,, DBAM O ZWIERZĘTA’’

,, Kto pamięta o zwierzętach”
Leśnik sarnom wyniósł siano
i sól do solniczki,
a wiewiórka chowa w dziupli
swoje smakołyczki.
Lis futerko kupił nowe,
wróble zaś zmieniły piórka.
W sen zapadły jeże, żaby,
śpi już nawet mała pszczółka.
Cisza w lesie coraz głębsza,
pochowały się zwierzęta.
Co też zimą będą jadły?
Czy też o nich ktoś pamięta?
Pan leśniczy dba o sarny
w swej leśnej zagrodzie.
My o ptaki dbać musimy,
lecz w naszym ogrodzie.
S. Szuchowa

"Zima to trudny okres dla dzikich zwierząt. Gruba warstwa śniegu i lód utrudniają
zwierzętom dostęp do naturalnego pokarmu i wody. Dlatego leśnicy wspólnie z
myśliwymi oraz wolontariuszami ze szkół i organizacji pozarządowych pomagają
zwierzętom leśnym przetrwać zimę."
Dokarmianie ssaków
Dużą rolę w odżywianiu się zwierzyny i zapobieganiu chorobom odgrywają składniki
mineralne, zwłaszcza sól. Zapotrzebowanie na nią pokrywane jest z żeru naturalnego,
karmy oraz częściowo z lizawek. Lizawka to drewniany słupek z kostką soli umieszczoną
na szczycie. Sól – źródło ważnych pierwiastków – rozpuszcza się pod wpływem wilgoci i
spływa po słupku. Zwierzęta chętnie ją zlizują.

Lizawka

Paśnik
Karma podawana jest w stałych punktach dokarmiania, jak paśniki, buchtowiska itp.
Wykładana jest też pod drzewami. Ponadto nisko na krzewach zawiesza się siano
łąkowe.
Właściwe dokarmianie zwierząt leśnych to prawdziwa sztuka. Z dostarczaniem
zwierzętom pokarmu nie można przesadzać. Najważniejsze jest dokarmianie w
warunkach ekstremalnych – zagrażających życiu zwierząt. W łagodne zimy – powinny
one radzić sobie same.
Inne ważne zasady dokarmiania zwierząt zimą to:
1. Zwierzęta leśne można dokarmiać tylko w porozumieniu z miejscowym leśniczym lub
przedstawicielem koła łowieckiego. Wskażą oni miejsca, gdzie można wyłożyć karmę.
Trzeba zwrócić uwagę również na rodzaj dostarczanego pożywienia, ponieważ podanie
niewłaściwej karmy może spowodować u zwierząt choroby, osłabienie organizmu, a
nawet śmierć.
2. Dokarmiać należy systematycznie, w stałych miejscach i tylko w czasie surowej zimy.
Nie należy podawać karmy przez cały rok, gdyż w pozostałych sezonach – las i pola
wyżywią dzikie zwierzęta."

