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הבאת הפינקים חדשים

כלובים

אחרי רכישת פינקים חדשים עליך להביא
אותם לביתך .זכור כי הפינקים יהיו
מבוהלים ,ועליך לקחת אותם ישירות
לביתך ,ולהימנע מכל עצירה מיותרת בדרך.
יש לקוות כי הכלוב עבור הפינקים מוכן
וממתין לקראתם.

חשוב לספק לפינקים החדשים מגורים
הולמים .הסביבה האידיאלית לרוב הפינקים
כלוב תעופה גדול ,אבל פתרון זה לא מעשי
לרובנו המשתמשים בכלובים .כלובים
לפינקים שונים מאוד מכלובים עתיקים
לכנריות ,שהיו קטנים ולא אפשרו לציפור
לעוף .כלוב אידיאלי לפינקים צריך להיות
גדול ככל האפשר על מנת לאפשר לציפור
לעוף .אורך חשוב יותר מגובה .המינימום
המוחלט הוא  60ס"מ ,למרות שיש זנים
הדורשים מרחב מינימאלי גדול יותר בכדי
להתרבות בהצלחה .במידה ומשתמשים
בחזית מרשת ,המרווח בין החוטים צריך
להיות ’’½ ( ¼ 1ס"מ) או פחות ,לפי סוג
הפינק .חשוב :ישנם סוגי פינקים קטנים,
כמו ינשופים ,הזקוקים למרווח קטן יותר.

בזמן הנסיעה יש לשים את כלוב ההעברה
במקום מוגן .יש לכסות חלקית את הכלוב
בעזרת סדין או מגבת כך שהפינקים ירגישו
בטוחים יותר עקב שדה הראייה המוגבל
שלהם .יש להימנע ממשבי רוח קרים ממיזוג
האוויר או החלונות הפתוחים .לנסיעה
קצרה משעתיים אין צורך במים ,אבל
בהחלט ניתן לפזר סיטריה או זרעים
בתחתית הכלוב.
כדאי להביא את הפינקים לבית מוקדם ככל
האפשר במהלך היום ,כך שיהיה להם זמן
להתאקלם בביתם החדש לפני הלילה.
פינקים המגיעים בסוף היום צריכים
להישאר בחדר מואר לפחות שעתיים .יש
לארגן אור לילה ליד הכלוב מדי לילה,
בכדי לאפשר לפינקים לחזור לקן או המקל
במקרה שמשהו הבהיל אותם וגרם להם
לעוף (בהלת לילה).

הגעה הביתה
חשוב :אם יש לך ציפורים נוספות,
הציפורים החדשות צריכות להיכנס להסגר
של  4-6שבועות ,לפני צירופן לשאר
הציפורים ,במהלכו יש לטפל בהן נגד
הטפילים הנפוצים ,על מנת למנוע הכנסתם
לבית הגידול.
יש לשחרר את הפינקים החדשים בזהירות
לכלוב החדש שלהם .יש לצפות ולוודא
שכולם מצאו את כלי השתייה והאוכל
החדשים שלהם .במהלך הימים הראשונים
עדיף לספק מיכל פתוח של מים ולא
מבחנות ,בקבוקים או דיזות מכיוון
שהפינקים החדשים עלולים להתקשות
בזיהוי מקורות אלו .הפינקים צריכים ללמוד
את מקומם של מקורות אלה ,וכיצד
להשתמש בהם.

עמוד 1

ניתן לקשט את הכלובים בצמחים
מלאכותיים ,אשר יספקו לפינקים תחושת
ביטחון נוספת .את הצמחים יש להצמיד
בעזרת חוטים ,ולהיזהר מהשארת קצוות
חדים או לולאות בהם עלולות רגלי הפינקים
להיתפס.

קינים
ישנם מיני פינקים המעדיפים לישון בקן,
בעוד שלאחרים נוח לעמוד על ענף או
מקל ,במיוחד אם הם נסתרים.
מספר סוגים נפוצים המעדיפים לישון בקן
הם בנגלזים ,זברות וינשופים .רוב ה-
 waxbillsמעדיפים להתחבא בקרב
הצמחייה ,בעוד הגולדיאנים והפארוט פינק
אוהבים לישון על המקלות בקרב הצמחייה
או בנדנדה החביבה עליהם.
למד את צרכי הפינקים שלך בכדי ללמוד
האם עליך לספק קן או לא .במקרים
מסוימים ,הנוכחות של קן עלולה להתחיל
מריבות בלתי רצויות בקרב תושבי הכלוב,
או לעודד רבייה רצויה במידה ושוכני הכלוב
קרובים .אם אתה רוצה לעודד רבייה של
פינקים שאינם קרובים ,יש לספק מגוון
קינים מסוגים שונים על מנת שיוכלו לבחור
ביניהם ,כמו גם מגוון חומרי קינון .לאחר כל
הטלה יש לנקות את הקן מבפנים ומבחוץ,
ולהחליף לחומר קינון חדש.
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חומר קינון
חוטי יוטה מתקבלים בברכה על ידי רוב
סוגי הפינקים ,וניתנים לרכישה בחנויות
בעלי חיים .ניתן גם לרכוש בד או שק יוטה
(כזה שלא עבר טיפולים כימיים) ,להעביר
אותו כביסה עם השרייה בטמפרטורה
גבוהה ,ולאחר מכן להעביר במייבש כדי
להפוך אותו לרך ואוורירי .לבסוף יש לחתוך
אותו למרובעים של  5ס"מ ולהפריד את
סיבי היוטה .יש למלא את תחתית ופינות
קופסת ההטלה ,ולהשאיר לפינק הזכר
לעשות את שאר העבודה .ניתן להשתמש
בנוסף בקש רך ,סיבי קוקוס ,דשא יבש
וחומרים דומים .לעולם אל תשתמש בשיער,
חוטים דקים ,פלסטיק ,חוטי נייר או ניילון
ודומיהם ,מכיוון שהציפורים מסתבכות בהם
בקלות ,ויאבדו רגל או את חייהן.

תאורה
אור שמש טבעי או הטוב ביותר ,וחשוב
לבריאות הציפור .ניתן להרכב תאורת
פלואורסנט בראש כל כלוב ,או תאורה
חזקה מהתקרה והקירות.
מומלץ להשתמש בתאורה בעלת ספקטרום
מלא,המדמה את אור השמש הטבעי
ומספקת קרינה אולטרה סגולה החשובה
לקליטת הסידן .עם זאת חשוב לזכור כי
תאורת ספקטרום מלא יעילה לטווח קצר
של כ 50 -ס"מ בלבד ,ולנורות אורך חיים
קצר של כשנה בתיאוריה ,ובפועל של כחצי
שנה.
חשוב לכוון את התאורה לאורך יום של 12-
 14שעות ,שיאפשר לציפורים להאכיל את
הגוזלים כראוי .בניגוד לכנרים שיש להם
עונת ריבוי מוגדרת ,המוכתבת על ידי אורך
היום ,הפינקים יתרבו בכל זמן בו יש מזון
זמין ,ולכן אין חשיבות לכוונון אורך היום
בהתאם לעונות.
משחקים
כן ,ישנם פינקים אשר ייהנו ממשחקים
בכלובים ,כגון נדנדות ,קש רך למשיכה,
ואפילו צעצועים לתוכונים עם פעמונים.
פינקים אינם אוהבים צעצועים עם מראות.
חשוב להיזהר מצעצועים שעלולים ללכוד
את רגלי הפינקים .יכולים לקחת מספר
ימים עד שהפינקים ילמדו את הצעצועים
החדשים .ניתן גם לתלות ענף של סיטריה
במקום קשה להגעה ,כמו תקרת הכלוב,
ולתת לפינקים להתמודד עימו.

מקלחות

(הפינקים לא יודעים לשחות) .יש להציע
 3-7ימים בשבוע כאשר
אמבטיה
הטמפרטורות מתאימות ובמהלך הקיץ .אין
גבול להנאה בלראות את הפינקים
מתקלחים!
טמפרטורה
לפינקים נאים באותן טמפרטורות שלך
נעים ,כמו טמפרטורת החדר .ישנם ספרים
המציעים לשמור פינקים טרופיים
בטמפרטורה של כ 25 -מעלות ,אך זה
בפירוש אינו נכון .יש לשים לב שהפינקים
צריכים להתרגל בהדרגה לטמפרטורות,
ולמרות שרובם ישרדו בטמפרטורות שבין
 10מעלות ל 35 -מעלות ,יש להרגיל אותם
באיטיות .ישנם פינקים אשר יתקשו
להתרבות בטמפרטורות נמוכות או גבוהות
מדי ,עקב הרגלי דגירה המותאמים לאזורים
גיאוגרפיים שונים.
חשוב מאוד להגן על הפינקים בפני משבי
רוח ,בפרט בימים קרים.

רעלים
הפינקים קטנים ובעלי חילוף חומרים מהיר,
ולכן אינם עמידים לרבים מהרעלים
הביתיים .רעלים כמו אדים של חומרי ניקיון
והלבנה ,עשן (כולל סיגריות) ,אדי גז ,אדי
טפלון מכלים חמים ,חומרי הדברה
ותרסיסים נגד חרקים ,ועוד.

שמירה על בריאות הפינקים
הפינקים ,כמו ציפורים אחרות ,מסתירים את
היותם חולים עד שהם חולים מאוד .מרבית
בציפורים החולות ניתן לראות נוצות
מנופחות ,ישנוניות ואפאטיות במהלך היום,
כנפיים נפולות ,מקפיצות את הזנב ,ישיבה
בתחתית הכלוב ,רעד ,ולכלוך באזור הביב.
כאשר הפינק חולה ,חובה להגיב במהירות,
מכיוון שהמחלה כבר בשלבים מתקדמים.
ראשית יש לוודא שיש לו מזון ומים זמינים.
כלי אוכל שנראה מלא יכול להיות מלא
בקליפות בלבד! תמיד צריך להיות לך כלוב
נוסף קטן הזמין לשמש ככלוב "בית חולים"
בעיתות חירום .יש להפריד את הפינק
לכלוב בנפרד משאר הציפורים ,ולספק לו
מים ומזו טריים .יש להצמיד נורה של 40W
לתקרת הכלוב ,רצוי כזו שלא מפיצה אור
רב .ציפורים חולות צריכות חימום כך
שיוכלו להשתמש באנרגיה שלהן למלחמה
במחלה ,במקום לבזבז אותה על שמירת
חום הגוף .מייד לאחר מכן יש להתקשר
לווטרינר לבעלי כנף ולשאול לעצתו!
מכיוון שהפינקים מסתירים את מחלתם עד
שלעיתים מאוחר מדי לטפל בה ,המניעה

רוב הפינקים אוהבים להתקלח ,ואלו שלא
פשוט לא למדו עדיין כיצד .יש למלא מיכל
 2.5ס"מ
רחב עם מים בעומק של עד
כל הזכויות שמורות © תומר ג.
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היא החשובה ביותר .להלן כמה קווים
מנחים:
 .1יש לשמור את כלי האוכל והשתייה
נקיים ככל האפשרות למניעת זיהומים
בקטריאליים.
 .2לבודד כל ציפור חדשה בחדר ניפרד
משאר הפינקים למשך  30יום .לעולם
אל תשים ציפור חדשה עם ציפורים
שהנמצאות כבר ברשותך.
 .3כאשר ציפור חולה או לא אוכלת יש
לספק לה זרעים מושרים (זרעים
שהושרו במים למשך  24שעות ונשטפו
היטב) וסיטריה לעודד אכילה.
 .4לעולם אל תשאיר מזון ביצים טרי
בכלוב למשך יותר מ 4-שעות
 .5תן לפינקים זרעים טריים (בני פחות מ6 -
חודשים)
 .6הקפד על ניקיון הכלובים ומקלות.
 .7יש להקפיד לבצע טיפולים שוטפים
כנגד טפילים כגון קרדיות ותולעים,
ולהקפיד לטפל בכל ציפור חדשה טרם
צירופה לשאר הציפורים.
 .8יש להקפיד על דיאטה מאוזנת,
ולהשלים חלבון ,סידן ,ויטמינים,
חומצות אמינו ומינרלים במידת הצורך.

תזונה
מתן זרעים ומים לפינקים שלך אינו תזונה
נכונה ,ולא מספק להם את הויטמינים
והמינרלים להם הם זקוקים .כבעל חיה
התלויה בך למחייתה ,חובה עליך לספק
לה תפריט עשיר ובריא ותנאי מגורים נקיים
הולמים .תחת תנאים טובים ,מרבית
הפינקים יכולים לחיות  7-15שנה.

זרעים
ראשית ,יש להתחיל עם הזרעים הנכונים.
לעולם אל תקנה תערובת לציפורי בר .יש
לקנות רק תערובת טרייה המיועדת
לפינקים ,רצוי כזו המועשרת בויטמינים.
בזמן הרכישה יש לוודא את ניקיון האריזה,
ונוכחות זרעים זקנים או מזוהמים .יש
להימנע מזרעים אשר פג תוקפם ,מכילים
עש ,תולעים או קורים (אם אתה רואה
עשים מעופפים באזור הזרעים ,לך לקנות
במקום אחר) .אם אתה מחליף את
התערובת בה אתה משתמש ,טוב לערבב
את הזרעים הישנים והחדשים על מנת
להבטיח מעבר הדרגתי.

לעודד את הפינקים לנסות את שאר
הזרעים .בנוסף ,אם יש לך בכלוב סיטריה
בנוסף למזון ,הפינקים בדרך כלל יסיימו
אותה ראשונה .אל תספק סיטריה באופן
שוטף ,אלא אם הפינקים חולים או לא
אוכלים היטב .ניתן להשתמש בכופתיות
כמזון ,או להוסיפן לזרעים ,אך יש להרגיל
את הפינקים בהדרגה.

פירות וירקות
כל הפינקים ייהנו מתוספות של פירות
וירקות  3-5פעמים בשבוע .כמה מהפירות
והירקות האהובים ביותר הם :ברוקולי ,תרד
קצוץ ,כרוב קצוץ ,אפונה ,תירס (לא מתוק),
מלפפונים חתוכים ,גזר קצוץ ,תפוחים
חתוכים ועלי שן הארי קצוצים (ללא חומרי
הדברה .כדאי להימנע מחסה בגלל הערך
התזונתי הנמוך ותכולת המים הגבוהה .ניתן
להשתמש בירקות קפואים באריזה ,אך
להימנע מכאלו העשירים במלח.

חלבון
הפינקים שלך זקוקים לחלבון מלא (מן
החי) ,בפרט כאשר יש גוזלים .הדרך הקלה
ביותר לספק את החלבון ,בפרט אם יש לך
מעט פינקים ,היא מביצי תרנגולת .לבשל
את הביצה כ 20 -דקות ,לתת לה להתקרר,
ולמעוך אותה עם הקליפה וכל השאר,
בעזרת מזלג עד שמתקבלים פירורים
עדינים .את הפירורים ניתן לתת בכלי קטן,
ולסלק לאחר  4שעות .שים לב כי ניתן
לבשל ביצים נוספות ולשמור במקרר עד
שלושה ימים.
מקורת נוספים לחלבון הם מזון ביצים יבש
שניתן לרכישה ,תולעי קמח ,רימות
טרמיטים ועוד.
חשוב לזכור כי רוב מיני הפינקים דורשים
מזון מן החי במהלך גידול הגוזלים ,לפעמים
רק בימים הראשונים ולפעמים בשבועות
הראשונים .חריגים לכלל זה הם הזברות,
הגולדיאנים ,הבנגלזים ומספר סוגים
נוספים.

סידן
סידן הוא מינרל נוסף החשוב מאוד ,במיוחד
כאשר יש נקבות מטילות .קליפות ביצים
מבושלות וטחונות ,עצם דיונון (סבידה)
וצדפים מרוסקים צריכים להיות זמינים
בכלוב בכל זמן.
בנוסף עצם הדיונון מסייעת לשחיקת קצה
המקור ומונעת התארכות מיותרת.

אם זרעים רבים מלבד הדוחן אינם נאכלים,
מכיוון שספיגת הסידן דורשת אור שמש,
כדאי לשקול החלפת סוג התערובת ,או
אשר אינו זמין תמיד ,מגדלים רבים מוסיפים
להמתין יום נוסף לפני החלפתה על מנת
סידן אורגני עם ויטמין  D3בנוסף ,על מנת
03/06/2006
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להימנע ממצבים של ביצה כלואה בעונת
הריבוי.

תוספי ויטמינים
מומלץ מאוד להוסיף גם תוסף ויטמינים
בצורה של אבקה או נוזל ,ולהוסיף לפי
ההוראות .ניתן להוסיף את הוויטמין למי
השתייה או למזון הרך.

מזונות שיש להימנע מהם
אבוקדו ,ירקות מבושלים ,מוצרי חלב ,בשר,
חמאת בוטנים ,שוקולד

טיפול בציפורניים
לעיתים יש לקצוץ את ציפורני הציפור,
למנוע פציעות ומוות .ניתן לבצע זאת בעזרת
קוצץ ציפורניים רגיל לבני אדם ,או כזה
המיועד לציפורים .יש להכין בקבוק של
אבקה לעצירת דימום או קערית קמח לידך,

עמוד 4

למקרה של דימום מהציפורן אם החיתוך
היה עמוק מדי .החזק את הציפור בידך
כאשר ראשה פונה למטה לפרק כף היד
שלך על מנת להגיע לציפורניים בקלות
ולמנוע בריחה .יש לקצוץ את הציפורן מעט
אחרי הנים העובר בתוכה למנוע פגיעה
בחלק החי.

לסיכום
הפינקים שלך יכולים לסבול מעצבנות רבה
בזמן ההעברה לסביבתם החדשה .עזור
להם להסתגל ולהרגיש בטוחים יותר על ידי
דיבור רך בסביבתם .המנע מרעשים
ותנועות חדים ופתאומיים ככל האפשר.
המנע מללבוש בגדים אדומים (צבע אזהרה
עבורם) ,ואל תחזיק את הפינקים אלא אם
אין ברירה.
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