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DOKARMIANIE 
PTAKÓW  ZIMĄ

Zbliża się wiosna. Mimo to postanowiłem 
napisać o zimowym dokarmianiu ptaków, po-
nieważ  w zimie zbierałem informacje i obser-
wacje. 

Ptaki podczas zimy muszą jeść jak my. 
Dlatego człowiek musi dokarmiać ptaki pod-
czas trwania zimy, bo jest im trudno znaleźć 
jedzenie. Można na wiele sposobów dokar-
miać ptaki, ale najskuteczniejszym sposobem 
jest karmnik dla ptaków. Gdyby ptaki miały 
możliwość grzebania w śniegu i zdobywania  
pokarmu, to może byśmy nie musieli dokar-
mić ptaków. Większość z nich odlatuje, ale nie 
wszystkie i dlatego tak ważne jest, by człowiek 
myślał nie tylko o sobie, ale i o otaczającym 
nas świecie Już od najmłodszych lat człowiek 
uczy się o dokarmianiu ptaków. Gdyby czło-
wiek nie dokarmiał ptaków, to możliwe, że nie 
wszystkie umarłyby z głodu, ale zagrożone by-
łyby gile, sikorki, kosy i wiele innych ptaków.

Gdy chcemy karmić ptaki, trzeba pamiętać 
co jedzą. Głównie dokarmiamy ptaki z miło-
ścią do nich. Miłośnicy ptaków dbają o ich 
rozmnażanie, by gatunek się nie zmniejszał, 
lecz powiększał. Do mojego karmnika przyla-
tują różne ptaki kosy, sikorki, rudziki, kowaliki, 
kopciuszki, itd. Można także zaobserwować, że 
przez dokarmianie człowiek rozwija wiedzę na 
temat ptaków. Najwcześniej przylatują kosy  
i wyjadają płatki owsiane. W porze obiadowej 
najliczniej przylatują sikorki. Mają do wybo-
ru słonecznik łuskany, świeżą słoninę i kulki 
tłuszczowe z nasionami. Najchętniej wyjada-

ją słonecznik łuskany. Na 
dwóch oddzielnych sta-
nowiskach ze świeżą sło-
ninką pojawiają się różne 
dzięcioły np.: dzięcioł zie-
lony największy z dzięcio-
łów, dzięciołek, dzięcioł 
duży, dzięcioł średni, dzię-
cioł czarny, dzięcioł biało-
grzbiety, dzięcioł zielono-
siwy. Dzięki obserwacji 
ptaków mogłem rozwinąć 
swoją wiedzę. Dopóki nie miałem karmnika, 
nie wiedziałem, że jest aż tyle ptaków. Jest też 
taki bardzo charakterystyczny ptak, który po-
siada zdolność wtopienia się w tło kory drze-
wa. Ten ptak nazywa się pełzacz. Jest wiele ga-
tunków tego ptaka, u mnie pojawił się pełzacz 
ogrodowy i pełzacz leśny. Gatunek przesiaduje 
w całej Polsce. To co napisałem o ptakach wy-
stępujących i przylatujących do karmnika, to 
nie wszystko. Największą niespodzianką dla 
mnie było poznanie jednego z gatunków si-
korek, które noszą nazwę raniuszek. Sikorki te 
zawsze przylatują do karmnika gromadnie, po 
6-7 sztuk. Mają małe ciałko z bardzo długim, 
stopniowanym ogonem i białą głową. Gatun-
kami przylatującymi do mojego karmnika są 
rudzik,  kawka, sroka, sójka, śnieżka, szczygieł, 
gil, kowalik, sikorka, kos, dzięcioł duży, dzię-
cioł mały, średni, czarny, białogrzbiety, zielo-
nosiwy, zielony, trujpalczasty, dzięciołek. Po-
trzebują dokarmiania z powodu mrozów. Gdy 
zima skończy się, ptaki już same powinny z ła-
twością dać sobie radę z szukaniem pokarmów, 
więc powinniśmy zdjąć karmnik. Dokarmiane 
ptaki odwdzięczą się nam pięknym śpiewem, 
będą dbały, aby szkodniki nie niszczyły na-
szych ogrodów. Wzbogacają też różnorodność 
naszej przyrody. Osobom obserwującym ptaki 
przy karmniku mogę polecić dy-
żury z aparatem fotograficznym  
i czerpanie wiedzy z obserwacji.

Bartosz Kowalczyk
Uczeń klasy 6

Chrześcijanin i środowisko naturalne


