


Ptasia Stacja – krzewy i zarośla 

Wiosna to pora roku, kiedy oprócz odczuwalnego ciepła, spostrzeganych różnych  
odcieni zieleni i barw pierwszych kwiatów, możemy usłyszeć we wszystkich 
siedliskach przekrzykujące się ptaki. Chodzi oczywiście o ich piękny śpiew, który dla 
nich ma bardzo duże znaczenie. Wiosna dla nich jest tą porą, kiedy łączą się w pary, 
aby wyprowadzić lęgi i wychować potomstwo. A więc trwa walka o odpowiednią 
partnerkę, a kto w ramach gatunku jest lepszym śpiewakiem, ten ma większe szanse 
na podbicie serca upatrzonej partnerki. My jako postronni słuchacze możemy się 
zachwycać ich śpiewem i próbować podglądać ich zwyczaje. Ptaki to nie aktorzy, 
którzy w blasku reflektorów ukazują nam się w całej okazałości, w większości to 
prezenterzy radiowi ukryci przed naszymi oczyma. Swoje rozgłośnie radiowe 
ukrywają zarówno w koronach drzew, pośród błękitu nieba, szuwarach 
nadrzecznych, a najczęściej w zaroślach krzewów podszytu leśnego, zadrzewień 
śródpolnych i nadwodnych. Skoro trudno je zobaczyć, zapraszamy do zapoznania się 
z wybranymi przedstawicielami tych ostatnich w tej prezentacji. A w terenie 
spróbujmy wsłuchać się co mają nam do powiedzenia. 



Dzienna ramówka audycji 

Przyczyną budzenia się ptaków śpiewających ze snu jest świt. 
Dla większości gatunków czas rozpoczęcia porannego śpiewania jest 
utrwaloną cechą zależną od określonego stopnia rozwidniania się. Ten 
przyrodniczy poranny program radiowy jest tak dokładny, że w pewnym 
przedziale czasowym można się dać obudzić śpiewem wybranego gatunku 
ptaków. Oczywiście wszystko zależy od tego, w okolicy której stacji się 
znajdziemy. Znajdując się na obrzeżach lasów możemy liczyć na bogatszy 
program. 
O świcie, kiedy jest jeszcze szaro pierwsze budzą się: rudziki, drozdy 
śpiewaki, świergotki drzewne. Wiosenne słońce witają pleszki, wilgi, 
szpaki, słowiki i kopciuszki. Pokrzewki są najaktywniejsze, gdy słońce 
wyjrzy już na dobre. W godzinach okołopołudniowych ptaki przestają 
śpiewać, a gdy zrobi się gorąco całkowicie milkną. Wieczorem  
z najwyższych gałęzi drzew, audycje nadaje m.in. Kos, a po zachodzie 
słońca na antenę wchodzi ponownie rudzik.  Aktywność zależy również  
od pory roku, dnia, pogody i zagęszczenia ptaków lęgowych.  



Ptaki krzewów i zarośli 

Liczne gatunki ptaków preferują roślinność krzewiastą na swoje miejsca lęgowe  
i żerowiska. Krzewy są również świetnym miejscem na kryjówkę przed 
drapieżnikiem, a niektóre gatunki posiadające ciernie (śliwa tarnina, akacja) 
stanowią przed nimi dodatkową ochronę. Wśród ptaków, które chętnie 
zamieszkują krzewy lub wybierają te miejsca na swoje gniazda są m.in. Słowik 
szary, Pierwiosnek, Piecuszek, Dzieżby (gąsiorek i srokosz), Pokrzewki (piegża, 
gajówka, jarzębatka, cierniówka).  



Słowik szary • Jestem niewielkim ptakiem  wróblowym, 
o długości ciała ok. 16cm i masie 20-35g. 
Raczej nie zachwycam barwą swojego 
upierzenia, gdyż jak wskazuje nazwa 
gatunkowa, ma ono po prostu odcienie 
szarości. Wyróżniam się za to pięknym 
śpiewem, który można usłyszeć 
wieczorami, nocą i bladym świtem. 

• Mam stosunkowo długie skrzydła, 
ciemnobrunatny dziób i nogi. Nie różnię 
się wyglądem od samicy.  

• Moim miejscem zamieszkania są 
zadrzewione tereny podmokłe, okolice 
rzek i jezior. Z uwagi na fakt, iż gniazdo 
buduję bezpośrednio na ziemi, 
wybieram miejsca z gęstymi zaroślami.  

• Moje gniazdo zbudowane jest ze 
zbutwiałych liści, suchych traw oraz 
drobnych gałązek, a wyścielone jest 
trawą i korzonkami. 

• Moja partnerka składa od 4 do 5 jaj, 
które wysiaduje przez 13 dni,  
a ja dostarczam jej pożywienie. 

• Uwielbiam zjadać różnego rodzaju 
owady, ale nie pogardzę również 
owocami bzu czarnego, jagodami  
i porzeczkami. 

https://www.glosy-ptakow.pl/slowik-szary/ 
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Pierwiosnek 
 

 

• Jestem niewielkim ptakiem wędrownym  
z rodziny świstunek i typowym mieszkańcem 
gąszczu krzewów, w którym potrafię 
poruszać się z zadziwiającą zręcznością.  

• Zasiedlam świetliste lasy liściaste z bogatym 
runem i podszytem, a także zagajniki 
śródpolne i ogrody, szczególnie na terenach 
wilgotnych.  

• Gniazdo buduję z suchych traw i liści 
wyścielając je liśćmi traw poprzeplatanymi 
włóknami roślinnymi i łykiem, dlatego moje 
gniazdo doskonale się wtapia w otoczenie. 
Umiejscowione jest ono w niskim krzewie, 
czasami w gęstym jagodowym runie.  

• Moja partnerka składa od 5 do 7 jaj  
i wysiaduje je ok. 2 tygodni, po takim samym 
czasie młode opuszczają gniazdo.  

• Mój śpiew jest bardzo charakterystyczny  
i przypomina liczenie monet. 
 

• Odżywiam się wyłącznie owadami  
i ich larwami, dlatego na zimę 
odlatuję do ciepłych krajów,  
a dokładnie do Afryki.  

https://www.glosy-ptakow.pl/pierwiosnek/ 
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Piecuszek 

• Jestem bardzo podobny do mojego 
poprzednika - pierwiosnka, od którego 
różnię się jasnobrązowymi nogami  
i dłuższymi lotkami pierwszego rzędu. 
Z wierzchu jestem szarooliwkowy,  
a od spodu bladożółtawy. 

• Zamieszkuję drzewostany liściaste  
i mieszane o bogatym podszycie, pasy 
krzewów na otwartych terenach oraz 
zakrzewienia wzdłuż brzegów rzek  
i jezior. Unikam lasów. 

• Kuliste gniazdo zakładam na ziemi, 
jako budulca używam suchych traw  
z dodatkiem mchu i suchych liści, 
wyściółkę stanowią pióra i włosie. 

• Składam 5-8 białych, nakrapianych 
jasnoczerwonymi plamkami jaj.  

• Mój pokarm to owady i ich larwy. 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Phylloscop
us_trochilus3.jpg 
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Dzierzba Gąsiorek 
• Można spotkać mnie na obrzeżach 

lasów, lubię otwarte tereny 
porośnięte krzewami, sady i ogrody. 
Pojawiam się też na polach  
z  kępami drzew. Nie spotkacie mnie 
za to w gęstym lesie, ani w mieście, 
no chyba, że w parku miejskim. 

• Mam szarą główkę i ciemne 
„okularki” na oczach - jak u Zorro 
oraz kasztanowy grzbiet i jasny 
spód.  

• Moja partnerka różni się ode mnie. 
Z wierzchu jest brązowa, spód 
natomiast ma pokryty brązowymi 
pręgami. 

• Odbywam jeden lęg w roku, 
najczęściej na przełomie maja  
i czerwca – samica składa wtedy 4-6 
jaj w kolorze zielonoróżowym lub 
białym w plamki. 

• Moim pożywieniem są duże owady, 
małe gady, gryzonie i pisklęta innych 
gatunków. 

• Moja podróż na zimowiska do 
południowej Afryki trwa około 100 dni, 
gdyż zatrzymuję się po drodze by 
żerować. 

https://www.glosy-ptakow.pl/gasiorek/ 
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Dzierzba Srokosz 
• Zasiedlam nieużytki pokryte kolczastymi 

krzewami, skraje lasów w pobliżu pól, 
kępy wysokich drzew pośród pól i ugorów. 

• Zaliczono mnie do drapieżników, mimo  
iż nie posiadam szponów. Ich brak 
rekompensuję sobie kolczastymi krzewami 
i to na nie nakłuwam swoje ofiary.  
Mój zakrzywiony haczykowato dziób 
zakończony ostrym ząbkiem czyni ze mnie 
niebezpiecznego łowcę. Maska na oczach, 
dodaje mi dodatkowego groźnego 
charakteru. 

• Poluję na duże owady, gryzonie, ptaki  
i gady. Upoluję również kosa, czy młodego 
szczura.  

• Swój lęg wyprowadzam tylko raz w roku, 
w połowie kwietnia.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Dzierzba_srokosz.jpg 

• Gniazdo umieszczam dość wysoko na 
drzewie w rozwidleniu bocznych gałęzi. 
Jest ono zbudowane z grubych korzeni  
i kłączy, suchych łodyg roślin zielnych oraz 
korzonków. Jego wyściółkę stanowi wełna, 
puch roślinny i pióra. Moja samica składa 
5-7 zielonkawych jaj w szare  plamki. 

https://www.glosy-ptakow.pl/srokosz/ 
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• Jestem licznym wędrownym gatunkiem 
lęgowym, nieco mniejszym od wróbla  
i najmniejszym przedstawicielem 
pokrzewek w Polsce. 

• Zamieszkuję różnorodne siedliska, 
unikam gęstych i rozległych lasów. 
Krzewy są najlepszym miejscem na 
zbudowanie i zamaskowanie mojego 
gniazda, które buduję z łodyg, gałązek  
i traw, a wyścielam je włosiem i piórami 
puchowymi. 

• Mam krępą budowę ciała, krótki wąski  
i ciemny dziób. Niektóre osobniki 
posiadają jeszcze jasnoszarą brew nad 
okiem. Moja głowa jest szarawa,  
a gardło białe. Ogon mam krótki i wąski. 
Nogi ciemne. Nie występuje u mnie 
dymorfizm płciowy.  

• Moim pokarmem są zarówno owady jak 
i owoce. 

 

Pokrzewka Piegża 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Lesser_Whitet
hroat_%28Sylvia_curruca%29_%286%29.jpg 

https://www.glosy-ptakow.pl/piegza/ 
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• Prowadzę skryty tryb życia. Nazywano 
mnie również pokrzewką ogrodową 
mimo, iż preferuję różnorodne typy 
lasów.  

• Między innymi do moich gniazd 
podrzucane są kukułcze jaja. 

• Na antenie ptasiego radia mam bardzo 
dużo do „zaśpiewania”. Moje piosenki 
są bardzo długie, melodyjne, głośne  
i urozmaicone z wieloma fletowymi  
i szczebiotliwymi tonami w prawie tej 
samej tonacji.   

• Trudno mnie zobaczyć, gdyż 
zamieszkuję gęste zarośla, wilgotne 
lasy liściaste, skraje lasów  
i zadrzewienia śródpolne. Moje 
ubarwienie ma za zadanie ukryć mnie 
w tych gęstych zaroślach. 

• Moim pokarmem są owady, ich larwy 
oraz pajęczaki, które zbieram  
z liści oraz łapię w locie. 

Pokrzewka Ogrodowa - Gajówka 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Sylvia_borin_%28%
C3%96rebro_County%29.jpg 
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Pokrzewka  Jarzębata 
• Jestem największą spośród 

pokrzewek występujących w Polsce, 
choć jestem tylko nieco większa od 
wróbla. 

• Moje audycje radiowe są krótkie 
zwarte i na temat. Mój głos jest 
mocny i zdecydowany. Łatwiej mnie 
usłyszeć niż zobaczyć, gdyż również 
prowadzę skryty tryb życia.  

• Miejsce mojego występowania, 
podobnie jak innych pokrzewek to 
tereny oddalone od osad ludzkich, 
półotwarte z krzewami, zagajnikami, 
doliny rzeczne, skraje lasów. Często 
moim sąsiadem jest gąsiorek. 

• Jestem ptakiem o krępej budowie. 
Dziób mam wąski i mocny. Wierzch 
ciała szary, a spód jasny. Wyraźny 
jest u mnie dymorfizm płciowy.  
Swoim ubarwieniem przypominam 
ptaka drapieżnego – jastrzębia lub 
krogulca. 

• Moja samica buduje gniazdo na wysokości  
do 0,5 m nad ziemią, w krzewie i wyściela je 
pędami roślin. Składa przeważnie 5 kremowych 
jaj, ciemno nakrapianych. Lęg wyprowadza w 
maju.   

• Żywię się bezkręgowcami, które zbieram z roślin. 

https://www.glosy-ptakow.pl/jarzebatka/ 
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Pokrzewka Cierniówka 
• Jestem trochę mniejsza od wróbla. 

Mam biały podbródek i  rdzawe 
skrzydła.  Główka samców jest 
popielatoszara, samic zaś ma 
odcień brązowawy.  

• Żyję w pobliżu otwartych 
przestrzeni,  w lasach, cierniskach   
i dolinach rzek, ale chętnie 
gniazduje także na terenach 
suchych i na obszarach typowo 
rolniczych.  

• Buduję gniazdo w zaroślach  
i krzewach, raczej nisko nad ziemią. 
Zbudowane ze źdźbeł trawy o dość 
luźnej konstrukcji. W maju samica 
składa ok 6 jaj o zmiennym 
ubarwieniu. 

• Mój pokarm to owady, pająki  
i owoce.  

 

https://www.glosy-ptakow.pl/cierniowka/ 
 

https://www.glosy-ptakow.pl/cierniowka/
https://www.glosy-ptakow.pl/cierniowka/
https://www.glosy-ptakow.pl/cierniowka/
https://www.glosy-ptakow.pl/cierniowka/


• Jestem małym ptakiem,  
o krępej budowie  ciała w stosunku do 
pozostałych gatunków 
pokrzewek.  Dziób i nogi są u mnie 
ciemne, a ogon wąski. Wierzch ciała jest 
ciemniejszy, a spód oliwkowo-szary.  

• Nie bez powodu nazywają mnie 
kapturka, mimo iż pełna nazwa to 
pokrzewka czarnołbista, gdyż jak widać 
na załączonym obrazku, natura 
obdarzyła mnie swoistym ubarwieniem 
głowy. Zatem u samców ten „kapturek” 
jest czarny, a u samic rdzawo-brązowy.  

Pokrzewka Kapturka 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Sylvia_atric
apilla_male_2.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Sylvia_atricappila_vogelartinfo_chris_r
omeiks_R7F4015.jpg 

samiec 

samica https://www.glosy-ptakow.pl/kapturka/ 
 

https://www.glosy-ptakow.pl/kapturka/
https://www.glosy-ptakow.pl/kapturka/
https://www.glosy-ptakow.pl/kapturka/
https://www.glosy-ptakow.pl/kapturka/


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych 
ul. Sułkowskiego 11 

05-400 Otwock 
www.parkiotwock.pl  

https://www.glosy-ptakow.pl/ 
 

Więcej głosów ptaków na stronie:  
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