דף גידול  -זברה פינק
מאת :ד"ר שמעון וידמאייר
רקע כללי:
מקורם של הזברה פינק הינו בערבות הדשא של אוסטרליה ובאזורים היבשים.
אורך חייהם בשבי הוא כשבע שנים אך ידוע על פרטים שהאריכו עד ל 21-שנים.
צבע הבר של הזברה פינק הינו אפור וניתן בו להבחין בקלות בין הזכר לנקבה ,לזכר לחי כתומה ,פסי זברה מתחת
למקור ובצדי הגוף נקודות ,הנקבה חסרה סימנים אלו .במהלך השנים פותחו מוטציות צבע רבות אשר בחלקן לא
ניתן להבחין כמעט בין זכרים לנקבות למעט סימן אחד שנשמר והוא צבע המקור ,לזכרים מקור אדום יותר מאשר
לנקבות.
תנאי גידול:
גודל הכלוב עבור זוג זברה פינק צריך להיות לא פחות מ 05ס"מ אורך  05ס"מ גובה ו  05ס"מ רוחב .במידה ורוצים
להחזיק ביותר מזוג אחד יש צורך בכלוב גדול יותר ,יש לשכן תמיד יותר מ 1-זוגות בכדי להפחית מלחמות
טריטוריה .יש למקם את הכלוב בחדר מואר ומאוורר אך לא חשוף לרוח.
הזנה:
הזברה פינק ניזונים ממגוון זרעים וכיום ניתן להשיג בחניות תערובות מוכנות .כמו כן ניתן להוסיף להזנה פירות
וירקות .יש לדאוג למקם בכלוב עצם דיונון "סבידה" לצורך אספקת הסידן או לספק קליפות ביצים ,יש להוסיף גם
אבנים מרוסקות אשר ניתן לרכוש בכל חנות ,אבנים אלו נאכלות ע"י הציפור ומסייעות בתהליך העיכול .יש לדאוג
תמיד למים טריים ונקיים.
רבייה:
אפשרית כל השנה ,הזברה פינק בוגרים מינית כבר בגיל של  3חודשים אך מומלץ להתחיל ברבייה בגיל של חצי
שנה.יש למקם בכלוב סלסילת קינון או תיבת קינון וכן לספק לזוג חומרי קינון :חוטי יוטא,דשא לא מרוסס ומחטי
אורן .בחניות החיות ניתן לקנות חומרי קינון מוכנים .לא מומלץ להשתמש בצמר גפן כחומר קינון.בזמן הריבוי חשוב
לספק לזוג מקור סידן ומקור חלבונים כמו ביצה קשה מרוסקת או מזון ביצים אותו ניתן לרכוש בחנויות .לאחר בנית
הקן הנקבה תטיל  3-8ביצים .זמן הדגירה הוא  20יום .אם אחרי  15יום מתחילת הדגירה הביצים לא פקעו יש
לפנותן והנקבה תחל במחזור הטלה חדש .בגיל  3שבועות הגוזלים פורחים מהקן ובגיל  0שבועות הם מתחילים
לאכול לבד.
מחלות נפוצות:


כליאת ביצה -כאשר הנקבה נכנסת לריבוי בגיל צעיר או כשאין מתן ויטמינים וסידן הנקבה עלולה להיכנס
למצב של כליאת ביצה בו היא לא יכולה להטיל את הביצה .מצב זה מחליש מאוד את הנקבה ובסופו של
דבר יוביל למותה.
בכל מקרה בו הציפור יושבת בצד הכלוב ואינה פעילה ,נפוחה ,מתנשמת בכבדות .בכל מקרה של
הפרשות מהעיניים או האף ,בכל מקרה של שלשול  .יש לפנות לוטרינר העוסק בציפורים ובעלי כנף.

