
Żelazne zasady 

1. Ptaki dokarmiamy od początku do końca 

mrozów. 

Poza okresem zimy ptaki świetnie radzą sobie 

ze znalezieniem pokarmu. Poza tym pokarm, 

który same zdobędą jest dla nich bardziej 

naturalny niż podawany przez nas. W okresie 

letnim możemy ptakom pomóc wystawiając  

pojemnik z wodą. 

2. Rozpoczęte dokarmianie kontynuujemy 

regularnie. 

Mimo iż najlepiej dokarmianie rozpocząć  

z początkiem mrozów, to nic się nie stanie, 

jeśli rozpoczniemy je, gdy zima będzie już  

w pełni. Jedno o czym musimy pamiętać  

i przestrzegać to regularność! 

ROZPOCZĘTEGO DOKARMIANIA  

NIE POWINNIŚMY PRZERYWAĆ! 

Ptaki szybko zapamiętują lokalizację 

karmnika. Gdy nagle przestaniemy je 

dokarmiać mogą mieć problem  

ze znalezieniem pokarmu. 

3. Karma MUSI być świeża i czysta. 

Karma dla ptaków nie może być stara, 

zapleśniała czy zamoknięta. Należy  

też regularnie czyścić karmnik z resztek 

karmy. 

 

Karmnik na karmę 

tłuszczową 

Może być zrobiony  

z glinianej doniczki lub 

kubka po jogurcie. 

Przez dno przewlekamy 

sznurek/drut. 

Wypełniamy karmą  

i wieszamy. 
 

 

Karmnik automatyczny 

na karmę sypaną 

Karmnik zrobiony  

z plastikowej butelki  

z obciętym dnem, 

przymocowanej do 

drewnianej deseczki. 

Karma automatycznie 

zsypuje się do 

pojemnika u dołu 

karmnika 

 

Tradycyjny karmnik 

stojący 

Najbardziej znana 

wersja karmnika dla 

ptaków. Można w nim 

umieścić różne rodzaje 

karmy. Zbudowany 

najczęściej  

z drewnianych 

elementów. 

Czym dokarmiać ptaki 

Słonecznik Najlepszy z  dostępnych pokarmów. 

Jedzą go niemal wszystkie ptaki jak sikory  

czy łuszczaki. Dobry jest zarówno łuskany jak  

i niełuskany. Dla ptaków najlepsze są odmiany 

pastewne tzw. czarny słonecznik - jest on drobny 

i ma delikatną skorupkę 

Siemię lniane. Nasiona lnu zawierają dużo białka, 

jest to więc pokarm wysokoenergetyczny,  

a zatem dobry do dokarmiania ptaków zimą. 

Należy uważać by nie zamakał, gdyż zaczyna robić 

się kleisty i niejadalny.  

Orzechy. Ziemne, laskowe, włoskie - do karmnika 

podajemy tylko wyłuskany miąższ. Orzechy 

doskonale wabią sikory i łuszczaki, są także 

przysmakiem ptaków krukowatych.  

Słonina wieprzowa to w Polsce jeden  

z najpopularniejszych pokarmów dla sikor,  

jak również sójek czy srok. 

Smalec i łój wołowy. Nadają się świetnie do 

robienia karmy tłuszczowej - roztopionym 

smalcem zalewamy przygotowane nasiona  

i czekamy aż zastygnie, wieszamy w kubkach bądź 

wykładamy w karmniku. 

Jabłka to pierwszorzędny pokarm dla zimujących 

drozdów. Do jabłek przylatują takie ptaki, jak: 

kos, kwiczoł, droździk a nawet jemiołuszki! 

 

 



Kogo spotkamy przy karmniku 

 

Bogatka Parus major 

Zdecydowanie 

najczęściej odwiedzający 

karmniki ptak. Uwielbia 

słonecznik, ale nie 

pogardzi też gotowanymi 

ziemniakami, słoniną i 

karmą tłuszczową. 

 

Modraszka 
Cyanistes caeruleus 
Mniejsza od bogatki,  

ale bardziej kolorowa. 

Chętnie zjada nasiona 

słonecznika, karmę 

tłuszczową i słoninę. 

Zjada też jabłka. 

 

Kowalik Sitta europaea 
Jeden z oryginalniejszych 

gości. W karmniku 

interesuję się głównie 

słonecznikiem. 

 

Grubodziób 
Coccothraustes 

coccothraustes 

Jeden z większych gości  

w karmniku o potężnym  

i silnym dziobie, uwielbia 

słonecznik, ale nie 

pogardzi też pestkami 

wiśni. 

Kogo spotkamy przy karmniku 

 

Kos Turdus merula 
Największy z 

przedstawionych gości 

karmnika. Uwielbia jabłka. 

Ale nie pogardzi też 

łuskanym słonecznikiem. 

  

Wróbel Passer 

domesticus 
Mazurek Passer 

montanus 

Najbardziej znani mieszkańcy miast, choć 

często to mazurek nazywany jest również 

wróblem. Żerują przede wszystkim na ziemi, 

zjadając to, co inne ptaki wyrzucą  

z karmnika. Uwielbiają nasiona zbóż  

i słonecznik. 

 

Dzwoniec Chloris chloris 
Znacznie większy od sikor. 

Do karmnika przylatuje po 

nasiona oleiste, głównie 

słonecznik. 

Więcej ciekawych i przydatnych informacji znajdziecie na 

stronie: 
www.tpkgdansk.pl/jak-pomagac-ptakom/ 

 

Opracowanie: Marcin Węsiora 

Zdjęcia: Marcin Węsiora i Darek Ożarowski 

 

Pomagamy ptakom 

w zimie 
 

 
 

   

  


