Karmienie dzikich zwierząt

Karmienie dzikich zwierząt to bardzo ryzykowna kwestia. Podanie niewłaściwego
pokarmu może zagrażać życiu zwierzęcia. Nie karmimy zwierząt rannych, po wypadkach
czy po kolizji z szybą. Mogą one mieć wstrząśnienie mózgu lub obrażenia wewnętrzne,
więc lepiej zostawić je w cichym, ciepłym i ciemnym miejscu (zasada 3xC), żeby doszły do
siebie. Karmimy tylko pisklęta/oseski i stabilne zwierzęta. Pisklęta ptaków wróblowych,
otwierające dzióbki, można tymczasowo nakarmić gotowanym jajkiem, aby utrzymać
je przy życiu, do czasu przekazania ich we właściwe ręce (pisklęta muszą bardzo często
jeść). Nigdy nie wolno poić ptaków mlekiem. Ptasie mleczko to mit, takie „mleczko”
produkują w wolu jedynie gołębie, aby nakarmić swoje pisklęta zaraz po wykluciu.
W rzeczywistości jest to złuszczony naskórek wola rodziców wymieszany ze
zmacerowanym pokarmem. W ciągu tygodnia małe gołąbki zaczynają otrzymywać od
rodziców coraz bardziej stały pokarm.
Nie wolno podawać ptakom drapieżnym chleba ani ziaren, a tylko
surowe mięso (najlepiej drobiowe). Nie wolno podawać ptakom białych robaków
wędkarskich (larw much), gołębi nie karmi się mięsem ani dżdżownicami. Nie wolno
podawać dżdżownic innym ptakom niż drozdy czy szpaki, ponieważ mają one
w sobie toksyny, które mogą zaszkodzić innym gatunkom ptaków. Nie karmimy na
siłę łabędzi lub kaczek, które mają w dziobie/gardle żyłkę wędkarską lub haczyk.
Jeży nie karmimy owocami (jabłkiem) ani pieczywem – są one owadożerne
i mięsożerne (można podać pełno-mięsną kocią karmę z puszki). Nie wolno poić
osesków ssaków mlekiem krowim – ma ono z reguły znikomą zawartość tłuszczu,
a takie maluchy potrzebują bardzo tłustego mleka. Ponadto zbyt duża zawartość
laktozy w mleku krowim spowoduje bolesne wzdęcia. Lista zakazów żywieniowych
jest długa. Nie popełniaj nieodwracalnego błędu, karmiąc dzikie zwierzę czymś,
co może je zabić. Zanim nakarmisz – skontaktuj się z fachowcami i poproś
o poradę.
Dzikie zwierzęta żyjące na wolności można dokarmiać, ale wyłącznie zimą.
Wiosną, latem czy jesienią powinny żerować na swoim naturalnym pokarmie. Jeśli
zaczynamy dokarmiać ptaki zimą, to należy kontynuować dokarmianie aż do wiosny.
Nie przerywamy w środku zimy, ponieważ ptaki będą czekały przy pustym karmniku,
zaniedbując poszukiwanie alternatywnego pokarmu. Do karmika podajemy jedynie różne
ziarna, słonecznik, orzechy, słoninę czy kule tłuszczowe. Właściwy pokarm można kupić
w sklepach zoologicznych. Nie podajemy ptakom solonych resztek z naszego talerza.
Słony pokarm spowoduje pragnienie, które trudno ugasić, gdy zamarznięte są wszystkie
kałuże. Pamiętajmy, żeby karmnik umieścić w takim miejscu, aby nie dostał się do niego
kot lub wiewiórka. Dla wiewiórki można przygotować odrębny karmnik z orzechami, aby
nie podjadała pokarmu ptakom.
Problem z dokarmianiem gatunków migrujących polega na tym, że karmiąc
je na jesieni, zniechęcamy je do migracji. Jeszcze w pierwszej połowie zeszłego stulecia
łabędzie odlatywały do południowo-zachodniej Europy na zimowanie. Ich zwyczaje
migracyjne zmieniły się jednak w ciągu kilku dziesięcioleci i obecnie niektóre łabędzie


decydują się zostać w miastach na dużych, niezamarzających rzekach. Jednak długotrwałe
przebywanie na zanieczyszczonych wodach jest najzwyczajniej niezdrowe, tym bardziej
że ludzie dokarmiają je najczęściej suchym lub spleśniałym chlebem. Oczekując
na karmienie łabędzie i kaczki zaniedbują żerowanie na naturalnym pokarmie. W efekcie
jedząc przez całą zimę tylko chleb, często nie dożywają do wiosny lub stają się bardziej
podatne na choroby. Łabędzie i kaczki należałoby karmić warzywami i ziarnami zbóż
(kukurydza, groch, pszenica, owies lub pasza dla gęsi). Pamiętajmy też o tym, że kiedy
temperatura powietrza spada gwałtownie poniżej zera i nam nie chce się wychodzić na
zewnątrz, ptaki będą oczekiwały na karmienie i właśnie w takich momentach najbardziej
go potrzebują.
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