
P�IKRMOVÁNÍ  VODNÍCH  PTÁK�

Pro vodní ptáky je vhodným krmivem �rot, ovesné vlo�ky,   
na�ezané lupeny salátu, kedluben, kv�ták, listy �penátu, 
strouhané nezmrzlé brambory, v nesolené vod� va�ené 
t�stoviny �i nabobtnané zrní a granule pro vrubozobé 
ptáky.  To zp�sobuje Pe�ivo nesmí být �erstvé a slané.
vodním pták�m st�evní potí�e, ale i smrt. Pe�ivo je nutné 
nejd�íve usu�it a potom tvrdé rozmo�it ve vod�. 
Nerozmo�ené pe�ivo m��e pták�m podrá�dit krk.

Krmte vodní ptáky pouze na nezamrzajících vodních 
plochách! P�edev�ím t�m oslabeným hrozí p�imrznutí 
a stávají se snadnou ko�istí predátor� �i voln� pobíhajících 
ps�. 

NA�LI JSTE P�IMRZLOU LABU�? 
                            
Pokuste se nejd�íve zjistit, je-li opravdu p�imrzlá tím, �e ji 
donutíte vstát. Ho�te po ní sn�hovou kouli, zma�kaný 
papír nebo �i�ku. Jestli�e nevstane, kontaktujte 
pracovníka záchranné stanice pro voln� �ijící �ivo�ichy. 
    

Tel.:  602 112 143

ZIMNÍ 
P�IKRMOVÁNÍ PTÁK� 
Standardní zimu voln� �ijící zví�ata p�e�ijí i bez na�í 
pomoci, uhynou pouze nejslab�í jedinci nebo se 
stanou p�irozeným zdrojem potravy t�m siln�j�ím. 
P�íroda si tak nechá pro dal�í reprodukci jen ty 
nejzdatn�j�í. Tato pravidla platí i pro p�ikrmování 
pták� v zim�.

PRO� P�IKRMOVAT?
Ptáci, kte�í z�stávají p�es zimu, mohou mít nedostatek 
potravy. Zvlá�� pokud jsou tuhé mrazy nebo velká 
sn�hová pokrývka. Pozorování pták� na krmítku vám 
p�inese poznání i radost. 
 

KDY P�IKRMOVAT?
S pravidelným p�ikrmováním m��ete za�ít od listopadu 
a vydr�et a� do dubna. Za�n�te pravidelnými men�ími 
dávkami, b�hem v�t�ích mraz� zvy�te mno�ství krmiva. 
Z krmítek je nutné pravideln� odstra�ovat zbytky 
krmiva, aby se nestalo zdrojem plísní a nemocí. 

KRMÍTKO
Krmítka mohou být jakéhokoli tvaru a velikosti, 
z r�zného materiálu. Musí mít ale dostate�n� velkou 
st�í�ku a bo�ní st�ny, aby potrava byla chrán�na p�ed 
de�t�m, sn�hem a v�trem. 

KAM S KRMÍTKEM?
Nejlépe na klidné místo na záv�trné stran�. Nem�la by  
po n�m vylézt ko�ka �i kuna. 

�ÍM P�IKRMOVAT?
Základem je slune�nice, �epka, mák, oves a ovesné 
vlo�ky, p�enice, je�men, kuku�ice, proso, ln�né a konopné 
semínko, nasekané o�echy, krupice prosycená tukem, 
�rot, strouhaný l�j, su�ené bobule (je�abiny, bezinky, 
�ípky),  jablka.

�ÍM NEKRMIT!
Zbytky jídel z domácnosti, hlavn� ty 
ko�en�né, �erstvé a slané pe�ivo, uzeniny, 
solené tuky, p�epálený tuk, ani zbytky 
váno�ního cukroví.



NEJ�AST�J�Í NÁV�T�VNÍCI KRMÍTEK

KRMENÍ PRO PTÁKY NA KRMÍTKU

JINÉ MO�NOSTI 
P�IKRMOVÁNÍ

Jablka a jiné plody.

Krmítko na o�echy.

Sko�ápka kokosu 
napln�ná lojem a semínky.

N�které druhy rad�ji hledají 
potravu na zemi.

slune�nice

proso

p�enice

pohanka

ln�né semínko

�epka

oves a ovesné vlo�ky

kuku�ice

mák

sm�s o�ech�

�ípky

je�abiny

plody hlodu

brhlík lesní

brkoslav severní

�ervenka obecná

hrdli�ka zahradní

�í�ek lesní

zvonek zelený

�pa�ek obecný

kos �erný

vrabec polní

hýl obecný

p�nkava obecná

holub h�ivná�

p�nkava jikavec

drozd kví�ala

sýkora ko�adra

sýkora mod�inka

sýkora babka

strakapoud velký

dlask tlustozobý
stehlík obecný


