
Powrót skrzydlatych przyjaciół 

Ciekawostki o ptakach:

W tym samym gnieździe co sezon może się wykluć inny gatunek ptaka. Dudki mają czuby, które
rozwijają jak pióropusz. Na pniach przytrzymują się ogonem tak, jak dzięcioły. W chwili 
zagrożenia przykucają, rozkładają skrzydła i wysoko podnoszą głowy. Sroka rozłupuje orzech 
laskowy zrzucając go z najwyższej gałęzi na asfaltowe podłoże. Wyrodnym matkom kukułkom 
nie zawsze udaje się podrzucić swoje jaja.  Niektóre ptaki usuwają podejrzane jajka z gniazda i 
budują nowe. Zdarza się i tak, że zastępczy rodzice nie są w stanie wykarmić małego żarłoka i 
pisklę ginie.

Bocian biały 

Przylatuje do Polski w kwietniu. W połowie sierpnia zbija się w duże stada na tak zwane sejmiki,
aby wyruszyć do Afryki Południowej.

Bociany, które zimę z reguły spędzają w Afryce, w podróż powrotną wyruszają w pierwszej 
połowie lutego. Ich powrót trwa około sześciu tygodni. Z reguły boćki wracają do tego samego 
gniazda – po przylocie zaczynają je remontować i poprawiać. Nie czekają jednak na powrót 
dawnego partnera. Jeśli ten zjawi się zbyt późno, w gnieździe może już nie być dla niego 
miejsca.

Wilga

W maju obwieszcza swój przylot melodyjnym śpiewem. W sierpniu udaje się na zimowiska do 
Afryki.

Drozd śpiewak

Gości w Polsce od kwietnia. Tereny lęgowe w naszym kraju opuszcza we wrześniu. Zimę spędza
między innymi w ciepłych rejonach Afryki Północnej.

Żuraw zwyczajny

Przybywa do Polski w lutym. Jesienią, we wrześniu, wraca na zimowiska, między innymi do 
Afryki Północnej. Również w maju może się zdarzyć, że usłyszymy nad głowami donośny 
gardłowy głos zwany klangorem i zobaczymy przelatujący klucz żurawi. Żuraw to najokazalszy 
i największy z naszych ptaków.

Skowronek

Od kiedy możemy delektować się śpiewem tych ptaków? Już na przełomie lutego i marca. 
Trudno je zauważyć na polach i łąkach, gdyż są barwy ziemistoszarej i tylko nieznacznie 
wielkością przerastają wróbla. Skowronki są ściśle związane z krajobrazem rolniczym. Nie bez 
powodu mówi się, że rolnik wychodzi w pole ze skowronkiem i ze skowronkiem kładzie się 
spać. 

Czajka
Jest wczesnym zwiastunem wiosny. Już w marcu przylatuje na lęgowiska. Zdarza się, że czajki w
Polsce można spotkać już pod koniec lutego. Czajkę rozróżnić można po charakterystycznym 
czubku oraz biało-czarnym ubarwieniu. Niestety, czajka jest coraz bardziej nieobecna. Przyczyną
jest intensyfikacja rolnictwa − mechanizacja i chemizacja w rolnictwie, drapieżnictwo lisów, 
psów, kotów, wron czy srok przyczynia się do stałego spadku liczebności tych wspaniałych 
ptaków.


