
Wspólnie zadbajmy o zdrowie dzikich ptaków.

Więcej informacji: 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Opola
tel. 77 44 61 084 / 77 54 17 509
e-mail: osr@um.opole.pl

Jak dokarmiać ptaki
wodne?

Ptaki najczęściej spotykane zimą na zbiornikach wodnych

Krzyżówka
(Anas platyrhynchos)

Łabędź niemy
(Cygnus olor)

Łyska
(Fulica atra)

Mewa śmieszka
(Chroicocephalus ridibundus)

ziarnem zbóż (słonecznik, proso, kukurydza),
płatkami i otrębami zbożowymi,
drobno krojonymi warzywami surowymi         
i gotowanymi bez soli (marchew, ziemniaki,
buraki, biała kapusta) 

Czym karmić?
produktami solonymi (np. solone orzeszki),
produktami spleśniałymi,
pieczywem,
nieugotowanym pęczakiem oraz innymi
pęczniejącymi w przewodzie pokarmowym
ziarnami i kaszą.

Czym nie wolno karmić?

Pieczywo i inne pokarmy zawierające sól i przyprawy szkodzą ptakom, powodując
m.in. groźne choroby układu pokarmowego, wady zwyrodnieniowe, osłabienie 

i uszkodzenie nerek!

Nie wrzucaj pokarmu do wody!
Rozsyp pokarm w miejscu bezpiecznym, czystym i suchym - ptaki się ucieszą.

Kiedy dokarmiać ptaki wodne? 
Wyłącznie zimą, w okresie dużych mrozów, gdy zamarznięta jest większość zbiorników

wodnych i zalega gruba pokrywa śnieżna, która znacznie utrudnia im zdobywanie pokarmu.

Nie śmieć! Wysyp tylko tyle pokarmu ile jednorazowo ptaki są w stanie zjeść. 
Zleżały i zmarznięty pokarm nie zostanie zjedzony przez ptaki i będzie zaśmiecał otoczenie. 



Więcej informacji: 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Opola
tel. 77 44 61 084 / 77 54 17 509
e-mail: osr@um.opole.pl

Jak dokarmiać
ptaki zimą

Niektóre gatunki ptaków pozostają w Polsce na zimę, inne przylatują do Polski 
z chłodniejszych rejonów Europy.

Część z nich chętnie korzysta z pokarmu, który pozostawiamy w karmnikach. 
Są to m.in.:

ziarna zbóż (słonecznik, proso, siemię
lniane), płatki i otręby zbożowe,
orzechy (rozłupane), 
rodzynki,
jabłko,
słoninę.

Co włożyć do karmnika?
produktów solonych (np. solone orzeszki),
produktów spleśniałych,
pieczywa,
nieugotowanego pęczaka oraz innymi
pęczniejącymi w przewodzie pokarmowym
ziarnen i kaszy.

Czego nie wkładać do karmnika?

Bogatka
(Parus major)

Kos
(Turdus merula)

Wróbel
(Passer domesticus)

Dzięcioł duży
(Dendrocopos major)

Dzwoniec
(Chloris chloris)

Sójka
(Garrulus glandarius)

Modraszka
(Cyanistes caeruleus)

Gil
(Pyrrhula pyrrhula)

Jeśli zdecydowałeś się na dokarmianie ptaków - rób to regularnie przez całą zimę!
Ptaki przyzwyczajają się do naszych karmników i przestają szukać pokarmu w innych
miejscach. Pamiętaj o tym szczególnie podczas silnych mrozów i gdy spadnie śnieg.

Nie śmieć!
Dokarmiaj ptaki tylko wsypując pokarm do karmników. Ptaki są wtedy bezpieczne, 

a my nie zaśmiecamy otoczenia.


