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Kaj jedo

vodne ptice?

ptice?
vodne

Na naših jezerih in rekah lahko srečamo veliko različnih vrst ptic. 
Med njimi najbrž vsak dobro pozna raco mlakarico in laboda 
grbca. Čeprav so te ptice zelo zanimive in si jih vsi želimo 
ogledati od blizu, ne smemo pozabiti, da so to divje živali.

Na veliko krajih, kjer lahko srečamo vodne ptice, najdemo tudi table z opozorili, da je 
krmljenje ptic prepovedano. Kljub opozorilom pa ljudje to še vedno počnemo. Ker so 
race in labodi divje živali, si hrano lahko poiščejo sami. Če jih krmimo mi, lahko s tem 
naredimo več škode kot koristi. Zato je pomembno, da prepoved upoštevamo.

Kruha ne smem jesti!
Ljudje včasih jemo čokolado, ker nam je všeč. Čeprav vemo, 
da čokolada ni zdrava ali dobra za nas, se ji težko upremo. 
Podobno je s pticami in kruhom. Ptice z veseljem pojedo 
kruh, ki jim ga ponudijo ljudje. Gre namreč za »brezplačno 
hrano« – nič kaj preveč se jim ni treba potruditi, da bi 
prišle do hrane, ki so jo ljudje odvrgli v vodo ali na breg. 
Vendar uživanje kruha ni dobro za ptice. Povzroča prebavne 
težave, pri mladih pticah pa lahko privede do nepravilnega 
razvoja okostja. Zaradi plesnivega kruha se ptice lahko 
celo zastrupijo. Onesnažuje se tudi voda, življenjsko okolje 
številnih rib, ptic in drugih živali.

Hrane je za vodne ptice v naravi dovolj, zato pri 
hranjenju ne potrebujejo naše pomoči.

Hrano poiščem sama
Raca mlakarica je vsejedka. To pomeni, da se prehranjuje 
tako z rastlinsko kot z živalsko hrano. Večina njene 
prehrane so rastline, majhen delež pa tudi manjše vodne 
živali in žuželke. Hrano išče v plitvi vodi, kjer s kljunom 
še doseže do tal. Takrat jo prepoznamo po značilnem 
potapljanju, ko sprednji del telesa potopi pod vodno 
gladino, zadnji del telesa pa ostane nad vodo. Tudi labodi 
se prehranjujejo tako, da glavo potopijo pod vodo in z dna 
rek in jezer obirajo vodno rastlinje. 

Ljudje hrano za ptice 
običajno prinesejo v 
vrečkah. Ponekod so ptice 
tega tako navajene, da kar 
same pristopijo do ljudi, ki  
v roki nosijo vrečko. Tudi če 
v njej hrane zanje sploh ni!

Vodne ptice ne potrebujejo naše pomoči pri 
iskanju hrane. Najbolje je, da jih pustimo čisto 
pri miru in jih le v tišini opazujemo. Če poznaš 
koga, ki kljub temu krmi vodne ptice s kruhom, 
pa mu lahko pokažeš plakat na strani 55. Tako 
ga lahko naučiš nekaj novega in hkrati pomagaš 
vodnim pticam!

Krmljenje je ponekod celo prepovedano
Krmljenje vodnih ptic in drugih divjih živali je ponekod 
prepovedano. V Ljubljani na primer na javnih površinah ne 
smemo krmiti nobene divje živali. Krmljenje divjih živali ima 
namreč še en »stranski učinek«. Živali se navadijo, da jim 
ljudje prinašajo hrano, zato se na mestih, kjer se zadržujejo 
ljudje, začne zbirati tudi več živali.

Krmljenje vodnih ptic s kruhom in podobno hrano 
je za živali zelo škodljivo.
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