
Odlotowe
obserwacje

Mazurek
Mniejszy i bardziej zgrabny od wróbla. W wyglądzie

dominuje czekoladowa głowa i czarna plama na
policzku. Samiec i samica wyglądają niemal

identycznie.

Szczygieł
Barwny ptak, z charakterystyczną czerwoną maską,
czarnym "czepkiem" sięgającym karku oraz białymi

policzkami. Jeden z najbardziej charakterystycznych
gatunków. U samicy kolor maski jest jaśniejszy,

wpadający w kolor ciemnopomarańczowy.

Grubodziób
Największy z polskich łuszczaków. Jego
charakterystyczną cechą jest masywny dziób 
i duża głowa oraz szyja. W jego ubarwieniu
dominuje rdzawo-brązowy kolor. Samica posiada
bardziej stonowane barwy. 

Wróbel
Nasz towarzyski sąsiad. Wygląd ma poczciwy,
jak starszy pan z szarym beretem i brązowymi
włosami na bokach głowy, który nosi czarny
śliniaczek. Samiczka odróżnia się od samca,
mniej wyraźnymi barwami. 

Pamiętaj o ptakach nie tylko zimą, niech Twój
ogród sprzyja im przez cały rok. 

Stwórz przestrzeń ściśle dedykowaną
pierzastym przyjaciołom, gdzie znajdą:

pożywienie, schronienie 
oraz miejsce do gniazdowania. 

Na pewno odwdzięczą się melodyjnym śpiewem
w wiosenne oraz letnie poranki i wieczory. 

 
 

Zima to najlepszy czas by rozpocząć swoją
przygodę z ptakami. 

Brak liści na drzewach i krzewach sprzyja
obserwacjom, które w takich warunkach są

nieco łatwiejsze niż w innej porze roku. 
 

Mamy nadzieję, że ta karta obserwacji będzie
pełniła również rolę mini-przewodnika do

rozpoznawania ptaków!
 

Zachęcamy Was do podglądania niezwykle
ciekawego ptasiego świata, ale róbcie to

rozważnie, poniżej kilka wskazówek.

Bogatka
Nasza największa sikora z charakterystycznym
żółtym brzuchem i czarnym krawatem. Posiada
czarną głowę z białymi policzkami. Samca
możemy rozpoznać po szerszym krawacie. 

Modraszka
Wyraźnie mniejsza od bogatki, z charakterystyczną
niebieską "czapeczką", nadającą jej sympatycznego

wyglądu. Samca rozpoznamy dzięki intensywnej
barwie owej "czapeczki".

Dzwoniec
Posiada dość dużą głowę i krępą budowę ciała,
a upierzenie ma piękny żółto-zielony kolor, 
z szarymi wstawkami. Samica jest podobnie
ubarwiona do samca, ale w skromniejszych
barwach.  

Zięba
Jeden z bardziej pospolitych gatunków ptaków,

które można spotkać w Polsce. Posiada
charakterystyczne upierzenie: rdzawoczerwoną

pierś oraz szary "kaptur" na głowie. Samica
odróżnia się oda samca piersią w beżowoszarych

odcieniach

Kowalik
Jedyny ptak w Polsce, który potrafi poruszać się  
po drzewie głową w dół. Wyróżnia się niebiesko-
szarym ubarwieniem grzbietu i rdzawym
brzuchem. Samica podobnie ubarwiona do
samca, ale w jaśniejszych odcieniach. 

Rudzik
Mały, niezwykle ruchliwy ptak o cienkich i długich
nogach. Najbardziej charakterystyczną cechą jest

rdzawoczerwony śliniak, zajmujący całą pierś i lico.
Samiec i samica wyglądają niemal identycznie.

Kos
Jego upierzenie posiada głęboką czarną barwę 
z delikatnym granatowym połyskiem oraz
charakterystyczny żółty dziób z obrączką wokół
oka. Samica jest brązowa, posiada ciemne
kreskowania na piersi. 

Sójka
Niezwykle barwny ptak o różowoszarym

upierzeniu z charakterystycznym błękitnym
lusterkiem na skrzydłach i czarnym wąsem.

Samiec i samica wyglądają niemal identycznie
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Porady dla obserwatorów ptaków:
Zabierzcie ze sobą lornetkę, 
która ułatwia obserwacje z dystansu.

Zachowajcie ciszę, spokój i cierpliwość,
 wtedy macie większe szanse na ciekawe
obserwacje!

Notujcie swoje obserwacje; dzięki temu 
będziecie wiedzieli, ile gatunków 
udało się Wam zaobserwować, a może te 
dane posłużą kiedyś do celów naukowych...

Weźcie ze sobą ciepłą herbatę, kawę, czy
czekoladę - to najlepszy sposób na chłód. 

Powodzenia!

Wyznacz w ogrodzie "dziki zakątek";

Jak stworzyć ptasi raj w ogrodzie?

posadź drzewa i krzewy owocowe;

ogranicz jesienne grabienie opadłych liści;

nie koś trawnika (lub rób to 1-2 razy w roku);

zawieś budki lęgowe;

ustaw poidełko dla ptaków.
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Zaznacz ptaki, które udało Ci się zaobserwować


