
Proč mizí polní ptáci?               

Ptáci obývající zemědělskou krajinu u nás i v celé 
Evropě ubývají ze všech druhů nejvíce. Od 80.  let 
jich zmizela celá třetina! Hlavní příčinou jsou 
změny v zemědělství – intenzivní obhospodařování, 

odvodňování mokřadů, scelování pozemků, úbytek 
remízků, rozsáhlé používání chemie a  rychlá 
mechanizace. Ptákům chybí potrava, nenalézají 
dostatek úkrytů ani bezpečných míst k  hnízdění. 

Které druhy potkáme na podzim a v zimě?

Stálé: 
sýkory, zvonci, stehlíci, hýli, vrabci, kosi, brhlíci,
šoupálci, sojky, straky, strakapoudi, káně a další

Protahující: 
drozd cvrčala, jespák obecný a bojovný, 
vodouš bahenní

Zimující: 
pouze v zimě u nás zastihneme pěnkavu jikavce, 
brkoslava severního, čečetku zimní, káni rousnou 
či husu polní, kteří u nás nehnízdí

Někteří ptáci jsou příslušníky severských populací, 
např. havrani, které tu zastihneme v zimě, pocházejí 
z Ruska, zatímco u nás hnízdící jedinci odlétají do 
jižní Evropy. V ČR zimuje také 1–2 miliony drozdů 
kvíčal.

PTÁCI NA PODZIM
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v pozadí: sýkora koňadra

hýl obecný stehlík obecný drozd kvíčala zvonek zelený



Jak ptáky podpořit 
na zahradě?

•  výsadbou plodících keřů – jeřáb ptačí, bez černý, 
hloh obecný, brslen evropský, svída krvavá

•  vyvěšením krmítka – zakrytého stříškou, 
aby potrava nevlhla, daleko od větve, po které 
by se vyšplhala kočka, pravidelně čištěného 
a doplňovaného potravou

•  poskytnutím úkrytů – ponecháním hromádky 
větví nebo listí v koutě zahrady (úkryt pro ptáky, ale 
i pro hmyz, který je jejich potravou, pro ježky nebo 
slepýše), vysazením keřů a popínavých rostlin jako 
zimolez obecný nebo břečťan obecný

•  stálou nabídkou vody – i v zimě musejí ptáci pít! 
Udržujte čistou vodu v pítku; aby nezamrzla, nechte 
na hladině plavat lehký míček.

Co mají rádi 
zimující ptáci?

jablka na stromech i na zemi –  kvíčaly, kosi,
                                                                    brkoslavi 
lojové koule – koňadry, modřinky, strakapoudi

semena slunečnice, máku, prosa, 
podrcené ořechy –  zvonci, stehlíci, čížci, vrabci,
                                        sýkory, brhlíci, sojky

Co nikdy 
nedávat na krmítko: 

sůl je jed (smrtelná dávka je jedno zrnko), plesnivé, 
zkažené, vlhké, kořeněné zbytky jídla, pečivo!

Sledujte aktuální dění na:  otevírací doba Muzea: 
Muzeum Říčany 
Rýdlova 271/14  
www.ricany.cz/muzeum 

pondělí - čtvrtek 14:00 - 18:00 
 sobota a neděle 13:00 - 18:00   
pátek zavřeno

Sbírejte další informační karty z akcí Muzea Říčany!

v pozadí: čížek lesní

hloh obecný brslen evropský
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