Ściąga Ogrodnika na pTAK!
#Jak rozpoznać ptaki w ogrodzie?

Poznaj ptaki w Twoim ogrodzie i dołącz
do Wielkiego Ogrodowego Liczenia!
ogrod.ptakipolskie.pl

fot. Cezary Korkosz

Pliszka Siwa

Raniuszek

Masa ciała: 17 -25 g
Wysokość: 16 – 19 cm
Pokarm: drobne owady, takie jak muchy, komary, motyle,
larwy i pędraki

Masa ciała: 7 – 10 g
Wysokość: 14 cm
Pokarm: owady, ich larwy, miękkie nasiona i jagody

Zachowanie. Prawdziwa miss elegancji każdego podwórka! Chodzi z gracją po Twoim trawniku, chodniku lub
dachu (oczywiście w poszukiwaniu owadów). Energicznie
porusza długim ogonkiem – w górę i w dół. To jej znak
rozpoznawczy! Gniazda zakłada w pół-dziuplach, półotwartych budkach lęgowych, pod urwiskami ziemi,
w załomach murów, w składach desek, żerdzi lub chociażby w opuszczonych gniazdach Jaskółek.

Zachowanie. Mało płochliwy aniołek. Przemieszcza się
w „dzwoniących” stadach. Czasami zachowuje się, jakby to
on przyleciał nam się przyjrzeć, a nie odwrotnie… Gniazdo
z roślin, doskonale zamaskowane, w gałęziach drzewa lub
krzewu.
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Kos

Szpak

Masa ciała: około 100 g
Wysokość: 24 – 27 cm
Pokarm: owady, dżdżownice, pajęczaki, jaszczurki, jagody,
owoce a zimą ziarno lub jabłko wystawione w karmniku.

Masa ciała: 55 – 100 g
Wysokość: 19-22 cm
Pokarm: gąsienice, owady, wije, jagody, jabłka, wiśnie, pestki owoców, nierzadko sfermentowane owoce.

Zachowanie. Zwinnie skacze po trawniku szukając robaków
pod liśćmi. Dlatego nie zagrabiaj ich szczególnie wczesną
wiosną i pozwól Kosom wybrać smaczne kąski! Gniazdo
buduje w gałęziach drzew i krzewów, w zagłębieniach
budynków. Zaniepokojony podrywa się z ziemi lub gałęzi,
wydając serię szybkich, trajkoczących dźwięków, które już
niejednemu z nas podniosły poziom adrenaliny!

Zachowanie. Gnieździ się w dziuplach, budkach, załomach
murów, pod dachówkami. Żwawo przeczesuje trawnik w
poszukiwaniu robaków lub obsiada jabłonkę. Pieśń Szpaka,
to kompilacja różnych dźwięków, które usłyszał i zapamiętał
– od Skowronków, Wilg i Jaskółek, przez klekotanie Bociana,
po alarmy samochodowe, czajniki z gwizdkiem i komórki…

Modraszka

Bogatka

Masa ciała: 9 – 13 g
Wysokość: 11 cm
Pokarm: owady, pajęczaki, inne bezkręgowce, nasiona, zimą
chętnie odwiedzi karmnik z nasionami słonecznika.

Masa ciała: 20 – 30 g
Wysokość: 14-16 cm
Pokarm: Owady (jaja, larwy, poczwarki i dorosłe), zimą
ziarno słonecznika w karmniku.

Zachowanie. Ruchliwy, przedsiębiorczy ptaszek. W poszukiwaniu maleńkich owadów ukrytych w szczelinach kory,
często zwisa głową w dół z najcieńszych gałązek drzew.
Gniazduje w dziuplach i budkach.

Zachowanie. ruchliwa i mało płochliwa. Prawdziwa pogromczyni owadów w ogrodzie. Gniazdo buduje w budce,
dziupli, skrzynce na listy i wszelkich szczelinach. Odważna,
przedsiębiorcza i wszędobylska. Najłatwiejsza do zaobserwowania zimą, gdy odwiedza karmnik.
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Rudzik

Pleszka

Wysokość: 12-14 cm
Pokarm: owady i ich larwy; pająki, chrząszcze, mrówki
i ślimaki. Jesienią jagody, owoce i nasiona słonecznika
w karmniku.

Masa ciała: 11 – 23 g
Wysokość: 13 – 14,4 cm
Pokarm: owady, które łąpie w locie lub znajduje pod liśćmi,
jesienią jagody i inne owoce

Zachowanie. Pięknie śpiewa, a walkę o rewir toczy z rywalami na śmierć i życie. W ogrodzie buszuje w niskiej trawie
szukając pokarmu pod rozkładającymi się liśćmi. Gnieździ
się w gęstych lasach parkach i ogrodach, zwłaszcza tam
gdzie z zadrzewieniami sąsiadują trawniki oraz inne otwarte przestrzenie. Gniazdo w pół-dziuplach, załomach, pod
wykrotami itp. Zwykle tuż nad ziemią.

Zachowanie. Jeśli Pliszka Siwa macha ogonem, Pleszka
raczej nim potrząsa, wraz z energicznymi ruchami całego
ciała. Ani Pliszka Siwa, ani Rudzik nie są tak tajemnicze jak
Pleszka. Nawet tam, gdzie Pleszki żyją po sąsiedzku z nami,
zwykle trzymają się w ukryciu. Bez trudu za to usłyszymy
ich wysokie, rytmiczne i cokolwiek monotonne tykanie.
Najlepiej czują się wśród gęstych krzewów i drzew, gdzie
polują na pająki i owady.

Sójka

Kawka

Masa ciała: 150 – 180 g
Wysokość: 32 – 35 cm
Pokarm: owady, larwy, poczwarki, ślimaki, inne bezkręgowce, jaja, pisklęta, gryzonie i jaszczurki. Zimą chętnie
odwiedzi karmnik ze słonecznikiem.

Masa ciała: 136 – 265g
Wysokość: 30 – 39 cm
Pokarm: owady i ich larwy, małe gryzonie, ślimaki, jagody

Zachowanie. Wygląda naprawdę egzotycznie! Zamiast
uroczych, egzotycznych treli usłyszysz jednak skrzek, ryk
i rechot. Przeczesuje trawnik w poszukiwaniu żołędzi lub
siedzi na gałęzi i przygląda się nam ciekawsko. Lata raczej
niezdarnie i na małe odległości (nie wybiera się za morze).

Zachowanie. Pewnie i szybko kroczy po ziemi, czasami
przyspieszy serią podskoków. Głos – jakby szalona czkawka.
Para Kawek przez cały rok okazuje sobie wiele uwagi i czułości. Gniazda zakładają w kominach, otworach wentylacyjnych, wyłomach murów, odpowiednio dużych budkach
lęgowych.

