
Ptaki są często dokarmiane w sposób przypadkowy i nieprzemyślany, a 

niewłaściwy rodzaj pokarmu powoduje więcej szkód niż pożytku. Głodne 

ptaki zjedzą wszystko, ale efekty mogą być tragiczne.

Ptaków nie wolno karmić produktami solonymi - t.j. orzeszkami solonymi, 

soloną słoniną, słonym pieczywem. 

Bardzo niebezpieczny jest pokarm zepsuty (np. spleśniały chleb) lub 

pieczywo namoczone i zamarznięte. Nie wolno dawać ptakom nie 

ugotowanego pęczaku oraz innych pęczniejących w przewodzie 

pokarmowym ziaren i kaszy. 

Chleb ma bardzo niewiele wartości odżywczych, a przyjmowany przez 

ptaki przez dłuższy czas prowadzi do powstawania schorzeń układu 

pokarmowego. Sól w pokarmie aburza ptakom gospodarkę wodną, a 

musimy pamiętać, że zimą o dostęp do płynnej wody wyjątkowo trudno 

(ptaki nie mogą zaspokajać pragnienia śniegiem – jego ogrzanie w 

organizmie ptaka wymagałoby zbyt dużych nakładów cennej energii).

Jeśli traktujemy dokarmianie jako sposób na pozbycie się resztek 

zepsutego jedzenia i ptaki uważamy za opierzone kosze na śmieci, to takie 

dokarmianie jest nie tylko nie wskazane, ale wręcz szkodliwe.

Dokarmianie ptaków wodnych powinniśmy ograniczyć do okresu silnych 

mrozów!

PTAKI W MIEŚCIE

Dokarmianie może ptakom szkodzić bardziej niż głód i chłód.



Zimowe dokarmianie przyciąga różne gatunki 
ptaków. Trudno określić skład uniwersalnego 
pokarmu dla wszystkich, gdyż każdy z nich 
lubi co innego:

Łabędzie i kaczki jedzą ziarna zbóż, drobno pokrojone warzywa, 
w trakcie surowej zimy specjalny granulat dla ptaków wodnych. 

Gołębie, sierpówki, kawki i gawrony jedzą grubą kasza, pszenicę, a także 
czerstwe, białe pieczywo pokrojone w kostki o wielkości 1 cm. 

Sikory jedzą surową słoninę, łuskane nasiona orzechów włoskich, 
słonecznika (łuskane lub w łupinach) oraz konopie. 

Kosy i kwiczoły jedzą przekrojone jabłka, morele, mrożone owoce 
czarnego bzu, jarzębiny, ligustra, porzeczek, jagód, aronii, a także 
rodzinki i pokrojone daktyle. Należy unikać podawania suszonych owoców, 
gdyż pęcznieją w wolu, co w przypadku zjedzenia zbyt dużej ilości może 
być dla ptaka niebezpieczne. 

Wróble i mazurki jedzą proso, drobne kasze, łuskany słonecznik.

Dzwońce i zięby jedzą nasiona słonecznika i konopie. 

Trznadle jedzą proso, łuskany owies i płatki owsiane.

Karmienie wyłącznie pieczywem (przez kilka miesięcy)
prowadzi do chorób układu pokarmowego!
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