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Jer zyki (Apus apus) stają się w miastach cor az liczniejszymi pacjentami
lecznic weter ynar yjnych i pensjonariuszami ośrodków rehabilitacji zwierząt.
Wynika to z jednej str ony z pr zeprowadzanej w miastach akcji ocieplania
budynków, a co za tym idzie niszczenia miejsc gniazdowania tego gatunku, a z drugiej strony ze wzrostu
wrażliwości mieszkańców miast
na potr zeby zwier ząt.

O

cieplaniebudynków,dofinansowywanez funduszyekologicznychi jakotakie jak najbardziej proekologiczne,
bywaprzeprowadzaneźlelubw trakcietrwaniasezonulęgowegoptakówi sprawia,żeubywa miejsc odpowiednich do gniazdowania,
głównie jerzyków, wróbli i kawek. Dopiero
od niedawnaorganizacjepozarządowedziałającena rzeczochronyptakówstarająsięrekompensować niszczenie miejsc lęgowych
przezmontowaniena budynkachodpowiednichbudeklęgowych.Nadaljednakwielejerzykówzakładaswegniazda– z brakuinnych
miejsc – pod blaszanymidachami.W upalne
lipcowedniichpisklęta,przegrzanei odwodnione,przedwcześniewyskakująz gniazdi zupełniejeszczenieporadnedostająsięw ręce
ludzi,którzyszukająporadylubpomocyu lekarzyweterynarii.

N i ec o b i o l o g i i
Jerzykiwbrewpozoromsąbliżejspokrewnionez kolibraminiżjaskółkami.Ichpodobieństwodo jaskółekwynikaz podobnegosposobu
zdobywania pokarmu. Do niedawna jerzyki
byłyłączonez kolibramiw obrębiejednego
rzędu.Obecnie,po zmianachw systematyce,
jerzyki należądo rzędujerzykowych(Apodiformes) i rodzinyjerzykowatych(Apodidae).
Rozpiętość ich skrzydeł wynosi 40-45 cm,
a masaciaławahasięod 35do 50 g.Do Polski
przylatująw pierwszychdniachmaja,a na zimowiskaw tropikalnejAfryceodlatująw trzeciej dekadzie sierpnia. Wrześniowe obserwacjetegogatunkusąbardzorzadkie.Odlot
na zimowiskaodbywasięnagle,a odlatujejednocześniecałakolonia,nawetgdyw niektórychgniazdachsąjeszczenielotnepisklęta.Są
oneporzucaneprzezswychrodziców.
Jerzyki dojrzewają płciowo w wieku 2 lat.
W wielupodręcznikachpokutujeparadoksalnypogląd,żeod opuszczeniagniazdarodzinnego do założenia własnego gniazda jerzyk
nigdynielądujei przebywaw powietrzunie-

422

Ryc. 1. Dorosły (po lewej) i młody jerzyk.
ustannieprzez 2 lata.Jerzykizdobywająw powietrzupokarm, chwytającowadyw locie,gaszą pragnienie, chwytając krople deszczu,
w locieśpią, szybującna wysokościokoło 2 tysięcymetrów,w lociekopulująi chwytająbudulecna gniazdo.Mająkrótkie,alesilnenogi,
zakończone ostrymi pazurkami. Gdyby nie
używałytychnógprzez 2 lata,toniemogłyby
byćonetaksilne.Pierwotniejerzykizasiedlały góry, gniazdując w szczelinach skalnych,
i na pewnopotrafiązawisnąćna pionowejskale, trzymającsięswymikrótkimi,alesilnymi
łapkami.Zarównodorosłe, jaki młodejerzyki
potrafiązapaśćw stanodrętwienia,niemalhibernacji, gdy niedostatek pokarmu i niska
temperaturamającharakterokresowy.Przeczekanieniekorzystnychwarunkóww stanie
odrętwieniaumożliwiaoszczędzanieenergii.
W tymstaniezmniejszasiętemperaturaciała
jerzyka i ulegają zwolnieniu podstawowe
funkcje życiowe, w tym częstotliwość pracy
serca. Pisklę jerzyka w warunkach eksperymentalnychmożegłodowaćnawetprzez 7 tygodni. Po takim okresie głodu ma jednak
znikomeszansena prawidłowyrozwóji uzyskanielotnoścido czasujesiennegoodlotukoloniilęgowej.Kilkudniowegłodówkipiskląt,
np.podczasdługotrwałychopadów,gdyżerowaniedorosłychptakówniejestmożliwe,nie
stwarzajądlanichżadnegoryzyka.Po uzyskaniuodpowiedniejmasyciała(min. 45g) i długości skrzydła (min. 160 mm) młody jerzyk
opuszczagniazdo.Od razumaumiejętnośćlataniai chwytaniaowadóww locie.Niejestdokarmiany przez rodziców i nie wraca

do gniazda.Rozwójpisklęciajerzykatrwa 42-45 dni (wysiadywanie 2-3 białychjajtrwa 19-20dni).

N a j c z ęs t s z e p r o b l e m y
Przez 10 lat działania Ośrodka Rehabilitacji
PtakówChronionych,czyli„PtasiegoAzylu”
w warszawskimogrodziezoologicznym,jego
pacjentamibyłyaż 1663 jerzyki. Z tejgrupy 923
ptakiwypuszczonona wolność(55,5%), 550
poddano eutanazji (33,1%), a 190 padło
(11,4%).
Do Azylunajczęściejtrafiająpisklętaw różnymstadiumzagłodzeniai odwodnienia,czasem z urazami towarzyszącymi upadkowi
z dużejwysokości.O wielemniejszągrupęstanowiąosobnikidorosłe,większośćzezłamaniamiskrzydełkwalifikującymido eutanazji.

Pr o b l e m y z d r o w o t n e p i s k l ą t
Odwodnieniei przegrzanie
Pisklętawyskakującez gniazdsązwykleprzegrzane i odwodnione. Jeżeli nie wystąpią
u nichobjawyzestronyośrodkowegoukładu
nerwowego,w tymzaburzeniarównowagi,to
z regułyudajesięimpomóc.Sytuacjapogarsza się, gdy takie pisklę nie trafia od razu
do wyspecjalizowanegolekarza,alejestna siłękarmionenieodpowiednimdlaniegopokarmem. Fatalne skutki występują niemal
zawsze po nakarmieniu pisklęcia mlekiem,
mięsemlubserem.Napojenietakiegopacjentajesto wieleważniejszeniżkarmienie,a podanie pokarmu powinno nastąpić dopiero
po kilkakrotnymnapojeniu.
ChORObyPtAKóW–MONOGRAFIA(2008)

Ryc. 2. Młody (po lewej) i dorosły jerzyk.

Ryc. 3. Portret kilkudniowego pisklęcia.

Ryc. 4. Kilkudniowe pisklę z prawidłowo wypełnionym wolem.

Ryc. 5. Zniszczone lotki nie rokują nadziei na rehabilitację.

Wypadanielotekdłoniowych
Pisklęta,któreuległyodwodnieniu, sąnarażonena wystąpieniepewnegofenomenu,który
niweczywszelkiepróbyichrehabilitacjilubleczenia.Zjawiskotopolegana wypadaniulotek dłoniowych w kilka dni po narażeniu
pisklęciana odwodnieniei(lub) przegrzanie.
Wypadające lotki mają galaretowate zakończeniamieszkówz objawamiichobumarcia
(brakukrwienia).Po wypadnięciulotkinieodrastająlubodrastajązdeformowane,zbytkrótkiealboskręconewokółswejosi.Wypadnięcie
loteku pisklątjerzykajestwięcwystarczającymwskazaniemdo eutanazji.

Ws k a z a n i a
d o e u ta n a z ji je r z y k ó w
• Złamaniekościskrzydeł
• Poważneobrażenianóg
• Uszkodzenie lotek dłoniowych lub ich
brak
• Deformacjedzioba
• brakprzyrostówmasyciałaprzezminimum 5 dni
• brak możliwości wypuszczenia na wolnośćprzed końcemwrześnia
• Wyłączeniefunkcjijednegoz oczu
• Zaburzeniakoordynacjiruchowejutrzymującesięponad 7 dni.

ChORObyPtAKóW–MONOGRAFIA(2008)

Zatruciapokarmowe
Jerzykizdobywająpokarmdlapiskląt, chwytającowadywysokonad ziemią.Niesąwięcnarażone na zatrucia środkami ochrony roślin
i innymipodobnymitoksynami.Zatruciapokarmowezdarzająsięu nichna skuteknieodpowiedniegopokarmupodanegoprzezludzi,
którzyw dobrejwierzepodająimnp.mleko,
surowemięso,czekoladę,larwymuch.W takim
wypadkupisklępowinnootrzymaćdo dzioba
kilkakroplizawiesinywęglaleczniczegolubnp.
Smecty, a później preparat antybakteryjny
(w praktyceu dorastającychpisklątsprawdzają
sięchinolony,np.enrofloksacyna 10%lubjej
pochodnew dawce 2 ml/litrwodydo picia).
Wartoprzy tympamiętać,żepisklętajerzyka
powinny być pojone po każdym karmieniu,
a napojeniejerzykajestmożliwepoprzezotworynosowe,bezpotrzebyotwieraniadzioba.
Pasożyty
U młodychjerzyków,pozakrwiopijnymiroztoczamiz rodzajuDermanyssus i Ornithonyssus orazkleszczami,stwierdzasięwpleszcze
(muchówkiz rodzinyHypoboscidae)orazpasożytywewnętrzne.W tejostatniejgrupiedominują kokcydia z rodzaju Isospora. Inne
pasożyty, jak przywry i nicienie, są rzadko
stwierdzaneu piskląt,cowynikazesposobu
życiai dietytegogatunku. W raziestwierdzenia kokcydiozy skuteczne jest podawanie

przez 3 dniz wodądo piciapreparatuzawierającegotoltrazurilw dawce 1 ml 2,5%roztworu
na litrwody.W raziestwierdzeniaektopasożytówskutecznei bezpiecznejestopudrowanie
pisklątzasypkązawierającąpermetrynę.
Drożdżyca
U pisklątodchowywanychsztucznie,przy niezachowaniuhigieny,mogąsięzdarzyćinfekcje
powodowaneprzezdrożdżaki.Pierwszymobjawem są zwykle białawe złogi w jamie
dziobowej,a późniejdołączasięniechęćdo pobieraniapokarmui zmianakonsystencjikału.
Przestrzeganiezasadykarmieniapiskląttylko
przy pustymwolui pojeniaichpo karmieniu
(w tymprzypadkudo dziobaw celuspłukania
resztekpokarmów)orazpodawanieimdo dziobapo kropliwitaminyA zwyklepozwalaograniczyć rozwój infekcji. Gdy to nie nastąpi,
skuteczneokazujesiępędzlowaniejamyustnej
preparatemzawierającym 2,5%natamycynę lub
zawiesiną Nystatyny (maksymalnie 100 000
j.m./ml, najwyżej 1 ml/300 gm.c. dziennie).
Przy stosowaniutychlekówjamadziobowa
powinnabyćwstępnieoczyszczona,abyzachodziłabezpośredniareakcjamiędzylekiem
a drożdżakami.
Zaplątaniew nitki
Do budowy gniazd jerzyki używają różnych
materiałów chwytanych przez nie w powie-
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Ryc. 6. Pisklę z wypadniętymi lotkami.

Ryc. 7. Napojenie jerzyka jest najłatwiejsze poprzez nozdrza.

trzu.bardzoczęstosątonitkilubplastikowe
włókna,któreczasemzaplątująsięna nogach
piskląt, powodującmartwicęi odpadaniepalców. Gdy problem dotyczy maksymalnie
dwóchpalcóww jednejkończynie,totakokaleczonyptakpowiniensobieporadzićw późniejszym życiu. Gdy jednak zostanie
ograniczonamożliwośćprzytrzymywaniasię
ptakana pionowejskale(możnatosprawdzić
na ścianiebudynkuo chropowatymtynku),to
takokaleczonegoosobnikanależypoddaćeutanazji.

Z a s a dy pi e l ę gn a c j i pi s k l ą t
Mającdo pielęgnacjijednegojerzyka, można
poprzestać na podawaniu larw mącznika
i świerszczy (zalecane jest podawanie tylko
odwłoków)z dodatkiemdowolnegopreparatu
mineralno-witaminowego przeznaczonego
dla ptaków. Przy większej liczbie piskląt
(w AzyludlaPtakówjednorazowoprzebywa
nawetpowyżej 100osobników)sprawdzasię
pokarmzastępczyw postacimieszankinabiałowej opartej na wysokiej jakości twarogu
z dodatkiemjajana twardo,mąkikukurydzianej,suszonychskorupiakówi preparatumineralno-witaminowego.Prawidłowoprzygotowany pokarm powinien mieć konsystencję
plasteliny.Do karmieniapisklątużywasięporcjipokarmuwielkościi kształtukapsułki.Jednorazowo, w zależnościod wielkościpisklęcia
i wprawy, możnapodaćod 1 do 8 porcji.Pojenie powinno odbywać się przed, w trakcie
i po karmieniu, gdyż ułatwia to przełykanie
pokarmu.Nienależypodawaćzbytdużejilości wody, jeżeli w jamie ustnej znajduje się
nieprzełkniętaporcjapokarmu,łatwobowiem
doprowadzić do zachłyśnięcia i śmierci.
W praktycenajwygodniejpodawaćwodępipetą po kropelce na nozdrza, jednocześnie
sprawdzając, czyptakprzełyka.
Niejednokrotnie jerzyki odmawiają przyjmowaniapokarmu.Uzasadnionejestwtedy
karmienieichna siłę,jednakczynnośćtawymaga doświadczenia, gdyż wykonana niewprawnie, możedoprowadzićdo uszkodzenia
dziobai uniemożliwićnormalne pobieranie
pokarmu.W naturzerodzicestymulująmłode
poprzez delikatne dotykanie okolicy dzioba
i wydawanie charakterystycznych wysokich
dźwięków.Młody,dobrzerokującyjerzykbędzieenergiczniereagowałna wszelkiemanipulacjei domagałsiępokarmu. Częstotliwość
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Ryc. 8. Złamane lotki dłoniowe nie rokują nadziei na regenerację.

karmieńpowinnowyznaczaćtempo, z jakim
opróżnianejestwolepisklęcia, orazto,ilepokarmujesteśmyw staniepodaćjednorazowo.
Liczba karmień może zatem wahać się
od trzechdo nawetdziesięciuna dobę.
Kolejnymważnymelementemjestsposób
przetrzymywania ptaków. Nieopierzone pisklętapotrzebująz oczywistychwzględówdogrzewania.Jeślirobimytoza pomocąlampki
i niekontrolujemyjednocześniewilgotności
w pomieszczeniu,trzebazdaćsobiesprawę, iż
pisklętraciwodęi powinnobyćdodatkowo
pojone. Do przetrzymywania opierzonych
ptakówdoskonalenadająsięzamykanepudełkapo butachz wyciętymiotworamiwentylacyjnymi (jerzyki z łatwością uciekają
z otwartych pudełek i przeciskają się przez
szczeliny).Dobrzesprawdzającymsiępodłożemsąręcznikipapierowe.Z uwagina ryzyko
wystąpieniaaspergilozyniewskazanejestużywaniesiana,trocinlubinnychpylącychsubstratów, sprzyjających rozwojowi grzybów.
Absolutnieprzeciwwskazanajestwata,gdyż

bardzołatwozaplątująsięw niąkończynyi bywaonapołykanaprzezptaki. Przetrzymywanie jerzyków w klatkach kończy się
nieodwracalnym zniszczeniem lotek i przekreśleniemichszansna odlot,podobniejest
w przypadku ptaków trzymanych luzem
w mieszkaniu.
Nieodłącznymelementemodchowujestregularnakontrolaprzyrostówmasyciała, a także mierzenie długości lotek. Masa ciała
i długość lotek przesądzają o losach ptaka.
Kiedystwierdzimyjuż, żeptakosiągnąłodpowiednieparametry,wartoupewnićsię, żezakończyłsięwzrostpiór,czyliżeżadnalotkaani
sterówkaniejestpokrytaosłonką,a pióramająodpowiednikształt.Piórazabrudzonekałemdelikatnieprzecieramyzwilżonągąbką.
Pierwsze próby lotu powinny przebiegać
pod wiatr, przy dobrejpogodziei nad miękkim
podłożem. Ptaka podrzucamy na wysokość
głowy,w miejscugdziemożliwejeststopniowenabieraniewysokości(brakwysokichprzeszkód,o któremógłbysięrozbić).
ChORObyPtAKóW–MONOGRAFIA(2008)

Ryc. 9. Jerzyk posklejany pianką montażową – tragiczny skutek ocieplania budynków.

Ryc. 10. Pisklę z odbarwionym i niedorozwiniętym upierzeniem.
Zdarzasięjednak,żepodrzuconyw tensposóbptakniepoleci,nawetmimodobrejkondycji,gdyżjegomasaciałamożebyćzbytduża
w stosunkudo długościskrzydeł.W takiejsytuacjiwartopoczekaćkilkadnii ponowićpróbę. Drugą możliwością jest niewykryty uraz
pasabarkowego.W takimprzypadkuptakbędzieleciał, alejegoskrzydłaniebędąpracowałysymetrycznie.

P t a k i d o r o sł e
 orosłejerzykiróżniąsięod młodychjednoliD
ciebrązowoczarnymubarwieniem.PtakiznaChORObyPtAKóW–MONOGRAFIA(2008)

lezione na ziemi powinny być przebadane
pod kątemurazów, a w przypadkuwykluczeniatrwałychobrażeń– napojonei ponownie
wypuszczonepo kilkugodzinachodpoczynku.
Dorosłeptakipodrzucamyw podobnysposób
jakptakimłode.Podejmującpróbydłuższej
rehabilitacjidorosłegojerzyka, trzebasięliczyć z dużymi utrudnieniami podczas jego
karmienia.
4
Piśmiennictwo dostępne u Autorów.
Ryc. – Autorzy

CEVAMULINE 125mg/mlroztwórdoustny
Podmiotodpowiedzialny: CEVASANtEANIMALE,Z.I.La
ballastiere, 33 501Libourne,Francja.
Wytwórcaodpowiedzialnyza zwolnienieserii: CEVASANtEANIMALE,Z.I.treslebois, 22600Loudeac,Francja.
Zawartośćsubstancjiczynnej(-ch)i innychsubstancji: 1
mlzawiera: tiamulina– 101,2mg,odpowiednikwodorofumaranutiamuliny– 125mg,alkoholbenzylowy– 15mg.
Roztwórprzejrzysty,bezbarwnydo bladożółtego.
Wskazania:Kuryi indyki: Leczeniei zapobieganieprzewlekłych chorób układu oddechowego wywołanych przez
szczepywrażliwena tiamulinę:Mycoplasma gallisepticum,
Mycoplasma meleagridis.Świnie: Leczenieenzootycznej
bronchopneumonii wywołanej przez szczepy wrażliwe
na tiamulinę:Mycoplasma hyopneumoniae,Mycoplasma
hyorhinis.Leczeniekrwotocznejdyzenteriiwywołanejlub
powikłanejprzezszczepywrażliwena tiamulinę:Brachyspira hyodysenteriae.
Przeciwwskazania:Niepodawaćproduktówzawierających
monenzynę,salinomycynęi narazynęi innychmonowalentnychantybiotykówjonoforowych 7dniprzed,w trakcie
oraz 7dnipo leczeniuzwierząt.
Działanianiepożądane:W rzadkichprzypadkachpo podaniudoustnymnotujesięnadwrażliwośćna tiamulinę,objawiającąsięostrymzapaleniemskóry,z rumieniemi silnym
świądem.Niekorzystnereakcjesączęstołagodnei przejściowe,alesporadyczniemogąbyćpoważne.W przypadkuwystąpienia tego typu działań niepożądanych, należy
natychmiastprzerwaćleczeniei opłukaćzwierzętai kojce
wodą.Zazwyczajpoprawanastępujebardzoszybko.Pomocnemożebyćleczenieobjawowe,takiejakterapiaelektrolitamii terapiaprzeciwzapalna.
Docelowegatunkizwierząt: kury,indyki,świnie.
Dawkowaniedlakażdegogatunku,droga(-i)i sposóbpodania:Kuryi indyki: 20mgtiamulinyna 1 kgmasyciała
na dzień(równowartość 24,7mgwodorofumaranutiamuliny/kgmasyciała/dzień),doustniez wodądo picia,równowartość 19,75mlroztworuna 100 kgmasyciałana dzień,
przez 3do 5dniw zależnościod nasileniachoroby. Świnie: 6,48-8,1mgtiamulinyna 1 kgmasyciałana dzień(równowartość 8do 10mgwodorofumaranutiamuliny/kgmasy
ciała/dzień),przez 5dnidoustniez wodądo picia,równowartość 6.40do 8mlroztworuna 100 kgmasyciałana dzień,
przez 5dni.
Zaleceniadlaprawidłowegopodania:brak.
Okreskarencji:tkankijadalne:
Świnie
– 6dni
Kury
– 6dni
Indyki
– 6dni
Jaja
– zerodni
Szczególne środki ostrożności przy przechowywaniu:
okrestrwałościpo pierwszymotwarciuopakowaniabezpośredniego– 3miesiące. Okrestrwałościpo rozpuszczeniu
w wodziedo picia– 24godziny. Nieużywaćpo upływiedatyważnościpodanejna etykiecie. brakszczególnychśrodków ostrożności dotyczących przechowywania.
Przechowywaćw miejscuniedostępnymi niewidocznym
dladzieci.
Specjalneostrzeżenia:
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania
u zwierząt:Zastosowanieproduktupowinnobyćoparte
o wyniktestuwrażliwości.Leczenienależystosowaćwyłączniew stadzie,z któregowyizolowanodrobnoustrojewrażliwe na tiamulinę. Należy unikać długotrwałego lub
powtórnegopodawaniaproduktu,jednocześniepoprawić
zarządzanieobiektemorazczyszczeniei dezynfekcję.
Specjalneśrodkiostrożnościdlaosóbpodającychproduktyleczniczezwierzętom:unikaćkontaktuproduktuze
skórąi oczami.W przypadkukontaktu,przemyćdokładnie
wodą,i jeżelijesttokoniecznezwrócićsięo pomoclekarską.
Specjalneśrodkiostrożnościprzy unieszkodliwianiuniezużytegoproduktuleczniczegolubodpadów,jeślisąwymagane: Niewykorzystanyproduktleczniczyweterynaryjny
lubjegoodpadynależyunieszkodliwićw sposóbzgodny
z obowiązującymiprzepisami.
Inneinformacje:
Właściwości farmakologiczne: tiamulina jest półsyntetycznąpochodnąantybiotykuz grupypleuromutylin.tiamulinajest antybiotykiembakteriostatycznymdziałającym
poprzezhamowaniesyntezybiałekprzezodwracalnewiązaniez podjednostką 50Srybosomu.
tiamulinawykazujeaktywnośćw stosunkudo Brachyspira
(Brachyspira hyodysenteriae,Brachyspira pilosicoli),mykoplazm(Mycoplasma hyopneumoniae,Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae),
Lawsonia intracellularis, Actinobacillus pleuropneumoniae,
Haemophilus sp.,Clostridium perfringens.
Mechanizmopornościjestchromosomalny.Pojawieniesię
opornościjestpowolnei postępujące.Niewystępujeopornośćkrzyżowaz makrolidamii substancjamipokrewnymi.
Wielkośćopakowania:Niewszystkiewielkościopakowaniamogąbyćwprowadzanedo obrotu.
Stosowaćwyłącznieu zwierząt.
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