PODSTAWOWE WIADOMOŚCI – ODCHÓW W SYTUACJACH AWARYJNYCH, KIEDY NIEMOŻLIWA JEST
PORADA LUB NATYCHMIASTOWE DOSTARCZENIE DO „PTASIEGO AZYLU”

Gatunek: kawka, sójka, sroka, wrona siwa, gawron
Dieta:
- jajko gotowane na twardo
- mieszanka dla ptaków owadożernych (dostępna w sklepach zool)
- gammarus (dostępna w sklepach zool)
- twaróg tłusty
- mięso gotowane (nie wieprzowe)
- jabłko, marchew
- gotowany ryż, makaron, ziemniak – starsze ptaki, które zaczynają same jeść
- tarta sepia (jako źródło wapnia) – dodawana do mieszanki przed karmieniem
- woda z witaminami (komercyjnie dostępnymi dla drobiu lub gołębi)
Ptaki krukowate są wszystkożerne, stąd w diecie obecne są zarówno warzywa, owoce jak i mięso.

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
połowy kciuka).
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 1015 kulek do dzioba. Jeśli pisklę chce więcej oznacza że nadal jest głodne i trzeba zwiększyć porcję.
Jako dodatek do karmienia stosujemy odrobinę gotowanego mięsa, gotowaną/surową marchew i
jabłko.
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 
Młode wrony siwe mogą otrzymywać jako dodatek tłuczone skrzydełka kurze (najlepiej bez skóry),
odłamki kości nie mogą być ostre !
Młode sójki: to najdelikatniejsze z krukowatych ptaków miejskich. Ich dieta powinna być wzbogacana
o krajowe owoce sezonowe, winogrona, oraz owady np. świerszcze, mączniki (dostępne w sklepach
zool)
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)

