Automatické krmítko pro ptáky
Výhodou tohoto typu krmítka je, že jej nemusíte tak
často doplňovat a ptáci krmivo nemohou znehodnocovat trusem.
Co budeme potřebovat:
Kus plastové trubky o průměru cca 10 cm s víčkem,
plastovou misku pod květináč o průměru alespoň
15 cm, vrtačku, drátek, kleště.
Jak na to:
1. Do horní části trubky vyvrtáme dva a do její spodní
části tři přibližně stejně od sebe vzdálené otvory.

2. Otvory v horní části trubky protáhneme drátek
pro zavěšení na strom.
3. Do misky pod květináč vyvrtáme 3 otvory a protáhneme jimi drátky.
4. Pomocí drátků připojíme misku ke spodní části krmítka tak, aby mezi nimi zbyla 1 cm velká mezera
na propadávání krmiva.
5. Po naplnění krmítka jeho horní část utěsníme víčkem.

Co budeme potřebovat:
Široký dřevěný špalek, mělkou keramickou misku pod
květináč, dřívka, kameny či oblázky, pilu.
Jak na to:
1. Dřevěný špalek zkrátíme tak, aby pevně stál a umístíme jej na klidné místo blízko stromů a keřů s dobrým rozhledem.
2. Misku pod květináč naplníme vodou, zatížíme ji
kamenem a vložíme do ní klacíky přečnívající ven
z napajedla, aby se v ní netopil hmyz.
3. Misku umístíme na špalek a naplníme vodou.
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Výroba krmítek a budek je zábavou i pro děti.

Napajedlo pro ptáky

Foto: Petra Macháčková

Napajedlo ptáci využívají nejen k pití, ale také ke koupeli. Využije ho i hmyz, například včely. Pro pítko vždy
volíme pouze mělkou nádobu. Vodu je potřeba často měnit a napajedlo mýt, aby zde nedocházelo k přenosům nemocí mezi jeho návštěvníky. Pítko můžeme ptákům také zavěsit na strom nebo jej naopak nechat položené na zemi. Poslouží tak i například ježkům
a malým savcům.
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V zimě se ptáci a další zvířata potýkají
se značně omezenou potravní nabídkou.
Přikrmováním ptáků jim pomáháme získat
důležitý zdroj energie nutný k překonání
mrazivého počasí.

Jak správně přikrmovat ptáky a další
živočichy
Krmítko umisťujeme na klidné místo, odkud mají
ptáci dobrý přehled.
Do krmítka dosypáváme jen v průběhu zimy a to
jen tehdy, je-li velký mráz anebo hodně sněhu.
V teplých dnech zde může hrozit díky srocování
ptáků přenos nakažlivých onemocnění.

Ke krmení ptáků nikdy nepoužíváme krmivo plesnivé, zkažené, či zbytky vařených lidských jídel.
Vhodné jsou různé zrniny (slunečnice, řepka, pšenice, ovesné vločky, zadina, proso apod.), neslané
drcené ořechy, hovězí lůj a další krmiva.
Krmítka vyvěšujeme na místa, kam nemohou vyšplhat anebo se připlížit po trámech či větvích kočky a jiní predátoři. Stromy lze zabezpečit drátěným
či hladkým plastovým límcem, který kočkám zamezí ve šplhání po kmeni. Samostatně stojící krmítka upevňujeme na slabé hladké tyče a tak, aby tyč
byla uprostřed dna krmítka. Kočky z ní pak do krmítka nedosáhnou.
Krmítko často kontrolujeme. Krmivo znehodnocené trusem či kazící se pravidelně odklízíme. Na jaře
pak krmítko očistíme a vydezinfikujeme.

Dřevěné krmítko pro ptáky
Výhodou dřevěného krmítka je, že jej můžete použít
opakovaně. Využívají ho zejména tyto druhy ptáků: sýkory, zvonci, vrabci, stehlíci, pěnkavy, kosi, hrdličky,
dlaskové anebo například brhlíci.
Co budeme potřebovat:
Dřevěné desky silné 2 cm, 2 závěsné háčky, hřebíky,
pilku, kladivo, metr, tužku, drátek.
Jak na to:
1. Podle nákresu si naměříme a nařežeme jednotlivé
díly krmítka. Pak stlučeme dno.
2. Do hrany hranolu připevníme závěsný háček a stlučeme střechu, tak aby závěsný háček směřoval dolu
(poslouží k zavěšení lojové koule).
3. Ke dnu krmítka připevníme naproti sobě boční díly.
4. Nakonec přitlučeme stříšku a budeme-li krmítko
zavěšovat, připevníme k ní závěsný háček.

Krmítko pro veverky
Krmítko veverky ocení především v místech, kde nemají dostatek přirozené potravy, v době výchovy mláďat a v zimě. Netráví ji totiž pravým zimním spánkem.
I když si na podzim dělají zásoby potravy, vybíhají občas z doupěte hledat potravu. Krmítko můžeme plnit slunečnicí, lískovými a vlašskými ořechy, koupenou
směsí na krmení činčil, sušenými banány, dýňovými semínky, bukvicemi, žaludy, kaštany atd.

mák, …), hovězí lůj, drátky či provázek z přírodního
materiálu, kleště, nůžky, lžičku, lžíci, nůž, misku anebo
hrnec na rozehřátí loje, vařič.
Jak na to:
1. Makovici seřízneme tak, aby z ní vznikla miska,
a připevníme k ní drátek na zavěšení. (Vysušíme
smrkové šišky, aby se rozevřely, rozřízneme kokosový ořech na půl …)
2. Poté makovici (či skořápku kokosového ořechu) plníme zrninami a průběžně je lžící zaléváme rozehřátým lojem. (Použijeme-li šišku, zaléváme ji ze
všech stran lojem a zasypáváme ji semínky, dokud
prostor pod jejími šupinami není zaplněn.)
3. Nakonec vrstvíme lůj a nešetříme jím, aby semínka
nevypadávala.
4. Krmítka necháme zatuhnout v chladu.
Co budeme potřebovat:
Dřevěné desky silné 2 cm, 3 – 4 mm silné plexisklo,
panty, kladivo, hřebíky, pilku, metr, tužku.
Jak na to:
1. Dle nákresu si rozměříme a nařežeme všechny potřebné díly krmítka.
2. Připevníme boky krmítka k jeho dnu.
3. Přitlučeme přední a zadní díl.
4. Pomocí pantů připevníme stříšku z plexiskla tak,
aby do krmítka nezatékalo.
5. Krmítko naplníme a pověsíme na strom.

Lojové krmítko

Krmítko by nemělo být přístupné pro predátory.
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Foto: Ian Barbour

Lůj je skvělý náhradní zdroj energie pro hmyzožravé
ptáky. Lojové krmítko využívají zejména sýkory, strakapoudi a brhlíci. Vyrobit ho zvládnou i děti. Na jaře
vždy zbytky po krmítkách odstraňujeme. Plastové síťky, provázky, kelímky a další odpadky by mohly zvířata zranit.
Co budeme potřebovat:
Větší suché makovice (nebo otevřené šišky, půlky
skořápek kokosových ořechů - přednostně používáme rozložitelné materiály),směs zrnin (vločky, zadina,
řepka, slunečnice, proso, nasekané ořechy, pšenice,
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