 45 g
21.08.2013 = 45 g
22.08.2013 = 44 g
(vypúšťacia hmotnosť)
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Tab. č. 1
Tabuľka znázorňuje prírastok hmotnosti  u vybraných dážďovníkov v zajatí  (rekonvalescencii)  v
roku  2015.  Niektoré  dni  neboli  odvážení  z  rôznych  príčin.  Začínajú  tiež  v  rôznych  časových
intervaloch, pretože k nám prichádzali postupne (pre dospelého tam nie sú všetky údaje). 
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Bystrík Bábo Baret Ferko AD
34 44 41 39
36 44 41 39
38 43 42 39
38 43 41 39 33
39 44 41 39 36
39 43 44 39 37
38 43 41 38 36
39 42 42 39 37
41 43 42 39 39
42 41 42 39 41
42 42 43 39 41

41 42 38 40
41 42 39 41
42 44 42
- - -

42 43 42 31
41 43 42 31
41 43 42 31
42 43 42 32
41 33
41 34
41 35
39 35
38 36
39 38
- -
- -

40 36 30
- - -

39 36 32
39 36 32
39 36 33
39 36 34
39 34
39 34
40 34
41 35
42 35
41 36
- - - - - -

41 36
41 36
42 37

Ružo Zlomo

vypustenie
42 g

vypustenie
44 g

vypustenie
43 g

vypustenie 
39 g

vypustenie
42 g

uletel
36 g

vypustenie
42 g
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6. Vypúšťanie

6.1 Kedy je dážďovník pripravený na vypustenie

Uvádzaná letová hmotnosť je okolo 50 g. Túto mláďatá majú dosahovať keď sú pripravené opustiť
hniezdo. Vtedy prestanú žrať úplne a počas dvoch-troch dní schudnú niekoľko gramov. To je čas,
kedy sú  pripravené  vyletieť.  Menšie  jedince  môžu  mať  vypúšťaciu  hmotnosť  nižšiu  ako 50  g
vzhľadom k ich celkovej veľkosti tela, a napriek tomu môžu byť vo výbornej kondícii. Hmotnosť
teda nie je hlavné kritérium pre posúdenie vhodnosti na vypustenie. Sú jedince, ktoré sú v dobrom
stave a s dobrou svalovinou, hoci ich hmotnosť je iba 40 g. Sú to mláďatá, ktoré sú celkovo menšie.
Vypustili sme takto 39 gramového dážďovníka (jedná sa o rannú hmotnosť pred kŕmením). Len
málokedy máme dážďovníka, ktorý by dosahoval hmotnosť 50 g.
Každé zviera pred vypúšťaním ešte nakŕmime, hoci aj nasilu, aby malo rezervu pri samostatnom
hľadaní  potravy.  Vtáky  zas  nenapcháme  úplne,  aby  ochotne  leteli.  Dáme  im  skôr  primeranú
polovičnú dávku ako dostávajú zvyčajne.

6.2 Pred vypustením

Keď je mláďa dážďovníka pripravené vyletieť z hniezda, má väčšiu hmotnosť ako jeho rodičia. Pár
dní pred vyletením sa u neho zníži prijímanie potravy a hmotnosť začne klesať. Jeho opúšťanie
hniezda znamená, že z neho vyskočí, začne lietať a pristane až keď bude hniezdiť. 
Mláďa pred osamostatnením začne byť nepokojné, prestane žrať a schudne niekoľko gramov. Tiež
intenzívne trénuje – trasie krídlami, robí „kliky“ na predných hranách krídel a chveje sa – takto
chce rozhýbať svalstvo na tele a pripraviť sa na lietanie. V tejto fáze ho do jedla nenútime, ak
potravu odmieta - samozrejme iba ak má dostatočnú hmotnosť a nemusí zostať v zajatí ešte z iných
príčin.
Niektoré mláďatá nepriberajú na váhe, napriek tomu že sú kŕmené dobre a veľa toho zjedia. Nie je
to ani z dôvodu vnútorných parazitov, alebo ochorenia. Mali sme tak dážďovníka, ktorý po celý čas
u nás mal hmotnosť 39 g, niektoré dni 38 g. A to bez ohľadu na to, či sme mu zdvojnásobili dávky
alebo menili zloženie potravy. Bol však v dobrej kondícii, iba mal poškodené 4 ručné letky (3 v
pravom krídle, 1 v ľavom). Vymenili sme mu ich, letel veľmi dobre, vypustený bol z ruky.

Sprievodný  javom pripravenosti  na  vyletenie  je  aj  strata  tulcov  z  letiek,  resp.  sa  na  krídlach
nachádzajú už len ich zvyšky. Tulce sú voskové obaly, v ktorých sa letky vyvíjajú. Postupne sa
rozpadávajú a letky sa z nich uvoľňujú. Pri pohľade na krídlo zo spodnej strany nemôže byť už
tulce vidno. Môžu tam ešte byť, no zakryté spodnými krovkami, takže viditeľné sú iba ak sa dajú
krovky  nabok.  Na  fotografii  nižšie  sú  tulce  viditeľné,  dážďovník  teda  nie  je  pripravený  na
vypustenie.  V  tomto  prípade  išlo  o  jedinca,  ktorému  dorastali  vypadnuté  ručné  letky.  Znak
dostatočne narastených krídel je tiež to, že v zloženom stave presahujú chvost približne o 2 cm (viď
foto nižšie).
Dážďovník si v tejto fáze perie často čistí a preberá zobákom. Môže sa zvýšiť aj množstvo pokusov
o útek z krabice, zviera sa pokúša lietať a pozorne sleduje hmyz lietajúci okolo neho.
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Ukážka tulcov na letkách:

Mladé dážďovníky s dostatočne dlhými krídlami, presah cez chvost 2 cm a viac:
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Pred  samotným  vypúšťaním  je  dobré  otestovať  letové  schopnosti  dážďovníka.  V  uzavretej
miestnosti  ho z otvorenej dlane  pustíme proti oknu so záclonou.  Len otvoríme dlaň, v ktorej je
dážďovník a počkáme pár sekúnd, kým odletí.  Okno musí byť zastreté celé rovnomerne, aby vták
nenarazil do skla. Proti oknu ho môžeme aj hodiť. Toto skúšame v stave, keď už by mal lietať, nie s
malým mláďaťom. Keď ho hádžeme proti oknu, prirodzene letí za svetlom. Pod okno je dobré dať
deku alebo niečo mäkké, aby si neublížil v prípade, že sa neudrží na záclone. Týmto testom zistíme,
či je schopný lietať, a či prípadne nemá nejakú vývinovú vadu krídel. Takto s ním môžeme trénovať
aj niekoľko dní pred vypustením.
V prípade dospelých dážďovníkov môže byť neochota lietať spojená s úrazom, alebo bolestivým
zranením, ktoré nemusí byť viditeľné.  
Pripravenosť na vypustenie zistíme aj podľa hodnôt hmotnosti,  preto ich treba každý deň vážiť.
Keď takto zistíme, že dážďovník už nepriberá pár dní, znamená to, že daná hmotnosť mu stačí a
väčší už nebude. Keď trebárs každý deň priberá a zrazu prestane, skontrolujeme mu svalovinu a ak
ju má dostatočnú, s vypustením netreba čakať.

6.3 Preprava a manipulácia

Dážďovníky prepravujeme v krabiciach alebo
v prepravkách len nevyhnutne dlhý čas. Každý
druh manipulácie ich stresuje, a preto robíme
len skutočne potrebné veci. Tmavá krabica je
vhodná na prepravu zvieraťa, ktoré sa obzvlášť
bojí  alebo  plaší.  V priehľadnej  klietke  by si
mohlo skôr  ublížiť  pri  pokusoch dostať sa  z
nej.  Do  tejto  tmavej  (zvyčajne  kartónovej)
krabice urobíme dostatok otvorov na dýchanie.
Rovnako  sa  pri  manipulácii  vyvarujeme
nadmerného  dotýkania  sa  zvierat  či  dokonca
pokusov  ich  skrotiť.  Sú  to  živočíchy,  ktoré
potrebujú prežiť vo voľnej prírode, a preto by
mali  mať  kvôli  vlastnej  bezpečnosti  pred

človekom  rešpekt.  Snahy  skrotiť  ich  sú  teda  kontraproduktívne.  Výnimkou  sú  mláďatá,  ktoré
reagujú  úplne  inak  ako  dospelé  jedince.  Mláďatá  si  veľmi  rýchlo  zvyknú  na  všetky  druhy
manipulácie, spôsob podávania potravy atď. A zároveň – zvyčajne si veľmi rýchlo odvyknú v čase
osamostatňovania.
Pri manipulovaní s dážďovníkom treba taktiež dávať veľký pozor na jeho pazúry. Sú dosť ostré,
takže sa ľahko zachytia do odevu a pri neopatrnom pohybe by sa mohlo stať, že dážďovníkovi
zlomíme pazúr alebo dokonca prst. V nohách má veľkú silu a prichytenie pazúrmi o našu kožu
môže byť bolestivé. 

6.4 Vypustenie do prírody

Dážďovníky vypúšťame vždy len v dobrom počasí, bez silného vetra, dažďa, nezvyčajného chladu
a pod. Je to pre ne dôležité kvôli lietaniu a hľadaniu potravy. Vypustenie by malo prebehnúť na
voľnom priestranstve, kde máme možnosť dážďovníka sledovať či a ako letí. Ideálne je pokosené,
podmetené alebo poorané pole, lúka s nízkou vegetáciou a pod. Konfigurácia terénu na takomto
mieste umožní prípadné dohľadanie dážďovníka, ak bude zle letieť a pristane na zemi.  Mali by sme
sa dostať do stredu takéhoto priestranstva (alebo viac ako 100 m od okraja), bez skupín stromov a
krovín, a bez elektrického vedenia.
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Vhodná krajina na vypustenie dážďovníkov:

Ak by vták neletel dobre, na otvorenom priestranstve sme ho ešte schopní nájsť. Ak však zapadne
medzi stromy alebo do obilia, už ho nenájdeme, a ak nebude vedieť odtiaľ vzlietnuť, čo dážďovník
takmer určite nedokáže, uhynie. Dobré je skontrolovať prítomnosť dravcov, sokol lastovičiar alebo
aj  sokol  myšiar  môžu  vypusteného  dážďovníka  uloviť.  Reálne  existuje  takýto  prípad  z  praxe.
Ideálne je vypúšťať dážďovníky na mieste, kde sú iné dážďovníky, tie ich navedú kadiaľ majú lietať
a čo majú robiť. Vypúšťať ich k lastovičkám a belorítkam nemá zmysel, pretože ide o iné druhy s
odlišnými potravovými stratégiami. Niekedy sa však stáva, že vypustený dážďovník sa k nim sám
pridá. 

Mladý dážďovník pripravený na vypustenie:
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Dážďovníka na miesto vypustenia dopravíme v malej tmavej kartónovej krabici, aby sa neplašil a
nezničil si perie. Treba ho vyložiť na otvorenú dlaň a otočiť proti vetru. Nevyhadzujeme ho, iba
čakáme, kedy sám skočí z dlane a vzlietne. Niekedy skočí hneď, niekedy čaká aj niekoľko minút.
Počas tej doby sa obzerá a často má aj svalovú triašku, ktorou si zohrieva svalstvo pred letom.
Môže sa tiež stať, že ešte nie je pripravený, vtedy neskočí, je prikrčený v dlani a nemá o okolie
veľký záujem. V tomto prípade ho vezmeme späť a skúsime to zase o pár dní. No ak predtým
intenzívne dával najavo, že chce letieť, zvyčajne skočí hneď, alebo po krátkej dobe. Treba sledovať,
kam letí, a či sa dvihne do výšky. Ak by mu to dobre nešlo, a pristál by na zemi, treba ho nájsť, inak
neprežije. Výhodné je nahrať vypúšťanie na video, lebo keď je počas dňa ostré svetlo, a dážďovník
letí napríklad proti stromom, môže sa nám stratiť z dohľadu. Video si potom môžeme opakovane
prehrať a zistiť presné miesto, kam vták zaletel.
Odkaz na video s vypúšťaním mladého dážďovníka: https://youtu.be/uqTdQYu0AMU

Termín vypúšťania je počas celého leta a skorej jesene, za priaznivého počasia. Zvyčajne to nie je
problém, lebo hoci hlavná vlna dážďovníkov odchádza koncom júla, zopár ich tu zostane až do
septembra. 

6.5 Vyhadzovanie do vzduchu

Stáva sa, že dážďovník pri vypúšťaní vyletí z dlane, no po krátkom lete pristane na zemi. A to
napriek tomu, že chcel letieť, je v dobrom stave, predtým trénoval, javil príznaky pripravenosti na
odlet a mal dostatočnú vypúšťaciu hmotnosť. Vtedy opakujeme ešte raz vypustenie z dlane. Ak
znova dážďovník  pristane  na  zemi,  použijeme násilnejšiu  metódu  vypúšťania.  Prvýkrát  sme ju
vyskúšali  v júli  2015, a osvedčila sa naraz hneď pri  troch v tom čase vypúšťaných zvieratách.
Princíp je taký, že vtáka vyhodíme do vzduchu (ako sa zvykne hádzať holub). Dážďovníka chytíme
do oboch dlaní, a mierne a plynule ho hodíme hore, asi tak 2-3 metre vysoko. Zatiaľ všetky vtáky,
aj  po  prvotných  problémoch  s  obyčajným  vypúšťaním  z  ruky  sa  pri  tomto  spôsobe  hneď
"spamätali" a odleteli.  Ak sa nepodarí  odlet ani pri vyhodení do vzduchu, neskúšame to viac a
dážďovníka  zoberieme  nazad.  Zisťujeme potom príčinu,  prečo  nechcel  alebo  nemohol  odletieť
(zdravotné problémy, parazity, kondícia, chyby v operení a pod.).

Mladý 
dážďovník, 
ktorý nechce 
letiať a krčí sa 
v dlani:
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7. Perie

7.1. Chyby peria

Ak malo mláďa dážďovníka v priebehu rastu výpadok výživy, alebo dostávalo nevhodnú potravu,
prejaví sa to na kvalite peria.  Spoznáme to na letkách, ktoré sú na určitom mieste porušené,  v
zástaviciach sú akési pásiky,  v ktorých je porušená štruktúra pera. Pri väčšom rozsahu sú to až
diery. V tom mieste je zvyčajne oslabený aj osteň. Iným prípadom je zle narastené perie, krátke a
slabé. 
Takéto  perie  je  nutné  nahradiť,  pretože  dážďovník  s  ním nebude schopný normálne  fungovať.
Vytrhnutie poškodených pier nie je dobrým riešením. V prvom rade je bolestivé a ak treba nahradiť
viac  pier,  tak  by  to  bolo  pre  zviera  trápením.  V druhom rade  narastenie  nového  pera  trvá  až
7 týždňov. To je veľmi dlhý čas a spojené sú s tým problémy s chov dážďovníka. 

Poškodené letky v dôsledku chýbajúcej alebo nevhodnej výživy:

Druhým prípadom sú zlomené perá. Stane sa to vtedy, keď dážďovník niekde uviazne, alebo sa
zachytí krídlom. Pri snahe vyslobodiť sa si často zlomí letky. Taktiež môže k tomuto javu dôjsť v
zajatí, prípadne ho môže chytiť mačka a pod. Postup je rovnaký ako pri perí, ktoré má poškodenie.
Zvyčajne nie je možné opraviť zlomené letky bez toho, aby sa museli použiť náhradné perá. 
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Zlomená letka:

7.2 Výmena peria

Výmena  poškodených  pier,  zvyčajne  letiek  je  dobre  zvládnutá  a  potrebným  vybavením sa  dá
zvládnuť.  Postup  sme  našli  na  veľmi  užitočnej  webovej  stránke  venovanej  dážďovníkom:
http://apusapus.net/shifting.html
Náhradné perie získame z uhynutých jedincov. Najlepšie je mať v rezerve niekoľko sád náhradného
peria. Medzi operením mladých a dospelých vtákov sú isté rozdiely, no nemali by byť pre mladého
dážďovníka kritické. Dospelý dážďovník má mierne dlhšie letky. Mláďa môže dostať pri výmene
letky dospelého, no naopak to neodporúčame robiť.  Náhradné perie pre dážďovníky sa získava
pomerne  problematicky,  uhynuté  jedince  sa  nenachádzajú  často.  Keď už  máme v  starostlivosti
jedinca, ktorý potrebuje nové perie a je pripravený lietať, nezostáva čas zháňať náhradné perie. Ak
sa už zviera rozhodlo, že chce lietať, tento stav môže trvať len niekoľko dní. Ak ho nestihneme
vypustiť v tejto fáze, môže sa stať, že potom už nebude chcieť odletieť vôbec, prípadne budú s jeho
vypustením problémy. 

7.3 Postup výmeny peria

Spájanie pier sa robí pomocou uhlíkových tyčiniek, ktoré možno kúpiť v modelárskych obchodoch.
Kupovali sme v obchode Model Hobby, podobných je viac: http://www.modelhobby.sk
Podľa toho, aké pero a v ktorej jeho časti sa spája, používa sa priemer tyčiniek 0,5 mm až asi 1,2
mm, najpoužívanejší je priemer 0,8 mm. V čase núdze možno použiť osteň z iného pera. Ďalej je
treba  kvalitné  lepidlo,  najlepšie  gelové  sekundové.  Na  zdrsnenie  lepených  častí  je  vhodný
šmirgľový papier. Potrebné sú tiež ostré nožnice na strihanie pier. Naozaj ostré, inak sa pero pri
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strihaní  rozštiepi. Nie je dobré strihať v mieste brka, t.  j. pri uchytení do krídla. Je tam krehké
miesto a má tendenciu praskať. Skúsili sme jeden spoj spraviť vyššie, asi v tretine ostňa, avšak ani
to nie je ideálne. Spoj nie je zakrytý iným perím a keď sa nepodarí nadpojiť aj zástavice, zostane
tam nevzhľadná medzera, nevhodná aj pre funkčnosť pera. Okrem toho takýto spoj nedrží veľmi
dobre a stalo sa, že nevydržal a pero sa v ňom po dvoch dňoch zlomilo. Ideálne je strihať pero na
ostni tak, aby spoj bol zakrytý krídlovými krovkami, najlepšie asi v jednej tretine od ich okraja.
Keď sa  pero  strihá,  tak  treba  dať  pozor  aby to  nebol  len  taký rovný strih,  ktorý prestrihne  aj
zástavice. Strihá sa len osteň, zástavice potom zostanú v tvare písmena „V“ a dajú sa nadpojiť. 

Ukážka (vľavo), kde je dobré pero spájať (nižší spoj), a naopak, kde je to nevhodné (vyšší spoj):

Pri výmene peria sme postupovali tak, že sme najskôr odstrihli poškodené pero, podľa neho našli
príslušné náhradné pero, priložili ich k sebe a náhradné pero odstrihli na rovnakú dĺžku. Nové aj
staré pero majú v sebe penovú hmotu, nie je to teda prázdna dutina. Túto hmotu je dobré vybrať
minivrtáčikom, postačí aj urobiť tam miesto ihlou. Pozor však na možné prasknutie ostňa. Najskôr
sme spoj vyskúšali bez lepidla. Spoj musí byť tesný a presný. Nie je dobré, ak má uhlíková tyčinka
menší priemer a je tam vôľa. Vtedy lepidlo nedrží dobre a spoj sa uvoľní. Podobne je zlé, ak je
tyčinka  väčšia  a  ide  do  ostňa  ťažko,  vtedy  hrozí  jeho  prasknutie.  Uhlíkové  tyčinky  sa  ľahko
šmirgľujú, takže aj keď nemáme presne taký priemer ako potrebujeme, môžeme si tyčinku prebrúsiť
na požadovanú hrúbku. Až po vyskúšaní "nasucho" nanesieme tenkú vrstvu lepidla na polovicu
klinu a ten zasunieme do nového pera. Počkáme, kým lepidlo zaschne. Potom lepidlo nanesieme na
druhú časť klinu a zasunieme na miesto do starého pera. Treba to spraviť rýchlo, presne a na doraz.
Tiež je potrebné dať pozor na natočenie pera, musí byť v správnej polohe, nie stočené do strán.
Lepidlo sa nesmie dostať na okolité perie. 
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Nevýhodou  je,  že  tento  proces  je  pomerne  zdĺhavý,  nevyhnutná  je  pomoc  ďalšej  osoby.  Po
„operácii“ je dážďovník celý strapatý a treba ho nechať, aby si čistil perie a "upratal sa". Najlepšie
je nevypustiť dážďovníka po výmene peria hneď, ale nechať ho najmenej dva dni. Je to dobrý test
na kvalitu lepených pier. Ak to však nejde inak, môže sa vypustiť aj hodinu po lepení pier (po
úplnom zaschnutí lepidla). 
Pri výmene peria dážďovníka používame tenké rukavice, pretože jeho pazúriky sú naozaj ostré.
Keď s ním budeme manipulovať dlhšie a bude z toho nervózny, môže nás zraniť až do krvi.

Staré a nové perie na výmenu, pomôcky k tomu potrebné: 

8. Najčastejšie chyby v starostlivosti

Neodporúča sa chovať dážďovníky bez konzultácie s osobou, ktorá má s touto činnosťou praktické
skúsenosti. Často sa stáva, že ľudia sa o to pokúšajú, ale urobia chyby, následkom ktorých zviera
uhynie. Ide napríklad o kŕmenie nesprávnou stravou, alebo nedostatočnými dávkami. Stretli sme sa
s prípadmi, kedy bol dážďovník kŕmený namočeným chlebom (foto nižšie). Napriek veľkej snahe to
neprežil. Pozor si treba dávať aj na prítomnosť iných zvierat na mieste, kde dážďovníky držíme.
Treba taktiež predvídať a počítať s nezvyčajnými situáciami. Stalo sa nám, že sme v noci nechali
dážďovníka v jednej miestnosti so psom. Bol v neuzavretej malej krabici, z ktorej nikdy predtým
nevyliezol. Ráno sme ho našli v psom pelechu s tým, že pes ležal o kus ďalej na dlážke. 
Tiež je dobré vchádzať do miestnosti, kde je krabica s dážďovníkom pomaly a opatrne, lebo sa
môže stať, že zviera z krabice ujde, bude hneď pri dverách a my ho pristúpime.
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9. Úspešnosť

Zo zdravých mláďat, ktoré len opustili hniezdo nejakým nevydareným spôsobom, nám väčšinou
prežívajú všetky jedince, čo sa dostanú do opatery. Úmrtia nastávajú v prípade, že zvieratá sú veľmi
zoslabnuté, podvyživené, alebo nevhodne kŕmené. 
Počas sezóny 2015 sme mali 20 dážďovníkov. Z toho boli 3 dospelé, dva s poškodeným perím po
uviaznutí, jeden zoslabnutý pri ochladení. Všetky boli vypustené. Zo 17 mláďat uhynuli 3 vtáky
(resp. boli utratené veterinárom). Jedno sa k nám dostalo vo veľmi zlom stave po nesprávnej výžive
a  už sme mu nevedeli  pomôcť.  Druhé malo  bližšie  neurčenú neurologickú poruchu a  uhynulo
(vykrúcalo hlavu, malo nekoordinované pohyby a problém s orientáciou). Tretie malo od narodenia
zle narastené jedno krídlo a nohu bez šance na nápravu (viď foto nižšie), tam sme zvolili eutanáziu.
Ostatných 14 mláďat bolo úspešne odchovaných a vypustených. Jednému z nich vypadali ručné
letky v krídle. Stalo sa to 1.8.2015, nové letky mu na pôvodnú dĺžku narástli až 8.9.2015, t. j. po
viac ako 5 týždňoch.  O celkovej  úspešnosti  a prežívaní  vypustených zvierat  však vieme veľmi
málo, pretože nemáme dostupnú techniku, aby sme ich mohli po vypustení ďalej sledovať.
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Najmladší dážďovník akého sme odchovali a úspešne vypustili, volal sa Bábo:

Operenie mal bezchybné, čo potvrdzuje, že mušie larvy sú pre ne vhodnou potravou:  
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Dážďovník „Bábo“ ako mláďa a v deň vypustenia:

10. Všeobecné zásady

1. Ak vonku nájdeme dážďovníka na zemi,  vezmeme ho. Je jedno, či  je dospelý alebo mláďa.
Dážďovník je jedinou výnimkou medzi vtákmi, kedy je potrebné do opatery vziať všetky na zemi
nájdené jedince.

2. Ak bol na zemi nájdený dospelý dážďovník, je možné, že sa na zem dostal po nejakej nehode a
nie  je  zranený.  Ak  je  v  dobrom stave,  aktívny,  nemá  viditeľné  zranenia  ani  poškodené  perie,
môžeme skúsiť vypustiť ho. Prejdeme na vhodné voľné miesto, položíme ho na dlaň a necháme ho
odletieť. Nikdy ho nevyhadzujeme do vzduchu! Ak nechce letieť, zoberieme ho. Ak pristane zase na
zemi, tiež ho zoberieme a ďalšie pokusy už nerobíme. Potrebné je ho vyšetriť a určiť ďalší postup.

3.  Pre  mláďatá  je  najlepšie,  ak  sa  o  ne
starajú ich rodičia. Ak nie ich vlastní, môžu
to byť aj náhradní. Ak máme takú možnosť,
mláďa  vložíme  do  iného  hniezda  s
mláďatami,  ktoré  sú  v  podobnom  veku.
Nájsť  takéto  hniezdo  však  býva  najväčší
problém.  Mláďa  tu  treba  pár  dní
kontrolovať, či ho dospelí kŕmia. Na toto sú
ideálne otvárateľné búdky, čo sa dávajú na
balkóny.
Ak sa rozhodujeme, či vezmeme mláďa do
opatery alebo ho vrátime rodičom, ak je to
len trochu možné, treba ho vrátiť. Pretože
človek  mu  nikdy  neposkytne  takú
starostlivosť, akú dostane vo voľnej prírode.

4. Držanie v tme. Slabý alebo zranený dážďovník vyžaduje kľud, preto je najlepšie držať ho aspoň
prvý deň v tmavej krabici (v závislosti od zdravotného stavu aj dlhšie). V presvetlenej klietke s
mrežami alebo pletivom by sa mohol  nadmerne hýbať a  snažiť  sa  ujsť.  Okrem toho,  že ho to
vysiluje si v mrežiach alebo v pletive môže poškodiť perie. 

25



Dážďovník obyčajný (Apus apus) – starostlivosť o hendikepované jedince

Dážďovník so zlomeným a zafixovaným krídlom:

11. Kontakty

Dážďovník je chránený druh živočícha. V súlade s legislatívou nie je možné ho bez patričných 
povolení chovať v zajatí. Avšak v prípade núdze (je ohrozený na živote, zranený alebo potrebuje 
starostlivosť) ho treba vziať a poskytnúť mu pomoc. Následne treba kontaktovať príslušné 
organizácie, buď rehabilitačnú / záchrannú stanicu, alebo územne príslušné pracovisko Štátnej 
ochrany prírody:
http://www.sopsr.sk/web/?cl=32
Na tejto webovej stránke po kliknutí do mapy dostanete kontaktné údaje na príslušnú záchrannú 
stanicu a pracovisko Štátnej ochrany prírody. Taktiež možno kontaktovať tiesňovú linku 112. 

12. Zdroje

Fotografie a videá:
Rudo Jureček
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Web stránky:
http://apusapus.net/shifting.html
http://www.modelhobby.sk
http://www.sopsr.sk/web/?cl=32
https://youtu.be/nGDLjnhei1o
https://youtu.be/bNTbVKMtyIk
https://youtu.be/uqTdQYu0AMU
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