Aljin kotiček
V Ljubljani je hranjenje prostoživečih živali na javnih
površinah prepovedano! Hrano pticam lahko še vedno
nastaviš na svojem vrtu ali balkonu, v mestu pa ne.

Varnost pred plenilci
Poskrbeti je treba tudi, da bodo ptice v krmilnici varne pred
plenilci. V naših domovih so to predvsem mačke, ki lahko
precej visoko skočijo in običajno dobro plezajo. Krmilnico
lahko obesiš na vejo drevesa ali pa jo postaviš na balkon.

Pazljivo pri hranjenju vodnih ptic

Imaš tudi ti na vrtu krmilnico za ptice? Prav
prijetno je opazovati pernate prijatelje, ko pridejo
na obisk. S tem, ko jim nastaviš hrano, pa lahko
pticam pomagaš lažje preživeti zimo.
Hranjenje ptic pozimi postaja vse bolj priljubljeno. Ptice
se v naravi dobro znajdejo in običajno naše pomoči ne
potrebujejo. Nekoliko drugače je v mestih, kjer je hrane za
ptice manj ali pa je sploh ni. Z nastavljanjem hrane jim tako

lahko pomagamo lažje preživeti
zimo in tudi v mestih ohranjamo
raznolik in pisan svet živali.
Krmilnica je lahko navadna lesena
ptičja hiška, lahko pa jo izdelaš sam
iz odpadnega materiala.

Je vsaka hrana dobra?
Krmljenje ptic ima nekatere dobre
lastnosti, vendar pozor! Če jih
krmimo narobe, lahko naredimo več
škode kot koristi. Napačna hrana
lahko pticam povzroči prebavne
težave, v hujših primerih lahko
tudi pogin. V krmilnice zato
nastavimo tako hrano, kot jo
ptice jedo v naravi. V trgovini za živali lahko kupimo že
pripravljeno mešanico semen, lahko pa jo pripravimo
sami. Nastavimo jim lahko sončnična, bučna ali konopljina
semena, proso, ovsene kosmiče ter jabolka in drugo sadje,
ki ga prej narežemo na manjše koščke.
Pticam nikoli ne nastavljaj kruha ali ostankov človeške
hrane!
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Pomembno je, da skrbimo tudi za čistočo v krmilnici. V njej
se bodo namreč nabirali ptičji iztrebki, luščine semen in
ostanki hrane, ki je ptice ne bodo pojedle. Krmilnico zato
vsak dan preglej, jo očisti in nastavi svežo hrano.
Pomembno je tudi, da hranjenja ne prekinjaš. Če pticam
nastavljaš hrano v krmilnici, se nanjo navadijo. To pomeni,
da hrane ne iščejo drugje, ampak ko so lačne, ponjo pridejo
v tvojo krmilnico. Zato poskrbi, da bo v krmilnici hrana
res na voljo vsak dan. Če se odpravljaš na počitnice, se
dogovori s prijatelji ali sorodniki, da med tvojo odsotnostjo
poskrbijo tudi za ptice. To je še posebej pomembno pozimi,
ko naravo prekrije snežna odeja in je hrano težje najti.
Če takrat krmljenje prekinemo za nekaj dni, lahko ptice
poginejo od lakote!
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Ptičja krmilnica

Skrb za čistočo

Tudi vodne ptice, med katere sodijo na primer labodi in
race, se običajno dobro znajdejo brez naše pomoči. Kljub
temu jih ljudje pogosto hranijo predvsem s kruhom, ki pa
ni primerna krma zanje. Uživanje kruha pticam povzroča
prebavne in druge zdravstvene težave ter povzroči, da se
njihovo okostje ne razvije pravilno. Zaradi plesnivega kruha
lahko pride celo do zastrupitev!
Vodne ptice se prehranjujejo predvsem z vodnim rastlinjem
in nekaterimi žuželkami. Vse to najdejo v naravi. Sicer
pa jedo tudi grobo drobljeno koruzno in žitno zrnje, liste
solate, špinače, ohrovta, zelja in nekatero drugo zelenjavo.

Pri hranjenju vodnih ptic je treba še posebej opozoriti
tudi na čistočo. Krmilnice za seboj lahko pospravimo, če
hrano vržemo v vodo, pa tega ne moremo storiti. S tem po
nepotrebnem onesnažujemo okolje. Krmljenju vodnih ptic
se zato raje izogibaj.

NE POZABI:
Ptice se znajdejo tudi brez naše pomoči. Če pa jih vseeno
hraniš, poskrbi, da bodo imele hrano vsak dan na voljo!
Alja Willenpart
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