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Oznaki wiosny
Skowronek, jaskółka i pliszka. W końcu przyszła wiosna. 
Choć do pełni szczęścia potrzeba nam więcej słońca i wyższych 
temperatur, to przyroda już ją poczuła i możemy obserwować  
jej wiosenne rozbudzenie. 

12 uderzeń na sekundę
Jako pierwsze przylatują skowronki. Już na początku marca można usłyszeć 
donośne śpiewy samców. Choć na początku ich piosenki są krótkie i ubogie, 
to z  czasem pieśni stają się nie tylko bardzo długie, ale też towarzyszą nam 
od wschodu słońca aż do  jego zachodu. Skowronek rzadko śpiewa, siedząc 
na ziemi, zazwyczaj robi to w locie tokowym. Z ziemi podrywa się bezgłośnie, 
po czym po kilku sekundach lotu na wysokości 10-20 metrów wydaje pierwsze 
dźwięki. Nie jest to jeszcze śpiew, tylko kilka kontaktowych głosów. Dopiero 
na wysokości 80-100 metrów zaczyna prawdziwe trele zawisając, co ciekawe, 
w jednym punkcie. Aby utrzymać się w ten sposób, wykonuje nieprzerwanie od  
10 do 12 uderzeń skrzydeł na sekundę. Ta faza śpiewu trwa najdłużej, czasem 
nawet kilkanaście minut. 

Jaskółki oknówki, dymówki
Co prawda przysłowie mówi, że pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, jednak 
powrót tych ptaków sygnalizuje wiosenne ocieplenie. Europejskie jaskół-
ki wracają na  lęgowiska między marcem i  majem, a  ich przybycie traktu-
je się, jak pierwszy zwiastun nadchodzącego lata. Dorosłe ptaki kierują 
się wprost do  swych starych miejsc lęgowych. Dymówki i oknówki zabie-
rają się do  naprawy starych gniazd, używanych w  poprzednim roku lub  
do budowy nowych. Na budulec potrzebują często niewielkiej kałuży, by użyć 
grudek błota, przemieszanych ze źdźbłami traw do  wzmocnienia starego 
gniazda. Dymówka buduje proste, otwarte, czarkowate gniazdo, zwykle pod 
okapem lub wewnątrz budynku, przyklejone do belki lub do ściany. Gniazdo 
oknówki jest zamknięte, w kształcie półkuli z bocznym wejściem, wysłane 
wewnątrz trawami i piórami.

Pliszka siwa, czyli ptak sukcesu
Pliszki siwe z zimowisk powracają w marcu, choć pojedyncze osobniki, można 
obserwować już pod koniec lutego. Mimo wczesnej pory, budowę gniazda roz-
poczynają dopiero pod koniec kwietnia. I jak na tego wszędobylskiego ptasz-
ka przystało, gniazda zakładają niemal wszędzie. Od pęknięć w murach czy  

budynkach po skarpy, półjaskinie, belki pod mostami, stare dziuple, pnie drzew, 
bądź pryzmy kamieni. Korzystają także z  półotwartych skrzynek lęgowych.  
Samiec pliszki śpiewa bardzo rzadko. Pieśń jest krótkim, cichym, szybkim 
świergotem, mało urozmaiconym i zawierającym tony syczące, lekko seplenią-
ce. W spoczynku lub żerujący często odzywa się miękkim, niezbyt głośnym 
„tsi-zit, tsi-zit”, w locie zaś dość szybkim, trzysylabowym „cicicip”. 

Pliszka siwa to niewątpliwie ptak sukcesu i jak na takie miano przystało, zna 
ją praktycznie każdy. Chętnie przesiaduje na asfalcie, co łatwo zaobserwować 
jadąc autem wiosną. Na szczęście kolizja nam z nią nie grozi. W porę potrafią 
czmychnąć na pobocze, zadziwiająco szybko przebierając nóżkami. I choć są 
małe, nie stronią od otwartych przestrzeni. Wręcz przeciwnie, chętnie prze-
bywają w towarzystwie człowieka, ucząc się unikać kłopotów. Niemniej jed-
nak, gdy zobaczą w pobliżu swojego gniazda intruza, bez ogródek potrafią 
napędzić mu stracha. Nie ma znaczenia, czy będzie to kot, sroka, czy małe 
dziecko. 

Pliszka siwa. Fot.  Monika Miniewska Dymówka. Fot.  Monika Miniewska
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Żurawie przylatują  
niepostrzeżenie

Płochliwy i nieufny, niegdyś wybierał na lęgi niedostępne,  
zaciszne mokradła i torfowiska, dlatego rzadko można było  
go zobaczyć. Jednak sukcesywne kurczenie się siedlisk  
jego rozrodu, sprawiło, że zmienił swoje zachowania.  
Przyzwyczaił się do obecności człowieka, a nawet nauczył się 
korzystać z dobrodziejstw, które oferuje mu sąsiedztwo  
ludzkich siedzib. Dzięki temu jego los się poprawił,  
a my możemy co roku obserwować spektakl w jego wykonaniu. 

Pierwsze osobniki pojawiają się już z początkiem lutego, gdy na dworze mróz 
i śnieg. Przylatują niepostrzeżenie, a o ich obecności dowiadujemy się dopie-
ro, gdy słyszymy dobiegające od lasu głosy. Choć na dworze aura niekorzyst-
na, żurawie radzą sobie bez problemu. Żerują wtedy na pobliskich polach, 
gdzie wyjadają młode pędy ozimin. 

Śpiewny samiec, chrapliwa samica
Po przylocie para żurawi szybko zajmuje terytorium lęgowe. Najczęściej to 
samo, co rok wcześniej. Od tego momentu można zacząć obserwację nie-
zwykłych zachowań tych pięknych ptaków. Para zalecających się żurawi już 
od samego rana wydaje na  zmianę serię dźwięków, które następują jeden 
po drugim. Choć mniej wprawne ucho, nie rozróżni głosu samca od samicy, 
to wsłuchując się uważnie w wydawane przez parę dźwięki, można usłyszeć, 
iż głos samca jest nieco wyższy i bardziej śpiewny, zaś samicy niższy i chra-
pliwy. 

Miłosne fanfary i skrzydeł rozkładanie
Na około tydzień przed składaniem jaj, para żurawi odbywa efektywne mi-
łosne igraszki. Jako pierwsza grę rozpoczyna samica, która wolno rozkłada 
skrzydła, wabiąc samca. Towarzyszy temu nawoływanie, na  które samiec 
oczywiście odpowiada. Po krótkim nawoływaniu samiec wzbija się w powie-
trze i siada na swojej partnerce. Temu wszystkiemu towarzyszy pełne kunsztu 
i wytwornych póz zachowanie, często mylone z  tańcem godowym. W tym 
czasie ptaki odginają mocno szyje do tyłu, wydając przy tym serie fanfar. 
Oczywiście nie można zaprzeczyć, że żurawie tańczą, jednak robią to głównie 
w stadach, a sam taniec najczęściej odbywa młody samotny samiec lub para 
z młodym stażem. Podczas tańca ptaki krążą wokół siebie z rozpostartymi 
skrzydłami, wykonując niespodziewane wyskoki i głębokie skłony, podrzu-
cając w górę kępki traw lub grudki ziemi. 

Nawałnica hormonów
Żurawie łączą się w pary na całe życie. Dlatego każdej wiosny odnawiają swoje 
śluby. Rezygnują co prawda z hucznej oprawy zbiorowych toków i rywalizacji, 
ale i ich nie omija wiosenna nawałnica hormonów. Dlatego stroszą pióra, śpie-
wają i tańczą. 

Czujny rodzic wysiaduje
Pod koniec marca lub na początku kwietnia, żurawie składają jaja. Jak przy-
stało na rodziców, oboje zajmują się ich wysiadywaniem. Za dnia robi to sa-
miec, w nocy samica. Podczas, gdy jeden z rodziców pilnuje jaj, drugi bacz-
nie obserwuje okolicę, by w razie zagrożenia głośnym dźwiękiem podobnym 
do parskania konia ostrzec przed niebezpieczeństwem i czmychnąć niepo-
strzeżenie. Nie oznacza to jednak porzucenia gniazda, tylko zmylenie prze-
ciwnika. Żurawie są niesłychanie ostrożne. Reagują na najmniejsze objawy 
zagrożenia, a gdy takie się pojawi, stają w obronie gniazda i potomstwa. 
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Ząb jajowy
Młode przychodzą na świat po około miesiącu. Żeby wydostać się z jaja, twar-
dą skorupę przebijają tzw. zębem jajowym. Ząb ten jest niczym innym, jak 
naroślą, znajdującą się  w górnej części dzioba, która po kilku dniach odpada. 

Długodystansowiec 
Potrafią przelecieć nawet 800 km dziennie. W odróżnieniu od bocianów, po-
dróżują również nocą. W czasie wędrówek lecą w charakterystycznie ułożo-
nym szyku zwanym kluczem. Taki klucz porusza się ze średnią prędkością 
około 70 km/h, ale w sprzyjających warunkach może lecieć nawet 100 km/h. 

Przelot na zimowiska
Część z  Polskich żurawi spędza zimę w  Hiszpanii. Wybierają też Afrykę, 
w tym Tunezję lub Sudan. Ptaki, które spędzają lato we wschodniej części Eu-
ropy, lecą do Turcji, Iranu i Iraku, czasem do Afryki. Gniazdujące na Syberii 
lub w Mongolii, lecą do Indii lub na południe Chin. 

Ochrona prawna 
Jak podaje Wikipedia, światowa populacja żurawia zwyczajnego jest szaco-
wana na 210-250 tys. osobników. W Polsce jest to liczba około 5-6 tys. par, 
30% populacji lęgowej Polski znajduje się na Warmii i Mazurach. 

Żuraw jest objęty ści-
słą ochroną gatunkową. 
Wymaga również ochro-
ny czynnej, która polega 
na ochronie terenów pod-
mokłych oraz bagiennych.

 Fot.  Monika Miniewska

Nie taka zwyczajna
Seledynowobłękitne upierzenie, bajeczne kolory, ptak rodem 
z tropików. W Europie jest jedynym przedstawicielem rodziny 
krasek, reprezentowanej na całym świecie głównie przez gatunki 
tropikalne. Ma wielkość sójki, z którą najczęściej bywa mylona 
przez niedoświadczonych obserwatorów.

Te pomyłki zdarzają się ze względu na  występujący u  sójki niebiesko-biały, 
prążkowany fragment skrzydła. Z daleka sylwetka kraski może budzić skoja-
rzenie także z innymi ptakami krukowatymi, jednak jest od nich smuklejsza, 
a jej lot jest szybki, zwinny i prostolinijny. 

W obszernej dziupli
Miejsca, gdzie można ją spotkać to skraj lasów typu parkowego, w pobliżu pól 
i łąk, prześwietlony starodrzew i otwarte ciepłe przestrzenie ze szpalerami po-
jedynczych grup drzew, gdzie mogą polować. Kraska gnieździ się, podobnie 
jak dudek, w obszernych dziuplach, często na wysychających wierzbach, topo-
lach, sosnach czy olchach. Unika zwartych kompleksów leśnych.
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Czyhając na zdobycz
Kraska czyha na zdobycz, siedząc na drutach lub w podobnych, wzniesionych 
miejscach. Ofiarę chwyta na ziemi. Sam atak jest widowiskowy. Wypatrzyw-
szy ofiarę, kraska zlatuje na  ziemię, chwyta ją i  wraca na  to samo miejsce 
(chyba, że w dziupli są młode kraski). Rzadko się zdarza, żeby ptak chybił 
i nie upolował zdobyczy. Jeśli już znajdzie ofiarę, jest skutecznym myśliwym. 
W momencie lądowania kraska rozkłada skrzydła i pokazuje się w pełnej kra-
sie. Błękitne ubarwienie na tle zielonej trawy wygląda imponująco.

Koziołkowanie w powietrzu 
Od połowy kwietnia samce kraski prezentują charakterystyczne loty godowe 
z koziołkowaniem w powietrzu i głośnym krzykiem. Krzyk ten do złudzenia przy-
pomina krakanie wrony siwej. Słychać wtedy donośne „krrrak”. W locie kraski 
przypominają sylwetką i wielkością kawkę, ale poruszają się podobnie do czajek –  
wykonują nagłe zwroty, wznoszą się, po czym pikują w dół. 

Mieszkanie po dzięciołach
Kraska to typowy dziuplak. W Polsce lęgnie się zazwyczaj w dziupli po dzię-
ciole czarnym lub zielonym albo w budce lęgowej. Na południu zwykle wy-
biera nory wygrzebane w urwiskach i dziury w murach. Wyściółkę stanowią 
cienkie gałązki, suche trawy, siano, pierze i liście, a nawet bydlęce odchody. 
Wygląd gniazda jest dość niedbały. Ptaki wracają z zimowisk do tych samych 
dziupli lub budek, jeśli nie są zajęte.

Jaja i sztuka latania
Jaja są wysiadywane od momentu zniesienia pierwszej sztuki przez 17 do 20 
dni przez obydwoje rodziców (głównie przez samicę). Pisklęta – gniazdow-
niki, po wykluciu są nagie i ślepe. Część z nich ginie. Póki są w dziupli, cały 
czas wydają charakterystyczne, miaukliwe głosy. Rodzice karmią je wtedy po-
karmem odpowiednim dla dorosłych opiekunów. Młode opuszczają gniazdo 
po  około 28 dniach, choć nie mają w  pełni rozwiniętych skrzydeł i  nie są 
jeszcze lotne. Przez kolejne tygodnie można je znaleźć w  pobliżu gniazda. 
W okresie odlotów można spotkać większe grupy krasek poza miejscami lę-
gowisk.

Akcja Kraska
Kraska jest ptakiem konserwatywnym. Nie potrafi przystosować się do zmian 
w środowisku naturalnym, jak np. dudek (Upupa epops), który zajmuje po-
dobne siedliska i ma się coraz lepiej jako gatunek. Gdy niszczy się jej środo-
wisko i zabiera miejsca lęgowe, znika bezpowrotnie. Dlatego podejmowane 

są działania w  ramach programu aktywnej ochrony kraski w  Polsce połu-
dniowo-wschodniej. Ten program to „Akcja Kraska”. 

Monitoring Kraski (MKR) 2020 rok
W 2020 roku lęgowe kraski stwierdzono na 16 stanowiskach, które były zlo-
kalizowane na siedmiu powierzchniach o wielkości 10x10 km. Areał lęgowy 
kraski zmniejszył się z 21 powierzchni zajmowanych w 2010 roku, do 7 po-
wierzchni w roku 2020. Od roku 2017 liczebność kraski oscyluje na podob-
nym poziomie, co daje nadzieję na  utrzymanie się tego gatunku w  Polsce. 
Liczba par lęgowych kraski była nieznacznie większa od wyniku z roku 2019 
(13 par). 
W 2020 roku kraski przystępowały do  lęgów głównie na  północnym Ma-
zowszu, skoncentrowane na  terenie Równiny Kurpiowskiej – 15 par. 
Na  Podkarpaciu zaobserwowano tylko jedną parę lęgową, co świad-
czy o  niemal całkowitym zaniku lęgowej populacji kraski  w  tym regionie 
– od 2017 ptaki stwierdzano tylko na  jednym i  tym samym stanowisku. 
Na terenie Północnego Podlasia nie obserwowano krasek, dlate-
go je dalsze poszukiwania w  tym regionie wydają się być bezcelowe  
i w roku 2020 zostały przeprowadzone po raz ostatni. Ostatni potwierdzony 
lęg w tym regionie zaobserwowano w roku 2012.
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Ile żyją ptaki
To pytanie, które nurtuje niemałą część środowisk naukowych. 
Wśród informacji, jakie można znaleźć w internecie, jest choćby 
teoria o długowieczności kruków, które dożywają sędziwej  
starości czyli 70-80 lat, choć niektórzy wierzą, że nawet 150 lat. 
A jaka jest prawda? 

Długowieczność zamknięta w obrączce
Pierwotnym założeniem obrączkowania ptaków było poznanie ich wędrówek, 
czyli odpowiedzi na pytania gdzie lecą, jak długo trwa wędrówka i w jakim cza-
sie. Obrączki jednak dały jeszcze jedną ważną informację, a mianowicie jak dłu-
go żyją ptaki. Dzięki najnowszym badaniom statystycznym możemy także badać, 
jak wygląda przeżywalność ptaków od momentu opuszczenia przez nie gniazda 
oraz jak zmienia się ona w czasie. Tego typu dane są ważne dla ochrony ptaków, 
ponieważ mogą nas ostrzec, że w populacji dzieje się coś nie tak.

Odczytać dane
Oczywiście, żeby się tego dowiedzieć, zaobrączkowany ptak musi dać nam 
informację zwrotną. O ile zaobrączkowany na żadne pytanie nie odpowie, 
o  tyle ornitolodzy i pasjonaci już tak. Takie dane uzyskuje się najczęściej 
poprzez chwytanie ptaków, albo poprzez zebranie danych z martwego pta-
ka z obrączką. 

Ptasi informatorzy
O ile obrączkować mogą nieliczni, o  tyle wiadomości powrotne może do-
starczać każdy. W zamian za informację udzieloną o zabrączkowanym pta-
ku, centrala obrączkowania odeśle nam informacje na temat tego kto, gdzie 
i kiedy naszego ptaka obrączkował, a także informacje na jego temat zebrane 
przez innych obserwatorów. Niekiedy można w ten sposób zdobyć całą histo-
rię ptaka, którego widzieliśmy.

To jak długo żyją te kruki? 
Kruki to wspaniałe ptaki, które towarzyszą nam na polach i łąkach. W okre-
sie zimowym czarne upierzenie odbija się w  białym śnieżnym puchu, 
a głos kruka słychać z dużej odległości. Niestety, ptaki te rzadko dożywają  
25 lat, więc informacja, jakoby dożywały siedemdziesiątki jest mocno na wy-
rost. Można jednak przeczytać o kruku, który w niewoli przeżył 59 lat. 

Bocian biały 
Choć średnia długość życia to od 23 do  29 lat, to rekordzista na  wolności 
przeżył 39 lat. Ptak został zaobrączkowany w  Szwajcarii. Obrączkę dzielnie 
nosił przez 38 lat i 11 miesięcy, a ponieważ został zaobrączkowany w wieku 
około miesiąca, a  informacja powrotna dotyczyła martwego ptaka, to pełna 
długość życia wynosiła 39 lat. Następny biały rekordzista, to bocian wykluty 
i  zaobrączkowany we  Francji. Choć do  poprzednika trochę mu zabrakło, to  
34 lata i 10 miesięcy życia też jest pięknym wiekiem.

Bocian czarny
Tu rekord należy do bociana zaobrączkowanego jako pisklę w Polsce i znale-
zionego martwego w wieku 18 lat i 7 miesięcy. Długość życia to około 12 lat. 
Rozpatrując te informacje należy pamiętać, że są to rekordy, wyjątkowe dla 
gatunków. 

Struktura wieku ptasich populacji jest inna niż ludzkiej. O ile u ludzi, w nor-
malnych warunkach prawie wszyscy dożywają starości, to duża część ptaków 
ginie w pierwszym roku życia, gdy są jeszcze mało doświadczone i narażone 
na liczne niebezpieczeństwa. Szczególnie dotyczy to gatunków wędrownych, 
jak bociany. Szacuje się, że po wylocie z gniazda ginie 60-75% urodzonych 
w danym roku ptaków, a do 5. roku życia odsetek przeżywalności utrzymuje 

Bocian biały. Fot.  Monika Miniewska
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Naukowcy za przyczynę takiego stanu rzeczy uznają choćby mniejszą liczbę 
naturalnych wrogów, więcej pożywienia łatwego do zdobycia i być może także 
cieplejsze i łagodniejsze zimy. 

Długowieczność zamknięta w komórce
Liczba neuronów w korze mózgowej jest kluczem do przewidywania długo-
ści życia. Teoria ta obala mit, jakoby wielkość ciała, czy szybkość metaboli-
zmu, determinowała jego długość. 

Profesor psychologii i biologii Suzana Herculano-Houzel z Uniwersytetu Van-
derbilt (USA) porównała dane dotyczące maksymalnej długości życia różnych 
gatunków zwierząt z informacjami na temat ilości neuronów w ich korze mó-
zgowej. Wyniki jej prac wykazały, że papugi i ptaki śpiewające, w tym kruko-
wate, posiadają najwięcej neuronów w korze mózgowej i dlatego żyją dłużej, 
niż ssaki naczelne podobnej wielkości, które dysponują nieco mniejszą liczbą 
komórek nerwowych. Badaczka uważa, że kora mózgowa pełni w organizmach 
zwierząt stałocieplnych nie tylko rolę ośrodka mieszczącego wyższe funkcje 

Kos.  Fot.  Monika Miniewska
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się na poziomie 50%. Dopiero starszych u ptaków śmiertelność spada do po-
ziomu 20-25% osobników na rok. 

A co z ptakami żyjącymi w mieście?
Okazuje się, że ptaki w mieście żyją dłużej, ale są gorszego zdrowia. Do ta-
kiego wniosku doszli naukowcy, którzy zbadali populację kosów żyjących 
w mieście i poza miastem. Wyniki ich badań pokazały, że kosy miejskie są 
przeciętnie starsze od tych leśnych, choć to te leśne wykazują lepszy stan 
DNA.

Kos w wielkim mieście
Dziś kosy są częstymi mieszkańcami miast. Dość dobrze adaptują się też 
do  miejskich warunków życia. Choć w  środowisku miejskim wykazują 
szybsze oznaki starzenia, to proporcja starszych ptaków do młodszych oka-
zuje się wyższa. To oznacza, że ich śmiertelność w mieście jest mniejsza, 
a pożytki mieszkania w pobliżu ludzkich siedzib wyrównują niekorzystne 
skutki zdrowotne. 

Bocian biały. Fot.  wikimedia.org
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LATOpsychiczne, jak planowanie czy rozumowanie, lecz stanowi również centrum 
dowodzenia, które zawiaduje dostosowywaniem funkcji fizjologicznych do ak-
tualnej sytuacji życiowej. Zdaniem specjalistki to właśnie zdolność do adaptacji 
jest kluczem do długiego życia.

Cóż, warto zadbać o swoje komórki nerwowe, skoro to jedyna droga do dłu-
gowieczności. „Nie ubolewaj nad tym, że się starzejesz. To przywilej, który 
nie jest dany wszystkim.”
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Bogactwo ptasiej diety
Choć trudno sobie wyobrazić chwasty jako przedmiot ochrony 
i organizmy warte zachowania, można pokusić się o stwierdze-
nie, że są one ważnym ogniwem ekosystemu pola uprawnego. 
Ich obecność jest warunkiem równowagi procesów  
biologicznych.

Mniszek lekarski Taraxacum officinale
Znany również jako mlecz i mniszek pospolity, porasta łąki, pastwiska, przy-
drożne trawniki i ogrody całej Europy. 
Nasionami mniszka lekarskiego żywią się nasze rodzime szczygły i dzwoń-
ce. Młode kwiaty mają smak miodu i mogą być wykorzystywane przez ptaki 
przy wychowie młodych. Liście mniszka lekarskiego zawierają wysoki po-
ziom magnezu, a także glikozydy, karotenoidy, flawonoidy, terpenoidy, sole 
potasowe, magnezu, krzemu, cholinę, żelazo. Młode liście zawierają witaminy  
A, B, C i D.

Gwiazdnica pospolita Stellaria media
Nazywana często mokrzycą, a w tradycji ludowej – kurzyśladem. Rośnie po-
spolicie na grządkach, ścieżkach i trawnikach. To uciążliwy i szybko rosną-
cy chwast, tworzący gęste dywanowe kępy. Odznacza się olbrzymią energią  
życiową, wystarczy, że jej łodygowe węzły dotkną gleby i już się ukorzenia.
Choć obniża ona w znaczny sposób plony, to jej ziarenkami zainteresowane 
są takie ptaki, jak choćby makolągwa, dzwońce czy wróble. Roślina zawiera 
saponiny, krzemionkę, minerały, witaminy (A, B, C), minerały oraz bardzo 
małe ilości flawonoidów (rutyna), kwasy tłuszczowe.

Jastrun właściwy Leucanthemum vulgare
znany pod nazwami ‒ jastrun wczesny, margaretka, margarytka, margerytka. 
Jest rośliną wieloletnią, o trwałym krótkim kłączu, z którego wyrasta różycz-
ka zimujących liści. Rośnie najczęściej na  suchych łąkach, brzegach lasów, 
zaroślach i miedzach. Kwiaty tej rośliny  chętnie zjadają zięby. 

Tasznik pospolity Capsella bursa pastoris
Znany pod nazwami ‒ tobołki pastusze, tasznik, kaszka, bydlnik, sumki pa-
stusze. Rośnie przy drogach, na  torach kolejowych, podwórzach, wysypi-
skach śmieci, ugorach i w ogrodach. W uprawach rolnych i ogródkach bywa 
dokuczliwym chwastem. Wysiewa się z nasion, trudno go wytępić zabiegami 
agrotechnicznymi, gdyż rozwój rośliny od wykiełkowania do wydania nasion 
trwa bardzo krótko. 
Nasiona w  odpowiednich warunkach zachowują żywotność przez 5-6 lat. 
Nasiona tej rośliny to przysmak kulczyka, zięby gila i dzwońca. Ziele zawiera 
liczne flawonoidy, cholinę, garbniki, sole mineralne (azotan potasowy), wita-
minę C i witaminę K.

Organizmy w równowadze
Zachowanie różnorodności terenów rolniczych i  powstrzymanie zanikania 
gatunków stanowi wyzwanie dla współczesnego świata, a zwłaszcza rolnic-
twa. Zadaniu temu może sprostać choćby model rolnictwa ekologicznego, 
który tworzy trwały i  samowystarczalny system, funkcjonujący na  zasa-
dzie wzajemnej współpracy organizmów żywych. Dlatego celem rolnictwa 
ekologicznego nie jest całkowite zwalczanie chwastów, ale takie sterowanie  
zachwaszczeniem, aby nie powodowało ono istotnego spadku plonów.
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Życie uczuciowe ptaków
Choć, tak jak u nas, w życiu ptaków rodzina jest ważna,  
to nie oznacza to, że nie ma życia poza nią. Dotyczy to zarówno 
ptaków, które wiążą się na całe życie i tych, które tworzą  
sezonowe związki. Dlatego zdrady, romanse i powroty nie należą 
do rzadkości. Dotyczy to zarówno samców, jak i samiczek,  
a skoro nikt ojcostwa nie sprawdza, każda okazja jest dobra 
do małego skoku w bok. 

Uznaje się że ok. 90 procent ptaków jest monogamicznych, choć jest to raczej 
monogamia wymuszona, bo zasoby partnerek, czyli ich liczba, jest ograni-
czona. Poza tym w układzie monogamicznym łatwiej wychować potomstwo. 
Nie oznacza to jednak, że nie ma tu skoków w bok, w końcu zróżnicowanie 
genetyczne może okazać się bardziej korzystne. Po co więc stawiać wszystkie 
pisklęta na jedną kartę, skoro można ryzyko podzielić? Im większa różnorod-
ność, tym większa pewność, że przekazane zostaną najlepsze geny i wycho-
wane najlepsze osobniki.

Kawki, kruki i łabędzie
To ptaki, które wiążą się na całe życie. Okazują sobie przywiązanie i czułość. 
W chłodne dni przytulają się do siebie i dzielą pokarmem. Taka sielanka trwa 
nawet poza sezonem godowym. Należy dodać, że pary te są bardzo zaborcze, 
choć trudno się dziwić, zwłaszcza w świecie pełnym singli, wdowców i poten-
cjalnych kochanków. 

Do grobowej deski
Najlepszym tego przykładem są łabędzie. Tutaj zdrady i rozwody zdarzają się 
na marginesie błędu statystycznego. 
Zaborcze samce prawie nigdy nie spuszczają z oka swoich partnerek, ale też 
żaden normalny samiec nie zbliży się do już zajętej samiczki. 
W końcu nikt nie chce ryzykować życiem. Dlatego samiczka czy tego chce, 
czy nie, z jednym partnerem spędzi całe życie. No cóż, to tylko jakieś 20 lat 
u boku jednego partnera.

Lepiej częściej niż wcale 
Wróble cechuje duży temperament. W  sezonie wiosenno-letnim kopulują 
kilkadziesiąt razy dziennie, ale miłosne igraszki nie stygną nawet w sezonie 
jesienno-zimowym. Wtedy również dochodzi do zbliżeń. Choć ich akty są 
krótkie, kilkusekundowe, to dochodzi do nich wyjątkowo często, nawet kilka 
razy dziennie. Zresztą lepiej częściej, niż wcale, no i zawsze to mniejsze ryzy-
ko chorób, wirusów i grzybów. 

Bociany i mazurki
Bocianica wykorzystuje kopulację, jako test przyszłego ojca swoich dzieci – 
nawet miesiąc przed składaniem jaj. Im partner większy i cięższy na grzbie-
cie, tym lepszy materiał genetyczny. 
Samica mazurka z  kolei po  częstotliwości zbliżeń ocenia zaangażowanie 
partnera. Liczba aktów kopulacji dowodzi jego determinacji. Samica wierzy, 
że seksualny maniak będzie lepiej karmił dzieci, więc ryzykuje i składa pięć 
czy sześć jajek, zamiast przeciętnie czterech.

Związki partnerskie 
Choć homoseksualizm jest wciąż tematem tabu i  przekonaniem o  inności 
i odmienności, to dotyka on wszystkie grupy społeczne i jest po prostu czę-
ścią życia. U kaczki krzyżówki zachowania homoseksualne są powszechne. 
Od 2 do 19% wszystkich par stanowią pary dwóch samców. Zazwyczaj w ta-
kich parach nie dochodzi do kopulacji, a jedynie do zalotów. 
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Mewy też nie mają z tym większego problemu. Gdy w stadzie jest mniej sam-
ców, często zdarzają się pary jednopłciowe. Nierzadko pisklęta są wychowy-
wane przez dwie samice. Żeby jednak tego dokonać, obie panie robią niewin-
ny skok w bok na męża koleżanki. Prawie jedna czwarta potomstwa łabędzi 
czarnych jest wychowywana przez pary jednopłciowe. Żyjące ze sobą samce 
łączą się z  samicą tylko w  celu posiadania młodych. Kiedy samica zniesie 
jaja, odpędzają ją i wysiadują je samodzielnie, a później wspólnie opiekują 
się pisklętami. 

Ptasie emocje
Okazuje się, że ptaki mają uczucia. Są przy tym niezwykle emocjonalne. Jeśli 
ptakiem targają emocje, to podobnie jak u ludzi, serce zaczyna szybciej bić. 
Mówi się nawet, że ptaki są fizjologicznie predestynowane do bardzo żywych 
reakcji. Podniecone perkozy stroszą pióra, potrząsają głowami, krążą wo-
kół siebie, nurkują, by wyłowić z wody pędy podwodnej roślinności. Wśród  
europejskich gatunków, godowe tańce perkozów są jednymi z  najbardziej  
widowiskowych. 

Podniebne akrobacje
Ptaki drapieżne nie zostają w tyle. Ich podniebne akrobacje, choć nie zawsze 
kojarzone z  miłosnymi uniesieniami, są również wyrazem uczuć. Bociany 
klekocą, zarzucając na plecy czerwone dzioby. Żurawie wyciągają długie szy-
je, drobią kroczki, podskakują, kłaniają się, biegają, co rusz wachlując skrzy-
dłami, wydając charakterystyczne dźwięki. Sikory, zięby, trznadle i kosy stro-
ją się w piękne piórka i śpiewają uwodzicielsko. 

Strata i żal
Pisząc o emocjach, warto wspomnieć o  smutnej stronie życia, czyli stracie 
kogoś bliskiego. Tu również okazuje się, że ptaki, podobnie jak ludzie odczu-
wają żal i smutek po odejściu partnera, partnerki. 
Przeżywają żałobę, a nierzadko popadają w depresję. I  tak np. gęsi są nie-
zwykle społecznymi ptakami. Znają swoich sąsiadów, czy nawet rodzeństwo 
z poprzednich sezonów i żyją w monogamicznych związkach przez całe życie. 

Potrafią się przyjaźnić, ale też i  pokłócić i  zerwać przyjaźń na  zawsze.  
Tu emocje i związane z tym uczucia są wyjątkowo silne. Dlatego kiedy jed-
na gęś umiera, druga przeżywa długą żałobę i pozostaje już sama, do końca 
swoich gęsich dni. 

Tajemnica ptasiego lotu
Jak to się stało, że ptaki nauczyły się latać? Co sprawia,  
że z łatwością potrafią wzbić się w górę? Ten, kto myśli,  
że do latania wystarczą same skrzydła, jest w błędzie. 

 Fot.  Monika Miniewska

Nie wiadomo, który z  żywych organizmów jako pierwszy wzbił się w  górę. 
Z badań naukowców wynika, że był to jakiś prehistoryczny gad. Na pewno, 
umiejętność taką posiadały Pterozaury, czyli gady latające. 

Od wróbla do F16
Jak podaje Wikipedia, Pterozaury były pierwszymi aktywnie latającymi 
kręgowcami i  największymi latającymi zwierzętami odkrytymi przez czło-
wieka. Przez 150 milionów lat, zanim wymarły, dominowały w  powietrzu, 
skolonizowały wszystkie kontynenty i wykształciły wielką rozmaitość form 
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i  rozmiarów. Do  dzisiaj odkryto ok. 60 rodzajów i  120 gatunków ptero-
zaurów, począwszy od wielkości wróbla do  rozpiętości skrzydeł powyżej  
12 metrów (to więcej niż myśliwiec F 16). 

Pióra i inne udoskonalenia
Nie analizując pochodzenia ptaków, bo to wciąż zagadka, nad którą głowią 
się naukowcy, rozważmy kwestię samego latania. Jak to się stało, że ptaki na-
uczyły się latać, co sprawia, że z łatwością potrafią wzbić się w górę? Ten, kto 
myśli, że do latania wystarczą same skrzydła, jest w błędzie. 
Skrzydła ptaków to przekształcone kończyny przednie, które odpowiadają 
ludzkim rękom. W ciągu wieków przystosowywania się do  swojej funkcji 
zmieniały się. Jedne się rozrastały, inne zanikały, jak np. u  pingwinów czy 
strusi. W ten sposób, w połączeniu z piórami powstała misterna konstrukcja, 
za pomocą której można było wzbić się w przestworza. Pracę skrzydeł wspar-
ły inne udoskonalenia ptasiego ciała. 

Lżejszemu łatwiej
Choć ptasie pióra ważą niewiele, są wyjątkowo wytrzymałe. Tworzą płaty no-
śne podobne do skrzydeł w samolocie. Osią pióra jest długi, delikatny trzon, 
zwany stosiną. Z  obu stron odchodzą od niego małe piórka, które tworzą 
główną część pióra, tzw. chorągiewkę. Pojedyncze piórka są połączone ze 
sobą małymi haczykami, by w ten sposób pióro, jeśli trzeba, miało sztywną, 
gładką powierzchnię.
Jako, że lżejszym łatwiej się ruszać, a w tym przypadku wzbić w powietrze, 
ptaki doprowadziły tę cechę do  perfekcji, rezygnując ze zbędnego balastu. 
Ich kości są prawie puste, wypełnione powietrzem i przez to bardzo lekkie. 
Zamiast zębów, posiadły lekki rogowy dziób. Worki powietrzne nie tylko 
zmniejszają ciężar ciała, ale też służą jako magazyn powietrza i tlenu, z które-
go mogą korzystać podczas lotu. 

Powietrzny sposób bycia
Latanie to dla ptaków nie tylko sposób bycia, ale też życia. Pozwala uciec 
przed wrogiem, sprawnie wyszukiwać pokarm (ptakom drapieżnym wypa-
trywać łupu na otwartych przestrzeniach) i wędrować szybko na duże od-
ległości między miejscem zimowania a miejscem, gdzie co roku wychowują 
młode. Patrząc na ptaki, nie można oprzeć się wrażeniu, że choć wszystkie 
mają skrzydła, to nie wszystkie latają w podobny sposób. To nie tylko kwe-
stia skrzydeł, ale też wielkości ptaków, budowy ich ciała oraz wykształconych 
w  toku ewolucji dodatkowych sposobów przystosowania do  środowiska, 
w którym przyszło im żyć. 

Niesione nawałnicą
Marynarze dawno spostrzegli, że wiele ptaków morskich lata swobodniej 
w  czasie silnego wiatru niż podczas ciszy. Stąd powstały nazwy podkre-
ślające związek tych ptaków z niepogodą, jak nawałniki (rodzaj Puffinus) 
i  burzyki (Hydrobatinae). Jednak gwałtowne wiatry nie są okolicznością 
sprzyjającą tym ptakom, gdyż utrudniają im łowienie zdobyczy w wodzie 
do tego stopnia, że muszą one głodować. Wskutek różnic w sposobach że-
glowania, wielkie ptaki morskie nie mogą dokonywać dłuższych przelotów 
nad lądami, a wielkie ptaki lądowe z  trudnością przelatują większe prze-
strzenie mórz. Dlatego kontynenty stanowią zaporę nie do  przebycia dla 
ptaków morskich, a oceany dla niektórych ptaków lądowych, np. bocianów.

Bocian z prądem i nagły zwrot jerzyka
Bocian biały, do latania wykorzystuje ciepłe prądy powietrza, które prawem 
fizyki unosi się do góry. Rozpościerając skrzydła jak szybowiec, przesuwa się 
razem z  nim. Jego szerokie skrzydła o  długich, odginających się jak palce 
lotkach, są do tego stworzone. 
Rudzikowi oraz innym małym ptakom leśnym, które nie żyją na otwartych, 
szerokich przestrzeniach, nie są potrzebne duże skrzydła, współpracujące 

 Fot.  Monika Miniewska
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z wiatrem. Z małymi skrzydełkami znacznie lepiej radzą sobie w gęstwinie 
leśnej, mogą szybko podrywać się do lotu i zwinnie zmieniać jego kierunek.

Jerzyk, mieszkaniec naszych osiedli, jest wyspecjalizowanym lotnikiem. 
Większą część życia spędza w powietrzu ‒ poluje na owady, pije wodę, zbiera 
materiał na gniazdo, a nawet śpi. Wymaga to zwinnego lotu i nagłych zwro-
tów. 

Latać każdy może
Badania nad ptasim lotem pokazały, że  najkorzystniejszy kąt nachylenia 
skrzydeł do tego, by pokonać siłę ciążenia, a  jednocześnie posuwać się na-
przód, to 3-4 stopnie. Pod takim właśnie kątem pochylone są skrzydła pta-
ków podczas lotu szybującego. Nieco inaczej ułożone są skrzydła ptaków 
które wykorzystują tzw. lot czynny. Tu lotki, tworzące powierzchnię nośną 
skrzydeł, wcale nie są umieszczone sztywno. Gdy ptak opuszcza skrzydło, 
lotki tworzą zwartą powierzchnię, kiedy jednak unosi je, lotki obracają się 
i powietrze może swobodnie między nimi przepływać.
Sposobów lotu jest jednak wiele ‒ każdy z gatunków lata nieco inaczej. Nie-
które unoszą się furkocząc bezustannie skrzydełkami, inne podfruwają, spa-
dają, jeszcze inne miarowo, powoli łopoczą skrzydłami.

Człowiek w balonie
Jednym z pierwszych uczonych, który obserwował, w jaki sposób latają pta-
ki, był Leonardo da Vinci. Choć nie odgadł on mechanizmu lotu, do  dziś 
zachowały się jego rysunki machin latających. Dopiero Otto Lilienthal, nie-
miecki konstruktor szybowców, odkrył w 1889 roku, że ptaki zmieniają kąt 
natarcia skrzydeł w zależności od tego, czy je opuszczają czy też podnoszą.  
To właśnie ta zmiana wywołuje powstawanie siły ciągu. Zaskakujące jest jed-
nak to, że człowiek po raz pierwszy wzbił się w powietrze balonem, a zatem 
nie korzystając z ptasich doświadczeń, choć tak chętnie je podglądał. 
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Głową w dół – kowalik 
Nazwa kowalika pochodzi od słowa Bargieł, czyli bartnik.  
To staropolskie nazewnictwo wzięło się z niezwykle widowi-
skowego, akrobatycznego sposobu poruszania się kowalika 
po drzewach. Jako jedyny ptak w Polsce, kowalik posiadł sztukę 
chodzenia po pniu głową w dół i co ważne, w takiej, często  
niewygodnej pozycji potrafi pozostawać przez długi czas. 

Aby zobaczyć spektakularne wyczyny kowalika, trzeba udać się do lasu. A im 
starszy las, tym szansa ujrzenia go w ruchu większa. Upodobał on sobie głównie 
stare dziuplaste drzewa, które służą kowalikowi do zakładania gniazda. Można 
go również obserwować w starych parkach, głównie z drzewostanami liścia-
stymi, gdzie przebywa przez cały rok. W okresie jesienno-zimowym chętnie 
dołącza do stada sikor, by wspólnie poszukiwać pożywienia. W jednym stadku 
sikor można spotkać zwykle dwa kowaliki, będące parą. 

Stara dziupla nowa skrzynka
Już na początku lutego, ptaszki te rozpoczynają krzątaninę, a swoją obecność 
zdradzają donośnym śpiewem, będącym serią opadających gwizdów „tjuu tjuu 
tjuu” lub treli „bibibibibibi”. Te odgłosy to nic innego, jak wyznaczanie przez 
panów kowalików terytorium lęgowego. Tak intensywne nawoływanie trwa aż 
do kwietnia. Po tym okresie, zwłaszcza w czasie wysiadywania i karmienia piskląt, 
znacznie trudniej zlokalizować kowalika. Na gniazdo wybierają stare dziuple,  
a gdy ich zabraknie, chętnie korzystają z zawieszonych na drzewach skrzy-

nek lęgowych. Jeśli miej-
sce lęgowe przypadnie 
im do gustu, będą z niego 
korzystać przez kolejne 
lata. 

Ciasne wejście
Przed każdym sezo-
nem lęgowym samiczka 
skrzętnie sprząta dziuplę 
lub skrzynkę lęgową, wy-
rzucając z niej stary ma-
teriał gniazdowy. 

Następnie znosi kawałki kory sosno-
wej, po którą potrafi polecieć bar-
dzo daleko i kawałeczki drewna. 
Przygotowanie gniazda do  lę-
gów jest dla kowalików wy-
jątkowo ważne. Gdy znajdą 
dziuplę ze zbyt dużym otwo-
rem, zamurowują go, używa-
jąc do  tego mieszanki gliny 
i śliny. Trzeba podkreślić, że te 
niewielkie ptaszki, potrafią na-
wet olbrzymią dziuplę dzięcioła 
przystosować do  swoich potrzeb, 
zmniejszając jej wlot do mniej więcej  
35 mm średnicy tak, że  nawet kowalik 
z trudem przeciska się przez wlot. 

W podobny sposób ptakie te wygładzają nierówności wewnątrz dziupli. 

Słonecznik musi być
Podstawową dietą kowalika są owady, które zbierają z pni i gałązek drzew. 
Jako, że  jest to ptak osiadły (nie migrujący), jesienią i  zimą dietę owadzią 
zastępuje dietą roślinną. W  tym czasie chętnie zjada nasiona, głównie te 
o twardych łupinach, jak orzechy czy żołędzie. Do tego służy mu niezwykle 
twardy dziób, który jest w stanie rozłupać nawet wyjątkowo twarde okazy. 
Tu również kowalik wykazuje się pomysłowością. Aby ułatwić sobie dostęp 
do miękkich warstw nasion, klinuje je w szczelinach kory, a następnie kru-
szy łupinę z jednej strony. Kowaliki są wielkimi amatorami słonecznika. Gdy 
nadchodzi zima, a pożywienia jest coraz mniej, chętnie zaglądają do karm-
ników, głównie tych położonych w  lesie lub pod lasem. Jeśli więc chcemy,  
by kowalik zawitał i do naszego karmnika, trzeba go kusić słonecznikiem. 

Występowanie
Kowalik występuje w niemal całej Europie, północnej Afryce oraz znacznej 
części Azji. Ze względu na olbrzymi obszar występowania, kowaliki wytwo-
rzyły szereg podgatunków, które różnią się między sobą wyglądem. 

W Polsce ptak ten występuje na terenie całego kraju poza terenami  
górskimi. Jest objęty ścisłą ochroną. 
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Ptasie wędrówki
Wędrówki ptaków są zjawiskiem okresowego przemieszczania 
się ptaków z obszarów lęgowych na zimowiska i odwrotnie.  
Zjawisko to można obserwować jesienią i wiosną. 

Ptaki nie są wrażliwe na chłód. Przed zimnem chronią je pióra, a utratę ener-
gii rekompensują szybką przemianą materii. Jednak dla podtrzymania inten-
sywności przemiany materii potrzebują dużej ilości pokarmu. 

Dlatego jesienią opuszczają tereny, na których nie mogłyby znaleźć go w do-
statecznej ilości. Mowa tu głównie o ptakach owadożernych, jak jaskółki, je-
rzyki, muchołówki, czy ptakach wodnych oraz błotnych, niezdolnych do zna-
lezienia pokarmu po zamarznięciu jezior, rzek i bagien. Odlatują także ptaki, 
które co prawda potrafią zdobywać pożywienie zimą, ale nie znalazłyby go 
w ilości wystarczającej do przetrwania długich zimowych nocy. 

Na lęgowisko
Dlaczego powracają do nas wiosną, a nie pozostają w tzw. ciepłych krajach 
na  okres lęgowy? Przecież wydawałoby się, że  łagodny klimat i  obfitość  
pokarmu sprzyja lęgom. I tu jest pewien problem. Na obszarach wielu zimo-
wisk, jak np. w Afryce, latem nastaje susza i warunki pokarmowe nie są już tak 
dobre, jak kilka miesięcy wcześniej. A to oznacza problemy ze znalezieniem 
pożywienia. Na  zimowiskach, w  okresie wiosenno-letnim panuje duży tłok, 
który utrudnia ptakom znalezienie miejsca na wyprowadzenie lęgów. 

Wychowywanie w dzień
Tymczasem w strefie umiarkowanej i arktycznej latem pojawia się obfitość 
jedzenia, a miejsc na założenie gniazd i kolonii lęgowych jest mnóstwo. Dla 
ptaków większa ilość miejsca do dyspozycji, daje możliwość gniazdowania 
w  większym rozproszeniu, a  to zmniejsza ryzyko wykrycia gniazda przez 
drapieżniki. W wyższych szerokościach geograficznych dzień jest też dłuż-
szy, co daje ptakom możliwość większej aktywności i wykonywanie różnych 
czynności życiowych, jak choćby wychowanie potomstwa. 

Ptasie szlaki wędrówek
Poza wędrówkami, możemy mówić jeszcze o emigracji, czyli przelotach od-
bywanych pod wpływem gruntownej zmiany warunków środowiska, inwa-
zji, nieregularnych, zdarzających się raz na kilka lat przelotach wynikających 

z przejściowego braku pokarmu na obszarze stałego występowania. Są także 
koczowiska bezkierunkowe, czyli przeloty na krótkie odległości, odbywane 
co roku po zakończeniu okresu lęgowego w poszukiwaniu pokarmu.

Osiadłe, koczownicze i wędrowne
Są też takie gatunki ptaków, które nie przemieszczają się w ogóle, nazywamy 
je wówczas osiadłymi i  takie, u  których część populacji jest osiadła, część 
koczownicza, a część wędrowna (szpaki i zięby). Czasem zdarza się sytuacja, 
że  w obrębie jednego gatunku chętniej wędrują osobniki młode niż stare  
(u gawronów) lub samice niż samce (u krogulców).

W daleką podróż, czyli Niemcy albo Wielkopolska
Ptaki można podzielić na zimujące w Europie, czyli tzw. wędrowców krót-
kodystansowych, pokonujących od kilkuset do 1,5 tys. km. I tak np. polskie 
skowronki i myszołowy lecą do Niemiec albo zostają w Wielkopolsce. Zależy 
to od warunków klimatycznych. Jeżeli zima jest łagodna i nie ma zbyt dużo 
śniegu, rezygnują z podróży, a jak się aura pogarsza, odlatują. W efekcie poja-
wiają się wiosną, jako jedne z pierwszych i zwiastują odejście zimy. 
Zięby dawniej latały do Francji, ale ostatnio więcej zostawało ich w Polsce lub 
leciało do Niemiec, zaś ortolany udawały się do Włoch. 

Pół tysiąca kilometrów dziennie
Długodystansowcami są bociany, które przemierzają do 12 tys. km w jedną 
stronę. Ich trasa wędrówki do Afryki wiedzie przez Bałkany, Bliski Wschód 
i  wschodnią Afrykę. Przeciętny polski bocian rozpoczyna trwającą dwa 
miesiące wędrówkę powrotną już pod koniec stycznia, gdy u nas jest zima. 
W ciągu dnia może pokonać nawet 500 kilometrów, ale to odległość rekordo-
wa. Po takim wyczynie musi odpocząć i uzupełnić rezerwy energii. 

Miłość przelotna
Zimujący w  Afryce jerzyk może spędzać w  powietrzu kilka tygodni bez 
odpoczynku. Jego wędrówka jest więc szybka, tym bardziej, że odbywa się 
po  linii prostej, bo nie musi omijać morza. Jerzyki przylatują do  nas ok.  
10 maja. Pojawiają się nagle i od razu licznie. Lecą w dzień i nocą, w stadach, 
śpią w locie, jedzą w locie, chwytają krople deszczu, by ugasić pragnienie, nie 
przerywają nawet lotu dla odbycia miłosnych aktów.

Ptasia wiedza 
Kierunek wędrówki oraz jej terminarz to wiedza, z którą ptaki przychodzą 
na  świat. Jest ona jednakowa dla danego gatunku i  powtarzana co roku.  
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Niektóre młode ptaki mają szansę przećwiczyć swój szlak wędrowny dzięki 
temu, że podróż odbywają z doświadczonymi dorosłymi ptakami. Tak wę-
drują łabędzie, gęsi i żurawie. 

Słońce, gwiazdy, pole magnetyczne
Jednak u większości ptaków dorosłe i młode odlatują na zimowiska oddziel-
nie. Na przykład młode bociany startują w drogę samotnie, wcześniej niż ich 
rodzice. Wędrują zarówno w  dzień, jak i  w nocy. Jak nie zgubić kierunku 
i bezpiecznie dotrzeć na miejsce? 

Otóż ptaki potrafią orientować się według położenia słońca  
nad horyzontem, a nocą położenia gwiazd i bieguna nieba. 

Niektóre (np. rudzik) potrafią także rejestrować pole magnetyczne ziemi, 
co pozwala im rozpoznać kierunki świata tak, jak człowiek robi to przy 
pomocy kompasu. Przypuszcza się, że  ptaki stare, które przeleciały szlak 
wędrowny wiele razy w ciągu swojego życia, rozpoznają już stałe szczegóły 
terenu, takie jak kształt wybrzeża, linie dolin rzecznych i gór.

Aby do wiosny
Pierwsze ptaki pojawią się już wczesną wiosną i będą to skowronki i żurawie 
(najszybciej, bo na przełomie lutego i marca), sikorki, pliszki siwe, strzyżyki, 
czyżyki, czaple, dzikie kaczki (np. łyski i  cyranki) i  gęsi (np. gęgawy), zięby, 
drozdy śpiewaki, paszkoty, słonki, czaple. W kwietniu ‒ kopciuszki, świergotki, 
dudki, kukułki, muchołówki, jaskółki, perkozy dwuczube, bąki, kanie, rybitwy, 
mysikróliki, makolągwy, słowiki i bociany. W maju ‒ jerzyki, derkacze, turkawki, 
lelki, żołny, najpóźniej zaś wilgi, dziwonie i gąsiorki.

Makolągwa. Fot. Wikipedia Słonka. Fot. Wikipedia
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Zima im niestraszna
Krótkie dni i utrzymujące się ujemne temperatury to o tej porze 
roku nic dziwnego. W końcu to zima. I choć większość ptaków 
woli tę porę roku spędzić w nieco cieplejszym klimacie, to są 
takie, którym mróz, śnieg i zawierucha niestraszne. 

Dlatego już jesienią nasze rodzime grupy bogatek, gawronów i kawek przyjmu-
ją w gościnę swoich krewniaków z północnego wschodu. Zimowi przybysze 
w Polsce, których latem u nas nie uświadczymy, to między innymi jemiołuszka, 
gęś zbożowa, śnieguła, myszołów włochaty i krewniak naszej zięby – jer.

Pióra na sztorc 
Na ogół ptaki nie są wrażliwe na chłód. Zimowe ptasie stroszenie, to nic in-
nego, jak ochrona ptaków przed wychłodzeniem organizmu. Postawione 
na sztorc pióra zatrzymują powietrze w przestrzeniach zwanych poduszkami 
powietrznymi. Zapobiega to utracie ciepła przez organizm. Jednak utrzymanie 
stosunkowo wysokiej temperatury ciała oraz szybka praca serca ptaków narzu-
ca im duże zapotrzebowanie energetyczne. Aby przetrwać zimowe mrozy, pta-
ki muszą pobrać pokarm w ilości odpowiadającej 1/3 własnego ciężaru ciała. 

Przetrwać noc
Dlatego na  zimę odlatują głównie ptaki owadożerne, jak jaskółki, jerzyki, 
muchołówki oraz ptaki wodne i błotne, które nie byłyby wstanie znaleźć po-
karmu pod zamarzniętą ziemią, jeziorem, rzeką czy bagnem. Odlatują także 
ptaki, które co prawda potrafią zdobywać pożywienie zimą, ale nie znalazły-
by go w ilości wystarczającej do przetrwania długich zimowych nocy. 

W krzakach i karmnikach
Choć w mroźne zimowe dni nie słychać radosnych śpiewów ptaków, jak ma to 
miejsce wiosną i latem, a samo dostrzeżenie przelatującego ptaka wymaga dużej 
sprawności, to trzeba przyznać, że nie jest to martwy okres. Życie pulsuje nie tylko 
pod powierzchnią rzeki skutej lodem, ale jest też widoczne na polach pokrytych 
grubą warstwą śniegu, gdzie ptaki gromadzą się w poszukiwaniu pokarmu, a tak-
że w krzakach czy karmnikach, które chętnie odwiedzają. 

Dzwoniec kumpel trznadla
Dzwońce, bo o nich mowa, nie odlatują na zimę. Ich dieta składa się głównie 
z  nasion, pączków oraz owoców wielu krajowych roślin. Najczęściej krążą 

po  okolicy razem z  ziębami i  trznadlami. Żerują głównie na  ziemi chyba, 
że znajdą w pobliżu krzewy z pąkami czy bazie. W porze zimowej są stałymi 
bywalcami budowanych przez ludzi karmników. 

Żywopłot, a nawet skrzynka
Ptaki te najczęściej napotkamy na terenach otwartych z drzewami lub grupami 
drzew, porośnięte niską lub rzadką roślinnością. Żerują na nasypach kolejowych, 
obrzeżach dróg, polach, nieużytkach – wszędzie tam, gdzie mogą rosnąć i owo-
cować dzikie byliny. Dzwoniec jest bardzo pomysłowy w wyborze dobrej kry-
jówki na gniazdo. Odpowiadają mu gęste, przycinane żywopłoty, rośliny pną-
ce się po murach, a nawet skrzynki na kwiaty stojące na balkonach. 

Końska dieta
Żyjące w  Polsce trznadle są osiadłe i  silnie związane z  krajobrazem rolni-
czym. Na zimę nie odlatują poza granice naszego kraju – z reguły skupiają 
się w stada i wspólnie żerują na polach uprawnych. Szczególnie chętnie po-
jawiają się w tym czasie również w okolicach stajni, gdyż mogą się tam po-
żywić przeznaczonym dla koni owsem. Podczas zdobywania pokarmu ptaki 
są raczej zgodne, choć może dochodzić między nimi do zachowań agresyw-
nych, szczególnie pod koniec zimy. Wtedy bowiem niektóre samce zaczynają 
wykazywać zachowania terytorialne, charakterystyczne dla sezonu lęgowego.

Mazurki i Sikorka bogatka. Fot. Monika Miniewska
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Zięba, czyli zahartowany małżonek
Zięba jest jednym z najliczniej występujących ptaków lęgowych na naszym 
terenie. Łacińska nazwa tego ptaka – Fringilla coelebs oznacza ziębę samot-
ną – nieżonatą. Wiąże się to z faktem, że mimo zdarzających się stosunkowo 
łagodnych zim i dużej liczby karmników, większość samic tego gatunku od-
latuje jesienią na tereny o łagodniejszym klimacie, nie bacząc na zahartowa-
nych małżonków, którzy pozostają w kraju. Te zawsze wesołe ptaki można 
spotkać wszędzie tam, gdzie rosną drzewa, nawet w  najciemniejszym lesie 
świerkowym, czy samotnie rosnącym drzewie na  skraju pola. Spotkamy je 
w miejskim parku i nad brzegiem rzeki.

Sikorki, czyli większość w grupie
Żyje ich w Polsce sześć gatunków (bogatka, modraszka, sikora uboga, czar-
nogłówka, sosnówka, czubatka). Najbardziej znane to bogatka i modraszka.  
To one są najczęstszymi gośćmi karmników w  zimie. Sikory nie wędrują 
na duże odległości. Po zakończeniu okresu lęgowego, na czas jesieni i zimy 
łączą się w mieszane stada z  różnymi gatunkami i przenoszą się z miejsca 
na  miejsce. Oprócz sikor można wtedy spotkać kowaliki, pełzacze leśne 
i ogrodowe czy dzięcioły duże. Bogatki i modraszki często stanowią więk-
szość w takiej grupie. Nie wszystkie sikory spędzają u nas zimę. Niektóre bo-
gatki, modraszki i sosnówki decydują się odlecieć dalej, w cieplejsze rejony 
Europy, zaś do nas przylatują ptaki tych gatunków z północy i wschodu. 

Mazurek, nie dla kamienicy
Najłatwiej pomylić go z wróblem, jed-
nak przy bezpośrednim porównaniu 
można dostrzec nie tylko to, że  ma-
zurek jest od niego mniejszy, ale też 
charakterystyczną na  policzku ciem-
ną plamkę. Można go spotkać niemal 
wszędzie, choć występuje zdecydowa-

nie mniej licznie na północy oraz w terenach podgórskich. Wybiera tereny 
rolnicze z dużą liczbą śródpolnych zadrzewień i zakrzaczeń, chętnie zasiedla 
dzielnice na przedmieściach miast. 

W przeciwieństwie do  wróbla, unika zwartej zabudowy miejskiej. Dlatego 
spotkamy go raczej w parkach miejskich (gdzie osiąga najwyższe zagęszcze-
nia) i w ogródkach działkowych.
Mazurek żywi się głównie nasionami chwastów m.in. komosy białej, chwast-
nicy dwuliściennej, rdestów w tym różnolistnego i plamistego, a także szarła-
tu szorstkiego. Są to przede wszystkim nasiona roślin jednorocznych. Dlate-
go powstawanie trwałych nieużytków jest dla mazurków niebezpieczne, gdyż 
z takich terenów po 1-2 latach znikają rośliny jednoroczne, a w ich miejsce 
wkraczają byliny (rośliny wieloletnie). Jesienią i zimą mazurki często dołą-
czają do  stad innych ptaków (m.in. zięb i  trznadli) i  razem z  nimi szuka-
ją pożywienia na polach i  łąkach. Dobrze radzą sobie również z sikorkami 
i chętnie stołują się z nimi w karmnikach. 

Gdy zetnie mróz
Ptaki zaczynamy dokarmiać tylko wtedy, gdy pokrywa śnieżna uniemożliwia 
żerowanie. Podczas bezśnieżnej zimy ptaki powinny radzić sobie same, bez 
naszej pomocy. Nie rozpoczynamy dokarmiania zbyt wcześnie, gdyż prowa-
dzi to do zaburzenia ptasich wędrówek. Przykładem jest jesienne dokarmia-
nie łabędzi. Ptaki te chętnie korzystają z naszej pomocy i do naszej pomocy 
łatwo się też przyzwyczajają. Jednak w przypadku jej braku w okresie silnych 
mrozów, zima jest dla nich trudna do przetrwania. Nigdy też, nie dokarmia-
my ptaków na zapas, nie tylko dlatego, że nie będą wstanie tego zagospodaro-
wać. Istnieje niebezpieczeństwo zepsucia się pokarmu.

Apetyt w czasie odwilży
Przy plusowych temperaturach ptaków nie dokarmiamy. Bez problemu pora-
dzą sobie wtedy ze znalezieniem czegoś do jedzenia. Podobnie przy odwilży, 
kiedy nie tylko łatwiej o pokarm, ale też ptasi apetyt jest dużo mniejszy. Nale-
ży również pamiętać, że woda z topniejącego śniegu może zawierać toksycz-
ne związki, jak choćby substancje służące do odladzania jezdni i chodników. 
Dokarmianie kończymy z wraz z nadejściem wiosny.

Warto zadbać o pozostawianie na zimę drzew lub krzewów intensywnie 
owocujących, jak jarzębina, głóg, dzika róża, rokitnik czy rajska jabłoń.  
Ich owoce wabią zimą stadka zimujących drozdów, głównie kosów  
i kwiczołów, a także gości z Dalekiej Północy – jemiołuszki i gile. 

Jemiołuszka w Polsce zimą i w czasie przelotów 
najczęściej widywana w lasach liściastych 
i mieszanych z bogatym podrostem i podszytem 
z owocującymi drzewami i krzewami, ogrodach, 
krajobrazach rolniczych, na przedmieściach oraz 
w różnego rodzaju zadrzewieniach, gdzie może 
znaleźć odpowiednio miąższyste owoce. 
Fot. Wikipedia
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Apetyt badacza –  
kruk zwyczajny
Ten niezwykły ptak był obecny w mitach i wierzeniach niemal 
wszystkich kultur. Był ptakiem słońca i świtu, bo doniosłym 
krakaniem obwieszczał nadchodzący dzień. Był ptakiem wróżeb-
nym i proroczym, zwiastując czyjąś śmierć. Był powiernikiem, 
pilnując tajemnic przyszłości i wróżb. 

Kochany i  wychwalany, ale i  tępiony. Głównie z  obawy i  lęku, z  powodu 
mrocznego ubarwienia i przypisywanych mu symbolicznych znaczeń. 

Mądrość wrodzona
Kruk słynie z niesłychanej inteligencji, zdolności zapamiętywania i uczenia się. 
Uważa się nawet, że swoją bystrością i szybkością kojarzenia dorównuje psom, 
przez co innych przedstawicieli ptasiej populacji zostawia daleko w tyle. Cieka-
wość poznania świata oraz zamiłowanie do  zgłębiania natury wyróżnia kruki 
na tle innych przedstawicieli tego gatunku. W swej badawczej pasji potrafią, jak 
dzieci rozbierające zabawkę, spruć do ostatniej nitki ubranie, czy rozłożyć zapal-
niczkę, pomagając sobie dziobem i łapami. Są ciekawe wszystkiego co jest inne 
w otoczeniu, co się wyróżnia na jego tle. 

Mowa i śpiew
Kruki w nomenklaturze ornitologicznej zostały zaliczone do ptaków śpiewają-
cych. I choć wydawać by się mogło, że o ile słowik jest ptakiem śpiewającym, 
o  tyle kruk ze swoim niemelodyjnym krakaniem już niekoniecznie, to trzeba 
oddać mu sprawiedliwość. W krtani kruka występuje aż pięć par mięśni, które 
uruchamiając struny głosowe, umożliwiają wydawanie różnorodnych dźwięków. 
Dzięki temu ptaki te potrafią nie tylko znakomicie przedrzeźniać inne ptaki, ale 
też uczyć się ludzkiej mowy. Niektórzy właściciele oswojonych ptaków twierdzą, 
że potrafią one wyraźnie wymawiać swoje imię, nie robiąc tego mechanicznie 
i przypadkowo jak papugi, ale świadomie, chcąc np. zwrócić na siebie uwagę. 
Co ciekawe, robią to wyłącznie w obecności ludzi. 

Gawron, a nawet wrona
Wszystko co duże i  czarne kojarzy się z  krukiem, ale niekoniecznie nim 
jest. Choć granica życia kruka mocno przesunęła się i można go już znaleźć 
na obrzeżach miast, jednak to, co potocznie nazywamy krukiem, najczęściej 

bywa gawronem lub wręcz wroną siwą. Kruk to największy przedstawiciel 
krukowatych, wielkości jastrzębia, dwukrotnie większy i  masywniejszy od 
wrony i gawrona. W locie szczególnie widać jego dużą głowę z mocnym dzio-
bem. Obie płcie są ubarwione jednakowo ‒ czarne z metalicznym połyskiem 
i tej samej wielkości. 

Życie pośród drzew
Pierwotnym siedliskiem kruka były tylko duże i odludne lasy. Dziś można 
go spotkać na obrzeżach rozległych kompleksów leśnych, gdzie starodrzew 
przeplata się z bujnymi łąkami, zadrzewienia śródpolnymi, w pobliżu rzek 
i  zbiorników wodnych, pól poprzecinanych kępami wysokich drzew, po-
ręb, skalistych wybrzeży i zboczy. Jednak ptak ten coraz bardziej zbliża się 
do osad ludzkich i na obrzeża miast. Fakt ten nie powinien dziwić, gdyż daw-
niej w  miastach dość często ptaki te szukały resztek pokarmu. Próbowały 
również kolonizować podmiejskie parki, jednak panujące tam warunki zwy-
kle nie były dla nich odpowiednie.
 
Rozległy jadłospis
Jadłospis kruka nie jest wyszukany, a jego zainteresowania pokarmowe są bardzo 
rozległe. Od jagód oraz owoców, przez dżdżownice, ślimaki, owady i mniejsze 
kręgowce, po jaja innych ptaków. Zimą nie gardzi padliną, często nawet rozkła-
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dającą się oraz pozostawionymi przez ludzi odpadkami. Jeżeli trafi się kawałek 
większy i  trudniejszy do połknięcia, kruk bez trudu potrafi przenieść zdobycz 
dalej, chwytając ją pazurami. Zdolność ta jest rzadką cechą ptaków śpiewających, 
a charakterystyczną dla ptaków drapieżnych. Nadmiar jedzenia kruki skrzętnie 
chowają w szczelinach drzew, pod liśćmi albo w specjalnie wykopanych jamkach. 
I co ważne, dzięki doskonałej pamięci, niezawodnie odnajdują swoje zapasy na-
wet po kilku dniach. 

Na całe życie
„...Miłość ogarnęła wówczas swoim płomieniem serca czarnopiórych kru-
ków, mądrych ptaków o  gorącej krwi, której nawet zimowe chłody ostu-
dzić nie mogą. I  zaczęły się krucze zaloty. Skoro złoty dzień rozjaśniał bla-
de świty zimowe, Czarnopióry wzywał krakaniem namiętnym Czarnopiórą 
na miłosne gody. Wzywał ją do harców i pląsów powietrznych, podczas któ-
rych oba kruki, kracząc, zataczając w  błękitach olbrzymie kręgi, kąpały się  
w złocistej toni mroźnego poranku, pławiły się w  niebieskich wysokościach. 
I syciły żar krwi w pieszczotach nieziemskich, bo ziemi nie tykających, w unie-
sieniach prawdziwie niebiańskich, bo niebo było jedynym świadkiem ich roz-
koszy...”

Tak oto Julian Ejsmond w opowiadaniu Kara opisywał krucze gody. Kruki 
tworzą silne związki, a w pary łączą się na całe życie. Ich gody rozpoczynają 
się już w styczniu, a nasilają się w lutym. Są wyjątkowo widowiskowe. Toku-
jące ptaki wykonują podniebne akrobacje tzw. loty godowe, w czasie których 
pikują gwałtownie, obracając się wokół własnej osi. Temu wszystkiemu towa-
rzyszą popisy wokalne, jak to jest w zwyczaju ptaków śpiewających, okraszo-
ne podszczypywaniem piór.

Dajmy mu żyć 
Na przestrzeni dziejów losy kruka były wyjątkowo zmienne. W  dawnej 
Europie, przeświadczenie o  jego złowróżbnym charakterze doprowadziło 
do znacznego spadku populacji tego ptaka. W Polsce już w drugiej połowie 
XIX wieku kruki zniknęły niemal zupełnie z centralnej i zachodniej części 
kraju. 

Zające, sarny, kuropatwy
Na szczęście kruk jest ptakiem plastycznym i od kilkudziesięciu lat z powo-
dzeniem odbudowuje swoją populację, zasiedlając tereny, na których niegdyś 
wyginął. Pierwsze oznaki wzrostu jego liczebności w  Polsce odnotowano 
w latach 30-tych ubiegłego wieku.

Dziś największym zagrożeniem są myśliwi, którzy wciąż obarczają go winą 
za  spadek liczebności zajęcy, bażantów, kuropatw, a  nawet saren. Tymcza-
sem, powołując się na  badania przeprowadzone przez Stację Badawczą 
Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu, kruki mają znikomy wpływ 
na spadek populacji zajęcy i kuropatw, dlatego trudno uwierzyć, by mogły 
zaszkodzić sarnom. Kruków było niegdyś dużo więcej, a mimo to kuropatw 
i zajęcy nie brakowało. 

Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ochroną gatunkową  
częściową. Oznacza to niestety, że po uzyskaniu zgody  
od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w myśl przepisów  
o ochronie przyrody, możliwość redukcji liczebności populacji. 

Kruk pierwotnie zamieszkiwał odludne, 
rozległe lasy
Fot. Wikipedia
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Kosmopolita z wyboru – 
wróbel
Swój sukces w kolonizacji całego świata zawdzięcza umiejęt-
ności życia w bliskim sąsiedztwie z ludźmi. Można go spotkać 
niemal wszędzie – od pustynnych oaz, przez  krąg polarny,  
po wyspy oceaniczne. Naukowa nazwa tego niewielkiego  
ptaszka to Passer domesticus, czyli Wróbel domowy.

Choć tak bardzo wrósł w nasz miejsko-wiejski krajobraz, nie należy do rodzi-
mej fauny. Ptak ten jest bowiem przybyszem z południa. Swoje południowe 
pochodzenie zdradza kilkoma szczegółami. Wraz z  pierwszymi przymroz-
kami ten mały ptaszek puszy się i smutnieje, zaś w zimowe noce chowa się 
do ciepłych kryjówek. W Polsce nie występują także blisko z nim spokrew-
nione gatunki, natomiast na południu spotykamy ich wiele. 

Wróbelek istotka niewielka
Wróbel, to ptak nieduży, który bez trudu zmieści się w zwiniętej w garść dło-
ni. Długość ciała, liczona z ogonem wynosi około 16 cm, rozpiętość skrzydeł 
25 cm, zaś masa ciała to około 30 gramów. 

Dymorfizm płciowy 
Jak u większości zwierząt,l jest on wyraźnie zaznaczony. Młode samce, nawet 
zaraz po opuszczeniu gniazda można odróżnić od samic po ciemnym, a nie 
prawie białym podbródku. Wbrew obiegowym opiniom wróbel nie jest nijaki 
i szary. Samiec ma na grzbiecie i skrzydłach czarne, ciemnobrązowe i rdzawe 
pręgi, biały pasek na skrzydłach, brzuch beżowy lub popielaty, czarne podgar-
dle i szarą czapeczkę na głowie. Samica, jak u większości ptaków, jest skrom-
niejsza i mniej barwna. Jej ciało jest szare z czarno-płowymi plamkami. 

Blisko domów
Ten niewielki ptaszek prowadzi typowo osiadły tryb życia. W poszukiwaniu 
pożywienia pokonuje niewielkie dystanse, rzadko przekraczające odległość 
2 km. Najczęściej można go spotkać poruszającego się po ziemi w charak-
terystycznych podskokach. Wróbla śmiało można nazwać ptaszkiem towa-
rzyskim. Poza okresem lęgowym gromadzi się i  żeruje w  dużych stadach,  
co sprawia, że wszędzie go pełno. 

Mało wybredny smakosz
Wróble żywią się głównie nasionami. Chętnie zjadają ziarna pszenicy 
i jęczmienia, szczególnie gdy są jeszcze niedojrzałe i zawierają „mleczko”. 
Przepadają też za nasionami konopi i  słonecznika, jednak ich przysma-
kiem jest mak. Zdobywają go, wydziobując w dnie makówki małe otwory. 
Wiosną spożywają ze smakiem owady i  gąsienice, lubią też wszelkiego 
rodzaju resztki z ludzkich stołów. 

Niestraszny strach na wróble 
Choć zalicza się go do ptaków wyjątkowo tchórzliwych, wróbel szybko pojmu-
je, co jest dla niego bezpieczne, a co nie. Stawiane przez ludzi strachy na wróble 
są skuteczne najwyżej przez kilka dni. Kiedy wróbel oswoi się z widokiem stra-
cha, przestaje zwracać na niego uwagę. Co odważniejszy potrafi nawet uwić so-
bie w gniazdo w jego rękawie. Dlatego wróble są częstymi gośćmi karmników, 
które traktują jak swoją stołówkę, wyganiając z nich inne ptaki. 

Monogamiczne związki
Wróble żyją w długotrwałych, nawet wielosezonowych związkach. Większość 
par wyprowadza dwa lęgi, choć zdarzają się i takie, które mają trzy, a nawet 
cztery w sezonie. Lęgi trwają od kwietnia do sierpnia. Gniazda budują naj-
częściej w szczelinach budynków, pod dachówkami lub w budkach lęgowych, 
a także w gniazdach bocianów i oknówek. 
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Przegonić właściciela
Ciekawe jest to, że aby wprowadzić się do już zamieszkanego przez innego pta-
ka gniazda, wróbel musi najpierw przegonić prawowitego właściciela. Robi to 
wyjątkowo skutecznie ‒ hałasuje przy nim przez cały dzień, dopóki jego po-
przednik nie będzie miał dość, po czym bezceremonialnie się wprowadza. 

Obrona przed rabusiem
Samica wróbla składa od 5 do 6 jaj w pierwszym lęgu, do 3 w kolejnych. 
Choć wydawać by się mogło, że wszystkie zniesione przez samiczkę jaja są 
jednakowej wielkości, nic bardziej mylnego. Okazuje się, że pierwsze jajo na 
początku lęgu jest małe, co sprzyja stopniowemu pojawieniu się kolejnych, 
które są już zdecydowanie większe, ostatnie natomiast, wygaszające pro-
dukcję jest nie tylko najmniejsze, ale też słabo ubarwione i niezapłodnione. 
Składanie takiego jaja jest wynikiem przystosowania się wróbli do ochrony 
lęgów przed rabunkiem ze strony większych ptaków, w tym srok, które jako 
pierwsze zawsze chwytają rzeczy wyróżniające się z otoczenia. 

Spadek populacji 
Choć wciąż popularny, wróbel nie jest wcale najliczniejszym z polskich pta-
ków. Rozwój cywilizacyjny powoduje spadek liczebności w  centrum miast 
i wycofywanie się wróbli na ich obrzeża i na wieś. Przycięte drzewa i skoszo-
ne równo trawniki przestają być naturalnym i wystarczającym schronieniem 
dla ptaków. Nowoczesna architektura także nie pozwala na znajdowanie wy-
godnych szczelin na gniazda. Dlatego, pozostawiając niewielkie enklawy zie-
leni lub wywieszając skrzynki lęgowe można pomóc wielu ptakom.

Wróbel zwyczajny – samiec. Fot. Wikipedia

Dla przyszłych pokoleń
Choć wymieranie gatunków jest procesem naturalnym,  
który wymusza ewolucja, to człowiek tak szybko  
i na tak wielką skalę przekształca przyrodę, że tempo  
wymierania przybiera katastrofalne rozmiary. 

Według danych Międzynarodowej Rady Ochrony Ptaków na  całym świe-
cie występuje około 9 tysięcy gatunków ptaków. Około tysiąca gatunków 
jest zagrożonych wyginięciem. Większość z nich z powodu utraty siedlisk. 
Można tu wymienić choćby ptaki siewkowate nierozerwalnie związane 
z obszarami wodno-błotnymi. Dużym zagrożeniem jest również chemizacja 
rolnictwa i stosowanie pestycydów na szeroką skalę. Środki ochrony roślin 
upośledzają funkcje rozrodcze, powodując drastyczny spadek liczebności 
populacji wielu gatunków ptaków. Przykładem może być choćby sokół wę-
drowny, który w latach 50. i 60. XX wieku był licznie występującym ptakiem 
lęgowym naszych terenów. 
Badania nad rozrodem ptaków pozwoliły na wycofanie z produkcji niektó-
rych pestycydów oraz wprowadzenie bardziej wnikliwych badań nad sub-
stancjami nowo wprowadzanymi do obrotu. 

Łabędzie. Fot.  Monika Miniewska
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W Polsce wodniczka, w Estonii dymówka

Choć nie powstrzymamy skutków globalizacji i idących za nią przemian, dzia-
łając rozważnie możemy przyczynić się do ochrony wielu istot żywych. Pierw-
sze próby ochrony ptaków datuje się na rok 1979  i wejście w życie Dyrektywy 
Ptasiej. 
Z  czasem przedstawiciele 
Unii Europejskiej poszli 
dalej i  poprosili swoich 
członków o  wytypowa-
nie jednego ptaka, który 
będzie wizytówką kraju 
i zostanie objęty szczegól-
ną ochroną. Polska wy-
brała wodniczkę, szarego 
ptaszka z  białym paskiem 
na  głowie. Wyboru doko-
nali specjaliści z  Zakładu 
Ornitologii PAN w Gdań-
sku. Jak tłumaczą ornito-
lodzy, wodniczka mieszka 
wyłącznie na bagnach po-
rośniętych turzycą, a takie 
można znaleźć w  północ-
no-wschodnich rejonach 
Polski, głównie w  okoli-
cach Biebrzy. Polska po-
pulacja wodniczki jest naj-
większą ocalałą w Europie. 

Niemcy postawili na bociana białego. Bocian jest, co prawda naszą specjal-
nością i można by się pokusić o stwierdzenie, że to właśnie on powinien być 
u nas objęty ochroną, jednak w zdominowanych przez wielkie gospodarstwa 
Niemczech zakłada gniazda niechętnie. Stąd taki wybór. Luksemburg wyty-
pował bociana czarnego, a Słowacja orła cesarskiego. 

Estonia uznała jaskółkę dymówkę za gatunek narodowy, zaś Finlandia wy-
różniła króla kniei puszczańskich, leśnego kuraka głuszca, który u nas prawie 
całkowicie wyginął w połowie lat 80. 

Wodniczka. Fot. Wikipedia

Pod ochroną prawa
Ze względu na  zagrożenie populacji dzikich ptaków, w  różnych częściach 
świata podejmowane są próby ich ratowania. W  Polsce większość rodzi-
mych gatunków jest chroniona na  mocy Rozporządzenia Ministra Środo-
wiska w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną  
(z 16 kwietnia 2004 roku). Dodatkowo, po wstąpieniu Polski do Unii Euro-
pejskiej, wiele gatunków jest chronionych także w ramach Dyrektywy Ptasiej, 
która jest podstawowym aktem prawnym chroniącym dzikie ptaki na terenie 
wspólnoty. Niektóre gatunki dzikich ptaków są także chronione w ramach 
międzynarodowych konwencji ‒ Ramsarskiej, Bońskiej czy Berneńskiej. 

Ściśle albo częściowo 
Ustawa o ochronie przyrody dzieli ptasie gatunki na chronione ściśle i czę-
ściowo. Za gatunki ściśle chronione uważa się te, które w ciągu całego roku 
mają zapewnioną ochronę prawną. Nie można ich płoszyć, chwytać, zabijać, 
a  w okresie lęgowym nawet fotografować bez zgody odpowiednich władz. 
Gatunki chronione częściowo to takie, które w  pewnych okolicznościach 
mogą być płoszone lub nawet odstrzeliwane (np. czapla siwa czy kormoran). 
Niektóre gatunki ptaków są chronione na mocy prawa łowieckiego, zostały 
bowiem zakwalifikowane do zwierząt łownych. Można tu wymienić m. in. 
gęś gęgawę, białoczelną, zbożową, grzywacza, jarząbka, kuropatwę czy kaczkę 
krzyżówkę.

Bocian biały. Fot.  Krzysztof Konieczny
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Bocian biały. Fot.  Krzysztof Konieczny

Bocian czarny. Fot.  Wikipedia

Dymówka. Fot.  Monika Miniewska

Faworytem Holandii jest szcze-
gólny gatunek czaplowatych ‒ 
warzęcha, o  charakterystycznym 
dziobie w kształcie łyżki, niezwy-
kle rzadka i  zagrożona na całym 
kontynencie. Francja postawiła 
na  małego (wielkości kury) dro-
pia strepeta, który znika w  za-
straszającym tempie z otwartych, 
stepowych środowisk, nie wy-
trzymując presji człowieka i  wy-
wołanych przez niego zmian śro-
dowiskowych. 
Wizytówką Belgii jest biologicz-
ny wyznacznik czystych rzek, 
czyli zimorodek. To jeden z  naj-
piękniejszych i  najbardziej kolo-
rowych ptaków w naszym rejonie 
świata. 

Drop strepet – samica. Fot. Wikipedia
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Anglia wytypowała mieszkańca 
szuwarów i nabrzeży jezior, czyli 
bąka ‒ ptaka wydającego dźwięk 
przypominający odgłos dmu-
chania w  szyjkę pustej butelki. 
Czesi zaś wybrali związaną ze 
środowiskiem polnym kuropa-
twę, do  niedawna liczną w  na-
szym kraju, nie wytrzymującą 
jednak chemizacji i intensyfika-
cji upraw rolnych.

Zimorodek. Fot.  Wikipedia Kuropatwa. Fot.  Wikipedia

Bąk zwyczajny. Fot. Wikipedia

Zachowanie różnorodności terenów rolniczych i powstrzymanie  

zanikania gatunków stanowi wyzwanie dla współczesnego świata. 

Czy sporządzenie listy europejskich ptasich rzadkości pomoże ginącym 

gatunkom, okaże się niebawem. Po to bowiem, by ratować ptaki, trzeba 

przede wszystkim ratować ich kurczące się i ginące siedliska,  

a to i trudne, i kosztowne przedsięwzięcie. 

Dlatego ważna jest nasza wrażliwość na otaczający nas świat i rozwaga 

w podejmowaniu wszystkich działań. 
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