
14. Jastrząb gołębiarz 

(Accipiter gentilis) 
 

 

rodzina 

jastrzębiowate 

opis 

Długość ciała: samiec - 48-58 cm, samica - 60-66 cm. Średniej wielkości ptak drapieżny o stosunkowo 

krótkich skrzydłach i długim ogonie. Ubarwienie szarobrunatne z wierzchu, białe od spodu z gęstymi, 

ciemnymi prążkami, ogon szeroko pręgowany. Samiec jest wyraźnie mniejszy od samicy. Prowadzi 

skryty tryb życia, rzadko krąży. Poluje najczęściej z zasadzki. Jest zwinny i potrafi schwytać ofiarę 

nawet wśród gałęzi. 

miejsca 

Cały kraj z górami włącznie 

siedlisko 

Różnego rodzaju lasy, także duże zadrzewienia 

liczebność 

Nieliczny ptak lęgowy 

gniazdo 

Na starym drzewie, zwykle w rozwidleniu pnia lub na bocznej gałęzi, zbudowane z gałęzi, ozdobione 

zielonymi gałązkami 

lęg 

3-4 niebieskawe jaja. Wysiadywanie: 35-38 dni. Młode osiągają lotność w wieku 35-42 dni 

pokarm 

Ptaki do wielkości kury i ssaki do rozmiaru zająca 

wędrówki 

Osiadły 

ochrona 

Gatunek chroniony 



 

 

15. Dymówka  

(Hirundo rustica) 

    

rodzina 

jaskółkowate 

opis 

Długość ciała: 17-23 cm. Niewielki, smukły ptak o granatowo połyskującym czarnym wierzchu ciała i 

białawym lub jasnopomarańczowym spodzie. Gardło i czoło rdzawe, oddzielone od piersi czarną 

przepaską. Skrajne sterówki wydłużone, przez co ogon jest głęboko rozwidlony. Dymówka jest 

powszechnie znanym ptakiem, gdyż najczęściej gniazduje w zabudowaniach ludzkich. Nocuje w 

wielotysięcznych skupieniach w trzcinowiskach. 

miejsca 

Cały obszar kraju 

siedlisko 

Osiedla wiejskie i podmiejskie, wyjątkowo gniazduje poza zabudową, np. pod mostami 

liczebność 

Bardzo liczny ptak lęgowy 

gniazdo 

Czarka ulepiona z ziemi i przyklejona do pionowej ściany, wyścielona piórkami, z reguły we wnętrzu 

budynku 

lęg 



4-6 białawych, rdzawo nakrapianych jaj. Wysiadywanie: 14-16 dni. Młode opuszczają gniazdo po 18-23 

dniach 

pokarm 

Drobne latające owady 

wędrówki 

Wędrowna. Przylot: IV, odlot: IX-X 

ochrona 

Gatunek chroniony 

 

16. Jerzyk  

(Apus apus) 

   

rodzina 

jerzykowate 

opis 

Długość ciała: 16-19 cm. Jerzyk jest najlepszym lotnikiem wśród ptaków. Mimo podobieństwa do 

jaskółek nie jest z nimi spokrewniony. Od naszych gatunków jaskółek jest wyraźnie większy i różni się 

całkowicie brunatnoczarnym ubarwieniem tylko z niewielkim rozjaśnieniem na gardle. Ma bardzo 

długie, wąskie, sierpowate skrzydła i rozwidlony ogon. Jerzyki spędzają niemal całe życie w powietrzu. 

Są towarzyskie i często gniazdują kolonijnie. Odbywają dalekie loty w celu zdobycia odpowiedniej ilości 

pokarmu, a ich głównym wrogiem jest deszczowa pogoda, która uniemożliwia żerowanie. W okresach 

głodu młode zapadają w odrętwienie umożliwiające oszczędzenie energii. Jerzyki mają tak małe nogi, 

że nie potrafią sprawnie chodzić i mają ogromne trudności z wystartowaniem do lotu z ziemi. 

miejsca 

Cały niżowy obszar kraju 



siedlisko 

Wysokie budynki, wieże na obszarach zabudowanych, tereny skaliste i stare drzewostany 

liczebność 

Średnio liczny lub liczny ptak lęgowy 

gniazdo 

Płaska cz arka zbudowana z drobnych traw, włosia, wełny, piórek zlepionych śliną, w szczelinie muru, 

pod dachówkami, czasem w skrzynce lęgowej lub w dziupli 

lęg 

2-3 białe jaja. Wysiadywanie: 18-21 dni. Młode uzyskują lotność po 35-42 dniach. 

pokarm 

Drobne latające owady, unoszące się w powietrzu pająki 

wędrówki 

Wędrowny. Przylot: V, odlot: VIII 

ochrona 

Gatunek chroniony 

 

 

17. Rudzik  

(Erithacus rubicola) 

 

  



rodzina 

drozdowate 

opis 

Długość ciała: 13-14 cm. Jeden z najpospolitszych ptaków leśnych, choć mało znany z powodu dość 

skrytego trybu życia. Jest nieco mniejszy i delikatniejszy od wróbla. Rudzika łatwo rozpoznać po 

rdzawym przodzie ciała obejmującym twarz, gardło i pierś, ograniczonym po bokach szyi popielatym 

pasem. Wierzch ciała brunatny, brzuch szarawy. Zwykle przebywa na ziemi biegając w nieco 

wyprostowanej postawie. Jest jednym z najlepszych naszych śpiewaków. Jego śpiew jest bardzo 

urozmaicony, potoczysty, złożony z czystych dźwięków składających się na długą piosenkę. 

miejsca 

Cały obszar kraju 

siedlisko 

Różnego typu lasy i zadrzewienia z bujnym podszytem i runem, stare parki i ogrody 

liczebność 

Liczny ptak lęgowy 

gniazdo 

Na ziemi pod krzakiem lub korzeniami lub na skarpie, zagłębienie wysłane mchem i włóknami 

roślinnymi, korzonkami i włosiem 

lęg 

6-7 białych, rdzawo nakrapianych jaj. Wysiadywanie: 13-14 dni. Młode opuszczają gniazdo po 12-15 

dniach 

pokarm 

Bezkręgowce, zwłaszcza chrząszcze i mrówki, także owoce i nasiona 

wędrówki 

Wędrowny. Przylot: III-IV, odlot: IX-X; część ptaków zimuje 

ochrona 

Gatunek chroniony 

 

 

 

18. Skowronek  

(Alauda arvensis) 

   



rodzina 

skowronkowate 

opis 

Długość ciała: 18-19 cm. Skromnie ubarwiony ptak nieco większy od wróbla. Upierzenie brunatnoszare, 

ciemno plamkowane z wierzchu, spód białawy z kreskowaną piersią. Na głowie ma niewielki czubek. 

Skowronek jest jednym najbardziej znanych ptaków, dzięki swej powszechności występowania oraz 

donośnemu śpiewowi, który rozbrzmiewa niemal nad każdym polem przez całą wiosnę. 

miejsca 

Cały obszar kraju 

siedlisko 

Pola uprawne, łąki, pastwiska, ugory 

liczebność 

Bardzo liczny ptak lęgowy 

gniazdo 

Dołek w ziemi wymoszczony źdźbłami traw, ukryty w niskiej roślinności 

lęg 

3-5 szarych lub oliwkowych, gęsto nakrapianych jaj. Wysiadywanie: 11-12 dni. Młode osiągają lotność 

po 18-20 dniach, ale opuszczają gniazdo już w połowie tego okresu 

pokarm 

Części roślin i owady 

wędrówki 

Wędrowny. Przylot: II-III, odlot: X-XI 

ochrona 

Gatunek chroniony 

 

 

 

19. Kawka  

(Corvus monedula) 
 
 

 



rodzina 

krukowate 

opis 

Długość ciała: 31-35 cm. Pospolity ptak wielkości gołębia. Ubarwienie łupkowoczarne. Na głowie czarna 

czapeczka i twarz, kark i boki szyi szare. Gniazduje pojedynczo lub kolonijnie w budynkach, zajmując 

wieże kościelne lub kominy lub dziuplach drzew w miejskich parkach. Szczególnie liczna jest w okresie 

zimowym, gdy do naszego kraju przybywają liczne ptaki ze wschodu i północy. Tworzy wówczas wielkie 

stada wraz z gawronami nocujące w wielu polskich miastach. 

miejsca 

Cały niżowy obszar kraju 

siedlisko 

Osiedla ludzkie, stare parki, skalne ściany z niszami 

liczebność 

Średnio liczny ptak lęgowy 

gniazdo 

W dziupli, szczelinie, kominie lub innej wnęce; zbudowane z gałązek i ziemi, wysłane trawą i włosiem 

lęg 

5-6 zielonkawych, nakrapianych jaj. Wysiadywanie: 17-19 dni. Młode opuszczają gniazdo po ok. 30 

dniach 

pokarm 

Owady, myszy, nasiona, odpadki 

wędrówki 

Częściowo wędrowna. Przeloty: III-IV, X-XI 

ochrona 

Gatunek chroniony 

 

 

 

20. Wrona  

(Corvus corone) 
 

   

rodzina 



krukowate 

opis 

Długość ciała: 44-49 cm. Ubarwienie popielate z czarną głową i piersią, skrzydłami i ogonem. Jest 

wszędobylskim ptakiem, który przystosował się do życia w miastach, gdzie korzysta z pokarmu na 

wysypiskach śmieci. Jest ptakiem towarzyskim i chętnie w okresie polęgowym przyłącza się do stad 

gawronów i kawek. 

miejsca 

Cały obszar kraju 

siedlisko 

Zadrzewienia wśród terenów otwartych, parki i ogrody, skraje lasów 

liczebność 

Średnio liczny ptak lęgowy 

gniazdo 

W rozwidleniu konarów w koronach drzew; zbudowane z gałązek, wylepione gliną i usłane włosiem i 

trawami 

lęg 

4-6 zielonkawych, brązowo nakrapianych jaj. Wysiadywanie: 18-21 dni. Młode opuszczają gniazdo po 

28-35 dniach 

pokarm 

Wszystkożerna: drobne ssaki, jaja i pisklęta ptaków, owady, nasiona, odpadki 

wędrówki 

Osiadła, częściowo wędrowna 

ochrona 

Gatunek chroniony 

 
 
 

 

21. Sroka  

(Pica pica) 
 

 

  



rodzina 

krukowate 

opis 

Długość ciała: 40-48 cm. Powszechnie znany ptak krukowaty. Łatwo rozpoznawalna po smukłej 

sylwetce z długim schodkowatym ogonie i czarno-białym ubarwieniu. Skrzydła i ogon z metalicznym 

połyskiem. Sroka jest wszędobylska i łatwo adaptuje się do nowych warunków. Od niedawna stała się 

stałym składnikiem awifauny w wielu miastach i osadach, gdzie występuje obecnie nawet w najbardziej 

ruchliwych dzielnicach. 

miejsca 

Cały niżowy obszar kraju 

siedlisko 

Zadrzewienia, pasy i kępy drzew i krzewów w otoczeniu terenów otwartych 

liczebność 

Średnio liczny ptak lęgowy 

gniazdo 

Umieszczone w koronach drzew lub na wierzchołkach krzewów; zbudowane z patyków i gliny w 

kształcie dużej kuli z zadaszeniem, wysłane trawami i korzonkami 

lęg 

4-7 zielonkawych, nakrapianych jaj. Wysiadywanie: 17-18 dni. Młode opuszczają gniazdo po 22-25 

dniach 

pokarm 

Różnorodny: owady, jaja ptaków, małe ssaki, nasiona, odpadki 

wędrówki 

Osiadła 

ochrona 

Ptak częściowo chroniony 

 

 
 
 

 

22. Kuropatwa  

(Perdix perdix) 
 

  



rodzina 

kurowate 

opis 

Długość ciała: 28-31 cm. Krępy ptak o brunatnym ubarwieniu z wierzchu ciała i szarym od spodu, z 

brązowo pręgowanymi bokami i plamą w kształcie podkowy na brzuchu. Głowa rdzawa, szyja popielata. 

Kuropatwa będąc do niedawna pospolitym ptakiem stała się ostatnio w wielu rejonach kraju bardzo 

nieliczna. Do spadku liczebności prawdopodobnie przyczyniły się m.in. chemizacja rolnictwa, wzrost 

liczebności drapieżników, zwłaszcza lisa, mroźne zimy itp. 

miejsca 

Cały niżowy obszar kraju 

siedlisko 

Otwarte tereny polne i łąkowe 

liczebność 

Nieliczny ptak lęgowy 

gniazdo 

Zagłębienie w ziemi wysłane liśćmi i źdźbłami traw na łące lub polu, pod osłoną roślinności 

lęg 

10-20 oliwkowobrązowych jaj. Wysiadywanie 23-25 dni. Młode potrafią podlatywać już w wieku ok. 15 

dni 

pokarm 

Głównie roślinny, czasem owady 

wędrówki 

Osiadła 

ochrona 

Gatunek łowny 

 
 

 
 

23. Bażant  

(Phasianus colchicus) 
 
 

    



rodzina 

kurowate 

opis 

Długość ciała: 53-90 cm. Ptak wielkości kury o silnym dymorfizmie płciowym. Samiec jest bardzo 

ozdobny mając zielono połyskującą głowę, białą obrożę na szyi i rdzawo ubarwienie w łuskowany wzór. 

Ozdobą samca jest długi, pręgowany ogon, a na wiosną także czerwone płatki skórne po bokach głowy. 

Samica jest jasnobrązowa w ciemne plamy ze znacznie krótszym ogonem. Bażant jest elementem 

obcym w naszej awifaunie wprowadzonym w XVI wieku. Populacja jego jest ciągle podtrzymywana 

przez ptaki wsiedlane w celach łowieckich. 

miejsca 

Cały niżowy obszar kraju 

siedlisko 

Krajobraz rolniczy z zakrzywieniami i zadrzewieniami 

liczebność 

Nieliczny, lokalnie średnio liczny ptak lęgowy 

gniazdo 

Płytkie zagłębienie w ziemi skąpo wysłane trawami, pod osłoną roślinności 

lęg 

10-12 oliwkowoszarych jaj. Wysiadywanie: 23-28 dni. Młode są zdolne do podlatywania już w wieku 

ok. 12 dni 

pokarm 

Urozmaicony: nasiona, ziarno, jagody, korzonki, części zielone roślin, bezkręgowce 

wędrówki 

Osiadły 

ochrona 

Gatunek łowny 

 

 

24. Szpak  

(Sturnus vulgaris) 
 



  

rodzina 

szpakowate 

opis 

Długość ciała: 21-23 cm. Pospolity, czarno ubarwiony ptak o lśniącym upierzeniu z żółtym dziobem. W 

upierzeniu spoczynkowym całe ciało upstrzone białymi plamkami. Młody ptak szarobrunatny. Jest 

uzdolnionym śpiewakiem, który potrafi naśladować śpiew innych gatunków ptaków. Jest wszędobylski i 

świetnie przystosował się do życia w mieście. 

miejsca 

Cały obszar kraju 

siedlisko 

Różnego typu lasy, zwłaszcza ich obrzeża, parki miejskie i wiejskie, ogrody, aleje i kępy drzew 

liczebność 

Średnio liczny ptak lęgowy 

gniazdo 

W dziupli, skrzynce lęgowej lub w szczelinie budynku. Zbudowane z luźno ułożonego materiału 

roślinnego, wymoszczone piórkami 

lęg 

3-6 jasnoniebieskich jaj. Wysiadywanie: 14 dni. Młode opuszczają gniazdo po 21 dniach 

pokarm 

Wiosną dominuje pokarm zwierzęcy, jesienią - roślinny 

wędrówki 

Wędrowny. Przylot: III, odlot: X-XI. Część ptaków zimuje w kraju 

ochrona 

Gatunek chroniony 

 

 

 



25. Płomykówka  

(Tyto alba) 
 

 

   

rodzina 

płomykówki 

opis 

Średniej wielkości sowa o zaskakująco barwnym upierzeniu. Wierzch ciała szary z rdzawymi plamami, a 

spód pomarańczowy o zmiennym odcieniu, czarno nakrapiany. Szlara na twarzy w kształcie serca jest 

biaława, oczy czarne. W przeciwieństwie do innych sów nie pohukuje, lecz wydaje tylko chrapliwe 

dźwięki. Najbardziej aktywna jest o zmroku i świcie, gdy poluje nad otwartymi terenami. Jest 

najbardziej związana z osadami ludzkimi ze wszystkich sów i poza nimi praktycznie nie występuje. W 

ostatnich latach jej liczebność znacznie się zmniejszyła. 

miejsca 

Cały niżowy obszar kraju, unika wysokich gór 

siedlisko 

Wieże kościołów, opuszczone zabudowania wiejskie, stodoły, strychy domów 

liczebność 

Nieliczny lub bardzo nieliczny ptak lęgowy, Spadek liczebności płomykówki odnotowuje się w 

większości krajów europejskich. Brak jest danych dotyczących zmian liczebności tego gatunku z 

gniazdo 

Nie buduje gniazda, a jaja składa bezpośrednio na podłożu, w ustronnym miejscu na poddaszu l ub 

strychu. 

lęg 

4-6 białych owalnych jaj. Wysiadywanie: 30-32 dni. Młode uzyskują lotność po 50-55 dniach. 

pokarm 

Głównie małe gryzonie, czasem ptaki i żaby 



wędrówki 

Osiadła 

ochrona 

Gatunek chroniony, zagrożony likwidacją dogodnych miejsc lęgowych w wyniku remontów strychów i 

wież 

 

 

 

 

 


