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ZBUDUJCIE BUDKĘ  
DLA PTAKÓW! 

Budowa budki dla ptaków to zabawny 
i kreatywny projekt rodzinny, który może 

przynieść ogromne korzyści ptakom  
i lokalnym ekosystemom!  

Birdhouses are Budki dla ptaków są wykorzystywane przez ptaki, które 
budują gniazda w otworach w drzewach lub w innych pustych lub 

osłonionych miejscach. Dobrze wykonana i dobrze usytuowana budka dla 
ptaków przyciągnie ptaki na Wasze podwórko, gdzie będą się gnieździły i 
składały jaja. Sadzenie dużej ilości rodzimych kwiatów, traw i krzewów na 
Waszym podwórku i nieużywanie pestycydów przyniesie korzyści ptakom, 

zapewniając im dużo owadów do karmienia ich piskląt!
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INSTRUKCJE: 
1. Zapoznajcie się z planem budki dla ptaków 

2. Zaznacz cięcia i ostrożnie wytnij wszystkie kawałki. 

3. Wywierćcie otwory drenażowe na dnie i otwory wentylacyjne na stronie  
 2 (jak podano w planach) za pomocą wiertła 1/4 cala. 

4. Wywierćcie z przodu otwór wejściowy 1 1/4 cala wiertłem 11/4 cala.  
 Jeśli jest taka potrzeba, zróbcie wnętrze przodu bardziej chropowate.  
 To posłuży jako pomoc/drabina dla młodych, aby mogły wydostać się  
 z budki, gdy nadejdzie czas, aby odlecieć!

5. W tym momencie, aby ułatwić wbijanie gwoździ w budce dla ptaków,  
 możecie wywiercić otwory startowe pod gwoździe z przodu, z tyłu i na  
 górze za pomocą wiertła 5/16-calowego.  

6. Zbijcie razem budkę dla ptaków! Pamiętajcie o tym, by stronę 2 można 
 było odchylić (patrz plan), aby po użyciu można było łatwo wyczyścić budkę. 

7. Właśnie zrobiliście budkę dla ptaków!

LISTA MATERIAŁÓW: 
Plan budki dla ptaków

Surowe drewno 1”x 6” x 4’
Gwoździe ocynkowane 1,5”

TOOLS: 
Linijka lub taśma miernicza

Ołówek
Piła ręczna lub elektryczna

Wiertarka elektryczna
Wiertło 1 ¼” 

Wiertło ¼“
Wiertło 5/16”

Młotek
 

BUDKA LĘGOWA: 
Strzyżyk śpiewny 

 Sikora jasnoskrzydła
Kowalik karoliński

Bursztynka
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Gwóźdź Obrotowy  
z Przodu

Gwóźdź Lub Wkręt  
Zamykają Boki

Dwa Gwoździe „Obrotowe” Umożliwiają Otwarcie  
Boku do Czyszczenia

DREWNO:  
PŁAT 1”X 6” X 45”
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Gwóźdź  
Obrotowy z 

Tyłu
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WAŻNE WSKAZÓWKI: 
• Budki dla ptaków powinny być wykonane z nieprzetworzonego drewna o grubości  
 co najmniej 3/4 cala w celu izolacji termicznej.
• Lepsze są niepomalowane domki dla ptaków. Jeśli zdecydujecie się  
 pomalować swoją budkę dla ptaków, użyjcie naturalnych kolorów, tak aby  
 była zakamuflowana przed drapieżnikami. 
• Wnętrze budki musi być szorstkie i ryflowane, aby pisklęta mogły wydostać się 
 przez otwór!
• Upewnijcie się, że Wasza budka dla ptaków ma odpowiedni rozmiar otworu 
 wejściowego. Otwory różnej wielkości przyciągają różne rodzaje ptaków. Zbyt  
 duży otwór wpuszcza drapieżniki do gniazda. 
• Nie zakładajcie grzędy w budce - ptaki, które chcecie przyciągnąć, nie potrzebują  
 i nie używają jej.

• Budki dla ptaków muszą znajdować się co najmniej 5 stóp nad ziemią i co  
 najmniej 20 stóp od karmników dla ptaków. Większość ptaków preferuje budki 
 dla ptaków, które są stabilne, dlatego też preferowany jest montaż na drzewie 
 lub słupie. Najlepiej, jeśli można ją ustawić tak, aby otwór wejściowy był 
 skierowany na wschód!
• Budki dla ptaków mogą być pozostawione na cały rok, ale muszą być czyszczone  
 po każdym gniazdowaniu. Zróbcie sobie „drzwi”, dzięki którym możecie otworzyć 
 budkę dla ptaków w celu łatwego czyszczenia. 

BUDKA LĘGOWA: 
Strzyżyk śpiewny 

Sikora jasnoskrzydła
Kowalik karoliński

Bursztynka

Wizerunek: Bursztynka, Jim Phillips


