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Ptaki zagrożone wyginięciem



Dzięcioł zielony

Dzięcioł zielony to rzadko spotykany 
rodzaj dzięcioła. To co zwykle 
spotykamy to jest dzięcioł duży.

Masa: 180 g 



Mandarynka

Najrzadszy gatunek kaczki. Jest tylko 
w Polsce i na wolności jej jest już 
bardzo niewiele. Możemy jednak ją 
zobaczyć w Łazienkach lub w parku 
Moczydło (na zdjęciu samiec, samica 
jest cała szara). 

Masa: 430 – 690 g



Raróg zwyczajny

Jeden z najczęściej spotykanych 
sokołów w Polsce

Masa: 970 g



Bażant

Bażant z rodziny kurowatych 
zamieszkuje Azję i Europę                                                                                                    

Masa: Samiec: 1,2 kg

Samica: 900 g 

Długość: Samiec: 60 – 89 cm

Samica: 50 – 63 cm



Żuraw

Duży ptak żywiący się na przykład 
dżdżownicami, a jak są bardzo głodne 
to nawet żabami.

Masa: 3 – 6,1 kg

Wzrost: 100 – 130 cm 



Dymówka

(Dużo osób nazywa dymówki 
jaskółkami i wszyscy myślą że to są 
jaskółki, a dymówki nawet nie należą 
do rodziny jaskółkowatych).Dymówki 
to małe ptaki śmigające po niebie. Są 
nam dobrze znane. 

Masa: 18 g 

Długość: 15 – 20 cm 

ciekawostka



Ptaki niezagrożone wyginięciem



Bocian biały

Polski bociek, kiedyś było go bardzo 
mało, ale na szczęście jego populacja 
rośnie. Bocian biały odlatuje na zimę 
do ciepłych krajów.

Masa: 3,4 kg

Długość: 100 – 110 cm

ciekawostka



Czajka

Czajka - mały ptaszek z dużym 
czubkiem. Najczęściej możemy ją 
zobaczyć na polach.

Masa: 220 g



Wróbel

Każdemu dobrze znany wróbelek. Nie 
musimy go nawet wypatrywać, 
wystarczy że wysypiemy trochę 
ziarenek na parapet i przylecą.

Masa: 24 – 40 g 

Długość: 14 – 18 cm 



Kos

Możemy go spotkać wszędzie w 
najbliższym parku. Ptaszek o bardzo 
charakterystycznym pomarańczowym 
dziobie.



Gołąb 

Jakby mogło się obejść bez gołębia? 
Jest ich tak dużo, że aż zabraniają ich 
dokarmiać (ja się do tego nie stosuję). 
Kiedyś służył do wysyłania listów.

Długość życia: 6 lat (Na wolności)

Masa: 240 – 380



Szpak 

Bardzo piękny ptak (i fotogeniczny). 
Możemy go spotkać nawet w 
najbliższym parku .

Długość: 22 cm 

Masa: 58 – 100 g



Krzyżówka

Wbrew przyzwyczajeniom nie 
powinniśmy karmić kaczek chlebem 
ponieważ sól, która w tym chlebie 
jest, bardzo im szkodzi.

Długość życia: 5 – 10 lat 

Masa: 0,72 – 1,6 kg 



Łabędź niemy

Ogromny ptak pływający razem z 
kaczkami. 

Masa : 11 – 12 kg

Rozpiętość skrzydeł:  : 2 – 2,4 m

Długość:  1,2 – 1,7 m



Kura 

O niej chyba każdy wszystko wie .

Długość życia: 5 – 10 lat

Szybkość: 14 km/h (Maximum)

A może nie ciekawostka



Sójka

Bardzo często występujący 
ptak. Wystarczy wyjechać z Warszawy 
i powinniśmy go zobaczyć.



Kawka

Mały ptaszek podobny do wrony siwej, 
tylko że mniejszy.

Masa: 250 g



Wrona siwa (pod ochroną częściową)

Ja kiedyś miałem wronę siwą –
nazwaliśmy ja - Florek. Mieszkał na 
naszym balkonie i miał chorą nogę. 
Uwielbiał jajko na twardo. Ja z moją 
siostrą nadal dokarmiamy jego rodzinę 
orzechami.

Masa: 0,5 kg

Rozpiętość skrzydeł: 90-100 m

Długość: 48 – 52 cm



Moje najlepsze zdjęcia







Jeśli kogoś zainteresowałem

• Można pójść do pierwszego lepszego parku i po prostu zwracać 
uwagę na ptaki i od razu je zobaczymy. Jeżeli komuś się spodoba, 
może pojechać do Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w 
Powsinie pod Warszawą. Tam jest bardzo dużo ptaków.

• A jeżeli chodzi o parki narodowe, to najwięcej ptaków  jest w 
Biebrzańskim Parku Narodowym.



Czas obserwatora ptaków

Najlepszy czas na obserwowanie ptaków jest od początku marca do końca 
kwietnia, ponieważ ptaki odlatujące na zimę zdążyły już wrócić, a drzewa w 

których się chowają, jeszcze nie mają liści.
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