Где хранити птице?

Одржавање хранилице

Током неповољног периода, птице су
принуђене да храну траже чак и у близини
људи, превазилазећи урођени страх и
опрезност. Тада најчешће имамо прилику
да их посматрамо у вртовима, парковима и
другим зеленим површинама у нашим
градовима и селима. Они који би желели да
птице хране током зиме, требали би да
обрате посебну пажњу на место постављања
хранилица. Препоручује се да то буде тихо и
неузнемиравано место. Хранилица би
требала да буде постављена тако да птице
имају лак приступ храни, а добро је да се у
близини хранилице налази жбуње или
дрвеће где птице имају заклон и одакле
имају добар преглед околине.

Током зиме се на хранилицама сакупља
пуно птица, које временом постају зависне
од хране која им је понуђена. Нагли прекид
храњења може бити фаталан. Из тих
разлога, пре почетка храњења треба се
осигурати да ће птицама храна бити
доступна током целог хладног периода.
Поред хране, птицама ће веома користити
свежа вода остављена на хранилици.
Пожељно је хранилицу повремено чистити
од остатака хране или измета.

Непожељни гости
Поред птица, храна ће често привући и
друге животиње, као што су глодари
(мишеви, пацови и веверице) или мачке.
Ови непожељни гости могу да узнемиравају
птице, док су за птице мачке опасни
грабљивци који их веома лако лове у
ситуацијама када птице због глади постају
мање опрезне. Због тога је важно хранилицу
поставити што даље од домашаја ових
животиња.
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Зимско храњење птица

Због чега хранимо птице?
Зимски период је најкритичније време за
многе птице, поготово због недостатка
хране. Током зиме, птицама је помоћ људи
најпотребнија. Широм света, сваке зиме,
љубитељи природе прихрањују птице и
тако им повећавају шансе да успешно
преброде тежак и хладан период. Том
приликом, натеране глађу, птице прилазе
људима више него иначе, дозвољавајући нам
да изблиза завиримо у њихов скривени свет.

Дрозд боровњак
Кос

Плава сеница

Велика сеница

Које птице хранимо током зиме?
Многе врсте птица које тешко преживљавају
хладан зимски период радо посећују
хранилице у нашим вртовима и парковима.
Неке од њих су: велика и плава сеница,
пољски и врабац покућар, зеба, северна
зеба, зелентарка, чешљугар, батокљун,
бргљез, црвендаћ, чворак, кос, дрозд
боровњак, сојка , гугутка, сврака, сива врана
и многе друге врсте.

Врабац покућар
Пољски врабац

Стрнадица жутовољка

Различити типови хранилица

Зеба

Различите врсте птица имају различите
навике, станишта у којима се најчешће срећу
и омиљену храну, тако да ће избор хране и
места храњење утицати на врсте које ће се на
хранилицама појављују.

Чиме хранити птице?
Већина птица певачица се у зимском
периоду храни плодовима и семенкама
различитих биљака. Храна која им се тада
нуди треба да буде богата калоријама и лака
за варење. Сунцокрет је најподеснији за
већину врста птица, као што су сенице, зебе
и врапци. Кикирики, ораси, просо, сирак,
ломљена пшеница, кукуруз и друго семење
предстаља такође добар избор, који ће
задовољити потребе многих врста. Не
препоручује се храњење птица старим
хлебом јер хлеб код птица изазива
компликације у варењу, а ређе и угињавање.
Многе птице ће на хранилице бити
привучене
јабукама,
сланином
или
посебним „колачима“ за птице, који
представљају смеше семења и масти (лоја).

