
Dzwoniec 

Wygląd: 

Dzwońca można dość łatwo rozpoznać już po samej sylwetce, która jest okrągła i trochę niezgrabna z 

rozwidlonym ogonem. Upierzenie ma oliwkowozielony odcień z rzucającym się w oczy żółtym 

zabarwieniem brzegów skrzydeł i nasady ogona. Samica jest ogólnie bardziej szara, z mniejszą ilością 

żółtego. Osobniki młodociane są delikatnie prążkowane, a żółte plamy występują jedynie u nasady ogona. 

Charakterystyczną cechą dzwońca jest również dziób: krótki, szeroki i mocny, doskonale dostosowany do 

rodzaju spożywanego pokarmu. 

 

    Samiczka     Samiec 

 

 

Występowanie: 

Dzwoniec występuje praktycznie na terenie całej Polski, w Europie, Azji i Afryce Północnej i innych 

miejscach. Z reguły jest ptakiem osiadłym, jednak te ptaki, które przebywają na północy Europy i innych 

zimnych rejonach, często odlatują na zimę w cieplejsze miejsca. Wyloty rozpoczynają się późną jesienią, 

przyloty zaczynają się rzecz jasna wczesną wiosną. 

 

Nie można go spotkać wewnątrz lasów. Jak swój dom wykorzystuje zadrzewienia śródpolne, brzegi 

lasów. Chętnie zamieszkuje również na drzewach rosnących na alejkach parkowych, w parkach i innych 

miejscach, które nie są oddalone od siedzib ludzkich. 



   

   

Biologia:  

To typowy ptak parkowo-ogrodowy, wkraczający licznie i często również na tereny silnie zurbanizowane, 

jeśli tylko znajduje tam choćby niewielkie zieleńce, nawet jeśli są one otoczone zwartą, wysoką 

zabudową. W lasach siedlisko znajduje tylko na skrajach, przy większych polanach i w miejscach o 

luźnym, parkowym charakterze zadrzewienia.   

Odżywia się głównie nasionami drzew i roślin zielnych, które doskonale wyłuskuje z łupin. Z owoców 

drzew i krzewów (róża, jałowiec, głóg) wybiera nasiona, odrzucając miąższ. Zimą zjada nasiona roślin 

oleistych i zbóż. 

Żeruje na ziemi lub na niskich chwastach. Po ziemi porusza się dość ociężale i niezgrabnie. Silna budowa 

dzioba pozwala mu na rozłupywanie dużych i twardych nasion, nie nadających się np. na pokarm szczygła 

czy makolągwy. Gniazdo buduje na wysokości 1,5-3,5 m, wśród gęstych gałązek drzewa, rzadziej krzewu, 

zazwyczaj bardzo dobrze osłonięte liśćmi.  

Samiec dużo i intensywnie śpiewa przez cały dzień, zazwyczaj  siedząc na widocznym miejscu.  Młode 

niekiedy  (zwłaszcza  niepokojone)  opuszczają  gniazdo jeszcze niezbyt dobrze umiejąc latać i przez 

kilka dni są karmione przez rodziców poza gniazdem. Zimą dzwoniec często żeruje na polach, dość 

daleko od drzew i krzewów, których trzyma się wiosną i latem. Dystans ucieczki wynosi 10-15 m, zimą 

jest nawet mniejszy. Dzwoniec chętnie odwiedza karmniki dla ptaków i daje się przy nich łatwo 

obserwować. 

Lęgi:  Samica dzwońca wyprowadza 2 lęgi. W każdym przypadku składa od 4 do 5 jaj, które wysiaduje 

przez około 2 tygodnie. Kolejne dwa tygodnie małe dzwońce przebywają w gnieździe. Po tym czasie 

gniazdo opuszczają na stałe. 

Gatunek chroniony 

 

Rola w środowisku i znaczenie dla człowieka: 

Rozsiewa różne nasiona , po zjedzeniu wydalając je. 

 

 



 

 

 

       

 

 

 


