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Dokarmianie zwierzyny zimą
Zima jest specyficzną porą roku, warunki atmosferyczne utrudniają zwierzętom zdobywanie pokarmu. Pożywienie
znajduje się pod pokrywą śnieżną albo jest
tak zmarznięte, że uniemożliwia jego spożycie. Dlatego leśnicy w ramach działań
z ochrony lasu i myśliwi szczególnie zimą
dbają o to, aby zwierzętom leśnym nie zabrakło pokarmu w tak trudnym dla nich
okresie.
Dokarmianie zwierzyny jest bardzo ważne, a wykonywane w sposób właściwy i racjonalny ułatwia kształtowanie odpowiedniego rozmieszczenia przestrzennego populacji i zapobiega jej dalekim migracjom.

Szkody od zwierzyny, sosna spałowanie.
fot. E. Maszkiewicz

Jest wiele form i sposobów dokarmiania. Jeżeli chodzi o ptaki dziko żyjące, to
pracownicy Lasów Państwowych systematycznie rozwieszają w lasach specjalną
karmę bogatą w składniki odżywcze. Znajdują się w niej między innymi słonecznik,
orzechy ziemne, rodzynki, ziarna zbóż
czy płatki owsiane dodatkowo natłuszczone
tłuszczem zwierzęcym. Taka mieszanka
smakołyków to solidna porcja energii,
która jest bardzo chętnie zjadana przez
skrzydlatych mieszkańców lasu.
Leśnicy pamiętają także o większych
zwierzętach takich jak dziki, sarny, daniele,
jelenie czy łosie. Specjalnie dla jelenio-

Lizawki. fot. M. Domański

watych systematycznie zimą prowadzone
są czynności wykładania drzew zgryzowych.
Polega to na ścięciu drzew obfitujących
w młodą korę między innymi takich gatunków jak: sosna, świerk czy topola osika w miejscach największego zagęszczenia
jeleniowatych. Taki sposób dokarmiania
ma również znaczenie gospodarcze dla lasów, ponieważ zwierzęta, które mają dostarczone pożywienie, niechętnie zgryzają i spałują drzewka stojące w uprawach
i młodnikach sosnowych czy świerkowych.
Jest to jeden ze sposobów ograniczenia
szkód wyrządzanych w lasach podczas
okresu zimowego. W przeliczeniu jeleń

Paśnik. fot. M. Domański

dziennie potrzebuje blisko 0,5 kg świeżej
kory, natomiast 1 wyłożone drzewo dostarcza jej około 12 kg, co jest równoważne
ospałowaniu do 2660 sztuk sosen w młodnikach 8-12-letnich. Wiosną z wyłożonych do zgryzania drzew wyrabia się odpowiednie jakościowo sortymenty.
Inną formą dokarmiania jest wykładanie w lasach siana, sianokiszonki czy różnego rodzaju warzyw (marchewka, buraki, kukurydza). Pożywienie takie jak siano czy sianokiszonka często jest umieszczane w urządzeniach zwanych „paśnikami”. W lasach możemy spotkać również
tak zwane „lizawki”, w których znajdują się
kostki specjalnej soli bogatej w składniki
mineralne. Dostarczenie soli jest bardzo
ważne szczególnie gdy zwierzęta nie mają
dostępu do pełnowartościowego pożywienia.
11 lutego jest Dniem Dokarmiania
Zwierzyny Leśnej i jest to dobra okazja,
aby zostawić w lesie w okolicy paśnika np.

Dokarmianie zwierzyny. fot. T. Czyżyk

pozostałości z warzyw czy wsypać garść słonecznika do karmnika dla ptaków.
Zapraszamy chętne placówki oświatowe do uczestnictwa w akcji dokarmiania
zwierzyny. W celu ustalenia szczegółów
prosimy o kontakt pod numerem telefonu 87-424-15-23 lub 697-201-073.
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