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KOMUNIKAT
dla miłośników ptaków
Miesiąc listopad jest w naszej części geograficznej zwiastunem nie tylko jesiennych szarug,
opadających liści z drzew, ale również początkiem nowego zjawiska pogodowego, jakim są opady
śniegu i związanym z tym poważnym spadkiem temperatury, ale także bardzo uciążliwym mrozem.
Jest to czas, który dla naszych skrzydlatych przyjaciół staje się najtrudniejszym okresem w
zdobywaniu pożywienia.
Liga Ochrony Przyrody co roku zachęca każdego, a szczególnie młodzież szkolną do pamiętania o
konieczności dokarmiania dziko żyjących zwierząt w tym trudnym dla nich okresie. Poza skupiskami
miejskimi, na terenach otwartych i w lasach, dokarmianiem w większości zajmują się leśnicy, a również
w swych okręgach łowieckich myśliwi. Ale w miastach zajęcie to przypada w większości młodzieży
szkolnej, która wysypuje karmę do ustawionych karmników na terenie szkół a również w innych
miejscach.
Umieszczana tam karma powinna pomagać w przetrwaniu ptakom okresu zimowego w pełnym
zdrowiu. Dlatego należy pamiętać o tym, że nie wszystko się nadaje do tego, aby można było tym
dokarmiać ptaki.
Wielokrotnie wysypywany dla ptaków chleb nie powinien stanowić pokarmu, gdyż zawiera sól
a poza tym w warunkach wilgotnego powietrza pokrywa się pleśnią, która jest trująca nie tylko dla
ptaków. Taka karma ponadto może przyczynić się do powstania schorzeń układu pokarmowego.
Dobrą karmę stanowią nasiona słonecznika, proso, rzepik, rzepak, siemię lniane, różne zboża,
mak, orzechy, słonina (bez soli), łój.
Jednak zakup ich może być czasem dość trudny, dlatego w załączeniu przedstawiamy możliwość
zakupu gotowych mieszanek karmy zimowej dla ptaków, składającej się m.in. także z wymienionych
nasion oraz innych, zapewniających bogaty energetycznie pokarm. Skład tych oleistych nasion stanowi
mieszankę, która została opracowana przy współpracy z ekspertami z Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków, a z uwagi na relatywnie przystępną cenę jest warta uwagi.
Istotna przy tym sprawa: jeśli decydujemy się na dokarmianie, musi to zapewnić ptakom ciągły
dostęp do pożywienia aż do ustania warunków zimowych.
Życzymy pełnej satysfakcji z dokarmiania, a ptactwo będzie żyło pełnią zdrowia.
Liga Ochrony Przyrody zachęca do przesyłania do biura Zarządu Okręgu Łódzkiego fotografii
ptaków, które odwiedzają przygotowaną dla nich karmę, co umożliwi poznanie tych gatunków
ptaków, które zimę spędzają w mieście, oczekując na pomoc ludzi w tym trudnym dla nich okresie.
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Karma dla dzikich ptaków
rekomendowana przez Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków

Karma dla dzikich ptaków (SIM-1)
Mieszanka SIM-1 to karma przygotowana przez naszą firmę przy współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem
Ochrony Ptaków.
Skład tej mieszanki oparty jest głownie na nasionach oleistych, co powoduje że jest to karma energetyczna,
dostarczająca ptakom niezbędnej energii w tym trudnym okresie jakim jest zima.
Jej zbilansowany skład zapewnia dzikim ptakom całą gamę niezbędnych wartości odżywczych, mikroelementów.
Odpowiednio dobrane proporcje ziaren sprawiają że może być stosowana do karmienia różnego rodzaju
dzikiego ptactwa.
SIM-1 to karma oparta wyłącznie o wysokiej jakości nasion, odpowiednio wyselekcjonowanych. Jej bogaty skład
oraz różnorodna kolorystyka sprawia, że dzikie ptaki bardzo się tą karmą interesują i chętnie ją spożywają.
Karma zawiera w składzie nasiona ostropestu - działają leczniczo na układ trawienny.
Zaufaj specjalistom!
Skład karmy SIM-1 opracowany został przy współpracy z ekspertami Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony
Ptaków.
Kupując karmę SIM-1 masz pewność że jest to odpowiedni pokarm dla ptaków zimujących w naszym kraju.
Skład karmy SIM-1:
Słonecznik czarny
Kardi extra
Konopie
Kanar (mozga kanaryjska)
Ziarno lnu oleistego
Rzepak jary
Proso złote
Proso czerwone
Proso zielone
Owies łuszczony (owsik)
Gryka
Jęczmień obłuszczony
Pszenica
Ostropest plamisty

Szczegółowych informacji dotyczących zakupu karmy dla ptaków i ssaków udziela biuro
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