Daj się napić zwierzętom!

Przed nami okres upalnych, letnich dni z wysoką temperaturą, ograniczoną ilością opadów
i suszą, którą już teraz prognozują meteorolodzy. Susza to trudny czas nie tylko dla roślin,
ale również dla owadów, ptaków i zwierząt wolnożyjących. Woda potrzebna jest im do życia,
a często nie mają gdzie po prostu się napić.
Jak możemy pomóc? Dajmy im się napić. Wystarczy, że wystawimy miseczkę z wodą
w naszym ogrodzie, pobliskim parku czy osiedlowym podwórku. To tam spotkać można
zagubione zwierzaki, szukające wody i pożywienia. Brak opadów, kałuż i doszczętnie
wyschnięta ziemia, skutecznie im to uniemożliwia, a miseczka z wodą może okazać się dla
nich niezbędna do przeżycia. Możemy też na naszym balkonie lub oknie umieścić poidełko
dla owadów i ptaków. Ten niewielki gest, który wymaga od nas minimalnego zaangażowania,
może uratować kilka stworzeń…
Poidełko dla ptaków – wystarczy mała, niepotrzebna miseczka, stare opakowanie po lodach
lub inny, koniecznie płytki pojemnik, do którego wlejemy wodę. Dla bezpieczeństwa
mniejszych ptaków możemy dodać kamienie lub gałązki, na których będą mogły przysiąść.
Poidełko można przymocować na balkonie, albo postawić na parapecie, trawniku
czy w ogrodzie. Możemy też zamontować go na gałęzi lub na nóżce (powyżej ziemi), najlepiej
w odsłoniętym miejscu. Dzięki temu ptaki będą czuły się bezpieczniej oraz zminimalizujemy
ryzyko ataku drapieżników ukrytych w roślinach.
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Poidełko dla pszczół i innych owadów – do pojemnika lub płaskiej miseczki włóżmy kamyki
i wlejmy wodę. Doskonale do tego celu nadawać się będzie również podstawka, zakrętka
od słoika czy talerz. Ważne, by wody było nalane maksymalnie 2-3 mm – gdy jest jej więcej,
owady mogą się utopić. Pamiętajmy, żeby nie pozostawiać otwartej przestrzeni
z wodą. Można ją wypełnić gałązkami, szyszkami, korą lub wilgotnym mchem z działki
czy ze sklepu.

Miseczka dla jeża – wystawmy dla jeży miseczki z wodą pod krzakami, w takich miejscach,
w których nie będą narażone na kontakty z psami. Dobrze, żeby miejsca te nie znajdowały się
w pobliżu jezdni. Jeże naprawdę chętnie korzystają z takich miseczek 

Woda dla bezdomnych psów i kotów – ustawmy pojemnik, miskę w ustronnym miejscu,
kontrolujmy czy zwierzęta mają wodę do picia.
Ważne jest, aby regularnie:
 sprawdzać stan wody w poidełkach, miseczkach, itp.,
 wymieniać ją jak najczęściej,
 czyścić naczynie nie stosując detergentu (wystarczy ciepła woda i szczotka).
Pamiętajmy też o tym, że najszybciej nagrzewają się naczynia metalowe, dlatego lepiej
ich unikać.
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