
Identyfik
acja

ptaków
Czyli co wam

skrzeczy pod oknem 

W bio link do
wersji PDF!

Idź w prawo!



Czasem stoicie na zewnątrz i chcecie

nazwać jakiegoś skrzydlatego zwierzaka,

który właśnie wyciąga ze śmietnika 

 resztki drożdżówki?

Zamierzacie zaimponować waszej randce

podczas spaceru w parku?

Naprawdę chcecie odpowiedzieć młodszej

kuzynce, jaki ptak siedzi na wiejskim

płocie?

Nie uważaliście
na przyrodzie, a...



Nadszedł
idealny
moment na
nadrobienie
tych braków!

Przed wami skrócony, wizualny

atlas najpopularniejszych ptaków

w parkach i ogrodach. Możecie go

wygodnie zeskrinować i zapisać w

galerii w telefonie lub zdobyć

wersję PDF.

Oczywiście liczę, że
wyślecie mi swoje

najlepsze obserwacje!



Kwiczoł

Obie płcie są

bardzo podobne

Nakrapiany
spód ciała

Lubi wcinać
dżdżownice



Samce całe
czarne, z
żółtymi

dziobami

W miastach spędzają
czas na ziemi

Kos

Samica w
brązowe plamki

Długie ogony



Szpak
Często mylone z kosami,
ale są trochę mniejsze i

pięknie       opalizują



Sierpówka
Znana również jako

synogarlica 

turecka

Jest gołębiem!

Szaro-kremowe upierzenie,

smukła sylwetka



Grzywacz

To gołąb!

Większy od gołębia

miejskiego, z wydatną piersią

Na bokach szyi

białe plamy



Szczygieł
Czerwień na
głowie      

Żółty pasek na
skrzydle

Głośniejszy
niż remont

Twojego
sąsiada



Gawron
Znacznie

większy od

gołębia,

potężny

zawodnik

Wiele osób myli gawrony z krukami, ale

spotkanie kruka w mieście jest mało

prawdopodobne!

Nieopierzony

dziób!



Krzyżówka
Nie należy próbować jej

rozwiązać

Samiec ma zieloną

głowę, kasztanową 

pierś i białą 

obrożę

Samica brunatna, 

w plamki 



Łyska
Nie jest kaczką!

Ma super
nietypowe stopy

Cała
czarna, 
z białym
dziobem



Samiec ma 
szarą czapkę i 

brązowy wierzch ciała

Wróbel
Jest

wielkości
wróbla

Samica szara z
brunatnymi
elementami



Mazurek
Nie jest ciastem!

Samiec i samica
jednakowe 

Łatwo pomylić go z

wróblem, ale nie ma

szarej czapki

Raczej nie

odwiedza

centrum



Mysikrólik

Najmniejszy
ptak 

Europy

9 cm

Czapka
samicy

Czapka
samca



Rudzik
Według 

niektórych 
przypomina 

kulę

Ma rudą plamę
na twarzy i

piersi 

Mniejszy 
od wróbla



Dymówka

Wyjątkowy
ogon

Tak naprawdę nie lubi dymu

Najliczniejsza jaskółka

Rdzawe gardło 

i czoło



Oknówka

Ma spinę 
z patodeweloperami 
o mieszkanie w oknach

Mniejsza niż
dymówka, 

można je 
odróżnić po

ogonie

Typowo miejska
jaskółka



Wrona

Czarne dodatki to jej styl

Nosi się na
szaro

Gołe nogi,
opierzony

dziób

Inteligentne
spojrzenie



Kawka
Nie zawiera
kofeiny

Wielkości
gołębia

Czarna bez połysku, ma
szarą szyję

Nosi czarną
czapkę



Sroka

Długi ogon

 Łatwo je zobaczyć
z powodu
mieszanego
upierzenia

Rozmiaru gołębia, 
rekompensuje to sobie ogonem

Tak naprawdę nie 
lubi błyskotek



Sójka

Należy do
krukowatych,
ale ceni sobie

własny styl

Prążkowane pióra
na skrzydłach

Zdecydowanie nie
wybiera się za morze



Kopciuszek
Nie gubi pantofelków

(bo ich nie nosi)

Nieco mniejszy niż wróbel

Rdzawy ogon
u samca

Samiczka szara 
z rdzawym
ogonkiem



Pleszka

Samica mylona z
kopciuszkiem, ale różni

się jaśniejszym
brzuszkiem

Rdzawy

ogonek!

Znacznie bardziej
rdzawa niż kopciuszek

Samce mają
białe czółko



Dzięcioł duży

Nazywa się
duży, ale jak
na ptaka to

jest w sumie
średni

Samica nie ma
czerwonej 
plamy z tyłu głowy

W zimie chowa
sobie szyszki w

szczelinach
drzewa

Brzmi zdecydowanie
jak dzięcioł



Bogatka
Wbrew pozorom nie jest

bogata

U samca krawat
ciągły, szeroki

U samicy
przerywany

krawat

U obojga grzbiet
szaroniebieski



Modraszka
Charakterystyczne
niebieskie akcenty

Na oczach
elegancka

opaska

Niebieska
czapka do
kompletu



Pliszka siwa

Gardło i
czapka
czarne

Długi

ogonek do

kiwania się

Wielkości wróbla, ale
bardziej długi niż

szeroki



Grubodziób

Faktycznie ma
gruby dziób

Samiec
rudawy, z
czarnymi

przebłyskami

Samica bardziej beżowa, czasem
ujawnia się u niej rudawa głowa

Najchętniej
zjada pestki i

nasiona



Zięba

Nie udziela
porad

medycznych

U samca rudawy
spód ciała

Samica w
kolorze
oliwki

U obojga 
białe pasy na 
skrzydłach



Pustułka
Nie jest pusta w środku

Samica ma
nakrapianą

głowę

Samiec ma
szarą głowę

U obojga
nakrapiane

ciało i
prążkowany

ogon



Kowalik
Grawitacja?

Dla niego 
nie istnieje

Wierzch ciała szaroniebieski

Spód beżoworudy,
z  białymi kropkami

pod ogonem



Dzwoniec

Samica
brunatnooliwkowa, z
żółtymi przebłyskami

Samce w kolorze
zielonożółtym

Dzwoni z
zastrzeżonego

numeru

Grube,
stożkowate

dzioby u
obojga



Delikatna
brew

Pierwiosnek
Nie jest kwiatkiem

Cieniutki
dziobek

Swoimi barwami
tworzy piękną

paletę do makijażu



Udaje
węża przy

pomocy
szyi 

Krętogłów

Mówi
zdecydowanie

NIE narkotykom

Nosi na sobie
mieszankę
szarości,
brązów i
beżu



Pamiętajcie!

Wszystko to uproszczenia
i ułatwienia dla

początkujących fanów
ptaszków w mieście.

Część ptaków wygląda
inaczej poza sezonem

godowym.

Miłego
ptaszkowania!


