Żyłki, sznurki, nitki
– śmiertelna pułapka
Zaśmiecenie środowiska jest tak ogromne, że na dzikie zwierzęta czyha wiele
pułapek. Dużym zagrożeniem, z którego nie zdajemy sobie sprawy, są żyłki wędkarskie,
sznurki wykonane z tworzyw sztucznych, nitki krawieckie, nici dentystyczne itp. Zobaczmy
jakie kłopoty mogą one sprawić dzikim zwierzętom.
Spędzając czas nad rzeką lub jeziorem na przyjemnym wędkowaniu, nie zdajemy
sobie sprawy z niebezpieczeństwa, jakim jest dla wodnych zwierząt zerwana żyłka
z haczykiem na ryby. Woda unosi zerwaną kotwiczkę z żyłką, zahaczając ją o roślinność
wodną. Problem w tym, że roślinność wodna to podstawowy pokarm ptaków wodnych,
np. łabędzi i kaczek, które nieświadomie połykają haczyk i żyłkę razem z posiłkiem.
Kotwiczka wbija się w dziób, przełyk lub wole, uniemożliwiając pobieranie pokarmu.
Haczyki wędkarskie wbijają się też ptakom wodnym w łapy, skrzydła lub zahaczają o
pióra, a żyłka plącze ciało, utrudniając sprawne pływanie, latanie lub żerowanie.
Same zagubione żyłki i kotwiczki wędkarskie to nie jedyny problem
dzikiego ptactwa. Myśliwskie naboje służące do polowań na ptaki wodne składają
się z ołowianego śrutu. Część śrutu tylko rani ptaki wbijając się w ich ciało.
Z czasem, gdy rana wlotowa zagoi się, śrut powoli zatruwa organizm ołowiem, co
kończy się śmiercią zwierzęcia. Jeśli taką postrzeloną kaczkę upoluje drapieżnik, wtedy
on połyka śrut razem z ofiarą. Dochodzi do przenoszenia zatrucia ołowiem w łańcuchu
pokarmowym. Niestety ogromna część wystrzelonego śrutu opada do zbiornika
wodnego, nie uderzywszy żadnego celu. Zalegające na dnie śruty, zanieczyszczają wodę
i są połykane przez zwierzęta wodne: ptaki, ryby i inne.
Sznurki, nitki i żyłki to również duże zagrożenie dla zwierząt lądowych, jeśli
przypadkiem zaplączą się one w takie odpady. Podczas chodzenia sznurki zaciskają się na
łapach, odcinając dopływ krwi i z czasem obumierają palce lub całe łapy. Jeśli ptak oplątany
jest w sznurek, nitkę lub żyłkę, może z łatwością zaplątać się o gałąź, na której usiądzie
lub zahaczyć o inne wystające elementy. Jeżeli nikt nie zauważy takiego nieszczęśnika, z
czasem ptak traci siły na samodzielne uwolnienie się z uwięzi i umiera. Podobny problem
powodują balony z wstążkami, jeśli pękają na długie kawałki. Obecnie problemem jest też
zanieczyszczenie środowiska maseczkami sanitarnymi, jeśli są porzucane lub gubione,
też mogą być pułapką, w którą zaplączą się dzikie zwierzęta. Oczywiście w morzach
i oceanach analogiczne zagrożenie stwarzają zerwane sieci rybackie lub nawet ich
fragmenty.
Ptaki zbierają też porzucone sznurki, nitki i budują z nich gniazda. Może
to skutkować zaplątaniem się ptaków we własne gniazda. Zdarza się, że pisklęta
tracą w ten sposób nogi lub nie mogą uwolnić się z uwięzi, aby opuścić gniazdo
i są porzucane przez rodziców. Same sznurki czy żyłki to nie jedyna pułapka,
w którą zaplątują się dzikie zwierzęta. Problemem są kółka z butelek plastikowych,
odpadające po odkręceniu zakrętki. Czasem takie kółko blokuje się na głowie lub dziobie
uniemożliwiając żerowanie. Jeśli zabezpieczamy sobie balkon siatką przed gołębiami,



drzewo owocowe przed szpakami albo uprawy rolne, należy kontrolować, czy żaden ptak
nie zaplątał się w taką sieć. Wystarczy, że zwierzę zahaczy się pazurem i w panicznej próbie
uwolnienia się, jeszcze bardziej zaplątuje się w siatkę. Dlatego takie siatki trzeba regularnie
kontrolować. To samo dotyczy wykonanych z cienkiego drutu siatek ogrodzeniowych.
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