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PTASIA STOŁÓWKA 
 
 

 
 

Nadchodzą mrozy – pomóżmy ptakom przetrwać zimę! 

Dokarmianie ptaków zimą to przykład aktywnej ochrony przyrody, którą warto praktykować. 
Bez wsparcia ludzi, mniej doświadczone, stare bądź osłabione ptaki mają nikłe szanse na 
przeżycie w okresie mrozów i obfitych opadów śniegu. Dni są krótkie, a dostęp do pokarmu 
utrudniony, dlatego warto znać zasady rozsądnego dokarmiania. W przeciwieństwie do 
karmienia latem, teraz naprawdę potrzebują one dostępu do wody, pożywienia oraz schronienia. 

Najwyższy czas otworzyć ptasią stołówkę i… 
 

 

ZAWIESZKI 

 
Do wykonania zawieszek z ziarna dla ptaków potrzebne będą: 

 
– gotowa mieszanka ziaren dla ptaków (1,5  szklanki) 

– paczka żelatyny 

– szklanka gorącej wody 

– garnek lub miska 

– foremki do wykrawania ciastek 

– słomka 

– opcjonalnie papier do pieczenia 

– sznurek lub wstążka 
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WYKONANIE: 
 
1/ Do miski wsypujemy paczkę żelatyny, zalewamy ją szklanką gorącej wody. Mieszamy 
żelatynę z wodą, odstawiamy na kilka minut do momentu, aż będzie ona nadal płynna, ale już nie 
gorąca. 
  
2/ Następnie do miski z rozpuszczoną żelatyną wsypujemy ziarno, tak aby uzyskać gęstą masę. 
Do gotowej mieszanki ziaren dla ptaków dosypałam dodatkowo ziarna słonecznika, jednak nie 
jest to obowiązkiem. 
  
3/ Całość dokładnie mieszamy i zostawiamy do przestudzenia na około pół godziny. 

4/ W międzyczasie możemy wyłożyć blachę do pieczenia papierem zaś foremki wysmarować od 
środka olejem roślinnym. 

5/ Foremki wypełniamy przestudzoną mieszanką ziaren i żelatyny. Nie przejmuj się jeśli  
z foremek zacznie wypływać żelatyna. Po stężeniu wystarczy ją odciąć od foremki. 

 6/ Wypełniając foremki mieszanką ziaren pamiętajmy o umieszczeniu kawałka słomki w 
pobliżu krawędzi foremki. Dzięki temu później będzie nam łatwiej przewiązać tasiemkę w 
zawieszce. 

 7/ Wkładamy blachę do lodówki na około 1 godzinę lub do czasu aż mieszanka ziaren z żelatyną 
całkowicie zastygnie. 

8/ Po stężeniu żelatyny delikatnie wypychamy z foremek nasze zawieszki. Wyciągamy z nich 
fragmenty słomek, a przez powstałe dziurki przewiązujemy sznurek lub wstążkę. Gotowe. 
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 KULE TŁUSZCZOWE 

  

 Do wykonania kul tłuszczowych potrzebne będą: 

– smalec (niesolony) – jedna kostka 

– gotowa mieszanka ziaren dla ptaków 

– siatka po warzywach lub myjka kąpielowa 

– miska 

– sznurek 

  

 

WYKONANIE: 

  

1/ Przed rozpoczęciem pracy kostkę smalcu kładziemy np. na grzejniku, stanie się on wówczas 
bardziej miękki i plastyczny. Smalec przekładamy do miski. 

 2/ Do smalcu dosypujemy mieszankę ziaren dla ptaków (najlepiej metodą „na oko”). 
Konsystencja uzyskanej mieszaniny powinna być dość gęsta. 

 3/ Dokładnie mieszamy ziarna z lekko ogrzanym smalcem. 

 4/ Z powstałej masy formujemy kule, które następnie pakujemy w plastikową siatkę np. po 
warzywach. Zamiast takiej siatki możemy wykorzystać pociętą na kawałki myjkę kąpielową lub 
elastyczną siatkę do pieczenia mięs. 

5/ Kulkę zawiązujemy sznurkiem z obydwu stron. Gotowe. 

 

 

  

Powodzenia! 


