
Hrănirea păsărilor în timpul iernii

Școli Prietenoase cu Natura



De ce hrănim păsările în timpul iernii?



De ce hrănim păsările în timpul iernii?

În timpul iernii păsările găsesc puține surse de hrană.

• Rezerve scăzute de grăsime

• Temperaturi scăzute

Video: https://www.youtube.com/watch?v=_6MS4Q4ZIxg

https://www.youtube.com/watch?v=_6MS4Q4ZIxg


Când hrănim păsările în timpul iernii?



Când hrănim păsările în timpul iernii?

• Noiembrie - Aprilie

• Încărcarea hrănitorilor se face pe timp de seara

• Hrănirea trebuie să fie continuă



Cu ce hrănim păsările?



Cu ce hrănim păsările?

• Semințe uleioase (nesărate):  
– semințe de floarea soarelui,

– semințe de dovleac, 

– semințe de in, mei sau de cânepă,

– miez de nucă sau de alune

• Grăsime animală: osânză sau slănină crudă (nesărată).

• Hrană vegetală:  

– legume fierte,

– fructe crude precum mere, pere etc. 



Cu ce NU vom hrănim păsările



Cu ce NU vom hrănim păsările

• Miez de pâine;

• Alimente sărate/condimentate: semințe sărate, prăjite, 

slănină condimentată/afumată;

• Alimente procesate;

• Paste și orez crud;

DE EVITAT! Cereale: grâu, orz, ovăz, tărâță, porumb.



Tipuri de hrănitori



Tipuri de hrănitori

1. Hrănitoare pe sol – în cazul în 

care nu sunt pisici în zonă, care să 

vâneze păsările!

2. Hrănitoare tip căsuță

3. Hrănitoare tip tavă – se poate amplasa 

pe balcon sau pervazul geamului



Tipuri de hrănitori

4. Hrănitori suspendate: se confecționează atât din materiale

consacrate cât și reciclate: ex. recipiente de plastic, cutii de lapte sau de 

conserve sau chiar din dovleac ornamental (Lagenaria siceraria), care

datorită cojii lignificate are o durabilitate mai mare. 

5. Bile pentru pițigoi
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Confecționarea și montarea hrănitorilor

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=qD-XZH_IZmw

https://www.youtube.com/watch?v=b3EU7hc-Rjk

https://www.youtube.com/watch?v=gKO8jmEkC0I

https://www.youtube.com/watch?v=oO9s5dOuOas

https://www.youtube.com/watch?v=qD-XZH_IZmw
https://www.youtube.com/watch?v=b3EU7hc-Rjk
https://www.youtube.com/watch?v=gKO8jmEkC0I
https://www.youtube.com/watch?v=oO9s5dOuOas


Specii care frecventează hrănitorile



Specii care frecventează hrănitorile

Pițigoi albastru

Pițigoi mare

Pițigoi sur

Țiclean

Vrabie de casă Vrabie de câmp

Cinteză

Mierlă



Contact: gradini@sor.ro


