Jerzyki
Ptak dorosły

Pisklęta

Przetrzymywanie
Pisklę łyse
Temperatura przetrzymywania 32-35 stopni
Domowym sposobem na ogrzanie pisklęcia jest termofor
lub butelka z ciepłą wodą. Butelkę należy umocować tak,
żeby się nie przesuwała. Można ją dodatkowo zawinąć w
ręcznik.
Trzymamy na ręczniku papierowym - najłatwiej utrzymać
higienę. Ręcznik wymieniamy przy każdym karmieniu.

Pisklę opierzone
Ptaka już opierzonego można przetrzymywać w
temperaturze otoczenia.
Ważne jest miejsce trzymania ptaka - najlepsze będzie
pudełko
wyłożone
ręcznikami
papierowymi
z
podwyższeniami (np. zwinięty w rulon ręcznik) na które ptak
będzie mógł wchodzić. U jerzyków szczególnie ważny jest
stan jego piór - nie mogą być połamane, uszkodzone.
Nie przetrzymujemy jerzyków w klatkach, koszykach i
innych miejscach w którym mogą sobie niszczyć pióra!

Pokarm
Jerzyki to ptaki typowo owadożerne.
Najlepsze dostępne owady to:
- świerszcze domowe, bananowe lub kubańskie
- larwy barciaka większego, trutni, mącznika młynarka
(mącznik najlepiej biały, po wylince kilka sztuk dziennie)
- drobne owady i pajęczaki złapane w naturze.
Podstawą żywienia powinny być świerszcze.
Partię tych owadów można najpierw schłodzić w lodówce
przez kilka godzin a następnie podzielić na jeszcze mniejsze
partie (po kilkanaście sztuk) i zamrozić.
Na karmienie wyciągamy odpowiednią ilość owadów,
pozbawiamy je nóg, skrzydeł i twardych powłok. Tak
przygotowane owady przelewamy ciepłą, przegotowaną
wodą i osuszamy.
Należy pamiętać o suplementacji - owady można oprószyć
wapnem (np. starta sepia lub wapno dla gadów). Należy
również pamiętać o suplementacji witaminy B.
Dawniej stosowane mieszanki bogate w nabiał (tłusty ser
biały, jajko) okazały się pokarmem nieodpowiednim dla
jerzyków.

Karmienie
Przed karmieniem dokładnie myjemy ręce!
Owijamy ptaka w papierowy ręcznik lub delikatną
ściereczkę (uważamy na pióra!).
Delikatnie paznokciem podważamy dzióbek i ostrożnie
otwieramy jednocześnie trzymając palec w kąciku dzioba,
żeby zapobiec jego zamknięciu. Dopuszczalna jest także
metoda zakraplania małych ilości wody na nozdrza ptaka.
Tępo zakończoną pęsetą umieszczamy porcję owadów w
dziobie.
Zdarza się, że jerzyki same otwierają dzioby do karmienia.
Częstotliwość karmienia
Jerzyk słaby i odwodniony - karmienie częściej (co 1-2
godziny) mniejszą porcją owadów.
Jerzyk w dobrej kondycji - powinien dostać jeść 6-7 razy na
dobę, przy czym pierwsze karmienie powinno być o 7-8
rano, ostatnie godzina 21-22.
Maksymalna przerwa między karmieniami to 4-5 godzin.
Jerzyki karmione na siłę powinny dostać około 5-7
świerszczy przy każdym karmieniu.
Poimy przy każdym karmieniu!

Monitorowanie kondycji
Ważne jest codzienne ważenie jerzyka, żeby kontrolować
jego kondycję.
Zwykle jerzyki osiągają około 50 g masy, po czym zaczynają
odmawiać przyjmowania pokarmu. Wtedy ich masa może
spaść do 40-45 g.
Długość skrzydła powinna wynosić około 160-165 mm.
Jerzyka możemy spróbować wypuścić, gdy jego waga
będzie powyżej 40 g oraz gdy jego lotki pierwszorzędowe
(najdłuższe pióra w skrzydłach) wystają co najmniej 3,5 cm
ponad pióra w ogonie (przy złożonych skrzydłach).
Miejsce do wypuszczenia - najlepsza będzie duża, otwarta
łąka. Rozejrzyjmy się czy nie ma pobliżu ptaków
krukowatych, które mogłyby zaatakować jerzyka zanim
wzbije się na wysokość.
Kładziemy jerzyka na otwartej dłoni i wyciągamy lekko do
góry. Dajemy ptakowi czas, żeby się rozejrzał. Może to
potrwać kilka minut. Jeśli ptak jest gotowy do odlotu,
powinien sam wystartować i odlecieć.
Jeśli ptak nie zbiera się do odlotu, zabieramy go i próbujemy
ponownie wypuścić za 2-3 dni.

