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WYMARZONE  
PTASIE OGRODY

Ogrody, podwórka i!parki mog" by# fantastycznymi miej-
scami dla ptaków i! innych zwierz"t. Nam mi$o jest mie# 
takich go%ci, a! dla ptaków, które niejednokrotnie zosta$y 
wyparte ze swoich pierwotnych siedlisk na skutek rozbu-
dowy ludzkich siedzib i!intensyfikacji rolnictwa, wa&ne jest 
znalezienie nowej przestrzeni do &ycia.

Wymarzony ptasi ogród to miejsce pe$ne bujnej ro%lin-
no%ci, wysokich drzew, pozwalaj"cych obserwowa# 
okolic', g'stych krzewów, w! których mo&na si' ukry#, 
a!tak&e otwartych przestrzeni pomi'dzy nimi. Ptaki chcia-
$yby mieszka# w!pe$nym &ycia i!wolnym od zanieczyszcze( 
naturalnym ogrodzie, w! którym b'd" mog$y polowa# na 
owady i!szuka# jadalnych owoców i!nasion.

Poza tym warto zaoferowa# im restauracj', bar i! sta$e 
lokum. Dobra jad$odajnia mo&e przemieni# ogród lub 
balkon w! oaz' wype$nion" ptasim %wiergotem. Wystaw 
talerzyk z!wod", a!ptaki b'd" mia$y bar i!basen w! jednym. 
Zawie% kilka budek, a! b'dziesz cieszy# si' obserwacj" 
ptaków od fazy jaja do doros$ego osobnika. Wymarzony 
ptasi ogród mo&e sta# si' twoim wymarzonym ogrodem!
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JAK STWORZY) 
NAJLEPSZ* 

RESTAURACJ+

To, jak, gdzie i! czym karmisz skrzydlatych go%ci, ma 
ogromne znaczenie. Ptaki preferuj" restauracje, w!których 
dostan" co% specjalnego. Szczególnie wa&ne s" dla nich 
po$o&enie, architektura, menu i! godziny otwarcia. Je%li 
wszystko zostanie dobrze przygotowane, na pewno od-
wdzi'cz" si' i!zostan" sta$ymi go%#mi. Zrób u&ytek z!moich 
porad i! maksymalnie wykorzystaj mo&liwo%ci miejsca do 
karmienia ptaków.





#!

Zaaran&uj $adnie 
otoczenie karmnika, 
aby by$o przyjemne 
dla oka nie tylko 
wtedy, gdy przyla-
tuj" tam ptaki. Tutaj 
z!ty$u umie%ci$am 
karmnik z!nasionami 
s$onecznika, lodowe 
lampiony po%rodku, 
a!z!przodu posta-
wi$am tac' z!karm" 
dla ptaków w!taki 
sposób, &e $atwo 
j" nape$ni#, stoj"c 
w!drzwiach pro-
wadz"cych do 
ogrodu. Wygl"da 
to estetycznie 
i!jest dost'pne dla 
ka&dego go%cia.

LOKALIZACJA
Zupe$nie jak w%przypadku ludzi: lokalizacja jest najwa&niejsza!

PTAKI MUSZ! CZU" SI# BEZPIECZNIE

Wybierz miejsce, w%którym ptaki nie b'd( czu$y si' nara&one na ewentu-
alny atak. Najogólniej mówi(c, karmnik powinien sta) pod drzewem lub 
krzewem albo obok niego, tak aby ptaki mog$y si' schroni) w*ród ga$'zi 
przed krogulcem lub innym drapie&nikiem. Zwa&ywszy na to, &e celem 
jest w% takim wypadku ukrycie si', krzew lub drzewo musi mie) kilka 
rozro*ni'tych ga$'zi. Najlepiej, aby drzewo by$o du&e albo &eby takie 
drzewo ros$o gdzie* w%pobli&u. Wiele ptaków lubi przesiadywa) wysoko 
i%stamt(d obserwowa) okolic', zanim ostro&nie zbli&( si' do karmnika.

W%ogrodzie zagro&enie dla ptaków mo&e pojawi) si' nie tylko z%powie-
trza. Koty potrafi( mie) naprawd' mordercze zap'dy, wi'c teren pod 
karmnikiem i%wokó$ niego powinien by) w%miar' otwarty, tak aby kot 
nie móg$ si' zaczai) i%rzuci) na nie*wiadomego niebezpiecze+stwa ptaka.

Warto wybra) miejsce, gdzie nie kr'ci si' zbyt wiele osób. Bogatki 
i%wróble nie przejmuj( si' specjalnie ruchem ludzi dooko$a, ale inne 
ptaki s( przewa&nie mniej *mia$e ni& one i%nie zbli&( si' do karmnika, 
je*li w%pobli&u jest cz$owiek.

UMIE$" KARMNIK W%WIDOCZNYM DLA SIEBIE MIEJSCU!

Wybierz punkt, który $atwo mo&esz obserwowa), b'd(c w%domu (lub 
na miejscu do siedzenia w%ogrodzie, je*li karmisz równie& w%sezonie 
ogrodowym). Mo&e zainstalujesz karmnik w% taki sposób, aby by$ wi-
doczny z%okna salonu lub kuchni albo z%dzieci'cej sypialni?

CZY &ATWO DOJDZIESZ DO NIEGO RÓWNIE' ZIM!?

Nie ma sensu postawienie lub powieszenie karmnika w miejscu, do 
którego b'dzie utrudniony dost'p, na przyk$ad b'dzie to wymaga$o 
przebrni'cia przez ca$y ogród za*nie&ony po pas. Wówczas nie b'dzie 
ci si' chcia$o zaopatrywa) karmnika w jedzenie.

JAK STWORZY! NAJLEPSZ" RESTAURACJ#



Jemio$uszki w punkcie obserwacyjnym
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Krogulec równie& 
ch'tnie po&ywi si' 

w!karmniku…

ARCHITEKTURA
Ptaki ró&ni( si' wielko*ci( i%maj( odmienne gusta &ywieniowe, nale&y 
wi'c wzi() to pod uwag' podczas planowania aran&acji restauracji. 
Przedstawiciele jednych gatunków lubi( je*) na ziemi, innych za* przy 
posi$ku ch'tnie b'd( zwisa) g$ow( w%dó$ z%kruchej ga$(zki.

Je*li chcesz przyci(gn() do ogrodu ró&norodne ptaki, najlepiej zapla-
nuj konstrukcj' uniwersaln(, &eby nie ogranicza) dost'pu osobnikom  
mniej sk$onnym do akrobacji. Przez wybór konkretnego karmni-
ka% mo&esz jednak wykluczy) pewne gatunki ptaków. Na przyk$ad 
sroki maj( problem z%wyjadaniem po&ywienia z%karmników w% for-
mie rur, ale t' sam( trudno*) b'd( mia$y te& kosy. Wiewiórki rów-
nie& nie lubi( rurek i%w%prote*cie z%powodu wykluczenia potrafi( je 
po prostu pogry-).

Na stronie .! mo&esz przeczyta) o%ró&nych typach karmników, a%na 
stronie ##. o%sposobach karmienia wiewiórek.
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Uczta w specjal-
nym karmniku  
dla wiewiórek

MENU
Zazwyczaj wystarczy najprostsza karma. Wi'kszo*) ptaków uciesz( 
nasiona s$onecznika i kule t$uszczowe. Ale je*li chcesz przywabi) wi'-
cej gatunków, mo&esz zaoferowa) im bardziej zró&nicowane menu. Na 
stronie /. mo&esz zobaczy), co najbardziej lubi( przedstawiciele po-
szczególnych gatunków ptaków.

Zim(, podobnie jak w pozosta$ych porach roku, nale&y zapewni) 
ptakom wod' do picia i k(pieli. Wprawdzie podczas mrozów ptaki je-
dz( *nieg, jednak wol( wod', która zawiera sole mineralne.
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GODZINY OTWARCIA
Je*li chcesz mie) sta$ych go*ci, twoja restauracja musi by) czynna przez 
ca$( dob'. Ci(g$y dost'p do po&ywienia stwarza ptakom przewidywal-
n( sytuacj'. Dorywcze dokarmianie powoduje, &e nie s( pewne, czy 
znajd( u%ciebie co* do jedzenia, i%wtedy raczej poszukaj( sobie jad$o-
dajni gdzie indziej. Nieregularny dost'p do jedzenia na terenie, gdzie 
brak innych mo&liwo*ci zdobycia pokarmu, grozi ponadto os$abieniem 
z%g$odu. Najwa&niejsze jest dokarmianie ptaków w%ch$odnych miesi(-
cach zimowych, ale mo&na je kontynuowa) przez cz'*) wiosny i% lata, 
co pomo&e ptakom odchowa) piskl'ta [polscy ornitolodzy zalecaj( do-
karmianie wy$(cznie zim( – przyp. red.]. Nagrod( b'dzie to, &e ptaki 
zabior( do restauracji swoje potomstwo, a%ptasie dzieci s( przes$odkie!

CZYSTO$"
Skrzydlatym go*ciom jest ca$kowicie oboj'tne, czy lokal jest czysty 
i%uporz(dkowany, czy te& brudny i%zaba$aganiony, ale cz$owiek powi-
nien o%to zadba). Ptaki przy posi$kach nie prezentuj( dobrych manier, 
a%nawet ch'tnie za$atwiaj( si' w%karmniku. Poniewa& ptasie odchody 
cz'sto zawieraj( patogeny, za spraw( których inny ptak mo&e zarazi) 
si' chorob(, nale&y umy) karmnik, je*li zosta$ zabrudzony. Dobrze jest 
równie& od czasu do czasu posprz(ta) pod karmnikiem, a%najlepiej – 
przenie*) go w%inne miejsce.

Zadowoleni klienci = stali go*cie = poczta pantoflowa = zadowolony 
w$a*ciciel ogrodu.

Spokojne otoczenie i!sta"y dost#p do karmy dobrej jako$ci powoduj%, &e 
ptaki s% zdrowe i!zadowolone. Poczta pantoflowa dzia"a szybko i!ani si# 
obejrzysz, a!mo&esz mie' prawdziwy najazd skrzydlatych go$ci!
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Ustaw karmnik tak, aby $atwo go by$o nape$nia#.
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