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Przedmowa
Niniejsze opracowanie „Ptaki Puław” jest podsumowaniem dotychczasowej wiedzy
z zakresu liczebności i różnorodności gatunkowej awifauny Puław. Jest to kolejne – trzecie
wydanie książki o charakterze edukacyjno-przyrodniczym. Praca ta, powstała na skutek
dużego zainteresowania tematyką przyrodniczą mieszkańców naszego miasta oraz władz
samorządowych. Opracowanie stanowi uzupełnienie i uaktualnienie informacji o stanie
miejskiego środowiska przyrodniczego, wpływającego na komfort życia mieszkańców
naszego miasta. Lepsze poznanie specyficznego środowiska miejskiego stanowi ważny
czynnik w podejmowaniu działań z zakresu planowania, gospodarki przestrzennej i dalszej
urbanizacji miasta, przy jednoczesnym zachowaniu bogactwa przyrodniczego. Powstałe
opracowanie to wynik wieloletnich obserwacji przyrodniczych prowadzonych w granicach administracyjnych miasta na terenach mocno zurbanizowanych, ale także peryferyjnych. Zawiera ono opis pospolitych gatunków ptaków lęgowych, które można spotkać na
naszym terenie oraz niektórych bardzo rzadko występujących w skali kraju i odnotowywanych przez zawodowych ornitologów. Opracowanie powstało w 2018 roku na zlecenie
Zarządu Dróg Miejskich w Puławach i dotyczyło w szczególności przeprowadzenia korekty
oraz aktualizacji danych o liczebności gatunkowej ptaków zamieszkujących miasto oraz
wielkości ich populacji. Z kolei próba przedstawiania występujących trendów w liczebności
poszczególnych gatunków na przestrzeni ostatnich prawie 10 lat może stanowić bardzo
ważny czynnik edukacyjny proekologiczny, sprzyjający aktywnej ochronie gatunkowej
prowadzonej przez mieszkańców Puław.
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Ptaki środowiska miejskiego
Miasto to specyficznie zurbanizowane środowisko, gdzie obserwator zauważy oprócz
wielu gatunków roślin także bogaty świat zwierząt, w którym na pierwszy plan wysuwają
się niewątpliwie ptaki. To właśnie one swoim śpiewem, wyglądem i zachowaniem zwracają
uwagę i stanowią miłe urozmaicenie mocno przekształconego zurbanizowanego środowiska, jakim są tereny miejskie. Ptaki to wyjątkowa grupa fauny, która wskazuje niezwykłe
zdolności adaptacyjne do zmieniających się warunków siedliskowych, dlatego w naszych
miastach możemy odnotować wiele gatunków, a także duże zmiany w ich liczebności.
Podstawowe czynniki sprzyjające osiedlaniu się ptaków w mieście to:
zasobność pożywienia (dokarmianie oraz odpadki pozostawione przez ludzi na śmietnikach, w koszach, itp.),
bezpieczeństwo wynikające z niewielkiej liczby naturalnych wrogów,
mnogość i różnorodność wielu miejsc do gniazdowania,
łagodny mikroklimat zimą, sprzyjający przetrwaniu wielu gatunków.
Omawiając awifaunę miejską (ptaki), na podkreślenie zasługuje olbrzymia rola, jaką spełniają one w środowisku miejskim, a konkretnie:
stanowią ważny składnik łańcucha pokarmowego redukując olbrzymie ilości owadów
w różnych stadiach rozwojowych (jaja, larwy, imago),
pełnią funkcje sanitarne zjadając martwe zwierzęta oraz różnego rodzaju odpadki
miejskie,
rozsiewają nasiona roślin,
wzbogacają krajobraz,
stanowią specyficzny biowskaźnik stanu środowiska miejskiego.
W związku z powyższym coraz większego znaczenia nabiera mało doceniana do
tej pory ochrona ptaków w miastach. Opiera się ona w dalszym ciągu na ustawie
o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 roku oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dn. 28.09.2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.
Rozporządzenie to, ma doniosłe znaczenie dla ochrony gatunków żyjących w miastach,
bowiem takie gatunki jak pustułka, jerzyk oraz wszystkie gatunki ptaków wróblowatych (jaskółka dymówka, jaskółka oknówka, kawka, kopciuszek, mazurek i wróbel) zostały
objęte ochroną ścisłą. Wyjątek stanowi gawron, sroka, wrona siwa, które są objęte ochrona
częściową.

Pamiętajmy, że obecnie w Polsce podstawą prawną ochrony ptaków jest Ustawa
o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004 roku. Przedstawia ona gatunki objęte ścisłą ochroną (dotyczy całego cyklu życia gatunku) oraz ochronę częściową (dotyczy pewnego etapu życia gatunku, głównie lęgowego od 1 kwietnia do 1 sierpnia).
Warto wiedzieć, że po raz pierwszy dopiero w 1902 roku w Paryżu większość państw
europejskich przystąpiła do konwencji dotyczącej „ochrony ptaków pożytecznych
dla rolnictwa”.
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Charakterystyka
omawianego terenu obserwacji
Puławy to nowoczesne prawie 50-tysięczne miasto, położone w zachodniej części województwa lubelskiego na Nizinie Mazowieckiej, w dolinie Wisły, graniczące z Wyżyną
Lubelską.
Strukturę powierzchni miasta /50,61 km²/ tworzą:
grunty leśne z zadrzewieniami – 21,06 km²,
tereny parkowe i zieleńce – 0,43 km²,
tereny osiedlowe i niezabudowane – 1,01 km²,
użytki rolne – 11,83 km²,
tereny pod zabudowę – 8,77 km²,
tereny komunikacyjne – 2,88 km².
Przez miasto przepływa Wisła stanowiąca jego zachodnią granicę oraz wpadająca do niej
Kurówka. To właśnie te rzeki wraz z ukształtowanymi pradolinami dodają niezwykłego uroku
omawianemu terenowi. Dodatkowo dolina Wisły spełnia ważną rolę tzw. korytarza ekologicznego dla migracji wielu gatunków ptaków przez prawie cały rok.
Z puławskimi rzekami związane są ich dawne pozostałości w postaci starorzeczy, z których
jedno wiślane znajduje się w miejscowym parku i tworzy malowniczą „łachę‘’, drugie położone w północnej części miasta razem z częścią dużego akwenu wodnego, kanałem
i oczkami wodnymi tworzy swoiste rozlewisko niezamarzające zimą, na skutek dopływu
ciepłych wód przemysłowych.
Na terenie miasta występuje kilka obszarów leśnych o niezwykłych walorach przyrodniczych,
które zostały objęte ochroną. Jednym z nich jest rezerwat leśny „Łęg na Kępie’’, chroniący
dawny wiślany starodrzew. W granicach administracyjnych Puław występują ponadto trzy
obszary specjalnej ochrony o randze europejskiej wchodzące do tzw. sieci „Natura 2000”.
Pierwszy z nich to dawny budynek Domu Dziecka wraz z przyległym terenem (PLH060055)
chroniący największą na Lubelszczyźnie kolonię nietoperza nocka dużego (Myotis myotis),
drugi to Przełom Wisły w Małopolsce (PLH060045) oraz trzeci obejmujący część Płaskowyżu
Nałęczowskiego (PLH060015).
Opisywany teren obserwacji charakteryzuje się klimatem umiarkowanym przejściowym, przy
średniej rocznej temperaturze wynoszącej około 8,0˚C. Średnia temperatura najcieplejszego
miesiąca wynosi tu 18,4˚C zaś najchłodniejszego -2,3˚C. Suma roczna opadu atmosferycznego na tym obszarze to około 580 mm. Największe natężenie opadów atmosferycznych
przypada na lipiec (około 78 mm), a najmniejsze na luty (26 mm).

Pamiętajmy:
Korytarz ekologiczny to naturalny obszar umożliwiający swobodną migrację dla
wielu gatunków roślin i zwierząt.
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Wisła w Puławach – korytarz ekologiczny
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Czy wiesz, że:
Natura 2000 to europejski program tworzenia sieci obszarów cennych przyrodniczo.
Podstawę tego programu tworzą dwie unijne dyrektywy: dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa. Celem programu jest zachowanie określonych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem.
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Puławy w granicach administracyjnych

Tereny rolnicze
Wody
Lasy, parki, zadrzewienia
Zabudowa miejsko-przemysłowa
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Ptaki lęgowe Puław w 2018 roku
Lp.

Gatunek

Główne miejsce
występowania

Status

Okres
występowania

nieliczny

III–XI

łacha wiślana

1

Łabędź niemy
Cygnus olor

2

Krzyżówka
Anas platyrchynchos

liczny

III–XI

łacha wiślana

3

Gągoł
Bucephala clangula

nieliczny

III–VII

łacha wiślana

4

Nurogęś
Mergus merganser

bardzo nieliczny

III–X

Wisła

5

Kokoszka
Gallinula chloropus

mało liczny

IV–X

łacha wiślana

6

Łyska
Fulica atra

nieliczny

III–X

rozlewisko
(zbiornik wód zrzutowych)

7

Perkozek
Tachybaptus ruficollis

bardzo nieliczny

I–XII

składowisko popiołów
i żużla (Zakłady Azotowe)

8

Rybitwa rzeczna
Sterna hirundo

średnio liczny

IV–VIII

Wisła

9

Rybitwa białoczelna
Sternula albifrons

mało liczny

IV–VIII

Wisła

10

Sieweczka rzeczna
Charadrius dubius

mało liczny

IV–IX

Wisła

11

Sieweczka obrożna
Charadrius hiaticula

bardzo nieliczny

III–IX

Wisła

12

Brodziec piskliwy
Actitis hypoleucos

średnio liczny

III–X

Wisła

13

Bączek
Ixobrychus minutus

bardzo nieliczny

IV–VIII

14

Kuropatwa
Perdix perdix

mało liczny

I–XII

tereny rolnicze

15

Bażant
Phasianus colchicus

mało liczny

I–XII

tereny rolnicze

16

Czajka
Vanellus vanellus

nieliczny

III–IX

tereny rolnicze – Mokradki

17

Grzywacz
Columba palumbus

bardzo liczny

III–X

park puławski

18

Sierpówka
Streptopelia decaocto

liczny

I–XII

osiedla mieszkaniowe

19

Gołąb miejski
Columba livia f. urbana

średnio liczny

I–XII

budynki szpitalne SP ZOZ
i okolice

9

łacha wiślana w parku
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20

Jerzyk
Apus apus

21

mało liczny

V–VIII

osiedla mieszkaniowe

Zimorodek
Alcedo atthis

bardzo nieliczny

IV–VII

rozlewisko rzeczne

22

Krętogłów
Jynx torquila

bardzo nieliczny

IV–IX

ogrody działkowe

23

Dzięcioł zielony
Picus viridis

nieliczny

I–XII

park puławski

24

Dzięcioł czarny
Dryocopus martius

nieliczny

I–XII

park puławski

25

Dzięcioł duży
Dendrocopos major

mało liczny

I–XII

park puławski

26

Dzięcioł średni
Dendrocopos medius

nieliczny

I–XII

park puławski

27

Lerka
Lullula arborea

bardzo nieliczny

III–X

peryferia miasta

28

Świergotek polny
Anthus campestris

bardzo nieliczny

IV–X

peryferia miasta

29

Skowronek
Alauda arvensis

mało liczny

II–X

pola uprawne

30

Dymówka
Hirundo rustica

mało liczny

IV–IX

Port „Marina”

31

Oknówka
Delichon urbicum

średnio liczny

IV–IX

Pałac Marynki, wieżowce

32

Brzegówka
Riparia riparia

mało liczny

IV–IX

składowisko popiołów
i żużla (Zakłady Azotowe)

33

Pliszka żółta
Motacilla flava

mało liczny

IV–IX

pola uprawne

34

Pliszka siwa
Motacilla alba

mało liczny

III–X

tereny rzeczne

35

Strzyżyk
Troglodytes troglodytes

bardzo nieliczny

III–X

rozlewisko (zbiornik wód
zrzutowych)

36

Pokrzywnica
Prunella modularis

nieliczny

IV–IX

rozlewisko (zbiornik wód
zrzutowych)

37

Rudzik
Erithacus rubecula

średnio liczny

III–X

park, lasy

38

Słowik szary
Luscinia luscinia

mało liczny

IV–IX

pobrzeże Wisły

39

Kopciuszek
Phoenicurus ochruros

mało liczny

III–X

budynki, budowle
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40

Pleszka
Phoenicurus phoenicurus

41

mało liczny

IV–X

park, lasy ,skwery

Pokląskwa
Saxicola rubetra

nieliczny

IV–IV

dolina Kurówki

42

Kląskawka
Saxicola rubicola

bardzo nieliczny

IV–X

składowisko popiołów
i żużla
(Zakłady Azotowe)

43

Kos
Turdus merula

średnio liczny

I–XII

park, lasy, zieleń miejska

44

Kwiczoł
Turdus pilaris

średnio liczny

III–X

park, tereny dolin
rzecznych, skwery

45

Śpiewak
Turdus philomelos

mało liczny

III–X

park, lasy

46

Strumieniówka
Locustella fluviatilis

nieliczny

V–IX

dolina Kurówki i Wisły

47

Świerszczak
Locustella naevia

nieliczny

V–IX

składowisko popiołów
i żużla (Zakłady Azotowe)

48

Brzęczka
Locustella luscinioides

bardzo nieliczny

V–IX

dolina Kurówki

49

Łozówka
Acrocephalus palustris

mało liczna

IV–IX

tereny przy Wiśle

50

Trzciniak
Acrocephalus
arundinaceus

nieliczny

V–IX

łacha wiślana (park)

51

Trzcinniczek
Acrocephalus scirpaceus

Nieliczny

V–IX

łacha wiślana (park)

52

Białorzytka
Oenanthe oenanthe

bardzo nieliczny

IV–IX

Zakłady Azotowe

53

Zaganiacz
Hippolais icterina

mało liczny

IV–IX

park, lasy, skwery

54

Piegża
Sylvia curruca

mało liczny

V–IX

park, skwery

55

Cierniówka
Sylvia communis

średnio liczny

V–IX

tereny peryferyjne

56

Gajówka
Sylvia borin

mało liczny

V–IX

tereny peryferyjne

57

Kapturka
Sylvia atricapilla

średnio liczny

V–IX

park, lasy
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58

Świstunka leśna
Phylloscopus sibilatrix

mało liczny

V–IX

park, lasy

59

Pierwiosnek
Phylloscopus collybita

średnio liczny

IV–X

park, lasy, skwery

60

Kulczyk
Serinus serinus

mało liczny

IV–IX

park, skwery

61

Muchołówka szara
Muscicapa striata

mało liczny

V–IX

park, tereny peryferyjne

62

Muchołówka żałobna
Ficedula hypoleuca

nieliczny

V–IX

las komunalny

63

Raniuszek
Aegithalos caudatus

nieliczny

I–XII

las komunalny

64

Sikora uboga
Poecile palustris

mało liczny

I–XII

park, lasy

65

Sosnówka
Periparus ater

nieliczny

I–XII

lasy iglaste

66

Bogatka
Parus major

liczny

I–XII

park, lasy, skwery

67

Modraszka
Cyanistes caeruleus

średnio liczny

I–XII

park, lasy

68

Kowalik
Sitta europaea

nieliczny

I–XII

park, las komunalny

69

Pełzacz ogrodowy
Certhia brachydactyla

nieliczny

I–XII

Park puławski

70

Wilga
Oriolus oriolus

nieliczny

V–IX

park, las komunalny

71

Gąsiorek
Lanius collurio

nieliczny

IV–IX

tereny peryferyjne

72

Sójka
Garrulus glandarius

nieliczny

I–XII

tereny peryferyjne

73

Sroka
Pica pica

nieliczny

I–XII

tereny peryferyjne

74

Kawka
Corvus monedula

średnio liczny

I–XII

park, osiedla

75

Gawron
Corvus frugilegus

mało liczny

I–XI

aleje miejskie

76

Wrona siwa
Corvus cornix

nieliczny

I–XII

tereny przy Wiśle

77

Szpak
Sturnus vulgaris

średnio liczny

II–XI

park, lasy,
tereny miejskie
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78

Wróbel
Passer domesticus

mało liczny

I–XII

osiedla, skwery

79

Mazurek
Passer montanus

średnio liczny

I–XII

park, osiedla,
tereny peryferyjne

80

Zięba
Fringilla coelebs

średnio liczny

III–X

park, lasy, skwery

81

Kulczyk
Serinus serinus

mało liczny

IV–IX

park, skwery,
tereny peryferyjne

82

Dzwoniec
Chloris chloris

mało liczny

I–XII

skwery, tereny działkowe

83

Szczygieł
Carduelis carduelis

mało liczny

I–XII

tereny peryferyjne

84

Makolągwa
Carduelis cannabina

mało liczny

I–XII

85

Dziwonia
Carpodacus erythinus

nieliczny

V–IX

tereny przy Wiśle

86

Grubodziób
Coccothraustes
coccathraustes

nieliczny

I–XII

las komunalny , park

87

Trznadel
Emberiza citrinella

nieliczny

I–XII

tereny rolnicze,
peryferia miasta

88

Potrzos
Emberiza schoeniclus

nieliczny

III–X

tereny przy Wiśle

89

Derkacz
Crex crex

nieliczny

V–IX

tereny przy Wiśle

90

Kukułka
Cuculus canorus

nieliczny

IV–IX

tereny przy Wiśle

91

Sokół wędrowny
Falco peregrinus

bardzo nieliczny

I–XII

Zakłady Azotowe

92

Krogulec
Accipiter nisus

nieliczny

I–XII

lasy iglaste

93

Myszołów
Buteo buteo

nieliczny

I–XII

lasy miejskie

94

Pustułka
Falco tinnunculus

nieliczny

I–XII

Zakłady Azotowe

95

Puszczyk
Strix aluco

nieliczny

I–XII

park, lasy miejskie aleje
miejskie

13

ogrody działkowe,
peryferia

Niektóre gatunki ptaków wędrownych
zimujących w Puławach
Lp.

Gatunek

Status

Okres przebywania

bardzo liczny

XI–III

1

Gawron
Corvus frugilegus

2

Jemiołuszka
Bombycilla garrulus

mało liczny

X–III

3

Gil
Pyrrhula pyrrhula

mało liczny

XI–III

4

Grubodziób
Coccotraustes coccothraustes

mało liczny

XI–III

5

Czyż
Carduelis spinus

mało liczny

XI–III

6

Strzyżyk
Troglodytes troglodytes

mało liczny

X–III

7

Nurogęś
Mergus merganser

nieliczny

X–III

8

Kormoran
Phalacrocorax carbo

nieliczny

X–II

9

Czapla siwa
Ardea cinerea

nieliczny

IX–II

10

Czapla biała
Egretta alba

nieliczny

IX–III

11

Bielik
Haliaeetus albicilla

nieliczny

X–II
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Wybrane gatunki
pospolitych ptaków lęgowych Puław
Łabędź niemy
Cygnus olor
Status. Mało liczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Aktualnie w granicach miasta znane są trzy miejsca
lęgowe tego gatunku tj. łacha wiślana w parku, duży zbiornik wód zrzutowych wraz ze starorzeczem Kurówki, położony w północnej części miasta oraz składowisko popiołu i żużla na
terenie Zakładów Azotowych. Liczebność tego gatunku na terenie miasta nie przekracza
4 par lęgowych i jak wykazują obserwacje utrzymuje się przez ostatnie lata na podobnym
poziomie.
Środowisko. Gatunek związany ze środowiskiem wodnym (jeziora, rzeki, stawy).
Cechy charakterystyczne. Duży ptak wodny o ubarwieniu śnieżnobiałym, dziób czerwony,
młode są koloru szarego.
Lęgi. Jeden lęg w roku, gniazdo duże na wodzie dobrze widoczne, zbudowane z luźnych
kawałków roślin wodnych. Jaja: 5–7, niekiedy nawet 9, koloru szarozielonego.
Migracje. Gatunek pozostający na miejscu lęgowym, aż do całkowitego zamarznięcia wód.
Przylot z chwilą wystąpienia pierwszych roztopów wiosennych.
Zagrożenia. Zmiany środowiska polegające na osuszaniu terenu, prostowaniu linii brzegowej, niszczenie roślinności wodnej oraz zanieczyszczania wody.

Czy wiecie, że:
Młode łabędzie osiągają dojrzałość do rozrodu dopiero w wieku 4 lat i łączą się
w pary raz na całe życie.

Fot. Piotr Safader

Fot. Piotr Safader
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Krzyżówka
Anas platyrhynchos
Status. Najpospolitszy gatunek środowiska wodnego miasta.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Obecnie znanych jest kilka stałych miejsc lęgowych tego gatunku. Niewątpliwie, największe skupisko ptaków lęgowych występuje na
terenie łachy wiślanej (około 5 par), a ciekawym corocznym miejscem lęgowym ptaków jest
sadzawka z fontanną na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich. Pozostałe miejsca lęgów to: starorzecze rzeki Kurówki położone na peryferiach miasta oraz Wisła. Gatunek wykazuje stabilność liczebności.
Środowisko. Rzeki, starorzecza, stawy i inne zbiorniki wodne.
Cechy charakterystyczne. Pięknie ubarwiony jest zwłaszcza kaczor z metaliczną zieloną
połyskującą głową. Ubarwienie samicy brązowo-szare.
Lęgi. Gatunek wyprowadza jeden lęg w roku, gniazdo zbudowane jest w różnych miejscach
na wodzie, lądzie oraz czasami na drzewach, zawsze jednak w pobliżu wody. Jaja: 8–14,
koloru jasnozielonego.
Migracje. Gatunek zimujący, przemieszczający się na niewielkie odległości jedynie w czasie
zamarzania wód.
Zagrożenia. Przekształcanie środowiska, związane z osuszaniem terenów lęgowych i żerowisk.

Czy wiecie, że:
Kaczka krzyżówka to praprzodek naszej hodowlanej kaczki domowej.

Fot. Piotr Safader

Fot. Piotr Kawka

Fot. Piotr Safader
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Gągoł
Bucephala clangula
Status. Nieliczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Od co najmniej 15 lat gatunek gnieździ się
w parku (łacha wiślana) w ilości 3–5 par. Znane jest też pojedyncze stanowisko na starorzeczu Kurówki oraz na Wiśle. Obecnie gatunek spotykany coraz liczniej nie tylko w granicach naszego miasta, ale też całego kraju.
Środowisko. Ptak wodny występujący na stawach, jeziorach, starorzeczach i rzekach.
Cechy charakterystyczne. Ptak mniejszy od kaczki domowej. Samiec o ubarwieniu czarno-białym kontrastowym, przy dziobie występuje biała plama.
Lęgi. Gniazdo w dziuplach drzew. Jaja: 6–14, koloru niebiesko-zielonego.
Migracje. Gatunek odlatujący od nas w październiku. Przylot pierwszych osobników następuje już z końcem lutego. W okresie zimowym na niezamarzającym odcinku Wisły w granicach miasta, spotykamy dużo ptaków pochodzących z terenów północnej Europy.
Zagrożenia. Wycinanie starych dziuplastych drzew biotopu lęgowego, zanieczyszczanie
wód.

Czy wiecie, że:
Gągoł to jedyna krajowa kaczka gnieżdżąca się w głębokich dziuplach drzew. Zaraz
po wykluciu, pisklęta na głos samicy, wyskakują na ziemię (czasami z wysokości
kilkunastu metrów) i wędrują wraz z nią do zbiornika wodnego, znajdującego się
nieraz dość daleko od gniazda.

Fot. Piotr Safader

Fot. Piotr Safader
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Łyska
Fulica atra
Status. Nieliczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Na terenie miasta występuje nielicznie w dwóch
miejscach: na terenie dużego zbiornika wodnego (tzw. rozlewisko) położonego w północno-zachodniej części miasta oraz zbiornika zrzutowego popiołów i żużla (Zakłady Azotowe).
Kilka lat temu gatunek ten występował na terenie parku, jednak już tu nie występuje. Obserwacje wykazały spadek liczebności tego gatunku na terenach miejskich w ostatnich latach,
co odzwierciedla także podobny trend krajowy.
Środowisko. Stawy, torfianki, starorzecza z odpowiednim pasem trzcinowisk.
Cechy charakterystyczne. Ptak wielkość kaczki, ciemne upierzenie całego ciała, nad
dziobem charakterystyczna biała plama.
Lęgi. Gniazdo budowane w trzcinach, jaja: 4–8, koloru kremowego.
Migracje. Gatunek wędrowny, czasami zimujący. Odlot ptaków późną jesienią, przylot
pierwszych osobników w lutym.
Zagrożenia. Przyczyn zmniejszenia się liczebności tego gatunku należy doszukiwać się
w działaniach przekształcających środowisko naturalne np.: w wycinaniu trzcinowisk, prowadzonych melioracjach oraz czynniku naturalnym – rozprzestrzenianiu się norki amerykańskiej (drapieżny ssak).

Czy wiecie, że:
Zabawna nazwa tego gatunku pochodzi od białej plamy w okolicy czołowej, którą
kiedyś kojarzoną z ludzką łysiną.

Fot. Piotr Safader

Fot. Piotr Safader
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Kokoszka
Gallinula chloropus
Status. Nieliczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Największe skupisko ptaków odnotowujemy
w parku (łacha wiślana), gdzie stwierdzono 4 pary tego gatunku. Pozostałe kilka par (3–4),
występuje na terenie zbiornika wodnego (tzw. rozlewiska) i starorzecza Kurówki (peryferyjnej części miasta) oraz zbiorników gromadzenia popiołu i żużla tzw. popielników (teren
Zakładów Azotowych). Gatunek, którego liczebność w ostatnich latach nie ulega dużym
wahaniom.
Środowisko. Ptak związany ze środowiskiem wodnym o bujnej roślinności przybrzeżnej.
Cechy charakterystyczne. Ptak ten jest mniejszy od opisywanej łyski. W ogólnym tonie
ubarwienia przeważa szarość oraz brąz. Ptak zwraca uwagę charakterystycznymi białymi
piórami podogonowymi.
Lęgi. Odbywa dwukrotnie w ciągu roku, gniazdo zbudowane na ziemi, w trzcinach, zawsze
w pobliżu wody. Ilość zniesionych jaj przez samicę dochodzi nawet u tego gatunku do 10.
Są one koloru jasnożółtego z charakterystycznymi plamkami.
Migracje. Przylot pierwszych osobników w marcu, odlot w październiku, czasami pozostaje
na zimę.
Zagrożenia. Podobne jak u łyski.

Czy wiecie, że:
Zaniepokojony ptak oprócz wydawanych piskliwych głosów ostrzegawczych, używa
również swojego charakterystycznego białego ogona, intensywnie nim poruszając.

Fot. Piotr Safader

Fot. Piotr Safader
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Rybitwa rzeczna
Sterna hirundo
Status. Średnio liczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Od wielu lat znane są trzy stanowiska lęgowe tego
gatunku na Wiśle. Największe z nich (około 10 par) znajduje się na piaszczystej ławicy piasku
położonej poniżej nowego mostu, pozostałe na wysepkach wiślanych w okolicach starego
mostu. Prowadzony kilka lat temu monitoring liczebności awifauny wiślanej (także okolic
Puław) wykazał, że jest ona stabilna, mimo zdarzających się niekiedy niewielkich wahań,
związanych głównie z występującymi wysokimi stanami wód rzeki (zatapianie lęgów).
Środowisko. Ptak związany głównie z nieuregulowanymi rzekami oraz wodami stojącymi.
Cechy charakterystyczne. Ptak mniejszy od gołębia z wąskimi skrzydłami i rozwidlonym
ogonem. Charakteryzuje się jasnym ubarwieniem, na głowie można dostrzec czarny pasek.
Lęgi. Jeden lęg w roku. Samica wysiaduje zwykle 3 jaja koloru oliwkowego z brązowymi
plamkami.
Migracje. Gatunek wędrowny. Przylot w końcu kwietnia, odlot w sierpniu.
Zagrożenia. Najpoważniejszym zagrożeniem dla gatunku są prace związane
z przekształcaniem naturalnego koryta rzeki (regulacje) oraz występujące w okresie lęgowym
wysokie stany wód, niszczące gniazda. Dużym zagrożeniem jest także, inwazyjny drapieżny
ssak – norka amerykańska.

Czy wiecie, że:
Rybitwa rzeczna to ptak, którego głównym pożywieniem są niewielkie rybki
zdobywane podczas „nurkowania” z powietrza.

Fot. Piotr Safader
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Grzywacz
Columba palumbus
Status. Bardzo liczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Dominant wśród miejskiej awifauny i tak np. liczebność ptaków w parku obecnie wynosi około 60 par. Obserwacje wykazały występowanie
tego gatunku na każdym miejskim osiedlu oraz terenach przemysłowych (Zakłady Azotowe).
Zdecydowanie mniejszą liczebność ptaków zaobserwowano w głębi lasu komunalnego oraz
w częściach peryferyjnych miasta. Zwiększająca się liczebność populacji ptaków w Puławach
odpowiada także ogólnemu trendowi krajowemu.
Środowisko. Tereny zurbanizowane i parkowe, tereny zieleni miejskiej i lasy.
Cechy charakterystyczne. Wielkość gołębia domowego. Upierzenie szare z charakterystyczną białą plamą na bokach szyi.
Lęgi. Gnieździ się 2–3 razy w roku, gniazdo zakłada na drzewach. Jaja: 2–3, koloru białego.
Migracje. Gatunek odlatujący z miejsc lęgowych w październiku, przylot pierwszych osobników następuje z początkiem marca. Bardzo rzadko na terenie miejskim spotykamy osobniki zimujące.
Zagrożenia. Gatunek obecnie w widocznej ekspansji, zagrożenia niewielkie.

Czy wiecie, że:
Nazwa gatunku pochodzi od charakterystycznej białej plamy występującej u ptaków po obu stronach szyi, podobnej do białej grzywy.

Fot. Piotr Safader – Gniazdo grzywacza

Fot. Piotr Safader
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Sierpówka
Streptopelia decaocto
Status. Średnio liczny gatunek ptaka.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Preferuje tereny mało zurbanizowane, nie występuje na terenach leśnych. Często spotykany ptak na wielu puławskich osiedlach, chociaż nie
w takich ilościach jak w przeszłości. Wyraźnie daje się u tego gatunku zaobserwować „wycofywanie” z dawnych miejsc lęgowych i zajmowanie terenów podmiejskich i typowo wiejskich.
Środowisko. Tereny zurbanizowane miejskie oraz wiejskie, osiedla, skwery, parki.
Cechy charakterystyczne. Ptak mniejszy od grzywacza. Ton upierzenia szary. Na szyi
ptaków widoczny charakterystyczny znak w kształcie sierpa (stąd nazwa gatunku).
Lęgi. Gatunek odbywający lęgi 2–3 razy w roku. Gniazdo płytkie, ułożone z kilku gałązek.
Jaja: 2–3, koloru białego.
Migracje. Gatunek osiadły, przebywający w jednym miejscu przez cały rok.
Zagrożenia. Niewątpliwe, jednym z czynników wpływających na spadek liczebności tego
gatunku jest konkurencja pokarmowa oraz siedliskowa ze strony rozprzestrzeniającego się
w szybkim tempie grzywacza. Inną przyczyną spadku liczebności gatunku mogą być czynniki naturalne mało jeszcze poznane.

Czy wiecie, że:
Sierpówka to typowy gatunek inwazyjny, przybyły do Polski z południowej Azji
w latach 40. XX wieku.

Fot. Piotr Safader

Fot. Piotr Safader
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Gawron
Corvus frugilegus
Status. Średnio liczny gatunek lęgowy, bardzo liczny w okresie zimowym.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Od kilku lat prowadzony jest monitoring liczebności
tego gatunku na terenie miasta. Na jego podstawie możemy stwierdzić, że w ostatnich dwóch
latach doszło do bardzo dużych zmian w jego liczebności. Główną przyczyną tego stanu, były
zapewne skuteczne działania odstraszające ptaki lęgowe przez wynajętych sokolników, co
w konsekwencji doprowadziło do opuszczenia przez nie, największej kolonii lęgowej (około 200
gniazd) położonej przy Alei Królewskiej. Obecnie na terenie miasta znajduje się 5 kolonii lęgowych, z których największa (21 gniazd) położona jest przy ulicy Partyzantów. W okresie zimowym,
w mieście spotykamy wiele ptaków migrantów, pochodzących z północy i wschodu Europy.
Środowisko. Gatunek preferujący w ostatnich latach tereny miejskie i podmiejskie.
Cechy charakterystyczne. Ptak bardzo często mylony z wroną siwą i krukiem, nieco większy
od gołębia. U starszych ptaków charakterystyczny jest jasny długi dziób oraz czarne „metaliczne” ubarwienie.
Lęgi. Raz w roku, gniazda skupione w koloniach, położone wysoko na drzewach. Jaja
w liczbie 3–5 są koloru niebieskozielonego, nakrapiane szarymi plamami.
Migracje. Gatunek wędrowny opuszczający nasz teren w październiku. Ptaki widoczne u nas
zimą pochodzą z terenów północnej i wschodniej Europy. Przylot pierwszych ptaków lęgowych do miasta ma miejsce już pod koniec lutego.
Zagrożenia. Gatunek którego liczebność w ostatnich latach na terenie kraju bardzo się
zmniejsza. Podstawową przyczyną są zachodzące niekorzystne dla tego gatunku zmiany
środowiska rolniczego (intensyfikacja upraw) oraz płoszenie ptaków z okresie lęgowym.

Czy wiecie, że:
Gawron to ptak często mylony z wroną siwą, u której to dominującym kolorem
upierzenia nie jest kolor czarny, lecz popielato-siwy. W Polsce gawron na terenach
miejskich jest objęty ochroną gatunkową częściową.

Fot. Piotr Safader – Gawron

Fot. Piotr Safader – Wrona siwa
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Kawka
Corvus monedula
Status. Pospolity gatunek lęgowy Puław.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Występuje równomiernie na terenach zurbanizowanych i przemysłowych całego miasta. Liczebność w parku puławskim sięga ponad 20 par.
Pospolity gatunek także na terenie Zakładów Azotowych, alejach miejskich oraz na terenach
osiedli miejskich. Bardzo duża populacja ptaków zamieszkuje główny budynek szpitala miejskiego (około 20 par). Gatunek ten w ostatnich latach zwiększa swoją liczebność.
Środowisko. Osiedla mieszkaniowe, parki, aleje starych drzew, także tereny przemysłowe.
Cechy charakterystyczne. Wyraźnie mniejszy ptak od gawrona. Ogólnie ciemne upierzenie,
jasnoszara głowa. Ptaki spotykamy zawsze parami (żyją dozgonnie).
Lęgi. Jeden raz w roku, gniazdo ukryte w dziupli drzewa lub w murze budynku. Jaja: 3–5,
koloru jasnoniebieskiego z szarymi plamami.
Migracje. Gatunek osiadły, część osobników może jednak podejmować wędrówki jesienią.
Zagrożenia. Ubytek starych dziuplastych drzew oraz prowadzona w ostatnim czasie na
dużą skalę termomodernizacja budynków, eliminująca otwory w stropodachach – miejsca
gniazdowania gatunku.

Czy wiecie, że:
Kawka wraz z innymi ptakami krukowatymi (kruk, sroka, gawron, wrona siwa) to
prawdziwa „elita intelektualna” wśród ptaków, ze względu na szybkość i sprawność
dostosowywania się do zmian środowiskowych.

Fot. Piotr Safader
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Sroka
Pica pica
Status. Mało liczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Przez wiele lat gatunek lęgowy przy Alei Małej.
Obecnie znane są stanowiska lęgowe położone na peryferiach miasta i to głównie w pobliżu
Wisły. Ogólna liczba par lęgowych w granicach miasta szacuje się na 10–15 par, na co wskazuje również monitorowane główne noclegowisko ptaków, położone przy starym moście na
Wiśle.
Środowisko. Ptak związany głównie z krajobrazem rolniczym, ale od lat 80-tych spotykany
także w typowym środowisku miejskim i przemysłowym.
Cechy charakterystyczne. Ptak wielkości gołębia, o intensywnym kontrastowym upierzeniu
biało-czarnym. Charakterystyczny dla ptaków jest długi czarny ogon oraz skrzeczący głos.
Lęgi. Gniazdo w kształcie kuli, umieszczone wysoko na różnych drzewach oraz wysokich
krzewach.
Migracje. Gatunek zimujący.
Zagrożenia. Niewielkie, gatunek szybko adaptujący się do wszelkich zmian środowiskowych.

Czy wiecie, że:
Sroka (złodziejka – zwana w gwarze ludowej) to gatunek, który potrafi zbierać
i gromadzić w gnieździe przedmioty rzadko spotykane w środowisku naturalnym
(często pozostawiane przez ludzi), jak np. różnego rodzaju świecidełka i błyskotki.
W Polsce sroki są objęte ochroną gatunkową częściową.

Fot. Piotr Safader
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Sójka
Garrulus glandarius
Status. Mało liczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Zamieszkuje lasy miejskie, także park (jedna para).
Unika terenów mocno zurbanizowanych. Populacja miejska (3–4 pary) niewielka – stabilna.
W okresie jesiennym, gatunek spotykany częściej na terenach miejskich oraz podmiejskich,
za sprawą ptaków u nas zimujących, pochodzących z terenów wschodniej części Europy.
Środowisko. Biotop lęgowy stanowią głownie lasy i parki z dużą ilością drzew liściastych,
zwłaszcza dębów.
Cechy charakterystyczne. Gatunek wielkości kawki z charakterystycznym jaskrawym ubarwieniem. Dobrze widoczne niebieskie „lusterko” na skrzydle ptaków. Dobrze słyszalny
z dużej odległości głos ostrzegawczy w postaci charakterystycznego skrzeczenia.
Lęgi. Jeden raz w roku, gniazdo splecione w charakterystyczny „koszyk”. Jaja: 4–5, koloru
szarozielonego z licznymi plamami.
Migracje. Gatunek przeważnie zimuje, lecz czasami podejmuje wędrówki.
Zagrożenia. Niewielkie, związane głównie z gospodarką leśną (np. usuwanie dębów).

Czy wiecie, że:
Dobrze znane powiedzenie, zaczerpnięte z wiersza Jana Brzechwy „wybiera się jak
sójka za morze, ale wybrać się nie może”, odpowiada charakterystycznemu zachowaniu ptaków, które jesienią gromadzą się przez długi czas w duże stada, jakby za
moment miały odlatywać, po czym często zostają na miejscu lub podejmują nieodlegle wędrówki.

Fot. Piotr Safader
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Wróbel
Passer domesticus
Status. Obecnie mało spotykany ptak w mieście.
Rozmieszczenie i liczebność oraz trend. Rozmieszczony gatunek nierównomiernie na
terenie miasta. Unika terenów leśnych i większych skupisk drzew. Można go spotkać jeszcze
na niektórych osiedlach, jednak częściej jest widywany na terenach peryferyjnych. W ostatnich latach zauważalny duży spadek liczebności gatunku.
Środowisko. Tereny zurbanizowane miasta, blokowiska, obiekty przemysłowo-handlowe.
Cechy charakterystyczne. Ogólny ton ubarwienia szary, na skrzydle biała pręga.
Lęgi. Gniazdo zbudowane w różnych zakamarkach budynków, w lampach miejskich, rzadziej
na drzewach. Jaja: 4–6, koloru biało-szarego, odbywa 2–3 lęgi w ciągu roku.
Migracje. Gatunek przebywający przez cały rok w jednym miejscu.
Zagrożenia. Wyraźne zmniejszenie ilości osobników tego gatunku należy przypisać prowadzonym w ostatnich latach na szeroką skalę, pracom modernizacyjnym budynków (osiatkowywanie otworów wentylacyjnych, niwelowanie wszelkich szczelin, gładzenie ścian itp.),
pozbawiających ptaki dogodnych miejsc do lęgów.

Czy wiecie, że:
Do niedawna najpospolitszy w Polsce ptak, zaczął powoli wymierać, ze względu na
niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku miejskim i wiejskim (antropopresja).

Fot. Piotr Safader
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Mazurek
Passer montanus
Status. Mało liczny gatunek miejski, jednak znacznie częściej spotykany niż wróbel.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Podobnie jak jego krewniak wróbel, spotykany
jest częściej na peryferiach miasta np. na terenach ogródków działkowych. Wielkość populacji miejskiej po spadku w ostatnich latach, obecnie utrzymuje się na stabilnym poziomie.
Środowisko. Zasiedla głównie tereny podmiejskie o krajobrazie rolniczym, ale spotykamy
go także w centrum miasta i prawie na każdym.
Cechy charakterystyczne. Bardzo podobny do wróbla. Wierzch głowy lekko brązowy
z charakterystyczną czarną plamką na boku.
Lęgi. Gniazdo zbudowane często w skrzynkach lęgowych, czasami w dziuplach drzew oraz
w różnych „zakamarkach” budynków (otwory, szczeliny), jaja: 5–6, koloru szarobiałego.
Ptak wyprowadza 2–3 lęgi w roku.
Migracje. Gatunek osiadły.
Zagrożenia. Utrata miejsc lęgowych na skutek prowadzonych prac modernizacyjnych
różnych obiektów budowlanych oraz czynnik środowiskowy związany z niskimi temperaturami zimą, które powodują dużą śmiertelność ptaków.

Czy wiecie, że:
Mazurek to bardzo bliski „krewny” wróbla, często z nim mylony. Najpewniejszą cechą rozpoznawczą tego gatunku, jest charakterystyczna brązowa „czapeczka” na
głowie i czarna plamka na białym policzku (wróbel ma policzek jednolicie szary).

Fot. Piotr Safader

Fot. Piotr Safader
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Szpak
Sturnus vulgaris
Status. Obecnie średnio liczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Ptak praktycznie spotykany na terenie całego
miasta, również w centrum i na jego obrzeżach. Tegoroczne obserwacje pokazały jednak
dość duże spadki liczebności tego gatunku. I tak w parku doliczono się w tym roku zaledwie
20 par lęgowych, podczas kiedy to w latach poprzednich gatunek ten należał do corocznych
dominantów lęgowych tego miejsca (około 60 par). Podobnie sytuacja wyglądała w lesie
komunalnym.
Środowisko. Parki, lasy, skwery, także centra miast. Szczególnie gatunek liczny w miejscach
występowania dziuplastych drzew.
Cechy charakterystyczne. Ptak znacznie większy od wróbla o charakterystycznym błyszczącym czarnym upierzeniu z nakrapianymi plamkami.
Lęgi. Jeden raz w roku, czasami dwa. Gniazdo najczęściej zakładane w dziuplach, czasami
w otworach muru, pod dachem lub w szczelinach ścian. Bardzo chętnie zasiedla budki
lęgowe.
Migracje. Gatunek z reguły odlatujący w październiku, lecz w ostatnich latach coraz częściej
spotykamy osobniki zimujące. Przylot na miejsca lęgów już w drugiej połowie lutego.
Zagrożenie. Usuwanie dziuplastych drzew, skażenie chemiczne trawników miejskich oraz
terenów stanowiących miejsca żerowania.

Czy wiecie, że:
Szpak to niezwykle utalentowany „śpiewak”, mający w swym repertuarze mnóstwo
zapożyczonych głosów innych ptaków.

Fot. Piotr Safader
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Jerzyk
Apus apus
Status. Średnio liczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Na terenie miasta występuje na prawie każdym
osiedlu mieszkaniowym, szczególnie tam, gdzie są wysokie budynki (osiedle „Niwa”) oraz
budowle przemysłowe (Zakłady Azotowe). Od niedawna, gatunek ten zasiedla Port Marina,
gdzie została zainstalowana specjalna gromadna budka lęgowa tzw. jerzykownia. Liczebność
gatunku w ostatnich latach wydaje się z roku na rok poprawiać, po silnym spadku w latach
90 – XX wieku.
Środowisko. Tereny miasta z wysokimi budynkami mieszkalnymi i przemysłowymi.
Cechy charakterystyczne. Ptak często mylony z jaskółką, od której jest nieco większy. Ubarwienie ptaków jest ciemnobrązowe na całym ciele. Skrzydła długie, sierpowato wygięte. Ptaki
w dużych grupach nieustannie latają, wydając przy tym przeraźliwie piszczące głosy.
Lęgi. Gniazdo zakładane w różnych miejscach (szczeliny, otwory i zakamarki muru), na znacznej
wysokości. Bardzo często gatunek ten korzysta z budek lęgowych. Ptaki przystępują do jedynego lęgu bardzo późno, bo aż w drugiej połowie maja składając 2–3 jaja koloru białego.
Migracje. Gatunek, który bardzo krótko u nas przebywa. Przylot pierwszych osobników na
początku maja, a odlot już na początku sierpnia.
Zagrożenia. Szczególnie zagrożony gatunek w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi budynków (zakrywanie i niwelowanie otworów i wszelkich szczelin) – potencjalnych miejsc lęgów.

Czy wiecie, że:
Jerzyk to ptak, którego natura wyposażyła w doskonałą zdolność lotu, co sprawia,
że większość swojego życia spędza właśnie w powietrzu (także śpi) i nigdy nie siada
na ziemi.

Fot. Piotr Safader

Fot. Piotr Safader –
jerzykownia w porcie Marina

Fot. Piotr Safader –
młody jerzyk
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Oknówka
Delichon urbicum
Status. Nieliczny gatunek lęgowy miasta.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Środowisko bardzo zbliżone do jerzyka. Ptak
spotykany na prawie wszystkich osiedlach, także przy pałacu Marynki (4–5 gniazd) i domu
towarowym „Powiśle”. Bardzo duża populacja tego gatunku zamieszkuje teren Zakładów
Azotowych. Liczebność w ostatnich latach utrzymuje się na tym samym poziomie.
Środowisko. Budynki mieszkalne, użyteczności publicznej oraz budowle przemysłowe.
Cechy charakterystyczne. Ptaki mają kuper biały, wierzch skrzydeł ciemnobrązowy, grzbiet
ciemnoniebieski, a spód ciała biały. Oknówka jest często mylona z jaskółką dymówką, która
w odróżnieniu od niej ma długi widełkowaty ogon.
Lęgi. Gniazdo charakterystyczne w postaci ćwiartki kuli umieszczone zawsze na zewnątrz
budynku, najczęściej w górnej przestrzeni okiennej. Ptaki odbywają lęgi 2 razy w roku,
samiczka składa do gniazda 4–5 jaj koloru białego.
Migracje. Ptaki opuszczają nas we wrześniu, przylot pierwszych osobników następuje pod
koniec kwietnia.
Zagrożenia. Postępująca chemizacja środowiska ogranicza populację owadów, stanowiących jedyne źródło pokarmu tego gatunku. Także usuwanie gniazd ze strefy przyokiennej
(zabrudzenia okien odchodami) powoduje duże straty w liczebności.

Czy wiecie, że:
Nazwa gatunku pochodzi od specyficznego miejsca zakładania gniazd (głównie są
to wnęki przyokienne), ale ptaki też wybierają czasem i inne ciekawe miejsca.

Fot. Piotr Safader –
gniazda oknówki (Pałac Marynki)

Fot. Piotr Safader
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Makolągwa
Carduelis cannabina
Status. Nieliczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Unika terenów leśnych i dużych parków. Gatunek
często spotykany na terenie ogródków działkowych oraz peryferiach miasta. Wielkość populacji gatunku wydaje się być stabilna na przestrzeni ostatnich lat.
Środowisko. Tereny ogródków przydomowych oraz ogrodów działkowych, zwłaszcza tam
gdzie są drzewa i krzewy iglaste.
Cechy charakterystyczne. Ptak wielkości wróbla, samiec z charakterystyczną czerwoną
piersią.
Lęgi. Gniazdo przeważnie w krzewie lub na drzewie iglastym. Odbywa lęgi dwa razy w roku,
jaja: 4–6, koloru biało-szarego.
Migracje. Gatunek pozostający u nas przez cały rok.
Zagrożenia. Niewielkie, powodowane głównie przez ludzi (wycinanie krzewów i drzew).

Czy wiecie, że:
Makolągwa, jest typowym ziarnojadem, żywiącym się prawie wyłącznie nasionami
chwastów, drzew i ziarnami zbóż.

Fot. Piotr Safader

32

Wybrane gatunki pospolitych ptaków lęgowych Puław

Zięba
Fringilla coelebs
Status. Dość liczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Zamieszkuje parki, skwery, aleje oraz lasy miejskie.
W parku, jak pokazują coroczne obserwacje, liczebność gatunku dochodzi nawet do 30 par
i na przestrzeni ostatnich lat zwiększa się liczebność.
Środowisko. Lasy mieszane i iglaste, zieleń miejska oraz ogródki działkowe.
Cechy charakterystyczne. Wielkością ptak porównywalny z wróblem. Samiec ładnie ubarwiony z niebieską głową oraz dwoma białymi pręgami na skrzydle. Pozostała część upierzenia jest koloru brązowego.
Lęgi. Gniazdo starannie wymoszczone mchem, położone w wyższych fragmentach drzewa.
Jaja: 4–6, jasnozielone w czarne plamki.
Migracje. Gatunek odlatujący od nas w październiku. Niektóre osobniki pozostają jednak
w kraju. Przylot pierwszych osobników na miejsca lęgowe następuje już z końcem lutego.
Zagrożenia. Gatunek obecnie w zauważalnej ekspansji, zagrożenia niewielkie.

Czy wiecie, że:
Zięba obecnie należy do najpospolitszych ptaków, a w dodatku należy do najmniej
płochliwych.

Fot. Piotr Safader
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Pliszka siwa
Motacilla alba
Status. Nieliczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Nieliczny gatunek w środowisku zurbanizowanym
miasta, liczniejszy na terenach peryferyjnych położonych przy Wiśle oraz przy zbiornikach
wodnych. Stwierdzana w ostatnim czasie stabilna liczebność gatunku.
Środowisko. Gatunek preferuje tereny położone przy rzekach oraz zbiornikach wodnych,
także tereny ruderalne i przemysłowe.
Cechy charakterystyczne. Ptak bardzo charakterystyczny, wielkością zbliżony do wróbla
z długim ogonkiem. Ogólny ton ubarwienia ptaków – popielatoszary, spód ciała biały.
Lęgi. Gniazdo w różnych miejscach, pod kamieniami, dachówkami, okapami i w innych zakamarkach. Jaja: 5–6, o barwie białej z licznymi czarnymi kropkami.
Migracje. Gatunek wędrowny. Odlot osobników następuje we wrześniu i październiku,
a przylot w marcu.
Zagrożenia. Niewielkie, związane głównie z prowadzoną gospodarką wodną.

Czy wiecie, że:
Pliszka siwa, to gatunek występujący przeważnie w pobliżu wody, w odróżnieniu od
bliskiej jej krewniaczki – pliszki żółtej, której środowiskiem są głównie monokultury
zbożowe.

Fot. Piotr Safader
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Bogatka
Parus major
Status. Średnio liczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. W granicach miasta gatunek spotykany w lasach,
parkach oraz praktycznie na każdym osiedlu mieszkaniowym. Mniej liczny na terenach
mocno zurbanizowanych. W parku corocznie jest inwentaryzowanych około 15 par lęgowych. Gatunek, którego liczebność utrzymuje się na stałym poziomie.
Środowisko. Lasy liściaste i iglaste, śródpolne zadrzewienia, parki, aleje i skwery miejskie.
Cechy charakterystyczne. Ptak wielkości wróbla, żółty brzuch z czarną pręgą, czarna
czapeczka na głowie oraz białe policzki.
Lęgi. Gniazdo przeważnie w dziupli. Chętnie korzysta ze skrzynek lęgowych. Jaja: 5–10,
koloru białego z ciemnymi plamkami. Odbywa 2 lęgi w roku.
Migracje. Gatunek osiadły.
Zagrożenia. Usuwanie dziuplastych drzew oraz czynnik środowiskowy związany z długim
występowaniem bardzo niskich temperatur zimą.

Czy wiecie, że:
Bogatka, to najbardziej znana i najbardziej pospolita sikora w Polsce. W okresie
wychowywania piskląt w ciągu jednego dnia zjada tyle owadzich szkodników, ile
sama waży.

Fot. Piotr Safader
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Modraszka
Cyanistes caeruleus
Status. Średnio liczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Rozmieszczenie podobne jak i u bogatki, liczebność
z kolei mniejsza. Obecne obserwacje parkowe wykazały występowanie 5–7 par lęgowych.
Liczebność gatunku na terenie miasta – stabilna.
Środowisko. Gatunek preferuje tereny silnie zadrzewione (parki, ogrody, lasy).
Cechy charakterystyczne. Ptak mniejszy od bogatki. Ogólny ton ubarwienia żółto-niebieski,
niebieski wierzch głowy.
Lęgi. Gniazdo jak u bogatki. Jaja: 10–16, koloru białego z ciemnymi plamkami. Wyprowadza
dwa lęgi w roku.
Migracje. Gatunek osiadły.
Zagrożenia. Podobne jak u bogatki.

Czy wiecie, że:
U modraszki liczba potomstwa niekiedy sięga nawet kilkunastu, co wymaga od rodziców bardzo dużego wysiłku, by je wykarmić.

Fot. Piotr Safader
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Kowalik
Sitta europaea
Status. Średnio liczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Biotop lęgowy tego gatunku stanowią lasy
podmiejskie, park oraz starodrzew uliczny. Od wielu lat w parku stwierdza się około 4–5 par
lęgowych. Obserwacje wykazują, że liczebność gatunku jest na niezmiennym poziomie od
wielu lat.
Środowisko. Szczególnie liczny gatunek w starych drzewostanach liściastych, dlatego park
oraz tereny leśne miejskie stanowią dobry biotop lęgowy dla tego ptaków.
Cechy charakterystyczne. Ptak wielkością zbliżony do wróbla. Wierzch ciała niebieskoszary,
a spód koloru żółtego. Cechą charakterystyczną gatunku jest specyficzne poruszanie się po
korze drzew głową w dół, niespotykane u innych gatunków.
Lęgi. Wyłącznie w dziuplach drzew. Jaja: 6–9, koloru białego z szarymi plamkami.
Migracje. Na zimę nie odlatuje.
Zagrożenia. Brak miejsc lęgowych spowodowany usuwaniem drzew dziuplastych.

Czy wiecie, że:
Kowalik to jedyny gatunek mogący pomniejszać otwór dziupli poprzez zaklejanie
go gliną, i jedyny ptak, który potrafi poruszać się po drzewie głową skierowaną
w dół.

Fot. Piotr Safader
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Dzięcioł zielony
Picus viridis
Status. Nieliczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Najlepiej udokumentowanym miejscem lęgu tego
ptaka w ostatnich latach jest park, gdzie od wielu lat stale przebywa jedna para. Gatunek
ten jest również spotykany w lesie miejskim. Na terenach miejskich liczebność par lęgowych
sięga 2–3 i jest stała w ostatnich latach.
Środowisko. Gatunek preferuje stary drzewostan liściasty.
Cechy charakterystyczne. Ptak wielkości gołębia, upierzenie intensywne koloru zielonego (stąd nazwa). U samca wierzch głowy czerwony. Wiosną rozlegają się mocne bębnienia
ptaków dziobem o pień oraz charakterystyczne głośne melodyczne pogwizdywania.
Lęgi. Gniazdo zawsze w wykutej dziupli, położone na dużej wysokości, jaja: 3–5, koloru
białego.
Migracje. Ptak pozostający przez cały rok na miejscu.
Zagrożenia. Przekształcanie środowiska związane z usuwaniem starych drzew.

Czy wiecie, że:
Ten dzięcioł oprócz pożywienia wydobywanego spod kory drzew, upodobał sobie
także mrówki i dlatego nie bacząc na liczne niebezpieczeństwa często sfruwa na
ziemię, aby je wyszukiwać.

Fot. Piotr Safader
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Dzięcioł czarny
Dryocopus martius
Status. Nieliczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Od kilku lat znane jest pojedyncze stanowisko
tego gatunku w parku oraz w starym drzewostanie łęgowym doliny Wisły. Liczebność gatunkowa na stabilnym poziomie (2–3 pary) od wielu lat.
Środowisko. Stare drzewostany leśne i parkowe.
Cechy charakterystyczne. Nasz największy dzięcioł, wielkością dorównujący wronie. Upierzenie czarne, czerwony wierzch głowy.
Lęgi. Gniazdo w wykutej dziupli na dużej wysokości. Jaja: 2–3, koloru białego.
Migracje. Gatunek osiadły.
Zagrożenia. Wycinanie i usuwanie starego drzewostanu.

Czy wiecie, że:
Wiosenne toki dzięciołów tzw. „bębnienie” to charakterystyczne stukanie dziobem
z dużą częstotliwością w pusty pień drzewa, specjalnie do tego celu wyszukiwany
przez ptaki.

Fot. Piotr Safader

Fot. Piotr Safader
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Dzięcioł duży
Dendrocopos major
Status. Średnio liczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Jego miejscami lęgowymi pozostają lasy liściaste
oraz iglaste. Spotykamy ten gatunek także w parku, gdzie corocznie gnieździ się 1–2 pary.
Liczebność gatunku utrzymuje się na terenach miejskich na podobnym poziomie przez
ostatnie lata.
Środowisko. Lasy głównie iglaste, czasami liściaste oraz większe zadrzewienia miejskie
i polne.
Cechy charakterystyczne. W marcu możemy usłyszeć intensywne „bębnienia” samców.
Ptak wielkością nieco większy od szpaka, czerwona plama na brzuchu, wierzch ciała czarny,
na skrzydle podłużna biała plama.
Lęgi. Gniazdo w dziupli, na niewielkiej wysokości. Jaja: 4–8, koloru białego.
Migracje. Gatunek pozostający przez cały rok w jednym miejscu.
Zagrożenia. Niszczenie miejsc lęgowych na skutek wycinania starych drzew.

Czy wiecie, że:
Gatunek ten wykorzystuje wielokrotnie tę samą szczelinę w drzewie do wyłuskiwania z szyszek nasion – stanowiących jego ulubione pożywienie. Miejsce to potocznie
nazywane jest „kuźnią”.

Fot. Piotr Safader
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Dzięcioł średni
Dendrocopos medius
Status. Średnio liczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Spotykany gatunek w parku w ilości 1–2 par oraz
w lasach miejskich, czasami w centrum miasta (teren szpitala). Liczebność gatunku podobnie
jak dzięcioła dużego utrzymuje się na podobnym poziomie przez ostatnie lata.
Środowisko. Lasy głównie iglaste, czasami liściaste oraz większe zadrzewienia miejskie
i polne.
Cechy charakterystyczne. Ptak nieco mniejszy od dzięcioła dużego o podobnym nieco do
niego ubarwieniu, z charakterystyczną dobrze widoczną czerwoną czapeczką.
Lęgi. Gniazdo umieszczone w dziupli, na niewielkiej wysokości. Jaja: 4–8, koloru białego.
Migracje. Gatunek pozostający przez cały rok w jednym miejscu.
Zagrożenia. Niszczenie miejsc lęgowych na skutek wycinania starych drzew.

Czy wiecie, że:
W marcu często u tego gatunku można usłyszeć zamiast typowego „bębnienia”
robionego przez prawie wszystkie dzięcioły, charakterystyczne skrzeczące głosy
ptaków.

Fot. Piotr Safader

Fot. Piotr Safader
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Muchołówka szara
Muscicapa striata
Status. Mało liczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Występuje nielicznie w części peryferyjnej miasta,
w parku (2–3 pary) oraz na obrzeżach lasu miejskiego i terenie przyszpitalnym. W części
centralnej miasta, jedną parę od wielu lat można zauważyć na Skwerze Niepodległości.
Populacja gatunku wydaję się mieć charakter stabilny.
Środowisko. Zadrzewienia w bliskości terenów zurbanizowanych i przemysłowych.
Cechy charakterystyczne. Ptak wielkości wróbla, często przesiadujący w jednym miejscu na
tzw. „czatowni”. Ogólny ton ubarwienia szary.
Lęgi. Gniazdo osadzone we wnęce muru, szczelinie drzewa. Jaja: 4–5, koloru białego
z szarymi plamkami. Ptaki odbywają lęgi 1–2 razy w roku.
Migracje. Gatunek odlatujący z miejsc lęgowych we wrześniu, przylot ptaków ma miejsce
pod koniec kwietnia.
Zagrożenia. Ptak owadożerny, dlatego chemizacja środowiska naturalnego odbija się niekorzystnie na liczebności gatunku. Zagrożeniem dla ptaków są także chłodne i deszczowe
miesiące (brak pożywienia).

Czy wiecie, że:
Muchołówka to typowy ptak owadożerny, który odżywia się nie tylko muchami, jak
sugeruje nazwa gatunku, lecz także innymi owadami.

Fot. Piotr Safader
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Pleszka
Phoenicurus phoenicurus
Status. Nieliczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Spotykany gatunek w lesie miejskim, parku, na
niektórych osiedlach (Kołłątaja, Niwa, Głęboka) oraz terenach peryferyjnych miasta. W części
centralnej miasta zamieszkuje Aleję Królewską. W ostatnich latach zauważalny jest wzrost
liczebności gatunku w mieście, co odpowiada także ogólnemu trendowi krajowemu.
Środowisko. Unika gęstych zadrzewień, zamieszkuje tereny zieleni miejskiej porośnięte
luźnymi drzewami i krzewami.
Cechy charakterystyczne. Ptak wielkości wróbla, ogon koloru ceglastego, a pierś koloru
czerwonego.
Lęgi. Gniazdo położone przeważnie w płytkiej dziupli, czasami we wnękach muru. Jaja: 5–7,
koloru niebieskiego. Ptak wyprowadza 1–2 lęgi w roku.
Migracje. Gatunek wędrowny odlatujący we wrześniu, przylot pierwszych osobników następuję w kwietniu.
Zagrożenia. Gatunek prawie w 100% owadożerny i wrażliwy na chemizację środowiska.

Czy wiecie ,że:
Pleszka, jak i inne ptaki owadożerne przylatują do nas dość późno, bo dopiero
w kwietniu, kiedy w środowisku już jest odpowiednia ilość pokarmu (owady).

Fot. Piotr Safader
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Kopciuszek
Phoenicurus ochruros
Status. Mało liczny gatunek lęgowy, jednak liczniejszy od pleszki.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Gatunek zajmuje tereny zurbanizowane
i przemysłowe miasta. Preferuje stare budownictwo miejskie. Ptak spotykany na wielu osiedlach miejskich (Głęboka, Kołłątaja), w porcie Marina oraz parku. Liczebność gatunku co
roku wyraźnie wzrasta.
Środowisko. Budynki mieszkalne oraz budowle przemysłowe.
Cechy charakterystyczne. Ptak bardzo podobny wielkością jak i ubarwieniem do pleszki,
ma szare upierzenie i rudy ogon, którym często potrząsa.
Lęgi. Gniazdo często w szczelinach muru oraz różnych jego zakamarkach. Jaja (4–7), składane dwukrotnie w ciągu roku są koloru białego.
Migracje. Gatunek wędrowny. Przylatuje do nas w marcu, zaś odlatuje w październiku.
W ostatnich latach ze względu na ocieplający się klimat obserwuje się zimowanie niektórych
osobników.
Zagrożenia. Takie same jak u wszystkich ptaków owadożernych, czyli skażenie środowiska
wpływające na ilość dostępnego pokarmu.

Czy wiecie, że:
Kopciuszek to ptak, który zaniepokojony wykonuje charakterystyczne „podskoki”,
zwracając na siebie uwagę.

Fot. Piotr Safader
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Kwiczoł
Turdus pilaris
Status. Średnio liczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Gatunek spotykany prawie w każdym zakątku
miasta. Obserwowany zarówno na Skwerze Niepodległości (3–5 par), w parku (10 par) oraz
terenach położonych w dolinach rzek (Wisła, Kurówka). Zauważalny w ostatnich latach trend
zwyżkowy w liczebności tego gatunku dotyczy nie tylko Puław, lecz wielu innych miast.
Środowisko. Wilgotne kompleksy drzewiaste położone nad wodami, zieleń miejska, skwery.
Cechy charakterystyczne. Ptak niepłochliwy – wielkości szpaka. Popielata głowa i kuper,
wierzch ciała szarobrązowy.
Lęgi. Często gnieździ się w niewielkich koloniach. Gniazdo położone dość wysoko na
drzewie, jaja: 4–6, koloru zielonego, jeden lęg w roku.
Migracje. Gatunek wędrowny, odlatujący w październiku, a przylatujący w marcu. Obserwowane w naszym mieście liczne osobniki zimą, to ptaki pochodzące z terenów północnej
i wschodniej Europy.
Zagrożenia. Niewielkie powodowane najczęściej przez czynniki naturalne (drapieżnictwo).

Czy wiecie, że:
To bardzo ciekawy gatunek, który do obrony gniazda używa często swoich odchodów, wyrzucając je z lotu na potencjalnego wroga.

Fot. Piotr Safader
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Kos
Turdus merula
Status. Średnio liczny ptak lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Gatunek zamieszkujący równomiernie cały teren
miasta. Spotykany zarówno w lasach miejskich, w parku (około 20 par), na skwerach, zieleńcach osiedlowych. Gatunek, którego wielkość miejskiej populacji wykazuje w ostatnich latach
zauważalny trend zwyżkowy.
Środowisko. Tereny zurbanizowane z niewielką ilością drzew, aleje miejskie, lasy, parki
i ogrody.
Cechy charakterystyczne. Ptak podobnej wielkości co szpak. Barwa upierzenia czarna
(samiec) oraz brunatna (samica), długi czarny ogon oraz żółty dziob. Charakterystyczny dla
ptaków jest ich melodyjny, fletowy śpiew.
Lęgi. Charakterystyczne dla gatunku jest gniazdo „wylepione‘’ w środku ziemią i umieszczone na drzewie, krzewie lub we wnęce muru. Jaja: 4–6, koloru zielonkawego składane
dwukrotnie w okresie lęgowym.
Migracje. Ptaki miejskie pozostają u nas przez całą zimę. Część populacji ptaków leśnych
podejmuje jesienne wędrówki.
Zagrożenia. Niewielkie, co sprzyja w ostatnich latach rozprzestrzenianiu się gatunku.

Czy wiecie, że:
W ostatnich latach gatunek ten, rozprzestrzenił się w bardzo szybkim tempie szczególnie w miastach. Występuje u nas także populacja kosa typowo leśna, mniej liczna
i bardziej skryta.

Fot. Piotr Safader
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Śpiewak
Turdus philomelos
Status. Nieliczny gatunek lęgowy
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Gatunek preferuje zwarte kompleksy drzewiaste,
dlatego głównie można spotkać te ptaki w parku (5–7 par) i lasach miejskich. Liczebność
gatunku na terenie miasta – ustabilizowana.
Środowisko. Różne typy lasów, parki, także większe zadrzewienia śródpolne.
Cechy charakterystyczne. Ptak wielkości szpaka o ubarwieniu oliwkowo-szarym, spód ciała
jasny nakrapiany.
Lęgi. Charakterystyczne dla tego gatunku jest gniazdo, które w środku wylepione jest masą
z drewna. Jaja: 4–6, koloru błękitnego z plamkami. Dwa lęgi w roku.
Migracje. Gatunek wędrowny. Odlot ptaków przypada na październik, z kolei przylot
w marcu.
Zagrożenia. Niewielkie, wynikające głównie ze strony czynników naturalnych.

Czy wiecie, że:
Na szczególną uwagę zasługuje gniazdo tego gatunku, które w środku wygląda jak
gliniany garnek, bowiem wyścielone jest zmieloną i przetrawioną przez ptaki masą
drzewną.

Fot. Piotr Safader
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Rudzik
Erithacus rubecula
Status. Średnio liczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Występuje na terenach leśnych miejskich, parkowych i ogrodowych. Każdego roku w parku obserwujemy 3–4 pary ptaków przystępujące
do lęgów. Znacznie więcej par lęgowych można zaobserwować oraz usłyszeć w lasach miejskich. Liczebność gatunku nie ulega znaczącym zmianom w ostatnich latach.
Środowisko. Preferuje lasy, parki i wszelkie zadrzewienia z gęstym podszytem.
Cechy charakterystyczne. Ptak wielkości wróbla o ubarwieniu szarym, podgardle intensywnie pomarańczowe.
Lęgi. Gniazdo ptaka zawsze jest nisko osadzone nad ziemią lub pod korzeniami drzew.
Jaja: 5–6, koloru szarobiałego z rdzawymi plamami. Ptak wyprowadza dwa lęgi w roku.
Migracje. Gatunek z reguły odlatujący na zimę. Ostatnio jednak coraz częściej obserwujemy
przypadki zimowania tego gatunku. Przylot ptaków następuje w drugiej połowie marca,
odlot w październiku.
Zagrożenia. Usuwanie podszytu leśnego i parkowego, psy oraz koty penetrujące tereny
zieleni miejskiej.

Czy wiecie, że:
Wiele nazw ptaków pochodzi od ich ubarwienia. Tak jest i w tym przypadku, gdzie
kolor gardła trafnie oddaje nazwę gatunku.

Fot. Piotr Safader
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Krogulec
Accipiter nisus
Status. Bardzo rzadki gatunek lęgowy
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Zamieszkuje tylko tereny leśne peryferyjnych
części miasta (okolice osiedla Niwa) oraz lasy w pobliżu rzeki Kurówki. Obserwacje z kilku
ostatnich lat, wskazują na występowanie w granicach miasta, co najmniej dwóch par lęgowych tego drapieżnika.
Środowisko. Gatunek preferuje tereny leśne z drzewostanem iglastym. W ostatnich latach
znane są przypadki gnieżdżenia się tego ptaka w centrach dużych miast (Lublin).
Cechy charakterystyczne. Gatunek drapieżny, nieco mniejszy od gołębia. Długi ogon, pierś
koloru jasnego w prążki. Często go można spotkać wypatrującego zdobyczy i przesiadującego na dachach i balkonach budynków mieszkalnych.
Lęgi. Budują gniazdo na drzewie iglastym. Jaja: 4–6, koloru jasnego z brązowymi plamami.
Migracje. Do ptaków rodzimych zimujących w mieście, późną jesienią dołączają osobniki
pochodzące z północy Europy.
Zagrożenia. Płoszenie (strzelanie) oraz plądrowanie gniazd przez człowieka.

Czy wiecie, że:
Ten drapieżnik sieje prawdziwy postrach wśród drobnego ptactwa, zwłaszcza
wróbli, którymi się żywi.

Fot. Piotr Safader
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Pustułka
Falco tinnunculus
Status. Mało liczny ptak lęgowy.
Rozmieszczenia, liczebność oraz trend. Obecnie jedynym miejscem występowania ptaków
lęgowych (3–5 par) są obiekty przemysłowe Zakładów Azotowych, gdzie w szczytowym okresie
(2010) doliczono się aż 10 par. Próba kolonizacji przez ptaki w centrum miasta, jaka miała miejsce
w latach poprzednich, zakończyła się niepowodzeniem i ptaki opuściły swoje rewiry lęgowe.
Środowisko. Tereny użytkowane rolniczo, tereny osiedli mieszkaniowych oraz tereny
przemysłowe.
Cechy charakterystyczne. Gatunek nieco mniejszy od gołębia z długim ogonem. Bardzo
często polując zawisa w powietrzu, trzepocąc skrzydłami.
Lęgi. Gniazda zakładają na wysokim drzewie (najczęściej topoli w okolicach Puław), na
dachach budynków (mieszkalnych oraz przemysłowych) i różnego rodzaju jego wnękach.
Samica składa 5–6 jaj, koloru żółtego z plamami.
Migracje. Gatunek odlatujący od nas we wrześniu, przylot z początkiem marca. Niekiedy
spotykamy na terenie miasta ptaki zimujące.
Zagrożenia. Intensywna gospodarka rolna (nawożenie, chemiczna ochrona roślin), która
wpływa na ilość dostępnego pokarmu (drobne gryzonie). Drugi czynnik, to prowadzone
prace modernizacyjne różnych budowli w miejscach lęgów gatunku.

Czy wiecie, że:
Ten drapieżnik to prawdziwy pogromca wszystkich drobnych gryzoni (myszy, nornice), poluje bowiem w bardzo charakterystyczny sposób. Często zawisa w powietrzu trzepocąc skrzydłami, obserwuje teren, po czym spada na upatrzoną zdobycz.

Fot. Piotr Safader

50

Wybrane gatunki pospolitych ptaków lęgowych Puław

Myszołów
Buteo buteo
Status. Nieliczny ptak lęgowy.
Rozmieszczenie, liczebność oraz trend. Spotykany we wszystkich kompleksach leśnych
miasta. Do niedawna gatunek ten przez szereg lat gnieździł się w rezerwacie „Łęg na Kępie”.
Obecnie znane są stanowiska tego drapieżnika w lesie komunalnym oraz lasach położonych
nad rzeką Kurówką.
Środowisko. Lasy, często graniczące z terenami rolniczymi.
Cechy charakterystyczne. Duży ptak drapieżny, znacznie większy od gołębia. Ubarwienie
zmienne, od jasnego do ciemnobrunatnego. Często daje się zauważyć, jak krąży wysoko
nad polami i lasami lub jak pustułka trzepoce skrzydłami w jednym miejscu, wypatrując
pożywienia.
Lęgi. Gniazdo w głębi lasu, umieszczone dość wysoko. Jaja: 2–4, koloru białego z szarymi
kropkami.
Migracje. Ptak często zimujący w kraju. Niektóre osobniki podejmują wędrówki do zachodniej Europy.
Zagrożenia. Chemizacja środowiska rolniczego, postępująca antropopresja.

Czy wiecie, że:
Myszołów to pospolity i bardzo pożyteczny dla rolnictwa ptak drapieżny, który żywi
się głównie myszami i stąd wzięła się właśnie nazwa gatunku.

Fot. Piotr Safader
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Puszczyk
Strix aluco
Status. Nieliczny gatunek lęgowy.
Rozmieszczenia, liczebność oraz trend. Spotykany gatunek od wielu lat zarówno
w częściach centralnych miasta (2–3 pary), w parku (2 pary) oraz terenach peryferyjnych.
Środowisko. Lasy, aleje miejskie ze starymi dziuplastymi drzewami, parki, cmentarze zadrzewienia śródpolne.
Cechy charakterystyczne. Ptak znacznie większy od gołębia. Ogólny ton ubarwienia,
to różne odcienie szarości, czasami jednak ubarwienie poszczególnych osobników jest
niezwykle zmienne (od brązowego po rdzawe). Oczy ułożone w jednej płaszczyźnie (jak
u sów) są intensywnie czarne.
Lęgi. Gniazdo z reguły w dziupli, jaja: 2–4, koloru białego są złożone niekiedy w styczniu,
dlatego już w połowie lutego można niekiedy obserwować pisklęta siedzące na drzewach,
co jest wielką rzadkością wśród ptaków.
Migracje. Gatunek, który na zimę nie odlatuje.
Zagrożenia. Zmniejszająca się ilość dogodnych miejsc do gniazdowania na skutek usuwania
dziuplastych drzew, także nadmierne skażenie środowiska.

Czy wiecie, że:
Sowy, to ptaki posiadające doskonały zmysł wzroku oraz słuchu, umożliwiający
nocą zlokalizowanie ofiary (myszy, nornice) nawet z odległości 50 metrów.

Fot. Piotr Safader

Fot. Piotr Safader – młode puszczyki w parku

Fot. Piotr Kawka – jaja puszczyka
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Bączek
Ixobrychus minutus
Status. Bardzo rzadki gatunek lęgowy.
Rozmieszczenia, liczebność oraz trend. Ptak spotykany tylko w dwóch miejscach tj.
łacha wiślana (park) – 1 para oraz rozlewiska Kurówki (1–2 pary). Bardzo powoli gatunek się
rozprzestrzenia, czego dowodem jest zajęcie przez parę ptaków od 2015 roku łachy wiślanej
w parku.
Środowisko. Głównie niewielkie zbiorniki wodne (stawy, sadzawki itp.) z trzcinowiskami.
Cechy charakterystyczne. Jest to nasza najmniejsza czapla. Ptak wielkości gołębia, kontrastowe ubarwienie zwłaszcza samca. Samica jest koloru jasnobrązowego.
Lęgi. Gniazdo z reguły w trzcinowiskach, jaja: 2–9, koloru białego. Zazwyczaj odbywa jeden
lęg w roku.
Migracje. Gatunek, który odlatuje od nas w sierpniu, przylatuje zaś pod koniec kwietnia.
Zagrożenia. Zmniejszająca się ilość dogodnych miejsc do gniazdowania na skutek osuszania
oraz przekształcania naturalnego środowiska.

Czy wiesz, że:
Bączek to bardzo rzadki i ginący gatunek, dlatego został wpisany na listę Europejskiej Dyrektywy Ptasiej. Gatunki ptaków wymienione w tej Dyrektywie objęte są
szczególnymi środkami ochronnymi, które mają na celu zapewnienie ich przetrwania i rozrodu.

Fot. Piotr Safader

Fot. Piotr Safader
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Zimorodek
Alcedo atthis
Status. Bardzo rzadki gatunek lęgowy.
Rozmieszczenia, liczebność oraz trend. Przed kilkunastoma latami znane było stanowisko lęgowe położone w bezpośredniej bliskości starego mostu na Wiśle. Obecnie ptak
ten buduje corocznie gniazdo (norka) w skarpie kanału zrzutowego wód przemysłowych
Zakładów Azotowych. W okresie jesiennym i zimowym, możemy częściej obserwować ten
gatunek, zwłaszcza nad Wisłą (ptaki migrujące).
Środowisko. Głównie rzeki z wysokimi brzegami, zasobne w ryby.
Cechy charakterystyczne. Ptak ten, należy u nas w kraju do jednych z najładniej ubarwionych. Ogólny ton barwy upierzenia wpadający w oko to błękit. Ptak wielkością odpowiada
szpakowi, lecz posiada znacznie dłuższy dziób.
Lęgi. Gniazdo znajduje się w norce wykopanej w pionowej skarpie, jaja: 2–10, koloru białego.
Ptaki odbywają jeden lęg w roku.
Migracje. Gatunek, który przebywa przez cały rok w jednym miejscu.
Zagrożenia. Zmniejszająca się ilość dogodnych miejsc do gniazdowania na skutek przekształcania naturalnego środowiska wodnego, z przyczyn naturalnych – wysokie stany wód
zalewających gniazda.

Czy wiesz, że:
Zimorodek żywi się głównie małymi rybkami, które chwyta, nurkując pionowo do
wody ze swojej „czatowni”.

Fot. Piotr Safader
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Sieweczka obrożna
Charadrius hiaticula
Status. Bardzo rzadki gatunek lęgowy.
Rozmieszczenia, liczebność oraz trend. Obecnie znane są trzy stanowiska lęgowe tego
gatunku. Dwa z nich obejmują piaszczyste wysepki wiślane (2–3 pary), zaś jedno zlokalizowane jest na terenie zakładów Azotowych (zbiornik zrzutu popiołu i żużla – 1 para). Liczebność gatunku na przestrzeni ostatnich lat wydaje się być stabilna.
Środowisko. Głównie rzeki i zbiorniki wodne z piaszczystymi i żwirowatymi brzegami.
Cechy charakterystyczne. Ptak wielkością dorównuje szpakowi. Samiec ma biała głowę
i spód ciała, podobne ubarwienie występuje u samicy.
Lęgi. Gniazdo znajduje się zawsze na ziemi, ale zawsze w pobliżu wody. Jaja: 2–10, koloru
brunatnego w plamki. Ptaki odbywają jeden lub dwa lęgi w roku.
Migracje. Gatunek, który odlatuje w sierpniu, a przylatuje w marcu.
Zagrożenia. Zmniejszająca się ilość dogodnych miejsc do gniazdowania na skutek przekształcania naturalnego środowiska wodnego, z przyczyn naturalnych zalewanie gniazd
przez wysokie stany wód oraz drapieżnictwo.

Czy wiecie, że:
Sieweczka obrożna, to gatunek chroniony i wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi
Zwierząt (narażony na wyginięcie), a także do Załącznika I Europejskiej Dyrektywy
Ptasiej.

Fot. Piotr Safader
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Sokół wędrowny
Falco peregrinus
Status. Bardzo rzadki gatunek lęgowy.
Rozmieszczenia, liczebność oraz trend. Znane jest od 7 lat jedyne stanowisko lęgowe
tego gatunku położone na terenie Zakładów Azotowych.
Środowisko. Głównie wysokie budowle miejskie i przemysłowe.
Cechy charakterystyczne. Ptak drapieżny. Samica jest większa od gawrona, o silnej
budowie ciała oraz ostro zakończonych skrzydłach. Ogólny ton ubarwienia ptaków szary.
Bardzo szybki lot ptaków polujących.
Lęgi. Gniazdo w którym samica składa 2–5 jaj, znajduje się na półce lub wnęce jakiejś wysokiej budowli.
Migracje. Gatunek, który przebywa w jednym miejscu przez cały rok.
Zagrożenia. Przez wiele lat podstawowym zagrożeniem dla tego gatunku była nadmierna
chemizacja środowiska rolniczego (DDT). Obecnie gatunek dzięki prowadzonej w kraju
reintrodukcji powoli się odbudowuje.

Czy wiecie, że:
Sokół wędrowny, to najszybszy ptak świata. Podczas polowania na inne ptaki
w locie nurkowym, może osiągać szybkość nawet 400 km/godz.

Fot. Piotr Safader – miejsce lęgu pary sokołów na
terenie Zakładów Azotowych

Fot. Ewa Puławska
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Jak skłonić ptaki do zamieszkania
w miastach?
Spośród wielu gatunków ptaków zamieszkujących miasta spotykamy gatunki (jerzyk,
wróbel, oknówka, szpak, pustułka), które upodobały sobie tereny miejskie stając się naszymi
sąsiadami. To właśnie im należy poświecić specjalną uwagę, gdyż są szczególnie wrażliwe
na wszelkie zmiany zachodzące w obrębie naszych domostw. Dlatego dużego znaczenia
nabiera ochrona tych gatunków oraz ich miejsc lęgowych.
Niewątpliwie jedną z podstawowych przyczyn zaniku wielu gatunków ptaków z miast, jest
przeprowadzana ostatnio na szeroką skalę modernizacja budynków mieszkalnych i przemysłowych. Proces ten doprowadza jednak do eliminacji wielu miejsc lęgowych np. w stropodachach przez zamurowywanie otworów wentylacyjnych lub ich osiatkowywanie.
Chcąc więc, aby ptaki chętnie zasiedlały nasze miasto należałoby zwrócić szczególną uwagę
na termin przeprowadzanych prac modernizacyjnych (najlepiej poza okresem lęgowym).
Dobrze byłoby też porozumieć się w tej sprawie z właścicielami i zarządcami budynków
celem opracowania harmonogramu prac, aby w minimalnym stopniu oddziaływać na lęgi
ptasie. Należałoby podczas prac termomodernizacyjnych dążyć do pozostawiania istniejących kanałów wentylacyjnych w stropodachach w nienaruszonym stanie (Fot. na str. 57).
Jeżeli jest to niemożliwe, powinno się rozwieszać specjalne dla danego gatunku budki
lęgowe, tak jak to miało miejsce w latach 2009–2011 roku, kiedy Biuro Zieleni Miejskiej
Urzędu Miasta Puławy zakupiło i umieściło na blokach puławskich osiedli 40 sztuk budek,
celem ochrony miejsc lęgowych jerzyka (Fot. na str. 57 i 59).

Fot. Piotr Safader – zachowane otwory wentylacyjne po
termomodernizacji budynku (ul. Głęboka)

Fot. Piotr Safader – budki lęgowe rozwieszone na terenie
puławskich osiedli

Nie wszyscy zarządcy spółdzielni czy też wspólnot mieszkaniowych wiedzą, że prawie
wszystkie gatunki ptaków podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody
oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska. Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U.2016.2183),
w stosunku do dziko występujących ptaków, obowiązują miedzy innymi zakazy: umyślnego zabijania, umyślnego okaleczania lub chwytania, umyślnego niszczenia ich jaj,
niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, umyślnego płoszenia lub niepokojenia
w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu wychowu młodych.
Do tego typu incydentów może dochodzić m.in. w trakcie pielęgnacji drzew i krzewów, jak
również prac modernizacyjnych budynków. W stosunku do dziko występujących zwierząt
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objętych ochroną gatunkową zgodnie z art. 52 ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody oraz § 7 pkt. 2 wprowadza się wyjątek i zezwala na usuwanie od
16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni,
jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne. Poza tym okresem i w przypadku innych powodów, zezwolenie takie może wydać Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie – art. 56 ust. 2 o ochronie przyrody.
Oczywiście naturalnymi miejscami występowania różnych gatunków ptaków są tereny zieleni
miejskiej. Ptaki bowiem wykorzystują rośliny jako pokarm, materiał do budowy gniazd,
także jako miejsce do noclegów i gniazdowania. Dlatego dużego znaczenia nabiera nasadzenie roślin, które stwarzają dogodne miejsca do gniazdowania i zdobywania pokarmu
(drzewa, pnącza, krzewy dające jadalne owoce: cis, dereń, róża, irga, jarząb, bez czarny).
Szczególnie przydatne będą tu gatunki (drzewa, pnącza, krzewy), które posiadają gęstą
koronę), a także kolce chroniące ptaki przed różnymi drapieżnikami np. berberys, głóg czy
też gatunki iglaste. Z kolei do grupy roślin, w których ptaki najszybciej zakładają gniazda
należą szybko rosnące krzewy i pnącza np. winobluszcz, powojniki i ałycza. Bardzo ważną
rzeczą jest nasadzanie rodzimych drzew liściastych i iglastych (lipa, dąb, klon, świerk
i inne). Przy wszystkich nasadzeniach starajmy się rozmieszczać rośliny w grupach tworząc
małe enklawy zieleni, przez to będą one chętniej zasiedlane.
Wiele gatunków ptaków (puszczyk, kawka, sikora szpak) wybiera do lęgów stare drzewa dziuplaste, które są często usuwane i tu po raz kolejny możemy „zaoferować” ptakom specjalnie
dobrane do każdego gatunku budki lęgowe rozwieszane w pobliżu ich miejsca naturalnego
występowania.
Kolejna sprawa, to zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju ptakom miejskim. Wiadomym jest,
że dzikie koty oraz psy swobodnie puszczane wyrządzają duże szkody w lęgach. Dlatego
też, ważną rzeczą jest uświadamianie właścicieli czworonogów o istniejącym zagrożeniu dla
awifauny miejskiej (używanie smyczy i kagańców).
Podsumowując, aby skłonić ptaki do osiedlania się w mieście należy:
przeprowadzać termomodernizacje budynków w odpowiednim czasie i pozostawiać
otwory wentylacyjne w stropodachach,
rozwieszać budki lęgowe różnych typów,
jeśli to tylko możliwe nie usuwać dziuplastych drzew,
nasadzać rodzime drzewa i krzewy,
dokarmiać ptaki zimą,
ograniczyć penetracje terenów zieleni miejskiej przez psy i koty.
Działania te mogą przyczynić się do zwiększenia ilości gatunków oraz ich liczebności,
co zapewne będzie skutkowało poprawą stanu środowiska miejskiego, a tym samym wpłynie
na zdrowie i zadowolenie mieszkańców naszego miasta.

Czy wiecie, że:
Za zniszczenie gniazd i płoszenie w okresie lęgów grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat
pozbawienia wolności.
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Fot. Archiwum Zarządu Dróg Miejskich w Puławach

Fot. Archiwum Zarządu Dróg Miejskich w Puławach
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Kilka porad praktycznych
Co zrobić z napotkanym martwym ptakiem?
Najrozsądniej będzie zawiadomić służby weterynaryjne, które pokierują sprawą dalej.
W dobie ptasiej grypy lepiej nie lekceważyć takich przypadków.

Co zrobić z zaobrączkowanym ptakiem?
W razie znalezienia ptaka, najlepiej jest zdjąć obrączkę lub spisać z niej dane. Informacje
o okolicznościach znalezienia ptaka najlepiej wysyłać listem na adres: Stacja Ornitologiczna PAN, ul. Nadwiślańka 108, 80-680 Gdańsk – Górki Wsch. Tel. (58) 308-07-59,
e-mail: ringt@miiz.waw.pl Informacje te mają ogromną wartość dla ornitologów. Jeśli
podejrzewamy, że ptak mógł być chory to dodatkowo warto zabezpieczyć go i poinformować służby weterynaryjne.

Fot. Piotr Safader – obrączkowany łabędź niemy (łacha
wiślana w parku)

Fot. Piotr Safader – obrączkowany łabędź niemy (łacha
wiślana w parku)

Jak pomóc rannemu i osieroconemu ptakowi?
1. Postaraj się określić gatunek znalezionego ptaka.
2. Jak jest to niemożliwe skontaktuj się z pracownikami zajmującymi się zielenią miejską
w Zarządzie Dróg Miejskich (tel. 81 888-40-90) lub organizacją zajmującą się ochroną
ptaków np. Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym, Ogólnopolskim Towarzystwem
Ochrony Ptaków lub Lubelską Strażą Ochrony Zwierząt.
3. Pozwól ptakowi odpocząć.
4. Nie karm ptaka byle czym, dowiedz się jaki pokarm jest dla niego właściwy.
5. Chorym i rannym ptakom należy zapewnić spokój i ciszę.
6. Wszelkie próby leczenia należy podejmować po konsultacji ze specjalistą.
7. Trwale kontuzjowane ptaki powinny trafić do najbliższego azylu ptasiego (Ogród Zoologiczny w Warszawie i Zamościu).
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Organizacje pozarządowe zajmujące się
ochroną ptaków i działające na naszym terenie
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony ptaków (OTOP)
ul. Odrowąża 24, 05-270 Narki k. Warszawy
tel.: 22/ 761 82 05, e-mail: biuro@otop.org.pl
	Lubelskie Towarzystwo ornitologiczne (LTO)
ul. Mełgiewska 74/209, 20-234 Lublin
tel.: 663 502 134, e-mail: lto@op.pl
	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
ul. Sieroszewskiego 5, 24-100 Puławy
tel.: 501 674 682
	Liga Ochrony Przyrody
ul. J. Długosza 10A, 20-054 Lublin
tel.: 792 591 218, e-mail: ammiroz@interia.pl
	Lubelska Straż Ochrony Zwierząt
Romanówka 22, 24-204 Wojciechów
tel.: 781 500 508, e-mail: info@Isoz.org

Fot. Piotr Safader – ogorzałka nad Wisłą
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Działania edukacyjne
Jak i kiedy dokarmiać ptaki?
1. Przede wszystkim pokarm nie może zawierać soli, substancji konserwujących
i innych dodatków chemicznych. Najlepiej wysypywać ziarna zbóż (mogą być też
kasze i płatki owsiane ale bez żadnych dodatków), nasiona zawierające dużo tłuszczu
takie jak słonecznik i siemię lniane albo mieszanki dla ptaków oferowane przez sklepy
zoologiczne.
2. W karmnikach często wieszamy słoninę – powinna być świeża i surowa, w żadnym
wypadku solona lub wędzona. Oprócz słoniny może być łój albo wytopiony tłuszcz
wymieszany z nasionami. Dla kosów, kwiczołów, rudzików i gili można wyłożyć suszone
owoce jarzębiny, głogu, rokitnika, ligustru, także jabłka i rodzynki. Krzyżówkom i łabędziom w największe mrozy można dać ziarna zbóż i pokrojone warzywa – chleb jedzony
przez dłuższy czas i w większych ilościach im szkodzi.
3. Produkty, którymi dokarmiamy nie mogą być stare, spleśniałe, skwaśniałe, zanieczyszczone. Powinno się je podawać w niewielkich ilościach, by się nie psuły leżąc
dłuższy czas, albo nie zamarzały.
4. Starajmy się nie dokarmiać ptaków (łabędzie, kaczki) w okresie letnim i jesiennym,
gdyż mają one w tym czasie wystarczająco dużo naturalnego pokarmu.

Czy wiecie, że:
Ptaki są doskonale przystosowane do warunków zimowych, dokarmiajmy je więc
w wyjątkowych sytuacjach, gdy są niskie temperatury, dzień jest bardzo krótki i są
intensywne opady śniegu.

Fot. Robert Bijas
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Budki lęgowe – zasady ich rozwieszania
1. Budki należy rozwieszać przede wszystkim tam, gdzie brakuje naturalnych dziupli.
2. Budek nie należy wywieszać zbyt gęsto, gdyż dziuplaki są ptakami terytorialnymi.
3. Skrzynki należy wywieszać otworem na wschód lub południowy wschód.
4. Najlepsze dla ptaków są budki wiszące w miejscach lekko zacienionych.
5. Skrzynki powinny być zawieszone pionowo lub lekko pochylone do przodu.
6. Wisząca na drzewie skrzynka powinna być nieruchoma (stabilna).
7. Optymalna wysokość zawieszenia wynosi 3–4 metry (dla jerzyka – jak najwyżej).
8. Budki powinny być czyszczone po każdym sezonie lęgowym, gdyż ptaki nie usuwają
starych gniazd ze skrzynek (w naturalnych dziuplach gniazda ulegają samoistnemu
rozkładowi).
9. Jeśli skrzynka nie jest zasiedlona w ciągu dwóch kolejnych sezonów lęgowych, należy ją
przewiesić w inne miejsce, gdyż prawdopodobieństwo zajęcia jej w kolejnych sezonach
jest minimalne.
10. Skrzynka nie powinna być wyposażona w tradycyjny „patyczek” przy otworze wlotowym,
gdyż stanowi on dogodne oparcie dla drapieżnika.
11. Starajmy się aby skrzynki nie były przybijane do drzew, lecz mocowane za pomocą taśmy
plastikowej.

Fot. Archiwum Zarządu Dróg Miejskich w Puławach – zdjęcie wyróżnione w konkursie fotograficznym
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Popularyzowanie wiedzy o ptakach – propozycje działań
Ptaki to bardzo ważny składnik środowiska naturalnego, więc wiedza o nich zwłaszcza wśród
dzieci i młodzieży stanowi jeden z wielu elementów czynnej ich ochrony. Działania edukacyjne mogą w tym zakresie opierać się na:
pogadankach, prelekcjach, wykładach prowadzonych przez fachowców z dziedziny ornitologii (np. członków Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego),
organizowaniu lekcji biologii w plenerze z jednoczesnym poznawaniem podstawowych
gatunków ptaków,
poznawaniu ptaków zimujących w mieście połączone z budową karmników, budek
i skrzynek lęgowych,
zapoznawaniu się z gatunkami gnieżdżącymi się w budkach lęgowych,
organizowaniu konkursów wiedzy – fotograficznych, plastycznych i innych,
uczestniczeniu w obchodach Europejskich Dni Ptaków (początek października),
wycieczkach do okolicznych rezerwatów przyrody („Piskory”, „Czapliniec”, „Łęg na
Kępie”, „Krowia Wyspa”, itd.),
poznawaniu ptaków żyjących w sąsiedztwie szkoły, osiedla,
obserwacji ptaków wodnych (łacha wiślana, Wisła),
wycieczkach do Muzeum Przyrodniczego w Kazimierzu Dolnym oraz ogrodów
zoologicznych,
uczestnictwo w akcjach i programach organizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich
oraz inne działy Urzędu Miasta Puławy.
Dobrą formą pogłębiania wiedzy o ptakach i działania na ich rzecz jest zrzeszenie się
w jednym z wielu towarzystw ornitologicznych działających na terenie naszego miasta
(OTOP, LTO), czy innych organizacjach przyrodniczych.

Fot. Archiwum Zarządu Dróg Miejskich w Puławach – zdjęcie wyróżnione w konkursie fotograficznym
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Program „Zapraszamy ptaki do Puław”
Realizację programu rozpoczęto w 2008 r. Już na samym początku
swojego funkcjonowania program został zauważony i wyróżniony
Lubelską Nagrodą Ekologiczną Suseł 2008.
Celem programu „Zapraszamy ptaki do Puław” jest:
zwiększenie populacji ptaków, przede wszystkim owadożernych, żyjących na terenie
miasta Puławy,
realizacja biologicznej metody zwalczania szkodnika kasztanowców – szrotówka
kasztanowcowiaczka,
zapoznanie mieszkańców Puław z gatunkami ptaków żyjącymi w mieście oraz zwiększenie świadomości ekologicznej i wiedzy na temat znaczenia ptaków w przyrodzie,
włączenie mieszkańców Puław, a przede wszystkim dzieci i młodzież, w działania na
rzecz ochrony przyrody.
W ramach programu realizowane są następujące działania:
Konkursy dla dzieci i młodzieży, w tym budowa budek lęgowych, konkursy fotograficzne, np. „Ptaki Puław w obiektywie”, warsztaty fotograficzne, konkursy plastyczne.
Wydawnictwa i publikacje:
– broszura „Budujemy budki lęgowe i karmniki dla ptaków” (2013);
– książka „Ptaki Puław” (2010)
– folder „Jerzyk – podniebny akrobata” (2009);
– folder „Ptaki owadożerne” (2013);
– broszura „Awifauna terenów uprzemysłowionych” (2011);
– broszura „Poznajemy ptaki Puław” (2017);
– książka „Inwentaryzacja przyrodnicza Miasta Puławy” (2017);
– gadżety edukacyjne (gra „MEMO – Poznajemy ptaki Puław”, kubek i brelok
z motywem ornitologicznym).
Wycieczki, zajęcia terenowe, lekcje tematyczne:
– Europejskie Dni Ptaków;
– Zimowe Ptakoliczenie;
– Majówka z ptakami;
– Lekcje w szkołach m. in.: „Ptaki w mieście”, „Ptaki drapieżne w mieście”;
– Lekcje ornitologiczne w oparciu o broszurę dla dzieci „Poznajemy ptaki Puław” –
przeznaczoną dla dzieci młodszych („0” i klasy 1–3).
Akcje indywidualne:
– ochrona jerzyka (informacje dla mieszkańców, ulotki, budki, folder);
– inwentaryzacja ornitologiczna miasta (2009);
– ochrona sowy pójdźki oraz pustułki;
– 5 minutowa diaporama „Ptaki Puław i środowisko ich życia”;
– inwentaryzacja przyrodnicza Miasta Puławy (2016).
65

Działania edukacyjne

Fot. Archiwum Zarządu Dróg Miejskich w Puławach

Fot. Archiwum Zarządu Dróg Miejskich w Puławach
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Ciekawe strony ornitologiczne w Internecie
www. ptaki.info
www.ptaki.polska.pl
www.foto-ptaki.pl
www.ptaki.com.pl
www.ptaki.ovh.org

Fot. Piotr Kawka
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Posłowie
Na podstawie opracowanej w 2009 r. „Inwentaryzacji ornitologicznej Miasta Puławy” przygotowanej przez Pana Piotra Safadera, została wydana książka pod nazwą „Ptaki Puław”.
Opracowanie stanowi krótkie podsumowanie obserwacji ornitologicznych prowadzonych
na terenie Puław od 2010 roku. W 2018 roku autor przeprowadził korektę i uaktualnienie
opisów książki, która stanowi materiał edukacyjno-przyrodniczy. Książka ta jest materiałem edukacyjnym, nieodpłatnie przekazywanym do placówek oświatowych, jak również
jako materiał promujący nasze miasto. W publikacji przedstawiono charakterystykę pospolitych gatunków ptaków zamieszkujących tereny typowo miejskie oraz peryferyjne, także
w aspekcie ich czynnej ochrony. Niniejsza publikacja przybliża czytelnikom zagadnienia roli
ptaków w środowisku miejskim, potrzebę ich ochrony, przepisy prawne oraz popularyzowanie wiedzy o nich.

Niniejszą pozycję „Ptaki Puław” sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki wodnej w Lublinie i Budżetu Miasta Puławy.
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