Protokół odkarmiania

Jerzyk zwyczajny (Apus apus) / Jerzyk blady (Apus pallidus)

Przyjęcie:
- Standardowa procedura przy przyjmowaniu dzikich zwierząt
 Pomiar wagi, badanie, oznakowanie (obrączki, inne)

Pierwsza pomoc:
- Terapia płynami (5% masy ciała)
 80% soli fizjologicznej + 20% Duphalyte® (podskórnie) - pachwina
(Przed podaniem płynów, powinny być one ogrzane).
- Pasożyty wewnętrzne (profilaktyczne odrobaczanie)
Praziquantel (Droncit®), (doustnie) tabletka 50 mg rozpuszczona w 20 ml wody (0,1 ml/25mg).
- Pasożyty zewnętrzne (w razie wykrycia)
 Fipronil (Frontline®) 1 kropla na skórę (na kark) jednorazowo po przyjęciu.

Poważne przypadki – wycieńczenie/wyniszczenie:




Wielokrotne, doustne podawanie roztworu 90% wody + 10% Glucolyte®, (kilka kropli na krawędź dzioba),
Kroplówka 24-48 godz., (2 razy dziennie) 80% soli fizjologicznej + 20% Duphalyte® podskórnie, pachwina,
Od 3 do 7 dni, Antybiotyk: Ampicillin - Ampitab® (lek weterynaryjny) lub roztwór 250g Britapen® (lek pediatryczny),
(150mg/kg) 2 krople, (doustnie, 2 razy dziennie)

Inne środki: (zanim podasz, zawsze zasięgnij porady wyspecjalizowanego lekarza weterynarii)




Antyseptyki na bazie jodyny do oczyszczenia ran.
Na rany zadane przez psy i koty: antybiotyk (Amoksycylina + Clavulanic), 150mg/kg, (doustnie, raz dziennie) przez 10 dni.
Przeciwgrzybicze: Itraconazol 10mg/kg, (doustnie, raz dziennie), maks. 14 dni – profilaktycznie przy leczeniu antybiotykiem
(po 4 dniach terapii antybiotykowej).
 Zapalenie skóry: (Pododermatitis): Colistin + tertracyclin 12g, (2 razy dziennie, zastosowanie miejscowo, na skórę).
www.falciotnegre.com
www.swift-help.org

Warunki przetrzymywania:


Zaleca się aby w pudełku były niewięcej niżeli 3-4 jerzyki, zwłaszcza jeśli konieczna jest ich obserwacja a ich odchody muszą być
monitorowane.
 Dobrym rozwiązaniem są plastikowe pojemniki typu “IKEA” wyścielone papierowymi ręcznikami.
Nagie pisklęta / osłabione / poważne wycieńczone
 Maty grzewcze (poduszki elektryczne) w pudełkach, muszą być w taki sposób ułożone aby jerzyki mogły korzystać zarówno z miejsca
nagrzanego jak i nienagrzanego.
 W skrajnych przypadkach, kiedy trzeba ratować nieopierzonych jeszcze pisklęta, potrzebować będziemy specjalistycznego sprzętu,
który zapewni pisklętom stałą wilgotność i odpowiednią temperaturę.
 W porze karmienia podłoże wyściełające pudełko, w którym umieszczone są jerzyki, musi być każdorazowo kontrolowane, zwłaszcza
pod kątem odchodów bądź ich braku.

Karmienie:
- Ważne spostrzeżenia
 Nie należy podawać ptakom pokarmów stałych, dopóki nie są one dostatecznie nawodnione, mimo iż często obserwuje się u nich
wzmożoną nadaktywność, której objawem jest usilne domaganie się pokarmu przez wygłodniałe i wycieńczone ptaki.
- Pory karmienia
 Przy normalnym stanie ptaka:
co 3 godziny (8:00-11:00-14:00-17:00-20:00)
 Przy stanie poważnym/nagie pisklęta:
co 1-2 godziny
- Dieta
 Proponuje się diety oparte na różnych gatunkach owadów.
Zasadniczo zaleca się stosowanie 3 głównych diet, które w odchowie ręcznym jerzyków, dają najlepsze efekty:
o Mącznik młynarek (90%) + inne gatunki
o Świerszcz (z dodatkiem barciaka większego)
o Dieta oparta na różnych gatunkach owadów
 Dieta oparta na mączniku (używana przez autora opracowania) uzupełniana jest innymi owadami takimi jak (świerszcz, barciak, jedwabnik,
karaluch, dziko żyjące insekty). Mączniki zawsze przechowuje się żywe i dopiero przed karmieniem zanurza się je w wodzie.
NIGDY SIĘ ICH NIE SUSZY ANI NIE ZAMRAŻA.
 Pozostałe owady można trzymać zamrożone i odmrażać w razie potrzeby.
www.falciotnegre.com
www.swift-help.org

- Ilość
Młode jerzyki dopominające się pokarmu: do woli (do 20 g dziennie)
Wymuszone karmienie:
± 4 g owadów (15-20 g dziennie)
- Metoda karmienia
 Należy delikatnie ale pewnie przetrzymać ptaka (używając do tego chusteczki by nie zniszczyć ani nie zabrudzić jego upierzenia)
 Przytrzymując głowę, należy ostrożnie otworzyć dziób prawym palcem wskazującym wkładając paznokieć między górną a dolą jego część.
 Lewym palcem wskazującym należy przytrzymać lekko rozchylony dziób.
 Ostrożnie umieścić owady w tylnej części gardła przy pomocy pęsety i puścić dziób.
 Wspomóc odruch przełykania poprzez łagodne głaskanie gardła.
- Suplementy - WAŻNE
 Codziennie, podczas jednego karmieniu, posypać owady suplemenatami witaminowymi
I minerałemi (N.p.: Nekton S, Nekton Bio, Korvimin…)
 Raz w tygodniu - glukonian wapnia
 Raz w tygodniu, jednen owad nasączony w roztworze witaminy B Complex
(Można podawać doustnie lub podskórnie)
 Zaleca się również podawanie probiotyków.

Wypuszczenie:






Przed wypuszczeniem ptaka na wolność, należy dokładnie sprawdzić stan jego upierzenia gdyż to ono decyduje o tym czy ptaka można wypuścić na wolność
czy nie ale tak naprawdę to zawsze ptak decyduje o tym czy jest gotowy do lotu.
Zdrowy, odkarmiony ręcznie jerzyk z łatwością wystartujet z ręki (a nawet z ziemi!), jeśli nie chce lecieć, próbę wypuszczenia należy ponowić następnego dnia.
Nigdy nie należy zmuszać jerzyka do lotu podrzucając go do góry !!!
Nigdy nie zaleca się wypuszczać jerzyków z wysoko położonych miejsc lub budynków, gdyż w razie niepowodzenia ptak może uderzyć w ziemię z
nieodwracalnymi skutkami.
Jerzyka powinno się wypuszczać na obszarze, tam gdzie w razie niepowodzenia łatwo będzie można udzielić
mu pomocy.
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