
Międzynarodowe Dni Ptaków Wędrownych  



Idziemy na wycieczkę w ramach Międzynarodowych Dni Ptaków Wędrownych.  
 
Na czym to polega? To proste! 
 
Będąc w terenie spróbuj zaobserwować wszystkie 12 gatunków ptaków 
wędrownych przedstawionych na następnych slajdach, w tym gatunki rejestrowane 
w ramach Spring Alive. 
 
Następnie wypełnij nasz formularz online dostępny na stronie www.otop.org.pl i 
www.springalive.net.  
 
Po zakończeniu akcji, podsumujemy wyniki i zobaczymy, czy wszystkie gatunki 
wróciły już do Polski, a także który z nich był najczęściej obserwowany przez Was. 
 
Powodzenia w terenie! 

http://www.otop.org.pl/
http://www.springalive.net/


GRZYWACZ 

największy krajowy 

gatunek gołębia  

szaro-niebieski 

na szyi biała plama 

nad nią opalizujące na 

zielono pióra 

żółto-czerwony dziób 

Fot. Richard T Mills 

Fot. Cezary Korkosz 



JERZYK 

Ciemnobrązowe, ale w locie 

mogą wydawać się czarne 

skrzydła - długie, wąskie 

zakrzywione na kształt sierpu 

krótkie rozwidlone ogonki 

ostrzejsze skrzydła niż skrzydła 

jaskółek 

nie składają skrzydeł podczas lotu 

jak jaskółki 

nie zauważysz siedzącego jerzyka 
Fot. Archiwum OTOP 

Fot. Marc Guyt 

latają szybko w rozwrzeszczanych grupach między budynkami 



KUKUŁKA 

szary lub rdzawy wierzch ciała, 

pręgowany spód 

długi ogon 

kształtem ciała i barwą 

upierzenia przypomina krogulca 

lub in. ptaka drapieżnego,  

dzięki temu samiec sieje 

popłoch wśród wróblowych i 

odwraca ich uwagę, a samica 

podrzuca jajko  

łatwiej ją usłyszeć niż zobaczyć Fot. Cezary Korkosz 

Fot. Cezary Korkosz 



ŻURAW 

duży szaro-brązowy 

większy od bociana  

czarna szyja i głowa  

biała, szeroka brew za okiem 

czerwona plama na ciemieniu  

dosyć płochliwy 

pióropuszowaty ogon u dorosłych 

charakterystyczny głos – klangor 

lot aktywny 

w locie - wyprostowana szyja, 

deskowate, szerokie skrzydła 
Fot. Ewa Wiatr 

Fot. Cezary Korkosz 



CZAJKA 

wielkości gołębia  

charakterystyczny                           

biało-czarny ptak  

zielono połyskujący wierzch     ciała  

biały spód z pomarańczowym 

podogoniem 

na głowie długi czub 

charakterystyczny, nurkujacy            

lot podczas tokowania  

często spotykana na podmokłych 

łąkach 

Fot. Colum Clark 

Fot. Colum Clarke 



RYBITWA 
RZECZNA 

często mylone z mewami, ale  

mniejsze od nich, o bardziej 

filigranowej budowie 

cieńsze i delikatniejsze skrzydła 

rozwidlone, cienkie zewnętrzne 

sterówki w ogonie 

ubarwienie białe poza          

popielatym wierzchem skrzydeł i 

grzbietu 

na głowie czarna czapeczka 

dziób krwistoczerwony z czarnym 

końcem 

Fot. Cezary Korkosz 

Fot. Cezary Korkosz 



BOCIAN BIAŁY 

długość ciała: 100-115 cm 

znany i lubiany ptak o białym 

upierzeniu z czarnymi lotkami  

długie czerwone nogi i dziób 

w locie wyprostowana szyja, 

(podobnie jak u żurawia) w 

przeciwieństwie do czapli          

(esowato wygięta szyja w 

locie) 

buduje jedne z największych        

gniazd nawet do 2 m wys.                       

i 1,5 m średnicy 

Fot. Cezary Korkosz 

Fot. Cezary Korkosz 



ŻOŁNA 
jeden z najbarwniejszych ptaków  

niebieski spód, żółte podgardle  

grzbiet - barwy brązowe, żółte, 

zielononiebieskie 

smukła sylwetka z zaostrzonymi 

skrzydłami 

b. rzadko spotykana w PL np. w  

świętokrzyskim w kamieniołomach 

lub kopalniach piasku – kopie nory  

gniazdowe w zboczach 

przesiaduje na eksponowanych  

miejscach i czatuje na przelatujące 

owady  

Fot. Cezary Korkosz 
Fot. Cezary Korkosz 



TRZCINIAK 

niepozorny, szarobrązowy ptak 

blado-beżowy spód ciała 

nad okiem beżowa brewka 

często śpiewa na wierzchołku 

trzciny  

bardzo charakterystyczna, 

powtarzająca się, głośna 

piosenka z rechoczącymi 

fragmentami 

 

Fot. Cezary Korkosz 

Fot. Cezary Korkosz 



DYMÓWKA 

Fot. Tomasz Wilk 

Fot. Cezary Korkosz 

niewielki, smukły ptak  

granatowo połyskujący czarny                  

wierzch, spód białawy lub 

jasnopomarańczowy 

gardło i czoło rdzawe, oddzielone                     

od piersi czarną przepaską 

skrajne sterówki wydłużone, ogon           

głęboko rozwidlony 

skrzydła szersze niż jerzyka 

gniazduje najczęściej                                             

w zabudowaniach ludzkich 



RUDZIK 

ciekawski, okrągły ptaszek 

nieco mniejszy i delikatniejszy od 

wróbla 

rdzawy przód ciała: twarz, gardło, 

pierś; ograniczony po bokach szyi 

popielatym pasem  

wierzch ciała brunatny, brzuch 

szarawy  

zwykle na ziemi biegając w nieco 

wyprostowanej postawie  

jeden z najlepszych śpiewaków Fot. Jamie Durrant) Fot. Ken Kinsella 



PLISZKA SIWA 

szaro-czarna  

niewielki ptak: 18-20 cm  

długi ogon 

bardzo ruchliwy  

łatwa do zaobserwowania, 

jak biega po podłożu 

kiedy się zatrzymuje to dyga i 

kiwa ogonkiem 

Fot. Cezary Korkosz Fot. Cezary Korkosz 



 

DZIĘKUJEMY! 

 

 

zapraszamy na 

www.otop.org.pl 

www. springalive.net 


