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Szanowni Państwo, Miłośnicy Przyrody,

Białystok i jego tereny zielone dają wiele moż-
liwości do  podglądania  ptasiego świata, któ-
ry o każdej porze roku zaskakuje i zadziwia. 

Do obserwacji ptaków nie trzeba wiele przygo-
towań czy akcesoriów. Spacer po Plantach, Lesie 
Zwierzynieckim czy po stawach Dojlidzkich oprócz 
walorów rekreacyjnych może przynieść miłośni-
kom przyrody dużo nowych wrażeń. Nasze miasto  
i jego okolice może poszczycić się pięknymi, natu-
ralnymi terenami zielonymi, które łączą się z dziki-
mi kompleksami puszcz i dolin rzecznych.

Zachęcam do spędzania wolnego czasu na świe-
żym powietrzu z lornetką lub aparatem fotogra-
ficznym. Każda pora roku i teren, w którym się po-
jawimy daje możliwość podglądania ptaków. Uczestnicząc w obserwacjach możemy też 
wspierać aktywną ochronę ptaków i ich siedlisk prowadzoną od 25 lat przez Polskie Towarzy-
stwo Ochrony Ptaków.

Dzięki poparciu Urzędu Miasta i Prezydenta Białegostoku możemy uświadomić sobie jak cie-
kawe i “zielone” jest nasze miasto.

Zapraszam i dziękuję, 
Tomasz Kułakowski 
Prezes PTOP
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Zielony Białystok

Białystok, to jedno z bardziej zielonych miast Polski. Oprócz dobrze znanych parków, 
mamy na każdym niemal osiedlu mniejsze lub większe lasy. Hałas śpiewających o świ-
cie ptaków budzi nas każdej wiosny. Zimą natomiast, przylatuje wiele skrzydlatych go-

ści ze wschodu i północy, gdzie mrozy są zbyt silne by znaleźć coś do jedzenia. Ptaki te – jak 
jemiołuszki, czeczotki, jery, gile – żerują zwykle stadkami na jarzębinach, berberysach i in-
nych krzewach, często zupełnie nie bojąc się przechodniów. 

Ptaki można jednak oglądać nie tylko w parkach i lasach. Białystok obfituje w stare sady  
i ogrody gdzie gniazduje mnóstwo interesujących gatunków. Niektóre –  tj. pleszki, kop-
ciuszki, pliszki – gniazdują szczególnie blisko człowieka, w starych budynkach i pod dacha-
mi. Wreszcie, mamy rzekę Białą a w samym mieście oraz na jego obrzeżach nie brakuje rów-
nież stawów, po których od wiosny do jesieni pływają łyski, krzyżówki i czernice. Daje nam to 
wszystko wyjątkowe możliwości obcowania z przyrodą. 

Wystarczy zatrzymać się czasem na chwilę by ujrzeć piękno otaczających nas ptaków. Po-
mocna może być również lornetka i atlasy do rozpoznawania gatunków, których nie braku-
je ostatnio na księgarnianych 
półkach. Zapraszamy więc na 
spacer z ptakami...

Ptaki otaczają nas każdego 
dnia, choć często nie zwra-
camy na nie większej uwa-
gi. Chwila spędzona w parku 
czy pobliskim lesie dostarczyć 
może wielu wrażeń rodem 
z National Geographic czy  
Discovery Channel. 

Dzięki staremu Zwierzyńco-
wi, rozpoczynając wędrówkę 
w centrum, można wyjść poza 
miasto nie wychodząc wcale  
z terenów zielonych. 

KK
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Stawy Dojlidzkie
Las Zwierzyniecki

Planty

Rez. Antoniuk

Las Pietrasze

Spośród wszystkich „zielonych” miejsc w Białymstoku, cztery są szczególnie godne polecenia 
do obserwacji ptaków: Rezerwat Antoniuk, Planty, Stawy Dojlidzkie i Las Zwierzyniecki.

Gdzie obserwować ptaki?



�

Park Branickich i Planty

Nie ma chyba bardziej oczywi-
stego miejsca na obserwa-
cje ptaków w Białymstoku niż 

Planty. Wszyscy kojarzymy ten Park  
z fontannami i praczkami, albo z lo-
dami i psem Kawelinem. Gniazduje 
tu jednak i zimuje wiele gatunków 
ptaków, a prowadzenie obserwacji 
jest zwykle o tyle proste, że ptaki są 
dość oswojone z ludźmi. Zobaczyć tu 
można m.in. zaganiacze, sosnówki, 
kowaliki czy gile. Od wiosny do jesie-
ni, park rozbrzmiewa różnorodnoś-
cią ptasich śpiewów. To lęgowe ptaki 
oznajmiają innym o zajętych teryto-
riach. Zimą natomiast, choć ciszej, to 

wcale nie jest tu spokojniej. Wędrowne stada jemiołuszek, gili, czeczotek i czyży w pośpiechu 
zajadają się owocami i nasionkami drzew i krzewów.

Stary drzewostan obfituje w po-
karm i miejsca gniazdowe - kry-
jówek i dziupli jest tu bez liku. To 
doskonałe warunki dla sikor, dzię-
ciołów, muchołówek czy drozdów.

Taki krzew jarzębiny to doskonała 
stołówka na wiele tygodni. Drob-
ne owoce to przysmak i często 
główne zimowe pożywienie wielu 
ptaków, na zdjęciu - kwiczoł.

MP
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Las Zwierzyniecki

Las Zwierzyniecki to fragment zu-
pełnie naturalnego lasu - taka 
puszcza w mieście. Jest tu nie-

wiele ścieżek, za to rozległy drzewo-
stan kryje w sobie mnóstwo ptaków. 
Zobaczyć tu możemy wiele leśnych 
gatunków, o których mieszkańcy in-
nych dużych miast mogą jedynie po-
marzyć. Należą do nich np. puszczyk, 
muchołówka mała, grubodziób czy 
dzięcioł średni. 

Jak zwykle, na łowy najlepiej wybrać 
się o świcie, gdy aktywność zwierząt 
jest najwyższa. Wiele ptaków, które 
zobaczyć i usłyszeć można z rana, sta-

je się potem ciche i skryte. Najwięcej zobaczymy oczywiście w porze lęgowej czyli wiosną  
i latem. Zajęte śpiewem lub zbieraniem pokarmu ptaki, oglądać można przez długie 
godziny.

Dzięcioł średni to jeden z naj-
rzadszych w Polsce dzięciołów.  
W Białymstoku gniazduje jednak 
co najmniej kilka par. Są mniejsze 
od pospolitych dzięciołów dużych 
i mają całkowicie karminowo-czer-
woną czapeczkę.

Świt to najlepsza pora na spacer 
w lesie. Zwierzyniec oferuje nam 
oprócz śpiewających ptaków rów-
nież niezapomniane widoki, ni-
czym prastara puszcza.
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Las Pietrasze to prawdziwy ra-
rytas dla obserwatora ptaków. 
Mieszany las oraz bór sosnowy 

obfitują w gatunki które niechętnie 
zaglądają w głąb miejskiej aglomera-
cji. Bez większych problemów może-
my tu zaobserwować czubatkę, sos-
nówkę, kowalika, sójkę czy dzięcioła 
czarnego, a nawet jarząbka.

Wystarczy chwila spędzona w tym le-
sie aby zostać świadkiem wspaniałe-
go spektaklu przyrody, i to o każdej 
porze roku. Wiosną, możemy spodzie-
wać się oczywiście więcej ptaków, ale 
i zimą prędko otoczą nas sikory, ko-
waliki i mysikróliki.

Las Pietrasze i Rez. Antoniuk

Sójka nielubiana jest zwykle przez 
myśliwych - tych leśnych jak i tych 
z miasta. Dlaczego? Zwą ją leśnym 
krzykaczem - już z daleka wykry-
wa i okrzykuje swym chrapliwym 
głosem zbliżającego się intruza.

Nie musimy wyjeżdżać z miasta by 
zakosztować spaceru po puszczy. 
Rezerwat Antoniuk to często nie-
doceniany a dosyć stary, zróżni-
cowany i pełen ptaków fragment 
Lasu Pietrasze.

KK
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Stawy Dojlidzkie

To miejsce kojarzymy głownie  
z plażą, obleganą przez tłumy w 
upalne, letnie dni. Nieobce jest 

również wędkarzom. Z boku główne-
go stawu plażowego, jest jednak pa-
ręnaście mniejszych, prywatnych sta-
wów hodowlanych ryb które wręcz 
kipią od ptasiego życia. Dojlidzkie 
Stawy wymieniane są na zagranicz-
nych portalach obserwatorów pta-
ków jako jedne z najlepszych miejsc 
w Europie do obserwacji m.in. lęgo-
wych perkozów, których mamy tu aż 
cztery gatunki. Wystarczy podjechać 
do stawów od strony ogródków dział-
kowych by naszym oczom ukazała się 

kolonia lęgowa mew śmieszek i przeogromne bogactwo ptaków wodnych i trzcinowych. 
Oprócz drobnych, takich jak remiz, potrzos czy trzciniak, zaobserwować tu możemy m.in. 
rzadkiego, tundrowego łabędzia 
krzykliwego, naszego największe-
go ptaka drapieżnego – bielika 
czy kolorowe i zwinne błotniaki 
stawowe.

Łabędzie krzykliwe nie słyszały  
o ocieplaniu się klimatu. Ich ojczy-
zną jest zimna tundra. Nie prze-
szkadza im to jednak od paru-
nastu lat gniazdować i w Polsce. 
Mamy obecnie około 20 par.

Typowy obrazek na dojlidzkich 
stawach. Śmieszki próbują wy-
kraść łysce smakowitego okonia.  
O każdej porze roku jest tu 
ciekawie.

MM
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Ptaki parków, lasów i ogrodów

Wrony związane są bardziej z obrzeżami 
miast i terenami rolniczymi, coraz częś-
ciej jednak spotkać je można też i w mie-
ście. Do niedawna nazywano ją wroną siwą  
w odróżnieniu od czarnowrona występu-
jącego w zachodniej Europie. Gniazduje 
pojedynczo, gniazdo zakłada wysoko na 
drzewie. Dlaczego wysoko? Bo wyżej nie 
może.

GAwRon, Corvus frugilegus

KAwKA, Corvus monedula

wRonA, Corvus corone

Charakterystyczny ptak, wielkości gołę-
bia, znany nam z widzenia dość dobrze. 
W okresie jesienno-zimowym przylatują 
do nas kawki z północy i wschodu. To one 
latają chmarami ponad miastem, często  
z domieszką gawronów i nie chcemy nigdy 
zaparkować pod drzewem, które wybrały 
sobie na noclegowisko.

Gawrony gniazdują w koloniach, na które 
wybierają sobie wysokie drzewa. Głośno 
kraczą, często utrudniając życie okolicz-
nym mieszkańcom. Po zakończeniu lę-
gów łączą się w stada z kawkami i koczują  
w ten sposób żerując często na wysypi-
skach śmieci. Nasze gawrony, podobnie 
jak kawki odlatują do zachodniej Europy 
a ptaki które spotykamy zimą pochodzą  
z północnego wschodu.

Lista ptaków widzianych na obszarze całego miasta przekracza 100 gatunków a może  
i nawet sięga 200, nie da się więc zaprezentować tu ich wszystkich. Postaramy się po-
kazać te najpospolitsze, co nie oznacza, ze zwyczajne. Czasem nawet wręcz przeciwnie 

– otaczające nas pospolite gatunki ptaków kryją w sobie wiele ciekawostek.

MP
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SójKA, Garrulus glandarius

SieRPówKA, Streptopelia decaocto

PuSZcZyK, Strix aluco

Sójki nie trzeba szukać, to one znajdą nas 
jak tylko wejdziemy do lasu. Są bardzo 
ciekawskie i zawsze pierwsze krzyczą 
widząc nadchodzącego intruza. Sójki nie 
wybierają się nad morze i raczej nigdy 
tego nie robiły. Ich wzmożona jesienna 
aktywność to zbieranie zapasów żołędzi 
i orzechów na zimę. Chowają je w dziu-
plach lub zakopują w ziemi by mieć coś 
na czarną godzinę. Nie zawsze jednak 
potem o nich pamiętają. 

Sierpówka to jedna z większych ptasich 
tajemnic. Ptak ten pochodzi z Indii i Pa-
kistanu. Najpierw, parę wieków temu 
zasiedlił Turcję a w przeciągu ostatnich 
�0 lat, skolonizował niemal całą Euro-
pę. W Polsce pierwsze ptaki pojawiły się  
w 1��� roku, ciekawe co będzie dalej.. 
Niektórzy ludzie nazywają je cukrówka-
mi. Dlaczego? Wystarczy wsłuchać się  
w głos: „cukrrhuu, cukrrhuu”.

Puszczyk to nasza najpospolitsza sowa, mamy ich w kra-
ju około �0 tysięcy par. Do lęgów przystępują już zimą. 
Wracając nocą przez park możemy usłyszeć ich charak-
terystyczne pohukiwania lub przeraźliwy głos samicy: 
„kjuwit!” Spotkać je można jednak o każdej porze roku  
a najłatwiej chyba wiosną. Młode ptaki opuszczają wtedy 
gniazdo nie zawsze jeszcze umiejąc latać i intensywnie 
nawołują rodziców o pokarm.

MP
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Powszechnie uważane za najlicz-
niejsze ptaki a w rzeczywistości co-
raz mniej liczne wróble są w tabeli 
pospolitości dopiero na 2� miejscu! 
Dominują jednak w miastach i stąd 
to nieporozumienie. Jako jedne  
z niewielu ptaków żyją w długo-
trwałych związkach. Niestety wsku-
tek braku miejsc do gniazdowania 
oraz odpowiedniej bazy pokarmo-
wej, wróble stają się coraz rzadsze 
w zachodniej Europie a i u nas 
powoli przenoszą się na obrzeża 
miast.

Ten uroczy krewniak wróbla za-
mieszkuje zwykle tereny wiejskie. 
Rozpoznamy go po brązowej cza-
peczce i czarnej kropce na białym 
policzku. W przeciwieństwie do 
wróbla, obie płcie mazurka wyglą-
dają tak samo. Gniazduje w dziu-
plach i budkach lęgowych a zimą 
tworzy liczne stada odwiedzające 
karmniki i łany chwastów, całkiem 
podobnie do szczygłów i czeczotek. 
Niestety, jego liczebność również 
spada w ostatnich latach.

Zięba jest najpospolitszym ptakiem 
Europy, Polski również. Występu-
je w niemal każdym możliwym 
siedlisku – w miejskich parkach,  
w krajobrazie rolniczym, na bagnach,  
w lasach czy w górach. Charaktery-
styczny śpiew zięby usłyszeć moż-
na od marca do lipca, wystarczy 
wsłuchać się nieco w ptasi harmi-
der by wyłowić uchem dźwięczną 
piosenkę.

wRóBeL, Passer domesticus

MAZuReK, Passer montanus

ZięBA, Fringilla coelebs

KK
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Po ziębie i trznadlu to trzeci najlicz-
niejszy ptak w kraju. Szpaki zjawiają 
się u nas już w marcu, wydaje im 
się, że śpiewają lecz przypomina to 
raczej hałaśliwy szczebiot. Gniazdu-
ją w dziuplach i budkach lęgowych, 
nierzadko brutalnie wyrzucając ist-
niejący lęg sikor czy mazurków. Co-
raz częściej też zakładają gniazda  
w zakamarkach budynków. Późnym 
latem i jesienią odwiedzają czasem 
ogrody i sady nie zawsze wzbudza-
jąc miłość właścicieli owocowych 
drzewek

Kosy są coraz liczniejsze w miej-
skich parkach, zaczęły nawet po-
jedynczo zimować w Białymstoku. 
Zwykle widzimy te piękne czarne 
ptaki żerujące pod drzewami i na 
trawnikach. Przylatują do nas już  
w marcu i nawet gdy leży jeszcze 
śnieg, często słyszymy o zmierz-
chu ich przepiękny fletowy śpiew 
dochodzący z samego czubka 
drzewa.

Kwiczoły to liczne, hałaśliwe drozdy, 
gniazdujące pojedynczo i w kolo-
niach. Jesienią i zimą trzymają się 
w stadach żerując na drzewkach 
owocowych. Natomiast wiosną  
i latem najczęściej widzimy je na 
trawnikach gdzie skrzętnie wyjada-
ją dżdżownice, ślimaki i owady.

SZPAK, Sturnus vulgaris

KoS, Turdus merula

KwicZoł, Turdus pilaris

MP

MP
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Kowalik to wśród ptaków prawdziwy akrobata. Potra-
fi poruszać się po pionowych pniach drzew zarówno  
w górę jak i głową w dół a nie potrafią tego nawet dzię-
cioły. Żeby tego było mało, jest dosyć pomysłowy. Czę-
sto zakleja gliną wejście do dziupli, pozostawiając jedy-
nie niewielki otwór. Pisklęta są wtedy bezpieczne – nie 
dosięgnie ich żaden kot czy kuna. Ten występujący  
w Białymstoku i okolicach, to najrzadszy w Polsce, 
wschodnioeuropejski podgatunek.

Bogatka gniazduje w dziuplach  
i budkach lęgowych, nauczyła się 
jednak wykorzystywać środowisko 
człowieka i często buduje gniaz-
do w zakamarkach budynków 
czy słupkach ogrodzeniowych. Są 
dość towarzyskie, często tworzą 
zimą mieszane stada z innymi sikorami i licznie pojawiają się przy karmnikach. Bogatka jest 
chyba najlepiej znaną wszystkim sikorą. Być może dlatego, że jest też najmniej płochliwa  
i zdarza się, że korzysta z poczęstunku wprost z ręki człowieka. Jest też piątym najpospolit-
szym ptakiem w Polsce. 

Jak wszystkie sikory, modraszka 
gniazduje w dziuplach i budkach 
lęgowych o małym otworze. Zimą 
często łączy się w stada z bogatkami.  
To kolejna z najbardziej znanych si-
kor. Jest dosyć ciekawska i agresyw-
na, przepędzając z karmnika nawet 
większe od siebie ptaki. Samczyk mo-
draszki jest nieco bardziej jaskrawo 
niebieski od samiczki, co widać jedy-
nie przy bezpośrednim porównaniu 
lub w dobrym świetle.

MoDRASZKA, Parus caeruleus

BoGAtKA, Parus major

KowALiK, Sitta europaea

ŁM
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Czarnogłówki rzadziej spotykamy 
w mieście, zdarza się jednak, że od-
wiedzają karmniki. Czasem może-
my też zobaczyć łudząco do niej 
podobną sikorę ubogą. Na pierw-
szy rzut oka trudno je od siebie od-
różnić, często przysparza to trudno-
ści nawet wprawnym ornitologom. 
Gniazdują jednak w innych siedli-
skach. Sikora uboga chętniej wy-
biera naturalne, liściaste i miesza-
ne lasy a czarnogłówka gniazduje 
w wierzbowych zaroślach w doli-
nach rzek oraz w suchych sosno-

wych lasach, chętnie też zajmuje budki lęgowe. Obydwie potrafią same wydłubywać dziuple 
w spróchniałych pniakach. Niestety ich liczebność szybko spada, co wiąże się prawdopodobnie 
ze zmianami w gospodarce leśnej.

Urocza , mała sosnówka wygląda 
nieco jak wyblakła miniaturka bo-
gatki. Brakuje jej jednak czarnego 
krawacika a na potylicy ma wy-
raźnie widoczną białą plamę. Lubi 
suche, sosnowe lasy, można jed-
nak spotkać ją w parku i ogrodach, 
szczególnie zimą, gdzie lubi żero-
wać w tujach i przy karmnikach.

Czubatka coraz częściej zjawia się 
zimą przy karmnikach w towarzy-
stwie innych sikor. Ta charaktery-
styczna niewielka sikorka gniazduje 
w suchych sosnowych lasach i z re-
guły tam najłatwiej możemy ją zo-
baczyć. Łatwo ją poznać i usłyszeć 
typowy, dźwięczny głos: „gjurrl, 
gjurrl”.

cZARnoGłówKA, Parus montanus

SoSnówKA, Parus ater

cZuBAtKA, Parus cristatus
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Pliszki gniazdują wykorzystując gzymsy i szpary  
w budynkach oraz często pod mostami. Wystarczy 
im lekko osłonięta półka. Wiemy że pliszka ogonkiem 
kiwa ale po co? Najprawdopodobniej wypłasza dzię-
ki temu ukryte w roślinności owady i potem łapie je  
w locie. Warto przyjrzeć się bliżej tym wesołym 
ptaszkom.

Samce kapturki mają czarną czapecz-
kę a samiczki - brązową. Przylatują już  
w kwietniu i samce przepięknie śpiewa-
ją fletowym, perlistym głosem. Gniazd-
ko wiją nisko nad ziemią, dobrze ukryte 
wśród gęstej roślinności. Są najliczniej-
sze ze wszystkich pokrzewek. Nawet  
w miastach pozostają jednak dosyć pło-
chliwe i niełatwo je zobaczyć.

Egzotycznie wyglądająca, kolorowa 
pleszka przylatuje do nas wiosną 
już w kwietniu. Samce intensywnie 
śpiewają zarówno w ciągu dnia jak  
i w środku krótkiej, majowej nocy, 
nierzadko z dachu budynku czy 
szczytu anteny. Gniazdują w parkach 
i ogrodach, w półdziuplach i zaka-
markach budynków. Jej liczebność 
w Polsce w ostatnich latach wzra-
sta, czym wyróżniamy się na mapie 
Europy.

PLiSZKA SiwA, Motacilla alba

KAPtuRKA, Sylvia atricapilla

PLeSZKA, Phoenicurus phoenicurus
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Dzięcioł duży to nasz najpospolitszy 
dzięcioł. Samce noszą czerwoną cza-
peczkę na potylicy, u samic, cała głowa 
jest czarna. Jako jedyny z dziewięciu 
polskich gatunków dzięciołów nauczył 
się wyjadać nasionka z szyszek sosen  
i świerków. Pod jego ulubionymi drze-
wami widać wtedy pokaźne stosy wy-
jedzonych szyszek. Wiosną intensyw-
nie bębnią w suche konary zaznaczając  
w ten sposób swoje terytorium. Ozna-
cza  to, że nadszedł czas lęgów.

Z tego ptaka możemy być dumni. 
Dzięcioł średni jest u nas dość liczny,  
a że do gniazdowania i zerowania 
potrzebuje dużych i starych liścia-
stych drzew – to znak, że nie jest  
z naszą przyrodą jeszcze tak źle. Jest 
nieco mniejszy od dzięcioła dużego 
o subtelniejszym ubarwieniu. Za-
równo samce jak i samiczki noszą 
karminowo-czerwoną czapeczkę.

Dzięcioł czarny imponuje rozmiarami. Jest nieco tylko mniej-
szy od wrony. Odzywa się głośno i często widujemy go lub 
słyszymy podczas spacerów po lesie. W mieście raczej nie 
spotykany. Samiec ma całą czerwoną czapeczkę podczas 
gdy samica jedynie czerwoną plamkę na potylicy. Chętnie 
rozłupuje spróchniałe pnie drzew w poszukiwaniu larw 
mrówek a zimą rozkopuje mrowiska. Lubi suche, sosnowe 
lasy jak i podmokłe olsy. Ważne, by w okolicy nie brako-
wało martwego drewna pełnego larw mrówek i innych 
owadów.

DZięcioł cZARny, Dryocopus martius

DZięcioł śReDni, Dendrocopos medius

DZięcioł Duży, Dendrocopos major
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jeMiołuSZKA, Bombycilla garrulus

GRuBoDZióB, Coccothraustes coccothraustes

DZwoniec, Carduelis chloris

Pospolite u nas zimą jemiołuszki 
zjawiają się zawsze, gdy na północy 
zima jest już zbyt sroga. Spotkać je 
można w dużych stadach, jak żerują 
na jemiole czy jarzębinie. Słyszalne 
już z dużej odległości ciche głosiki:  
„srrrr, srrrr” to niemal jak dzwoneczki 
zaprzęgu reniferów.

Grubodziób swym potężnym dzio-
bem rozłupuje nawet najtwardsze 
nasiona i pestki. W grabowych la-
sach i parkach mogą być dość licz-
ne. Najłatwiej jednak oglądać je je-
sienią i zimą, gdy stadkami żerują 
na nasionach grabu lub drzewkach 
owocowych. Często odwiedzają też 
karmniki, gdzie błyskawicznie zaj-
mują dominującą pozycję i niechęt-
nie dzielą się pokarmem z innymi 
gośćmi.

Dzwońce możemy często obser-
wować w pobliskich lasach ale też  
i parkach czy ogrodach, gdzie szcze-
gólnie zimą chętnie odwiedzają kar-
mniki i drzewka owocowe. Ich nazwa 
pochodzi od charakterystyczne-
go, dzwoniącego śpiewu samców. 
Gniazdują chętnie w gęstych krza-
kach tui i jałowców.
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cZecZotKA, Carduelis flammea

SZcZyGieł, Carduelis carduelis

cZyż, Carduelis spinus

Czeczotki nielicznie gniazdują na północy i południu kra-
ju, u nas jednak tylko zimują ptaki z dalekiej północy.  
To kolejny przybysz, który w niektórych latach pojawia się 
zimą bardzo licznie i obserwowany może być bez proble-
mu nawet w centrum miasta. Czeczotki latają w stadkach, 
podobnie jak szczygły i wyjadają nasionka chwastów. War-
to wiec zwracać zimą uwagę na nie wykoszone nieużytki 
i łąki. Często toczy się tam intensywne, ptasie życie.

Szczygły to jedne z bardziej koloro-
wych ptaszków. Poznamy je po czer-
wonej maseczce, której nie mają ptaki 
młode, i po jaskrawo-żółtym pasku na 
skrzydłach. Podobnie jak czyżyki, lata-
ją zimą w stadkach i żerują na chwa-
stach, często na ostach, wyjadając  
z nich nasionka.

Czyże gniazdują wysoko w koronach 
świerków, ich wykrycie i obserwo-
wanie w porze lęgowej jest dosyć 
trudne. Zimą latają stadami po pa-
rędziesiąt osobników i objadają się 
nasionkami brzóz i olch. Nasionka te 
są dosyć małe, muszą się więc przy 
tym zimowym żerowaniu nieźle na-
trudzić. Dzięki temu możemy oglądać 
je często z bliskiej odległości. Nierzad-
ko odwiedzają tez karmniki, gdzie  
z uwielbieniem objadają się nasion-
kami słonecznika.MP
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GiL, Pyrrhula pyrrhula

tRZnADeL, Emberiza citrinella

PotRZoS, Emberiza schoeniclus

Gile, które spotykamy w mieście zimą, również pochodzą 
ze wschodu i z północy. Żerują w stadkach i możemy je 
wtedy do woli oglądać. Łatwo odróżnić jaskrawoczerwone 
samce od bladoróżowych samiczek. Są bardzo towarzy-
skie i zawsze trzymają się razem. Wiosną stają się skryte  
i tylko ciche pogwizdywanie świadczy o ich lęgach wysoko 
w koronach drzew. Gile są jednak, podobnie jak szczygły, 
coraz rzadsze.

Zaraz po ziębie, trznadel to nasz drugi najpospolitszy ptak 
w kraju. Charakterystycznie ubarwiony samiec zawsze rzuca 
się w oczy, jednak i samiczkę nietrudno poznać po rdzawym 
kuprze. Trznadle z upodobaniem śpiewają swą piosenkę 
która brzmi nieco jak piąta symfonia Beethovena. Siedzą 
przy tym na przydrożnych krzewach i drzewach i nie są przy 
tym specjalnie płochliwe.

Samce potrzosa są kontrastowo ubarwione – łatwo je po-
znać  po czarnej czapeczce z białym wąsem. Samiczki, jak 
to często (choć nie zawsze) w ptasim świecie bywa, są mniej 
kontrastowe. Gniazdują na ziemi lub tuż nad nią, w gęstwi-
nie trzcin lub szuwarowych zarośli. Początkowo nagie i ślepe 
pisklęta, już po dwóch tygodniach od wyklucia opuszczają 
gniazdo.

Ptaki wodne i trzcinowe
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tRZciniAK, Acrocephalus arundinaceus

RoKitnicZKA, Acrocephalus schoenobaenus

ReMiZ, Remiz pendulinus

Trzciniak to największy z trzcinowych 
śpiewaków. Daje się oglądać z bar-
dzo bliska gdy głośno i zapamiętale 
śpiewa ze szczytu trzcin lub krzewu. 
Jak większość ptaków trzcinowych 
– gniazdo wije z źdźbeł traw pomię-
dzy łodyżkami trzcin, tuz nad ziemią 
lub wodą.

Rokitniczka to bardzo pospolity  
i hałaśliwy ptak trzcinowisk i turzy-
cowisk. Widać ją często jak przemy-
ka wśród niskiej roślinności, rozpo-
znamy ją po białej brwi nad okiem. 
To prawdziwi sprinterzy wśród pta-
ków - wysiadywanie jaj i wykarmie-
nie piskląt zajmuje im jedynie około 
miesiąca. Samczyk na tym zdjęciu był 
dodatkowo estetą - śpiewał wyłącz-
nie wśród kwiatów kosaćca. Najczęś-
ciej jednak widzimy je w trzcinach.

Remizy wiją charakterystyczne, mi-
sterne gniazda zwisające z cieniut-
kich gałązek, zwykle nad wodą. Bu-
dową gniazda zajmują się wyłącznie 
samce. Wiją ich corocznie wiele i tyl-
ko niektóre zostają wybrane przez 
samiczki i ukończone. Wtedy sami-
ca składa w nich jajeczka. Robi to 
często w wielu gniazdach różnych 
samców i albo wysiaduje sama, albo 
zostawia jednemu z samców, który z 
kolei również nie zawsze ma ochotę 
wysiadywać. W ten sposób remizy 
żyją sobie w poszerzonych rodzinach  
i mają się całkowicie dobrze.
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PeRKoZ DwucZuBy, Podiceps cristatus

PeRKoZ RDZAwoSZyi, Podiceps grisegena

ZAuSZniK, Podiceps nigricollis

Perkoz dwuczuby znany jest nam 
głównie z pojezierzy. Żywi się rybami 
i aby pomoc sobie w ich przełykaniu 
i trawieniu, zjada regularnie własne 
piórka. W spokojny wiosenny pora-
nek możemy czasem zaobserwować 
piękny rodzinny obrazek, jak dorosły 
ptak pływa nosząc pasiaste pisklęta 
na grzbiecie a drugi rodzic poluje 
co chwila karmi młode na grzbiecie 
partnera. Robią to zresztą też i pozo-
stałe nasze perkozy.

Ten piękny i rzadki perkoz jest sta-
łym bywalcem dojlidzkich stawów, 
gdzie co roku gniazduje około trzech 
par. Wiosną można je również usły-
szeć. Głosy perkozów rdzawoszyich 
nie należą może do najprzyjemniej-
szych dla ludzkich uszu, ich gody to 
już jednak inna bajka. Ptaki stroszą 
się i prezentują przed sobą, ganiają 
po wodzie, nurkują, grają prawdziwe 
ptasie przedstawienie.

Zauszniki zawsze wzbudzają wes-
tchnienia zagranicznych wycieczek 
obserwatorów ptaków. Nic dziwnego 
– głęboka czerń głowy i szyi, jaskra-
wo czerwona tęczówka i kępka zło-
cisto-rudych piórek w okolicy ucha, 
od której zresztą wzięła się polska 
nazwa tych ptaków. Chętnie korzy-
stają z ochrony większych ptaków  
i zakładają gniazda wewnątrz kolonii 
lęgowych śmieszek i rybitw.
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śMieSZKA, Larus ridibundus

łySKA, Fulica atra

łABęDź KRZyKLiwy, Cygnus cygnus

Śmieszki to najpospolitsze śródlądowe mewy. Czasem są 
mylone z rybitwami od których są masywniejsze, mają 
mniejszy dziób, węższe skrzydła i bardziej wyprostowa-
ną postawę. Gniazdują kolonijnie na stawach rybnych  
i w rozległych trzcinowiskach na skraju zbiorników wod-
nych. Są przeraźliwie hałaśliwe i potrafią być agresywne. 
Każdego, kto zbliży się do kolonii lęgowej będą napasto-
wać tak długo, aż zrezygnowany odejdzie.

Łyski należą do rodziny chruścieli. Od 
kaczek odróżniają się już na pierwszy 
rzut oka budową dzioba, który przy-
pomina bardziej dziób kury. Nie mają 
też typowej dla kaczek błony pław-
nej między palcami nóg a jedynie 
płaskie, rogowe blaszki wzdłuż pal-
ców zwiększające nieco powierzch-
nię pływną ich łapek. Są dość liczne 
na dojlidzkich stawach a przy tym 
niepłochliwe, dają się więc łatwo 
obserwować.

Łabędź krzykliwy to tundrowy krew-
niak łabędzia niemego, gniazdujący  
w naszym kraju od niedawna. Jest 
dość płochliwy, jednak jedna para 
od paru lat upodobała sobie dojlidz-
kie stawy i zręcznie przegania stam-
tąd inne łabędzie, co roku wychowu-
jąc młode. Rozpoznamy go po żółtej 
nasadzie dzioba i wyprostowanej 
szyi. Swe przybycie na teren lęgowy 
oznajmiają wiosną głośnym trąbie-
niem które brzmi niemal jak klakson 
samochodu.MP
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KRZyżówKA, Anas platyrhynchos

cZeRnicA, Aythya fuligula

GłowienKA, Aythya ferina

Znana wszystkim, pospolita kaczka. 
Niemal każdy dokarmiał krzyżów-
ki w parku. Warto tu wspomnieć, że 
dla ich zdrowia lepiej byłoby gdyby 
żywiły się same. W razie większych 
mrozów przeniosą się na nie zama-
rzające odcinki pobliskich rzek. Jeśli 
jednak nie możemy powstrzymać się 
od dokarmiania kaczek, to nie na-
leży dawać im resztek spleśniałego 
chleba czy ciast a pokarm bardziej 
odpowiedni – płatki owsiane, roz-
drobnione warzywa lub w ostatecz-
ności suchy, biały chleb pokrojony 
na drobne kawałeczki.

Czernice regularnie gniazdują na 
stawach dojlidzkich jak i tych przy 
ulicy Mickiewicza. Samce są kon-
trastowo ubarwione – biało czarne,  
a samiczki są jednolicie ciemnobrą-
zowe. Wszystkie mają jednak charak-
terystyczną, jaskrawożółtą tęczówkę. 
Zręcznie nurkują w poszukiwaniu 
małży i skorupiaków, chowając się 
przy tym całkowicie pod wodę.

Samca głowienki poznamy po ru-
dej głowie z czerwoną tęczówką, sa-
miczki zaś są skromniej ubarwione. 
Charakterystyczny jest jednak jajo-
waty kształt głowy tych ptaków. Od-
żywiają się pokarmem roślinnym jak 
i drobnymi zwierzętami wodnymi. 
W tym celu potrafią dobrze nurko-
wać jak i chodzić po lądzie. Zwykle 
jednak można je zaobserwować na 
otwartej toni wodnej, gdzieś w głę-
bi zbiornika.
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BłotniAK StAwowy, Circus aeruginosus

BieLiK, Haliaeetus albicilla

Błotniak stawowy swobodnie szybuje nad trzci-
nowiskami z wysoko uniesionymi skrzydłami 
w kształt litery V. Jest zwykle najliczniejszym 
ptakiem drapieżnym na pokrytych trzciną sta-
wach rybnych. Żywi się gryzoniami, martwymi 
rybami i młodymi ptakami. Samca rozpoznamy 
po trójbarwnym upierzeniu, samicę zaś po jed-
nolicie ciemnobrązowym. Gniazdo budują na 
ziemi, ukryte w trzcinie. Przy odrobinie szczęś-
cia i cierpliwości można zaobserwować wiosną 
fascynujące loty tokowe tych ptaków podczas 
których samiec w powietrzu przekazuje part-
nerce pokarm.

Bielik, nasz największy ptak dra-
pieżny, przedstawiony jest w god-
le narodowym. W Polsce mamy ich 
obecnie około 500 par, a zobaczyć 
je można już pod Białymstokiem 
– na stawach dojlidzkich, gdzie re-
gularnie żerują ptaki gniazdujące 
w Puszczy Knyszyńskiej. Nie nale-
żą do orłów właściwych a do tzw. 
orłanów, trudno jednak oprzeć się 
mówieniu o nich jak o orłach. Żywią 
się głownie padliną, rybami oraz 
ptactwem wodnym. Ich efektow-
ne polowania nie należą wcale do 
rzadkich widoków na dojlidzkich stawach. Młode ptaki są ciemniej ubarwione, ich upierzenie 
jest też bardziej plamkowane. Po 5-� latach osiągają dojrzałość i przystępują do rozrodu. Ich 
głowa staje się wtedy płowa a ogon całkowicie biały.

Jeden z zabawniejszych opisów obser-
wacji bielika brzmi: „latające drzwi od 
stodoły”. Rzeczywiście jest to majesta-
tyczny widok, rozpiętość ich skrzydeł 
przekracza 2 m. Dorosły bielik jest czę-
stym bywalcem dojlidzkich stawów.
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Proste zasady dokarmiania ptaków

Dokarmianie ptaków daje nam szczególnie bliski kontakt z przyrodą i przynosi wiele ra-
dości. Wystarczy pamiętać o prostych zasadach i można cieszyć się bliskością ptaków 
przynosząc im jednocześnie pożytek.

Ptaki mogą doskonale poradzić sobie bez 
dokarmiania. Lepiej ich nie dokarmiać, niż robić 
to źle gdyż możemy im wtedy zaszkodzić. 

Wybierz zaciszne ale jednocześnie otwarte, 
przestrzenne, osłonięte od wiatru miejsce. Do-
brze, jeśli w pobliżu będą jakieś krzewy, gdzie 
ptaki będą mogły się schronić w razie ataku 
krogulca. Zabezpiecz karmnik przed dostępem 
kotów. Umieść go wysoko, z dala od płotu czy 
drzewa.

Karmnik musi mieć zadaszenie i osłaniać pokarm od wiatru. Jednocześnie musi umożli-
wiać ptakom swobodny dostęp do pokarmu i ewentualną ucieczkę. Ptaki unikają ciasnych 
przestrzeni.

Dbaj o higienę w karmniku. Regularnie czyść w nim podłogę by ptaki nie zjadały odcho-
dów poprzedników. Zadbaj też o poidło w pobliżu karmnika.

Wybierz odpowiedni rodzaj pokarmu. Powinien być suchy, niespleśniały i niesolony. Naj-
bardziej uniwersalne, bezpieczne i zdrowe, a jednocześnie łatwo dostępne są niełuskane, 
nieprażone i niesolone pestki słonecznika. Mogą być czarne, lub tzw. pasiak. Zjada je wiele 
zimujących u nas gatunków ptaków, nie mamy wtedy kłopotu z dobieraniem odpowiedniego 
pokarmu. Można je kupić w cenie paru złotych za kilogram na giełdzie warzywnej.

Sikorkom i dzięciołom możemy rozwiesić słoninę. Powinna być surowa, niesolona i świeża. 
Zjełczały tłuszcz może ptakom zaszkodzić. Wróblom możemy podać drobne kasze, trznadlom 
owies lub płatki owsiane, gołębiom i kawkom - grubsze kasze lub suchy, biały chleb pokro-
jony w drobną kostkę. Kwiczołom i kosom możemy podać rodzynki lub inne drobne lub po-
krojone owoce, najlepiej mrożone a nie suszone. Kaczkom i łabędziom podawaj gotowane, 
niesolone warzywa, płatki owsiane lub suchy, biały chleb pokrojony w 1 cm kostkę.

Jeśli zaczynasz dokarmiać ptaki, rób to regularnie aż do końca zimy czy ustąpie-
nia mrozów. Ptaki łatwo się przyzwyczajają do karmnika i będą w pobliżu cierpli-

wie czekać nawet podczas najsilniejszych mrozów. Jeśli zapomnimy uzupełnić  
w nim zapasy, możemy wyrządzić im nie lada szkodę. Szczególnie ważne jest, 

by nie rozpoczynać dokarmiania kaczek i łabędzi zbyt wcześnie gdyż zatracają 
wtedy naturalne zwyczaje migracyjne.

Pozostaw w ogrodzie czy na działce owocowe drzewa i krzewy, ja-
rzębinę, berberys, trochę chwastów tj. osty, bylice, łopiany. Staną się 
one źródłem naturalnego pokarmu dla zimujących ptaków. 
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