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 10. Amplasare adăpătoare 
 

Luciul de apă oferă un punct de interes major în natură, prin urmare cea mai simplă metodă 

de atragere a păsărilor și a altor animale constă în amplasarea unei adăpători. Din acest motiv 

e indicat să reprezinte primul pas în înființarea unei grădini prietenoase cu natura. 

 

Adăparea păsărilor nu necesită achiziționarea unui echipament scump, este de ajuns și un 

suport mai mare de ghiveci. El poate fi fixat pe tufișuri, pervaz sau amplasat chiar și pe sol. 

Adăpătorile de pe sol vor fi vizitate și de alte specii precum reptile, broaște, arici, albine și alte 

insecte. 

 

O adăpătoare bună oferă și posibilități de îmbăiere păsărilor. Păsările alocă o mare parte din 

timp îngrijirii penajului. În afară de aranjarea penelor, încearcă să scape de ectoparaziți 

(căpușe, păduchi), atât prin înlăturarea lor cu ciocul, cât și prin scăldat în apă și în nisip, 

indiferent de anotimp. 

 

Adăpătorile se amplasează în apropierea unor tufișuri, crengi, unde își pot usca penele. Cu 

penajul umed le este destul de greu să se deplaseze și devin pradă ușoară. Dacă se amplasează 

pe sol, este recomandat ca iarba să fie cosită în jurul adăpătorii, astfel încât păsările să 

detecteze apropierea unui prădător (ex. pisica) și să-și ia zborul în timp util.  

 

Caracteristici recomandate: 

- dimensiunile adăpătorii trebuie să permită îmbăierea unei păsări de talia mierlei, 

Recomandăm o adăpătoare cu un diametru de 30-40 cm, dar poate fi și mai mare. 
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- o adâncime de 5-10 cm, cu condiția ca în aceasta să fie amplasate niște crengi ieșite din apă 

sau pietre plate, pentru a preveni înecarea păsărilor. Recipientele cu adâncime mai mare 

prezintă pericol de înec, tocmai de aceea este contraindicată folosirea bidoanelor și găleților 

pe post de adăpătoare. 

Se recomandă alimentarea adăpătorilor pe tot parcursul anului, chiar și iarna, atunci când alte 

surse de apă sunt înghețate. În perioadele geroase este de ajuns ca apa să rămână în stare 

lichidă câteva ore pe zi. Acest lucru poate fi realizat prin alimentarea adăpătorilor cu apă 

călduță și amplasarea unei pietre calde în adăpătoare. Nu trebuie să uităm însă că apa mult 

prea caldă sau fierbinte cauzează arsuri păsărilor care se îngrămădesc la adăpătoare imediat 

după alimentare. 

 


