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Z obsahu – co hlodá hlodavce – Velikonoční farmaření – slepičky a kuřátka – ekotip – celoroční 
krmení ptactva – křtiny Karkulky 
 

Zveme vás  
 

Co hlodá hlodavce – středa 19. února (16:00-17:30) 
 

Jaký je rozdíl v péči o křečka a o morče? V čem se ti hlodavci vlastně liší? V našem 
zookoutku se setkáte s několika oblíbenými druhy domácích mazlíčků, které s dětmi 
společně nakrmíme a pohladíme. Popovídáme si i o tom, co by mělo hlodat nás, než si 
takové zvířátko pořídíme domů. Budeme si povídat hlavně o morčatech, pískomilech, 
křečcích a křečících. Každé zvíře má jiné záliby i způsob života a vyhovuje mu jiný prostor. 
Pojďme se podívat, jak zajistit našim zvířecím přátelům co největší spokojenost! 

Více informací a přihlášení zde. 
 

 
Připravujeme 
 

Velikonoční farmaření 
čtvrtek 9. dubna 
 

I v letošním roce připravujeme dětmi 
oblíbený Velikonoční příměstský tábor. 

Můžete se těšit na péči o zvířata, hry a 
drobné tvoření. 

Na celý den pro vás program připravuje 
a zajišťuje Jana s Eliškou.  

Zahájení přihlašování bude v pondělí 
3. února na našem webu. 

Na všechny děti se těšíme. 
Více informací a přihlášení zde. 

 
 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/co-hloda-hlodavce
https://www.toulcuvdvur.cz/akce/velikonocni-farmareni
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Doporučujeme 
 
Slepičky a kuřátka – středa 25. března (16:00-17:30) 
 

Víte, že kvočny se dorozumívají se svými mláďaty, ještě když jsou ve vajíčku? Podíváme se na 
kratičké video o líhnutí, zažijeme kontakt s kuřátky i návštěvu drůbežího dvorečku. Zamyslíme se 
také nad tím, co můžeme udělat pro spokojený život slepiček my. 

Více informací a přihlášení zde. 

 
 

Ekotip 
 

Rok 2020 byl vyhlášen Mezinárodním rokem 
zdraví rostlin 

 
Valné shromáždění OSN schválilo koncem 

roku 2018 usnesení, že rok 2020 bude 
Mezinárodním rokem zdraví rostlin. 

Zdraví kulturních a planě rostoucích rostlin je 
jedním z předpokladů zachování života na 
zemi. Péči o zdraví rostlin napomáhá 
rostlinolékařství jako široce založený obor. 
Rozvíjí preventivní i léčebné metody ochrany 
rostlin před původci chorob, škůdci a plevely. 

Rostlinolékařské zásahy ovlivňují dostupnost 
a bezpečnost potravin. Měly by napomáhat 
ochraně životního prostředí – zde je jasné, že 
záleží na používaných přípravcích, na jejich 
vhodné aplikaci a následné dodržování všech 
stanovených postupů. 

Uvidíme, co rok 2020 rostlinám přinese. 
Budeme si přát, aby to bylo především zdraví a 
odolnost. 
Více informací zde. 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/slepicky-a-kuratka
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA0324EN
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Welfare osvěta 
 

Z českých zahrad mizí ptáci 
 

Obrovský úbytek hmyzu v posledních letech má dopad zejména pro hmyzožravé ptáky. 
Ti obtížně shánějí potravu a jejich počet dlouhodobě klesá. Podle ornitologů by proto lidé 
měli začít přikrmovat ptáky celoročně, nejen v období zimy. 

S přikrmováním ptáků není možné skončit s příchodem jara, hmyzí potrava jim totiž 
začíná chybět po celý rok. 

Když starší ptáci naleznou v okolí hnízda krmítko, zaletí tam, nažerou se slunečnice a 
nedostatkovým hmyzem krmí jen svá mláďata. Pokud tuto možnost nemají, nejsou schopni 
úspěšně odchovat svá mláďata a někteří ani nezahnízdí. 

Dříve celá řada ptáků hnízdila dvakrát, ale dnes to není pravidlo. Je potom obrovský 
rozdíl, jestli například sýkora koňadra vyvede za rok dvacet mláďat nebo jen deset. 

Pro přikrmování ptáků lze zvolit různé typy krmítek, je potřeba počítat s tím, že ptáci 
chtějí svou potravu jíst v klidu a v bezpečí. 

 

Na co nezapomenout? 
• Do krmítka nesmí pršet a sněžit. 
• Důležité je, aby bylo možné krmítko jednou za čas vyčistit. Jedna ze stěn by 

proto měla být sundavací. 
• Krmítko by mělo být otevřené a prostorné, aby měli ptáci snadný přístup a 

necítili se stísněně. 
Pro pocit bezpečí ptáků je důležité také správné umístění krmítka. Vhodné je přirozené 

prostředí v blízkosti stromů, v nichž se mohou ptáci schovat. Krmítko by mělo být 
v dostatečné vzdálenosti od země i od ostatních větví tak, aby ptáky nemohli ohrozit 
čtyřnozí predátoři. 

 

Čím ptáky krmit? 
Ideálním krmivem pro ptáky jsou 

semena slunečnice. Kdo má 
možnost, může slunečnice sám 
vypěstovat a ptákům zavěsit celé 
plodenství. Pro kosy se dobře hodí 
ovesné vločky s kapkou oleje, 
nepohrdnou ani šípky, nakrájeným 
jablkem nebo jeřabinami. 

Nezapomínejte do krmítek sypat 
ptáčkům i na jaře, bude to pro ně 
mít velký význam. 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/v-cesku-dramaticky-ubyva-sycku-40310467
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/v-cesku-dramaticky-ubyva-sycku-40310467
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Křtiny telátka 
 

V lednu proběhly křtiny naší jalovičky od kravky Jitky. Od dětí i dospělých nám přišlo 
plno tipů na jména začínající od písmene K. Takové bylo zadání, protože jde o dvanácté 
tele a jména dáváme podle pořadí písmen v abecedě. 

A tak máme Karkulku! Je to přeci česká červinka a jméno jí tím pádem padne jako ulité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Pokud chcete přispět do našeho Zpravodaje, zasílejte svoje příspěvky vždy do 25. dne 
daného měsíce na mail: skoupa@toulcuvdvur.cz s označením „Zpravodaj“. 


