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Dr n. wet. An drzej G. Kru sze wicz
Miej ski Ogród Zoo lo gicz ny w War sza wie
Agniesz ka Czuj kow ska
stu dent ka V ro ku Wy dzia łu Me dy cy ny 
We te ry na ryj nej SGGW w War sza wie 

JJee  rrzzyy  kkii  ((AAppuuss  aappuuss))  ssttaa  jjąą  ssiięę  ww mmiiaa  --
ssttaacchh  ccoo  rraazz  lliicczz  nniieejj  sszzyy  mmii  ppaa  ccjjeenn  ttaa  mmii
lleecczz  nniicc  wwee  ttee  rryy  nnaa  rryyjj  nnyycchh  ii ppeenn  ssjjoo  nnaa  rriiuu  --
sszzaa  mmii  oośśrroodd  kkóóww  rree  hhaa  bbii  llii  ttaa  ccjjii  zzwwiiee  rrzząątt..
WWyy  nnii  kkaa  ttoo  zz jjeedd  nneejj  ssttrroo  nnyy  zz pprrzzee  pprroo  --
wwaa  ddzzaa  nneejj  ww mmiiaa  ssttaacchh  aakk  ccjjii  oocciiee  ppllaa  nniiaa
bbuu  ddyynn  kkóóww,,  aa ccoo  zzaa ttyymm  iiddzziiee  nniisszz  cczzee  --
nniiaa  mmiieejjsscc  ggnniiaazz  ddoo  wwaa  nniiaa  ttee  ggoo  ggaa  ttuunn  --
kkuu,,  aa zz ddrruu  ggiieejj  ssttrroo  nnyy  zzee  wwzzrroo  ssttuu
wwrraażż  llii  wwoo  śśccii  mmiieesszz  kkaańń  ccóóww  mmiiaasstt
nnaa ppoo  ttrrzzee  bbyy  zzwwiiee  rrzząątt..

Ocie�pla�nie�bu�dyn�ków,�do�fi�nan�so�wy�wa�-
ne�z fun�du�szy�eko�lo�gicz�nych�i ja�ko�ta�-
kie� jak� naj�bar�dziej� pro�eko�lo�gicz�ne,

by�wa�prze�pro�wa�dza�ne�źle�lub�w trak�cie�trwa�-
nia�se�zo�nu�lę�go�we�go�pta�ków�i spra�wia,�że�uby�-
wa�miejsc� od�po�wied�nich� do gniaz�do�wa�nia,
głów�nie� je�rzy�ków,� wró�bli� i ka�wek.� Do�pie�ro
od nie�daw�na�or�ga�ni�za�cje�po�za�rzą�do�we�dzia�-
ła�ją�ce�na rzecz�ochro�ny�pta�ków�sta�ra�ją�się�re�-
kom�pen�so�wać� nisz�cze�nie� miejsc� lę�go�wych
przez�mon�to�wa�nie�na bu�dyn�kach�od�po�wied�-
nich�bu�dek�lę�go�wych.�Na�dal�jed�nak�wie�le�je�-
rzy�ków�za�kła�da�swe�gniaz�da�– z bra�ku�in�nych
miejsc – pod bla�sza�ny�mi�da�cha�mi.�W upal�ne
lip�co�we�dni�ich�pi�sklę�ta,�prze�grza�ne�i od�wod�-
nio�ne,�przed�wcze�śnie�wy�ska�ku�ją�z gniazd�i zu�-
peł�nie�jesz�cze�nie�po�rad�ne�do�sta�ją�się�w rę�ce
lu�dzi,�któ�rzy�szu�ka�ją�po�ra�dy�lub�po�mo�cy�u le�-
ka�rzy�we�te�ry�na�rii.�

NNiiee  ccoo  bbiioo  lloo  ggiiii
Je�rzy�ki�wbrew�po�zo�rom�są�bli�żej�spo�krew�nio�-
ne�z ko�li�bra�mi�niż�ja�skół�ka�mi.�Ich�po�do�bień�-
stwo�do ja�skó�łek�wy�ni�ka�z po�dob�ne�go�spo�so�bu
zdo�by�wa�nia�po�kar�mu.�Do nie�daw�na� je�rzy�ki
by�ły� łą�czo�ne�z ko�li�bra�mi�w ob�rę�bie� jed�ne�go
rzę�du.�Obec�nie,�po zmia�nach�w sys�te�ma�ty�ce,
je�rzy�ki na�le�żą�do rzę�du�je�rzy�ko�wych�(Apo di -
for mes) i ro�dzi�ny�je�rzy�ko�wa�tych�(Apo di dae).
Roz�pię�tość� ich� skrzy�deł� wy�no�si 40-45 cm,
ama�sa�cia�ła�wa�ha�się�od 35�do 50 g.�Do Pol�ski
przy�la�tu�ją�w pierw�szych�dniach�ma�ja,�a na zi�-
mo�wi�ska�w tro�pi�kal�nej�Afry�ce�od�la�tu�ją�w trze�-
ciej� de�ka�dzie� sierp�nia.� Wrze�śnio�we� ob�ser�-
wa�cje�te�go�ga�tun�ku�są�bar�dzo�rzad�kie.�Od�lot
na zi�mo�wi�ska�od�by�wa�się�na�gle,�a od�la�tu�je�jed�-
no�cze�śnie�ca�ła�ko�lo�nia,�na�wet�gdy�w nie�któ�-
rych�gniaz�dach�są�jesz�cze�nie�lot�ne�pi�sklę�ta.�Są
one�po�rzu�ca�ne�przez�swych�ro�dzi�ców.�
Je�rzy�ki� doj�rze�wa�ją� płcio�wo�w wie�ku 2 lat.
W wie�lu�pod�ręcz�ni�kach�po�ku�tu�je�pa�ra�dok�sal�-
ny�po�gląd,�że�od opusz�cze�nia�gniaz�da�ro�dzin�-
ne�go�do za�ło�że�nia�wła�sne�go� gniaz�da� je�rzyk
ni�gdy�nie�lą�du�je�i prze�by�wa�w po�wie�trzu�nie�-

ustan�nie�przez 2 la�ta.�Je�rzy�ki�zdo�by�wa�ją�w po�-
wie�trzu�po�karm, chwy�ta�jąc�owa�dy�w lo�cie,�ga�-
szą� pra�gnie�nie, chwy�ta�jąc� kro�ple� desz�czu,
w lo�cie�śpią, szy�bu�jąc�nawy�so�ko�ści�oko�ło 2 ty�-
się�cy�me�trów,�w lo�cie�ko�pu�lu�ją�i chwy�ta�ją�bu�-
du�lec�na gniaz�do.�Ma�ją�krót�kie,�ale�sil�ne�no�gi,
za�koń�czo�ne� ostry�mi� pa�zur�ka�mi.� Gdy�by� nie
uży�wa�ły�tych�nóg�przez 2 la�ta,�to�nie�mo�gły�by
być�one�tak�sil�ne.�Pier�wot�nie�je�rzy�ki�za�sie�dla�-
ły� gó�ry,� gniaz�du�jąc�w szcze�li�nach� skal�nych,
i na pew�no�po�tra�fią�za�wi�snąć�na pio�no�wej�ska�-
le, trzy�ma�jąc�się�swy�mi�krót�ki�mi,�ale�sil�ny�mi
łap�ka�mi.�Za�rów�no�do�ro�słe, jak�i mło�de�je�rzy�ki
po�tra�fią�za�paść�w stan�odrę�twie�nia,�nie�mal�hi�-
ber�na�cji,� gdy� nie�do�sta�tek� po�kar�mu� i ni�ska
tem�pe�ra�tu�ra�ma�ją�cha�rak�ter�okre�so�wy.�Prze�-
cze�ka�nie�nie�ko�rzyst�nych�wa�run�ków�w sta�nie
odrę�twie�nia�umoż�li�wia�oszczę�dza�nie�ener�gii.
W tym�sta�nie�zmniej�sza�się�tem�pe�ra�tu�ra�cia�ła
je�rzy�ka� i ule�ga�ją� zwol�nie�niu� pod�sta�wo�we
funk�cje� ży�cio�we,�w tym�czę�sto�tli�wość�pra�cy
ser�ca.�Pi�sklę� je�rzy�ka�w wa�run�kach�eks�pe�ry�-
men�tal�nych�mo�że�gło�do�wać�na�wet�przez 7 ty�-
go�dni.� Po ta�kim� okre�sie� gło�du� ma� jed�nak
zni�ko�me�szan�se�na pra�wi�dło�wy�roz�wój�i uzy�-
ska�nie�lot�no�ści�do cza�su�je�sien�ne�go�od�lo�tu�ko�-
lo�nii�lę�go�wej.�Kil�ku�dnio�we�gło�dów�ki�pi�skląt,
np.�pod�czas�dłu�go�trwa�łych�opa�dów,�gdy�że�ro�-
wa�nie�do�ro�słych�pta�ków�nie�jest�moż�li�we,�nie
stwa�rzają�dla�nich�żad�ne�go�ry�zy�ka.�Po uzy�ska�-
niu�od�po�wied�niej�ma�sy�cia�ła�(min. 45�g) i dłu�-
go�ści� skrzy�dła� (min. 160�mm)�mło�dy� je�rzyk
opusz�cza�gniaz�do.�Od ra�zu�ma�umie�jęt�ność�la�-
ta�nia�i chwy�ta�nia�owa�dów�w lo�cie.�Nie�jest�do�-
kar�mia�ny� przez� ro�dzi�ców� i nie� wra�ca

do gniaz�da.�Roz�wój�pi�sklę�cia�je�rzy�ka�trwa 42-
-45 dni (wy�sia�dy�wa�nie 2-3 bia�łych�jaj�trwa 19-
-20�dni).�

NNaajj  cczzęęsstt  sszzee  pprroo  bbllee  mmyy
Przez 10� lat�dzia�ła�nia�Ośrod�ka�Re�ha�bi�li�ta�cji
Pta�ków�Chro�nio�nych,�czy�li�„Pta�sie�go�Azy�lu”
w war�szaw�skim�ogro�dzie�zoo�lo�gicz�nym,�je�go
pa�cjen�ta�mi�by�ły�aż 1663 je�rzy�ki. Z tej�gru�py 923
pta�ki�wy�pusz�czo�no�na wol�ność�(55,5%), 550
pod�da�no� eu�ta�na�zji� (33,1%), a 190� pa�dło
(11,4%).�
Do Azy�lu�naj�czę�ściej�tra�fia�ją�pi�sklę�ta�w róż�-
nym�sta�dium�za�gło�dze�nia�i od�wod�nie�nia,�cza�-
sem� z ura�za�mi� to�wa�rzy�szą�cy�mi� upad�ko�wi
z du�żej�wy�so�ko�ści.�Owie�le�mniej�szą�gru�pę�sta�-
no�wią�osob�ni�ki�do�ro�słe,�więk�szość�ze�zła�ma�-
nia�mi�skrzy�deł�kwa�li�fi�ku�ją�cy�mi�do eu�ta�na�zji.�

PPrroo  bbllee  mmyy  zzddrroo  wwoott  nnee  ppii  sskklląątt
Od�wod�nie�nie�i prze�grza�nie
Pi�sklę�ta�wy�ska�ku�ją�ce�z gniazd�są�zwy�kle�prze�-
grza�ne� i od�wod�nio�ne.� Je�że�li� nie� wy�stą�pią
u nich�ob�ja�wy�ze�stro�ny�ośrod�ko�we�go�ukła�du
ner�wo�we�go,�w tym�za�bu�rze�nia�rów�no�wa�gi,�to
z re�gu�ły�uda�je�się�im�po�móc.�Sy�tu�acja�po�gar�-
sza� się,� gdy� ta�kie� pi�sklę� nie� tra�fia� od ra�zu
do wy�spe�cja�li�zo�wa�ne�go�le�ka�rza,�ale�jest�na si�-
łę�kar�mio�ne�nie�od�po�wied�nim�dla�nie�go�po�-
kar�mem.� Fa�tal�ne� skut�ki� wy�stę�pu�ją� nie�mal
za�wsze� po na�kar�mie�niu� pi�sklę�cia�mle�kiem,
mię�sem�lub�se�rem.�Na�po�je�nie�ta�kie�go�pa�cjen�-
ta�jest�o wie�le�waż�niej�sze�niż�kar�mie�nie,�a po�-
da�nie� po�kar�mu� po�win�no� na�stą�pić� do�pie�ro
po kil�ka�krot�nym�na�po�je�niu.�

JJeerrzzyykkii  jjaakkoo  ppaaccjjeennccii  lleecczznniicc
wweetteerryynnaarryyjjnnyycchh

Ryc. 1. Do ro sły (po le wej) i mło dy je rzyk.
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Wy�pa�da�nie�lo�tek�dło�nio�wych
Pi�sklę�ta,�któ�re�ule�gły�od�wod�nie�niu, są�na�ra�żo�-
ne�na wy�stą�pie�nie�pew�ne�go�fe�no�me�nu,�któ�ry
ni�we�czy�wszel�kie�pró�by�ich�re�ha�bi�li�ta�cji�lub�le�-
cze�nia.�Zja�wi�sko�to�po�le�ga�na wy�pa�da�niu�lo�-
tek� dło�nio�wych� w kil�ka� dni� po na�ra�że�niu
pi�sklę�cia�na od�wod�nie�nie�i(lub) prze�grza�nie.
Wy�pa�da�ją�ce� lot�ki�ma�ją�ga�la�re�to�wa�te�za�koń�-
cze�nia�miesz�ków�z ob�ja�wa�mi�ich�ob�umar�cia
(brak�ukrwie�nia).�Powy�pad�nię�ciu�lot�ki�nie�od�-
ra�sta�ją�lub�od�ra�sta�ją�zde�for�mo�wa�ne,�zbyt�krót�-
kie�al�bo�skrę�co�ne�wo�kół�swej�osi.�Wy�pad�nię�cie
lo�tek�u pi�skląt�je�rzy�ka�jest�więc�wy�star�cza�ją�-
cym�wska�za�niem�do eu�ta�na�zji.�

Za�tru�cia�po�kar�mo�we
Je�rzy�ki�zdo�by�wa�ją�po�karm�dla�pi�skląt, chwy�ta�-
jąc�owa�dy�wy�so�ko�nad zie�mią.�Nie�są�więc�na�ra�-
żo�ne� na za�tru�cia� środ�ka�mi� ochro�ny� ro�ślin
i in�ny�mi�po�dob�ny�mi�tok�sy�nami.�Za�tru�cia�po�-
kar�mo�we�zda�rza�ją�się�u nich�na sku�tek�nie�od�-
po�wied�nie�go�po�kar�mu�po�da�ne�go�przez�lu�dzi,
któ�rzy�w do�brej�wie�rze�po�da�ją�im�np.�mle�ko,
su�ro�we�mię�so,�cze�ko�la�dę,�lar�wy�much.�W ta�kim
wy�pad�ku�pi�sklę�po�win�no�otrzy�mać�do dzio�ba
kil�ka�kro�pli�za�wie�si�ny�wę�gla�lecz�ni�cze�go�lub�np.
Smec�ty,� a póź�niej� pre�pa�rat� an�ty�bak�te�ryj�ny
(wprak�ty�ce�u do�ra�sta�ją�cych�pi�skląt�spraw�dza�ją
się�chi�no�lo�ny,�np.�en�ro�flok�sa�cy�na 10%�lub�jej
po�chod�ne�w daw�ce 2 ml/litr�wo�dy�do pi�cia).
War�to�przy tym�pa�mię�tać,�że�pi�sklę�ta�je�rzy�ka
po�win�ny� być� po�jo�ne� po każ�dym� kar�mie�niu,
ana�po�je�nie�je�rzy�ka�jest�moż�li�we�po�przez�otwo�-
ry�no�so�we,�bez�po�trze�by�otwie�ra�nia�dzio�ba.�

Pa�so�ży�ty
U mło�dych�je�rzy�ków,�po�za�krwio�pij�ny�mi�roz�-
to�cza�mi�z ro�dza�ju�Der ma nys sus i Or ni tho nys -
sus oraz�klesz�cza�mi,�stwier�dza�się�wplesz�cze
(mu�chów�ki�z ro�dzi�ny�Hy po bo sci dae)�oraz�pa�-
so�ży�ty�we�wnętrz�ne.�W tej�ostat�niej�gru�pie�do�-
mi�nu�ją kok�cy�dia� z ro�dza�ju� Iso spo ra.� In�ne
pa�so�ży�ty,� jak� przy�wry� i ni�cie�nie, są rzad�ko
stwier�dza�ne�u pi�skląt,�co�wy�ni�ka�ze�spo�so�bu
ży�cia�i die�ty�te�go�ga�tun�ku. W ra�zie�stwier�dze�-
nia� kok�cy�dio�zy� sku�tecz�ne� jest� po�da�wa�nie

przez 3 dni�z wo�dą�do pi�cia�pre�pa�ra�tu�za�wie�ra�-
ją�ce�go�tol�tra�zu�ril�w daw�ce 1ml 2,5%�roz�two�ru
na litr�wo�dy.�W ra�zie�stwier�dze�nia�ek�to�pa�so�ży�-
tów�sku�tecz�ne�i bez�piecz�ne�jest�opu�dro�wa�nie
pi�skląt�za�syp�ką�za�wie�ra�ją�cą�per�me�try�nę.�

Droż�dży�ca�
U pi�skląt�od�cho�wy�wa�nych�sztucz�nie,�przy nie�-
za�cho�wa�niu�hi�gie�ny,�mo�gą�się�zda�rzyć�in�fek�cje
po�wo�do�wa�ne�przez�droż�dża�ki.�Pierw�szym�ob�-
ja�wem� są� zwy�kle� bia�ła�we� zło�gi� w ja�mie
dziobowej,�a póź�niej�do�łą�cza�się�nie�chęć�dopo�-
bie�ra�nia�po�kar�mu�i zmia�na�kon�sy�sten�cji�ka�łu.
Prze�strze�ga�nie�za�sa�dy�kar�mie�nia�pi�skląt�tyl�ko
przy pu�stym�wo�lu�i po�je�nia�ich�po kar�mie�niu
(w tym�przy�pad�ku�do dzio�ba�w ce�lu�spłu�ka�nia
resz�tek�po�kar�mów)�oraz�po�da�wa�nie�im�dodzio�-
ba�po kro�pli�wi�ta�mi�ny�A zwy�kle�po�zwa�la�ogra�-
ni�czyć� roz�wój� in�fek�cji.� Gdy� to� nie� na�stą�pi,
sku�tecz�ne�oka�zu�je�się�pędz�lo�wa�nie�ja�my�ust�nej
pre�pa�ra�tem�za�wie�ra�ją�cym2,5%�na�ta�my�cy�nę lub
za�wie�si�ną� Ny�sta�ty�ny� (mak�sy�mal�nie 100 000
j.m./ml, naj�wy�żej 1ml/300 g�m.c. dzien�nie).
Przy sto�so�wa�niu�tych�le�ków�ja�ma�dziobowa
po�win�na�być�wstęp�nie�oczysz�czo�na,�aby�za�-
cho�dzi�ła�bez�po�śred�nia�re�ak�cja�mię�dzy�le�kiem
a droż�dża�ka�mi.

Za�plą�ta�nie�w nit�ki
Do bu�do�wy�gniazd� je�rzy�ki�uży�wa�ją� róż�nych
ma�te�ria�łów�chwy�ta�nych�przez�nie�w po�wie�-

Ryc. 2. Mło dy (po le wej) i do ro sły je rzyk. Ryc. 3. Por tret kil ku dnio we go pi sklę cia.

Ryc. 4. Kil ku dnio we pi sklę z pra wi dło wo wy peł nio nym wo lem. Ryc. 5. Znisz czo ne lot ki nie ro ku ją na dziei na re ha bi li ta cję.

WWsskkaa  zzaa  nniiaa  
ddoo eeuu  ttaa  nnaa  zzjjii  jjee  rrzzyy  kkóóww
• Zła�ma�nie�ko�ści�skrzy�deł�
•� Po�waż�ne�ob�ra�że�nia�nóg�
•� Uszko�dze�nie� lo�tek� dło�nio�wych� lub� ich
brak�

•� De�for�ma�cje�dzio�ba�
•� brak�przy�ro�stów�ma�sy�cia�ła�przez�mi�ni�-
mum 5 dni�

•� brak�moż�li�wo�ści�wy�pusz�cze�nia� na wol�-
ność�przed koń�cem�wrze�śnia�

•� Wy�łą�cze�nie�funk�cji�jed�ne�go�z oczu�
•� Za�bu�rze�nia�ko�or�dy�na�cji�ru�cho�wej�utrzy�-
mu�ją�ce�się�po�nad 7 dni.�

�
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trzu.�bar�dzo�czę�sto�są�to�nit�ki�lub�pla�sti�ko�we
włók�na,�któ�re�cza�sem�za�plą�tu�ją�się�na no�gach
pi�skląt, po�wo�du�jąc�mar�twi�cę�i od�pa�da�nie�pal�-
ców.� Gdy� pro�blem� do�ty�czy� mak�sy�mal�nie
dwóch�pal�ców�w jed�nej�koń�czy�nie,�to�tak�oka�-
le�czo�ny�ptak�po�wi�nien�so�bie�po�ra�dzić�w póź�-
niej�szym� ży�ciu.� Gdy� jed�nak� zo�sta�nie
ogra�ni�czo�na�moż�li�wość�przy�trzy�my�wa�nia�się
pta�ka�na pio�no�wej�ska�le�(moż�na�to�spraw�dzić
na ścia�nie�bu�dyn�ku�o chro�po�wa�tym�tyn�ku),�to
tak�oka�le�czo�ne�go�osob�ni�ka�na�le�ży�pod�dać�eu�-
ta�na�zji.

ZZaa  ssaa  ddyy  ppiiee  llęę  ggnnaa  ccjjii  ppii  sskklląątt  
Ma�jąc�do pie�lę�gna�cji�jed�ne�go�je�rzy�ka, moż�na
po�prze�stać� na po�da�wa�niu� larw� mącz�ni�ka
i świersz�czy� (za�le�ca�ne� jest� po�da�wa�nie� tyl�ko
od�wło�ków)�z do�dat�kiem�do�wol�ne�go�pre�pa�ra�tu
mi�ne�ral�no�-wi�ta�mi�no�we�go� prze�zna�czo�ne�go
dla� pta�ków.� Przy więk�szej� licz�bie� pi�skląt
(w Azy�lu�dla�Pta�ków�jed�no�ra�zo�wo�prze�by�wa
na�wet�po�wy�żej 100�osob�ni�ków)�spraw�dza�się
po�karm�za�stęp�czy�w po�sta�ci�mie�szan�ki�na�bia�-
ło�wej� opar�tej� na wy�so�kiej� ja�ko�ści� twa�ro�gu
z do�dat�kiem�ja�ja�na twar�do,�mą�ki�ku�ku�ry�dzia�-
nej,�su�szo�nych�sko�ru�pia�ków�i pre�pa�ra�tu�mi�ne�-
ral�no�-wi�ta�mi�no�we�go.�Pra�wi�dło�wo�przy�go�to-
wa�ny� po�karm� po�wi�nien� mieć� kon�sy�sten�cję
pla�ste�li�ny.�Do kar�mie�nia�pi�skląt�uży�wa�się�por�-
cji�po�kar�mu�wiel�ko�ści�i kształ�tu�kap�suł�ki.�Jed�-
no�ra�zo�wo, w za�leż�no�ści�odwiel�ko�ści�pi�sklę�cia
i wpra�wy,moż�na�po�dać�od 1 do 8 por�cji.�Po�je�-
nie� po�win�no� od�by�wać� się� przed,� w trak�cie
i po kar�mie�niu,�gdyż�uła�twia� to�prze�ły�ka�nie
po�kar�mu.�Nie�na�le�ży�po�da�wać�zbyt�du�żej�ilo�-
ści�wo�dy,� je�że�li�w ja�mie�ust�nej� znaj�du�je� się
nie�prze�łknię�ta�por�cja�po�kar�mu,�ła�two�bo�wiem
do�pro�wa�dzić� do za�chły�śnię�cia� i śmier�ci.
W prak�ty�ce�naj�wy�god�niej�po�da�wać�wo�dę�pi�-
pe�tą� po kro�pel�ce� na noz�drza,� jed�no�cze�śnie
spraw�dza�jąc, czy�ptak�prze�ły�ka.
Nie�jed�no�krot�nie� je�rzy�ki� od�ma�wia�ją� przyj�-
mo�wa�nia�po�kar�mu.�Uza�sad�nio�ne�jest�wte�dy
kar�mie�nie�ich�na si�łę,�jed�nak�czyn�ność�ta�wy�-
ma�ga� doświadczenia,� gdyż� wy�ko�na�na� nie�-
wpraw�nie,mo�że�do�pro�wa�dzić�do uszko�dze�nia
dzio�ba�i unie�moż�li�wić�nor�mal�ne po�bie�ra�nie
po�kar�mu.�Wna�tu�rze�ro�dzi�ce�sty�mu�lu�ją�mło�de
po�przez de�li�kat�ne�do�ty�ka�nie�oko�li�cy�dzio�ba
i wy�da�wa�nie� cha�rak�te�ry�stycz�nych� wy�so�kich
dźwię�ków.�Mło�dy,�do�brze�ro�ku�ją�cy�je�rzyk�bę�-
dzie�ener�gicz�nie�re�ago�wał�na wszel�kie�ma�ni�-
pu�la�cje�i do�ma�gał�się�po�kar�mu. Czę�sto�tli�wość

kar�mień�po�win�no�wy�zna�czać�tem�po, z ja�kim
opróż�nia�ne�jest�wo�le�pi�sklę�cia, oraz�to,�ile�po�-
kar�mu�je�ste�śmy�w sta�nie�po�dać�jed�no�ra�zo�wo.
Licz�ba� kar�mień� mo�że za�tem� wa�hać� się
od trzech�do na�wet�dzie�się�ciu�na do�bę.
Ko�lej�nym�waż�nym�ele�men�tem�jest�spo�sób
prze�trzy�my�wa�nia� pta�ków.� Nie�opie�rzo�ne� pi�-
sklę�ta�po�trze�bu�ją�z oczy�wi�stych�wzglę�dów�do�-
grze�wa�nia.�Je�śli�ro�bi�my�to�za po�mo�cą�lamp�ki
i nie�kon�tro�lu�je�my�jed�no�cze�śnie�wil�got�no�ści
w po�miesz�cze�niu,�trze�ba�zdać�so�bie�spra�wę, iż
pi�sklę� tra�ci�wo�dę� i po�win�no�być�do�dat�ko�wo
po�jo�ne.� Do prze�trzy�my�wa�nia� opie�rzo�nych
pta�ków�do�sko�na�le�na�da�ją�się�za�my�ka�ne�pu�-
deł�ka�po bu�tach�z wy�cię�ty�mi�otwo�ra�mi�wen�ty�-
la�cyj�ny�mi� (je�rzy�ki� z ła�two�ścią� ucie�ka�ją
z otwar�tych� pu�de�łek� i prze�ci�ska�ją� się� przez
szcze�li�ny).�Do�brze�spraw�dza�ją�cym�się�pod�ło�-
żem�są�ręcz�ni�ki�pa�pie�ro�we.�Z uwa�gi�na ry�zy�ko
wy�stą�pie�nia�asper�gi�lo�zy�nie�wska�za�ne�jest�uży�-
wa�nie�sia�na,�tro�cin�lub�in�nych�py�lą�cych�sub�-
stra�tów, sprzy�ja�ją�cych� roz�wo�jo�wi� grzy�bów.
Ab�so�lut�nie�prze�ciw�wska�za�na�jest�wa�ta,�gdyż

bar�dzo�ła�two�za�plą�tu�ją�się�w nią�koń�czy�ny�i by�-
wa�ona�po�ły�ka�na�przez�pta�ki. Prze�trzy�my�wa�-
nie� je�rzy�ków� w klat�kach� koń�czy� się
nie�od�wra�cal�nym�znisz�cze�niem� lo�tek� i prze�-
kre�śle�niem�ich�szans�na od�lot,�po�dob�nie�jest
w przy�pad�ku� pta�ków� trzy�ma�nych� lu�zem
wmiesz�ka�niu.�
Nie�od�łącz�nym�ele�men�tem�od�cho�wu�jest�re�-
gu�lar�na�kon�tro�la�przy�ro�stów�ma�sy�cia�ła, a tak�-
że� mie�rze�nie� dłu�go�ści� lo�tek.� Ma�sa� cia�ła
i dłu�gość� lo�tek� prze�są�dza�ją� o lo�sach� pta�ka.
Kie�dy�stwier�dzi�my�już, że�ptak�osią�gnął�od�po�-
wied�nie�pa�ra�me�try,�war�to�upew�nić�się, że�za�-
koń�czył�się�wzrost�piór,�czy�li�że�żad�na�lot�ka�ani
ste�rów�ka�nie�jest�po�kry�ta�osłon�ką,�a pió�ra�ma�-
ją�od�po�wied�ni�kształt.�Pió�ra�za�bru�dzo�ne�ka�-
łem�de�li�kat�nie�prze�cie�ra�my�zwil�żo�ną�gąb�ką.
Pierw�sze� pró�by� lo�tu� po�win�ny� prze�bie�gać
podwiatr, przy do�brej�po�go�dzie�i nadmięk�kim
pod�ło�żem.� Pta�ka� pod�rzu�ca�my� na wy�so�kość
gło�wy,�w miej�scu�gdzie�moż�li�we�jest�stop�nio�-
we�na�bie�ra�nie�wy�so�ko�ści�(brak�wy�so�kich�prze�-
szkód,�o któ�re�mógł�by�się�roz�bić).

Ryc. 6. Pi sklę z wy pad nię ty mi lot ka mi. Ryc. 7. Na po je nie je rzy ka jest naj ła twiej sze po przez noz drza.

Ryc. 8. Zła ma ne lot ki dło nio we nie ro ku ją na dziei na re ge ne ra cję.
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Zda�rza�się�jed�nak,�że�pod�rzu�co�ny�w ten�spo�-
sób�ptak�nie�po�le�ci,�na�wet�mi�mo�do�brej�kon�-
dy�cji,�gdyż�je�go�ma�sa�cia�ła�mo�że�być�zbyt�du�ża
w sto�sun�ku�do dłu�go�ści�skrzy�deł.�W ta�kiej�sy�-
tu�acji�war�to�po�cze�kać�kil�ka�dni�i po�no�wić�pró�-
bę.�Dru�gą�moż�li�wo�ścią� jest�nie�wy�kry�ty�uraz
pa�sa�bar�ko�we�go.�W ta�kim�przy�pad�ku�ptak�bę�-
dzie�le�ciał, ale�je�go�skrzy�dła�nie�bę�dą�pra�co�-
wa�ły�sy�me�trycz�nie.�

PPttaa  kkii  ddoo  rroo  ssłłee
�Do�ro�słe�je�rzy�ki�róż�nią�się�odmło�dych�jed�no�li�-
cie�brą�zo�wo�czar�nym�ubar�wie�niem.�Pta�ki�zna�-

le�zio�ne� na zie�mi� po�win�ny� być� prze�ba�da�ne
pod ką�tem�ura�zów, a w przy�pad�ku�wy�klu�cze�-
nia�trwa�łych�ob�ra�żeń�– na�po�jo�ne�i po�now�nie
wy�pusz�czo�ne�po kil�ku�go�dzi�nach�od�po�czyn�ku.
Do�ro�słe�pta�ki�pod�rzu�ca�my�w po�dob�ny�spo�sób
jak�pta�ki�mło�de.�Po�dej�mu�jąc�pró�by�dłuż�szej
re�ha�bi�li�ta�cji�do�ro�słe�go�je�rzy�ka, trze�ba�się�li�-
czyć� z du�ży�mi� utrud�nie�nia�mi� pod�czas� je�go
kar�mie�nia.

4
Pi śmien nic two do stęp ne u Au to rów.

Ryc. – Au to rzy

Ryc. 9. Je rzyk po skle ja ny pian ką mon ta żo wą – tra gicz ny sku tek ocie pla nia bu dyn ków.

Ryc. 10. Pi sklę z od bar wio nym i nie do ro zwi nię tym upie rze niem.

CE�VA�MU�LI�NE 125�mg/ml�roz�twór�do�ust�ny
Pod�miot�od�po�wie�dzial�ny:CE�VA�SAN�tE�ANI�MA�LE,�Z.I.�La
bal�la�stie�re, 33 501�Li�bo�ur�ne,�Fran�cja.
Wy�twór�ca�od�po�wie�dzial�ny�zazwol�nie�nie�se�rii:CE�VA�SAN�-
tE�ANI�MA�LE,�Z.I.�tres�le�bo�is, 22600�Lo�ude�ac,�Fran�cja.
Za�war�tość�sub�stan�cji�czyn�nej�(-ch)�i in�nych�sub�stan�cji: 1
ml�za�wie�ra: tia�mu�li�na�– 101,2�mg,�od�po�wied�nik�wo�do�ro�fu�-
ma�ra�nu�tia�mu�li�ny�– 125�mg,�al�ko�hol�ben�zy�lo�wy�– 15�mg.
Roz�twór�przej�rzy�sty,�bez�barw�ny�do bla�do�żół�te�go.
Wska�za�nia:�Ku�ry�i in�dy�ki:Le�cze�nie�i za�po�bie�ga�nie�prze�wle�-
kłych� cho�rób� ukła�du� od�de�cho�we�go� wy�wo�ła�nych� przez
szcze�py�wraż�li�we�na tia�mu�li�nę:�My co pla sma gal li sep ti cum,
My co pla sma me le agri dis.�Świ�nie: Le�cze�nie�en�zo�otycz�nej
bron�cho�pneu�mo�nii� wy�wo�ła�nej� przez� szcze�py� wraż�li�we
na tia�mu�li�nę:�My co pla sma hy o pneu mo niae,�My co pla sma
hy or hi nis.�Le�cze�nie�krwo�tocz�nej�dy�zen�te�rii�wy�wo�ła�nej�lub
po�wi�kła�nej�przez�szcze�py�wraż�li�we�na tia�mu�li�nę:�Bra chy spi -
ra hy ody sen te riae.
Prze�ciw�wska�za�nia:�Nie�po�da�wać�pro�duk�tów�za�wie�ra�ją�cych
mo�nen�zy�nę,�sa�li�no�my�cy�nę�i na�ra�zy�nę�i in�nych�mo�no�wa�-
lent�nych�an�ty�bio�ty�ków�jo�no�fo�ro�wych 7�dni�przed,�w trak�cie
oraz 7�dni�po le�cze�niu�zwie�rząt.
Dzia�ła�nia�nie�po�żą�da�ne:�Wrzad�kich�przy�pad�kach�popo�da�-
niu�do�ust�nym�no�tu�je�się�nad�wraż�li�wość�na tia�mu�li�nę,�ob�ja�-
wia�ją�cą�się�ostrym�za�pa�le�niem�skó�ry,�z ru�mie�niem�i sil�nym
świą�dem.�Nie�ko�rzyst�ne�re�ak�cje�są�czę�sto�ła�god�ne�i przej�ścio�-
we,�ale�spo�ra�dycz�nie�mo�gą�być�po�waż�ne.�Wprzy�pad�ku�wy�-
stą�pie�nia� te�go� ty�pu� dzia�łań� nie�po�żą�da�nych,� na�le�ży
na�tych�miast�prze�rwać�le�cze�nie�i opłu�kać�zwie�rzę�ta�i koj�ce
wo�dą.�Za�zwy�czaj�po�pra�wa�na�stę�pu�je�bar�dzo�szyb�ko.�Po�-
moc�ne�mo�że�być�le�cze�nie�ob�ja�wo�we,�ta�kie�jak�te�ra�pia�elek�-
tro�li�ta�mi�i te�ra�pia�prze�ciw�za�pal�na.
Do�ce�lo�we�ga�tun�ki�zwie�rząt: ku�ry,�in�dy�ki,�świ�nie.
Daw�ko�wa�nie�dla�każ�de�go�ga�tun�ku,�dro�ga�(-i)�i spo�sób�po�-
da�nia:�Ku�ry�i in�dy�ki: 20�mg�tia�mu�li�ny�na 1 kg�ma�sy�cia�ła
na dzień�(rów�no�war�tość 24,7�mg�wo�do�ro�fu�ma�ra�nu�tia�mu�-
li�ny/kg�ma�sy�cia�ła/dzień),�do�ust�nie�zwo�dą�dopi�cia,�rów�no�-
war�tość 19,75�ml�roz�two�ru�na 100 kg�ma�sy�cia�ła�na dzień,
przez 3�do 5�dni�w za�leż�no�ści�od na�si�le�nia�cho�ro�by. Świ�-
nie:6,48-8,1�mg�tia�mu�li�ny�na1kg�ma�sy�cia�ła�nadzień�(rów�-
no�war�tość 8�do 10�mg�wo�do�ro�fu�ma�ra�nu�tia�mu�li�ny/kg�ma�sy
cia�ła/dzień),�przez 5�dni�do�ust�nie�z wo�dą�do pi�cia,�rów�no�-
war�tość 6.40�do8�ml�roz�two�ru�na100kg�ma�sy�cia�ła�nadzień,
przez 5�dni.
Za�le�ce�nia�dla�pra�wi�dło�we�go�po�da�nia:�brak.
Okres�ka�ren�cji:�tkan�ki�ja�dal�ne:
Świ�nie – 6�dni
Ku�ry – 6�dni
In�dy�ki – 6�dni
Ja�ja – ze�ro�dni
Szcze�gól�ne� środ�ki� ostroż�no�ści� przy prze�cho�wy�wa�niu:
okres�trwa�ło�ści�popierw�szym�otwar�ciu�opa�ko�wa�nia�bez�po�-
śred�nie�go�– 3�mie�sią�ce. Okres�trwa�ło�ści�po roz�pusz�cze�niu
wwo�dzie�do pi�cia�– 24�go�dzi�ny. Nie�uży�wać�po upły�wie�da�-
ty�waż�no�ści�po�da�nej�na ety�kie�cie. brak�szcze�gól�nych�środ�-
ków� ostroż�no�ści� do�ty�czą�cych� prze�cho�wy�wa�nia.
Prze�cho�wy�wać�w miej�scu�nie�do�stęp�nym�i nie�wi�docz�nym
dla�dzie�ci.
Spe�cjal�ne�ostrze�że�nia:
Spe�cjal�ne� środ�ki� ostroż�no�ści� do�ty�czą�ce� sto�so�wa�nia
u zwie�rząt:�Za�sto�so�wa�nie�pro�duk�tu�po�win�no�być�opar�te
owy�nik�te�stu�wraż�li�wo�ści.�Le�cze�nie�na�le�ży�sto�so�wać�wy�łącz�-
nie�w sta�dzie,�z któ�re�go�wy�izo�lo�wa�no�drob�no�ustro�je�wraż�li�-
we� na tia�mu�li�nę.� Na�le�ży� uni�kać� dłu�go�trwa�łe�go� lub
po�wtór�ne�go�po�da�wa�nia�pro�duk�tu,�jed�no�cze�śnie�po�pra�wić
za�rzą�dza�nie�obiek�tem�oraz�czysz�cze�nie�i de�zyn�fek�cję.
Spe�cjal�ne�środ�ki�ostroż�no�ści�dla�osób�po�da�ją�cych�pro�-
duk�ty�lecz�ni�cze�zwie�rzę�tom:�uni�kać�kon�tak�tu�pro�duk�tu�ze
skó�rą�i ocza�mi.�W przy�pad�ku�kon�tak�tu,�prze�myć�do�kład�nie
wo�dą,�i je�że�li�jest�to�ko�niecz�ne�zwró�cić�się�o po�moc�le�kar�-
ską.
Spe�cjal�ne�środ�ki�ostroż�no�ści�przyuniesz�ko�dli�wia�niu�nie�-
zu�ży�te�go�pro�duk�tu�lecz�ni�cze�go�lub�od�pa�dów,�je�śli�są�wy�-
ma�ga�ne:Nie�wy�ko�rzy�sta�ny�pro�dukt�lecz�ni�czy�we�te�ry�na�ryj�ny
lub�je�go�od�pa�dy�na�le�ży�uniesz�ko�dli�wić�w spo�sób�zgod�ny
z obo�wią�zu�ją�cy�mi�prze�pi�sa�mi.
In�ne�in�for�ma�cje:
Wła�ści�wo�ści� far�ma�ko�lo�gicz�ne:�tia�mu�li�na� jest�pół�syn�te�-
tycz�ną�po�chod�ną�an�ty�bio�ty�ku�z gru�py�pleu�ro�mu�ty�lin.�tia�-
mu�li�na�jest an�ty�bio�ty�kiem�bak�te�rio�sta�tycz�nym�dzia�ła�ją�cym
po�przez�ha�mo�wa�nie�syn�te�zy�bia�łek�przez�od�wra�cal�ne�wią�za�-
nie�z pod�jed�nost�ką 50S�ry�bo�so�mu.
tia�mu�li�na�wy�ka�zu�je�ak�tyw�ność�w sto�sun�ku�do Bra chy spi ra
(Bra chy spi ra hy ody sen te riae,�Bra chy spi ra pi lo si co li),�my�ko�-
plazm�(My co pla sma hy o pneu mo niae,�My co pla sma hy or hi -
nis,� My co pla sma gal li sep ti cum,� My co pla sma sy no viae),
Law so nia in tra cel lu la ris, Ac ti no ba cil lus pleu ro pneu mo niae,
Ha emo phi lus sp.,�Clo stri dium per frin gens.
Me�cha�nizm�opor�no�ści�jest�chro�mo�so�mal�ny.�Po�ja�wie�nie�się
opor�no�ści�jest�po�wol�ne�i po�stę�pu�ją�ce.�Nie�wy�stę�pu�je�opor�-
ność�krzy�żo�wa�zma�kro�li�da�mi�i sub�stan�cja�mi�po�krew�ny�mi.
Wiel�kość�opa�ko�wa�nia:�Nie�wszyst�kie�wiel�ko�ści�opa�ko�wa�-
nia�mo�gą�być�wpro�wa�dza�ne�do ob�ro�tu.
Sto�so�wać�wy�łącz�nie�u zwie�rząt.


