
Priljubljeno hranjenje prostoživečih živali je lahko bolj 
škodljivo kot koristno. Problematična je predvsem 
odvržena hrana iz naših domov, saj jo bodo živali 
pojedle, kljub temu da to ni prava hrana za njih.

Dovolite, da 
si živali hrano 

poiščejo same v 
naravi.

• Hranjenje prostoživečih živali s človeško 
hrano slabo vpliva na njihovo naravno 
prehranjevanje in lahko povzroča bolezni.

• Hranjenje prostoživečih živali jih spodbuja, 
da kradejo hrano in odpadke, ki so za njih 
škodljivi.

• Hranjenje prostoživečih živali povzroča 
izgubo strahu pred ljudmi, na ta način pa 
se izpostavljajo nevarnosti.

Ne hrani me! 
Ohrani me.

Ptice, ribe, veverice in druge živali so 
prostoživeče živali, ki jih ni potrebno 
hraniti, saj hrano poiščejo v svojem 
naravnem okolju. 

Človeška hrana za živali z več 
razlogov ni ustrezna: ne zadosti 
potrebam živali po vnosu življenjsko 
pomembnih hranil, zaradi zbiranja 
na točkah hranjenja se med živalmi 
prenašajo bolezni, živali izgubijo 
naravni občutek in hrane ne iščejo 
več same, preveč se razmnožijo, 
povečata se tekmovalnost in stres. 
Hkrati se zaradi odvržene hrane lahko 
razmnožijo sive vrane in podgane. 
Nenazadnje pa je odvržena hrana 
neestetska in je tudi zato v mestu ne 
želimo.

Pri hranjenju ptic v bližini našega doma 
moramo biti pozorni predvsem na vrsto 
hrane, lokacijo in čistočo krmilnice.

Ptice hranimo le s hrano, ki jim je v 
enaki obliki dostopna tudi v naravi. 
Na primer vrabec, sinica, brglez imajo 
radi semena, kos in taščica jabolka, 
ovsene kosmiče in rozine, veliki detel 
orehe in lešnike. Ptic ne hranimo z 
ostanki človeške hrane. Krmilnico 
postavimo na tako mesto, da je 
ne dosežejo plenilci, kot na primer 
mačke. Krmilnico redno čistimo pred 
vsakim vnosom hrane, da preprečimo 
možnost prenosa povzročiteljev 
bolezni med pticami.

Najprimernejši način hranjena je 
naraven, kar pomeni, da na svojem vrtu 
posadimo plodonosne domorodne 
drevesne in grmovne vrste.

Hranjenje vodnih ptic odsvetujemo. Hranjenje vodnih ptic odsvetujemo. 
Kruhu primanjkuje hranil, ki jih živali 
potrebujejo in si jih zaradi občutka 
sitosti ne iščejo več same v naravnem 
okolju.

VIR: DOPPS

V Sloveniji je najbolj razširjeno hranjenje ptic v 
krmilnicah. Za ohranitev ptic ni bistvenega pomena, je 
pa dobra priložnost za njihovo opazovanje.

Ptice

Pobarvajte nas!



Skriti prebivalci mest so tudi ježi, 
netopirji, srne, veverice in druge vrste 
sesalcev. So plašni in imajo radi mir. 
Najpogosteje lahko srečamo veverico na 
sprehodu po Mestnem parku.

Kaj pa jedo veverice? 

Nabirajo semena iz storžev, želode 
in oreške. Za zimo jih skrijejo in jo na 
ta način hranijo dlje časa. Veverice 
imajo rade tudi različne jagode.

Hranjenje povzroča izgubo strahu 
pred ljudmi, na ta način pa se 
izpostavljajo nevarnostim.

Veverice

Ribe

V ribnikih Mestnega parka živi več 
vrst rib, med katerimi prevladujejo 
okrasni japonski krapi. V Dravi pa je 
pestrost mnogo večja, v njej plavajo 
smuči, somi, ščuke, potočne postrvi, 
krapi in druge vrste. 

Hrana, ki jo ljudje vržemo v vodo 
in je ribe ne pojedo, na dnu  
razpada in povzroča neugodne 
pogoje za življenje. Ribam v 
stoječih vodah (ribnikih) zato 
lahko zmanjka kisika.

Poveži se z nami!
Skupna občinska uprava Maribor

Skupna služba varstva okolja

Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor

Telefon: 02/22 01 445

E-naslov: info.okolje@maribor.si

Živali opazuješ, narišeš, fotografiraš, poskušaš 
prepoznati vrsto, si opazovanja zabeležiš...

Kaj lahko
storiš sam?

Aktivnost je financirana v sklopu 
participativnega proračuna Mestne 
občine Maribor, koordinira jo Skupna 
služba varstva okolja Skupne občinske 
uprave Maribor.


