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Un estudi de cas per a complementar les instruccions donades per  
Hilde Matthes: La cria a mà del Falciot Negre (Apus apus) 
 
Una edat estimada de 15-16 dies. Pes 22 grams. El pes normal hauria d'haver estat 
35-38 grams. El poll estava molt prim i fred, amb ulls enfonsats,el interior de la boca 
tenia un color blanc grisenc. Va ser col·locat en un recipient aïllat, donant un punt 
d'escalfor sota aquest recipient. A les primeres 4 hores, se li donaren infusions 
orals de líquid cada 30 minuts per la seva rehidratació, seguit d'alimentació líquida 
diluïda durant 12 hores. (Cada 2 hores durant la nit). Les infusions orals están 
compostes de Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina C, Albumen, salts 
minerals, glucosa polimers, Vitamina B1, Vitamina B2,Vitamina B6, Vitamina B12, 
Biotin, Choline Bitartrate, Àcid Fòlic, Niacina, Acid Pantotènic, etc.  A casa nostre 
podem trobar productes amb composició similars sota les marques Glucolyte (c) i 
Duphalyte (c) (Enric Fusté, a literatura)  de líquid cada 30 minuts per re-hidratació, 
seguit d'alimentació líquida diluida durant 12 hores. (Cada 2 hores durant la nit). 
 

 
Aquest poll va ser admès el 24-06-2008; un 
cas típic de deshidratació i inanició. 

  
25-06-08 - 24 hores mes tard 24g & amb molta 
gana.

 
Aquest pacient, a part de estar famèlic, molt probablement degut a causes 
climatológiques, no tenia lesions o trastorns evidents. 
 
Cada poll és diferent i necessita ser tractat en conseqüència. Sota cada foto s’indica 
el consum d'aliments necessaris per obtenir el index de creixement i pesos óptims 
per aquest falciot en particular. La gana i el tamany de cada ocell varien, això faria 
necessari ajustar la quantitat d'aliments per a arribar a aquests pesos. 
 
Les infusiones orals no haurien de ser donades per persones sense experiència. Es  
 
pot trobar més informació a:  "Veterinary Help for Common Swifts" by Christiane 
Haupt, a la secció dedicada a deshidratació i desnutrició. 

http://www.commonswift.org/Veterinary-Help-for-Common-Swifts.html 

http://www.commonswift.org/Veterinary-Help-for-Common-Swifts.html
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La Dieta  
 
Els especialistes consideren aquesta dieta substitutiva com la més adequada per 
falciots, orenetes comunes i orenetes cuablanca. 
 
Parts tobes de grills (Gryllus assimilis), cus de mel (Galleria mellonella) amb la pell 
perforada per facilitar la digestió i mosques de casa, afegint Vitamines i suplement 
de calci en pols (per exemple “insect essentials” de The Birdcare Co., Regne Unit). 
Afegir les mosques per absorvir els sucs. Mantingui sempre aliments congelats en 
reserva.  
 
Presses d’aliment: de 6am-9pm, en intervals regulars, amb la quantitat indicada. 
 
Ració petita:   2-3 grills mitjans              1 -2 cucs de mel   3-4 mosques 
Ració mitjana: 5-7 grills mitjans / grans  2-3 cucs de mel   4-5 mosques 
Ració normal: 8-10 grills mitans/ grans  3-4 cucs de mel   5-6 mosques 
 
Petites quantitats d'insectes trinxats es vàren introduir més tard, com també descriu 
Hilde Matthes a les seves instruccions a la secció sobre "tècniques d'alimentació". 
Quan més gran és el jove, més dificultat en alimentar-lo. La companyia d’altres 
falciots és molt important. La cura de qualsevol falciot es un compromís enorme i no 
s’ha de prendre a la lleugera. 
 
La següent sèrie de fotografies il·lustren el progrés d'un poll criat en captivitat. El 
desenvolupament de les plomes i el pes es comparable en totes les etapes a un 
ocell criat de forma natural. El nombre de presses es refereix a la ingesta diària. 
 

  
25-06-08 Pes  28g. 14 racions petites 
trinxades 
 

  
26-06-08 Pes 31g. 12 racions normals. Un 
entorn més natural alters dos orfes més joves. 
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29-06-08 Pes  41g. 10 racions normals 

29-06-08 Pes 41g. Ara amb un pes adequate 
 

 
30-06-08 Pes 43g. 10 racions normals 
 

 
01-07-08 Pes 46g.  9 racions normals 

 

 
03-07-08 Pes 50g.  9 racions normals 
 

 
04-07-08 Pes 52g. 9 racions normals
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05-07-08 Pes  53g. 8 raciones normales 
 

 

 
06-07-08 Pes 52g. 8 racions normals 

             
         07-07-08 Pes 50g. 7 racions normals. 
         Comença a fer exercicis amb les ales 

 
09-07-08 Pes 50g. 6 racions normals. 
Comença a tenir menys gana

 

             
         11-07-08 Pes 49g. 6 racions normals 
 

 
13-07-08 Pes 48g. 6 racions normals

          
         15-07-08 Més exercici i comença a no  
         acceptar el menjar 

 
15-07-08 Pes 46g. 6 racions mitjanes
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17-07-08 Pes 45g. 5 racions mitjanes 

 

 

 
19-07-08 Pes 44g. 5 racions petites 
 

 
20-07-08 Interesats amb el món exterior 

 
20-07-08 Els dos companys vàren volar el 
24th i 25th de juliol del 2008 
 

 
21-07-08 Pes 43g. Va volar be, afegint-se a altres falciots que volaven molt alt al cel 
 

Aquest preciós falciot va ser el primer orfe de l’any 2008. Al ser un poll molt jove a 
l'admissió, la seva cria a ma va estar més fàcil. 
 
Traducció Enric Fusté. 
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