
                           „Ptaki w mieście”
                   Jak prawidłowo dokarmiać 

                              ptaki zimą

Realizację programu rozpoczęto w 2008 r. Już na początku swojego funkcjonowania program 

został zauważony i wyróżniony Lubelską Nagrodą Ekologiczną Suseł 2008. 

Celem programu „ Zapraszamy ptaki do Puław” jest:

- zwiększenie populacji ptaków, przede wszystkim owadożernych, żyjących na terenie
miasta Puławy,

- realizacja biologicznej metody zwalczania szkodnika kasztanowców – szrotówka
kasztanowcowiaczka,

- zapoznanie mieszkańców Puław z gatunkami ptaków żyjącymi w mieście oraz zwiększenie 
świadomości ekologicznej i wiedzy na temat znaczenia ptaków w przyrodzie,

- włączenie mieszkańców Puław, a przede wszystkim dzieci i młodzież, w działania na rzecz
ochrony przyrody.

W ramach programu zrealizowano następujące zadania:

1. Konkursy dla dzieci i młodzieży, w tym budowa budek lęgowych, konkursy fotogra-

ficzne, np. „Ptaki Puław w obiektywie”, warsztaty fotograficzne, konkursy plastyczne.

2. Wydawnictwa i publikacje:

- broszura „Budujemy budki lęgowe i karmniki dla ptaków” (2013)

- książka „Ptaki Puław” jako efekt inwentaryzacji ornitologicznej (2010)

- folder „Jerzyk – podniebny akrobata” (2009)

- folder „Ptaki owadożerne” (2013)

- broszura „Awifauna terenów uprzemysłowionych” (2011)

- broszura „Poznajemy ptaki Puław” (2017)

- książka „Inwentaryzacja przyrodnicza Miasta Puławy” (2017)

3. Wycieczki, zajęcia terenowe, lekcje tematyczne:

- Europejskie Dni Ptaków (2008 - 2018)

- Zimowe Ptakoliczenie ( 2010 - 2018)

- Majówka z ptakami (2010 - 2018)

- Lekcje w szkołach (2008 - 2018)

4. Akcje indywidualne:

- ochrona jerzyka (informacje dla mieszkańców, ulotki, budki, folder)

- inwentaryzacja ornitologiczna miasta (2009)

- ochrona sowy pójdźki, oraz pustułki

- inwentaryzacja przyrodnicza miasta Puławy (2016)

Tekst: Jarosław Zięba

Zdjęcia: Jarosław Zięba, Robert Bijas

Korekta: Ewelina Kaczmarska

Program „Zapraszamy ptaki do Puław”

Kilka faktów dotyczących dokarmiania ptaków zimą:

Dokarmiaj dopiero gdy przyjdą mrozy. Wcześniej zachęcasz 

ptaki do pozostania na zimę, a nasze mrozy mogą być dla nich 

niebezpieczne. Dokarmiaj w czystym i bezpiecznym miejscu,  

żeby ptaki nie zarażały się chorobami. Karmnik ustaw daleko 

od zagrożeń np. dróg, legowiska psa, kota, dużej liczby ludzi, 

okien budynków.

Dokarmiaj regularnie. Nie pozwól, żeby ptaki zamarzły 

czekając na jedzenie. 

Ptaki małe dokarmiaj tylko w karmnikach (np. sikory i inne). 

Ptaki wodne dokarmiaj w miejscu spokojnym i czystym 

wykładając świeżą karmę na brzegu rzeki lub stawu. 



Czym dokarmiamy?

WAŻNE!

Udowodniono, że gołębie oraz ich odchody przenoszą groźne dla ludzi bakterie i choroby.

WAŻNE!


	Strona 1
	Strona 2

