
Chleb, szczególnie ten biały, nie jest, wbrew popularnemu
przekonaniu, właściwym składnikiem diety ptaków. W czasie
trawienia chleb wytwarza kwas chlebowy, który zakwasza układ
pokarmowy ptaka. Zakwaszenie może z kolei prowadzić do
biegunek i innych poważnych schorzeń, np. kwasicy żołądka lub
tzw. zespołu anielskiego skrzydła, który objawia się deformacją
skrzydeł, co utrudnia lot i może doprowadzić ptactwo do śmierci.

Chleb zwykle zawiera również sól, która jest dla ptaków szkodliwa.

Ptaki zaczynamy dokarmiać tylko
wtedy, gdy pokrywa śnieżna
uniemożliwia im żerowanie. Podczas
bezśnieżnej zimy ptaki powinny radzić
sobie same, bez naszej pomocy.
Początkowo wykładamy niewiele
pokarmu, aby się nie zepsuł.
Dokarmianie kończymy z wraz z
nadejściem wiosny (przed końcem
kwietnia). 

NIE KARMIMY
PTAKÓW
CHLEBEM!

Karmnik powinien
zabezpieczać pokarm przed
rozwianiem, zasypaniem i
zamoczeniem - musi mieć
daszek chroniący pokarm
przed deszczem i śniegiem
oraz osłonę przed wiatrem. 

Pamiętajmy o
utrzymywaniu
miejsca dokarmiania
ptaków w czystości! 

Nie rozpoczynajmy
dokarmiania ptaków zbyt
wcześnie, gdyż zaburza
to ich migracje,
powodując ich
pozostawanie w Polsce i
późniejsze problemy w
przetrwaniu zimy.

Karmnik powinien zapewniać
ptakom bezpieczeństwo - tzn.
swobodny przylot i odlot (ucieczkę).
Ponieważ może on przyciągać
drapieżniki (np. koty), umieśćmy go
tak, aby utrudnić dostanie się im do
niego. 

Wiecie już, że karmnik powinien zapewniać ptakom
bezpieczeństwo. Co to oznacza w praktyce? Jeśli
zamierzamy powiesić karmnik, powinien on się znaleźć
na wysokości co najmniej 1,5 metra. Nie powinien też
znajdować się w pobliżu gałęzi, które mogą stanowić
idealną kryjówkę dla drapieżnika. 

W okolicy karmnika nie może być również "pułapek",
takich jak duże przeszklone powierzchnie. Spłoszone ptaki
uciekające z karmnika mogą zrobić sobie  krzywdę
rozbijając się o szkło. Korzystne dla małych ptaków
będzie sąsiedztwo gęstych krzewów, w których same
mogą znaleźć schronienie np. przed kotem.
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