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DOKARMIAMY PTAKI ZIMĄ
W styczniu br. uczestniczyliśmy w zajęciach prowadzonych przez panią
z rezerwatu przyrody „Śnieżnik Kłodzki”.
Pani opowiadała nam o ptakach, które są u nas cały rok oraz o tych, które przylatują do Polski
tylko w miesiącach zimowych.
- Czym dokarmiać ptaki? – zapytał Janek
- Tym, co im nie zaszkodzi.- odpowiedziała pani. Trzeba podawać pokarm jak najbardziej
podobny do tego, który jedzą w naturze. Przede wszystkim nie może on zawierać soli,
substancji konserwujących i innych dodatków chemicznych. Ptasi organizm nie jest
przystosowany do ich wydalania, więc stają się dla niego truciznami. Najlepiej wysypywać
ziarna zbóż, nasiona zawierające dużo tłuszczu takie jak słonecznik i siemię lniane albo
mieszanki dla ptaków oferowane przez sklepy zoologiczne. W karmnikach często też
wieszamy słoninę. Powinna być świeża i surowa, w żadnym wypadku solona lub wędzona.
Pani pokazała nam jak zrobić „kulę do jedzenia” dla ptaków. Niektórzy z nas takie
kule próbowali zrobić z wytopionego tłuszczu wymieszanego z nasionami, co widać na
załączonych zdjęciach.
Dowiedzieliśmy się też, że dla kosów, rudzików i gili można wyłożyć suszone owoce
jarzębiny, głogu, rokitnika, ligustru, także jabłka i rodzynki. Krzyżówkom i łabędziom w
największe mrozy można dać ziarna zbóż i pokrojone warzywa. Chleb jedzony przez dłuższy
czas i w większych ilościach im szkodzi.
Produkty, którymi dokarmiamy ptaki nie mogą być stare, spleśniałe, skwaśniałe,
zanieczyszczone. Powinno się je podawać w niewielkich ilościach, by się nie psuły leżąc
dłuższy czas, albo nie zamarzały.
Na koniec zajęć dostaliśmy gotowe „kule do jedzenia” dla ptaków.
To była ciekawa lekcja o ptakach, bardzo nam się podobała.
Uczniowie Koła Ekologicznego i Przyrodniczego
ze SP w Ołdrzychowicach Kł.
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