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Karmnik na żywo

Nie wszyscy mamy możliwość wspierania i podglądania w okresie zimy
pozostających u nas ptaków. Wychodząc naprzeciw potrzebom kontaktu ze światem
przyrody w czasie zimy, prezentujemy naszych zimowych bohaterów: bogatki,
modraszki, rudziki, wróble domowe, zięby, sroki, kosy…
Przedstawiamy relację „na żywo”, która odbywa się z terenu administrowanego
przez Park. Dokarmianie ptaków ma przede wszystkim charakter edukacyjny.
Pamiętajmy, że:
ptaki przyzwyczajają się do miejsc dokarmiania,
dokarmianie powinno rozpocząć się wraz z pierwszymi mrozami, a
zakończyć z początkami wiosny,
dokarmiać musimy regularnie,
pokarm powinien być odpowiedniego rodzaju i jakości, np. nasiona oleiste:
słonecznik pastewny, konopie, siemię lniane, mak; zboże: pszenica, żyto,
proso, łuskany owies, płatki owsiane, drobne i grube kasze; pokarm
odzwierzęcy: niesolona, surowa słonina, smalec, gotowane niesolone
ziemniaki i marchewka; owoce: np. jabłka, gruszki, owoce czarnego bzu,
jarzębiny, porzeczek, jagód; gotowe karmy tłuszczowo-nasienne i
nasienne, które są dostępne,
karma nie może być solona, wędzona, spleśniała,
nie można dokarmiać ptaków chlebem i innym pieczywem,
surowa słonina nie może wisieć dłużej niż 3-4 tygodnie; trzeba ją zdejmować
przy temperaturze powyżej 0°C,
karmniki muszą być oczyszczane z resztek psującej się w nich karmy oraz z
odchodów,
miejsce do dokarmiania powinno być zaciszne, osłonięte przed wiatrem, ale
nie ograniczające przestrzeni dla ptaków,
warto sadzić drzewa i krzewy, których owoce są naturalnym pokarmem dla
ptaków w okresie zimy np. grusza pospolita, jabłoń dzika, dzikie róże, głogi,
jarzębina pospolita, czy kruszyna pospolita.
Zadbajmy również o bezpieczeństwo ptaków poprzez odpowiedni montaż
karmników uniemożliwiający przedostanie się do nich drapieżników, np. kotów.
Życzymy dużo radości i satysfakcji z podglądania ptaków.
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