
BRHLÍK LESNÍ
Krmítka navštěvuje často v hejnech, běžně i s dalšími pěnkavovitými 
ptáky. Požírá semena i různé bobule a plody. Potravu sbírá 
převážně na zemi, vídáme ho proto i pod krmítkem, kde sbírá 
popadaná semínka, či na zásypech.

ZVONEK ZELENÝ

Patří mezi naše nejznámější ptáky. Na krmítkách přijímají bobule 
a plody nejrůznějších dřevin, rádi mají zejména jablka, která lze 
volně poházet po zemi, ale nepohrdnou ani rýží, ovesnými vločkami, 
strouhanou mrkví, či bramborami vařenými v nesolené vodě.

Obývá prostředí s hustým podrostem, tedy i zahrady s množstvím 
keřů. Zpívá nejčastěji brzy ráno a rovněž večer až do soumraku. Na 
krmítku dává přednost tukům a olejnatým semenům. 

Potravou ani způsobem jejího přijímání se neliší od vrabce 
domácího. Často přilétá v hejnech i se zvonky a strnady. 

KOS ČERNÝ ČERVENKA OBECNÁ VRABEC POLNÍ

Modřinky šplhají po zavěšených tukových koulích podobně jako 
koňadry, ale stejně rády vyzobávají i semena např. z celých 
plodenství slunečnic. Na krmítku konzumuje hlavně rostlinné 
i živočišné tuky a olejnatá semena. 

V zimě se živí převážně semeny jehličnatých stromů, na krmítku 
vyhledává plody a bobule, rád vyklovává zavěšený lůj. Díky své 
velikosti většinou svým příletem odežene z krmítka všechny ostatní 
druhy.

Častý návštěvník krmítek, ocení nejvíce olejnatá semena, hlavně 
slunečnici. Má velmi ráda i lůj s kousky masa a stejně jako ostatní 
sýkory obratně šplhá po zavěšených tukových koulích.

SÝKORA KOŇADRA

Sbírá semena plevelů, stromů i kulturních rostlin, na krmítku 
nepohrdne různými dužnatými plody typu jeřabin. Vybarvení 
samců je výrazně pestřejší než u samic.

PĚNKAVA OBECNÁ

SÝKORA MODŘINKA STRAKAPOUD VELKÝ

Je častým hostem krmítek a zásypů, kde jako zrnožravý pták pojídá 
všechna nabízená semena, která sbírá převážně ze země pod 
krmítkem.

ČÍŽEK LESNÍ VRABEC DOMÁCÍ
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Krmítko navštěvují jedinci z blízkého okolí a vyhledávají zde hlavně 
různé druhy větších semen, kterými si naplní hrdelní vak a potravu 
zpracují jinde. Na krmítku jsou však velmi ostražité a zdrží se zde 
většinou velmi krátce. 

NEJČASTĚJŠÍ 
NÁVŠTĚVNÍCI KRMÍTEK
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Ke krmítkům s drobnými semeny a drcenou slunečnicí se hejnka 
čížků stahují zejména v únoru a začátkem března, kdy vypadají 
semena z olšových šišek na zem, kde už je nemohou čížci sbírat.
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STRAKA OBECNÁ
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Brhlík nás upoutá obratným pohybem po kmenech stromů, je 
schopen šplhat i hlavou dolů. Patří ke stálým ptákům. Na krmítku 
dává přednost velkým druhům semen, např. slunečnici, kukuřici 
a ovesným vločkám.
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Přikrmování ptáků
Kdy krmit?

Doporučujeme krmit pouze od listopadu do konce 
března, po zbytek roku si ptáci potravu snadno  
najdou sami.

Čím krmit?
 Potrava u nás přezimujících opeřenců je převážně 

rostlinná a tvoří ji různá semena, jádra, bobule a jiné 
plody. Většina ptáků běžně navštěvujících krmítka nejlépe 
přijímá slunečnicová semena. Vrabci nebo hrdličky uvítají 
na krmítku také obilná zrna jako oves, proso a pšenici.

 Když ponecháme na podzim několik jablek na stromě, 
budou nám za ně vděční kosi a kvíčaly, a budeme-li mít 
štěstí, dočkáme se i malého hejna pestrých severských 
návštěvníku – brkoslavů.

 Strakapoudy, sýkory či brhlíky nejlépe pohostíme tukovou 
směsí, kterou si můžeme zakoupit v podobě lojových 
koulí, které vybalíme ze sítěk a umisťujeme do nosičů.

 Nikdy nekrmíme plesnivým či jinak zkaženým krmivem. 
Vhodné potraviny z naší kuchyně jsou např. vařená rýže, 
vločky, syrové maso nebo lůj. Naprosto nevhodné jsou 
kořeněné, solené uzené či přepálené kuchyňské zbytky.

Kde krmit?
 Krmítko umístíme alespoň 1,5 m nad zemí ideálně 

na závětrné a nerušené místo. Potrava musí být vždy 
chráněna před sněhem a deštěm. Pozor na velké 
skleněné plochy v blízkosti krmítka. Ptáci do nich mohou 
narážet a vážně se poranit či zabít. Zabezpečíme je 
záclonami nebo nálepkami.

Jak určitě ne!
Lojové koule nenecháváme v síťkách, do kterých se ptáci 
mohou zachytit drápky; popadané síťky navíc přitahují svou 
vůní psy, ježky a další zvířata, která je mohou pozřít, a způsobit 
si tak vážné zdravotní potíže. 

Fotografie: Vivara (2), Peter Lenk, Zdenek Tunka

Projekt vzniká ve spolupráci s bavorskou ornitologickou společností 
Landesbund für Vogelschutz LBV (www.lbv.de). Projekt je finančně 
podpořen z Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko – 
Česká republika Cíl EÚS 2014–2020. Partnerem projektu je Plzeňský kraj.

Navštivte stránky ptacihodinka.birdlife.cz a zapojte se do nového  
programu Ptačí hodinka, ve kterém sčítáme ptáky na krmítkách. 

Cíl EÚS
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014–2020


