
 

 

 

 

 

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI – ODCHÓW W SYTUACJACH AWARYJNYCH, KIEDY NIEMOŻLIWA JEST 

PORADA LUB NATYCHMIASTOWE DOSTARCZENIE DO „PTASIEGO AZYLU” 

 

 

Gatunek: śpiewak, kwiczoł, kos, szpak 

Dieta: 

- jajko gotowane na twardo 

- mieszanka dla ptaków owadożernych (dostępna w sklepach zool) 

- gammarus (dostępna w sklepach zool) 

- świerszcze, larwy mączniaka (dostępna w sklepach zool) 

- twaróg tłusty 

- tarta sepia (jako źródło wapnia) – dodawana do mieszanki przed karmieniem 

- woda z witaminami (komercyjnie dostępnymi dla drobiu lub gołębi) 

 

 

 

 



Karmienie: 

Jajko można zetrzeć na drobnej tarce połączyć ze zmielonym gamma rusem, mieszanką dla 

owadożernych oraz twarogiem tak aby powstała masa z której można formować małe kulki (wielkości 

paznokcia). 

Zaczynamy od pojenia, podając kilka kropli na końcówkę dzioba np. za pomocą pipety, obserwując 

jednocześnie czy ptak przełyka – jeśli nie istnieje ryzyko zachłyśnięcia i śmierci ! 

Zakładając że pojenie poszło bez problemów można przejść do karmienia podając jednorazowo 3-7 

kulek do dzioba. Jeśli pisklę chce więcej oznacza że nadal jest głodne i trzeba zwiększyć porcję.  

Po karmieniu poimy (nasza mieszanka jest sucha i trzeba dostarczyć pisklęciu wody aby się nie 

odwodniło). Można poić także w trakcie karmienia -  kilka kropli i kulka pokarmu itp. 

Karmienie powinno odbywać się w tempie dostosowanym do wieku i możliwości pisklęcia – młodsze 

ptaki jedzą mniej z dłuższymi przerwami, starsze jedzą szybciej i więcej a potem biegną dalej do 

swoich spraw  

Owady:  

- mączniaki zabijamy np. zalewając je wrzątkiem, przygotowujemy tyle owadów ile potrzeba na jedno 

karmienie czyli około 10 (to jedynie dodatek).  

- świerszczom odrywamy głowy oraz odnóża które mogą drażnić przewód pokarmowy, pozostaje sam 

odwłok, który można zamoczyć w witaminach rozrobionych w wodzie przed podaniem. Wielkość 

świerszczy dostosowujemy do wielkości pisklęcia. 

 

Pory karmienia: karmimy do 1-2 h, od świtu do nocy.  

Warunki przetrzymywania: 

Pisklęta łyse lub nie do końca opierzone wymagają temperatury około 33C (przy tak wysokiej 

temperaturze ważne jest pojenie – ponieważ łatwo odwodnienie) 

Starsze powinny mieć temperaturę otoczenia równą 20-25C 

Pisklęta podlatujące, samodzielnie się poruszające – temperaturę pokojową i powoli przyzwyczajać 

się do temperatur zewnętrznych. 

Każdy maluch musi mieć zapewniony spokój oraz czystość (dobrze sprawdzają się ręczniki papierowe) 

. 

 


