
 

 

Правильна підгодівля 

рекомендовано орнітологами та науковцями 

 

Хліб у вигляді крихт буде доречним майже для всіх видів птахів. Важливо 

використовувати подрібнений черствий хліб. Свіжий на холоді замерзає і птахи не 

зможуть з ним нічого зробити. Не варто залишати хліб великими скибками - пернаті з 

ним не впораються. 

Злакові: пшениця, ячмінь, просо, овес, рис – найулюбленіший корм більшості видів 

пташок. З круп найкраще підійдуть – вівсяна та перлова. 

Зернята соняшника - універсальний корм для зимуючих птахів. Велика кількість 

рослинних жирів у насінні соняшнику робить його важливим джерелом енергії в умовах 

зимових холодів. 

Сало, м'ясо, маргарин дуже люблять синиці, повзики і деякі інші види птахів. Але варто 

пам'ятати, що птахам можна пропонувати тільки несолоне сало або м'ясо. Шматочки 

сала нанизуються на мотузку, яка вішається на гілках дерев або чагарників таким 

чином, щоб вона не дісталася воронам та сорокам, а також кішкам і собакам. 

Горобина, бузина, калина та глід приваблюють найкрасивіших зимових відвідувачів 

годівниць – дроздів і омелюхів Охоче ласують ними і снігурі , але на відміну від 

попередніх видів їдять не ягоди, а кісточки. Плоди потрібно заготовити і висушити 

заздалегідь, з осені. 

Насіння клена та ясена (крилатки). Велика їх частина облітає з дерев восени і стають 

недоступними для птахів. Крилатки збирають восени і вивішують на годівниці. Їх 

люблять поїдати снігурі, омелюхи і деякі інші відвідувачі пташиних їдалень. 

Шишки, жолуді, горіхи служать основою зимового раціону дятлів і шишкарів. Сойки з 

осені роблять запаси жолудів, ховаючи їх в затишних місцях. Пернаті радо поласують 

такими гостинцями. 

Зерно кукурудзи, насіння кавуна, дині, гарбуза та кабачків. Іноді варто просто не 

викидати те, що нам не треба. Коли їсте кавуни та дині, зберіть і висушіть насіння. 

Взимку його будуть із задоволенням їсти синиці. Важливо, щоб насіння гарбуза було не 

смаженим, добре ледь-ледь розчавити його пляшкою чи качалкою. 

Насіння бур’янів - лободи, кропиви, кінського щавлю, лопуха - чудово підходить для 

підгодівлі снігурів та інших зерноїдних. Це найдешевший і дуже корисний корм. 

Рослини краще зберігати пучками у підвішеному вигляді, а зимою встромити у сніг 

поряд з годівничкою. 

Люблять птахи різноманітні сухофрукти та гриби. А ще більший сюрприз для птахів, 

якщо вони будуть червивими. У травні – червні можна наловити травневих, червневих 

хрущів, які масово літають у вечірні години або інших комах. Сухі комахи взимку – це 

свято для багатьох пернатих. Підійдуть також: зварене круто і натерте на тертці яйце, 

шматочки сирої яловичини, сир, порізане на скибочки яблуко, ягоди з компоту тощо. 

На час гніздового періоду непогано помістити в годівниці кальцієву підгодівлю, яку 

зазвичай дають домашнім птахам: шкаралупа курячих яєць або шматки штукатурки. 

 



Заборонено 
Не можна підгодовувати пернатих смаженою, гострою, жирною, кислою або 

зіпсованою їжею. Важливо розуміти, що птахи рідко гинуть саме через отруєння, але 

воно веде до ослаблення організму птиці та її захворювання, що врешті-решт може 

привести її до летального наслідку. 

Чорний свіжий хліб викликає бродіння і заворот кишок, що призводить до подальшої 

загибелі птахів. 

Цитрусові (апельсини і лимони), а також шкірка бананів. 

Солона їжа - сухарики, насіння, солоне сало – сприяє накопичення солі в організмі 

птахів викликає отруєння та подальшу загибель. 

Пшоно також не рекомендується птахам. На відміну від проса, пшоно позбавлене 

оболонки, що призводить до окислення жирів на його поверхні, появи токсичних 

речовин, хвороботворних організмів. 

 

 
 


