
PTIČJA HIŠKA 

 

 

Potrebuješ: 

- prazno in umito embalažo (tetrapak) od soka ali mleka 

- barve (najboljše so akrilne) 

- čopiče 

- škarje ali olfanož 

- vrvico 

 

Navodila za izdelavo 

Prazno embalažo (tetrapak) od soka ali mleka dobro umiješ in posušiš. Nato izrežeš velike luknje v obliki pravokotnika 

na treh ali pa štirih straneh. Luknje izreži s škarjami, lahko pa tudi z olfa nožkom -  pri tem naj ti pomaga odrasla oseba, 

da se ne porežeš.  

 

Pripraviš akrilne barve in z njimi pobarvaš zunanjost tetrapaka. Uporabi pisane barve, saj bo tako tvoja ptičja krmilnica 
tudi lep okras, kamor koli jo boš obesil/a.  
Za barvanje lahko uporabiš tudi tempera barve. V tem primeru ptičjo hišico raje obesi na balkon ali nadstrešek, kjer bo 
zaščitena pred dežjem in snegom. 
 

 



Na zgornjem delu tetrapaka naredi luknjo in skoznjo napelji vrvico za obešanje. 

 

Še nekaj drugih idej za ustvarjanje ptičje krmilnice! 

 

Tvoja ptičja krmilnica je pripravljena, da sprejme prve goste. Nasuj jim zrnja in opazuj ptice, ki se bodo prišle 
hranit v tvojo hiško. Zelo bodo vesele tvoje pomoči.  

KAKO SKRBIMO ZA PTICE POZIMI 
 

 Krmilnica 
Izberemo primerna suha mesta, ki jih ne močita dež ali sneg in kjer veter ne odnaša nastavljene hrane. Pri hiški je 
pomembno, da jo dobro zaščitimo pred vetrom in da jo dobro pritrdimo. Pri namestitvi krmilnice moramo paziti, da 
ne bo dostopna mačkam. 

 Zrnje 
Osnovna sestavina vsakega obroka v krmilnici je zrnje. Ptice niso izbirčne. Vesele bodo vsake mešanice zrnate hrane, 
še najbolj pa bučnic, sončnic, ječmena in prosa. V hudem mrazu potrebujejo tudi maščobo, zato jim lahko zraven zrnja 
ponudimo še margarino ali svinjsko mast.  

 Voda 
Kadar zmrzuje, ptički tudi težko najdejo vodo za pitje. Ponudimo jim jo v plitvi posodici, občasno pa dolijmo vanjo nekaj 
mlačne vode, tako da ne bo zmrznila. 

 Pozor! Ptic pozimi ne hranite s suhim kruhom. 
Pticam nikoli ne dajemo slane hrane, drobtin ali suhega kruha, ker se ta v njihovem želodcu preveč napne in povzroča 
prebavne motnje, ki se lahko končajo s smrtjo.  

 Kdaj pričnemo krmiti? 
Najboljše je, da začnemo nastavljati hrano kmalu po prvi slani, že pozno jeseni. Takrat naj bo hrane malo, toliko, da se 
ptice privadijo nanjo in na krmilnico. Tako bodo k nam zahajale tudi pozimi. S časom povečujemo količino nastavljene 
hrane, posebej v mrzlih dneh in takrat, ko je debela snežna odeja.  
(Vir: zivalskenovice.si) 
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