
PRZEDWIOŚNIE 
Ptaki wiosną   

 
Wiosną  ptaki przylatują z ciepłych krajów. 

Większość zakłada nowe gniazda. Przygotowują 
miejsca do składania i wysiadywania jaj.  

 



SKOWRONEK 
 

 Skowronek pierwszy 
wita wiosnę radosnym i 
głośnym śpiewem.  
Gniazda buduje między 
skibami ziemi. 
 Odżywia się owadami i 
nasionami. 
 Spotykamy go na polach 
uprawnych , łąkach. 
  Wysiaduje jaja od 11 do 
14 dni. 
 Objęty jest ścisłą 
ochroną. 
 



ŻURAW  To niezwykle piękny ptak, większy od 
bociana, uważany za prawdziwego 
zwiastuna wiosny. 

 Na zimowiska odlatuje do Afryki, a 
także południowej części Azji. 

  Preferuje bagna, torfowiska, tereny 
podmokłe, polany i pola uprawne. 

 To ptak wędrowny, choć niektóre 
osobniki pozostają na zimę. Podczas 
migracji tworzą duże stada.  

 Odżywia się korzeniami, liśćmi, 
nasionami, owocami, owadami, 
dżdżownicami, drobnymi ssakami, 
płazami i gadami.  



JASKÓŁKA Śpiew jaskółki to 
melodyjne świergotanie. 
Zamieszkuje tereny 
uprawne wokół wsi i miast.  
Gniazda buduje wewnątrz 
budynków oraz przy oknach 
i drzwiach.  
Do zbudowania gniazda 
używa gliny, błota 
sklejonego śliną i usztywnia 
je trawą.  
 Żywi się : muchami, 
komarami i innymi 
owadami. 



BOCIAN BIAŁY 

 Bocian jest ptakiem 
mięsożernym-zjada: myszy, 
żaby, jaszczurki, chrząszcze, 
węże.  
Gniazda buduje na kominach, 
słupach i domach, są one 
koliste ułożone warstwowo z 
różnych gałęzi.  
Składa jaja pod koniec 
kwietnia, z których wykluwają 
się młode pisklaki z czarnym 
dziobem i nogami.  
Spotykamy go na łąkach, 
bagnach, polach. 



JERZYK 

 Jerzyk jest podobny do 
jaskółki, ale większy i różni 
się brunatno czarnym 
ubarwieniem.  
 Jest najlepszym 
lotnikiem wśród ptaków, 
może lecieć bez przerwy 2 
do 3 lat. Pożywieniem jego 
są drobne owady 
(chrząszcze, motyle).  
Są ptakami towarzyskimi 
i często gniazdują 
kolonijnie. 
 



KUKUŁKA 

Zamieszkuje Europę i 
część Afryki.  
Często ją słyszymy, gdy 
wydaje dźwięk :ku-ku.  
Nie buduje gniazd, a 
swoje jaja podrzuca innym 
ptakom.  
Występuje w lasach, 
terenach bagiennych, 
ogrodach i łąkach.  
 Żywi się głównie: 
owadami i gąsienicami. 



CZAJKA 

Występuje na polach 
uprawnych, łąkach , bagnach 
oraz przy zbiornikach 
wodnych. 
 Gniazda buduje w 
otoczeniu niskich roślin. 
  Jej pożywieniem są 
owady.  
Jaja wysiadują oboje 
partnerzy.  
Zamieszkuje niemal całą 
Europę.  
Objęta ścisłą ochroną. 



DROZD 

Zamieszkuje lasy i 
różnorodne zadrzewienia, 
rzadziej parki i ogrody. 
Poszukuje pokarmu na ziemi. 
Żywi się owadami i ich 
larwami, dżdżownicami oraz 
ślimakami.  
Aby skruszyć skorupę 
ślimaka, uderza nią o 
kamienie. 
 Jesienią zjada również 
jagody. 



SZPAK 

Szpak Jest ptakiem towarzyskim; 
dziupla, w której się gnieździ, jest 
często położona blisko jedna obok 
drugiej.  
Jego śpiew jest podobny do 
gwizdów. Szpaki potrafią 
naśladować różne dźwięki. 
 Zjadają głównie owady, które 
zbierają na drzewach lub wyciągają 
z ziemi. Chcąc wydostać owada z 
ziemi, wbijają do niej dziób, a 
następnie go rozwierają.  
Pod koniec kwietnia zaczyna się 
okres wylęgania. 


