
 

Co ptáčkům do krmítka v zimě? 

Začíná doba, kdy bychom neměli zapomínat na přikrmování ptáků, kteří neodlétají do teplých 

krajin, ale zůstávají u nás po celou zimu. Pokud je zima tuhá a dlouhá, začínají strádat nedostatkem 

potravy a mnozí mohou uhynout. Stahují se do parků a zahrad. Když jim nachystáme krmení, mnohdy 

jim můžeme zachránit život. Víte, jaké krmivo jim vyhovuje? 

Nejčastějšími návštěvníky krmítek jsou sýkory koňadra a modřinka, zvonek zelený, vrabec 

domácí, vrabec polní a kos černý. Ojediněle se na krmítkách objevují i čížci lesní, stehlíci, sýkora 

uhelníček a babka, brhlík lesní, pěnkava jikavec, pěnkava obecná, hýl obecný, dlask tlustozobý, 

drozd kvíčala, drozd cvrčala, červenka, střízlík a strakapoud velký. Za nejvzácnější a nejkrásnější 

skvost krmítek ochránci ptáků považují brkoslava severního nebo čečetku zimní. Nezvanými hosty se 

občas stávají i zdivočelí holubi domácí, hrdličky zahradní, straky nebo havrani a kavky. Drobné ptáky 

občas vyplaší zvědavá poštolka, případně krahujec, ale i tito ptáci patří do naší zimní přírody. 

1. Zakroužkujte ptáky, kteří u nás přezimují a přiřaďte jejich jména, vyznačená tučně výše: 

 
 

 

 

  

  

 
 Stěhovaví ptáci, kteří odlétají do teplých krajin: Konipas bílý, Drozd zpěvný, Slavík obecný. 

Čím je ptačí tělo menší, tím rychleji ztrácí teplo, a proto potřebuje více energie, aby dokázalo 

udržet stálou teplotu. Získávání potravy komplikuje i sněhová pokrývka, zmrzlá půda a krátká délka 

dne, během kterého ji mohou ptáci shánět. Pro přežití dlouhé a mrazivé noci v zimě je nutné si vytvořit 

dostatečné tukové zásoby. Není jednoduché, aby získali dostatek potravy, např. modřinky musí jejímu 

shánění věnovat 85 % dne a kos musí nasbírat dvakrát tolik bobulí, kolik sám váží. 



 

Ptákům můžete předkládat jakákoliv semena: slunečnice, proso, konopí, mák, lněné semínko, 

řepku, pšenici, drcená jádra vlašských a lískových ořechů, loupaný oves. Zvláště tučná slunečnicová 

semena jsou spolehlivým zdrojem energie. Ze zahrádky jim můžeme nabídnout nasbírané plody  

a bobule, např. jeřabiny, ptačí zob, plody bezu černého, hlohu, rakytníku apod. Pro zpestření můžete 

přidat i nakrájená jablka, ovesné vločky, kousky syrového masa, strouhanou mrkev, tvaroh,  

a samozřejmě neslané a neškvařené sádlo nebo lůj. Tam, kde jsou nejčastějšími hosty krmítka vrabci 

polní a vrabci domácí, jim můžete přilepšit strouhankou z bílého pečiva. Nesmí však být solené, sůl 

totiž drobným ptákům škodí, a proto je nutné před strouháním rohlíků sůl důkladně odrolit. 

V žádném případě do krmítka nepatří chléb a zbytky jídel z kuchyně. 

2. Vyrobte ptáčkům jednoduchý zimní příkrm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S krmením můžeme začít již začátkem listopadu. Z kraje zimy ptáčky krmíme jen v malých 
dávkách, v tuto dobu ještě mají hodně hmyzu a též jsou dostupné ještě podzimní bobule. Dávky 
zvyšujeme až při mrazech a souvislé sněhové pokrývce, kdy se ptáci nemohou dostat k přirozeným 
zdrojům potravy. Přikrmovat můžeme až do začátku jara. 

3. Zapojte se do Ptačí hodinky, pořádané ČSO, sčítáme ptáky na krmítku 8. – 10. ledna 2021. 

Více informací zde: https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/observe. 

 

 

Zdroj: http://www.szm.cz/, https://www.nasiptaci.info, https://www.birdlife.cz 

Budete potřebovat šišky, provázek, lůj či neškvařené a nesolené 

sádlo a semena vyjmenovaná výše. 

Najděte v přírodě otevřené suché šišky z jehličnatých stromů. Na 

stopku přivažte pevně provázek, k uchycení na větvi. Na její 

šupiny natřete roztopený lůj, či sádlo, a celou šišku vyválejte, 

obalte v připravené směsici semen a nechejte zatuhnout, posléze 

můžete tyto šišky přivázat na stromy na zahradě, či v parku. 

Podobně můžete připravit i příkrm z jablíček, která rozkrojíte na 

půl a jadřinec vydlabete, do připravených prohlubní nanesete 

směs semen smíchanou s lojem, či sádlem.  
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