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„Nemůžeš žít moudře, čestně a spravedlivě,
aniž jsi šťastný.
A nemůžeš být šťastný,
aniž jsi moudrý, čestný a spravedlivý.“ 

/ Epikuros /

Zimní přikrmování ptáků
S nástupem podzimu a blížící se zimy je aktuální příprava na zimní přikrmování 

ptáků a případné zhotovení ptačího krmítka. Otázku, zda je přikrmování ptáků v
zimním období vůbec vítané a opodstatněné, zda přikrmováním nezasahujeme 
negativně do přirozeného života ptáků, ponechme stranou. Diskuse na toto téma, 
svého času velmi rozšířené, jsou naštěstí minulostí. V současné době, kdy početnost 
mnoha druhů pěvců povážlivě poklesla, je pomocná ruka člověka nabízející ptákům
vhodnou potravu v době zimní nouze víc než potřebná. Nemalý význam má i 
skutečnost, že při tom člověk získává zajímavé zážitky, nové poznatky, naučí se 
rozpoznávat řadu ptačích druhů a nabývá tak k přírodě kolem nás lepší vztah.

Rozhodneme-li se ptáky v zimě přikrmovat a případně pořídit pro ptáky krmítko 
na své zahradě, měli bychom znát několik 
základních pravidel. Pokud jde o krmítko, jeho 
výroba je velmi jednoduchá i pro méně šikovné 
ruce. Dno krmítka o rozměrech asi 20 x 30 cm 
zhotovíme z několika prkének vespod spojených 
dvěma příčkami. Po obvodu dna přitlučeme asi 2 
cm tlusté rovné kousky z prutu lísky, jasanu aj., 
které poslouží jako nízké zábradlí, aby krmivo, 
které budeme do krmítka sypat, vítr neshazoval 
na zem. V rozích dna vztyčíme sloupky, zepředu 
dva vyšší, zezadu dva nižší, aby stříška, kterou 
na sloupky upevníme, měla dostatečný sklon. Stříšku může tvořit jen jednoduchý rošt, 
na nějž přivážeme nahusto smrkové nebo jedlové větvičky. Takové pokrytí stříšky je 
pochopitelně pouze dočasné a před každou zimou je musíme obnovit. Krmítko 
můžeme zhotovit v nejrůznější podobě. Např. dno může být čtvercové se středním 
vysokým sloupkem, čtyřmi nižšími sloupky v rozích a stříškou ve tvaru čtyřbokého 
jehlanu. 

Takové krmítko je vhodné pro umístění na sloupu. V každém případě je však 
nutné, aby stříška dostatečně překrývala základnu a chránila tak dno krmítka před 
větrem a sněhem. Krmítko by mělo být pochopitelně umístěno tak, aby člověk mohl z 
okna bytu pohodlně pozorovat přilétající ptáčky a těšit se z pohledu na ptačí hemžení. 
Při výběru místa bychom měli přihlédnout i k tomu, aby se podle možnosti v blízkosti 
krmítka nacházela hustší křovina. kam by se v případě nebezpečí, především při útoku 
predátora, mohli ptáci rychle ukrýt. Samozřejmě, že se nabízí i nejsnazší způsob 
pořízení ptačího krmítka nákupem v každém velkém supermarketu. Nabízená krmítka 
jsou sice často méně vyhovující, nezřídka jsou i nevkusná, ale každá pomoc ptákům v
zimním období je vítána. Není ovšem nad krmítko vlastnoručně vyrobené, to přináší 
dvojí radost.
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Připravené krmítko můžeme umístit již na podzim, nečekat až přijdou první 
mrazivé dny a sníh. Současně je vhodné do krmítka nasypat hrstku semen slunečnice, 
která je snad nejvýhodnějším krmivem, zejména pro sýkory a zvonky. Překvapí nás, 
jak brzy nabízenou slunečnici všudypřítomné sýkory objeví. S přikrmováním je účelné 
pravidelně pokračovat, ptáci si navyknou krmítko navštěvovat a ke krmítku bude 
přilétat stále více ptáků.

Od konce listopadu a během prosince se některý rok objeví u krmítek velmi 
početně sýkory koňadry a modřinky. Jde o ptáky ze Skandinávie, Pobaltských republik 
a hlavně z Ruska, dokonce až z oblastí pod Uralem, odkud ptáky vyhnal mráz a sníh. 
O těchto hromadných záletech máme řadu dokladů kroužkovaných ptáků. Při
dlouhotrvajících zimách, kdy veškeré zdroje potravy jsou již ptáky ve volné přírodě
spotřebovány, se objevují u krmítek druhy, které běžně ke krmítkům nepřilétají, jako 
např. brkoslavi a kvíčaly. Všichni tito ptáci si určitě ve snaze o přežití zaslouží rovněž
naší pomoci. Konečně zbývá otázka, čím je nejvhodnější ptáky přikrmovat? Pro 
nejčastější hosty u krmítka - sýkory koňadry, sýkory modřinky, brhlíka a zvonka jsou 
největší pochoutkou slunečnicová semena. Pokud ke krmítku zaletují stehlíci nebo 
čížci, pro které je dobývání jadérek slunečnice obtížnější, je vhodné semena 
slunečnice rozdrtit. Často ke krmítku přiletí paběrkovat ojediněle u nás přezimující 
červenka obecná nebo pěvuška modrá. Pro tyto skromné hosty připravíme míchanici z 
drcených vlašských ořechů, dětských piškotů a strouhanky. Příležitostně lze ptákům
nabídnout semena řepky, prosa, máku, sušené jeřabiny aj., nevhodné jsou arašídy, 
rýže, ovesné vločky, luštěniny. Pro kosy, kvíčaly a brkoslavy můžeme poblíž krmítka 
napíchat na sestřižené krátké větvičky půlky jablek podřadné kvality, strakapouda 
velkého přiláká kousek hovězího nebo ovčího loje, který připevníme ke sloupku 
krmítka. Přirozeně, že nejrůznější pochoutky pro zimní přikrmování ptáků můžeme 
nakoupit v supermarketech nebo zoo-prodejnách. Oblibu si získaly závěsné koule v 
síťce, kterými lze ozdobit před okny nejbližší stromek, třeba právě na Vánoce.

/ Dr. Jiří Formánek /

KLUBOVÝ ŽIVOT

SEKCE ARANŽOVÁNÍ
Pro všechny zájemce o aranžování mám tentokrát jen připomínku termínů.

Sejdeme se 25.října 2005 opět s Míšou Kolářovou, budeme se dívat na dušičkovou 
vazbu a 29.listopadu 2005 na vazbu vánoční.

Těším se na shledání.
/ Jiřina Heřmánková /
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KRÁSNÁ ZAHRADA  – zimní přednášky   listopad 2005 – březen 2006

Již nám bude podzim pomalu klepat na dveře a tak vás, milí přátelé, rádi chceme 
pozvat na kurzy „KRÁSNÁ ZAHRADA“. Tentokrát jsou stanoveny termíny:

5.11. a 3.12.2005, 7.1., 4.2., a 3.3.2006.

Témata:  5.11.2005 – p. Kastner – nové poznatky o japonských zahradách 
z Japonska a ještě něco navíc

ing. Knap – pěstování listnatých dřevin při globálním 
oteplování /poznatky ze zimy 2004/2005)

3.12.2005 – ing. Ezechel – funkce krajiny (další část)
Dr. Žlebčík –   osazování svahů

Další témata budou uvedena v příštím čísle našeho Zpravodaje.

POZOR!!!     Znovu připomínáme, že kurzy „KRÁSNÁ ZAHRADA“ se konají ve 
Viničné ul. č.7, vlevo v mezaninu, sál Fotochemie. (vyjedete-li Benátskou ulicí nahoru, 
pak na křižovatce odbočit vpravo - a to je Viničná ul.)

Změna programu vyhrazena.
/ za výbor Hortiklubu P.Šulda, I.Apfelbecková, V.Svobodová /

POZVÁNKA
na tradiční podzimní setkání, 

které se uskuteční v sobotu 12. listopadu 2005 v 830 hod.
v Krajinově posluchárně Přírodovědecké fakulty UK v Praze 2, Benátská ul.č.2.
Doprava:

− tramvaj č.18 a 24, výstupní stanice “Botanická zahrada“, podél skleníků
vzhůru Benátskou ulicí.

Program:
− zpráva výboru o činnosti jednotlivých sekcí
− zpráva o hospodaření klubu
− diskuse 

Přednáška:
Ing. Ondřej Fous: „Vše o trvalkách v zahradě“

Výměna zkušeností členů Hortiklubu – prosíme o aktivní účast a přípravu členů!
Fotografie, diapozitivy, CD, zážitky z cest, z pěstování rostlin, dojmy z krásných 
zahrad, zajímavých končin, náměty na výlety, návštěvy u …, atd.
Občerstvení není zajištěno – možnosti v okolí.
Je možné si uvařit čaj nebo kávu – hrníčky s sebou!

Vstupné 40,- Kč konec kolem 13.hod.
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Inzerce

Vzhledem k likvidaci zahr. kolonie “Belaria“ v Modřanech, nabízíme za odvoz 
prkna ze střechy skleníku a chatu 13m2 na rozebrání.

Bližší informace na tel.č.:  257 323 333 (př. Dýrová)

Za věcnou správnost příspěvku ručí autor.

Redakční rada si vyhrazuje právo krátit rozsah delších příspěvků a všechny příspěvky 
v případě potřeby stylisticky upravovat.

Uzávěrka Zpravodaje č.102  je 6.prosince 2005.


