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„KOCHAMY ZWIERZAKI”, CZYLI O TYM, JAK ZIMĄ MIESZKAŃCY OSIEDLA TROSZCZĄ SIĘ O PTAKI 
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„Serce człowieka można poznać  
po tym, jak traktuje zwierzęta.”

Immanuel Kant

Historia walentynek w zachodniej i południowej 

Europie sięga średniowiecza. W Polsce święto 

zakochanych obchodzimy corocznie 14 lutego 

od lat 90. XX wieku, łączymy je z dniem 

św. Walentego. Tradycja podpowiada 

przeróżne sposoby na okazywanie miłości: 

słodkie upominki, kwiaty, walentynkowe kartki                

i tajemnicze wiadomości z wyznaniem, 

serdeczne spotkania. Najwrażliwsze i szczerze 

kochające osoby dbają nie tylko o tych, którzy 

odwzajemniają uczucie. Troska o zwierzęta, 

zwłaszcza dzikie, również jest przejawem tej 

prawdziwej miłości. 

Oto kilka „walentynek” wypatrzonych na Osiedlu 

„Piasta”, „Bojary” i przy ul. Sowlańskiej.     

Serdecznie zapraszam do obejrzenia.

Monika Szydłowska



Zwierzęta towarzyszą ludziom od 
pradawnych czasów. Kto nie spojrzał 
nigdy w oczy zwierzaka, nie zrozumiał 
jak bardzo jego uczucia podobne są do 
naszych. Miłość do zwierząt jest 
uczuciem pięknym i czystym. Zwierzęta, 
nie ważne jak małe: psy, koty, chomiki, 
kanarki oraz inne stworzenia 
uszlachetniają nasze życie i definiują 
człowieczeństwo. Troszcząc się o nie,
pomagamy tak naprawdę sobie samym. 
Czujemy się bardziej potrzebni, zdrowi, 
zaradni, szczęśliwi i łatwiej jest nam 
zrozumieć samych siebie.



Wspaniale jest mieć własnego 

zaprzyjaźnionego zwierzaka, zajmować się 

nim, przytulać, mówić do niego, wsłuchiwać 

się w jego odpowiedzi i reakcje.  

Mieszkańcy naszych osiedli troszczą się nie 

tylko o najbliższych przyjaciół, interesują się 

także zwierzętami dziko żyjącymi                

w środowisku miejskim. Od wiosny do

jesieni, kiedy ptaki w przyrodzie 

samodzielnie odnajdują pokarm, oprócz 

świeżej wody i odrobiny spokoju nie 

potrzebują od nas więcej. Co innego zimą, 

kiedy mróz i śnieg odbiorą im szansę na 

znalezienie wartościowego pokarmu –

wtedy pomoc ludzi staje się nieodzowna.  



Moda na karmniki jest stała od wielu lat, bo 
każdemu z nas od wczesnego dzieciństwa 
tłumaczyli rodzice i nauczyciele, że warto,   
a nawet należy dokarmiać ptaki zimą. 
Ważne jest jednak to, w jaki sposób, czym 
karmić i kiedy to robić, aby pomoc ptakom 
nie okazała się dla nich zagrożeniem. 

Przede wszystkim pokarm powinien być 
zawsze świeży, a karmnik utrzymany  w 
należytym porządku. Ptaki przyzwyczajają 
się też do pór karmienia (podczas dużych 
mrozów można dosypywać pokarm nawet 
dwa razy dziennie), wtedy one też będą 
zaglądać do karmnika regularnie.



Nie bez znaczenia jest też miejsce usytuowania 
karmnika. Z uwagi na polujące koty albo nawet 
kuny należy umieścić karmnik w miejscu 
niedostępnym dla tych zwierząt. Powinien mieć 
stabilną konstrukcję, a wylot z niego skierowany      
w innym kierunku niż okno mieszkania - ptak 
mógłby nie zauważyć przeszkody i uderzyć      
w szybę.  

Najlepiej, aby karmnik swoją budową nie był 
zbyt skomplikowany, ale osłonięty od wiatru       
i śniegu. Od jego konstrukcji zależy, które ptaki 
będą mogły z niego skorzystać - czy te 
najmniejsze, czy również większe? Wszystkie 
one są prawnie chronione (oprócz gołębia 
miejskiego) i o wszystkie warto zadbać 
umieszczając nawet kilka osobnych karmników.  



Czym karmić ptaki zimą?           
To zależy od gatunku.           
Ptasi jadłospis jest bardzo długi: 
przede wszystkim ziarno czarnego 
słonecznika, najlepiej łuskane 
(aby ptaki nie naśmieciły łupinami)   
– jest bogate w tłuszcz i białko, 
więc zaspokoi nawet najbardziej 
wybredne dzioby. Oprócz tego 
tłuszcz w formie kul albo słonina, 
zboża, trochę białego lub tartego 
żółtego sera, owoce świeże (ew. 
suszone, ale uprzednio namoczone), 
ponadto różne nasiona (nawet 
chwastów), gotowany ryż.       
Ważne, aby produkty nie zawierały 
sztucznych dodatków i nie były 
zatęchłe albo zjełczałe. Natomiast 
pieczywo, w tym chleb (nawet 
własnego wypieku), mleko, całe 
orzechy ziemne, suche produkty, 
które szybko pęcznieją w brzuszkach    
oraz wszelkie zawierające sól, 
konserwanty i przyprawy są 
dla ptaków niewskazane!                               
Jeśli nie występują opady 
atmosferyczne można zadbać          
o odpowiednie poidełko z wodą.



Apetyt ptasi jest duży, zwłaszcza podczas 
srogich mrozów. Te mniejsze stworzenia 
potrafią zjeść 100% - 200% swojej wagi. 
Ważna jest kaloryczność pokarmu, dostępne 
w sklepach kule, tzw. pyzy lub dzwonki 
tłuszczowo-nasienne są w tym czasie 
bardzo dobrym rozwiązaniem. Ich trwałość 
to 2-3 tygodnie, po czym zawieszkę należy 
wymienić na świeżą. 



Karmnik mały, ale gości w nim co nie 

miara. Sikorkom i wróblom nie 

przeszkadza, że „stołówka” dawno nie 

remontowana – przeciwnie, ptaki 

zdążyły się już przyzwyczaić do miejsca 

i wiedzą, że tutaj zawsze czeka na nie 

smaczny kąsek. Dobra gospodyni 

troszczy się, aby tym maluchom nie 

zabrakło zimą pożywienia. Wierzcie na 

słowo – na gałązkach pobliskich drzew 

kołyszą się dziesiątki wyczekujących na 

swoją kolejkę zgłodniałych ptaków.



Skoro walentynki, to para wiernych sobie 
gawronów pilnujących śmietnika. 
Ciekawostką jest sposób w jaki te czarne 
ptaki rozpoznają się:  w promieniach 
ultrafioletowych widzą się wzajemnie w 
różnych kolorach. To inteligentne ptaki, 
potrafią wytwarzać i posługiwać się 
„narzędziami”.  Populacja gawronów jest 
duża, a jej osobniki mogą żyć nawet 19 
lat. Chociaż są wszystkożerne i na ogół 
nie wymagają dużej troski, to jednak bez 
naszej pomocy mogłyby nie przetrwać 
zimy, a przecież wraz z nadejściem 
wiosny zaczną wyjadać dokuczliwe 
insekty i resztki owoców spod drzew. 



W mieście coraz częściej można spotkać 

gile. Żyją stadnie, tu natrafiłam na małe 

stadko pięknie ubarwionych samców.         

To bardzo płoche ptaki i też wypatrzeć je 

można jedynie zimą. Wtedy szukając 

pożywienia zbliżają się do siedlisk ludzkich   

i przylatują do karmników. Samiczki gila są 

nieco skromniej ubarwione, ale wśród 

ptaków wyjątkowo one także śpiewają. 



„Współczucie i empatia 

dla najmniejszych zwierząt                 

to jedna z najszlachetniejszych cnót, 

jakie człowiek może otrzymać 

w prezencie.”
Karol Darwin

Sikorki, wróble, gile, sierpówki i inne ptaki 

dokarmiane zimą, w okresie od wiosny 

do lata pomagają nam w zwalczaniu 

szkodników roślin, natrętnych komarów        

i much. Mieszkańcy osiedla doceniają rolę

ptaków w utrzymaniu równowagi

biologicznej miejskiego ekosystemu,

chociaż zimą troska o te zwierzęta wynika 

bardziej z dobroci serca i wrażliwości na ich 

potrzeby w trudnym czasie.  

Smaczny kąsek w karmniku to dla ptaków 

wspaniały walentynkowy prezent                  

– Z całego serca dziękujemy!


