
Jak krmítko vyrobit?

Nejvhodnějším a nejdostupnějším ma-
teriálem pro výrobu krmítka je dřevo, 
ale pro vytvoření jeho jednotlivých čás-
tí, zejména stříšky, můžeme použít i kovu 
nebo umělých hmot.

Na velikosti a tvaru krmítka úplně 
nezáleží. Rozměry volte podle velikosti 
ptactva, které chcete krmit. Mějte však 
na paměti, že velké druhy, jako například  
holub či sojka, malé ptáky z krmítka      
mohou vyhnat. Na obrázku jsou rozmě-
ry krmítka vhodného pro menší pěvce do 
velikosti kosa.

Důležitá je především dostatečně velká 
stříška přesahující základnu krmítka ale-
spoň o tři centimetry na každé straně, 
která chrání předkládanou potravu před 
deštěm a sněhem, Při výrobě nesmíte 
opomenout opatřit krmítko nízkým zá-
bradlím (asi 1,5 cm), aby vítr nesmetal 
potravu na zem.
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„Pomoci může každý, 
je to snadné!“

Tento materiál byl vytištěn na recyklovaném papíře.



Poznáš pěvce na těchto obrázcích?  

a) b) c)

Proč přikrmovat ptactvo?

Přikrmování ptáků na krmítku je asi 
nejrozšířenější a nejznámější způsob, 
jak může v chladných měsících každý  
pomoci našim opeřeným sousedům. 

Řada ptačích druhů zimuje v naší blíz-
kosti a za tuhé zimy proto rádi přijmou 
pomoc ze strany člověka. Pro výběr 
vhodné potravy je důležité určit, které 
druhy k vám zalétávají.

Co patří do krmítka?

•	 potrava	kvalitní	a	nezkažená	
•	 olejnatá	semena	a	lůj	
 (sýkory, brhlíci a šoupálci)
•	 bobuloviny	či	jablka	
 (kosi a drozdi)
•	 semena	obilovin	a	plevelů	
 (pěnkavy a vrabci)

Kam vhodně krmítko umístit?

Vyrobené či zakoupené krmítko nejlé-
pe umístíte do volného prostranství. 
Mělo by se jednat o klidné a přehledné  
místo, alespoň 1,5 metru nad zemí a 
2 metry od nejbližšího stromu. Pokud  
krmítko věšíte, pak je dobré pou-
žít drát, zavěsit např. na větev mimo  
dosah ostatních větví. Předejdete tak 
napadení ptáků kočkou nebo kunou.

Kdy začít s krmením?

S krmením můžete začít již začátkem 
listopadu, zpočátku v menších dávkách. 
Za mrazů a při vyšší sněhové pokrývce 
je dobré dávky mírně zvyšovat. 
Přikrmovat lze až do začátku jara, podle  
aktuálního počasí a teploty vzduchu.

Nikdy nekrmíme!

•	 zbytky	z	kuchyně	či	jídelny
•	 těstovinami,	slaným	a	kořeněným
 jídlem
•	 uzeninami	a	přepáleným	lojem

jeřabiny jsou vhodné 
pro přikrmování 
drozdovitých ptáků

a) pěnkava obecná, b) vrabec domácí, c) sýkora koňadra


