
W okresie największych mrozów zwierzęta leśne, takie jak
sarny, jelenie, czy dziki, chętnie skorzystają z pomocy człowieka.
Jednak dokarmianie zwierząt leśnych wymaga wiedzy oraz
doświadczenia. Karma musi być odpowiednio dobrana, gdyż
niewłaściwe pożywienie może powodować osłabienie, choroby, a
nawet śmierć zwierzęcia. Z dostarczaniem pokarmu nie można
przedobrzyć - podczas łagodnych zim zwierzęta samodzielnie
znajdą sobie jedzenie. Dokarmianie zwierząt leśnych najlepiej
zostawić więc leśnikom lub zwrócić się do nich o pomoc i poradę.

Jeśli mieszkasz w pobliżu lasu lub parku, możesz spróbować dokarmiać wiewiórki.
Zwłaszcza pod koniec zimy te sympatyczne gryzonie, potrzebują dużo sił, gdyż rozpoczyna
się ich okres rozrodczy. Jeżeli masz możliwość, wyznacz kilka miejsc, w których wiewiórki
będą mogły żerować w spokoju. Najlepiej zamontować specjalny karmnik, który
zabezpieczy pożywienie przed innymi zwierzętami, np. ptakami. 

najlepiej powiesić lub ustawić
na podwyższeniu, w miejscu
ustronnym, z daleka od
zagrożeń. Ptaki powinny mieć do
niego łatwy dostęp i możliwość
ucieczki. Dach karmnika
powinien być spadzisty, dłuższy
niż podstawa, dzięki czemu
karma będzie osłonięta przed
śniegiem i deszczem.

DOKARMIANIE DZIKICH ZWIERZĄT

Żywność wykładana przez człowieka powinna
zapewnić tylko częściowe zapotrzebowanie na
pokarm. Zwierzęta nie mogą zatracić
naturalnej potrzeby poszukiwania jedzenia.

Dokarmianie zwierząt to duża
odpowiedzialność. Niewłaściwie
zorganizowane może zaszkodzić
zwierzętom bardziej niż chłód i głód.

Niewłaściwe pożywienie może

powodować osłabienie, choroby,

a nawet śmierć zwierzęcia.

Dokarmianie zwierząt leśnych

zostaw leśnikom!

mieszanka nasion słonecznika, konopi, prosa,
pszenicy, owsa albo płatków owsianych,
łuskanych i niełuskanych

większe nasiona, np. pszenica, gruba kasza

kawałki niesolonej, surowej słoniny ,
pozostawionej nie dłużej niż na dwa tygodnie

DROBNE PTAKI WRÓBLOWATE
(WRÓBLE, SIKORY, KOWALIKI,
DZWOŃCE CZY TRZNADLE)

Rozpocznij najlepiej po pierwszych opadach śniegu. 

MIESZKAŃCY LASÓW

DOKARMIANIE PTAKÓW

DOKARMIANIE WIEWIÓREK

Menu dla wiewiórki

Ptasie menu 

Karmnik

SIKORY I DZIĘCIOŁY 

WIĘKSZE GATUNKI PTAKÓW
(SIERPÓWKI, GOŁĘBIE,
KAWKI CZY GAWRONY)

KOSY LUB KWICZOŁY 

PTAKI WODNE 
(KACZKI CZY ŁABĘDZIE )

pokrojone jabłka, owoce rokitnika i jarzębiny,
borówki, rodzynki, suszone morele

ziarna zbóż, drobno pokrojone warzywa lub
nasiona kukurydzy

orzechy włoskieorzechy laskowesłonecznik

suszone ziarna kukurydzy

żołędzie rodzynki
jabłka

grus
zki

marchew

ogórki brokuł

Jak już zaczniesz dokarmianie rób to konsekwentnie 
i systematycznie, gdyż ptaki szybko przyzwyczajają
się do swojej stołówki.

Pamiętaj o regularnym czyszczeniu karmnika 
z resztek pokarmu i odchodów. Odpowiednia higiena
uchroni ptaki przed zarażeniem się chorobami. 

Jedzenie powinno być świeże, bez soli i innych
przypraw.


