
 

 

 

 

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI – ODCHÓW W SYTUACJACH AWARYJNYCH, KIEDY NIEMOŻLIWA JEST 

PORADA LUB NATYCHMIASTOWE DOSTARCZENIE DO „PTASIEGO AZYLU” 

 

 

Gatunek: pisklęta łuszczaków np. wróbel. dzwoniec, zięba, szczygieł, grubodziób 

Dieta: 

- nasiona chwastów w mlecznej dojrzałości: gwiazdnica, oset 

- odrobina jabłka i drobno startej marchwi (jako dodatek) 

- białko owadzie (jako dodatek) świerszcze (same odwłoki), czerw pszczeli (świeży), w ostateczności 

zalane wrzątkiem larwy much 

- mieszanka do odchowu papug ( podawana po rozrobieniu z wodą – konsystencji likieru) 

- zmielona mieszanka dla kanarków (plewy usunięte) proszek mieszamy z wodą i podajemy jako 

papkę 

- odrobina biszkoptu 

Przez pierwsze trzy dni wskazane jest podawanie preparatu Baycox w dawce 1ml/l wody : wodę z 

lekiem używamy do pojenia oraz rozrabiania pokarmu. 

 

Karmienie: 

Do rozdrobnionego ziarna lub mieszanki dla papug dodajemy wodę i czekamy chwilę aż nasiąknie, 

następnie dodajemy tyle wody aby pokarm miał odpowiednią konsystencję. 



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 np. na drewnianym 

patyczku lub w małej strzykawce papkę . Pod koniec karmienia można podać odrobinę marchwi lub 

startego jabłka. Grubodzioby musza dostawać nasiona chwastów, a szczygiełki nasiona ostów. Młode 

zięby  wymagają nieco więcej owadów w diecie.   Młode łuszczaki maja wolę – zgrubienie na końcu 

przełyku – w którym zbiera się pokarm, pod koniec karmienia musi być pełne. 

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. 

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  

W miarę jak pisklęta rosną, można podawać im w papce więcej ziarna np. część ziarna mieląc krócej, 

nie na pył tak jak resztę. 

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) 

 


