Догляд за хижими птахами

Утримування хижих птахів

Останнім часом збільшилася кількість бажаючих утримувати вдома дрібних пернатих
хижаків, в основному сов, дрібних соколів і яструбів. Наважуючись на такий вчинок,
потрібно пам'ятати: сови, соколи та яструби не вважаються домашніми птахами, і
заводити їх вдома не рекомендується.

Птахи ці мають кілька особливостей утримування, що роблять їх дуже невідповідними
вихованцями для дому. Почати хоча б з того, що нормальна дієта хижаків повинна
складатися з гризунів і птахів. Ніякими "сурогатами", типу яловичини або м'яса птиці, Ви
не зможете забезпечити нормального харчування, вашому вихованцеві. Пов'язано це з
тим, що для нормального функціонування травної системи хижих птахів, необхідні
неперетравлювані компоненти, такі як, шерсть, перо, дрібні кістки. З цих
неперетравлених залишків у залозистому шлунку птахів формуються щільні грудочки, які
птах відригує у міру їх формування. Коли ж грудочки не формуються (тобто їжа
повністю перетравлюється), механізм відрижки порушується, що позначається на
перистальтиці всього кишечника, крім того, на думку деяких дослідників, відсутність
погадок призводить до порушення всмоктування кишечником вітамінів і мінеральних
елементів, в першу чергу кальцію і магнію, що призводить до загального системного
захворювання птиці.

Крім так потрібних для птиці неперетравлюваних компонентів, тушки дрібних тварин
містять всі необхідні вітаміни і мінерали; бактерії, що живуть у кишечнику тварин
синтезують величезну кількість вітамінів, крім того, вони беруть участь у формуванні
нормальної мікрофлори у кишечнику хижих птахів. Ось чому важливо годувати хижих
птахів саме цілими, невипотрошеними тушками тварин і птахів.

Друга незручність в утримуванні хижих птахів у будинку, пов'язана з тим, що струмінь
посліду, випущена птахом, летить на відстань до 2-х метрів, зазвичай "обробленою"
виявляється вся кімната, все це досить неприємно пахне, плюс до цього - неприємний
запах від залишків тушок кормових тварин.
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Третій великий мінус полягає в тому, що, як правило, хижаки погано приручаються і
завжди залишаються дикими тваринами, які дуже бояться людини, (уявіть себе в клітці
з ситими тиграми або левами), і, захищаючись, вони завжди готові пустити в хід гострі
кігті і міцний дзьоб, а поранити вони можуть не на жарт. Навіть вирощені з пташеняти
хижі птахи, як правило, залишаються напівдикими.

Якщо все ж таки так сталося, що у вашому будинку з’явився хижий пернатий
вихованець, то постарайтеся дотримуватися наступних правил. Ваша перша задача з'ясувати, чи немає у птиці травм, паразитів, хронічних або гострих інфекційних
захворювань. Для цього насамперед сходіть до ветеринарного лікаря, краще до того,
який спеціалізується саме на лікуванні птахів. Не тіште себе думкою, що птах виглядає
відмінно. Як правило, всі хижі птахи в тій чи іншій мірі уражені кишковими або
легеневими гельмінтами. Дикій здоровій птасі ці паразити зазвичай не завдають
серйозної шкоди, тому що імунітет птахи працює як добре налагоджений механізм,
здоровий організм сам себе захищає, але потрапивши з дикої природи в умови неволі,
птиха відчуває колосальну кількість стресів, які послаблюють імунну систему, плюс, як
правило, неправильне харчування і утримання. Все це сприяє розвитку інфекційних та
паразитарних захворювань. Навіть якщо яйця глистів не виявлені, рекомендуємо
провести профілактичну дегельмінтизацію, іноді не зайвою виявляється і профілактична
антибіотикотерапія.

Дуже рекомендуємо Вам тримати птаху тільки в клітці. Якщо птах буде жити у Вас без
клітки то, по-перше, дуже скоро ваша квартира отримає вельми непрезентабельний
зовнішній вигляд, а по-друге, птаха завжди може потрапити в неприємну ситуацію,
наприклад заплутатися в тюлі. Тому бажано, щоб птах гуляла по квартирі тільки під
вашим наглядом, і необхідно привчати птаха до життя в клітці, тобто їжа і сон тільки в
межах неї.

Детальніше зупинимося на клітці для хижака. Ідеальним варіантом для сови або
боривітра буде велика клітка для великих папуг, хоча більш дешевим варіантом буде
саморобна клітка, зроблена із сітки. Розміри клітки повинні бути наступними:
100х100х150 см (рекомендований розмір для сови). У клітці обов'язково необхідно
встановити дві-три жердки. Жердки потрібно встановлювати з таким розрахунком, щоб
сидячи на них птаха не торкалася хвостом чи крильми стінки клітки, і могла вільно
махати крилами. Бажано, щоб жердки були різного діаметру. На дно клітки
рекомендується поставити невеликий пеньок. Після того як Ви змайстрували або купили
жердки, необхідно повністю огорнути їх пластиковим килимком (штучна трава), те ж
саме необхідно зробити і з пеньком. Ця проста міра попередить розвиток
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пододерматиту у птахи. Тільки не забувайте періодично знімати це покриття і добре
його промивати. У клітці завжди повинні бути ємності зі свіжою водою, хоча пернаті
хижаки п'ють, як правило, дуже мало рідини. Клітку можна поставити на підлогу, можна
підвісити на стіні, головне розмістити її так, щоб у птаха було достатньо світла. Для сов
в клітку рекомендується помістити велику дуплянку, а щоб вона не захаращувала
простору клітки, можна повісити її на зовнішню стінку клітини.

Для утримування птахи на вулиці можна спорудити вольєр, головне щоб його розміри
були не менші за вказані для клітки. Вимоги до жердин аналогічні до вище описаних. Дві
кутові стінки краще зробити суцільними, і частину даху теж краще зробити суцільною, це
необхідно, для того щоб, птаха могла сховатися від негоди. Необхідно подбати про
захист від бродячих котів і собак.

Як і для папуг, необхідно робити рентгенографічне дослідження, бактеріологічне
дослідження мазка з клоаки, біохімічне дослідження крові, і загальноклінічний аналіз
крові. Ці дослідження дозволять вашому ветеринарному лікарю вчасно виявити
розвиток хронічних захворювань і патологій. Якщо Ви хочете, щоб ваш вихованець
прожив довге і здорове життя, необхідно раз на рік проводити профілактичну
дегельмінтизацію (боротьба з глистами), і раз на рік проходити обстеження у вашого
лікаря.

Годування хижих птахів

Принципи та правила годування хижих пернатих наступні. І мишей, і добових курчат
можна придбати на "пташиному ринку". Для того щоб не мати проблем з їх утриманням,
можна попросити продавця, або самому забити тварин, скласти їх в целофанові пакети і
помістити пакети в морозильник. Тоді вранці йдучи на роботу можна буде витягнути з
пакета 2-3 мишки, а прийшовши ввечері, дати вже розморожених мишей Вашому
вихованцеві. Ну а якщо Вам противна сама думка, про те, що у Вас в морозилці лежить
купа мертвих мишей, то Вам доведеться подбати про те, де ці мишки будуть жити, поки
їх не з'їдять. Для цих цілей дуже добре підходить акваріум 40-60л. На дно акваріума
можна насипати товстий шар тирси, помістити туди ж годівницю і поїлку. Верх акваріума
краще закрити сіткою або фанерою з отворами для повітря. Чим краще Ви годуєте
мишей, тим більше вітамінів отримує ваша птах. Годувати мишей можна спеціальним
комбікормом, ну або просто крупами.
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Для вухастої або болотяної сови, боривітра добова норма їжі - 2 миші або курчати, для
сови - 2-3 мишки або курчати, або одна перепілка. Не рекомендуємо годувати хижаків
дикими птахами, горобцями, голубами і т. д., або дикими мишами та щурами, що
потрапили в пастки, тому що при цьому підвищується ймовірність заразити птаху
гельмінтами, іншими патогенами, а також існує ризик отруїти птицю. Як правило, якщо
Ви правильно годуєте вашого хижака, то необхідності в додаткових вітамінах або
мінералах немає. Раз на тиждень для здорових птахів необхідно влаштовувати
"голодний" день, тобто день, коли Ви не годуєте птицю, але свіжа вода завжди повинна
бути доступна. Цим Ви запобігаєте ожирінню птиці.
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