
РАДИОНИЦА: КАКО НАПРАВИТИ КУЋИЦУ ЗА ПТИЦЕ? 

 

 

Израда кућице одлична је могућност за проналажење нових пријатеља у 

птичјем свету. Слободне птице у свом природном окружењу знатно су 

сретније и занимљивије од птица у кавезу. Оне весело лете уоколо, друже 

се с осталим птицама, подижу своје птичје породице у чему су на неки 

начин и сличне нама људима. Кад се птице уселе у кућицу коју смо за 

њих припремили можемо их свакодневнопосматрати, а кад се навикну на 

нашу близину понекад прилазе и сасвим близу.  

 

 Но кућице не требају свим врстама птица. Неке сасвим успешно граде 

отворена гнезда на дрвећу. Најпотребније су птицама дупљарицама чије је 

природно место за гниежђење у рупама у стаблу старог, натрулог дрвећа. 

Узрок њиховог проблема је редовно одржавање шума и градског зеленила 

где се старо дрвеће и шупље гране уклањају па оне остају без крова над 

главом. Страшно, зар не! А ко би мислио да је и стари, суви храст нечији 

дом!  

 

 Прва помоћ у невољи су кућице за птице које свако може једноставно 

направити.  

 

ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР  

 

 Материјали:  

дрвене даске и летвице  

ексери или лепак за дрво 

 

 Алат:  

алат за техничко образовање 

сврдло за бушење рупа у дрвету 

брусни папир 

светла, неутрална боја за дрво (на бази воде ако је могуће) 

жица за учвршћивање 

чекић  

 

 



ПОСТУПАК 

 Кућицу је најбоље градити у јесен, јер птице углавном траже гнезда врло 

рано како би до пролећа она била спремна за лежење јаја. Но ако сте 

закаснили нема везе јер неке птице користе кућице као заклон и кад не 

свијају гнездо. Кућицу можете обесити на дрво покрај еко – учионице. 

 

 1. Најједноставније је направити четвртасту кућицу од дасака. Она се 

састоји од неколико делова који су у ствари њене странице и кров. Скица 

на папиру олакшат ће посао кројења комада. Најприје на дасци треба 

оловком исцртати облик страница. Када смо сигурни да је све искројено 

како треба и ништа не недостаје, тек тада крећемо на обраду. Први комад 

ће бити четвртасто дно димензија 15x15 cm (димензије се могу мењати 

зависно од жељене величине и  од врсте птица. Две бочне странице ће 

бити широке 15 cm као и подлога. Висина ће им на једном делу бити 20, а 

на другом 23 cm како би кров који се с њима спаја имао мали нагиб. 

Предња страница је дакле нижа (15x20 cm) од задње (15x23 cm) и у 

горњем делу има округли отвор димензија 5 cm.  

 

 2. Комаде треба испилити рендаљком за дрво и спојити ексерчићима 

илилепком. Једино кров се спаја тако што се пришрафи на кућицу. 

 

 3. На крају кућицу треба причврстити за дрво жицом. 

 Кад је све готово остаје вам само чекати. Кад приметите да се птица 

одлучила за усељење направите мали експеримент. Испод дрвета 

послажите разне материјале за гнездо - ситне гранчице, вуну, папириће, 

сламу... Пробајте уочити што ће птица прво пожелети уклопити у свој 

нови дом! Немојте ни случајно доћи у искушење завиривати у гнездо док 

је птица у њему. Завиривати у туђе прозоре није пристојно. Кућицу је 

добро очистити једном годишње када се гнежђење заврши и тада ћете 

моћи из близа погледати гнездо.  

 



ЗА ОНЕ КОЈИ ЖЕЛЕ ВИШЕ 

 Птице које ћете сигурно срести, а воле се гнездити у кућицама:  

велика сеница - препознаћете је по белим образима, плавкастом репићу и 

црној пруги преко жутог трбуха. Живи у шуми, а често се сретне и у 

вртовима и градским парковима. У изабраном гнезду остаје до краја 

живота. Воли семенке. 

чворак - црна птица са густим белим тачкицама на крилима. За време 

парења врло лепо пева. Радо се гнезди у кућицама и то два пута. Мужјак и 

женка равноправно деле послове око лежања на јајима.  

детлић - Осим у шумама такође често живи у парковима и у недостатку 

старог дрвећа гнезди се у кућицама. За старо дрвеће везан је и начином 

прехране јер гласно кљуцајући буши рупе у дрвету и једе инсекте који 

живе под кором.  

 


