
 
 

RECOLLIR POLLETS ORFES 
 
És molt possible que en les nostres excursions i passejades pel camp ens 
trobem un pollet abandonat al camí. Abandonat? 
Potser és l’efecte que ens farà. Però el més normal és que els pares  l’estiguin 
vigilant. Fins i tot els que han caigut del niu, moltes vegades són alimentats i
recuperats pels seus pares. Només el recollirem si comprovem que està 
desvalgut i ferit. Si no, ens allunyarem del seu costat. 

Sabies què? 
Si el recollim, el primer que hem de fer és donar-li escalfor. Si és un pollet 
molt petit encara estarà nu, sense plomes o només amb plumó i amb els ulls 
tancats. Li prepararem un petit niu amb un bol ple de paper de cuina, que 
posarem en una caixa més gran. Si el pollet ja és més gran, el posarem 
directament a la caixa i li deixarem en un racó alguna cosa que li serveixi 
per protegir-se del fred. 
El menjar haurà d’estar desfet amb aigua (mai pa amb llet, que no és gens 
bona per als ocells). El millor és el pinso sec de gats i gossos. Potser els més 
petits necessitaran ajuda i els haurem d’obrir el bec, amb cura, per introduir-
hi l’aliment amb una pinça. 

Coses fàcils de fer: 
Mai el ficarem en una gàbia ni li posarem aigua dins la caixa on el deixem, 
ja que podria vessar-la i mullar-se. Obtindrà l’aigua que necessita amb el
menjar que li donem, Cal que tinguem en compte que l’escalfor és tan 
important com el menjar. Perquè tinguin prou escalfor podem posar una 
estora elèctrica sota la capsa o una bombeta  de 60 watts sobre la caixa, 
en un dels costats, perquè ell s’acosti o s’allunyi de l’escalfor (si és molt petit 
ens assegurarem que la calor que li arriba no és excessiva, ja que no es poden 
bellugar). 
 Només recollirem el pollet si comprovem que els pares no estan a prop o està 
ferit.  El durem a casa i el cuidarem fins que comenci  a volar, moment en el 
qual el tornarem a deixar allà on el vam trobar. Si és un pollet de 
rapinyaire, o d’un ocell protegit, hem de trucar al  control Central de 
Transmissions del Departament de Medi Ambient, al telèfon 935740036,
perquè ens el passin a recollir.                                          


