Dokarmianie dzikich ptaków.
Czym karmić ptaki?
Mamy środek jesieni i jak to właśnie jesienią dzikie ptactwo
zaczyna poszukiwać pożywienia. Flora zaczyna zapadać w sen
zimowy a jej liście i owoce obumierają. Wtedy ptaki zaczynają
magazynować pożywienie aby przetrwać zimę.
Człowiek może im w tym pomóc.
Wystarczy zbudować karmnik i sukcesywnie pomagać naszym ptasim
przyjaciołom dostarczając im pożywienie.

Jak zbudować prosty karmnik dla ptaków?
Ja kupiłem dwa plastry drewna i drewniany kij do szczotki. W
domu znalazłem kilka wkrętów i już wiedziałem, że uda się to
razem wszystko zmontować.
Plastry mają średnicę 25 cm. Kij od szczotki pociąłem na
dwudziestocentymetrowe
odcinki. Służą mi one jako podpory
między plastrami.
Pozostały kawałek kija przymocowałem na środku dolnego
plastra. Ma on za zadanie utrzymywać w słupku ogrodzeniowym
nasz karmnik dla ptaków. Całość pomalowałem trzykrotnie
bezbarwnym lakierem aby zabezpieczyć drewno przed wilgocią.
Koszt karmnika: 25zł

Dokarmianie dzikich ptaków. Czym karmić
ptaki?
Najlepsze dla naszych ptaków to to co naturalne. Wszelkiego
rodzaju ziarna, nasiona, orzechy. Zauważyłem, że ulubionym
żarełkiem dla moich sikorek oraz sójek są właśnie orzechy.
Zawsze jak wieszam im worki z ziarnami i orzechami dla ptaków
to właśnie orzechy pierwsze znikają.
Kule tłuszczowe: Tłuszcz zwierzęcy (łój wołowy) dokładnie
miesza się z ziarnami zbóż. Kupuję takie gotowe kule i również
cieszą się one powodzeniem u moich ptasich sąsiadów.
Praktycznie w każdym markecie kupicie zestawy nasion, pokarmów
dla ptaków. Nie są one drogie i wystarczają na długi czas.
Pamiętaj! Że jak się zdecydujesz na dokarmianie ptaków to rób
to regularnie. Ptaki szybko się przyzwyczają i będą Cię
codziennie odwiedzać.

Powiem Wam, że od kiedy mamy karmnik to codziennie widujemy
bardzo dużo sikorek, sójek, kopciuszków. Przylatują też wróble
ale rzadko.

Czym nie wolno karmić ptaków?
Nie dajemy ptakom pokarmów przetworzonych. Chleb, bułki,
solona słonina. Wszystko to co zawiera sól. Tego kategorycznie
nie wolno podawać ptakom. Chleb szybko pleśnieje a rzeczy
zawierające sól powodują to, że ptaki dostają nadwrażliwości
pokarmowych oraz bardzo chce im się pić a jak wiemy zimą
dostęp do wody jest ograniczony. Tak samo nie wolno podawać
gotowanych ziaren, kasz itp.
Powiem Wam, że oglądając ptaki, które jedzą z naszego karmnika
czuję wielką satysfakcję. Zrobiłem go sam z dziewczynkami i
codziennie podziwiam jak nas odwiedzają ptaki.
Pamiętaj! Decydując się na dokarmianie ptaków rób to mądrze i
odpowiedzialnie. Tak aby im nie zaszkodzić.

