PRAHOU ZA PŘÍRODOU
ODHAL TAJEMSTVÍ PŘÍRODY VE SVÉM OKOLÍ

PTAČÍ KRMÍTKO Z ODPADU?

Vyrob si krmítko pro ptáky a pozoruj druhy, které se přiletí nakrmit.
Co budeš potřebovat
•

PET lahev nebo krabice od nápojového kartonu

•

provázek na zavěšení

•

klacek dlouhý asi 15 cm

•

pravítko

•

nůžky

•

semínka slunečnice nebo krmná směs pro ptáky

•

chytrý mobil s aplikací iNaturalist nebo fotoaparát

Postup práce
1. Asi 5 cm od spodního okraje PET lahve nebo nápojového kartonu vystřihni proti sobě 2
stejné otvory (přibližně 7 x 7 cm).
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2. Asi 2 cm pod vystřiženými otvory vyřízni malé díry, kterými protáhni klacek. Ten bude
ptákům sloužit jako bidýlko.
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3. V horní části nápojového kartonu nebo ve víčku PET lahve udělej díru, kterou protáhneš
provázek na zavěšení krmítka.
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Proč tomu tak je?
Ptáci, kteří u nás zimují si musí obstarat dostatek potravy, aby přežili zimu. Na podzim se živí
semeny rostlin a plody stromů a keřů. Jak ale teploty klesají, potravy ubývá. Ptáci proto často využívají krmítka v blízkosti lidských sídel.
Zavěšením krmítka a jeho doplňováním pomůžeš ptákům ve svém okolí a zároveň je můžeš pozorovat zblízka. Pokud budeš krmit pravidelně, ptáci se naučí na tvé krmítko létat ve
velkém množství.
Tip: Krmítko doplňuj od listopadu do konce března. V létě mají ptáci v přírodě dostatek potravy a dokrmovat nepotřebují.

Tip: Změn krmítko na designový kousek.
Nabarvi ho, polep, nebo jinak vylepši.
4. Zavěš krmítko na bezpečné místo, třeba na strom v zahradě, na balkon nebo před okno
svého pokoje.
Důležité: Krmítko umísti tak, aby do něj nemohly lézt kočky nebo jiní predátoři.
Nejlepší je zavěsit ho do vzduchu na delší provázek.

K zamyšlení
Výrobou krmítka z PET lahve, nebo krabice od nápojového kartonu dáš odpadkům novou
šanci být prospěšný. Tomuto procesu, kdy z odpadu vyrobíš užitečnou věc, se říká
upcycling.
Tip: Vyrob si i další krmítka z odpadků či jiných materiálů. Zapoj fantazii, můžeš použít
např. starý hrnek nebo květináč. Jen pamatuj, že by do krmítka nemělo pršet a ptáci musí mít dost prostoru, aby v něm neuvízli jako v pasti.
5. Pravidelně kontroluj krmítko a pozoruj, kdo přiletí.
6. Nainstaluj si aplikaci iNaturalist. Zvířata vyfoť

Aplikaci stáhneš zdarma zde:

a pozorování ukládej do aplikace.
Pokud nevíš, o jaký se jedná druh,
nevadí, aplikace ti s určením pomůže.

Projekt byl finančně podpořen
Magistrátem hl. m. Prahy
Autor: Daniela Budská, Petra Caltová
Grafika: Petr Pulkert

