
Ściąga Ogrodnika na pTAK!

#Jak rozpoznać ptaki w ogrodzie?

Długość ciała: ok. 16–18 cm
Masa ciała: ok. 20–39 g
Pożywienie: głównie nasiona zbóż, chwastów, drzew 
i krzewów, a wiosną drobne owady.

Zachowanie. Wydaje nam się, że Wróble są szare i pospo-
lite. Nic bardziej mylnego! Wypatruj wielu odcieni brązów, 
beży i szarości. Te ruchliwe ptaszki uwielbiają przebywać 
w grupie i ćwierkać w gęstych krzewach. Gniazdo założą 
w załomie budynku, pod dachówką lub w budce lęgowej. 
Zawiesisz kilka dla Wróbli i Mazurków?

Zdjęcia: Cezary Korkosz

Wróbel

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

Mazurek
Długość ciała: ok. 10–12 cm
Masa ciała: ok. 24 g
Pożywienie: głównie nasiona dziko rosnących roślin – bylic, 
traw, rdestu ptasiego, (wiosna, lato) drobne owady.

Zachowanie. Mniej miejski niż Wróbel, wyróżnia go rów-
nież czarna plamka na policzku. Skromny, ale towarzyski. 
Wspólnie z Wróblem oczyszczą Twój ogród z nadmiaru 
nasion i owadów. Żyje w niewielkich stadach i zimą zajrzy 
do karmnika.

https://ogrod.ptakipolskie.pl/wielkie-ogrodowe-liczenie/


Ściąga Ogrodnika na pTAK!

#Jak rozpoznać ptaki w ogrodzie?

Długość ciała: 14–16 cm, samce nieco większe od samic
Masa ciała: 18–26 g, zwłaszcza jesienią samce nieco cięższe
Pożywienie: głównie nasiona oraz owoce jagodowe, jabłek, 
śliwek, porzeczek i gruszek. Wiosną, w okresie lęgowym, owady 
i inne bezkręgowce zbiera z liści i gałązek, a w pozostałą część 
roku podstawę pożywienia stanowią nasiona chwastów, roślin 
zielnych, drzew i krzewów, a czasem też pąki drzew.
Zachowanie. Samczyki w szacie godowej to jedne z naszych 
najbardziej kolorowych ptaków. Zięby najczęściej zobaczymy 
na ziemi, gdzie poruszając się drobnymi, posuwistymi skokami 
poszukują nasion i owadów. W rozwidleniach gałęzi budują 
pięknie zamaskowane mchem i porostami gniazdo. To nasz naj-
liczniejszy ptak, a miła dla ucha, donośna i czysta pieśń samczy-
ka niesie się obficie od wiosny do lata.

Długość ciała: ok. 15 cm
Masa ciała: ok. 28 g
Pożywienie: przeważnie nasiona chwastów i świeże pędy 
roślin, głównie oleistych, a także części owoców. Zimą 
owoce dzikiej róży, śnieguliczki, irgi, jarzębiny, zasuszone 
owoce jeżyn. 
Zachowanie. Wiosną najczęściej widzimy samczyka, 
który na czubku drzewa, czy chociażby linii energetycznej 
wyśpiewuje swoją pieśń. Coś jakby dzwonienie…. Zimą 
Dzwońce są częstymi gośćmi karmników, gdzie pojawiają 
się w kłótliwych grupach. Gniazda ukrywają wśród krze-
wów i niskich drzew.

Długość ciała: ok. 16–19 cm
Masa ciała: ok. 28–30 g
Pożywienie: wiosną i w lecie nasiona i owady (dorosłe, 
larwy, poczwarki i jaja), pająki i inne bezkręgowce, jesienią 
i zimą nasiona traw, najróżniejszych chwastów i ziarna zbóż.
Zachowanie. W czasie upalnego lata często jest jedynym 
ptakiem, który odzywa się w środku dnia. Osiadły i towarzy-
ski. Zimą zbija się w duże stada, czasem liczące po kilka-
set osobników, które koczują na polach w poszukiwaniu 
pożywienia. Częsty w pobliżu osad ludzkich, gdzie chętnie 
odwiedza karmniki.

Długość ciała: ok. 14 cm
Masa ciała: 8,5–31 g
Pożywienie: głównie owady i inne bezkręgowce, a jesienią 
owoce i jagody. 
Zachowanie. Samczyk zaczyna budowę kilku gniazd. Sa-
miczka ogląda je wszystkie i wybiera jedno z nich i wspólnie 
z samcem kończy jego budowę. Bywa, że odrzuca wszystkie 
propozycje samca i sama przystępuje do budowy nowego 
gniazda. Do tego, Kapturki potrzebują gęstych, niedostęp-
nych krzewów, najlepiej ciernistych. Kapturki to pokrzewki, 
więc kochają krzewy! Zasadź więc dom dla Kapturki!

Zięba

Dzwoniec

Kapturka

Trznadel



Ściąga Ogrodnika na pTAK!

#Jak rozpoznać ptaki w ogrodzie?

Długość ciała: ok. 25–28 cm
Masa ciała: ok. 80–140 g
Pożywienie: drobne bezkręgowce,  głównie owady i ich lar-
wy oraz dżdżownicę, także nasiona i owoce. Jesienią i zimą 
głównie jagody i owoce, np. jałowiec, jarzębinę, głóg, jabłka.
Zachowanie. Kolorowy kuzyn Kosa. Większy od niego 
i jeszcze bardziej hałaśliwy. Energiczny, ruchliwy, posprzą-
ta ogród z robaków gruntowych. Porusza się krótkimi 
skokami albo szybkim truchtem. Przystaje, rozgląda się 
za robakami, chwyta co wpadnie mu w oko i rusza dalej. 
Kwiczoły są bardzo towarzyskie. Często gnieżdżą się w luź-
nych koloniach, a i jesień i zimę spędzają w mniejszych lub 
większych stadkach i stadach. 

Długość ciała: około 28–33 cm, 
Masa ciała: około 150–200 g.
Pożywienie: nasiona, owoce traw i roślin zielnych oraz 
chwastów. Zimą najlepiej dokarmiać ją mieszaniną ziaren.
Zachowanie. Delikatny, pełen wdzięku gołąb, mniejszy od 
Gołębia Miejskiego. Zimą chętnie zagląda do karmników. 
Gniazdo ukrywa wśród gęstych gałęzi albo w zakamarkach 
budynków i elewacji. Para trzyma się razem i grucha sobie 
jak para gołąbków. Deszczowe, zimne dnie przeczekują 
wtulone w siebie. Tam gdzie mieszkają Sierpówki, usłyszy-
my ich terytorialne wołania – coś jakby Uuu-Huuu-Hu.

Długość ciała: ok. 41–45 cm
Masa ciała: 284–690 g
Pokarm: głównie roślinny – nasiona traw, zbóż i krzewów, 
jagody, owoce drzew - buczyny i żołędzie, a także młode 
liście (np. dzikiego bzu). Zimą korzysta z uprawianych przez 
człowieka warzyw i zagląda do karmników.
Zachowanie. Najczęściej zobaczymy go, gdy na ziemi posila 
się soczystymi pędami roślin lub nasionami. Mało płochliwy, 
ale jednocześnie bardzo ostrożny. Zrywa się do lotu z dużym 
hałasem. Charakterystyczne „klaskanie” usłyszymy też przy 
okazji głęboko falujących lotów tokowych. Niestety, Grzy-
wacze wciąż są zabijane przez myśliwych. Można to zmienić 
na niechzyja.pl

Kwiczoł

Sierpówka Grzywacz

Drozd Śpiewak
Długość ciała: 20–23,5 cm
Masa ciała: 50–107 gramów.
Pokarm: bezkręgowce, głównie dżdżownice i ślimaki, 
jak również owoce miękkie i jagody. Ślimaki – zwłaszcza 
podczas suszy. 
Zachowanie. Latem żywiąc się owocami jemioły uczestni-
czy w jej rozsiewaniu się. Śpiewaka też często spotykamy 
na ziemi, gdzie zapamiętale poszukuje bezkręgowców. 
O jego obecności w naszym ogrodzie może świadczyć 
sterta pustych lub potłuczonych muszli ślimaków, które są 
jego przysmakiem. To tak zwana kuźnia – przeważnie do-
brze ukryty, wystający z ziemi kamień, na którym Śpiewaki 
rozbijają muszle. Najchętniej gnieżdżą się w żywopłotach, 
na krzewach lub nisko na drzewach.

http://niechzyja.pl

