
Jak pomoci v zimě zvířatům? 

Silné mrazy posledních dní špatně snášejí nejen lidé, ale také zvířata. Příroda je sice 

v mnoha případech vybavila hustou srstí a také instinkty k přežití, přesto se mnohé 

zvířecí druhy bez naší pomoci neobejdou. Jak tedy pomoct? 
 

Lesní zvěř 
 

Pro lesní zvířata mohou nynější teploty hluboko pod bodem mrazu představovat 

problém. Nedostatek potravy by je mohl stát život, proto je nutné, aby myslivci 

doplňovali krmelce kvalitní potravou. Co je pro lesní zvěř nejvhodnější? Je to 

především seno, dále třeba také oves. Chystáte se na procházku do lesa? Tak můžete 

vzít zvířatům něco na zub. Hodí se třeba kaštany, mrkev či jablka.  

Vyvarovat bychom se však měli třeba pečiva, které brzy plesniví, a tak bychom 

zvířatům spíše uškodili. Je lepší se dopředu informovat (např. u místního správce lesa), 

aby byla pomoc opravdu účinná. Je to rozhodně lepší varianta, než v dobré víře 

zvířatům nesprávně donesenou stravou uškodit. Kolem krmelců bychom se navíc 

neměli zdržovat, zvěř pak může být vyplašená a vystresovaná. Lesníci se na zimní 

období připravují už v létě, to proto, aby zajistili zvířatům dostatek kvalitní potravy. 

Jak už bylo zmíněno – základ zimní potravy tvoří objemové krmivo – tedy seno, 

druhou složkou je pak jádrové krmivo – tady patří kaštany, oves a žaludy.  

Třetí složkou je pak tzv. dužnaté krmivo, kterým je třeba řepa. 

 

Pozvání ke krmítku 
 

Možná i vy připravujete drobným ptáčkům z okolí každodenní hostinu na krmítku. 

Opravdu to potřebují. Proč? Je to jednoduché – malá ptačí tělíčka se sice i během 

mrazů dokážou zahřát, ale potřebují k tomu opravdu velké množství energie – tu 

samozřejmě načerpají z jídla. Jenomže v mrazech se potrava shání jen těžko. Tím, že je 

budeme přikrmovat, jim zachráníme život – budou mít totiž dost energie na to, aby se 

zahřáli a zimu přežili. Drobní ptáci mají poměrně kvalitní "tepelný systém" v podobě 

svého peří, proměňují se v doslova opeřené koule a snaží se tak chránit před mrazem. 

Některé druhy ptáků dokonce na spaní vytváří drobné skupinky, ve kterých se snáze 

udržuje teplo. Čím tedy krmítka naplnit, abychom našim opeřeným přátelům opravdu 

pomohli? Rozhodně potřebují speciální stravu, ne zbytky od oběda (zapomenout 

bychom určitě měli třeba na vařenou rýži či brambory, ty by mohly způsobit zdravotní 

komplikace). Ideální jsou slunečnicová semena, zavěsit pro ně můžeme i kousek loje. 

Jako ptačí menu se dají nabídnout rozdrcené ořechy. Nejčastěji se nám na krmítku 

zřejmě objeví sýkorky, mohou nás také navštívit vrabci a další drobní ptáčci. Kromě 

klasického krmítka můžeme drobným ptáčkům připravit i další speciální "krmicí" 

nádobu". Do květináče připravíme směs rozpuštěného loje se slunečnicovými semeny, 

mákem apod. Do tuhnoucí směsi zapíchneme dřívko, které bude později sloužit jako 

jakési bidýlko. Až směs zatuhne, zavěsíme květináč dnem vzhůru na vybrané místo. 

 

 


