
Oaspeții hrănitoarelor
Le putem oferi seminţe la:

Piţigoi albastru (Parus caeruleus)Piţigoi mare (Parus major)

Piţigoi sur (Parus palustris)

Cinteză de iarnă  (Fringilla montifringilla)

Cinteză (Fringilla coelebs)

Ţiclean (Sitta europea)

Florinte (Carduelis chloris)

Botgros (Coccothraustes coccothraustes)

Scatiu  (Carduelis spinus)

Publicaţie realizată în cadrul proiectului “Educaţie ecologică pentru un viitor durabil” 
finanţat din Fondul pentru Mediu.

Mierlă (Turdus merula)

Presură galbenă (Emberiza citrinella)

Sticlete  (Carduelis carduelis)

Cocoşar (Turdus pilaris)

Le putem oferi fructe, legume la:

Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii “Grupul Milvus”
Adresă: 540343 Tg. Mureş, Str. Crinului nr.22
Telefon: 0265-264726
E-mail: office@milvus.ro
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Măcăleandru (Erithacus rubecula)



se vor obişnui cu cantitatea şi cu ora mesei. Cel mai bine e 
să alimentăm hrănitoarea seara, astfel încât după o noapte 
friguroasă, păsările care vin în zori să găsească hrană 
suficientă.

Să începem hrănirea păsărilor doar în cazul în care 
le putem asigura zilnic aceeaşi cantitate  de hrană pe 
tot parcursul iernii! Dacă păsările se obişnuiesc, iar noi 
încetăm să le mai hrănim, acesta poate avea consecinţe 
grave, deoarece din cauza sursei sigure de hrană se adună 
mai multe păsări în zonă decât pot supravieţui în condiţii 
normale.

O hrănitoare poate avea diferite forme şi poate fi fabricată 
din diverse materiale.  Să fim atenţi ca hrănitoarea noastră 
să aibă părţile laterale deschise, ca păsările să aibă acces la 
hrană.

Cu ce să le hrănim?
Cele mai multe păsări preferă seminţele de floarea 

soarelui. Le mai putem  servi cu diferite seminţe oleaginoase 
(dovleac, pepene, rapiţă) și cu miez de nucă.

Le putem oferi şi seminţe făinoase (cânepă, mei, grâu, 
făină de mălai), dar acestea în cantităţi mult mai reduse, 
deoarece puţine păsări preferă aceste seminţe.

Un  supliment nutritiv poate fi asigurat și de slănină 
nesărată, neafumată, seu de oaie, alune, ou fiert sau caş. 
Atenţie! Aceste alimente să nu fie sărate sau mucegăite.

 Diferite tipuri de semințe se pot amesteca fie cu seu, fie 
cu untură topită. După închegare, îngroşare acest desert 
nutritiv va fi consumat cu drag de oaspeţii înaripaţi.

Dacă dorim să invităm la masă și mierlele şi sturzii, 
acestora trebuie să le oferim fructe. Ele preferă merele, 
chiar şi pe cele stricate sau îngheţate. Aceste păsări vor 
ciuguli şi din legumele fierte (mai ales din morcovi).

Niciodată să nu le oferim păsărilor pâine! Cele mai 
multe păsări nu o vor consuma şi poate provoca diferite 
boli gastrice din cauza drojdiei.

Cum să le hrănim?
Păsările trebuie hrănite de la primele ninsori și de la 

primele îngheţuri până la sfârşitul iernii (până la topirea 
zăpezii).

 Din luna martie, odată cu sosirea primăverii, se 
recomandă să nu le mai oferiţi mâncare păsărilor, deoarece 
dacă în această perioadă puii vor fi hrăniţi cu seminţe în 
loc de larve şi insecte, acesta poate cauza moartea micilor 
înaripaţi. 

Se recomandă amplasarea a aceleaşi cantităţi de seminţe 
și fructe în aceeaşi perioadă a zilei. Astfel, prietenii noştri 


