
Pamiętajmy o zwierzętach zimą 

Czy dokarmianie ptaków zimą to dobry pomysł? 

Jedni uważają, że należy pomagać ptakom przetrwać 

zimę, inni że nie należy tego robić – ptaki powinny 

radzić sobie same. Jak zatem pomóc ptakom przetrwać 

zimę? 

Gdy  zima jest mroźna, śnieżna i do tego długa, 

warto w tym czasie zadbać o ptaki. Dokarmiać ptaki 

powinno się wyłącznie zimą – w inne pory roku ptaki świetnie poradzą sobie same                            

i dokarmianie nie jest konieczne. Dokarmiać ptaki trzeba 

mądrze, tak aby nie czynić zwierzętom szkody.  

Jeśli  decydujemy się na zimowe dokarmianie ptaków, 

przestrzegajmy  kilku podstawowych zasad: 

1. Lepiej w ogóle nie karmić ptaków niż robić to źle! 

 

2. Gdy rozpocznie się dokarmianie, należy to robić regularnie 

przez całą zimę. Ptaki szybko przyzwyczajają się do takiego 

źródła pokarmu i dłuższe przerwy w dokarmianiu mogą być dla 

nich tragiczne. 

 

3. Nie należy karmić ptaków wodnych - kaczek,  łabędzi i mew poza zimą. Można je karmić 

w czasie silnych mrozów, kiedy zamarza większość zbiorników wodnych. 

 

4. Wieszając karmnik dla drobnych ptaków np. sikor, należy pamiętać by nie umieszczać go 

zbyt blisko gęstych krzewów. Są one dobrą kryjówką dla kotów, które często polują na ptaki.  

 

5. Należy utrzymać czystość w karmniku. Regularnie należy usuwać z niego niezjedzone 

resztki pokarmu i odchody ptaków. 

 

6. Pokarm musi być zawsze świeży, nie może być zepsuty, spleśniały ani też solony (sól jest 

bardzo szkodliwa dla ptaków!). Ptakom wodnym należy podawać karmę rozdrobnioną                  

i w takiej ilości, aby została całkowicie zjedzona w czasie jednego karmienia. 

 

7. Ptakom wodnym np. łabędziom które są roślinożercami, należy podawać gotowane (bez 

soli!) lub surowe warzywa, ziarno, kasze i płatki owsiane. Pieczywo, zwłaszcza rozmoczone 

i spleśniałe, nie jest dla nich właściwym pokarmem. Powoduje ono schorzenia przewodu 

pokarmowego ptaków, prowadzące czasami nawet do śmierci! 

 

8. Drobne ptaki wróblowate (np. sikory, wróble) najlepiej karmić mieszanką nasion, np.  

słonecznika, prosa, pszenicy, owsa. Dla sikor i dzięciołów można także wieszać kawałki 



niesolonej słoniny. Pamiętajmy jednak o tym by słonina nie wisiała dłużej niż dwa tygodnie. 

Nawet jeśli ptaki jej nie zjedzą trzeba ją wyrzucić, gdyż po tym czasie jest już zjełczała 

i szkodzi ptakom. 

      Z końcem listopada przy ulicy Sucharskiego zawieszone zostały przez Pana Konserwatora 

budki lęgowe, które zimą mogą również służyć ptakom za schronienie, zaś wiosną może 

zagoszczą w nich ptaki, które zbudują gniazda. Budki lęgowe zostały wykonane przez dzieci i 

rodziców naszej szkoły z okazji konkursu ekologicznego, który odbył się w zeszłym roku. 

 

Artykuł z wykorzystaniem informacji, znajdującej się na stronie internetowej                                 

„Bory Tucholski” – Park Narodowy przygotowała  Brygida Grela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


