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ptasie zdrowie

KKa˝ dej zi my mi ∏o Êni cy pta ków za k∏a da -
jà karm ni ki, aby do kar miaç i ob ser wo -
waç pta ki, któ re po zo sta -

∏y na ten okres w Pol sce. Zda rza si´ tak -
˝e, ˝e po je dyn cze osob ni ki, nor mal nie w´ dru -
jà cych ga tun ków, za miast od le cieç, po zo sta -
jà. Naj lep szym te go przy k∏a dem sà bo cia -
ny, strzy ̋ y ki, ru dzi ki i ∏a b´ dzie. Te ostat -
nie z na dej Êciem zi my po win ny w´ dro -
waç wzd∏u˝ rzek w stro n´ mo rza. Tak si´ jed -
nak nie za wsze dzie je, gdy˝ sà do kar mia -
ne przez lu dzi i nie ma jà po wo dów, aby ru -
szaç si´ z miast. W tym mo men cie po ja -
wia si´ py ta nie: kie dy do kar miaç? A od po -
wiedê jest za wsze ta sa ma: po pierw -
szych mro zach, nie wcze Êniej. A gdy na sta -
nie od wil˝, do kar mia nie prze ry wa my. 

Ce lem do kar mia nia jest u∏a twie nie prze -
˝y cia zi my, gdy pta kom do ku cza nie do -
bór po kar mu. Czy niàc to nie umie j´t nie, mo -
˝e my jed nak wi´ cej za szko dziç ni˝ po -
móc. Za cznij my od spraw zwià za nych z hi -
gie nà w karm ni ku. Wie lu ho dow ców pta -
ków wy sy pu je reszt ki po kar mów przy go -
∏´b ni kach, kur ni kach lub wo lie rach. Ta kie do -
kar mia nie dzi kich pta ków mo ̋ e oka -
zaç si´ nie bez piecz ne. 

Pod po j´ ciem hi gie ny karm ni ka kry -
je si´ po da wa nie od po wied nich po kar -
mów oraz utrzy my wa nie czy sto Êci. Pta -
ki, gdy sà g∏od ne, zja da jà wszyst kie po da -
ne im przez nas po kar my, na wet te nie od po -
wied nie. A kto ma karm nik za opa trzo -
ny w wy su wa nà szu fla d´, któ rà mo˝ -
na umyç i zde zyn fe ko waç? Kto re gu lar -
nie sprzà ta karm nik? A je ̋ e li te go nie ro bi -
my, to pta ki zja da jà po kar my za nie czysz czo -
ne od cho da mi po przed nich bie siad ni -
ków. Pó∏ bie dy, gdy dzie je si´ to pod -
czas mro zu, ale w cza sie od wil ̋ y skut ki ta -
kie go bra ku hi gie ny mo gà byç op∏a ka ne. 

Dla cze go po win ni Êmy dbaç
o hi gie n´ w karm ni kach? 

Agnieszka Czujkowska
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Wy k∏a da jàc po karm w karm ni ku lub wie -
sza jàc s∏o ni n´ (su ro wà, nie so lo nà), za -
wsze przy czy nia my si´ do nie na tu ral ne go za -
g´sz cze nia pta ków. W przy ro dzie rzad ko zda -
rza si´, aby zi mà ty le pta ków znaj do wa -
∏o si´ w jed nym miej scu. Ta ki t∏ok wa bi dra -
pie˝ ni ki, w tym przede wszyst kim kro gul -
ce i ko ty. Dla te go karm nik po wi nien byç usta -
wio ny tak, aby unie mo˝ li wiç atak z za sko cze -
nia, czy li ja kieÊ 3-4 me try od krze wów. Wa˝ -
ne jest tak ̋ e, by nie sta∏ on przy we ran -
dzie lub in nej prze szklo nej po wierzch -
ni, gdy˝ sp∏o szo ne przez dra pie˝ ni ka pta ki za -
bi ja jà si´ o szy by. Po nad to t∏ok, tak jak w przy -
pad ku lu dzi, sprzy ja prze no sze niu cho -
rób. Stàd tak wa˝ ne jest re gu lar ne czysz cze -
nie karm ni ka, usu wa nie nie do je dzo nych resz -
tek i od cho dów. Ziar no po ra ̋ o ne grzy -
bem jest Êmier tel nà tru ci znà, nisz czà cà po wo -
li i nie od wra cal nie przede wszyst kim ner -
ki i wà tro b´. Na sple Ênia ∏ej die cie ptak mo -
˝e nie do cze kaç wio sny. A prze cie˝ re gu lar -
nie wi du je si´ lu dzi po da jà cych kacz kom lub ∏a -
b´ dziom sple Ênia ∏y chleb i np. reszt -
ki ciast. Nie je den karm nik ma war stw´ sple -
Ênia ∏e go ziar na lub ka szy. W brud nych karm ni -
kach ku mu lu jà si´ ja ja pa so ̋ y tów oraz bak te -
rie. Wy star czy je den cho ry ptak, któ ry za nie -
czy Êci ziar no, aby za ra ziç dzie siàt ki in -
nych. A prze cie˝ do kar mia jàc, chcie li Êmy pta -
kom po móc! 

Po win ni Êmy byç wi´c wy czu le -
ni na to, co dzie je si´ wo kó∏ karm ni ka. Je ̋ e -
li w po bli ̋ u znaj du je my ja kieÊ mar twe pta -
ki, to po win ni Êmy daç je do zba da nia, w ce -
lu wy ja Ênie nia, czy za bi∏ je dra pie˝ -
nik, czy cho ro ba, a tak ̋ e, czy ta cho ro -
ba jest groê na dla in nych pta ków, a mo -
˝e te˝ dla nas lub dla pta ków w na szych wo -
lie rach i kur ni kach. W do bie no wej hi ste -

rii zwià za nej z pta sià gry pà, za cho wa nie hi -
gie ny i ba da nie mar twych pta ków, znaj do wa -
nych przy karm ni kach, sta je si´ szcze gól -
nie wa˝ ne. 

Wi´ cej o do kar mia niu i urzà dza niu ogro -
du, tak aby by∏ przy ja zny dla pta ków, w ksià˝ -
ce „Po ma ga my pta kom”, au tor stwa An drze -
ja Kru sze wi cza. 

Fot. autorki

Ta be la 1. Po kar my od po wied nie i za ka za ne 

Od po wied nie: ka sze, ry˝, sie mi´ lnia ne, s∏o necz nik (∏u ska ny i nie ∏u ska ny), kru szo -
ne orze chy, s∏o ni na (su ro wa, bez przy praw), mro ̋ o ne owo ce le Êne (ja rz´ bi -
na, g∏óg, ro kit nik, li gustr), jab∏ ka (drob no po kro jo ne), ku le t∏usz czo we z ziar na -
mi (dla si ko rek i dzi´ cio ∏ów), drob no po kro jo ne ro dzyn ki i dak ty le (dla ko sów i kwi -
czo ∏ów). 

Za ka za ne: Êwie ̋ y chleb (zw∏asz cza ciem ny), w´ dli ny, reszt ki ciast, na bia∏ (ser ˝ó∏ -
ty w szcze gól no Êci), od pad ki ku chen ne, orzesz ki ziem ne (pra ̋ o ne), s∏o dy cze, przy pra wy. 

Ta be la 2. Naj wa˝ niej sze cho ro by, któ ry mi mo ̋ e my za ra ziç si´ od pta ków

Cho ro ba Dro ga prze no sze nia Ob ja wy u pta ka

Sal mo nel la Kon takt z od cho da mi, Zmie nio ny ka∏,
wdy cha nie wy su szo nych cz´ sto ko lo ru zie lo ne go,
od cho dów. ptak w z∏ej kon dy cji,

apa tycz ny.
Chla my dio za Bez po Êred ni kon takt Opuch ni´ te za to ki,

z cho rym pta kiem wy ciek z noz drzy
i nie prze strze ga nie hi gie ny. i z oczu.


