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Dokarmianie zwierzyny 

Gruba pokrywa śnieżna, na przemian występujące 

odwilże i nawroty mrozu, skuwające lodem zalegający śnieg, 

bardzo mocno ograniczają zwierzętom dostęp do pokarmu. 

Zwierzęta obgryzają pąki i korę z młodych drzewek niszcząc 

je, wychodzą na pola uprawne i obgryzają zboża ozime, 

szukają również resztek zbóż z ubiegłego sezonu. Dlatego też 

leśnicy i myśliwi podczas  tego najtrudniejszego okresu 

dokarmiają zwierzęta w lesie, przez co zmniejszają rozmiar 

szkód wyrządzanych przez nie w uprawach leśnych oraz 

rolnych. 

Bardzo dużą rolę w odżywianiu się zwierzyny i 

zapobieganiu chorobom odgrywają składniki mineralne, 

zwłaszcza sól. Wykłada się ją w tzw. lizawkach, czyli słupach 

zakończonych skrzyneczką lub wydrążonym otworem, w 

którym umieszcza się bryłkę soli. Sól, źródło ważnych 

pierwiastków, rozpuszcza się pod wpływem wilgoci i spływa po 

słupku. Zwierzęta chętnie ją zlizują. 

Karma podawana jest w paśnikach, co zabezpiecza ją 

przed czynnikami atmosferycznymi. W zależności od 

składników pokarmowych wyróżnia się karmę: 

- suchą (siano, słoma, liściarka, czyli suszone pędy z 

liśćmi), 

- soczystą (ziemniaki, buraki, marchew, kapusta, kiszonki), 

- treściwą (żołędzie, bukiew, kasztany, ziarna zbóż). 

Z karmy wykładanej w paśniku chętnie korzystają sarny, 

jelenie, daniele, dziki i zające. 

Właściwe dokarmianie zwierząt leśnych to prawdziwa 

sztuka. Z dostarczaniem zwierzętom pokarmu nie można 

przesadzać. Najważniejsze jest dokarmianie w warunkach 

ekstremalnych. Gdy zima jest łagodna, powinny one radzić 

sobie same. Inne ważne zasady dokarmiania zwierząt to: 



a.   zwierzęta leśne mogą być dokarmianie tylko w 

porozumieniu z leśniczym lub przedstawicielem koła 

łowieckiego; 

b.   należy  zwrócić uwagę na rodzaj wykładanej karmy, 

podanie niewłaściwego pokarmu może spowodować u 

zwierząt choroby, osłabienie organizmu, a nawet śmierć; 

c.   dokarmiać należy systematycznie, w stałych miejscach i 

tylko w czasie surowej zimy1. 

 

  

 
1 https://konstantynowo.poznan.lasy.gov.pl/dokarmianie-zwierzyny 



Quiz dla dzieci 

 

Ma brązowe, śliczne oczy, nóżki zgrabne 
cienkie, 

Czy widziałeś kiedyś w lesie płochliwą… 
(sarenkę) 

Ja nie śpiewam jak kanarek, piórka moje 
zwykle szare. 

Zwykle po swojemu ćwierkam, do okienka 
twego zerkam. (wróbel) 

Ma długą szczecinę, świnki jest kuzynem.  
Zjada żołędzie, gdy przyjdzie jesień. 

Można go spotkać w polu lub w lesie. (dzik) 

Żółty brzuszek, modra główka, nastroszone 
z zimna piórka. 

Z daleka do nas przyleciała o słoninkę 
zapytała. (sikorka) 

Szare futro, długie uszy, ogonek nieduży. 
Gdy się w krzakach coś poruszy, zmyka, 

aż się kurzy. (zając) 

Korale czerwone lubi ten ptak,  
brzuszek czerwony to jego znak. (gil) 

W dziupli swej na drzewie, gdy nikt o tym nie 
wie, 

orzechów zapasy zbiera na zimowe czasy. 
(wiewiórka) 


