
ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

Pozimi, ko zapade sneg in temperature zdrsnejo pod ledišče, se nekatere vrste ptic 
pri iskanju hrane približajo človeškim bivališčem. Ker ljudje radi opazujemo ptice, jim 
ponudimo primerno hrano in jih tako privabimo na svoje vrtove, balkone in celo okenske 
police. Tako jih lahko na lahek način in pa predvsem brez vznemirjanja nemoteno 
opazujemo in pobliže spoznavamo. 

Kakšna naj bo krmilnica 

Najboljše so lesene, doma narejene in 
dovolj velike krmilnice s streho, ki sega čez 
krmilno polico. Doma narejena krmilnica 
zato, da uživamo s svojimi otroki ali vnuki 
že takrat, ko jo izdelujemo. Lično izdelano 
krmilnico lahko nadomesti preprost pladenj, 
postavljen na suho mesto. Hrana naj bo 
pticam dostopna iz vseh smeri.
Krmilnico postavimo tako, da bomo ptice 
v njej lahko najbolje opazovali: na vrt pred 
kuhinjskim oknom, na teraso, balkon in 
podobno. Če bomo krmilnico postavili v 
bližino grma ali drevesa, ki predstavljata 
zavetje za ptice, bo obisk krmilnice 
neprimerno večji, kot če bo ta stala na 
prostem. Idealna višina za postavitev 
krmilnice je 1,5 m , lahko je tudi višje. 
Pomembno je le to, da bomo v krmilnico 
lahko brez težav nasuli hrano. Krmilnico 
moramo postaviti tako, da bo plenilcem 
nedostopna.

Opremiti moramo tudi okno, skozi katero 
bomo opazovali ptice. Najbolje je, če na 
okno nalepimo prosojno zaveso, ki nam bo 
omogočila opazovanje ptic, ne da bi nas 
videle. Tako ptic s svojimi sunkovitimi gibi 
ne bomo plašili. Da bi preprečili nezaželene 
trke ptic v okna, lahko nanje kaj nalepimo ali 
narišemo. Motiv ni pomemben, zato lahko 
pri tem s pridom uporabimo svojo domišljijo 
ali še bolje domišljijo svojih otrok. 

Hranjenje ptic pozimi

Kdaj hranimo

Hraniti začnemo lahko že pozno jeseni, 
najbolje pa je takrat, ko je v naravi sklenjena 
snežna odeja ali pa so nočne temperature 
pod lediščem. Hranimo redno vsak dan do 
večje trajnejše otoplitve.

S čim hranimo

Za hranjenje je najboljša tista hrana, ki je 
pticam dostopna tudi v naravi. Z ostanki 
naše hrane ptic nikar ne hranimo. 
Za zrnojede ptice (zelenec, velika sinica, 
lišček, ščinkavec, čižek, dlesk, poljski 
in domači vrabec, plavček, brglez …) 
je najbolje kupiti že pripravljeno hrano. 
Najbolje se obnesejo manjša sončnična 
semena, lahko pa uporabljamo tudi 
pripravljene mešanice sončničnih semen, 
prosa in semen konoplje. Če smo bolj 
podjetni, lahko pticam nastavimo tudi 
bukov žir, ki smo ga nabrali jeseni, bučna 
semena ali strte orehe. 
Drozgom in taščici nastavimo sadje, zlasti 
jabolka. Nič naj nas ne skrbi, če bodo 
zmrznila; večkrat ko zmrznejo, raje jih ptice 
imajo. Lahko pa jim postavimo tudi ovsene 
kosmiče ali rozine. 

Bolj ko bo krmilnica obložena, večji in 
pestrejši bo obisk in s tem tudi naše in 
veselje naših otrok.

KOLEDAR  DOGODKOV 
NA RADENSKEM POLJU

• 8.2.2008
2. POHOD PO PREŠERNOVI POTI  
ob 200 letnici Prešernovega prihoda 
na Kopanj in Radensko polje. Za več 
informacij se obrnite na Univerzo za tretje 
življenjsko obdobje Grosuplje (01 786 
4028 ali www.kultura.si) ali na Turistično 
društvo Kopanj (ga. Olga Gruden telefon 
051 262 707),

• 13.2.2008
POMEN ČISTE VODE ZA RADENSKO 
POLJE 
5. TEMATSKO PREDAVENJE O 
RADENSKEM POLJU v prostorih Galerije 
Grad, Grajskega vrta Boštanj, začetek 
ob 18 uri. Vse informacije lahko dobite 
na telefonu 040 655 796 in  040 655 
797 ali info@grajski-vrt.si, več na www.
radenskopolje.si ali www.grajski-vrt.si,

• 29.2.2008
TEČAJ OBREZOVANJA SADNEGA 
DREVJA v prostorih Galerije Grad, 
Grajskega vrta Boštanj, začetek ob 15 
uri. Prijave zbiramo do 25. februarja. Vse 
informacije lahko dobite na telefonu 040 
655 795 ali info@grajski-vrt.si, več na 
www.radenskopolje.si ali www.grajski-vrt.si,

01.03.2008
TEČAJ OBREZOVANJA SADNEGA 
DREVJA v prostorih Galerije Grad, 
Grajskega vrta Boštanj, začetek ob 9 uri. 
Prijave zbiramo do 25. februarja. Vse 
informacije lahko dobite na telefonu 040 
655 795 ali info@grajski-vrt.si, več na 
www.radenskopolje.si ali www.grajski-vrt.si,
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