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Krmte ptá čky, potřebují také vodu 
Zvířata jsou vyčerpaná 
 
Je velmi tuhá zima, volně žijící zvířata jsou vyčerpaná.  
To nejmenší, co můžeme udělat, je krmit volně žijící ptáky: do krmítek, na římsy, na 
balkóny, ...  
Potřebují také vodu - na pití. Do misky ji nalijte teplou – osolenou (nezamrzne), doprostřed 
vložte kámen - kamínek, pro lepší přístup, prevenci namočení a lepší stabilitu. Každý den 
vyměnujte.  
Máte-li zahradu, kůlnu, přístřešek, jste-li u pole, louky... poskytněte ptákům a dalším zv. také 
seno, slámu a pod. Je to podklad, který déle drží teplo. Dále zbytky ovoce, zeleniny i 
nezkažených potravin.  
Zvířata jsou zoufalá, hledají pomoc u našich příbytků.  
Čím krmit a jak pomoci volně žijícím zvířatům naleznete zde: www.zvirevnouzi.cz.  
 
Níže pár základních informací o krmení ptákům:  
semena – především slunečnice, drcený oves, len, proso, semínka trav a bodláků přilákají 
vrabce, zvonky, stehlíky a sýkorky. Semena rostlin svou energetickou hodnotou nejvíce 
podobají přirozené potravě ptáků, 
rozdrcené ovesné vločky,krupice, hrubá mouka zapražená na tuku 
rozdrcený jemně nastrouhaný tuk 
zadina – odpad vznikající při úpravě obilí (možno získat od zemědělských podniků většinou 
zdarma (vhodné pro zrnožravé ptactvo) 
ovoce a bobule (jeřabiny, plody bezu černého, hlohu, rakytníku, břečťanu či svídy), 
tukové směsi, které získáme vyškvařením loje a následným smícháním s olejnatými semeny 
(např. slunečnice) nebo ovesnými vločkami, krupicí, hrubou sojovou moukou, ale i 
strouhankou (vyvarujte se strouhanky z tukového pečiva, které se rychle kazí a žlukne). Směs 
pak za tepla plníme do různých k zavěšení vhodných nádob, ze kterých je ptáci postupně 
zespodu uzobávají, 
vedle tukových směsí lze zavěšovat, převážně pro sýkory, kousky syrového loje či sádla. 
Nezávadné kuchyňské odpadky jsou také vhodným krmivem, protože v takové době ptactvo 
neodmítne skoro žádnou potravu, 
k rychlému nakrmení (např. na okenní římse, kam již ptáci chodí) jsou vhodné malé kousky 
libového masa, 
ptáci velmi uvítají nezamrzlou vodu (jako zdroj uhašení žízně, ale i pro koupání), 
v obchodech lze zakoupit přímo speciální míchané směsi pro krmení ptáků. 
Zdroj: zvirevnouzi.cz 
 
Zde je ke stažení praktická brožura: Pomoc zvířatům z naší přírody v nouzi. 
http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/ochrana-zvirat-obecne/stradajici-zvirata-co-s-
nimi-delat/ 
 
Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP  

www.spolecnostprozvirata.cz 
 
 
 
 



 
Vyčerpaná hrdlička, kterou jsme nalezli v krmítku. Nyní je ve sklepě, kde je teplota kolem 0 - 
5 C. Měla velkou žízeň (do mírně teplé - vlažné vody jsme ji do poloviny ponořili zobák a 
začala pít). Potravu sama zatím nepřijímá, dostává syrový žloutek a piškot s vodou (rovnou do 
zobáku). 
 
 
 
 

Krásný velký zajíc sražený autem o 
víkendu v obci na východě Čech. I když 
jsme jej hned po spatření u silnice zavezli k 
veterináři, měl zlomeniny zadních končetin 
a zřejmě i přeraženou páteř, skonal. 
Bohužel. I bez přeražení páteře, by se 
zlomeninami obou končetin těžko přežil. 
Zajíci mají velký strach z lidí a nejspíš by 
nevydržel stres a strach během péče.  
Volně žijící zvířata se v tomto silném 
mrazu stahují k lidem, ale lidé jsou 
bezohlední a svými auty zabíjejí zvěř na 
silnicích, dokonce i v obcích. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


