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Oto 10 dobrych pomysłów na pokarm dla ptaków zimujących: 

1. Rozmaite ziarna zbóż (pszenica, jęczmień, owies, proso), 

2. Nasiona dyni, słonecznika (najlepiej niełuskanego) i kukurydzy, 

3. Naturalne płatki owsiane (można je przed podaniem skropić olejem), 

4. Gotowane kasze i ryż (kaszę jęczmienną i gryczaną można 

podawać ptakom bez gotowania ale już np. pęczak i ryż wyłącznie 

po ugotowaniu, gdyż niegotowane nadmiernie pęcznieją w ptasich 

żołądkach), 

5. Gotowane i pokrojone warzywa (marchew, ziemniaki, buraki, 

kapusta), 

6. Owoce świeże (np. pokrojone jabłka i gruszki) i suszone. Przed 

podaniem ptakom owoce suszone mogą wymagać namoczenia aby 

nie pęczniały w ptasich żołądkach. Owoce muszą być suszone bez 

dodatku cukru, nie mogą być to owoce kandyzowane, nie mogą 

zawierać dwutlenku siarki i innych konserwantów! 

7. Orzechy (ziemne, laskowe, włoskie, tylko naturalne, nieprażone i 

bez dodatku soli), 

8. Słonina (koniecznie surowa i niesolona, nie może wisieć dłużej niż 2 

tygodnie, skorzystają z niej sikorki, dzięcioły i kowaliki), 

9. Dostępne w sklepach gotowe mieszanki ziarna dla ptaków 

zimujących, kolby oraz kule tłuszczowe, 

10. Dobrym zwyczajem jest umieszczenie w okolicy karmnika także 

poidełka, gdyż ptakom w zimie często brakuje wody.1 

 

 

 

 
1 https://poradnikogrodniczy.pl/dokarmianie-ptakow-zima.php 
Odpowiedzi do Quizu 1c, 2a, 3b, 4d, 5a, 6c, 7b, 8d 

https://poradnikogrodniczy.pl/dokarmianie-ptakow-zima.php




QUIZ DLA WSZYSTKICH 
1.  Dokarmianie ptaków rozpoczynamy 

a) Kiedy chcemy 

b) Wiosną 

c) Późną jesienią  

d) Latem 

2. Karmnik trzeba czyścić  

a) Raz na tydzień  

b) Raz na rok 

c) Wcale nie trzeba 

3. Do karmnika wsypujemy  

a) Nasiona, owoce, mięso, ser 

b) Pokarm zbliżony do naturalnego 

pożywienia ptaków 

c) Wszystko co my jemy 

4. Ptaki, które przylatują do naszych ogrodów 

najbardziej lubią jeść  

a) Rodzynki 

b) Kukurydzę  

c) Orzeszki ziemne 

d) Słonecznik łuskany i niełuskany  

5. Jabłka i rodzynki przyciągają do karmnika 

a) Kwiczoły i kosy 

b) Dzięcioły i jemiołuszki  

c) Wróble i mazurki 

d) Sikorki 

6. Zimą możemy robić przerwę w dokarmianiu gdy: 

a) Spadnie śnieg 

b) Wieje wiatr 

c) Temperatura utrzymuje się powyżej 0 st. C 

d) Jest mróz 

7. Czy można wsypywać do karmnika solone 

orzeszki 

a) Tak 

b) Nie 

8. Dokarmianie ptaków kończymy 

a) W maju  

b) 1 marca 

c) Nie kończymy  

d) Stopniowo wiosną  


