
1.Bocian czarny  
(Ciconia nigra) 

rodzina: bociany  

 

rodzina 

bociany 

opis 

Długość ciała: 95-100 cm Nieco mniejszy od bociana białego. Ubarwienie czarne z metalicznym 

połyskiem, brzuch biały. Dziób, naga skóra wokół oczu i nogi czerwone. W odróżnieniu od swego 

krewniaka bocian czarny uważany jest za skrytego ptaka leśnego, raczej unikającego kontaktów z 

człowiekiem. Ostatnio zmienia swe zwyczaje i zaczyna gnieździć się coraz bliżej osad ludzkich, nawet w 

niewielkich lasach. 

miejsca 

Cały obszar kraju włącznie z górami 

siedlisko 

Lasy w pobliżu jezior, stawów hodowlanych i rzek, także lasy górskie 

liczebność 

Bardzo nieliczny ptak lęgowy, ok. 1200 par 

gniazdo 

Platforma zbudowana z gałęzi w koronie lub rozwidleniu drzewa, w górach na półce skalnej 

lęg 

3-5 białych jaj. Wysiadywanie 35-36 dni. Młode osiągają lotność po ponad 2 miesiącach 

pokarm 

Głównie ryby, płazy, wodne bezkręgowce, także małe ssaki, gady i duże owady 

wędrówki 

Wędrowny. Przylot: IV, odlot: VIII-IX 

ochrona 

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej, zagrożony utratą podmokłych siedlisk lęgowych 

i żerowiskowych 
 
 
 
 
 
 



2.Bielik  
(Haliaaetus albicilla) 

rodzina: jastrzębiowate 

 

rodzina 

jastrzębiowate 

opis 

Długość ciała: 80-90 cm Największy krajowy ptak drapieżny o rozpiętości skrzydeł sięgającej 240 

cm. Dorosły ptak ubarwiony brunatno z rozjaśnioną głową i ramionami oraz krótkim, białym 

ogonem. Dziób żółty, potężny, a mocne nogi mają nieopierzone skoki. Młody jest brunatny o 

łaciatym upierzeniu z ciemnym dziobem i ogonem, które jaśnieją z wiekiem i osiągają ubarwienie 

dorosłych po 4-5 latach. Bieliki budują jedne z największych gniazd spośród wszystkich ptaków. 

Używane przez wiele lat gniazdo może przekraczać 2 m wysokości i osiągać ciężar nawet jednej 

tony. Dzięki ochronie miejsc gniazdowania bielik przestał być w naszym kraju rzadkością i jego 

liczebność systematycznie wzrasta. 

miejsca 

Cały niżowy obszar kraju 

siedlisko 

Stare drzewostany w pobliżu jezior, stawów hodowlanych, zbiorników zaporowych, rzek, a także 

na wybrzeżu morskim 

liczebność 

Bardzo nieliczny ptak lęgowy, ok. 500 par 

gniazdo 

Potężna konstrukcja zbudowana z gałęzi w koronie starego dr zewa 

lęg 

1-2, wyjątkowo do 3 białych jaja. Wysiadywanie ok. 38 dni. Młode osiągają lotność po 70-75 

dniach 

pokarm 

Ryby, ptaki wodne, ssaki, padlina 

wędrówki 

Osiadły lub koczowniczy. Zimuje bardzo nielicznie na wodach śródlądowych 

ochrona 

Gatunek chroniony, wymieniony w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako wymagający 

szczególnej uwagi, i w Dyrektywie ptasiej, zagrożony przez utratę siedlisk poprzez wyrąb starych 

drzewostanów w pobliżu wód oraz niepokojenie w okresie lęgowym. 
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3.Błotniak zbożowy  
(Circus cyaneus) 

rodzina: jastrzębiowate 

 

Rodzina 

jastrzębiowate 

Opis 

Długość ciała: 45–55 cm 

Mniejszy i delikatniejszy niż błotniak stawowy, ale największy spośród błotniaków o popielatym 

ubarwieniu. Samiec popielaty z wierzchu z szarym kapturem sięgającym do piersi i czarnymi 

lotkami pierwszorzędowymi. Samica podobna do samic błotniaków łąkowego i stepowego, ale o 

szerszych skrzydłach bardziej zaokrąglonych na końcach. Rysunek na twarzy rozmyty, mało 

wyrazisty. 

Rozmieszczenie 

Skrajnie nieliczny ptak lęgowy, pojawiający się regularnie w całym kraju w okresie przelotów 

Występowanie 

Występuje na rozległych, otwartych terenach, zwłaszcza na podmokłych obszarach w dolinach 

rzek 

Siedliska 

bagna i mokradła, łąki, pola uprawne 

Liczebność 

Liczebność oceniana niedawno na 30–40 par, obecnie jest z pewnością niższa i może nie 

przekraczać 10 par 

Gniazdo 

Umieszczone na ziemi w gęstej roślinności lub wewnątrz krzaka, zbudowane z gałęzi u podstawy 

wysłane długimi trawami 

Lęg 

4–6 niebieskawych jaj, z nielicznymi brązowymi plamkami. Wysiadywanie 29–31 dni. Młode 

osiągają samodzielność po 32–42 dniach, samce zwykle wcześniej 

Pokarm 

Drobne ptaki ich pisklęta, małe ssaki 



Wędrówki 

Wędrowny. Przelot wiosenny: III–V, przelot jesienny IX–XI, regularnie choć bardzo nielicznie 

zimuje 

Status ochronny i zagrożenia 

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej i w Polskiej czerwonej księdze zwierząt 

jako narażony na wyginięcie z powodu osuszania i przekształcania terenów bagiennych 

Wskazówki obserwacyjne 

Trudy do rozpoznania w szatach samic i młodocianych 
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5.Dzięcioł czarny  
(Dryocopus martius) 

rodzina: dzieciołowate 

 

rodzina 

dzieciołowate 

opis 

Długość ciała: 45-50 cm. Największy z naszych dzięciołów, wielkością niewiele ustępujący 

gawronowi, z którym można go pomylić w locie, choć dzięcioł czarny jest smuklejszy i lata 

bardziej falistym lotem z nieregularnymi uderzeniami skrzydeł. Ubarwienie całe czarne. Samiec 

ma na głowie czerwoną czapeczkę, a samica tylko czerwoną plamę na potylicy. Dzięcioł czarny 

bębni bardzo głośno i donośnie wybierając do tego grube i suche konary. Wydaje też szereg 

innych głosów: metalicznych, wibrujących lub kwilących. Swym potężnym dziobem potrafi 

rozkuwać obumarłe pnie i wykuwać duże dziuple w zdrowym drzewie. 

miejsca 

Cały obszar kraju 



siedlisko 

Stare bory i lasy liściaste, stare, duże parki miejskie i zadrzewienia 

liczebność 

Nieliczny, lokalnie średnio liczny ptak lęgowy 

gniazdo 

W dziupli wykutej w pniu starego drzewa 

lęg 

4-6 białych jaj. Wysiadywanie: 12-14 dni. Młode opuszczają dziuplę po 24-28 dniach 

pokarm 

Larwy, poczwarki i dorosłe owady żyjące w drewnie, także mrówki 

wędrówki 

Osiadły 

ochrona 

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej 

 

 

 

 

6.Kwiczoł  
(Turdus pilaris) 

rodzina: drozdowate 

 

rodzina 
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drozdowate 

opis 

Długość ciała: 24-27 cm. Duży drozd, wielkością zbliżony do kosa. Wierzch ciała 

brązowy, głowa i kuper popielate, ogon czarny. Cały spód ciała gęsto plamkowaty na 

beżowym tle. Kwiczoły są aktywnymi, rzucającymi się w oczy i hałaśliwymi ptakami, 

odzywającymi się często czkającym głosem. Często gniazdują w luźnych koloniach na 

skrajach zadrzewień lub w parkach. Mają rzadki wśród ptaków śpiewających zwyczaj 

gromadnego atakowania i przeganiania intruzów, nawet znacznie większych od nich. 

Główną bronią jest ich własny kał, którym obryzgują wroga. Zimą kwiczoły skupiają 

się często w stada liczące po kilkaset osobników, obsiadające drzewa i krzewy z 

owocami. 

miejsca 

Cały obszar kraju 

siedlisko 

Skraje lasów liściastych, zadrzewienia i szpalery drzew, stare parki, osady ludzkie 

bogate w zieleń 

liczebność 

Liczny, lokalnie średnio liczny ptak lęgowy 

gniazdo 

Na poziomej gałęzi lub w rozwidleniu konarów na wysokości kilku metrów, gniazdo w 

postaci czarki zbudowane z tr aw i liści z wylepą z gliny 

lęg 

5-6 niebieskawozielonych, rdzawo nakrapianych jaj. Wysiadywanie: 13-14 jaj. Młode 

opuszczają gniazdo po 13-15 dniach 

pokarm 

Różne bezkręgowce oraz owoce 

wędrówki 

Wędrowny. Przylot: III-IV, odlot: X-XI. Licznie zimuje w kraju 

ochrona 

Gatunek chroniony 
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7.Mazurek  
(Passer montanus) 

rodzina: wroble 
 

 

rodzina 

wróble 

opis 

Długość ciała: 14-15 cm 

Nieco drobniejszy od wróbla, do którego jest podobny. Różni się przede wszystkim 

ubarwieniem głowy, na której znajduje się lita brązowa czapeczka skontrastowana z 

białymi policzkami z czarną plamką po środku. Czarny śliniaczek na gardle krótki, nie 

rozciąga się na górę piersi jak u wróbla. Obie płci jednakowe. 

Choć występowanie mazurka jest silnie związane z osadami ludzkimi, to w 

przeciwieństwie do wróbla unika centrów dużych miast. 

miejsca 

Cały obszar kraju, z wyjątkiem wyższych gór, gdzie sięga tylko do wysokości 700-800 

m n.p.m. 

siedlisko 

Skraje lasów i zadrzewień, zieleń miejska i wiejska, parki, ogrody, sady i ogródki 

działkowe 

liczebność 

Liczny ptak lęgowy 

gniazdo 

W dziupli, szczelinach budynków lub skrzynce lęgowej, zbudowane z dużej ilości luźno 

ułożonych traw, włókien roślinnych i korzonków, wyścielone grubą warstwą piór 
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lęg 

5-6 bardzo zmiennych w ubarwieniu, szaro i brązowo nakrapianych jaj. Wysiadywanie 

13-14 dni. Młode opuszczają gniazdo po 16-17 dniach 

pokarm 

Głównie nasiona, ale także bezkręgowce i różnego typu odpadki 

wędrówki 

Osiadły 

ochrona 

Gatunek chroniony 

 

 

 

8.Szczygieł  
(Carduelis carduelis) 

rodzina: łuszczaki 

 

 

rodzina 

łuszczaki 

opis 

Długość ciała: 12-14 cm. Jeden z najbarwniejszych naszych ptaków, 

mniejszy od wróbla. Obie płcie podobne do siebie. Na głowie 

skontrastowany czarno-biało-czerwony rysunek, grzbiet beżowy, 

skrzydła czarne z szerokim żółtym pasem przez środek, kuper biały, 

ogon czarny. Śpiew szczygła jest bardzo szczebiotliwy. Ptaki te 
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najbardziej rzucają się w oczy jesienią i zimą, gdy żerują w dużych 

stadach na polach i ugorach. 

miejsca 

Cały niżowy obszar kraju 

siedlisko 

Zadrzewienia, polany i skraje lasów, parki, ogrody, sady, aleje i kępy 

drzew 

liczebność 

Średnio liczny ptak lęgowy 

gniazdo 

Dobrze ukryte często na końcach gałązek lub w gęstwinie, misternie 

uwite z korzonków, traw, mchu, wysłane włosiem i puchem 

lęg 

4-6 niebieskawych, nakrapianych jaj. Wysiadywanie: 11-14 dni. 

Młode opuszczają gniazdo po 13-16 dniach. 

pokarm 

Nasiona, wiosna także bezkręgowce 

wędrówki 

Osiadły lub częściowo wędrowny 

ochrona 

Gatunek chroniony 

 

 
   

  

9.Dzwoniec  

(Carduelis chloris) 

rodzina: łuszczaki 

  

mapa  
 



 

rodzina 

łuszczaki 

opis 

Długość ciała: 14-16 cm. Krępy ptak wielkości wróbla z grubym 

stożkowatym dziobem. Ubarwienie oliwkowozielone z żółtą wstawką na 

skrzydle i skrajami ogona. Samica bardziej brunatnooliwkowa. Dzwońce 

chętnie gniazdują w pobliżu osad ludzkich. Często tworzą luźne kolonie 

złożone z kilku par. Samce śpiewają w locie tokowym, podczas którego 

wolno i głęboko uderzają skrzydłami. W okresie polęgowym są 

towarzyskie i zbierają się w stada żerujące na nasionach chwastów. 

miejsca 

Cały niżowy obszar kraju 

siedlisko 

Skraje lasów, zadrzewienia śródpolne, aleje i kępy drzew wzdłuż dróg, 

parki 

liczebność 

Średnio liczny lub liczny ptak lęgowy 

gniazdo 

Dobrze ukryte w gęstwinie gałązek drzew liściastych i iglastych, uwite z 

traw, korzonków i mchu wysłane sierścią i piórkami 

lęg 

5-6 szary, czerwono nakrapianych jaj. Wysiadywanie: 13-14 dni. Młode 

opuszczają gniazdo po 14-16 dniach 

pokarm 

Nasiona, wiosną także bezkręgowce 

wędrówki 

Osiadły 

ochrona 

Gatunek chroniony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.Pliszka siwa  
(Motacilla alba) 

rodzina: pliszkowate 

 

rodzina 

pliszkowate 

opis 

Długość ciała: 18-20 cm. Wysmukły ptak z długim ogonem. Ubarwienie 

samca z wierzchu popielate z biało-czarnym rysunkiem na głowie i piersi 

a od spodu białe. Rysunek u samicy mniej skontrastowany. Pliszki siwe 

są mało płochliwe i chętnie trzymają się w pobliżu człowieka. Poruszając 

się charakterystycznie kiwają ogonem. 

miejsca 

Cały obszar kraju 

siedlisko 

Obrzeża osiedli ludzkich, tereny nad wodami stojącymi i płynącymi 

liczebność 

Średnio liczny ptak lęgowy 

gniazdo 

Czarka z materiału roślinnego ukryta na ziemi lub w różnych szczelinach 

i otworach, także budynków 

lęg 

5-6 białawych, szaro nakrapianych jaj. Wysiadywanie 12-16 dni. Młode 

opuszczają gniazdo po 11-16 dniach 

pokarm 

Drobne bezkręgowce 

wędrówki 

Wędrowna. Przylot: III-IV, odlot: IX-X 

  



ochrona 

Gatunek chroniony 

 
 
 
 
 

11.Modraszka  
(Parus caeruleus) 

rodzina: sikory 

 

 

rodzina 

sikory 

opis 

Długość ciała: 11-12 cm. Zgrabny i ruchliwy ptak mniejszy od wróbla. 

Czapeczka na głowie niebieska otoczona białą obwódką, policzki białe  

a wokół nich biegnie ciemnoniebieski paseczek łączący się na karku.  

Skrzydła i ogon niebieskie, grzbiet oliwkowy, pierś i brzuch żółte. Często 

odzywa się dzwoniącymi trelami. Modraszka przebywa u nas przez cały  

rok, choć w rzeczywistości część ptaków odlatuje, a inne przybywają na  

zimę z północy i wschodu Europy. 

miejsca 

Cały niżowy obszar kraju 

siedlisko 

Różnego typu lasy z wyjątkiem suchych sośnin, parki, ogrody, sady 
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liczebność 

Liczny ptak lęgowy 

gniazdo 

W dziupli lub skrzynce lęgowej; uwite z mchu i traw i wysłane piórkami, 

włosiem i puchem 

lęg 

10-12 białych, czerwono nakrapianych jaj. Wysiadywanie: 12-14 dni.  

Młode opuszczają gniazdo po 17-18 dniach 

pokarm 

Owady i nasiona 

wędrówki 

Częściowo wędrowna. Przylot: III-IV, odlot: IX-XI. 

ochrona 

Gatunek chroniony 

 

 

 

   

    

  

12.Kowalik  
(Sitta europaea) 

rodzina: kowaliki 

 

rodzina 

kowaliki 
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opis 

Długość ciała: 13-15 cm. Krępy ptak wielkości wróbla z krótkim ogonem. 

Wierzch ciała popielaty, spód beżoworudawy. Przez oko przebiega czarny 

pasek sięgający aż do karku. Dziób mocny, dłutowaty. Kowalik jest jedynym 

naszym ptakiem, który chodzi po pniu i gałęziach głową w dół. Sam nie 

wykuwa dziupli, lecz potrafi zmniejszać średnicę zbyt dużego otworu 

wejściowego oblepiając go gliną. 

miejsca 

Cały obszar kraju 

siedlisko 

Lasy liściaste i mieszane, parki i aleje starych drzew 

liczebność 

Średnio liczny ptak lęgowy 

gniazdo 

W dziupli, często w wykutej wcześniej przez dzięcioła. 

lęg 

5-8 białych jaj z nielicznymi rdzawymi plamkami. Wysiadywanie: 22-24 dni. 

Młode opuszczają gniazdo po 22-24 dniach 

pokarm 

Różne bezkręgowce, a zimą nasiona 

wędrówki 

Osiadły 

ochrona 

Gatunek chroniony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



13.Kania ruda  
(Milvus milvus) 

rodzina: jastrzębiowate 
. 

 

rodzina 

jastrzębiowate 

opis 

Długość ciała: 60-66 cm. Długie skrzydła i głęboko wcięty ogon nadają kani  

rudej charakterystycznego wyglądu. Ubarwienie rdzawobrązowe z białawą, 

 kreskowaną głową. W locie rzucają się w oczy białe plamy od spodu  

skrzydeł oraz rudy wierzch ogona. Podobna kania czarna różni się ciemniejszym, brunatnym ubarwieniem 

oraz mniej wciętym ogonem. Kania ruda dzięki niezwykłości swej sylwetki  

i rzucającemu się w oczy ubarwieniu jest prawdziwą ozdobą krajobrazu, gdy patroluje swój rewir pełnym 

gracji lotem. Jest mniej związana ze środowiskiem wodnym i można ją  

spotkać w krajobrazie rolniczym. 

miejsca 

Cały niżowy obszar kraju, liczniejsza na zachodzie 

siedlisko 

Obrzeża lasów w pobliżu jezior, stawów hodowlanych i rzek, także tereny  

rolnicze 

liczebność 

Bardzo nieliczny ptak lęgowy, ok. 600-700 par 

gniazdo 

W rozwidleniu gałęzi, zbudowane z patyków, wyścielone trawą i różnymi  

śmieciami 

lęg 

1-3 białych, rdzawo nakrapianych jaj. Wysiadywanie ok. 35 dni. Młode  

osiągają lot ność po 50-60 dniach 
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pokarm 

Urozmaicony, różnego typu kręgowce i bezkręgowce, także padlina 

wędrówki 

Wędrowna. Przylot: III-IV, odlot: VIII-IX 

ochrona 

Gatunek chroniony, wymieniony w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako  

bliski zagrożenia, i w Dyrektywie ptasiej, zagrożony przez utratę siedlisk  

poprzez wyrąb starych drzew w pobliżu wód, zwłaszcza na międzywalu,  

likwidację zabagnień i zadrzewień oraz intensyfikację rolnictwa 
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1. Największy polski drapieżnik, o "deskowatych" skrzydłach i potężnym dziobie. Dorosły ma 

świecący biały ogon, młode są brunatne z licznymi białymi łatami. 
 

  

 


