
OCHRONA I POMOC ZWIERZĘTOM LEŚNYM I WOLNO ŻYJĄCYM 

 

W poprzednim artykule pisałam o zwierzętach domowych, tym razem trochę 

wiadomości na temat zwierząt wolno żyjących. 

Zima to trudny czas dla zwierząt, które całe swoje życie spędzają w ich 

środowisku naturalnym. Chciałabym zwrócić Waszą uwagę na kilka bardzo ważnych 

kwestii związanych ze zwierzętami żyjącymi na wolności w miastach i wsiach, które 

chętnie korzystają z naszej pomocy zimą.  

Nie zawsze dobrze wiemy, w jaki sposób im pomagać nie robiąc krzywdy. 

1. KARMIENIE PTAKÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak gdzie mamy dostęp do choćby najmniejszych zbiorników wodnych zimą, 

możemy spotkać się właśnie z obecnością wszelkiego rodzaju kaczek, łabędzi, 

i innych ptaków żyjących w środowisku wodnym. Często widziałam ludzi karmiących 

te zwierzęta pieczywem. Okazuje się, że takim zachowaniem można zrobić 

im krzywdę!  

 

 

 

 

 

 

 



Dlaczego nie wolno karmić ptaków chlebem? 

Eksperci ostrzegają, że dokarmianie ptactwa wodnego chlebem może 

prowadzić do chorób układu pokarmowego, a nawet śmierci zwierząt. Dodatkowo 

niezjedzony chleb tonie i gnije, powodując poważne spustoszenia w ekosystemie. 

Jest przyczyną nadmiernego rozkwitu glonów na powierzchni zbiorników wodnych, 

które pochłaniają tlen i wydzielają toksyny groźne dla ryb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czym w takim razie karmić ptaki? 

Ważna uwaga - pokarmu dla ptaków wodnych nigdy nie rzucajmy do wody!  

 Łabędzie i kaczki jedzą ziarna zbóż, drobno pokrojone warzywa, w trakcie 

surowej zimy specjalny granulat dla ptaków wodnych. 

 Gołębie, sierpówki, kawki i gawrony jedzą grubą kaszę, pszenicę, wyłącznie 

czerstwe, białe pieczywo pokrojone w kostki o wielkości 1 cm. 

 Sikory jedzą surową słoninę, łuskane nasiona orzechów włoskich, słonecznika 

(łuskane lub w łupinach) oraz konopie. 

 Kosy i kwiczoły jedzą przekrojone jabłka, morele, mrożone owoce czarnego bzu, 

jarzębiny, porzeczek, jagód, aronii, a także rodzinki i pokrojone daktyle. Należy 

unikać podawania suszonych owoców, gdyż pęcznieją w wolu, co w przypadku 

zjedzenia zbyt dużej ilości może być dla ptaka niebezpieczne. 

 Wróble i mazurki jedzą proso, drobne kasze, łuskany słonecznik. 

 Dzwońce i zięby jedzą nasiona słonecznika i konopie. 

 Trznadle jedzą proso, łuskany owies i płatki owsiane. 



2. WOLNO ŻYJĄCE KOTY 

Koty wolno żyjące 

podlegają prawnej ochronie 

wynikającej z innych przepisów 

powoływanej ustawy, które 

dotyczą wszystkich zwierząt, 

a mianowicie - art. 6 ust. 1 

Ustawy o Ochronie Zwierząt, 

z którego wprost wynika zakaz 

zabijania zwierząt oraz art. 6 

ust. 1a tej ustawy, z którego wynika zakaz znęcania się nad zwierzętami. 

W art. 6 ust. 2 ustawy uregulowana została także definicja ustawowa znęcania 

się nad zwierzęciem, przez którą rozumieć należy zadawanie albo świadome 

dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień. 

 Reagujcie, gdy widzicie zwierzę potrzebujące pomocy, gdy widzicie zwierzę 

ranne, poturbowane, osowiałe - zabierzcie je do weterynarza i skontaktujcie się 

z najbliższą organizacją pomagającą zwierzętom. 

 Wystawcie miskę z wodą i jedzeniem dla kotów. Kaloryczne posiłki zwiększą 

szansę na przetrwanie mrozów. 

 Zapewnijcie okolicznym kotom schronieni. Pomieszczenie dla kota można zrobić 

nawet ze starego kartonu, wyłożyć go sianem i kocami i wyciąć niewielkie wejście 

do środka.  

 Mówcie głośno o wolno żyjących kotach i o tym, jak są traktowane, czego doznają 

od nas, ludzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UWAGA: nigdy nie zamykajcie wolno żyjącego kota w żadnym pomieszczeniu. 

Zamknięcie przypadkowego kota w garażu, czy w jakimkolwiek innym 

pomieszczeniu nie sprawi mu przyjemności. Wielki stres i panika zaszkodzą 

mu bardziej, niż zimno. 

 

3. JAK POMAGAĆ JEŻOM? 

Wraz z coraz krótszymi jesiennymi dniami maleją szanse na przetrwanie 

wśród jeży z niedowagą: zwierzę, które do tego czasu nie wytworzyło podkładki 

tłuszczowej odpowiedniej grubości przypuszczalnie nie przetrwa zimy w warunkach 

naturalnych. Brak mu składników pokarmowych, z których mógłby korzystać 

w okresie snu zimowego. 

 Jeśli postanowiliśmy wziąć do mieszkania na przezimowanie jeża, naszą 

„pierwszą pomocą” winno być oczyszczenie jego skóry i igieł z pasożytów. Jeże 

nie są czyste i prawie zawsze ciało ich pokrywają pasożyty zewnętrzne, dlatego 

konieczna jest kąpiel oczyszczająca w ciepłej wodzie. Zwykły szampon do 

włosów nie szkodzi jeżom pod warunkiem, że po kąpieli zwierzę zostanie 

dokładnie spłukane. Skuteczność kąpieli oceniamy po liczbie utopionych pcheł. 

Po kąpieli zwierzę owija się w ręcznik frotowy. 

 Jeż potrzebuje spokoju i przede wszystkim wyrównanej temperatury. 

 Pomieszczenie noclegowe powinno być wysłane strzępkami gazet, w których 

zwierzęta mogą się skryć. 

 Wymagane jest codzienne sprzątanie i usuwanie zabrudzonych odchodami gazet. 

 Bardzo ważne jest prawidłowe żywienie siekanym mięsem i płatkami owsianymi, 

orzechami, mącznikami i pokarmem suchym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na zakończenie. 

Pamiętajcie o pomocy zwierzętom przebywających w schroniskach: 

kaloryczna karma i ciepły koc na pewno pomoże przetrwać zimę.  

 

 

 

Justyna Hnat-Bojar 


