EKO PORADNIK
GMINY WOLANÓW

Dokarmiajmy zwierzęta z głową - czyli jak prawidłowo
dbać o zwierzęta wolnożyjące i te domowe zimą?
Zima to czas kiedy o pożywienie zwierzętom leśnym oraz ptakom szczególnie trudno. Poszycie i runo
leśne jest szczególnie ubogie w pożywienie. Pamiętajmy, że za dokarmianie zwierząt leśnych
odpowiedzialni są myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim. Jeżeli jednak chcemy dokarmiać te
zwierzęta, powinniśmy wystąpić o zgodę leśniczego lub koła łowieckiego działającego na danym terenie
i oczywiście dokarmiać je odpowiednim pokarmem.
1.Jeleniowatym, które są przeżuwaczami, należy
podać siano lub słomę, a przy paśniku ustawić tzw.
lizawkę, która zawiera sole mineralne stanowiące
uzupełnienie zimowej diety.
- Dzikom można wysypać żołędzie. Zwierzętom
pomagamy zimą również w mieście.
- Jeśli chcemy np. dokarmiać bezpańskie koty,
wybierzmy miejsce bezkonfliktowe lub uzyskajmy
pozwolenie sąsiadów. Koty szybko się uczą i
przyzwyczajają, dlatego jedzenie powinniśmy
zostawiać w tym samym miejscu.
Zimą można czasem spotkać w karmniku wiewiórkę,
która chętnie podjada ptakom orzechy.
Nie przeganiajmy jej. Ptaki tolerują jej obecność.
2. Co do naszych czworonogów mieszkających na dworze, należy zachować kilka zasad. Przede wszystkim
buda! Musi być na tyle duża by pies mógł obrócić się w niej w kółko. Powinna stać na podwyższeniu, nie
bezpośrednio na ziemi. Podłogę i ściany należy ocieplić np. styropianem. Budę należy wyścielić słomą. Ta nie
chłonie wilgoci tak jak np. koce. Musi jej być tyle, żeby pies się w niej zagrzebał. Należy pamiętać, że śnieg nie
zastąpi psu wody. A ten musi mieć do niej dostęp. Należy często mu ją dostarczać gdyż w czasie mrozów
zamarza nawet w poł godziny.
3. Najbardziej uniwersalnym pożywieniem dla ptaków jest łuskany słonecznik. Jedzą go niemal wszystkie gatunki
odwiedzające karmniki, nawet rudziki i kosy. Łuskany, bo nie pozostawia łupin wymagających sprzątania i nie
rozsiewa się w ogrodzie. Podczas mrozów możemy kosom i kwiczołom podawać pokrojone rodzynki, suszone
morele i daktyle, a gdy mrozy nie są silne - połówki jabłek nadziane na gałęzie. Wróble mogą dostać drobne kasze
lub mieszankę dla kanarka, ale lubią też łuskany słonecznik. Sikory poza słonecznikiem chętnie jedzą rodzynki, a
także słoninę. Musi być jednak niesolona, niepeklowana i bez przypraw. Wieszamy ją w bezpiecznym miejscu i co 23 tygodnie wymieniamy na świeżą - zjełczała jest szkodliwa. Kaczkom i łabędziom dajemy sałatę, ziarna zbóż, a w
ostateczności czerstwe, niespleśniałe białe pieczywo pokrojone w kostkę. Najlepszy dla nich jest jednak granulat
z suszonych zielonek. Gołębie lubią pszenicę i grube kasze. Chleb to dla nich ostateczność.
Ptaki można zacząć dokarmiać po nastaniu mrozów. Nie dokarmiamy ich w czasie odwilży (słoninka może zostać,
ale wymaga częstszej wymiany), gdyż zdarzają się wtedy wśród nich epidemie chorób. Postępujemy tak samo, gdy
do karmnika przylatują ptaki chore, napuszone lub słabe, chyba że mamy falę silnych mrozów.
Czy z dokarmiania ptaków można zaobserwować korzyści? Pesymiści dopatrzyliby się wyłącznie zabrudzania ogrodu
resztkami pożywienia i nadmiarem ptactwa za oknem. Plusy wydają się być jednak bardziej pożyteczne. Przede
wszystkim jest to przyjemność obcowania z pięknymi istotami i świadomość, że robimy dla nich coś dobrego. A do tego
mamy też mniej szkodliwych owadów w ogrodzie, więcej ptaków wokół siebie w sezonie lęgowym (sikory i kosy chętnie
osiedlają się w ogrodzie, w którym były dokarmiane), co znów przekłada się na mniejszą ilość szkodników w sezonie
wegetacyjnym. Nie bez znaczenia jest też fakt, że dokarmianie ptaków to dla dzieci pierwszy kontakt z dziką przyrodą,
a dla osób starszych często jedyny.
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Nie zapominajmy o zwierzętach
w okresie zimowym!

