עשרה המזונות הגרועים לציפורים  -אותם אין להגיש לציפורים
מתוך:
http://birding.about.com/od/Foods/tp/Worst-Foods-For-Birds.htm
כל חובב ציפורי חצר רוצה להציע לציפורים מזנון בריא ומזין .המפתח למשיכת ציפורים
למתקן ההאכלה הוא שימוש במגוון של מזונות שונים .מה הם המאכלים הגרועים? אלה
מזונות המסכנים את הציפורים ,שיכולים לגרום למחלה והשמנה ,לעכב תגובות של עופות
לטורפים ולהפחית את העמידות שלהם לתנאי מזג אויר קשים.
להלן רשימת  01המזונות הגרועים שיש להמנע מהם בתחנות ההאכלה לציפורים ,וזאת,
בכדי שתוכלו להיות בטוחים שאתם נותנים לציפורים את הדיאטה הטובה ביותר האפשרית
 .0זרעים מקולקלים ורקובים.
זרעים לציפורים יכולים להתקלקל אם הם מאוחסנים באופן לא
תקין .עובש וחיידקים בתוך זרעים מקולקלים יכולים לגרום
מחלות לציפורים .יש לוודא שהזרעים יבשים וטריים ללא ריחות
עזים ולפנות ולנקות זרעים שנרטבו.

.2לחם.
כמות מאוד קטנה של לחם לא תגרום נזק לציפורים ,אבל לחם
בכמויות גדולות זה מזון לא בריא עם ערך תזונתי קטן .הניחו
זרעים ומזונות אחרים במקום להציע לחם.

.3מי סוכר ישנים.
קל ומהיר להכין מי סוכר לצופיות ,כך אין שום תירוץ לא
להשתמש במי סוכר טריים .מי סוכר ישנים נראים עכורים,
ומכילים עובש ובקטריות שהם קטלנים לציפורים ,לכן כדאי
לנקות את הכלי ולהחליף את מי הסוכר כל כמה ימים.

.4קוטלי מזיקים וחומרי הדברה.
לא מציעים לציפורים פירות או זרעים שיש עליהם חומרי
הדברה ,קוטלי עשבים או כימיקלים רעילים אחרים .אפילו
כמויות קטנות של כימיקלים אלה יכולה להיות קטלנית ציפורים;
רעלים עלולים להצטבר בגוף הציפורים ולגרום לבעיות רבייה או
לעבור לגוזלים  .שטפו את הפירות המוגשים לציפורים או גדלו
אותם בעצמכם בחצר.

.5ציפס ותפוצ'יפס.
מזון מהיר כגון צ'יפס ,חטיפי גבינה ,צ'יפס תירס ומזונות אחרים
אינם טובים לציפורים .יש בהם ערך תזונתי קטן מאוד ,הם
גדושי כימיקלים מעובדים שלא נבדקו על ציפורים ,כך שלא ניתן
לחזות את ההשפעות שלהם.

 .6בשר נא.
ציפורים רבות הן טורפות ,אוכלות בשר ,אך יש להמנע מלשים
בתחנת ההאכלה בשר נא בכל צורה ,כולל בשר טחון או
שאריות בשר .מזונות אלו יכול להתקלקל מהר מאוד ואז יכילו
חיידקים מסוכנים שיכולים להרוג ציפורים ,וגם למשוך מזיקים
אחרים בלתי רצויים כגון מכרסמים.

.7עוגיות ועוגות.
יש להימנע מלהניח בשלחן ההאכלה שאריות של עוגיות,
סופגניות ,עוגות ,מאפים מתוקים ,שכן הם אינם בדיוק כמו
שאינם מזינים עבורנו ויכולים לגרום להשמנה ולבעיות נוספות.
מזינים לציפורים.

.8דבש.
דבש הוא ממתיק טבעי ,אבל אינו טוב לציפורים .גם דבש
באיכות הטובה ביותר מכיל חיידקים ועובש שיכולים להיות
קטלנים לציפורים בחצר .הימנעו משימוש בדבש להכנת תמיסה
מתוקה למשיכת צופיות.

 .9מלח.
תכולת מלח גבוהה לא בריאה לבני אדם ,וכך גם לציפורים.
בעוד ציפורים יכולות לעבד כמויות קטנות של מלח ללא קושי,
המלח מסוכן בכמויות גדולות .הימנעו להציע לציפורים מזונות
בעלי מליחות גבוהה ,כגון בשר ,מלוחים ,צ'יפס או מזונות של
בעלי חיים אחרים ,הכוללים מלח במרכיביהם.

.01חלב.
בניגוד ליונקים ציפורים רגישות במידה רבה ללקטוז ,ולא יכולות
לבלוע כמויות גדולות של חלב .בדומה למלח ,הם יכולות לסבול
כמויות קטנות ,אבל מזונות בעלי תכולה גבוהה של חלב
מסוכנים להן .יש להימנע מלהציע לציפורים כל חלב או גבינות.

