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Czy war to do kar miaç pta ki? 

Wiele osób dokarmia ptaki w poczuciu misji 
i odpowiedzialnoÊci za ˝ycie bytujàcych wokó∏ nas dzikich
zwierzàt. Tymczasem dokarmiane sà niemal wy∏àcznie
gatunki pospolite, doskonale sobie radzàce bez naszej
pomocy, a do tego przewa˝nie oferuje im si´ pokarmy
szkodliwe, trujàce lub ma∏o po˝ywne.

Andrzej G. Kruszewicz

Fot. D. Dura
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Do kar mia nie pta ków po win no od by -
waç si´ tyl ko zi mà, gdy˝ ca ∏o rocz -

ne po da wa nie po kar mu przy no si pta kom wi´ -
cej strat ni˝ ko rzy Êci. ˚ad na or ga ni za cja dzia ∏a -
jà ca na rzecz ochro ny pta ków nie ak cep tu je do -
kar mia nia ca ∏o rocz ne go ani uza le˝ nia nia pta -
ków od po kar mów ofe ro wa nych im w nad mia -
rze przez lu dzi. Ce lem do kar mia nia jest da -
nie pta kom wspar cia w okre sie mro zów i ob fi -
tych opa dów Ênie gu, a nie kar mie nie ich i uza -
le˝ nia nie od ka pry Ênej, ludz kiej po mo -
cy czy zwa bia nie ich w jed no miej -
sce, gdzie mo gà na nie czy haç dra pie˝ ni ki i cho -
ro by. 
Pta ki prze wa˝ nie do sko na le so bie ra -

dzà bez do kar mia nia. Byç mo ̋ e, gdy by pta -
ków nie do kar mia no, w mia stach by ∏o -
by mniej sier pó wek, wró bli (któ re i tak za ni ka -
jà), go ∏´ bi, ka wek, szpa ków czy si kor. Niem -
cy wy da jà co rocz nie oko ∏o 10 mi lio nów Eu -
ro na zi mo we do kar mia nie pta ków. Gdy by ka˝ -
de go ro ku tak ogrom nà kwo t´ prze zna cza -
li na ochro n´ na praw d´ za gro ̋ o nych pta -
ków i ich sie dlisk (np. mo kra de∏), to szyb ko by -
∏o by wi daç efek ty. Nie sà to wi´c mà drze wy -
da ne pie nià dze. Dla cze go wi´c lu dzie na dal do -
kar mia jà pta ki? Od po wiedê jest pro -
sta: bo to lu bià. I jest to wy star cza jà cy po -
wód! Dla m∏o dzie ̋ y szkol nej, osób scho ro wa -
nych czy star szych do kar mia nie pta -
ków jest cz´ sto je dy nym bez po Êred nim kon -
tak tem z dzi kà przy ro dà. Mi ∏o jest mieç pta -
ki za oknem i móc je ob ser wo waç w mroê -
ne, zi mo we dni. Dla te go do kar miaj my pta -
ki, ale mà drze, tak aby nie czy niç im szko -
dy. A wi´c jak? Omów my ko lej no naj wa˝ niej -
sze za gad nie nia do ty czà ce do kar mia nia.

Jak, gdzie i kie dy do kar miaç? 
Pta ki mo˝ na do kar miaç do s∏ow nie wsz´ -

dzie. Od ra zu ro dzi si´ jed nak py ta nie: czy pta -
kom na pew no obo j´t ne jest miej sce ich do kar -
mia nia? To od nas za le ̋ y co, gdzie i kie dy za ofe -
ru je my pta kom do zje dze nia. To my wy bie rze -
my po karm, któ ry po wi nien byç prze cie˝ od -
po wied nie go ro dza ju i ja ko Êci. Na do da -
tek nie bez zna cze nia jest tak ̋ e spo sób, w ja -
ki go ofe ru je my. Czer stwe pie czy wo mo -
˝e byç do sko na ∏à kar mà dla ka czek i go ∏´ -
bi, ale tyl ko wte dy, gdy nie jest sple Ênia ∏e i za da -
my so bie trud po kro je nia go w oko ∏o cen ty me -
tro wà kost k´. Wi dy wa ∏em ju˝ w par kach czer -
stwy chleb w po sta ci sple Ênia ∏e go bo chen -
ka, o któ ry wal czy ∏y ze so bà zi mu jà ce w mie -
Êcie kacz ki. Pta ki tra ci ∏y ener gi´ na spo -
ry, a przy oka zji nie co piór. Sple Ênia -
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∏y chleb u wie lu z nich z pew no Êcià po wo do -
wa∏ póê niej do le gli wo Êci ga strycz ne. A prze -
cie˝ je ̋ e li do sta ∏y by ten sam czer -
stwy, ale nie sple Ênia ∏y chleb, po dzie lo ny na ka -
wa∏ ki ∏a twe do prze ∏-kni´ cia, to w cià gu kil -
ku mi nut po karm zo sta∏ by z po ̋ yt -
kiem i bez bó jek zje dzo ny. 

Do do kar mia nia pta ków war to wy braç miej -
sce za cisz ne, os∏o ni´ te przed wia trem, ale jed -
no cze Ênie od s∏o ni´ te. Pta ki uni ka -
jà miejsc o ogra ni czo nej prze strze ni, skàd trud -
no uciec w ra zie za gro ̋ e nia. Oczy wi Êcie wy -
god niej jest wy sy paç ziar no i chleb tu˝ przy par -
ko wej alej ce, ale kacz ki i go ∏´ bie b´ dà w ta -
kim miej scu sta le p∏o szo ne przez spie szà -
cych si´ prze chod niów, roz bry ka ne dzie -
ci lub psy. A prze cie˝ my sa mi wo li my spo -
kój pod czas je dze nia!   

Do kar mia nie w cza sie od wil ̋ y cz´ sto mi -
ja si´ z ce lem, gdy˝ pta ki przy do dat niej tem pe -
ra tu rze ma jà o wie le mniej szy ape tyt. Czer -
stwe pie czy wo, po da wa ne w tym cza sie, b∏y -
ska wicz nie na sià ka wo dà, przez co szyb -
ko si´ psu je. Wo da z top nie jà ce go Ênie gu mo -
˝e za wie raç te˝ ró˝ ne tok sycz ne do dat -
ki, jak choç by sub stan cje s∏u ̋ à ce do od la dza -
nia jezd ni i chod ni ków. Przy tem pe ra tu rach po -
wy ̋ ej ze ra wi´k szoÊç pta ków nie ma pro ble -
mów ze zdo by ciem na tu ral ne go po kar mu. Je -
dy nie sier pów ki, wró ble i miej skie go ∏´ -
bie sà przez ca ∏y rok ska za ne na po kar my po -
cho dzà ce od lu dzi. Po win ny one jed nak do sta -
waç su che ziar no (psze ni c´, pro so, ka -
sze) w karm ni kach za bez pie czo -
nych przed opa da mi at mos fe rycz ny mi. 

Do kar mia nie pta ków ∏ow -
nych, przede wszyst kim ba ̋ an tów i ku ro -
patw, wy ma ga po ro zu mie nia z miej sco -
wym ko ∏em ∏o wiec kim, gdy˝, ro -
biàc to na w∏a snà r´ k´, mo ̋ e my byç oskar ̋ e -
ni o k∏u sow nic two. Pta ki, gro ma dzàc si´ wo -
kó∏ miejsc do kar mia nia, sà bar dziej na ra ̋ o -
ne na ata ki ja strz´ bi i li sów, a po za tym ∏a -
twiej za ra ̋ a jà si´ cho ro ba mi pa so ̋ yt ni czy -
mi. Trze ba te˝ pa mi´ taç, ˝e na sze dzia ∏a -
nia ochro niar skie mo gà byç wy ko rzy sta -
ne przez k∏u sow ni ków, któ rzy zwa bio -
ne w jed no miej sce pta ki po trak tu jà ja ko ∏a -
twy ∏up. Dla te go war to zwró ciç si´ o po -
moc do lo kal ne go ko ∏a ∏o wiec kie go, któ -
re wska ̋ e naj od po wied niej szy spo sób i do -
god ne miej sce, pa tro lo wa ne póê -
niej przez nad zo ru jà cych ∏o wi sko my Êli -
wych. Je Êli jed nak do kar mia nie ku ro patw i ba -
˝an tów od by wa si´ opo dal te re nu za bu do wa -
ne go, w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych osie -

dli ludz kich, to je ste Êmy zda ni na w∏a snà in -
wen cj´, gdy˝ ta kie miej sca nie pod le ga jà ko -
∏om ∏o wiec kim. Od po wied nim po kar -
mem dla ku ro patw i ba ̋ an tów sà ziar -
na zbó˝ i gru be ka sze. Sko Êny da -
szek, pod któ rym jest wy k∏a da ny po karm, po -
wi nien byç usy tu owa ny w po bli ̋ u sku pisk g´ -
stych krze wów, gdzie – co praw da – mo -
gà cza iç si´ li sy, ale za to pta ki znaj du jà schro -
nie nie przed ata ka mi licz nych ostat nio ja strz´ -
bi. Li sy sà ak tyw ne g∏ów nie no cà, wi´c za gra -
˝a jà tyl ko tym pta kom, któ re po zo sta -
jà na noc w po bli ̋ u karm ni ka. 

Do kar mia nie pta ków przy do mu
Bar dzo wa˝ ne jest miej sce, w któ rym chce -

my po sta wiç karm nik lub roz wie siç s∏o ni -
n´ dla si kor. Po win no byç ono za cisz ne, os∏o -
ni´ te od wia tru, ale jed no cze Ênie unie mo˝ li wia -
jà ce dra pie˝ ni kom (ko tom, kro gul com) za cza -
je nie si´ w po bli ̋ u karm ni ka. Naj lep sze sà miej -

sca os∏o ni´ te do mem lub krze wa mi od stro -
ny za chod niej, zw∏asz cza je Êli w po bli ̋ u sà g´ -
ste i doÊç wy so kie krze wy (ber be ry sy, pi gwow -
ce, pnà ce ró ̋ e itp.), gdzie pta ki mo gà si´ ∏a -
two skryç w ra zie ata ku kro gul ca. Wo kó∏ karm -
ni ka, w pro mie niu kil ku me trów, mo gà znaj do -
waç si´ je dy nie ni skie tra wy, w któ rych nie zdo -
∏a za cza iç si´ ˝a den kot.

Nie od po wied ni mi miej sca mi do do kar mia -
nia pta ków sà prze szklo ne ta ra sy lub
we ran dy. Zda rza si´, ˝e sp∏o szo ne pta ki roz bi -
ja jà si´ lub wr´cz za bi ja jà o du ̋ e szy by znaj du -
jà ce si´ w sà siedz twie, a kro gul ce bar dzo szyb -
ko uczà si´ za ska ki waç swo je ofia ry w ta -
kich miej scach. Co in ne go, gdy karm nik jest za -
mo co wa ny na pa ra pe cie okien nym. Bez tru -
du mo˝ na go wte dy czy Êciç i za opa try -
waç w no we por cje po kar mu. Pta ki sà ∏a -
twe do ob ser wo wa nia, a w ra zie sp∏o sze -
nia nie ude rza jà z du ̋ à pr´d ko Êcià w szy -
b´, bo jest ona bli sko. Je Êli do kar mia my pta -
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ki na pa ra pe cie okna w blo ku, sà sie dzi z do -
∏u po win ni byç o tym uprze dze ni, by nie do -
sz∏o do sy tu acji, ˝e b´ dzie my zmu sze ni prze -
rwaç do kar mia nie w cza sie naj sil niej szych mro -
zów, gdy naj wi´ cej pta ków b´ dzie po ja -
wiaç si´ przy karm ni ku. Zw∏asz cza kaw ki i go -
∏´ bie mo gà za nie czysz czaç sà sied nie pa ra pe -

ty. W ra zie zbyt du ̋ ej ich li czeb no Êci war to po -
szu kaç in ne go roz wià za nia i do kar -
miaç je obok blo ku, ofe ru jàc przy oknie tyl -
ko s∏o ni n´ dla si kor. 

Nie zwy kle wa˝ nà spra wà jest pra wi d∏o -
wa kon struk cja karm ni ka. Nie zb´d -
ny jest w nim da szek chro nià cy po kar -

my przed opa da mi at mos fe rycz ny mi i os∏o -
na przed za chod nim oraz pó∏ noc nym wia -
trem. Jed no cze Ênie mu si za pew niaç swo bod -
ny do lot i od lot (uciecz k´!). Ko niecz -
na jest w nim te˝ wy su wa na, ∏a twa do umy -
cia pod ∏o ga. Karm ni ki bez wy su wa nej pod ∏o -
gi spra wia jà, ˝e trud no w nich utrzy maç hi gie -
n´, a pta ki zja da jà po karm za nie czysz czo ny od -
cho da mi po przed nich bie siad ni ków. Nic do bre -
go z te go wy nik nàç nie mo ̋ e. Dla te go wie -
le pta ków za ra ̋ a si´ w karm ni kach nie bez -
piecz ny mi dla nich bak te ria mi i pa so ̋ y ta mi. 

Naj wa˝ niej sze jed nak to ro dzaj i ja koÊç po -
kar mu. Zda rza si´, ˝e lu dzie ofe ru jà pta -
kom sple Ênia ∏y chleb, reszt ki ciast, ze psu te ka -
sze czy st´ ch∏e ziar no. G∏od ne pta ki wszyst -
ko zje dzà, ale efek ty ta kiej „po mo cy” mo -
gà byç tra gicz ne. Si ko rom po za tra dy cyj nym ka -
wa∏ kiem s∏o ni ny mo ̋ e my ofe ro waç na sio -
na s∏o necz ni ka – ∏u ska ne lub w ∏u pi nach – i ko -
no pie. Pa mi´ taj my, ˝e s∏o ni na mu si byç su ro -
wa, bez przy praw i nie mo ̋ e wi sieç d∏u -
˝ej ni˝ 3-4 ty go dnie. Trze ba jà zdej mo -
waç przy tem pe ra tu rach po wy ̋ ej ze -
ra, gdy˝ wte dy szyb ko je∏ cze je i sta je si´ szko -
dli wa. W miej scach do kar mia nia wró bli i ma -
zur ków od po wied nie sà ró˝ ne od mia ny pro -
sa, drob ne ka sze i ∏u ska ny s∏o necz -
nik, a tam gdzie do kar mia ne sà sier pów ki, go ∏´ -
bie, kaw ki i gaw ro ny, mo˝ na wy sy py waç gru -
be ka sze, psze ni c´, a tak ̋ e po kro jo ne w cen ty -
me tro wà kost k´ czer stwe, bia ∏e pie czy wo. Je -
Êli w na szym ogro dzie po ja wià si´ dzwoƒ -
ce, to w okre sie naj sil niej szych mro zów wy syp -
my im nie co ko no pi i s∏o necz ni ka. A w przy pad -
ku od wie dzin stad ka trzna dli, da je my nie -
co pro sa, ∏u ska ne go owsa czy p∏at ków owsia -
nych. Ko sy i kwi czo ∏y mo ̋ e my do kar miaç po -
kro jo ny mi ro dzyn ka mi, dak ty la mi, mo re la -
mi czy ka wa∏ ka mi jab∏ ka, je ̋ e -
li mróz nie jest zbyt t´ gi. Do brze o zi mo -
wym do kar mia niu pta ków po my Êleç la tem i je -
sie nià, by w zi mie po daç im ze bra ne wcze -
Êniej i za mro ̋ o ne owo ce czar ne go bzu, ja rz´ bi -
ny, li gu stru, po rze czek, ja gód al bo aro nii. Su szo -
ne owo ce nie sà tak do bre jak mro ̋ o -
ne, gdy˝ p´cz nie jà w wo lu, po wi´k sza -
jàc swà ob j´ toÊç, co przy zje dze niu ich wi´k -
szej ilo Êci mo ̋ e oka zaç si´ nie bez piecz ne. Po -
za tym mro ̋ o ne owo ce sà bo gat sze w wi ta mi -
ny i pta ki szyb ciej je tra wià. 

Frag ment ksià˝ ki „Po ma ga my
pta kom” An drze ja G. Kru sze wi cza,
wy da nej w 2005 ro ku przesz Mul ti co.
Ksià˝ ka jest do na by cia w skle pi ku

in ter ne to wym „Wo lie ry”.


