
Cuiburi artificiale pentru păsări
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De ce să amplasăm cuiburi artificiale?



De ce să amplasăm cuiburi artificiale?

• Un număr mare de specii cuibăresc în scorburile copacilor sau în

cavități, care sunt din ce în ce mai rare datorită tăierii arborilor bătrâni,

a amenajărilor și modernizărilor de infrastructură, la care se adaugă

creșterea deranjului.
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De ce să amplasăm cuiburi artificiale?

• Înmulțirea păsărilor depinde în mare măsură de existența unui loc

ferit, unde părinții își pot depune și cloci ouăle și își pot crește puii.



De ce să amplasăm cuiburi artificiale?



Cum arată un cuib artificial?



Cum arată un cuib artificial?
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Material de cuib

adus de specia

de pasăre

Material de bază 

potrivit: scândură

Capac detașabil, 

pentru curățarea 

cuibului artificial

Agățătoare ușor 

de manevrat

Orificiu de 

intrare potrivit 

speciei țintă



Cum arată un cuib artificial nepotrivit?

Suport sub orificiul de intrare:

• inutil pentru pasărea care ocupă cuibul

• sursă de pericol: se pot așeza prădătorii pe ea



Construirea cuiburilor artificiale



Construirea cuiburilor artificiale

Se recomandă tratarea cuiburilor artificiale din exterior cu ulei de in.
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Tipuri de cuiburi artificiale

• Cuib artificial de tip A, diametru de intrare 27 mm
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Pițigoi sur

Pițigoi albastru



Tipuri de cuiburi artificiale

• Cuib artificial de tip B, diametru de intrare 32-34 mm
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Speciile țintă:

• Pițigoi mare

• Țiclean

• Muscar gulerat

• Vrabie de casă

• Vrabie de câmp



Tipuri de cuiburi artificiale

• Cuib artificial de tip C
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Speciile țintă:

• Codroș de munte

• Codroș de pădure

• Codobatură albă

• Măcăleandru



Tipuri de cuiburi artificiale

Speciile țintă:

• Ciuș

• Pupăză

• Dumbrăveancă

• Graur

• Cuib artificial de tip D, diametru de intrare 55-60 mm



Tipuri de cuiburi artificiale

• Cuib artificial pentru rândunică și lăstun de casă
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lăstun de casă rândunică

Sub cuiburile de rândunică și lăstun de

casă se recomandă amplasarea unei

scânduri, care va reține excrementele.



Tipuri de cuiburi artificiale

• Cuiburi artificiale coloniale

Speciile țintă:

• Vrabie de casă

• Vrabie de câmp

• Drepnea neagră

• Lăstun de casă
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Tipuri de cuiburi artificiale

• Platforme de cuib
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- se amplasează pe peretele acoperit de plante cățărâtoare

- sunt destinate în special mierlelor, dar pot fi ocupate și de alte specii,

precum codobatura albă, codroș de pădure, codroș de munte, guguștiuc



Cum să decorăm cuiburile artificiale



Cum să decorăm cuiburile artificiale

1. Vopsire

Se recomandă folosirea culorilor pastel, întâlnite în natură: nuanțe de

verde, maro, galben, negru; ce ajută la camuflarea cuibului în mediul

amplasat



Cum să decorăm cuiburile artificiale

2. Amplasare elemente decorative sau 

folosirea tehnica șervețelului (decoupage)

Se recomandă folosirea imaginilor cu plante, acesta ajutând la

camuflarea cuibului artificial.



Cum să decorăm cuiburile artificiale

3. Pirogravură



Cum să NU decorăm cuiburile artificiale



Cum să NU decorăm cuiburile artificiale

1. Culori stridente, ilustrarea specii pădătore

Cuiburile vopsite/decorate în culori stridente sunt evitate de păsări, sunt

prea expuse, ușor de observat de către prădtori.



2. Ilustrarea altor specii/indivizi de păsări 

Nu se recomandă decorarea cuiburilor artificiale cu:

- imagini ale păsărilor cântătoare: vor interpreta ca pe un cuib deja ocupat

- imagini ale păsărilor răpitoare sau ale altor specii, care reprezintă un pericol pentru ele:

vor evita cuibul respectiv

Cum să NU decorăm cuiburile artificiale
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Unde amplasăm cuiburile artificiale?
Nu se aglomerează un număr mare de cuiburi artificiale pe un spațiu restrâns.

Păsările sunt teritoriale și protejează o anumită suprafață în jurul cuibului, suficient de

mare încât să le asigure siguranță și resurse de hrană suficiente și alungă orice intrus

de pe teritoriul respectiv.



Unde amplasăm cuiburile artificiale?

Șanse mai mari să fie ocupate încă din primul an, dacă este amplasat tomana sau în luna

februarie.

În cursul amplasării, trebuie să ne asigurăm că pisicile domestice nu au acces la cuib.



Amplasare material de cuibărire



Amplasare material de cuibărire

Odată cu amplasarea cuiburilor artificiale, putem să ajutăm păsările și 

prin amplasare de material de cuibărire precum păr de câine sau pisică, 

fân, pene
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Ce material de cuib să NU amplasăm

Se evită amplasarea de ață, sfoară, vată, deoarece, gâtul, picioarele, 

aripile păsărilor, inclusiv a puilor pot fi prinse în ele.
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Specii care ocupă cuiburile artificiale



Specii care ocupă cuiburile artificiale

Pițigoi albastru



Specii care ocupă cuiburile artificiale

Pițigoi sur



Specii care ocupă cuiburile artificiale

Pițigoi mare



Specii care ocupă cuiburile artificiale

Țiclean



Specii care ocupă cuiburile artificiale

Vrabie de 

câmp

Vrabie de casă



ALTE specii care ocupă cuiburile artificiale

Pârș de alun Pârș de pădure

Viespi Albine



Verificarea, curățarea și întreținerea 

cuiburilor artificiale



Verificarea, curățarea și întreținerea cuiburilor artificiale

Cuiburile amplasate se verifică primăvara cu binoclu, pentru a evita 

deranjul păsărilor în perioada de cuibărire.

Datele se notează într-un jurnal de cuib.



Verificarea, curățarea și întreținerea cuiburilor artificiale

Cuiburile amplasate se curăță, se întrețin și se repară toamna,  în 

perioada iernii păsările le folosesc ca și adăpost.



Cum deosebim un cuib artificial de o 

hrănitoare?



Cum deosebim un cuib artificial de o hrănitoare?

cuiburi artificiale hrănitori
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sunt folosite de păsări în perioada de

reproducere: depun ouăle, le clocesc și își

cresc puii în ele

sunt destinate exclusiv hrănirii

păsărilor pe perioada iernii



Cum arată o hrănitoare de tip căsuță

• păsările au acces la hrană din mai multe părți

• există și hrănitori cu rezervă de semințe – nu trebuie alimentate zilnic



Cum arată un cuib artificial?

• Cuiburile artificiale au dimensiuni specifice confecționate

din materiale rezistente.

• Cuiburile artificiale nu se combină cu hrănitorile

căsuțe pentru păsări cuiburi artificiale



Cum arată căsuțele pentru păsări, adăposturile, colivii

Căsuțele de păsări au scop decorativ.

Nu sunt folosite de păsări pentru că nu au dimensiunea potrivită, de ex.: 

• suprafața interioară e prea mică/mare

• orificiul de intrare nu are forma potrivită

• mărimea orificiului de intrare nu corespunde speciei țintă

• orificiul de intrare este poziționat aproape de baza cuibului

• există 2 orificii de intrare: sunt interpretate de păsări ca surse de pericol




