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WSTĘP

Jeśli nie wystarcza Wam niewielka ilość zwierząt, które jesteście w stanie zobaczyć, poznajcie ich głosy – będzie 
to niczym wyjście z ciemnej komórki na otwartą przestrzeń w słoneczny dzień. Wszystkie bariery przestaną mieć 
znaczenie. W takim samym stopniu zmieni się również przestrzeń wokół Was. Świadomość bogactwa świata zwierząt 
wzbogaci również Wasze życie, a Wasza pozycja w otoczeniu zmieni się z obserwatora na uczestnika.

Autor
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PTAKI

Ptaki w systematyce zwierząt znajdują się wyżej niż gady i niżej niż ssaki. Pozycja ta wynika m.in. z posia-
dania strun głosowych, ponieważ gady ich nie mają (wyjątkiem są krokodyle, dlatego np. głosy ich młodych 
przypominają głosy młodych ptaków). Struny głosowe u ptaków położone są niżej niż u ssaków; ponad-
to w odróżnieniu od monofonicznego głosu człowieka głos ptaka może być polifoniczny. Dwie niezależne 
„ścieżki dźwiękowe” słychać w najbarwniejszych fazach śpiewu np. dymówki lub szczygła. W wypadku szpa-
ka mogą być to nawet trzy jednoczesne „ścieżki” wyśpiewywane w głównej części zwrotki; trzecią jest kła-
panie dziobem, z wykorzystaniem worków powietrznych szyi jako rezonatorów.
 Ciekawe jest to, że brzmienie głosu zależy m.in. od filogenetycznego wieku gatunku ptaków. W przypadku ga-
tunków starych jest ono dość prymitywne, ze względu na jeszcze niezbyt umiejętne wykorzystanie strun głosowych 
– przypomina syczenie gadów, od których wywodzą się ptaki, rzężenie lub terkot. U młodszych gatunków, znacz-
nie lepiej kontrolujących struny głosowe (potrafią je zamykać i otwierać), do repertuaru dołączają niemodulowane 
dźwięki, przeważnie wydawane seriami (świerszczaki, derkacz, dzięcioły, ptaki drapieżne itd.). U ptaków śpiewają-
cych (sikory, świstunka leśna, świergotki itd.) w repertuarze pojawiają się zwrotki komponowane z serii podobnych 
dźwięków, ale kolejno w różnych tonacjach (te ptaki potrafią już kontrolować siłę napięcia strun głosowych).
 W śpiewach najmłodszych filogenetycznie gatunków ptaków (np. pokrzewki, drozdy) pojawiają się mo-
dulowane gwizdy (umiejętność płynnej kontroli strun głosowych w trakcie trwania dźwięków), wydawane 
w różnych tonacjach, często w połączeniu z dźwiękami obecnymi u prymitywnie śpiewających ptaków czy 
nawet gadów (syczenia, kłapanie paszczą), płazów (piski), a nawet ryb (użycie rezonatorów i dźwięki nie-
werbalne – mechaniczne). Najlepiej śpiewające ptaki (dymówka, szczygieł, niektóre pokrzewki, drozdy itd.) 
potrafią używać dwóch strun głosowych niezależnie, a nawet włączać dźwięki niewerbalne (szpak).
 Najbardziej skomplikowanymi głosami i najtrudniejszymi do usłyszenia – podobnie jak u ssaków – są głosy 
socjalne w obrębie grup rodzinnych oraz interakcji osobniczych w stadzie. Ich poziom komplikacji i powtarzal-
ności znaczeń (np. u gęsi) może dorównywać ssakom o analogicznym trybie życia. Wiele z nich można usłyszeć 
dopiero z odległości kilkudziesięciu centymetrów, ponieważ kierowane są do najbliższego osobnika w stadzie. 
Stopień ich powtarzalności gatunkowej jest jednak niewielki (można powiedzieć, że każde stadko rodzinne, np. 
sikor, ma swój prymitywny język), a ich przekaz zawiera się w najprostszych parametrach dźwięku, takich jak siła, 
długość trwania i wysokość. Co ciekawe, przekaz ten jest instynktownie rozumiany przez wyżej zorganizowane 
ssaki – i np. sójkę często nazywa się „strażniczką lasu”, ponieważ jej głos ostrzegawczy jest zrozumiały dla ssa-
ków, np. jeleni, a prymitywniejsze formy dźwięku – nawet dla gadów, płazów czy ryb.
 W rozróżnianiu gatunków ptaków przydatne są (podobnie jak w przypadku ssaków) głosy terytorialne 
i ostrzegawcze. Natomiast głosy socjalne, np. w obrębie stadka zimowego pełzaczy, kaczek czy sikor, ze 
względu na mniejszą powtarzalność czy celowe podobieństwo międzygatunkowe, są mniej użyteczne.
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1 Zaganiacz Hippolais icterina
 ang. Icterine Warbler
 fr. Hypolaïs ictérine
 niem. Gelbspötter

 0:00 Śpiew
 0:54 Zaniepokojenie

Typowy głos:  „tata bije, tata bije 
zbił zbił zbił zbił 
kto to widział, kto to widział...”

Gatunek wokalny od przylotu na początku maja do po-
łowy lata.
 Niegdyś nazywany również przedrzeźniaczem, 
ze względu na początek zwrotki, który brzmi jak prze-
drzeźnianie – a często tylko ten zwrot słyszy się do-
kładniej. Z kolei nazwa zaganiacz pochodzi od tempa 
i głośności – na skutek efektu Dopplera śpiew przy-
pomina okrzyki jeźdźca na koniu; wydaje się nam, że 
zbliżając się, krzyczy coraz częściej i głośniej, po czym 
– gdy nas minie – cichnie, a wydawane przez niego 
dźwięki stają coraz bardziej przeciągłe, by wreszcie 
ucichnąć. Przytoczona na początku transkrypcja lu-
dowa „tata bije, tata bije...” nie jest współcześnie po-
prawna pod względem treści, jednak jeszcze w latach 
60. ubiegłego wieku ornitolog Jan Sokołowski tak wła-
śnie opisywał głos tego gatunku.
 Śpiew składa się z naśladownictw wybranych 
głosów gatunków zasłyszanych w pobliżu, a także na 

zimowiskach w Afryce. Motywy te są komponowane 
w wielokrotnie powtarzane sekwencje w dźwięcznych 
narastających tonacjach, dobieranych w ten sposób, by 
kończyły się wysokimi przeciągłymi gwizdami o różnym 
brzmieniu. Po kilku powtórzeniach motywu następuje 
jego zmiana, z tym że w miarę trwania zwrotki spada 
zarówno wysokość, jak i głośność piosenki, które nadają 
jej wspomniane charakterystyczne brzmienie; ponadto 
częściej w końcowych partiach zwrotek dobierane są 
niemodulowane skrzypliwe motywy.
 W związku z początkowo narastającym tempem 
głos zaganiacza może przypominać bardzo liczną 
w międzywalu łozówkę czy wyjątkowo pojawiającą się 
rokitniczkę.
 Głos ostrzegawczy (0:55) w okresie gniazdowa-
nia brzmi wyjątkowo ładnie i charakterystycznie. Silne 
zaniepokojenie przy podlotach jest wyrażane bardziej 
zgrzytliwymi dźwiękami (0:57).
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2 Piecuszek Phylloscopus trochilus
 ang. Willow Warbler
 fr. Pouillot fitis
 niem. Fitis

 0:00 Śpiew
 1:21 Zaniepokojenie

Typowy głos: sekwencje miękko (ciepło) modulowanych sylab kolejno 
w coraz niższych tonacjach tworzące zwrotki piosenki

Piecuszek przylatuje w porze kwitnienia wierzb, ale 
przed pełnym rozwojem liści, przeważnie kilka dni po 
przylocie pierwszych pierwiosnków. Odlatuje znacznie 
wcześniej niż pierwiosnki, tuż po wyprowadzeniu lęgów 
w końcu lata. Jako gatunek lęgowy nad Wisłą występuje 
w najmłodszych, jeszcze niepoprzerastanych wierzba-
mi drzewiastymi czy młodymi topolami zakrzewieniach 
wierzbowych (stąd nazwa gatunku w j. angielskim), 
a często też w starszych, gdzie współwystępuje z po-
krzewką ogrodową.
 Piosenka piecuszka nie jest poprzedzona cichym 
przedśpiewem jak u pierwiosnka i wyraźnie opada kolej-
no w tonacjach – podobnie jak u cierniówki, która może 
występować po sąsiedzku. Jednak od cierniówki różni 

się tym, iż wielokrotnie powtarza sylaby, z których każda 
niezauważalnie opada. Silnie rozśpiewane ptaki wydłuża-
ją zwrotki po dojściu do końcowych najniższych tonacji; 
kolejną sekwencję rozpoczynają wyżej (choć nie tak wy-
soko jak na początku), dzięki czemu do samego końca 
niezaburzone pozostaje wrażenie opadania melodii, tym 
bardziej że piosenka stopniowo cichnie i słabnie.
 Głos kontaktowy często opisywany jest jako dwu-
sylabowy; w istocie jest jedną jednorazowo przemodu-
lowaną sylabą – z początkowego łagodnego, ciepłego 
gwizdu przechodzącego w nieco raptowne, urwane, 
wysokie zakończenie.
 Piecuszki nie podśpiewują podczas migracji je-
siennej.



5

3 Świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix
 ang. Wood Warbler
 fr. Pouillot siffleur
 niem. Waldlaubsänger

 0:00 Śpiew ostrzegawczy

Typowy głos: przejmujące powtarzane świstanie (od którego wzięła 
się nazwa gatunku, choć przypomina ono raczej gwizdanie): „tłiii tłiii 
tiii tiii tiii tii ti”, w narastającym tempie (0:00)

Gatunek wokalny podczas przelotu wiosennego (w koń-
cu kwietnia i początku maja – po pełnym rozwoju liści 
– patrz: pierwiosnek i piecuszek) oraz na lęgowiskach 
(do pierwszych dni sierpnia); po wyprowadzeniu piskląt 
(ostatnie pary do końca lipca) zupełnie cichnie (w od-
różnieniu od piecuszka i pierwiosnka).
 W międzywalu Wisły świstunka jest licznie prze-
lotna. Wiosną można usłyszeć śpiewające ptaki, jednak 
migrują one dalej. Jako lęgowa występuje dość rzadko, 
w najstarszych i najwyżej wyniesionych partiach mię-
dzywala o charakterze grądowym czy grądowiejących 
łęgach, z wyraźnie wykształconym drugim piętrem 
drzewostanu i choćby kępkami turzyc w runie.
 Tuż po przylocie świstunki zaczynają intensyw-
nie śpiewać dwiema wersjami piosenki – krótszą pod-
czas żerowania i dłuższą podczas toków połączonych 

z przelatywaniem na sąsiednie drzewo. Nieco przypo-
minają tym świergotka drzewnego, który jednak nie 
śpiewa pod koronami drzew liściastych, lecz zawsze 
na skraju trawiastych (nawet niewielkich) polanek. 
Niemniej różnica jest wyraźna, ponieważ potok „świ-
stów” świstunki zawsze wyraźnie nabiera tempa, 
a „świergot” świergotków – odwrotnie, i właściwie 
tych głosów nie da się pomylić, jeśli słyszało się oba 
gatunki.
 Zwrotki śpiewane w locie są znacznie dłuższe niż 
śpiewane przez ptaki żerujące na drzewach, z kulmina-
cją przypadającą na pierwszą część piosenki. Siedzące 
lub żerujące ptaki często nie kończą zwrotek (nie zawie-
rają one wtedy drugiej, niższej części).
 Świstunki w różnych sytuacjach wydają charakte-
rystyczne głosy ostrzegawcze (w tle nagrania).
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4 Pierwiosnek Phylloscopus collybita
 ang. Common Chiffchaff
 fr. Pouillot véloce
 niem. Zilpzalp

 0:00 Śpiew
 0:52 Głosy zaniepokojenia i kontaktowy

Typowy głos (obecnie dotyczy podgatunku zachodniego): ostro mo-
dulowane, powtarzane „cilp-calp”, utrzymane w podobnej tonacji

Gatunek wokalny od przylotu na początku kwietnia 
(wraz z pękaniem pączków liściowych drzew); z reguły 
zajmuje pogranicze starszych łęgów przechodzących 
w zakrzewienia. 
 Śpiew podgatunku lęgowego zaczyna się od 
cichego, „trzeszczącego”, powolnie powtarzanego, 
dwusylabowego przedśpiewu. O ile śpiew piecuszka to 
gwałtowna kaskada chwilowo utrzymanych na jednym 
poziomie opadających kolejno sekwencji sylab, o tyle 
śpiew pierwiosnka to długie powolnie śpiewane zwrotki 
dwóch–trzech dźwięków kolejno wyższej i niższej tona-
cji; jednak wielokrotnie powtarzane sprawiają wrażenie 
utrzymania całości zwrotki w jednej tonacji.
 Często piosenkę tworzą proste jedynie dwu-, a nie 
trójtonowe sekwencje, transkrybowane jako „cilp-calp” 
(co znalazło odzwierciedlenie w niemieckiej i angielskiej 
nazwie gatunku). Jednak część ptaków śpiewa gamą 
trzech, a nawet czterech sylab. U podgatunku lęgowego 
sporadycznie pojawiają się powtórzenia sylab w głównej 
części piosenki.
 Pierwiosnki śpiewają przeważnie podczas żerowa-
nia; są to krótkie zwrotki, szczególnie zaraz po przylo-

cie. Po kilku dniach od przylotu ptaki zaczynają śpiewać 
z eksponowanych miejsc, nie żerując; wówczas piosenki 
są długie i najgłośniejsze.
 Gatunek ten nie odbywa typowych lotów tokowych 
połączonych ze śpiewem jak pokrzewki czy świstunka. 
Jednak ptaki na przelotach wiosennym i jesiennym 
(w okresach późnych ociepleń) mogą podśpiewywać 
bardzo cichym głosem, na który składają się nieupo-
rządkowane zwrotki, również z dźwiękonaśladownic-
twami. Pewna frakcja ptaków nad Wisłą powtarza sylaby 
w środkowej i końcowej części piosenki, co związane 
jest z wpływami północno-wschodniego (w większości 
jedynie przelotnego) podgatunku.
 W okresie migracji, już od połowy lata, pierwiosnek 
wykazuje skłonność do stadności również z piecusz-
kiem, świstunką i pokrzewkami, wobec czego często 
słychać głos kontaktowy, używany również – w podobnej 
formie – jako ostrzegawczy w okresie lęgowym (0:52). 
W związku z regularnym przelotem licznych stad obu 
podgatunków głosy kontaktowe są nieco zróżnicowane, 
jednak główna część zwrotki to ostro brzmiący, jedno-
stajnie wznoszący się gwizd.
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5 Strzyżyk Troglodytes troglodytes
 ang. Eurasian Wren
 fr. Troglodyte mignon
 niem. Zaunkönig

 0:00 Śpiew
 0:45 Zaniepokojenie

Typowy głos: ostrzegawcze gwałtowne „ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty 
ty ty ty ty ty ty ty....”, wydawane w długich sekwencjach, zwalniające 
w miarę uspokajania się ptaka

Gatunek wokalny przez cały rok.
 Strzyżyk przezimowuje bardzo nielicznie. Osobniki 
zimujące najczęściej wydają typowe głosy ostrzegaw-
cze, a w okresach ociepleń zimowych (i wraz z wydłuża-
niem się dnia) coraz częściej zaczynają śpiewać. Pierw-
sze piosenki w sezonie to jednak ciche podśpiewywanie 
z nieeksponowanych pozycji, czasem nawet z zamknię-
tym dziobem (słyszalne wówczas z 2–3 m). Nierzadko 
jest to jedynie pierwsza część właściwej piosenki, skła-
dająca się z modulowanych sylab, ale nieprzechodząca 
w terkoczące sekwencje części głównej – czym może 
przypominać śpiew pokrzywnicy.
 W ciepłych okresach w listopadzie zdarzają się 
dość wyraźne toki jesienne, a gdy ocieplenia przesuwają 
się na początek grudnia, stają się one jeszcze intensyw-
niejsze. Pełnię głosową śpiewu strzyżyki osiągają wraz 
z ociepleniami na przedwiośniu, kilka dni po bogatce 
i modraszce. Ponieważ jednak większość odlatuje, tery-
toria są zajmowane wraz z przylotem do początku maja; 
ponadto wiele ptaków powtarza pierwsze i kolejne lęgi, 

co powoduje, że śpiew słyszy się do połowy lata. Jest on 
nadzwyczaj głośny, co wiąże się z wielkością terytoriów. 
W odróżnieniu od ptaków śpiewających jeszcze zimą 
strzyżyki śpiewają wiosną również z wysoko położonych 
miejsc, choć nigdy z wierzchołków wysokich krzewów 
czy drzew jak podobnie śpiewająca pokrzywnica.
 W pełnych zwrotkach zróżnicowane wysokościowo 
sylaby tworzące przedśpiew przechodzą po kolejnym 
wysokim dźwięku w krótkie sekwencje terkotów podob-
nych do głosu słowika szarego, kończonych raptownie 
głośną (wysoką lub niską) sylabą, po czym następuje 
kolejny terkot, przeważnie kontrastujący z uprzednim 
pod względem tonacji. Rozśpiewany ptak może układać 
w zwrotki nawet po pięć takich terkotów.
 Najdłuższe, choć nie najgłośniejsze, zwrotki ptak 
wyśpiewuje – w charakterystycznych „tańczących” po-
zach – do samicy przywabionej w proponowane miejsce 
gniazdowe. Odzywa się wówczas, np. z wierzchołka kar-
py korzeniowej wykrotu (miejsca na gniazdo), zwrotka-
mi skomponowanymi nawet z 12 terkotów.
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6 Muchołówka szara Muscicapa striata
 ang. Spotted Flycatcher
 fr. Gobemouche gris
 niem. Grauschnäpper

 0:00 Śpiew
 0:47 Głos kontaktowy
 0:54 Głos zaniepokojenia

Typowy głos: powolnie wydawane jednosylabowe zgrzytliwe 
„tłrrytt”, ewentualnie z cmokającym zakończeniem „tłrri czi”, ciche, rozlegające się z koron drzew

Gatunek wokalny od przylotu do końca sierpnia; każdo-
razowo po złożeniu jaj aktywność głosowa ustaje.
 Mimo że muchołówka szara właściwie non stop się 
odzywa głosami kontaktowymi, to z powodu pewnej ich 
zmienności oraz bardzo wolnego tempa osoba niezna-
jąca większości głosów ptaków może nie zwrócić na nie 
uwagi, biorąc je za dźwięki wydawane przez różne ptaki 
przelatujące w koronach drzew. Trudno również zauwa-
żyć samą muchołówkę – mimo że gniazduje nawet na 
wiejskich budynkach mieszkalnych. W wielu przypad-
kach jej głos można zidentyfikować dopiero wtedy, gdy 
problemu nie stanowi już przypisanie głosów kontakto-
wych właściwym pospolitym gatunkom ptaków – wów-
czas można nabierać wprawy w rozpoznawaniu głosów 
muchołówki szarej.
 W międzywalu jest to gatunek bardzo charakte-
rystyczny dla otwartych parkowych łęgów topoli sza-
rej. Samotne ptaki śpiewają z eksponowanych miejsc, 

w nieco szybszym tempie i w nieco większej rozpiętości 
tonalnej niż w wypadku głosu kontaktowego – choć go 
bardzo przypomina. Śpiew jest tak wolny, że często bez 
dłuższej obserwacji ptaka i poznania choćby części jego 
repertuaru oraz miejsc, z których może być słyszany, 
trudno o pewność, czy ptaki skupiają się na śpiewaniu, 
czy jedynie odzywają się głosami kontaktowymi i są 
skupione na żerowaniu.
 Tak jak w przypadku innych gatunków śpiewa-
jących samce muchołówki szarej śpiewają również 
w bezpośredniej bliskości samicy lustrującej miejsce 
na gniazdo. Wydają wówczas potoki cichych modulo-
wanych dźwięków o charakterystycznym zgrzytliwym 
zabarwieniu.
 Głos zaniepokojenia to bardziej jednostajnie 
brzmiące opisane „tłrri czit” (0:48), a głos ostrzegaw-
czy – krótkie, przypominające rudzika czy słowika (0:54) 
gwizdy „czi”.



9

7 Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca
 ang. European Pied Flycatcher
 fr. Gobemouche noir
 niem. Trauerschnäpper

 0:00 Głos kontaktowy
 0:04 Śpiew

Typowy głos: podobny do pleszki, z tym że muchołówka żałobna koń-
czy zwrotkę pojedynczym gwizdem, a pleszka odwrotnie – w ten spo-
sób zaczyna zwrotki

Gatunek wokalny od przylotu w pierwszej połowie maja 
(znacznie później niż pleszka, przylatująca w drugiej 
połowie kwietnia – przed rozwojem liści) do momentu 
złożenia jaj; następnie odzywa się dość rzadko – głosa-
mi kontaktowymi – do czasu wylotu piskląt, po czym na 
przelocie zupełnie cichnie.
 Muchołówka żałobna śpiewa w bezpośredniej 
bliskości dziupli (0,5–1 m), w odróżnieniu od pleszki, 
której samotne samce często słychać z wierzchołków 
drzew i z dala od dziupli. Gatunek ten jest charaktery-
styczny dla zwartych starszych łęgów i przede wszyst-
kim (wyjątkowych w międzywalu) borów sosnowych.
 Ponieważ tempo śpiewu pleszki i muchołówki 
żałobnej jest podobne, osoby nieznające ich charak-

terystycznych cech (opisanych wyżej) mogą je mylić. 
W szczegółach piosenka muchołówki żałobnej ma po-
dobną strukturę jak u innych muchołówek – zwrotki 
często są rozdzielone serią głosów kontaktowych, które 
mogą stanowić nawet główną część śpiewu (0:28), po 
czym przechodzą w szybsze powtórzenia, w wypadku 
pełnej zwrotki rozbudowywane w zwrotki o zmiennych 
kolejno tonacjach, kończone wysokim gwizdem. Jeśli 
samica zainteresuje się samcem, ten śpiewa następne 
zwrotki bez przerw i rozwija je w potok modulowanych 
powtórzeń z regularnie następującymi wyższymi gwiz-
dami. Kolejne zwrotki, podobnie jak u pleszki, są nieco 
inne, jednak ich repertuar jest mniejszy i po trzech–
ośmiu zaczynają się powtórzenia.
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8 Bogatka Parus major
 ang. Great Tit
 fr. Mésange charbonnière
 niem. Kohlmeise

 0:00 Śpiew
 1:30 Głosy konfliktowe
 3:51 Głos alarmujący przed krogulcem
 4:07 Głos zaniepokojenia przy dziupli
 4:22 Głosy kontaktowe w okresie stadnym
 4:43 Głosy konfliktowe w okresie stadnym
 4:59 Głosy konfliktowe przy dziupli noclegowej w okresie stadnym
 5:07 Głos alarmowy przy dziupli lęgowej
 5:29 Podloty

Typowy głos: śpiew w postaci wielokrotnych powtórzeń krótkich, przeważnie dwusylabowych motywów (począ-
tek nagrania), układanych w bardzo długie zwrotki o nieregularnym czasie trwania

Gatunek wokalny cały rok, zarówno w okresie terytoriali-
zmu lęgowego, jak i polęgowego okresu stadnego.
 Bogatka zaczyna śpiewać od początku zimy, 
w miarę wydłużania się dnia, w cieplejszych okresach, 
z tym że podobnie jak u modraszki i innych sikor jest to 
raczej efekt aktywacji hormonalnej niż wyraz terytoria-
lizmu. Wraz z coraz dłużej trwającymi ociepleniami od 
połowy lutego zaczyna śpiewać intensywniej – w pierw-
szej kolejności przy dziuplach i budkach w pobliżu 
miejsc zimowego dokarmiania ptaków; w międzywalu 
początkowo z dala od (często jeszcze zlodzonego) ko-
ryta rzeki i w starszych niż modraszka łęgach z dzięcio-
łami dużym i średnim – w których dziuplach gniazduje.
 Ponad 90% bogatek śpiewa powtórzeniami dwóch 
sylab (jak na początku nagrania), ok. 9% – trzema syla-
bami, a pozostałe ptaki (ok. 1%) mają nietypowe głosy. 
Mogą to być piosenki czterosylabowe, jednosylabowe, 
arytmiczne (1:12) – o nieregularnym brzmieniu (1:21), 

a także o zmiennej tonacji w trakcie trwania zwrotek 
(1:01), przez co mogą się wydawać podobne do głosu 
pokrzewek. Wybitnie rzadko zdarzają się przypadki mo-
dulowania sylab w trakcie zwrotek jak u pokrzewek.
 W transkrypcji ludowej śpiew bogatki to dwusy-
labowe „ci-be” lub trzysylabowe „ci-ci-be” (przez pa-
sterzy nieco żartobliwie tłumaczone jako „bi-cy-kiem 
bi-cy-kiem”). Każdy osobnik ma określony repertuar; 
jeden ptak może śpiewać zarówno częstsze zwroty 
dwusylabowe, jak i rzadsze trzysylabowe czy też inne 
wyjątkowe rodzaje piosenki – np. trójtonalne. W trakcie 
sezonu lęgowego ptaki śpiewające początkowo (w lu-
tym i marcu) zróżnicowanymi motywami stopniowo 
ujednolicają śpiew, który nabiera lokalnego charakte-
ru z  dominującymi motywami podobnymi wśród są-
siadujących samców. Część tych stopniowych zmian 
w trakcie trwania sezonu lęgowego jest reakcją na 
kolejno przylatujące gatunki konkurencyjne. W pierw-
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szej połowie kwietnia, po ustabilizowaniu się zespołów 
ptaków, bogatki z reguły zaczynają używać motywu 
dominującego u sąsiadujących gatunków, rezygnując 
ze śpiewania innych motywów. Często piosenki ujed-
nolicają się jedynie w obrębie jednego drzewostanu 
leśnego czy parku.
 Drugim typem głosu bogatki, podobnie jak u in-
nych sikor, są głosy agresji międzygatunkowej. Tak jak 
u modraszki, ich brzmienie zmienia się w zależności od 
tego, czy ptak znajduje się w fazie stadek zimowych, czy 
terytorializmu lęgowego, zwłaszcza że do stadek zimo-
wych i migrujących dołączają ptaki migrujące ze wscho-
du i północy o innych głosach kontaktowych i dialektach 
śpiewu.
 Głosy agresji międzygatunkowej zawierają na-
śladownictwa właściwie wszystkich gatunków ptaków 
owadożernych współwystępujących z bogatką (w czym 
wyraża się sukces rozpowszechnienia gatunku). Cha-
rakteryzują się niższym poziomem głośności od zwrotki 
śpiewu terytorialnego. Ponadto z reguły są to dźwięki 
modulowane (a nie proste jak w śpiewie), przeważnie 
naśladownictwa modraszki, gatunku najczęstsze-
go w otoczeniu bogatki (1:41), pełzacza ogrodowego 
(1:50), sikory ubogiej (1:47), sosnówki (2:08), pierwio-
snka (2:45), zięby (3:00), sikory czarnogłowej (3:12), 
mazurka (3:15) itd.

 Głos ostrzeżenia przed drapieżnikiem jest podob-
ny jak u innych gatunków przebywających w stadkach 
zimowych (3:51).
 Śpiew samca bogatki kierowany bezpośrednio do 
samicy lustrującej gniazdo jest dość różnorodny i melo-
dyjny – jak u innych ptaków śpiewających (3:38).
 W stadkach zimowych głos kontaktowy migrantów 
z głębi Rosji jest dość łatwo rozróżnialny (4:51) od ro-
dzimych ptaków (2:04).
 Głos przy dziupli noclegowej przypomina trele kiero-
wane bezpośrednio do samicy w okresie lęgowym (5:00).
 Głos agresji o pokarm w stadkach zimowych to 
przeważnie proste zgrzyty, zrozumiałe międzygatunko-
wo (5:07) nie tylko dla sikor, lecz także dzwońców, czy-
ży, grubodziobów, czeczotek, wróbli itd. Niektóre ptaki 
mogą posługiwać się bardziej wyrafinowanymi naśla-
downictwami głosów agresji innych gatunków w celu 
odstraszenia konkurentów (5:13).
 Głos ostrzegawczy jest bardzo podobny do głosu 
agresji w stadkach zimowych, jedynie głosy samic są 
słabsze i dłuższe (5:20).
 Głos podlotów podążających za karmiącymi je 
dorosłymi ptakami w stadkach rodzinnych – żebranie – 
jest dość charakterystyczny (5:29); podobnie odzywają 
się samice w początkowym okresie lęgowym, domaga-
jąc się karmienia przez samce.
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9 Modraszka Cyanistes caeruleus
 ang. Eurasian Blue Tit
 fr. Mésange bleue
 niem. Blaumeise

 0:00 Śpiew
 1:36 Głos ostrzegający przed krogulcem
 1:45 Głos zaniepokojenia przy dziupli
 2:02 Głos alarmowy przy dziupli

Typowy głos: szybkie opadające „ti ti ti ti ti ty”, wydawane przeważnie przez ptaki szukające kontaktu z innymi 
osobnikami

Gatunek wokalny zarówno w okresie terytoralizmu lę-
gowego, jak i stadnym – w stadkach polęgowych i zi-
mowych.
 Modraszka jest bardzo charakterystyczna dla 
strefy młodych łęgów wierzbowych (wierzb drzewia-
stych), gdzie towarzyszy dzięciołkowi (z powodu jego 
dziupli). Dla przypomnienia, jest to starsza faza roz-
wojowa łęgów następująca po fazie zakrzewień wierz-
bowych (wierzb krzewiastych i młodych drzewiastych), 
preferowanych przez inny gatunek – sikorę czarnogło-
wą, która sama rozkuwa dziuple naturalne w wypróch-
niałych wierzbach i nie potrzebuje dziupli dzięciołów. 
Począwszy od tej fazy – gdy współwystępuje z dzię-
ciołkiem – w kolejnych fazach modraszka występuje już 
razem z bogatką, kowalikiem i innymi dzięciołami. 
 By rozpoznać śpiew modraszki, należy doskonale 
znać głos agresji bogatek, najczęściej naśladujących 
głos modraszki, oraz trzy podstawowe rodzaje zwrotek 
piosenki modraszki. Mając tę wiedzę, trzeba wysłuchać 
więcej niż jednej zwrotki śpiewu słyszanego ptaka, 
zwracając uwagę na tempo powtarzania zwrotek. 
 Modraszki zaczynają śpiewać nawet przy ujem-
nych temperaturach, ale w słoneczne dni, począwszy od 

przesilenia zimowego (początek astronomicznej zimy). 
Jeśli ptaki nie są wycieńczone mrozami, mogą śpie-
wać pełne piosenki w okresie kilkudniowych ociepleń 
już od początku stycznia. Często jednak robią to ptaki 
przebywające jeszcze w stadkach zimowych, co nie jest 
przejawem terytorializmu, lecz rosnącego pobudzenia 
hormonalnego.
 Zwrotki piosenki modraszki są krótkie (w odróż-
nieniu od długiego właściwego śpiewu bogatki; uwaga 
na „śpiew agresji”) i mimo że subtelnie, to jednak dość 
zróżnicowane osobniczo. Jeden osobnik (podobnie jak 
u bogatki czy sikory ubogiej) ma w repertuarze kilka ro-
dzajów zwrotek, które może zmieniać w trakcie piosenki.
 Pierwszym typem (początek nagrania) jest 
zwrotka trzytonowa, zaczynana od wysokich gwizdów 
w zmiennej liczbie (przeważnie dwóch–pięciu), przypo-
minających głos ostrzegawczy. Różni się osobniczo i – 
w zależności od wersji – także tonacją, stałością tonacji, 
drobnymi modulacjami. Po pierwszej wyższej sekwencji 
następują (przeważnie dwie) wybuchowe sylaby, w niż-
szej tonacji, opadające do poziomu trzeciej i ostatniej, 
najdłuższej części – szybkiej kaskady identycznych 
sylab. Ze względu na odstępy między zwrotkami przy-
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pomina to śpiew sikory ubogiej czy nawet czarnogłowej. 
Całość zwrotki generalnie jest dość krótka w porówna-
niu z właściwym dwu-, trzytonowym śpiewem bogatki.
 Drugi rodzaj zwrotki modraszki to zwrotka śpiewa-
na w dwóch, a nie w trzech tonacjach (1:28) i przeważ-
nie pozbawiona pierwszych wysokich sylab, co nadaje jej 
zupełnie inne brzmienie – bardzo przypominające głosy 
ostrzegawcze.
 Trzeci rodzaj to zwrotka pozbawiona zarówno 
pierwszej, jak i drugiej części (początkowej, występują-
cej w zwrotkach pierwszego typu) i śpiewana po prostu 
jako ciąg opadających sylab (przeważnie). Ze względu 
na stałe szybkie tempo trzeci rodzaj zwrotki modraszki 
w międzywalu Wisły może wydawać się podobny do si-
kory ubogiej czy sosnówki, a  z bardzo daleka przypomi-
nać ostatnią fazę piosenki świstunki leśnej, która jednak 
przeważnie śpiewa miesiąc później.
 Mimo że to przeważnie bogatka naśladuje mo-
draszkę, ta potrafi doskonale imitować śpiew bogatki 
w sytuacjach konfliktowych przy dziupli (1:09). Wydaje 
z siebie ostrzegawcze ciągi dwusylab (0:33), par sy-
lab itp., ale w nieco wyższej tonacji i szybszym tempie 
niż bogatka – choć występuje tu ogromna zmienność, 
w zależności od naśladowanego osobnika bogatki i jego 
repertuaru. W takich sytuacjach konfliktowych z bogat-
ką lub nawet z osobnikami własnego gatunku modrasz-
ka używa przeważnie głosu ostrzegawczego o podobnej 
strukturze jak u innych gatunków – przeważnie są to 
dwa wysokie gwizdy (podobne do początkowych w trzy-

częściowej wersji piosenki) i kilka krótkich dźwięków, co 
upodabnia go do piosenki; jednak głosy agresji wydawa-
ne są w wyraźnym podnieceniu i często łączone w wiele 
pseudozwrotek o zmiennym tempie.
 W sytuacji konfliktu z osobnikami własnego ga-
tunku głos agresji składa się z dwóch gwizdów i kaskady 
raczej „klikających”, nie zaś ochrypłych dźwięków jak 
u sikory ubogiej czy czarnogłowej (1:24); podobnie jak 
u innych gatunków może mieć zmienną liczbę sylab 
zarówno we wstępie, jak i w rozwinięciu lub nawet być 
pozbawiony pierwszej (1:27) lub drugiej części – wtedy 
przypomina zwykły głos kontaktowy. 
 W stadkach zimowych ekstremalna agresja przy 
pokarmie lub w pobliżu dziupli może być wyrażana – po-
dobnie jak przez inne sikory – bardziej ochryple brzmią-
cymi dźwiękami (1:25). W stadkach zimowych w obec-
ności innych konkurencyjnych gatunków modraszka 
(podobnie jak bogatka) włącza do głosu mimikry ich 
głosów agresji (2:06).
 Głos ostrzegający przed drapieżnikiem to w sezo-
nie lęgowym zwrotka śpiewu z bardzo długą gwiżdżącą 
pierwszą częścią (1:36). 
 W okresie lęgowym modraszka śpiewa przed 
noclegiem, przy dziupli, wielokrotnie wykonując złożo-
ne zwrotki (1:56). Przed noclegiem w okresie stadnym 
może się odzywać mimikrami innych gatunków, np. peł-
zacza leśnego (2:11).
 Od głosu kontaktowego modraszki pochodzi na-
zwa angielska sikor – „ti-t”.
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10 Sikora uboga Poecile palustris
 ang. Marsh Tit
 fr. Mésange nonnette
 niem. Sumpfmeise

 0:00 Śpiew i głos kontaktowy
 0:44 Konflikt
 0:50 Głos alarmowy
 0:57 Podloty

Typowy głos: energiczne zwrotki krótkich gwizdów „ki ki ki ki ki ki ki”; ptaki śpiewają z wysokich partii koron 
drzew drugiego piętra

Gatunek wokalny cały rok, najsłabiej w okresie stadnym 
(przebywania w stadkach zimowych).
 Sikora uboga występuje wszędzie tam, gdzie są 
obecne krzewy i drzewa o bardzo cienkich (biczykowa-
tych) gałązkach, takie jak wiązy, graby, trzmieliny, two-
rzące samodzielne zagajniki czy stanowiące dolne piętro 
lasu. W międzywalu Wisły jest spotykana na najwyższych 
i najstarszych grądowiejących tarasach, szczególnie 
w rozmieszczonych pasowo na skarpach tarasów grądach 
skarpowych z wiązem, często w pobliżu wałów przeciw-
powodziowych lub w najstarszych i najwyższych partiach 
dużych wysp. W związku z prawie zupełnym brakiem so-
snówki w międzywalu trudno pomylić sikorę ubogą z innym 
gatunkiem, choć w niesprzyjających warunkach jej śpiew 
może się wydawać podobny do piosenki modraszki (trzeci 
typ zwrotki modraszki – śpiewany zawsze w opadającej, 
a nie jak u sikory ubogiej stałej tonacji).
 Śpiewający ptak często przemieszcza się co zwrot-
kę przeważnie w koronach drugiego piętra, po ogromnym 
(w porównaniu z innymi sikorami) terytorium, pomię-
dzy kolejnymi pojedynczymi drzewami lub np. kępami 
wiązów, grabów czy trzmielin (w międzywalu nie ma jego 
ulubionego grabu), czym przypomina raniuszka. Będąc 

w pobliżu nisko położonej dziupli (przeważnie w drągo-
winie, a nawet tyczkowinie wymienionych gatunków) 
i w obecności samicy samce często wykonują bardziej 
skomplikowane układy sylab; w centralnej części dodają 
długie gwizdy i jednorazowe modulacje (0:37).
 Głos ostrzegawczy to – podobnie jak u innych sikor 
– ciąg wysokich gwizdów (0:46), tutaj utrzymanych 
w jednej tonacji. Sikorę ubogą wyróżnia bardzo cha-
rakterystyczny głos ostrzegawczy na widok człowieka 
(0:06); jest to wysoko zaczynany, wybuchowy dwusyla-
bowy gwizd „pi czsiiiii”, który w miarę uspokajania się 
ptaka przybiera postać „cziiiiii”. Bardziej agresywne lub 
zaniepokojone ptaki dodają po opisanym dźwięku cha-
rakterystyczne zgrzytliwe „trry trry”, mogące być wyda-
wane jedno- lub wielosylabowo w zależności od sytuacji.
 Sikora uboga rzadko objawia agresję w stosunku 
do innych ptaków; jeśli już, to przeważnie wobec osob-
ników swojego gatunku. W wyjątkowych układach śro-
dowisk może dochodzić do konfliktów z sosnówką lub 
czubatką – co jednak nie zdarza się w międzywalu Wisły 
– a przy dziupli również z modraszką (0:50).
 Głos podlotów przypomina głos młodych pierwio-
snków (0:57).
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11 Czarnogłówka Poecile montanus
 ang. Willow Tit
 fr. Mésange boréale
 niem. Weidenmeise

 0:00 Śpiew i głos kontaktowy
 0:29 Konflikt
 0:52 Głos alarmowy

Typowy głos: jedyny w swoim rodzaju śpiew „smutnej sikorki”; może się kojarzyć 
z głosem świstunki leśnej, ale ta występuje w innym środowisku

Gatunek wokalny zarówno w fazie terytorializmu lęgo-
wego, jak i w stadkach zimowych.
 W międzywalu Wisły czarnogłówka preferuje zu-
pełnie inne środowiska lęgowe niż sikora uboga i jest 
od niej wielokrotnie liczniejsza. Potrafi samodzielnie 
wykuć dziuplę lub wykorzystać dziuplę naturalną (ta-
kie pojawiają się już w fazie starych zakrzewień wierz-
bowych na najniższych tarasach; tam czarnogłówka 
występuje samodzielnie, bez innych sikor czy dzięcio-
łów). Jest gatunkiem bardzo charakterystycznym dla 
fazy rozpadu zakrzewień wierzbowych przerastanych 
przez gatunki wierzb drzewiastych i następcą po-
krzewki ogrodowej, która dominowała we wcześniej-
szej fazie.
 Czarnogłówki zaczynają śpiewać dopiero w lutym 
podczas ociepleń (znacznie później niż modraszka czy 
bogatka), przebywając jeszcze w stadkach zimowych 
– co przybiera formę podśpiewywania podczas zdoby-
wania pokarmu. W drugiej połowie marca i na początku 
kwietnia wyraźnie już zajmują terytoria i zaczynają swo-
je „zawodzenia” .

 Śpiew jest niepo-
wtarzalny. Składa się 
z przeciągniętej serii niemodulowanych dość niskich 
i raczej czystych opadających gwizdów. Te monoton-
nie powtarzane gwizdy składają się na zwrotkę, z tym 
że jej tonacja i charakter (np. opadający) są zmienne 
osobniczo.
 Głos agresji jest skomponowany podobnie jak u si-
kory ubogiej: to dwa wysokie, ale krótkie gwizdy (0:44). Po 
tych sylabach może następować (podobnie jak u sikory 
ubogiej) ochrypłe, wibrujące, opadające „czrrrrrry”, czym 
różni się od krótkich, utrzymanych w podobnej tonacji 
analogicznych głosów sikory ubogiej.
 Głos ostrzegawczy to zrozumiały międzygatunko-
wo wysoki gwizd (0:45).
 W stadkach zimowych czarnogłówka wyróżnia się 
agresywnymi walkami o pokarm znaleziony przez inne 
osobniki, co wiąże się z wydawaniem przeciągłych serii 
opisanych wyżej zgrzytliwych dźwięków, znacznie dłuż-
szych niż u sikory ubogiej. Podobnie jak sikora uboga 
rzadko korzysta z karmników.
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12 Raniuszek Aegithalos caudatus
 ang. Long-tailed Tit
 fr. Mésange à longue queue
 niem. Schwanzmeise

 0:00 Głosy kontaktowe stada

Typowy głos: opadające, charakterystyczne dla gatunku szybkie,  
gulgoczące „figrigrigri”, często zaczynane niżej jako „trigrigrigri”, 
z akcentem na początkowych dźwiękach

Gatunek wokalny cały rok. Co niezwykłe, cichszy w okre-
sie terytorializmu lęgowego, a głośniejszy w okresie 
stadnym (polęgowym), również zimą.
 Raniuszek jest bardzo charakterystyczny dla 
międzywala Wisły; występuje w „archipelagach” roz-
rzuconych na większej przestrzeni płatów czyżni (za-
gajników kolczastych krzewów liściastych – głogów 
z tarniną, gruszami, ewentualnie dereniami, świdośli-
wą i trzmielinami), w których żeruje i buduje gniazda 
(w warunkach międzywala często pomiędzy pędami 
odroślowymi wyrastającymi ze zgrubień pnia topoli 
szarej). Żyje w klanach rodzinnych, w który pomocnicy 
– potomstwo z poprzednich lat – karmią pisklęta pary 
rodzicielskiej.
 U raniuszka właściwie nie występuje faza toków 
czy śpiewu terytorialnego. W fazie stadnej ptaki prze-

ważnie cicho żerują wśród krzewów, a odzywają się 
głosami kontaktowymi międzygatunkowymi, typowymi 
dla mniejszych gatunków grupujących się w stadkach 
zimowych, o innych preferencjach pokarmowych, takich 
jak pełzacze, mysikróliki i mniejsze gatunki sikor.
 W sytuacji gdy stado zamierza przelecieć do in-
nej kępy czyżni – czasem oddalonej o ponad 100 m – 
ptaki zaczynają się organizować, wydając głosy, wśród 
których dominuje specyficzny gatunkowo głośny, jakby 
gulgoczący „figrigrigri”, z początkowym „trigrigrigri” 
w zmiennych tonacjach.
 W okresie budowy gniazda ma się wrażenie, że 
ptaki cichną. Jest to efekt zaniku stadności i nieużywa-
nia głosów kontaktowych innych gatunków, a posługi-
wania się wyłącznie specyficznymi gatunkowo „gulgo-
taniami”.
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13 Remiz Remiz pendulinus
 ang. Eurasian Penduline Tit
 fr. Rémiz penduline
 niem. Beutelmeise

 0:00 Śpiew i głos kontaktowy

Typowy głos: melancholijny, przeciągły opadający gwizd „tłiiiiii” (0:36)

Gatunek wokalny od przylotu w początkach kwietnia do 
końca lęgów.
 Remizy są wykrywalne przeważnie po charaktery-
stycznym opadającym gwiździe (0:36). Samce odzywają 
się tym głosem wiosną, podczas migracji w niewielkich 
grupkach. Przypomina on głos kontaktowy potrzosa, 
również często spotykanego w międzywalu, czy nawet 
wąsatki (w szuwarach jeziornych), która jednak nie wy-
stępuje w międzywalu Wisły.
 Drugi rodzaj głosu, po którym można rozpoznać 
gatunek, to powolny śpiew kierowany bezpośrednio 

do samicy, wykony-
wany z okolic gniazda 
i składający się z serii 
naśladownictw różnych 
głosów, często dziwonii 
(0:00), przez co nietrudno o pomyłkę. Głos kontaktowy 
niesie się daleko – nieco dalej niż sikor – i nawet przy 
wietrznej pogodzie da się go usłyszeć ze 100 metrów. 
Remizy przeważnie słychać podczas żerowania w szu-
warach nad starorzeczami czy z wysokości kilku me-
trów, z drzew nad nimi pochylonych (w okolicy gniazd).
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14 Kowalik Sitta europaea
 ang. Eurasian Nuthatch
 fr. Sittelle torchepot
 niem. Kleiber

 0:00 Śpiew
 0:48 Głos zaniepokojenia przy dziupli
 0:56 Głos konfliktowy

Typowy głos: ostrzegawcze „sit sit” (0:48)

Gatunek wokalny w okresie terytorializmu lęgowego 
i polęgowego, z wyjątkiem fazy stadnej w stadkach 
zimowych.
 Kowalik zaczyna śpiewać podczas silnych ocie-
pleń, około dwóch tygodni później niż bogatka. Śpiew 
samotnego samca przy dziupli to przeciągłe „tłiii tłiii”, 
wydawane w długich odstępach. Samiec (posiadający 
parę) wykonuje szybkie szczebiotliwe zwrotki „ti ti ti ti 
ti ti ti”, przeważnie na drzewie z dziuplą, w obecności 
samicy znoszącej materiał gniazdowy.

 Zaniepokojone ptaki wydają szybkie szczebiotli-
we „człi człi człi” (0:50) ze świergotami (0:51); mogą 
one przechodzić w różnorodne urywane głosy walki 
(0:56). Głosem kontaktowym jest najczęściej słysza-
ne „sit sit...”, od którego pochodzi łacińska nazwa 
gatunku. 
 W międzywalu Wisły kowalik pojawia się dopiero 
w starszych zwartych łęgach topolowych, gdzie zaczy-
nają gniazdować również dzięcioły duży i średni, z któ-
rych dziupli korzysta.
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15 Pełzacz leśny Certhia familiaris
 ang. Eurasian Treecreeper
 fr. Grimpereau des bois
 niem. Waldbaumläufer

 0:00 Śpiew i głos kontaktowy
 0:57 Głos zaniepokojenia

Typowy głos: śpiew i (co istotne) głosy kontaktowe w charakterystycznej opada-
jącej tonacji, czyli odwrotnie niż u pełzacza ogrodowego

Gatunek wokalny w okresie terytorializmu lęgowego. 
W fazie polęgowej (stadnej) bardzo słabo wokalny.
 Zaczyna śpiewać dopiero w okresie dłuższych zi-
mowych ociepleń (przeważnie w drugiej połowie lutego), 
nawet jeszcze w stadkach zimowych – z tym że są to ciche 
podśpiewywania, a nie całe piosenki wykonywane głosem 
o pełnej sile. Pierwsze ptaki śpiewają w miejscach zimo-
wego dokarmiania; stopniowo pojawiają się kolejne, w co-
raz rozleglejszych fragmentach zwartych łęgów. Podobnie 
jak w wypadku dzięciołów dużego i białoszyjego terytoria 
pełzacza leśnego i ogrodowego są rozłączne i można spo-
tkać się z walkami obu gatunków; dominuje nieco większy 
pełzacz ogrodowy, który może używać głośnych mimikr 
pełzacza leśnego. Pełzacz ogrodowy preferuje wilgotne 
łęgi wierzbowe i (szczątkowe w międzywalu) olsy, a leśny 
– wnętrza zwartych łęgów topolowych, również grądowie-
jących, w najwyżej wyniesionych miejscach.
 Piosenka jest właściwie niepowtarzalna wśród 
gatunków leśnych, choć niektórzy uważają za podobny 
śpiew zięby czy piecuszka; z daleka może też przypo-
minać muchołówkę małą (bardzo rzadką w międzywa-
lu). Elementem charakterystycznym gatunkowo jest 
budowa piosenki, na którą składają się przeważnie trzy 
sekwencje sylab. W pierwszej są to wysokie gwizdy (iden-
tyczne z głosami kontaktowymi np. podczas żerowania 

w stadkach zimowych) 
i inaczej brzmiące 
w kolejnych zwrotkach; 
w wyraźnie opadających tonacjach. Druga, najgłośniejsza 
sekwencja, jest zbudowana z wielu opadających sylab. 
Część ptaków kończy ją głęboko modulowanym gwizdem 
– najgłośniejszym dźwiękiem w piosence (0:43) – przez 
co z dużej odległości, bez wysłuchania kilku zwrotek, 
można pomylić pełzacza leśnego z ogrodowym. Jednak 
zawsze po drugiej sekwencji, niezależnie od tego, jak jest 
kończona, następuje trzecia, najszybsza i nieco cichsza 
od poprzedniej, co nadaje zwrotce wrażenie wzrostu 
tempa przy początkowym narastaniu, a następnie spad-
ku głośności – wydaje się, że ptak przemieszcza się wo-
kół pnia. Poszczególne sylaby są subtelnie modulowane 
(w odróżnieniu od prostych sylab modraszki).
 Głosem kontaktowym w stadkach zimowych jest trel 
czy nawet świergot (0:48), zrozumiały międzygatunkowo, 
przeważnie o stałej tonacji, podobny do głosu mysikrólika 
(z którym może zimować w międzywalu) czy raniuszka.
 Pełzacz leśny odzywa się również specyficznymi 
gatunkowo, opadającymi gwizdami (0:07). Pełzacz 
leśny odwrotnie niż ogrodowy wybiera sylaby opadającej 
tonacji, co ma odzwierciedlenie w każdym rodzaju 
głosu.
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16 Pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla
 ang. Short-toed Treecreeper
 fr. Grimpereau des jardins
 niem. Gartenbaumläufer

 0:00 Śpiew i głos kontaktowy
 0:38 Głosy zaniepokojenia i konfliktowy

Typowy głos: charakterystyczne głosy i śpiew pełzacza o wznoszącej się tonacji

Gatunek wokalny przez cały rok, z wyjątkiem polęgowe-
go okresu stadnego i okresu przebywania w stadkach 
zimowych.
 W przeciwieństwie do pełzacza leśnego preferuje 
parkowe fragmenty międzywala z topolami szarymi lub 
wąskie (przeważnie położone na najwyższych tarasach) 
łęgi z topolą czarną czy sporadycznie olsy. Na przelocie 
wiosną i w stadkach zimowych można go spotkać nawet 
w głębi lasów.
 Zaczyna śpiewać wcześniej niż pełzacz leśny – 
już pod koniec lutego i w marcu. Piosenka składa się 
z dwóch części. Pierwsza brzmi bardzo podobnie do 
głosów kontaktowych (jak u pełzacza leśnego) w mię-

dzywalu Wisły w opa-
dającej tonacji. Druga, 
śpiewana wyżej, jest 
rozwijana w świergot. 
Ogólne brzmienie piosenki po pierwszym wysokim 
dźwięku w kolejnych częściach ma charakter wznoszą-
cej się tonacji przechodzącej w świergot.
 Podobnie jest z głosami kontaktowymi, zrozu-
miałymi międzygatunkowo (0:50), oraz w stadkach 
zimowych (0:44); wówczas brzmi jak świergot i nie-
zwykle przypomina głos pełzacza leśnego (do pew-
nego stopnia również mysikrólika i raniuszka, a nawet 
modraszki).
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17 Gąsiorek Lanius collurio
 ang. Red-backed Shrike
 fr. Pie-grièche écorcheur
 niem. Neuntöter

 0:00 Śpiew
 0:12 Głosy zaniepokojenia i konfliktowy
 0:32 Głos kontaktowy

Typowy głos: specyficzne rzężące, wydawane na widok człowieka „gę 
gę gę” (przypominające głos młodych gęsi)

Gatunek wokalny od przylotu w końcu kwietnia, tuż 
przed pełnym ulistnieniem drzew, do usamodzielnienia 
się piskląt w końcu lata.
 Samce śpiewają od razu po przylocie – inten-
sywnie, choć cicho; przypomina to podśpiewywanie 
samców innych gatunków kierowane bezpośrednio do 
samicy – swego rodzaju ciche podśpiewywanie. Składa 
się z dźwiękonaśladowczych treli z preferencją powtó-

rzeń sylab o rzężącym charakterze w pierwszej części 
piosenki, która przechodzi w naśladownictwa właściwie 
wszystkich gatunków owadożernych (włącznie z kruko-
watymi) słyszanych w otoczeniu już w czasie przylotu.
 Samiec przynoszący pokarm samicy odzywa się 
nieco dłuższym głosem (0:52). Od charakterystycz-
nego ostrzegawczego „gęgania” pochodzi nazwa ga- 
tunkowa.
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18 Sroka Pica pica
 ang. Eurasian Magpie
 fr. Pie bavarde
 niem. Elster

 0:00 Samiec
 0:17 Samica

Typowy głos: seria ostrzegawczych kraknięć, rozwijająca się od poje-
dynczego kraknięcia, powtarzanego w dłuższych odstępach czasu, do 
(przeważnie) pięciokrotnego, w bardzo szybkim tempie

Gatunek wokalny w ciągu całego roku.
 Na przedwiośniu można spotkać (choć bardzo 
rzadko) samotne, silnie podniecone samce, kwilące 
cicho do samicy, za którą maszerują (przeważnie) po zie-
mi. Głos skomponowany jest z wielu naśladownictw, po-
dobnie jak u mniejszych wróblaków w takich sytuacjach. 
Sporadycznie podśpiewują w ten sposób samotne ptaki.
 Sroka do pewnego stopnia jest gatunkiem teryto-
rialnym, który jednak nie rozwinął funkcji śpiewu w celu 
utrzymywania terytorializmu. Podobnie jak reszta kruko-
watych wykazuje specyficzną aktywność głosową w po-
staci wiosennych sejmików – grupa ptaków przesiaduje 
na drzewie, przeważnie w miejscu noclegowym, chronio-
nym przed drapieżnikami czy to kolcami, czy wodą pod 
drzewem lub np. wyjątkowo gładką korą, czy na drzewach 
znajdujących się na ogrodzonych posesjach.
 Ptaki stopniowo dzielą się na grupy osobników 
zainteresowanych sobą i nocują w lokalizacjach coraz 

bliższych miejscom gniazdowym. W tym okresie odzy-
wają się bardzo intensywnie, czym przyciągają uwagę 
drapieżników naziemnych (np. kun i kotów); generują 
sytuacje niebezpieczne i konfliktowe, w których mogą 
popisywać się zwrotnością przed potencjalnymi partne-
rami.
 W kolejnych lokalizacjach stopniowo wyłaniają się 
pary, które obierają drzewa do założenia gniazda. Głosy 
w tym okresie to przeważnie zwrotki pięciosylabowe, 
wydawane w stałych odstępach, wyrażające dość dużą 
stałą „ekscytację” ptaków.
 W sytuacji konfliktowej ptaki komponują zwrot-
ki z dużej liczby sylab (nawet 30), w formie staccato 
w stałym szybkim tempie. Gdy zauważą zagrożenie, 
nasilają tempo i głośność oraz zwiększają liczbę sylab; 
słyszalna jest rosnąca ekscytacja.
 Młode ptaki (na końcu nagrania) odzywają się po-
gwizdywaniami, dość nietypowymi jak na srokę.
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19 Sójka Garrulus glandarius
 ang. Eurasian Jay
 fr. Geai des chênes
 niem. Eichelhäher

 0:00 Głosy zaniepokojenia i kontaktowe

Typowy głos: charakterystyczne ochrypłe serie polęgowych zawodzeń

Gatunek wokalny cały rok, zarówno w okresie terytoriali-
zmu lęgowego, jak i stadnym; najsłabiej podczas wysia-
dywania jaj i karmienia piskląt.
 Aktywność głosową sójki przejawiają począwszy 
od przesilenia zimowego. Podobnie jak inne krukowate 
dobierają się w pary, przebywając jeszcze w grupach 
podczas żerowania oraz w stadkach przednoclegowych, 
w czymś w rodzaju przemieszczających się arenek to-
kowych. Na przedwiośniu stopniowo stają się one co-
raz aktywniejsze i mniejsze; najbardziej przypominają 
srocze, z tym że są liczniejsze. Prezentacjom ptaków 
w grupach (podobnie jak u srok) towarzyszy wydawanie 
chrapliwych okrzyków ostrzegawczych.
 Sporadycznie można spotkać ptaki, które po-
zostały samotne i podśpiewują na swoich terytoriach 
podobnie jak inne śpiewające gatunki robią to tuż przy 
gnieździe w obecności samicy; w wypadku sójki brzmi 
to jak u gąsiorka. Piosenka składa się z serii naśladow-
nictw dźwięków zasłyszanych w otoczeniu, ale w od-

różnieniu od głosów 
ostrzegawczych raczej 
nie zawiera zawołań dra-
pieżników; preferowane 
są dźwięki o chrapliwej 
barwie, często mechaniczne, a nawet tak dziwne jak 
parskanie konia czy rechot żab.
 Oprócz typowych zawołań sójki wydają dość cichy 
głos ostrzegawczy, który można transkrybować jako 
„sójjjj-kaaaa” lub „gaa-aaa” (0:12).
 Ptaki połączone w pary – w okresie lęgowym w po-
bliżu gniazda, a nawet już od początku zimy – na widok 
zagrożenia odzywają się naśladownictwami ptaków 
drapieżnych, sów i krukowatych. Sama budowa gniazda 
i karmienie piskląt odbywają się jednak w ciszy, prze-
rywanej jedynie głosami kontaktowymi „sój---ka”, gdy 
ptaki tracą siebie z oczu.
 W listopadzie część ptaków podczas żerowania 
w stadkach polęgowych może również podśpiewywać.
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20 Kawka Coloeus monedula
 ang. Western Jackdaw
 fr. Choucas des tours
 niem. Dohle

 0:00 Samiec przy gnieździe 

Typowy głos: „dzak”, wydawane pojedynczo lub po dwie w zwrotce, 
niekojarzące się z kraknięciami (bez dźwięcznego „r”) typowymi dla 
kruka, wrony czy gawrona 

Gatunek wokalny w ciągu całego roku.
 Nasilona aktywność wokalna rozpoczyna się wraz 
z dominacją zachowań stadnych nad terytorialnymi 
w okresie jesiennym i formowaniem się stad żerowych. 
W żerujących stadach samce stopniowo (podobnie jak 
u gawrona i wrony) obierają ich centra na swego rodza-
ju areny tokowe, a żerując, nieustannie się odzywają. 
Są wówczas obserwowane przez samice. Przypomina 
to nieco zachowanie domowego koguta, ogłaszającego 
odszukanie pokarmu, do którego dołączają żerujące sa-
mice. Samce kawki często tworzą współzawodniczące 
grupy, przyciągające uwagę samic.

 Stopniowo w ciągu roku grupy separują się 
i przenoszą ze stad (również o funkcji przednocle-
gowej, a nie tylko żerowej) – podobnie jak wrony czy 
sójki – w okolice miejsca gniazdowego, gdzie wyłaniają 
się pary. Tutaj, w szczycie aktywności hormonalnej, 
również aktywność głosowa jest największa. Ptaki 
sporadycznie odzywają się ostrzegawczym krakaniem 
(0:42), podobnym jak u innych krukowatych. W na-
graniu (0:39) słychać przemodulowanie sylaby pod-
stawowej „dzak” do kraknięcia (w j. angielskim sylaba  
„dzak” weszła do nazwy gatunkowej – w transkrypcji 
„dzak-daw”).
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21 Gawron Corvus frugilegus
 ang. Rook
 fr. Corbeau freux
 niem. Saatkrähe

 0:00 Samiec przy gnieździe 

Typowy głos: kraknięcie zaczynające się od spółgłoski „g”, brzmiące 
jak „gaaaa”, a nie „kraaaa”

Aktywnością głosową gawron częściowo przypomina 
wronę, a częściowo kawkę; element specyficzny dla ga-
tunku to wyraźna kolonijność. Szczególnie duże podo-
bieństwa nasuwają się z kawką, co polega na głoszeniu 
odnalezienia pokarmu przez samca w grupie żerowej 
i dołączaniu do niego zainteresowanych samic oraz sa-
telitarnych samców; w taki sposób ptaki zachowują się 
na przedwiośniu. Stopniowo aktywność głosowa prze-
nosi się w okolice kolonii gniazdowej, w której samce 
często głoszą już nie odnalezienie pokarmu, lecz miej-
sca na gniazdo (jak w nagraniu); w takiej sytuacji mogą 
– w swobodnej pozycji – rozwijać typowe dla gatunku 

„ga”, przechodzące w czystsze kraknięcia przypomi-
nające wronę, przez co rozróżnienie obu gatunków bez 
dłuższego wysłuchania może sprawiać pewną trudność.
 Od głosu przebywającej w stadach międzygatun-
kowych kawki głos gawrona różni się wyraźnym wy-
dźwiękiem „ga” (u kawki: „dza” lub „cza”); różnice są 
wyraźnie słyszalne w przelotnych stadach, gdy trudniej 
ptaki zidentyfikować wizualnie, ale głosowo znacznie 
łatwiej.
 Kraknięcie gawrona zostało zaczerpnięte do na-
zwy gatunkowej w j. polskim („ga-wron” lub potocznie 
„ga-pa”) i w j. rosyjskim (dobrze dobrane „gra-acz”).
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22 Wrona Corvus cornix
 ang. Hooded Crow
 fr. Corneille mantelée
 niem. Nebelkrähe

 0:01 Terytorialny samiec
 0:52 Agresja wobec innego ptaka
 0:40 Głos przy gnieździe 
 0:50 Pogoń za drapieżnikiem

Typowy głos: „krr-aaa”, z naciskiem na końcowe „a” i z dźwięcznym „r” 

Gatunek wokalny w ciągu całego roku.
 Kracze w locie, w zwrotkach po trzy–cztery krak-
nięcia, w odstępach przeważnie dwa razy dłuższych niż 
zwrotka, w seriach po trzy zwrotki.
 Wrony podobnie jak inne gatunki krukowatych 
posługują się dość prymitywnie brzmiącymi i prze-
ważnie niemodulowanymi kraknięciami. Inteligencja, 
z której słyną te ptaki, wyraża się m.in. w umiejęt-
ności kodowania informacji właśnie za pomocą tych 
prymitywnych dźwięków, w transkrypcji ludowej opi-
sywanych jako ostrzeżenie przed złodziejem: „krrrrad 
krrrrad krrrrad”.
 Kodowanie, a właściwie komponowanie głosów 
polega na zmianie tempa kraknięć (sygnałów), ich licz-
by w jednej grupie sygnałów (zwrotce), liczby zwrotek 
i odstępów czasowych między zwrotkami. Generalnie im 
silniejszy stopień ekscytacji ptaka, tym większa liczba 
sylab w zwrotce i krótsze odstępy, zarówno między sy-
labami, jak i zwrotkami. A im bardziej niebezpieczna lub 
konfliktowa sytuacja, tym są głośniejsze i z dźwięcznych 
kraknięć przechodzące w bezbarwne rzężące przegłosy. 
Ponieważ ptaki są prostszymi zwierzętami od ssaków, 
większość dzikich gatunków ssaków właściwie odkodo-
wuje te sygnały (m.in. ostrzeżenia przed drapieżnikiem), 

co wywołuje np. reakcję 
ucieczki u jeleniowa-
tych, ukrycia się zajęcy itp. Głos ostrzegający przed 
drapieżnikiem w transkrypcji ludowej brzmi również 
„drrrrrrrrab drrrrrrrrab drrrrrrrrab”. Podstawowy dźwięk 
kraknięć – dźwięczne „r” zaczerpnięte zostało do nazwy 
gatunkowej, w której znajduje się również w centralnej 
sylabie nazwy, z naciskiem na końcowe „a”, co w nazwie 
gatunkowej daje „w-rrrro – naaa”.
 Podobnie jak u innych krukowatych już zimą, gdy 
ptaki zmieniają formę aktywności z terytorialnej na 
stadną, odbywają się sejmiki, w wypadku Wisły – często 
w stałych miejscach na środku zamarzniętej rzeki, gdzie 
samce intensywnie kraczą w charakterystycznych po-
zycjach tokowych. Podczas tych popisów są obserwo-
wane przez satelitarne na takiej arence samice. Sejmiki 
kraczących wieczorami z brzegów rzeki czy lodu wron 
stopniowo przenoszą się na noclegowiska w formie grup 
przednoclegowych. Na przedwiośniu wyłaniają się grupy 
zainteresowanych sobą ptaków i stopniowo obierają te-
rytoria gniazdowe; popisują się w coraz to mniejszych 
grupach, formując w końcu pary.
 Wrony rozpoczynające budowę gniazda używają 
specyficznego głosu kontaktowego (0:40), komponowa-
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nego w różny sposób w zależności od sytuacji, np. zagro-
żenia. W jednej z transkrypcji ludowych był on kojarzony 
z wołaniem głodnego ptaka: „kołaccc kołaccc” (ponieważ 
wrony wydawały go pod koniec zimy, gdy ludziom kończy-
ły się zapasy).

 Inne głosy tłumaczone były żartobliwie jako: „kto 
chorrrry myyy doktorrry”. Głos ten jest używany tylko 
w okresie gniazdowania i na tyle różni się od innych gło-
sów wrony, że prawdopodobnie jest swego rodzaju „ka-
muflażem dźwiękowym” przed ssakami drapieżnymi.

23 Kruk Corvus corax
 ang. Northern Raven
 fr. Grand Corbeau
 niem. Kolkrabe

 0:00 Zaniepokojona para ptaków

Typowy głos: głębokie „krrrruu”

Gatunek wokalny cały rok.
 Podobnie jak u wrony i innych krukowatych szczyt 
aktywności wokalnej kruka rozpoczyna się wraz z przej-
ściem od terytorialnego do częściowo stadnego trybu 
życia w okresie zimowym.
 Pary dorosłych ptaków oraz młode zbierają się 
wokół padliny (np. ofiar wilka). Takie wspólne miejsce 
żerowania pełni wówczas funkcję areny tokowej, na 
której młode samce prezentują się głosowo żerują-
cym i obserwującym je samicom. Pary, wyłaniające  
się w miarę upływu zimy i następowania roztopów, 
można zobaczyć w lotach na żer, podczas których  
ptaki tokują, z charakterystycznym głosem korko- 
wania (słyszalnym w nagraniu) w trakcie lotu „do góry 

nogami” (przerzutu przez skrzydło). Taki głos mogą  
wydawać również przy gnieździe, w obecności dra- 
pieżnika.
 Młode kruki (słyszalne w nagraniu) wydają głos 
znacznie mniej rozbudowany; utrzymuje się on przez 
ponad rok, choć w momentach zagrożenia, w miarę 
dojrzewania ptaka, zaczyna przypominać głos osobni-
ków dorosłych, z głębokim „kruuu” (ta sylaba została 
zaczerpnięta do nazwy gatunkowej „krrrruu-k”).
 Podobnie jak u innych krukowatych informacja 
głosowa zakodowana jest w sposób odczytywalny intu-
icyjnie również przez większość ssaków i ptaków; najin-
tensywniejsze wersje dotyczą pogoni za drapieżnikiem 
lub zagrożenia życia ptaka.
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24 Szpak Sturnus vulgaris
 ang. Common Starling
 fr. Étourneau sansonnet
 niem. Star

 0:00 Śpiew
 0:53 Głosy zaniepokojenia i konfliktowy

Typowy głos: charakterystyczny, trudny do pomylenia śpiew; ptak wy-
konuje go z rozłożonymi skrzydłami

Gatunek stadny, półkolonijny i podobnie jak inne gatunki 
stadne – wokalny cały rok.
 Pierwsze szpaki zaczynają podśpiewywać już 
mniej więcej dwa tygodnie przed przesileniem zimo-
wym, a ptaki zimujące – przez całą zimę po najedzeniu 
się, w cieplejszych porach dnia. Podobnie jak u innych 
zimujących gatunków owadożernych początkowo nie 
wiąże się to z zamiarem poszukiwania partnera, lecz 
jest objawem narastającej aktywności hormonalnej; 
bez akompaniamentu trzepotu skrzydeł właściwego 
dla śpiewów pełni okresu lęgowego. Część ptaków 
podczas grupowych śpiewów może się łączyć w pary, 
podobnie jak u innych okresowo stadnych gatunków 
śpiewających.
 Właściwy śpiew w przeciwieństwie do wczesno-
wiosennego podśpiewywania ma czytelny układ zwro-
tek, o podobnym układzie tonacji i tempa. Pełne zwrotki 
zaczynają się od sekwencji gwizdów, z których każdy 
dobierany jest tak, by charakterystycznie zawodząco 
opadł; po nich następują kolejne sekwencje różno-
rodnych powtórzeń sylab. Druga sekwencja to naśla-
downictwa dobierane brzmieniowo na podobieństwo 
głosów sokołów i dzięciołów. Trzecia sekwencja zawiera 
naśladownictwa z przewagą świergotów podobnych do 
dymówki. Czwarta sekwencja jest długa, polifoniczna – 
z charakterystycznymi dla gatunku nakładającymi się na 

siebie trzema niezależnymi jakby ścieżkami dźwiękowy-
mi o asynchronicznym tempie. Pierwszą ścieżkę tworzą 
klekoty dziobem o sinusoidalnie zmiennym, szybkim 
tempie. Na tło dźwiękowe klekotów nakładana jest druga 
ścieżka – powolna, początkowo ochrypła, kończąca się 
gwizdami; w trakcie przebiegu chrapliwy fragment jest 
skracany, a część gwiżdżąca – wydłużana. Na te dwie 
nakładana jest trzecia ścieżka – przeważnie wysokich 
gwizdów w powtarzanych sekwencjach, synchronizo-
wanych z klekoczącym tłem. Z każdą przyspieszającą 
sekwencją następuje zmiana motywu. W piątej, ostat-
niej sekwencji klekoczące tło dźwiękowe zanika, druga 
ścieżka przechodzi w czyste, rytmiczne gwizdy, a trzecia 
(wysokich gwizdów) zmienia się najwyraźniej - w nara-
stające i coraz głośniejsze cykliczne świergoty.
 W początkowych fazach właściwego śpiewu szpa-
kowi zaczynają drgać nastroszone lancetowate pióra 
gardła, a w czwartej i piątej ptak trzepocze skrzydłami.
 Czwarta sekwencja zwrotki jest jedną z najbar-
dziej skomplikowanych u ptaków – dorównuje jej jedynie 
śpiew dubelta. A jesienne, zimowe i wczesnowiosenne 
ciche trele najbardziej przypominają właśnie te, jakby 
ćwiczone, fragmenty piosenki.
 Dość charakterystyczne są również głosy młodych 
ptaków, podobne do głosów ostrzegawczych na widok 
drapieżnika (0:55). 
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25 Wilga Oriolus oriolus
 ang. Eurasian Golden Oriole
 fr. Loriot d’Europe
 niem. Pirol

 0:00 Śpiew i głos kontaktowy

Typowy głos: charakterystyczny śpiew „zo fii ja...” w opadającej  
tonacji

Gatunek wokalny od przylotu w końcu kwietnia, gdy 
drzewa osiągają pełnię ulistnienia. Samce śpiewają do 
czasu zniesienia jaj przez samicę, czyli dość krótko, 
charakterystycznym głosem, który w pewnych warun-
kach może się wydawać podobny do głosu kosa, przy 
czym śpiew wilgi (inaczej niż u kosa) utrzymany jest 
w tonacjach opadających (nieco podobnie jak u cier-
niówki), choć zwrotki wydawane są w podobnym tempie. 
Silnie modulowany „wywijany” śpiew ma odzwierciedle-
nie w nazwach regionalnych wilgi: zofija lub wilija.

 W okresie budowy gniazda zaniepokojony ptak 
może śpiewać cichszą i krótką narastającą w tona-
cjach zwrotkę, nieco podobną u samicy i samca. Spo-
śród wielu ludowych transkrypcji głosu wilgi ciekawa 
jest żartobliwa: „Doł mi Pan Bóg lilijo psysedł djaboł 
wzion mi jo”. 
 Zaniepokojone ptaki ochryple skrzeczą (0:07).
 Samiec w obecności samicy potrafi cicho  
trelować (podśpiewywać) jak inne ptaki śpiewające 
(1:04).
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26 Zięba Fringilla coelebs
 ang. Common Chaffinch
 fr. Pinson des arbres
 niem. Buchfink

 0:00 Śpiew i głosy kontaktowe
 0:50 Głos w locie
 0:52 Głos przy gnieździe

Typowy głos: śpiew opisywany niegdyś jako „cze-cze-cze-cze-ka-ka-
-ka-j cze-cze-cze-cze-ka-ka-ka-j co-co-co-co-co-co-ś zroooo-biła a widzi-sz” 

Gatunek wokalny cały rok, zarówno w okresie terytoriali-
zmu lęgowego, jak i w polęgowej fazie stadnej.
 Śpiew zięby jest jednym z najlepiej znanych głosów 
ptaków, a ze względu na stereotypowość (podobień-
stwo kolejnych) zwrotek niezwykle łatwy do zapamię-
tania (był też wielokrotnie transkrybowany). Podobnie 
jak u trznadla występują regionalne dialekty śpiewu, 
ale w całych regionach piosenki wszystkich osobników 
brzmią bardzo podobnie.
 Zwrotka zbudowana jest z sekwencji powtórzeń 
sylab w różnych tonacjach, w rytmie charakterystycz-
nym dla gatunku. Sylaby nieco różnią się osobniczo; 
zmienności zauważalne są nawet w zwrotkach jednego 
ptaka. W międzywalu Środkowej Wisły zwrotki zaczynają 
się trzy-, pięciokrotnym powtórzeniem dźwięcznej syla-
by w wysokiej tonacji. Następna sekwencja to od trzech 
do sześciu niskich szybkich ćwierknięć, przechodzą-
cych w trzecią – najdłuższą, wysoką i głośną sekwencję 
wolniejszych ćwierkań, po których następują najwyższe 
w zwrotce sylaby (od jednej do trzech), a po nich podob-
na sylaba jak na początku, ale w niższej tonacji, płynnie 
przechodząca w opadający świergot. Całość zwrotki 

kończona jest wybuchową pojedynczą sylabą, niezwykle 
przypominającą głos kontaktowy dzięcioła dużego. Je-
żeli ptaki nie są rozśpiewane, ostatnia sylaba lub dłuż-
sze końcowe fragmenty mogą być pomijane.
 Charakterystyczny głos „trrrrrrrrryt” (0:04), wy-
dawany czasem przez kilka godzin z jednego miejsca, 
według powszechnego przekonania zapowiada deszcz.
 Głos ptaków przelotnych w stadach zimowych to 
„tik”, bardzo często naśladowany przez bogatki w okre-
sie wiosennego przelotu zięb. Głos w locie to pojedyn-
cze, wydawane w równych odstępach czasu „ti”, nieco 
przypominające jera, a nawet dzwońca czy makolągwy.
 W okresie wyboru miejsca na gniazdo – do czasu 
pełnego zniesienia – samce towarzyszące samicom 
wydają cichy miękki świergot (0:52). Samice odpowia-
dają cichym głosem kontaktowym, podobnym do głosu 
w locie.
 Zięba występuje we wszystkich środowiskach 
drzewiastych nad Wisłą, począwszy od najmłodszych 
faz drzewiastych rozwoju łęgów, które są zasiedlane 
również przez modraszkę i dzięciołka – czyli z pominię-
ciem młodych faz krzewiastych łęgów.
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27 Makolągwa Linaria cannabina
 ang. Common Linnet
 fr. Linotte mélodieuse
 niem. Bluthänfling

 0:00 Śpiew i głosy kontaktowe
 1:06 Głos w locie

Typowy głos: dźwięczne, ale miękko brzmiące ćwierkania staccato, 
wydawane przez siadającego ptaka; z pozycji siedzącej ptak wykonuje 
specyficzną piosenkę, nieco przypominającą ziębę (początek nagrania)

Gatunek wokalny w okresie terytorializmu lęgowego, 
słabiej w okresie polęgowym (stadnym). 
 Najczęściej słyszany jest głośny śpiew (opisany 
jako typowy), wydawany w okresie lęgowym w pobliżu 
krzewu wybranego do założenia gniazda w bardzo nie-
typowej pozycji, bo w pełnej wersji dokładnie podczas 
lądowania ptaka. Pierwsza część piosenki tempem 
przypomina dzwońca, z tym że jest długa i czasem 
o zmiennej tonacji (0:55). Po niej następuje sekwencja 
sylab o charakterystycznym rytmie – układzie sylab: 
wysoki wibrujący gwizd, niski wibrujący gwizd, ponownie 
wysoki gwizd podobny do pierwszego, następnie opa-
dający, podobny do głosu remiza, po czym następują 
sekwencje powtórzeń sylab dobieranych tak, by kon-
trastowały wysokościami tonacji. Całość zwrotki koń-

czona jest charakterystycznym dla gatunku motywem 
„trr-łiiiijeee”. Siedzący już ptak śpiewa następnie różnie 
brzmiącymi zwrotkami bez początkowego świergotu.
 Jako specyficzny dla gatunku pozostaje układ 
motywów, w którym dłuższe partie – składające się 
z dźwięcznie brzmiących powtarzanych sylab – kończo-
ne są znacznie mniej dźwięcznymi opadającymi gwiz-
dami, ewentualnie o wibrującym zabarwieniu.
 Głosy kontaktowe w locie to pojedyncze „czy”, wy-
dawane naprzemiennie z parą sylab „czy czi”, co odróż-
nia makolągwę od innych gatunków w locie (1:06).
 Makolągwa jest właściwie nielęgowa w międzywa-
lu Wisły, natomiast licznie występuje w przelocie. Nie-
kiedy stada zatrzymują się jesienią na wielkich łachach 
piaszczystych porośniętych roślinnością okresową.
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28 Szczygieł Carduelis carduelis
 ang. European Goldfinch
 fr. Chardonneret élégant
 niem. Stieglitz

 0:00 Śpiew i głosy kontaktowe
 0:35 Głos ostrzegawczy
 0:53 Głos w locie

Typowy głos: kontaktowe „szczyy-gieł”

Gatunek półkolonijny i podobnie jak czyżyk lub szpak 
wokalny w okresach lęgowym i polęgowej stadności.
 Moment rozpoczęcia śpiewu związany z okre-
sem lęgowym jest bardzo trudny do uchwycenia, tym 
bardziej że szczygieł jest gatunkiem niezwykłym pod 
względem długości trwania okresu lęgowego, możliwym 
od końca marca do końca listopada. Ptaki śpiewają już 
zimą po nasyceniu się (podobnie jak u dzwońców czy 
szpaków), początkowo bez związku z lęgami, na drze-
wach, w pobliżu preferowanych w tym czasie otwartych 
terenów trawiastych, także z wiesiołkiem, szczecią, by-
licami i ostróżką.
 Na przedwiośniu część stad lokuje się w łęgach 
w pobliżu połaci ostów i śpiewa bezpośrednio nad pła-
tami starych roślin; niektóre przenoszą się w obszary 
zabudowy ludzkiej. Wiele półkolonii traktuje międzywale 
Wisły jako miejsce lęgów, a żeruje na terenach rolni-
czych poza wałem. Na okres zimowy dolatują też duże 
stada ze wschodu, o nieco innych głosach.
 Już podczas dłuższych późnojesiennych ocie-
pleń ptaki pobudzają się hormonalnie i można usły-
szeć w stadach agresywne zgrzytliwe głosy (podobne 
jak u innych łuszczaków) towarzyszące zaczepkom 
i utarczkom o samice, zarówno w locie, jak i wśród 
ptaków odpoczywających czy żerujących (0:02). Są 

one wplatane w śpiewy, zaczynające się przeważnie od 
dwusylabowego „tuuu–ittt” (u nierozśpiewanych pta-
ków – terkoczącego, a nawet zgrzytliwego „trrrrrit”), 
po czym następuje wielokrotne powtórzenie dźwięcz-
nych sylab.
 W pełni sezonu lęgowego rozśpiewane ptaki wyko-
nują długie piosenki, charakteryzujące się tym, że se-
kwencja terkocząca nie zaczyna, lecz kończy fragmenty 
zwrotek o dość specyficznym układzie: dwie–trzy se-
kwencje powtórzeń dźwięcznych sylab o zmienionej to-
nacji i kończąca ją sylaba jak w głosie kontaktowym zię-
by, następnie sekwencja trzech dźwięków (zgrzytliwego 
opadającego, zgrzytliwego wysokiego i przeciągłego 
terkotu), po czym kolejne powtórzenie frazy o zbliżo-
nym układzie sekwencji, z podobnie brzmiącymi sylaba-
mi dobieranymi osobniczo i za każdym razem kończone 
terkotem, jednak nieustannie zmieniane. Czas trwania 
sekwencji powtórzeń kończonych terkotem stopniowo 
się wydłuża w kolejnych zwrotkach.
 Głos w locie i podczas żerowania to „tłi tłi” (0:04), 
wydawane parami, co odróżnia szczygła od zięby, ewen-
tualnie wydawane parami „czi czi” (0:12), „szczy-gli 
szczy-gli” (0:15) lub inne dobierane w pary podobnie 
dźwięczne głosy (odróżniające ptaki różnego pocho-
dzenia).
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 Głos ostrzegawczy na widok drapieżnika (0:34) 
to sygnał rozpoznawalny międzygatunkowo, ponieważ 
małe grupki ptaków mogą dołączać do stadek zimo-

wych razem z makolągwami i czeczotkami, rzadziej 
z potrzosami, rzepołuchami, czyżami, trznadlami, po-
trzeszczami lub mazurkami.

29 Dzwoniec Chloris chloris
 ang. European Greenfinch
 fr. Verdier d’Europe
 niem. Grünfink

 0:00 Śpiew i głosy kontaktowe
 0:57 Śpiew w locie

Typowy głos: dźwięczna seria dźwięków przypominających brzmienie janczarów 
lub (niegdyś) dzwonków sokolniczych (0:03) 

Gatunek wokalny przez cały rok – zarówno w fazie tery-
torializmu lęgowego, jak i stadnej polęgowej.
 Aktywność wokalna związana ze śpiewem trwa od 
początku zimy (właściwie już od przesilenia zimowego, 
czyli najwcześniej wśród rodzimych gatunków); jest to 
objaw budzącej się aktywności hormonalnej i przypomi-
na podśpiewywanie innych rodzimych gatunków śpie-
wających, takich jak szczygły, czyże i szpaki. Pierwsze 
śpiewy są ciche i dochodzą ze stadek w okresach, gdy 
ptaki wygrzewają się na słońcu podczas zimowych ocie-
pleń. Od śpiewów terytorialnych różnią się tym, że nie są 
wykonywane w „locie motyla” i składają się z prostych 
dźwięków. Początkowo mogą być to serie powtórzeń 
głosów kontaktowych lub ostrzegawczych – zgrzytli-
wych, różnorodnie modulowanych „żyyyyyyy”, nieprzy-
pominających śpiewu (jak u grubodzioba).

 W pełni okresu 
lęgowego śpiew kom-
ponowany jest z rozbu-
dowanych partii przypominających tempem głos kon-
taktowy, z tym że po pierwszej sekwencji głosu podob-
nego do kontaktowego następują partie różnorodnie 
modulowane, zawierające znacznie barwniejsze sylaby 
w różnorodnych tonacjach, których układ jest podobny 
jak u trznadla czy zięby, charakterystyczny regionalnie 
(tworzy dialekty z pewną zmiennością mikrolokalną jak 
u bogatki). Od typowego głosu kontaktowego w locie 
przypominającego brzmienie dzwoneczków pochodzi 
nazwa gatunku.
 Dzwoniec jest gatunkiem rzadkim w międzywalu; 
jeśli się go spotyka, to przeważnie w pobliżu działek wa-
rzywnych lub zabudowy tuż za wałem.
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30 Czyż Spinus spinus
 ang. Eurasian Siskin
 fr. Tarin des aulnes
 niem. Erlenzeisig

 0:00 Śpiew i głosy kontaktowe
 0:49 Głos ostrzegawczy

Typowy głos: kontaktowe „czyyy-żyk”

Gatunek kolonijny lub półkolonijny oraz stadny w okre-
sie polęgowym. Podobnie jak inne tego typu gatunki (np. 
szczygły) – wokalny zarówno w okresie lęgowym, jak 
i polęgowym.
 Mimo że pierwsze śpiewy czyży nie są (podobnie 
jak u np. szczygła) związane z lęgami, lecz służą usta-
leniu hierarchii w stadzie i podczas toków – z przewi-
jającymi się głosami agresji (0:48) – to jednak okres 
śpiewu jest wyraźniej wyróżnialny i przypada na koniec 
marca i kwiecień. Zwrotki, jeśli są śpiewane, to przeważ-
nie w całości, przy czym w odróżnieniu od szczygła czy 
dzwońca nie mają zmiennej długości i są wyśpiewywane 
regularniej.
 Ptak rozpoczyna zwrotkę powolnymi głosami przy-
pominającymi głosy kontaktowe, z przewijającym się 
„czy-żyk” (0:03), po czym następuje raptowna szybka 

seria dobieranych powtórzeń dźwięcznych sylab. Dalej 
ptak wykonuje sekwencję modulacji do niższych tonacji, 
a następnie przechodzi do najgłośniejszej fazy – wyso-
ko śpiewanych, ustawicznie zmienianych dźwięcznych 
dwusylab. Pełna zwrotka kończona jest zgrzytliwym 
szczebiotem „czyżżżżżżżż”. Ptak śpiewający z jednej 
lokalizacji często stopniowo wydłuża zwrotki, po czym 
po najdłuższej cichnie i przelatuje w inne miejsce, a na-
stępnie wraca w poprzednie; w locie tokuje, ale prawie 
bezgłośnie.
 W międzywalu Wisły czyż występuje rzadko, ze 
względu na brak gatunków drzew żywicielskich – olszy 
czarnej (rosnącej jedynie wzdłuż starych, zatorfiających 
się starorzeczy) i reliktowej olszy szarej (czasem wystę-
pującej u podnóża wałów przeciwpowodziowych i skar-
pek z wodą wysiąkową).
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31 Kulczyk Serinus serinus
 ang. European Serin
 fr. Serin cini
 niem. Girlitz

 0:00 Śpiew i głosy kontaktowe
 0:51 Śpiew w locie

Typowy głos: kontaktowy – świergot brzmiący jak dźwięk wielu małych 
dzwoneczków jednocześnie (0:01), najdźwięczniejszy wśród głosów 
rodzimych gatunków ptaków

Gatunek wokalny w okresach przelotów i w okresie lę-
gowym.
 Pierwsze przelotne kulczyki można usłyszeć dzięki 
charakterystycznemu dźwięcznemu głosowi kontakto-
wemu, który ptaki wydają w locie z podobną regular-
nością jak zięba. Głos ten należy odróżnić od śpiewu 
w locie – długich dźwięcznych zwrotek, wykonywanych 
w charakterystycznym, podobnym do dzwońca czy sie-
wek „locie motyla”.
 Kulczyki natychmiast po przylocie zaczynają śpie-
wać (podobnie jak pokrzewki, dzwoniec czy świstunki) 
dwoma rodzajami piosenek: krótką, w spoczynku (0:04), 
gdy ptaki siedzą na gałęzi, oraz w locie. Zwrotka rozpo-
czyna się od świergotu podobnego jak w głosie kontak-

towym, dalej jest rozwijana w modulowaną sekwencję 
trelu, po czym następuje sekwencja powtórzeń sylab 
– szczebiotu – i ponownie trele oraz szczebioty, czyli 
powtórzenia różnorodnych, ale dźwięcznych sylab.
 W śpiewie wykonywanym w locie po pierwszych 
sekwencjach takich samych jak w piosence śpiewa-
nej przez ptaka w spoczynku następuje bardzo długa 
faza treli, przerywana szczebiotliwymi powtórzeniami 
dźwięcznych sylab przypominających głosy kontaktowe.
 Po rosyjsku mały dzwoneczek to kałakolczik – i od 
tego słowa pochodzi polska nazwa gatunkowa.
 Kulczyk praktycznie nie występuje w międzywalu 
Wisły jako gatunek lęgowy, często jednak można usły-
szeć ptaki na przelotach oraz osobniki koczujące.
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32 Grubodziób Coccothraustes coccothraustes
 ang. Hawfinch
 fr. Gros-bec casse-noyaux
 niem. Kernbeißer

 0:00 Śpiew i głosy kontaktowe

Typowy głos: unikalne „sz-jiii” (początek nagrania), wydawane zarów-
no w locie, jak i w spoczynku

Gatunek bardzo podobny pod względem wokalności do 
szczygła, półkolonijny w okresie lęgowym oraz stad-
ny w okresie polęgowym. Wokalny przez cały rok, choć 
bardzo rzadko przezimowuje w międzywalu. W okresie 
lęgowym jest dość rzadki, ze względu na brak nasion 
preferowanych gatunków drzew, głównie grabu i lip. 
Może gniazdować w międzywalu i wylatywać na sąsied-
nie tereny.
 U grubodzioba równie trudno wyróżnić fazę śpie-
wu jak u szczygła. Jednak już od początku zimy można 
spotkać wśród żerującej grupy nasycone podśpiewujące 
ptaki (0:05).
 Zwrotka jest niezwykle rozwlekła. Zaczyna się po-
jedynczymi dźwiękami, trudnymi do opisania, ponieważ 
grubodziób (podobnie jak szpak) używa strun głoso-
wych do wydobycia dwóch dźwięków jednocześnie: „ti 
tłiiii” oraz „tiiiii-iii”. Dla ludzkiego ucha dźwięki te tworzą 
jeden opadający modulowany gwizd; w rzeczywisto-
ści ptak śpiewa jedną struną głosową „ti tłiiii”, a drugą 

„tiiiii-iii”, co układa się w dźwięk „tii-tiiiii-łiiii”, wydawany 
początkowo w odstępach nawet co 6 sekund; następ-
nie odstępy się skracają w dwóch–czterech kolejnych 
dźwiękach i rozpoczyna się nieco szybsza, przeważnie 
krótka główna partia zwrotki, z sylabami również zawie-
rającymi popisy użycia niezależnie (polifonicznie) strun 
głosowych do wydania równocześnie dwóch dźwięków 
(0:13). Dźwięk ten przypomina głos gila, ale poprzedzo-
ny niskim „czy”, które może być wydawane oddzielnie 
(0:14) i wówczas jest podobne do zawołania srokosza. 
Sylaba główna w drugiej części może być śpiewana 
z wykorzystaniem obu stron głosowych synchronicz-
nie w postaci „tii-iirrrrrrrruuu” (0:15), przypominając 
krzyżodzioba lub inne specyficzne osobniczo brzmienia 
(0:17), powstałe w wyniku niezależnego użycia strun 
głosowych. Sekcje zwrotek ptak często kończy zawoła-
niem podobnym do gila (0:28).
 Głosy kontaktowe to „sz-jii”, a oprócz niego rów-
nież ostre „czyk” (0:01).
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33 Dziwonia Carpodacus erythrinus
 ang. Common Rosefinch
 fr. Roselin cramoisi
 niem. Karmingimpel

 0:00 Śpiew i głosy kontaktowe
 0:46 Głosy kontaktowe
 1:00 Podśpiewywanie

Typowy głos: śpiew o charakterystycznym brzmieniu „dzi-iiiw on-iiia”

Gatunek wokalny od przylotu na początku maja do odlo-
tu w końcu sierpnia.
 Dziwonia jest wykrywalna przeważnie po charakte-
rystycznym głośnym śpiewie samców.
 Śpiew składa się z dwóch par sylab o podobnym 
brzmieniu, ale wydawanych w różnych tonacjach: pierwsza 
para – w wyższej, druga – w niższej. Początkowym dźwię-
kiem jest przeciągły, modulowany, narastający gwizd; 
drugi rozpoczyna się znacznie wyżej, przeciągle opada i na 
samym końcu się wznosi, trzeci – niższy, modulowany – 
zaczyna się najniżej i wznosi się (podobnie jak pierwsza 
sylaba), ale na końcu opada. Czwarty dźwięk, podobnie jak 
drugi, rozpoczyna się dość wysoko i również opada.
 W międzywalu Wisły dziwonia śpiewa z luźnych 
zakrzewień wierzbowych na średnim tarasie zalewanym 

(zamulanym) raz do 
roku wiosną, z charak-
terystycznymi roślinami 
pokarmowymi (dziki chmiel, owoce mniszka, babki itp., 
również nasiona nanoszone na grunt na skraju ostat-
niego przyboru). Unika suchszych wyższych tarasów 
oraz kilkakrotnie zalewanych niższych terenów. Ewen-
tualnie może zakładać gniazda i śpiewać tuż przy ich 
skraju, np. w pasie czyżni (głogów) porastającym skraj 
wyższego tarasu.
 Samiec w obecności samicy cicho treluje z okolicy 
gniazda, podobnie jak inne gatunki śpiewające (w tle 
nagrania) w tej sytuacji.
 Głos kontaktowy łudząco przypomina czyża (0:46), 
o zabarwieniu jak w głosie zaniepokojenia zaganiacza. 
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34 Potrzos Emberiza schoeniclus
 ang. Common Reed Bunting
 fr. Bruant des roseaux
 niem. Rohrammer

 0:00 Śpiew, głosy kontaktowe i alarmowe
 1:03 Głosy konfliktowe

Typowy głos: monotonne powtórzenia czterech sylab w sekcjach koń-
czonych wysokim krótkim szczebiotem; na zwrotkę składają się prze-
ważnie trzy sekcje, śpiewane w niezwykle długich odstępach

Gatunek wokalny w okresach terytorializmu lęgowego 
oraz stadnym polęgowym.
 W międzywalu Wisły potrzos jest bardzo rzad-
ki jako ptak lęgowy (tak jak inne gatunki preferujące 
trzcinowiska) w związku z brakiem nasion roślin ży-
wicielskich, ale nieraz spotyka się go na przelotach 
i podczas zimowania w wikliniskach na wyspach  
wiślanych, co w centralnej Polsce jest nieczęstym 
zjawiskiem. Rzadko jednak ptakom udaje się przezi-
mować.
 Ze względu na przelotny charakter występowania 
w międzywalu przeważnie udaje się wyłowić kontaktowy 
głos potrzosa (0:10) – przeciągłe „tłiii”, bardzo podobne 
do głosu remiza, ale krótsze i mniej przeciągłe. Wyda-
ją je również ptaki w locie, oprócz dźwięcznego „człiii” 
(0:01), które nieuważnemu słuchaczowi może przy-
pominać głos zięby czy – w innej formie – świergotka 
drzewnego.

 Głosy konfliktowe są podobne jak u innych trzna- 
dlowatych – to ochrypłe „czyyy-czyyyy”, wydawane 
przez samce w pogoni.
 Tak jak inne trznadlowate potrzos ma w repertu-
arze kilka zwrotek, zmienianych w dłuższych okresach 
czasu. W związku z zimowaniem w niewielkiej odległości 
od lęgowisk przeważnie jest to pierwszy śpiewający ptak 
w trzcinowiskach. Migrujące stadka lecą w końcu lutego 
i na początku marca, przy pierwszych roztopach raczej 
bezgłośnie.
 W obrębie centralnej Polski śpiew jest zmienny 
również podgatunkowo.
 Podobnie jak inne gatunki trznadlowatych potrzos 
potrafi używać obu strun głosowych niezależnie, co 
nadaje niektórym sylabom szczególnie przy zmianie to-
nacji charakterystyczne polifoniczne brzmienie; w efek-
cie czasem można odnieść wrażenie, że równocześnie 
śpiewają dwa ptaki. 
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35 Ortolan Emberiza hortulana
 ang. Ortolan Bunting
 fr. Bruant ortolan
 niem. Ortolan

 0:00 Śpiew 

Typowy głos: niezwykle charakterystyczny i wpadający w ucho me-
lancholijny śpiew, w porównaniu z trznadlem – monotonny, ale ładny; 
bardzo zmienny osobniczo

Podobnie jak w V Symfonii Beethovena piosenka roz-
poczyna się (przeważnie) czterema powtórzeniami 
niezwykle dźwięcznej dwusylaby (bardzo zmiennych 
osobniczo; każdy ptak ma ich kilka w repertuarze), po 
czym następuje stały fragment około sześciu dźwięków 
staccato (liczba i tonacja są zmienne regionalnie). Naj-
ładniej brzmiące zwrotki poprzedza przedśpiew z na-
stępujących po sobie dwóch–trzech gwizdów o sub-
telnie modulowanej dźwięcznej tonacji. Tę niezwykłą 
dźwięczność nadaje śpiewanie kolejnych dźwięków 

z użyciem na przemian lub równocześnie dwóch strun 
głosowych niezależnie (faktura polifoniczna), co zdarza 
się u niektórych najlepiej śpiewających ptaków, takich 
jak dymówka czy szpak.
 Ze względu na brak odpowiednich środowisk i ro-
ślin żywicielskich ortolan nie występuje jako gatunek 
lęgowy w pradolinie Wisły, lecz gniazduje na otacza-
jących ją wysoczyznach. Pojedyncze ptaki można 
spotkać w międzywalu podczas załamań pogody na 
przelocie.
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36 Trznadel Emberiza citrinella
 ang. Yellowhammer
 fr. Bruant jaune
 niem. Goldammer

 0:00 Śpiew
 0:31 Głosy kontaktowe
 0:59 Głosy ostrzegawcze

Typowy głos: śpiew opisywany jako „nie-bę-dzie suchej kobyle niiiic”, 
składający się z trzech sekwencji: szybkich głośnych powtórzeń, przeciągłego, świergotliwego terkotu oraz na-
rastającego terkotu, przestrajanego w gwizd

Gatunek wokalny cały rok, słabiej w fazie stadnej (po-
lęgowej).
 Trznadel jest powszechnie spotykany w między-
walu na terenach otwartych, gdzie występują opadłe na 
ziemię niełupki traw i żywiące się nimi owady; w mię-
dzywalu – na najwyższych tarasach i partiach wysp 
porośniętych parkowymi łęgami z topolą szarą. Śpiewa 
w sąsiedztwie tych miejsc. Nie pojawia się w zwartych 
nawłociowiskach bez kępek traw.
 Pierwsze śpiewające trznadle można spotkać nad 
Wisłą przede wszystkim wzdłuż lewobrzeżnego wału 
przeciwpowodziowego, który ze względu na wystawę 
lepiej się nagrzewa niż ocieniony wał prawobrzeżny. 
Już w lutym w pogodne dni, przy temperaturze nawet 
-15 st. C, pojedyncze ptaki wyśpiewują przed noclegiem 
pełne zwrotki. Śpiew ten należy do jednego z dialek-

tów wschodnich, charakteryzujących się wznoszącym 
ostatnim dźwiękiem (właśnie tego dialektu dotyczy cy-
towana transkrypcja ludowa, którą należy rozumieć tak, 
że zbliża się wiosna i sucha kobyła nie zdechnie z głodu, 
bo pojawi się świeża trawa). Jeden ptak z reguły ma 
w repertuarze kilka rodzajów zwrotek i zmienia je co kil-
kanaście powtórzeń. Ptaki nierozśpiewane lub w trakcie 
podchodzenia mogą nie śpiewać drugiej i trzeciej se-
kwencji, a nawet urywać pierwszą. 
 Głos kontaktowy to opadające „czrrri” (0:08) 
w różnych tonacjach, wyrażających nastrój ptaka.
 Głos wydawany głównie w locie to dwusylabowe 
miękkie „czt czri”.
 W utarczkach między samcami, podczas pogoni 
w locie, słychać (podobnie jak u innych trznadlowatych 
w analogicznej sytuacji) sykliwy skrzek „kszyyyy”. 
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37 Potrzeszcz Emberiza calandra
 ang. Corn Bunting
 fr. Bruant proyer
 niem. Grauammer

 0:00 Śpiew
 0:21 Głosy alarmowe
 0:42 Głosy konfliktowe
 1:10 Głosy kontaktowe w locie

Typowy głos: narastające pod względem tempa i głośności niepowtarzalne staccato dźwięków, przechodzące 
w charakterystyczne trzeszczenie

Gatunek wokalny w okresie terytorializmu lęgowego, 
słabiej w fazie stadności polęgowej.
 Pierwsza część śpiewu potrzeszcza ma strukturę 
bardzo podobną jak u innych trznadlowatych. Na pio-
senkę składają się sekwencje powtórzeń sylab kończo-
nych wysokimi dźwiękami. Począwszy od drugiej sekcji 
śpiew jest tak szybki, że sylaby zlewają się w jednorodny 
dźwięk przypominający trzeszczenie drewna (stąd nazwa 
gatunku), a w sekwencji czwartej, najdłuższej, właściwie 
pozbawione rytmu powtórzenia dźwięków naprzemiennie 
w dwóch tonacjach, jednak z coraz częstszą dominacją 
wysokich dźwięków. Zakończenie piosenki to dźwięki 
w zwalniającym tempie, ale w wysokiej tonacji, dzięki 
czemu ten fragment brzmi zupełnie inaczej niż początek. 
Zaniepokojone ptaki nie kończą piosenek.
 W okresie lęgowym zaniepokojenie jest objawiane 
charakterystycznym dźwiękiem przypominającym kwik 

(0:42), powtarzanym w regularnych odstępach; ptaki 
wydają go, używając obu strun głosowych niezależnie, 
co potęguje wrażenie zaniepokojenia.
 Głosem kontaktowym w okresie lęgowym jest  
„cz-yk”, często wydawane przez samca.
 W fazie polęgowej ptaki formują stada z inny-
mi trznadlowatymi i wówczas odzywają się głosami 
kontaktowymi przypominającymi dźwięki z początku 
zwrotek piosenki lub używane w okresie lęgowym. Ten 
głos jest jednak prostszy i brzmi jak uszkodzony, bez-
dźwięczny dzwoneczek (może się kojarzyć z głosem 
ostrzegawczym świerszczaka lub brzęczki), co w po-
łączeniu z cichością nadaje mu dość niezwykły cha-
rakter jak na ptaka tej wielkości. Dzięki tym dźwiękom 
(jako nieprzypadkowym w otoczeniu) można stwierdzić 
obecność pojedynczych osobników w zimujących sta-
dach wróblaków czy migrujących stadek wiosną. 
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PŁAZY

U płazów umiejętność posługiwania się głosem zależy wyraźniej niż u ptaków od wieku gatunku (wieku fi-
logenetycznego). Płazy, jako znacznie starsza i prostsza grupa zwierząt niż ptaki, posługują się dość pry-
mitywnymi dźwiękami; najstarsze gatunki – bardzo podobnymi do najwyżej rozwiniętych ryb (np. piskorza 
czy suma).
 Spośród rodzimych gatunków płazów Polski jednymi z najstarszych są kumaki nizinne, które wyda-
ją pojedyncze proste dźwięki i tak jak niektóre ryby używają ciała jako rezonatora. Podobnie wytwarzają 
dźwięki nieco młodsze filogenetycznie grzebiuszki. Te jednak potrafią już łączyć je w zwrotki; ponadto głos 
ostrzegawczy, którym posługują się na lądzie, jest wydobywany bez rezonowania ciałem.
 Wyżej rozwinięte ropuchy odzywają się zwrotkami dźwięków o zmiennej tonacji oraz niewielką grupą 
głosów socjalnych. Rzekotki drzewne (gatunek młodszy) komponują zwrotki ze zróżnicowanych dźwięków, 
zmiennych również w przebiegu zwrotki oraz – co istotne – z różnicowaniem tempa.
 Najmłodszą grupą płazów są żaby. Wydają one najbardziej skomplikowane dźwięki, łączone w zwrotki, 
z tym że żaby zielone znacznie przewyższają żaby brunatne rozmiarem repertuaru oraz możliwościami mo-
dulacji dźwięków i zmian tempa. Co ciekawe, proste głosy socjalne żab zielonych w postaci cichych gwizdów 
i ćwierknięć przypominają proste głosy młodych krokodyli czy nawet piskląt ptaków.
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38 Kumak nizinny Bombina bombina
 ang. European fire-bellied toad 
 fr. Sonneur à ventre de feu
 niem. Rotbauchunke

 0:00 Tokujące samce

Typowy głos: głębokie, niskie i miarowe kumkanie 

Samce, aktywne od połowy kwietnia, gromadzą się na 
arenkach tokowych w starorzeczach za wałem prze-
ciwpowodziowym (nie występują w międzywalu Wisły). 
W sprzyjających warunkach arenki mogą być rozmiesz-
czone wzdłuż starorzecza co 100 m, przeważnie jednak 
na kilometr linii brzegowej przypada nie więcej niż jedna.
 Samce kumaka nizinnego podczas wydawania gło-
sów nadymają całe ciało, które funkcjonuje jak pływak 
(czego nie potrafi kumak górski), dzięki czemu mogą od-
zywać się swobodnie, pływając na powierzchni zbiornika 
(jak np. żaby zielone) lub spoczywać na roślinach, zaj-
mując określoną pozycję na arence jak u żab czy ropuch. 
Jako rezonatora samce używają gardła, które przy nady-
maniu ciała rozszerza się na obie strony pyska (a nie tylko 
w dół jak u kumaka górskiego czy ropuch – które z tego 
powodu muszą podpierać ciało na brzegu czy roślinach 
i nie mogą unosić się w czasie efektywnego wydawania 
głosu). Dzięki temu poziom głośności dźwięku jest tym 
wyższy, im większy jest osobnik wydający głos, zwłaszcza 
że nadymane ciało służy za pudło rezonansowe.
 W ciągu dnia na arence odzywa się przeważnie 
tylko jeden samiec w danej chwili, jednak często na 

przemian z innymi. Wieczorem w centrum arenki (która 
może mieć kilka takich centrów) wokół samca lub sam-
ców prowadzących zaczynają odzywać się inne samce 
zgromadzone na tokowisku. Synchronizują swoje głosy 
w jeden wzmacniający się dźwięk, który może się nieść 
i rezonować na wiele kilometrów w wieczornych przy-
gruntowych warstwach inwersyjnych powietrza. War-
stwy te działają jak rezonujące tunele, co powoduje, że 
w niektórych miejscach w dużej odległości od arenki 
dźwięk może wydawać się głośniejszy niż z bliska. Po 
uniesieniu się stref inwersyjnych powietrza później 
w nocy i w ciągu dnia chóry brzmią mniej synchronicznie 
i głosy nie niosą się tak daleko.
 Głos kumaka jest najniższym z głosów naszych 
płazów; pojedynczy dźwięk może przypominać szczek-
nięcie psa lub głos bąka czy kukułki. W odróżnieniu od 
żab i rzekotki kumaki śpiewają w sposób ciągły, a nie 
w formie aktywujących się co kilka lub kilkanaście minut 
chórów.
 W pradolinie Wisły kumaki można usłyszeć do koń-
ca lipca bez toków jesiennych, które regularnie odbywa-
ją się w południowo-zachodniej Polsce.



44

39 Grzebiuszka ziemna (huczek) Pelobates fuscus
 ang. Common spadefoot (Garlic toad)
 fr. Pélobate brun
 niem. Knoblauchkröte

 0:00 Tokujące samce

Typowy głos: pohukujące, dudniące dwusylabowe „du-du”, powtarza-
ne trzy razy, co formuje zwrotkę

Grzebiuszki zimują w norkach wygrzebanych w luźnym 
przepuszczalnym piasku poniżej poziomu przemarzania 
gruntu, czyli poniżej 40–60 centymetrów. Z tego powo-
du właściwie nie występują w międzywalu Wisły. Spo-
radycznie można je spotkać na wałach przeciwpowo-
dziowych, w miejscach, gdzie widoczna jest obecność 
świerszczy polnych, które preferują podobne suche, 
piaszczyste środowiska, często w postaci pagórków lub 
wałów. Niezwykle liczne są w skali Polski na piaszczy-
stych zwydmionych obszarach pradoliny Wisły, ale poza 
wałami przeciwpowodziowymi.
 Toki odbywają się od drugiej połowy marca (czyli 
później niż u żab brunatnych, a podobnie jak u ropuch), 
prawie wyłącznie w zbiornikach całorocznych, ze wzglę-
du na biologię kijanek i gatunku. Grzebiuszki odzywają 
się spod powierzchni wody, siedząc np. na zatopionych 
gałęziach w głębszych partiach wody (a nie płytkich 

jak inne płazy). Ich głos przypomina słyszany z bardzo 
daleka odgłos wbijania gwoździa w deskę lub krokiew 
dachową; są to głuche, niskie rezonujące dźwięki, wy-
dawane w seriach, cyklicznością przypominające wła-
śnie uderzenia młotka. Zwrotki wydawane są w dość 
długich odstępach – dwu-, trzykrotnie dłuższych niż 
sama zwrotka, co nadaje powolny rytm całej piosence 
i utrudnia wychwycenie jej w środowisku.
 Podobnie jak ropuchy huczek może odzywać się 
pojedynczo lub tworzyć luźne arenki. W miejscach ocie-
nionych wykazuje aktywność głosową w ciągu dnia, na 
terenach otwartych – po zmierzchu.
 Wzięty w rękę albo schwytany przez zaskrońca, 
sowę czy myszołowa wydaje przeciągły kwik. Jest to 
głos bardzo cichy i nie niesie się dalej niż na 20 m (czyli 
nawet nieco cichszy niż kumaków górskich).
 Samice mogą odpowiadać niskimi dźwiękami.



45

40 Ropucha szara Bufo bufo 
 ang. Common toad
 fr. Crapaud commun
 niem. Erdkröte

 0:00 Tokujące samce

Typowy głos: szybko przybierające na głośności zwrotki miarowego 
rechotania „k-r-r-r-r-rrrrok” 

Typowy głos: zwrotki składające się z kilkunastu powtórzeń (12–16) tych samych dźwięków, wykonywane 
w różnym tempie (najszybszym w szczycie aktywności, a najwolniejszym w ciągu dnia)

W ciągu dnia i w początkowym okresie aktywności 
w marcu głos może jeszcze nie osiągać pełni siły i nie 
być poprzedzany rechoczącym dźwiękiem; brzmi wów-
czas jak ciche (słyszalne z 40 m) regularne pogwiz-
dywanie (0:32), podobne jak u ropuchy zielonej, ale ze 
względu na tempo identyfikowane jako głos ropuchy 
szarej.
 Wieczorem i nocą w pełni rozrechotane ropuchy 
maksymalnie się nadymają, wykorzystując gardło jako 
rezonator, i osiągają maksimum możliwości dźwięko-
wych. „Koncerty” trwają do końca maja, a sporadycznie 
dłużej (w centralnej Polsce – bez toków jesiennych – re-
gularnych w południowo-zachodniej Polsce).
 Ropuchę szarą w pełni możliwości głoso-
wych – jeśli nie wychwyci się regularności rechotania 
w zwrotkach – można pomylić z żabą trawną, przy czym 
ropucha odzywa się znacznie niżej, bez końcowego po-
gwizdu, i ciszej.
 Zarówno samce, jak i samice mogą odpowiadać ni-
skimi pohukiwaniami. Samce wymagają oparcia podczas 
wydawania głosu (nie mogą się swobodnie unosić w wo-

dzie, wydając głos), ale bywa, że mogą tokować samotnie 
na pływających tratwach z nanosów gałęzi, nawet w nur-
cie Wisły, bezpośrednio przy podmywanym najwyższym 
tarasie. Częściej jednak kilka osobników formuje arenki, 
wykorzystując resztki tratew pokarmowych bobrów lub 
naniesione gałęzie na bocznych odnogach i starorze-
czach o spokojniejszej wodzie; preferują te niepołączone 
z nurtem rzeki. W ciągu dnia samiec prowadzący może 
się odzywać bardzo rzadko (w zależności od stopnia 
ocienienia i bezpieczeństwa). Tokuje zanurzony w wo-
dzie, ale z podpartą przednią częścią ciała, tak by głowa 
i rezonujące gardło znajdowały się ponad powierzchnią 
wody – drgające gardło pełniące funkcję rezonatora (po-
dobnie jak u kumaka górskiego) wywołuje również fale na 
wodzie.
 Ropucha szara w czasie toków unika miejsc tarlisk 
ryb odbywających się w podobnym okresie; arenki znaj-
dują się przeważnie 20–30 m od najbliższego tarliska. 
Generalnie występuje na wyższych tarasach i wyspach, 
w miejscach, w których znajdują się kretowiska. 
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41 Ropucha zielona Bufo viridis 
 ang. European green toad
 fr. Crapaud vert
 niem. Wechselkröte

 0:00 Tokujące samce

Typowy głos: podobnie jak u ropuchy szarej zwrotki narastającego 
w tonacji i głośności ćwierkania, jednak wielokrotnie dłuższe, mogące 
kojarzyć się z głosem owadów, np. pasikonika zielonego

Ropucha zielona jest bardzo rzadka w międzywalu 
Wisły; częściej można ją spotkać, jeśli przez kilka lat 
nie dochodzi do zalewów. W innych regionach na miej- 
sce toków wybiera fragmenty zalanych łąk, brzegów 
rzek lub jezior, które wiosną nieznacznie występują 
z brzegów.
 Zwrotki w ciągu dnia są krótkie i ciche, śpiewane 
w wysokich tonacjach. Odstępy między zwrotkami trwa-
ją równie długo jak u ropuchy szarej lub jeszcze dłużej. 
W wypadku dużych liczebności samce nocami tworzą 
chóry; synchronizują głosy w niższych tonacjach niż 

w ciągu dnia, przez co może się wydawać, że to np. pa-
sikonik zielony, który też odzywa się nocą, świerszczak, 
a w specyficznych warunkach (poza międzywalem Wi-
sły) również lelek. Głos ropuchy zielonej jest niezwykle 
podobny także do głosu turkucia podjadka.
 Samce podczas ampleksusa mogą odstraszająco 
miarowo gruchać do innych samców. Również osobniki 
wychodzące z zimowisk – poprzez wielokrotne nady-
manie się i wypuszczanie powietrza (w tle nagrania), by 
rozluźnić glebę – wydają specyficzne dźwięki, przypo-
minające ostrzegawczy głos samca. 
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42 Ropucha paskówka Bufo calamita 
 ang. Natterjack toad
 fr. Crapaud calamite
 niem. Kreuzkröte

 0:00 Tokujące samce

Typowy głos: miarowe, regularne rechotanie w zwrotkach, nieco przy-
pominające rechotanie ropuchy szarej, ale bez końcowego ćwierknię-
cia i nieco dłuższe oraz głośne

Gatunek niezwykle rzadki w międzywalu Wisły i w jej 
pobliżu.
 Bez wsłuchania się i uchwycenia układu wyraźnych 
krótkich zwrotek ropucha paskówka może być mylona 
z zieloną, która śpiewa bardzo długimi zwrotkami. Nato-
miast z uwagi na wysokość dźwięków raczej nie dojdzie 
do pomylenia jej z żabą trawną. Możliwe jest wzięcie jej 
za ropuchę szarą, jeśli nie jest się dobrze osłuchanym 
z tym gatunkiem i nie ma się wyczucia długości zwro-
tek. Rechotanie – w przeciwieństwie do ropuchy szarej 
– zwalnia tempo w trakcie trwania zwrotek. W wypadku 
współwystępowania z bardzo głośną rzekotką drzewną 
(co z powodu rzadkości obu gatunków w międzywa-
lu jest mało prawdopodobne, ale częste poza wałem) 
paskówka może być trudna do wychwycenia, a jej głos 

może być brany za jakiś nieokreślony głos rzekotki. 
Tymczasem jest on, co prawda, wydawany w odstępach, 
ale stały w brzmieniu kolejnych zwrotek, co umożliwia 
właściwą identyfikację gatunku.
 Gatunek występuje w okresowych wiosennych 
płytkich zastoiskach, przeważnie wśród pól lub gruntów 
bez pokrywy roślinnej; w wypadku większych zastoisk 
paskówka wybiera na toki strefy przybrzeżne, kilkucen-
tymetrowej głębokości. Do sezonowości i szybkiego wy-
sychania wody w takich okresowych zbiornikach dosto-
sowana jest szybkość rozwoju kijanek, które opuszczają 
wysychające zbiorniki, mając zaledwie kilka milimetrów. 
Co ciekawe, toki mogą być powtarzane kilkakrotnie do 
końca lata po dłuższych opadach deszczu i powstaniu 
zastoisk w ciepłych okresach.
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43 Rzekotka drzewna Hyla arborea
 ang. European tree frog
 fr. Rainette verte
 niem. Europäischer Laubfrosch

 0:00 Tokujące samce

Typowy głos: niezwykle donośne rechotanie, najgłośniejsze wśród 
polskich gatunków płazów

Okres tokowy rozpoczyna się po zupełnym rozmarznię-
ciu olsów, turzycowisk i łąk; trwa do lipca (zależnie od 
wilgotności). W przypadku silnych opadów latem może 
być powtarzany nawet kilka razy. 
 Gatunek ten nie jest spotykany w międzywalu Wi-
sły, natomiast bardzo liczny w olsach u podnóża skarp 
pradoliny czy wydm, w sąsiedztwie turzycowisk zaję-
tych przeważnie pod łąki i pastwiska. Właściwie nigdy 
nie występuje pojedynczo, lecz zawsze tworzy arenki 
tokowe, w optymalnym krajobrazie rozmieszczone co 
ok. 1–2 km, czyli w zasięgu donośności głosu (choć ten 
wieczorami, gdy tworzą się rezonujące warstwy inwer-
syjne powietrza, może się nieść znacznie dalej i czę-
sto z jednego miejsca daje się słyszeć kilka tokowisk 
w promieniu kilku kilometrów). 
 Na arenki rzekotka zawsze wybiera niezacienione 
i ciepłe partie zbiorników rozlewających się okresowo 

na sąsiadujące łąki czy turzycowiska, często w po-
bliżu nagrzewających się podnóży zalesionych wydm 
śródlądowych, pagórków, wałów czy skarpy pradoliny 
o południowej wystawie. Jeśli zbiornik wodny jest za-
głębiony w gruncie lub otoczony krzewami, co tłumi 
rozprzestrzenianie się dźwięku, część płazów może się 
wspinać na okoliczne drzewa i odzywać się z wysokości 
nawet kilkunastu metrów. 
 Toki rozpoczyna pojedynczy samiec (podobnie 
jak u żab zielonych), do którego szybko dołączają ko-
lejne; chór synchronizuje się przez kolejne 3–6 minut, 
po czym cichnie na podobny czas. Tworzenie się chóru 
może zostać zainicjowane przez przelatujący samolot 
lub przejeżdżający samochód, a nawet przez szczeka-
jącego psa.
 W centralnej Polsce nie były notowane toki je- 
sienne. 
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44 Żaba wodna Rana kl. esculenta
 ang. Edible frog
 fr. Grenouille verte
 niem. Teichfrosch

 0:00 Tokujące samce

Typowy głos: rechot „łłrrry” lub „łrrrre”; to najkrótszy spośród głosów 
żab zielonych, powtarzany w regularnych odstępach

W międzywalu Wisły dość częsty gatunek w całorocznych 
starorzeczach, szczególnie rzadziej zalewanych lub cał-
kowicie odciętych od nurtu po ustąpieniu wiosennego 
przyboru. Współwystępuje tu z bardzo częstą, a w stre-
fach nurtowych i generalnie nad Wisłą znacznie częstszą 
żabą śmieszką. Przeważnie pierwsze budzą się śmieszki, 
które są większe, i to one lokują tokowisko – przeważnie 
w górnych, najpłytszych partiach starorzeczy (lub w ich 
pobliżu, jeśli są one miejscem tarła ryb), tam, gdzie za-
równo w wodzie, jak i na płaskim brzegu znajduje się zie-
lona roślinność. W późniejszym okresie mogą powstawać 
tokowiska satelitarne żab wodnych; często są to miejsca, 
w których uprzednio odbywało się tarło ryb.
 Właściwie zawsze chóry inicjowane są przez duże 
prowadzące osobniki żaby wodnej lub śmieszki, zajmu-
jące centralne miejsca na tokowiskach; ewentualnie 
mniejsze osobniki śmieszki włączają się w trakcie chóru 
(0:16), co wywołuje wrażenie, że żaby wodne zanoszą 
się rechotem przypominającym śmiech (te jednak nie 
są w stanie tego zrobić; co najwyżej ich głos może prze-

chodzić w cichnący, urywany, powolny rechot). Chór po 
chwili osiąga maksimum głośności, a cichnie czasem 
dopiero po 3 minutach. Najdłużej trwają chóry wie-
czorne, choć w ciepłe dni (ze spokojniejszymi okresami 
w chłodniejsze poranki) mogą trwać całą dobę; najin-
tensywniej w maju.
 Żaby śmieszki mogą utrzymywać terytoria osob-
nicze i odzywać się do pierwszych mrozów jesienią. 
Właściwym tokowym głosom na arence towarzyszą 
ostrzegawcze ciche kumkania „kła” (0:00), kierowane 
do innych samców zbliżających się do zajętego miej-
sca na arence lub samca w ampleksusie (jeśli płazy nie 
mogą się zanurzyć). Podobne przeciągłe dźwięki wydają 
płazy, nadymając się podczas połykania przez zaskroń-
ce, które odbywają własne gody w pobliżu arenek. Żaba 
stara się nabrać powietrza, by nie dać się połknąć, a wąż 
je wyciska – w efekcie powstaje charakterystyczny 
dźwięk. Ze względu na ten mechanizm obronny dorosłe 
osobniki żab zielonych (w odróżnieniu od żab brunat-
nych) są niechętnie zjadane przez duże ryby i ptaki.
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45 Żaba trawna Rana temporaria
 ang. Common frog
 fr. Grenouille rousse
 niem. Grasfrosch

 0:00 Tokujące samce

Typowy głos: głębokie, przytłumione, powolne rechotanie, wydawane 
stopniowo w coraz dłuższych seriach 

Żabę trawną często słyszymy dopiero, gdy nad nią sto-
imy, lub co najwyżej z kilku metrów. Głos wydobywany 
jest poprzez gwałtowne przepompowywanie powietrza 
z płuc do gardła, które służy za rezonator. Z tego też 
powodu żaby trawne podobnie jak moczarowe, by wy-
dawać głos, muszą mieć podparty przód ciała i nie od-
zywają się, unosząc w wodzie, jak robią to żaby zielone 
czy kumak nizinny.
 Głos żaby trawnej może być błędnie brany za wariant 
lub część głosu żaby wodnej (jednak są to dźwięki bardzo 
niskie i ciche), a w innych obszarach pradoliny Wisły – za 
głos żaby moczarowej czy jeziorkowej, ponieważ żaba 

trawna często odzywa się na obrzeżach ich arenek; raczej 
nie tworzy własnych i korzysta z tokowisk innych płazów.
 W międzywalu Wisły – jeśli w ciągu kilku lat nie 
zdarzają się zalewy – może być najliczniejszym pła-
zem. Natomiast po długotrwałych zalewach jest prawie 
całkowicie redukowana, głównie przez ryby (stanowi 
przysmak sumów, ponieważ nie nadyma się podczas 
połykania jak żaby zielone). Wówczas liczebnie dominu-
ją żaby śmieszka i wodna oraz ropucha szara.
 W ciągu ostatnich lat nad Środkową Wisłą regular-
nie odbywają się toki jesienne tego gatunku – w listopa-
dzie, a nawet w grudniu.
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46 Żaba moczarowa Rana arvalis
 ang. Moor frog
 fr. Grenouille des champs
 niem. Moorfrosch

 0:00 Tokujące samce

Typowy głos: niskie, głębokie, krótkie pohukiwania „huufff”, niosące 
się daleko, jednak na granicy słyszalności człowieka, przez co wyróż-
nialne z niewielkiej odległości

Słysząc w ciągu dnia głos żaby moczarowej z bliska 
(kilka kroków od arenki), mamy wrażenie, że to odległe 
szczekanie psa. Dopiero po chwili identyfikujemy miej-
sce, z którego dochodzi głos – przeważnie są to charak-
terystyczne dla torfiastych dolin średnich i małych rzek 
podnóża zalanych wiosną krzewów wierzb szerokolist-
nych pośród turzycowisk. Po zmroku chóry wzmagają 
aktywność, a głos (w sprzyjających warunkach atmos-
ferycznych tworzenia się rezonujących warstw inwersyj-
nych powietrza) niesie się nawet na ponad pół kilometra 
– czyli odległość, w jakiej rozmieszczone są arenki.

 W międzywalu Wisły żaba moczarowa jest nie-
zwykle rzadka; liczniej pojawia się po kilku latach  
bez długotrwałych zalewów, w miejscach zatorfiających 
się starorzeczy, z wkraczającymi turzycami wielkokę-
piastymi.
 Wśród głosów na arence można też usłyszeć 
ostrzegawcze głosy samców.
 Często na obrzeżach arenek żab moczarowych 
rozmieszczone są samce żab trawnych, przez co ich 
głosy mogą być mylnie brane za wariant głosu żaby mo-
czarowej.
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OWADY

Owady to grupa zwierząt rozwijająca się równolegle z kręgowcami, w której sposób wydawania dźwięków 
doskonalony jest w kierunku wykorzystania zewnętrznego pancerza i chitynowych części ciała jako instru-
mentów, często w połączeniu z użyciem rezonujących komór powietrznych i chitynowych membran czy to 
na skrzydłach, czy na tułowiu lub odnóżach; owady posługują się również dźwiękami z użyciem podłoża jako 
instrumentu: źdźbłami, gałązkami i gruntem (podobnie jak to robią np. dzięcioły).
 Mechaniczne dźwięki owadów to jedne z najprostszych głosów w świecie zwierząt. Jednak mimo że wy-
dawane są przeważnie przez pocieranie, jak u najwyżej rozwiniętych akustycznie ryb (np. występujący w Wi-
śle głowacz białopłetwy pociera pokrywami skrzelowymi o łuki skrzelowe, wytwarzając dźwięki stanowiące 
głos terytorialny), to jednak dzięki umiejętności łączenia dźwięków w zwrotki, zmianom tempa zwrotek oraz 
obecności głosów socjalnych dorównują najwyżej rozwiniętym płazom, a nawet prymitywnym (starym filo-
genetycznie) gatunkom ptaków. 

Pasikoniki
Dźwięki wytwarzane są poprzez pocieranie stykających się na grzbiecie krawędzi skrzydeł w górę i w dół, 
w szybko następujących po sobie parach dźwięków, bez podziału na zwrotki.

Mieczniki
Głosy wytwarzane są poprzez pocieranie o siebie – w poziomie – asymetrycznie zbudowanych skrzydeł; 
pojedyncze głosy wydawane są w zwrotkach o narastającej głośności do osiągnięcia maksimum rezonacji.

Świerszcze
Głos jest wydawany w formie wyraźnie rozróżnialnych krótkich zwrotek zawierających po dwa–cztery dźwię-
ki (1-6), uzyskiwane dzięki pocieraniu o siebie symetrycznie zbudowanych skrzydeł.

Dołczany
Głos jest wydawany w zwrotkach o zabarwieniu przypominającym ostrzenie noża na kole szlifierskim.
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47 Pasikonik zielony Tettigonia viridissima
 ang. Great Green Bush-Cricket
 fr. Grande sauterelle verte
 niem. Tettigonia viridissima

 0:00 Strydulacja samców

Typowy głos: dwusylabowa strydulacja, bardzo głośna od początku 
zwrotek; głos rozlega się z drzew

Około 8,5 pary (6–14) dźwięków na sekundę.
 Narządem strydulacyjnym pasikonika zielonego 
jest pierwsza para (najdłuższych) skrzydeł (ok. 5 cm 
długości), pocieranych o siebie górnymi krawędziami 
w pionie. Gatunek wykazuje aktywność głosową dość 
późno – od drugiej połowy czerwca do przymrozków 
jesiennych w październiku; przy sprzyjających tempera-
turach – przez całą dobę.
 Pasikonik zielony jest drapieżnikiem i jak przy-
stało na drapieżniki gatunkiem terytorialnym o wie-
lokrotnie większych terytoriach od swoich roślinożer-
nych kuzynów i zarazem ofiar. Występuje powszechnie 
na najwyższych tarasach w pobliżu wałów przeciwpo-
wodziowych i w najwyższych partiach wysp z topolą 
szarą, o charakterze parkowym, z choćby niewiel-
kimi fragmentami trawiastymi rzadziej zalewanymi 

– tam, gdzie znajduje swoje ofiary: owady terenów 
łąkowych. Samce utrzymują terytoria na drzewach 
w sąsiedztwie otwartych środowisk żerowania samic 
i składania jaj.
 Zajmuje duże terytoria; samce są rozmieszczone 
nie bliżej niż co 30 metrów. Samce wabią – odzywają się 
z wysokości co najmniej 30 cm; od późnego popołudnia 
stopniowo wspinają się coraz wyżej i o zmierzchu docie-
rają na wysokość 4–10 m, skąd wykonują swoje pieśni 
do późnej nocy.
 Ponieważ pasikonik zielony jest jednym z niewielu 
zwierząt wydających dźwięki przypominające odgłosy 
mechaniczne na terenach łąkowych, może być mylony 
ze świerszczakiem, a nawet strumieniówką.
 Zasadniczo nie występuje z dala od środowisk tra-
wiastych lub trawiasto-krzewiastych.
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48 Miecznik ciemny Conocephalus discolor
 ang. Long-winged Conehead
 fr. Conocéphale bigarré
 niem. Langflüglige Schwertschrecke

 0:00 Strydulacja samca

Typowy głos: zwrotki o wyraźnym początku, powoli się rozwijające 
(w ciągu ok. 10 sekund) w trwające dwa–trzy razy dłużej strydulacje

Około 10–11 dźwięków na sekundę. 
 Odstępy między zwrotkami są dość krótkie (1–3 
sekund, co stanowi ułamek długości zwrotek).
 Miecznik ciemny jest słyszalny z odległości ok. 
3 m i zajmuje terytoria o podobnej średnicy, w terenach 
trawiastych na granicy z obszarami źródliskowymi. Od-
żywia się nasionami traw; samce utrzymują terytoria 
pośród miejsc żerowania samic, wykorzystując wyższe 
źdźbła traw do strydulacji.
 Narządem strydulacyjnym są skrzydła (ok. 1,5 cm 
długości), pocierane o siebie, przy czym na prawym 
skrzydle (znajdującym się nad lewym skrzydłem) znaj-
duje się membrana (zwierciadło dźwiękowe), a na obu 
– żyłkowanie, mające udział w wytwarzaniu dźwięków 

(czym samce różnią się od samic) w trakcie pociera-
nia. Przy czym to prawe skrzydło emituje dźwięk (dzięki 
wbudowanemu zwierciadłu akustycznemu).
 W wypadku miecznika ciemnego głos wydaje się 
jednolity i nie jest słyszalne zróżnicowane brzmienie 
dwóch kolejnych sylab jak ma to miejsce u miecznika 
łąkowego. Miecznik ciemny ma dość długie skrzydła 
w porównaniu z miecznikiem łąkowym, przez co dźwięki 
są niższe, powolne i bardziej miarowe, a głos jest dwa 
razy głośniejszy.
 Miecznik ciemny jest częstszy u podstawy wałów 
przeciwpowodziowych, w wilgotnych miejscach. Wykazuje 
aktywność od opadnięcia rosy rano aż do późnego zmroku. 
W ciepłe wiosny słyszalny jest już na początku maja.
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49 Miecznik łąkowy Conocephalus dorsalis
 ang. Short-winged Conehead
 fr. Conocéphale des roseaux
 niem. Kurzflüglige Schwertschrecke

 0:00 Strydulacja samca

Typowy głos: zwrotki szybko rozwijające się w szybkie strydulacje 

Około 16 dźwięków na sekundę.
 Miecznik łąkowy jest blisko spokrewniony z miecz-
nikiem ciemnym, od którego różni się krótszymi skrzy-
dłami (ok. 7,7 mm), co ma wpływ na tempo, głośność 
i wysokość strydulacji. Membrana na prawym skrzydle, 
służąca do emisji dźwięków, jest również mniejsza.
 Zwrotki są krótsze niż u miecznika ciemnego 
i często poprzedzane ponad 1-sekundowym cichym 
przedśpiewem, po czym dźwięk jest „nastrajany”; gło-
śność wzmaga się w ciągu ok. 2 sekund i pozostaje na 
stałym poziomie. Przed końcem zwrotek czasem na-
stępują krótkie rozstrojenia strydulacji. Odstępy między 
zwrotkami mają co najmniej długość zwrotki.
 Miecznik łąkowy, podobnie jak ciemny, odżywia się 
nasionami traw. Samce zajmują terytoria o średnicy 

ok. 1,5 m, gdzie głoszą 
pieśni z wyższych partii 
roślin pośród świeżych 
łąk. Gatunek występuje 
na rzadziej zalewanych 
terenach łąkowych; wystarczają nawet kilkumetro- 
we płaty trawiaste pośród łęgów o charakterze par- 
kowym. Powszechny jest na wałach przeciwpowo- 
dziowych. 
W ciepłe wiosny może być słyszalny już w końcu kwiet-
nia. Wykazuje aktywność od opadnięcia rosy rano do 
późnego zmroku.
 Dźwięk porównywany jest do obracanych w miaro-
wym tempie ręcznych urządzeń, takich jak stare koło-
wrotki wędkarskie czy koła do ostrzenia narzędzi.
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50 Świerszcz domowy Acheta domestica
 ang. House Cricket
 fr. Grillon domestique
 niem. Heimchen

 0:00 Strydulacja samców w różnych tempach 

Typowy głos: ćwierkanie (cykanie), w postaci dwóch–trzech sylab 
szybko i miarowo powtarzanych po dość długich regularnych pauzach

Strydulacja uzyskiwana jest dzięki pocieraniu skrzydła-
mi o siebie – nieco podobnie jak u mieczników, z tym 
że podłużne użyłkowanie i membrany (zwierciadła 
dźwiękowe) są identyczne na obu skrzydłach. Skrzydła 
poruszają się bardziej poziomo na całej powierzchni, 
a dźwięk wydobywa się w ruchu na zewnątrz.
 Świerszcz domowy niegdyś zimował w zakamar-
kach drewnianych domów, ponieważ owad ten w żad-
nym stadium nie jest w stanie przezimować w tempera-
turach ujemnych (nie jest dostosowany cyklem rozrodu 
do klimatu z okresem zimy – inaczej niż powszechnie 
występujący świerszcz polny); obecnie jest używany 
jako owad karmowy. Jest to gatunek zawleczony, dość 
rzadki w międzywalu Wisły, związany z przebiegiem 
rur ciepłowniczych gorącej wody (kanały ciepłownicze 
i szpary ociepleń rurociągów), poprowadzonych od elek-
trociepłowni, które są rozmieszczone wzdłuż Wisły. Nie 
przechodzi w diapauzę – jest aktywny cały rok; można 
usłyszeć, jak się odzywa ze studzienek ciepłowniczych 
nawet przy -28 st. C na zewnątrz. Latem owady rozcho-
dzą się na okoliczne tereny; często współwystępują ze 
znacznie liczniejszymi i powszechnie występującymi na 

najwyższych tarasach i wałach przeciwpowodziowych 
świerszczami polnymi. Jednak w przeciwieństwie do 
tego gatunku świerszcze domowe można częściej usły-
szeć nocą.
 Świerszcz domowy w porównaniu z polnym odzywa 
się dość wolno, w odstępach 1–2-sekundowych, gło-
sem złożonym przeważnie z dwóch sylab, który jednak 
brzmi jak jeden wibrujący dźwięk. W wypadku większego 
podniecenia bliskością konkurenta dźwięków jest więcej 
(trzy–cztery); wówczas są one łatwiej rozróżnialne.
 Latem, w pełni sezonu rozrodczego, świerszcz 
domowy może odzywać się w sposób ciągły, bardzo 
podobnie do polnego (jak w nagraniu). Różni się tylko 
dwiema dość trudno uchwytnymi cechami: świerszcz 
polny utrzymuje głośność ciągów sylab na jednej rów-
nej tonacji – pierwsza brzmi tak samo jak druga i kolej-
ne, podczas gdy u świerszcza domowego pierwsza jest 
najkrótsza, a kolejne nabierają tempa, rośnie długość 
dźwięków oraz przede wszystkim głośność. Ponadto 
dźwięki wydawane przez świerszcza domowego są nie-
co niższe, o bardziej szeleszczącym i milej brzmiącym 
zabarwieniu. 
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51 Dołczan wysmukły Stenobothrus lineatus
 ang. Stripe-winged Grasshoppers
 fr. Sténobothre ligné ou Criquet du brachypode
 niem. Heidegrashüpfer

 0:00 Strydulacja samców

Typowy głos: charakterystycznie pulsująco narastająca strydulacja 
samców w pieśni godowej

W pieśni terytorialnej to naprzemienne ostre, czystsze 
dźwięki, z następującymi po nich bardziej szumiącymi 
dźwiękami, wydawanymi w miarowych odstępach.

 Dołczan wysmukły jest gatunkiem rzadkim w mię-
dzywalu. Preferuje ciepłe miejsca, w tym wały o połu-
dniowych wystawach.

52 Dołczan deresz Stenobothrus stigmaticus
 ang. Lesser Mottled Grasshopper
 fr. Stenobothrus stigmaticus
 niem. Kleiner Heidegrashüpfer

 0:00 Strydulacja samców

Typowy głos: strydulacja samców trwająca 1–4 sekund; w godzinach południowych w ciepłych miejscach są one 
przeciągane w dłuższe zwrotki

Strydulacja u dołczanów (w odróżnieniu od mieczników 
czy pasikoników) następuje podobnie jak u skoczków 
poprzez pocieranie odnóży o skrzydło – a właściwie we-
wnętrznej chropowatej powierzchni odnóża, nazywanej 
smyczkiem, o żyłkę biegnącą wzdłuż skrzydła, nazywa-
ną struną (nie odwrotnie). W strydulacji biorą udział oba 

odnóża, chyba że jedno zostanie utracone (co zdarza 
się dość często); ma to wpływ na wydawany dźwięk.
 Gatunek można usłyszeć w przyszczytowych suchych, 
piaszczystych partiach wałów przeciwpowodziowych (su-
che murawy) oraz w naturalnych środowiskach w central-
nych suchych partiach dużych wysp piaszczystych.
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ODGŁOSY RZEKI 
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53 Śryż 
 ang. Pancake ice
 fr. Frasil
 niem. Pfannkucheneis

 0:00 Dźwięk zderzającej się kry śryżowej

Duże rzeki, takie jak Wisła, zamarzają w odmienny spo-
sób niż małe potoki i rzeczki, a także jeziora, morza czy 
oceany. Dość dobrze obrazuje to polska nazwa, powsta-
ła ze złożenia „ś” (od śliski) i „ryż” (od ryżu); dotyczy 
początkowej fazy zamarzania (w innych językach nazwa 
odnosi się do późniejszego stadium; w tłumaczeniu to 
„lód naleśnikowy” – od zawiniętych do góry krawędzi kry 
śryżowej, przypominającej naleśnik).
 Górne, przechładzające się warstwy wody są usta-
wicznie mieszane (lecz nie tak szybko jak w strumieniach 
górskich). Po osiągnięciu temperatury ujemnej w gór-
nych partiach (nie tylko na samej powierzchni) woda 
zaczyna krystalizować w formie igiełek (inny rodzaj kry-
stalizacji niż w wypadku pary wodnej i powstawania płat-
ków śniegu). Lód jest lżejszy niż woda, więc igiełki lodowe 
wypływają na powierzchnię, a ponieważ mają większą 
lepkość niż woda, szybko (jeszcze przed wynurzeniem) 
zlepiają się, ustawicznie odbijając się, formują się w coś, 
co przypomina ziarna ryżu. Ze względu na ruch wody 
w partiach nurtowych dużych rzek na bardzo długich 
odcinkach ziarna śryżowe zlepiają się w coraz większe 
struktury, przypominające „błoto śniegowe” (pomimo 
nazwy „kra” nie tak twarde jak kra z popękanego lodu, 
raczej miękkie jak śnieg wrzucony do wody), formując 

tzw. krę śryżową, której średnica i grubość limitowane są 
przez spójność takiej dość luźnej płaskiej, obłej struktury.
 W efekcie kolejnych zderzeń krawędzie kry śryżo-
wej zawijają się do góry, po czym można ją z łatwością 
odróżnić od kry lodowej powstającej np. na zbiornikach 
wody stałej czy w efekcie odrywania się tafli lodu brze-
gowego o płaskiej górnej powierzchni. W trakcie kolej-
nych zderzeń kry przyjmują kolisty kształt, a po osią-
gnięciu dużej średnicy osiadają na brzegach, tworząc 
lód brzegowy. Proces osiadania postępuje od brzegu 
w kierunku nurtu rzeki – w efekcie rzeka zamarza od 
zewnątrz do wewnątrz. Krystalizacja często inicjowana 
jest w nieco inny sposób (opady śniegu na powierzchnię 
wody), ale efekt jest podobny.
 I właśnie temu procesowi czasem przez wiele dni 
towarzyszy charakterystyczny, przypominający niere-
gularnie fluktuujący szum, odgłos ocierającej się o sie-
bie i osiadającej na lodzie brzegowym kry śryżowej. Nie 
słychać przy tym trzasków pękającego lodu czy dźwię-
ków „blop”, ponieważ nie są to twarde struktury. Dźwię-
ki zderzania się kry śryżowej są słyszalne ze znacznie 
mniejszej odległości niż pękającego lodu, a z daleka 
zlewają się w jednostajny szum. Gdy rzeka przestaje 
szumieć, to znaczy, że w całości zamarzła.



Projekt LIFE+
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach 
intensywnej presji aglomeracji warszawskiej

Liczne działania w ramach projektu mają na celu poprawę warunków życia ptaków, rzadkich w skali europejskiej, a wy-
stępujących nad Wisłą w obrębie aglomeracji warszawskiej, m.in. rybitw białoczelnych i rybitw rzecznych. Prowadzony 
jest także całoroczny monitoring ornitologiczny, umożliwiający dokumentowanie życia ptaków nad Wisłą.

W ramach projektu powstało pięć sztucznych siedlisk lęgowych dla ptaków w postaci platform pływających o łącznej 
powierzchni 600 m2 oraz zostały oznakowane trzy nadwiślańskie rezerwaty: Wyspy Świderskie, Ławice Kiełpińskie 
oraz Wyspy Zawadowskie. Stworzono także aplikację „Ptaki Wisły Warszawskiej”, a już niedługo na stronie projektu 
pojawi się monitoring (podgląd) wybranych siedlisk ptaków on-line.

Ważnym aspektem projektu jest zwrócenie uwagi mieszkańców Warszawy i gmin nadwiślańskich – przez różnorakie 
akcje edukacyjne i promocyjne – na bogactwo przyrodnicze obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły w obrębie 
aglomeracji warszawskiej. Nad rzeką powstaną m.in. miejsca służące edukacji przyrodniczej i wypoczynkowi oraz 
ścieżka dydaktyczna.

Strona internetowa www.wislawarszawska.pl oraz fanpage na Facebooku www.facebook.com/WislaWarszawska 
stanowią źródła informacji o działaniach projektowych oraz miejsca bezpłatnego udostępnienia multimediów i publi-
kacji (m.in. niniejszego przewodnika).



Stowarzyszenie  
Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków

Nasze stowarzyszenie istnieje od 2004 roku. Skupia ludzi zaangażowanych w ochronę 
przyrody, ornitologów i miłośników ptaków. Staramy się pokazywać przyrodę ludziom, 
edukować i wzbudzać radość z kontaktu z naturą. Nasze działania koncentrujemy na 
obszarze aglomeracji warszawskiej, starając się angażować lokalną społeczność, z którą 
wspólnie chcemy chronić ptaki i rozpowszechniać ideę ich ochrony.

Chcesz wiedzieć więcej o działalności STOP-u, organizowanych przez nas wycieczkach, 
prelekcjach i innych bieżących wydarzeniach? Zajrzyj na stronę internetową oraz nasz 
fanpage na Facebooku.

stop.eko.org.pl

www.facebook.com/Stoleczne.Towarzystwo.Ochrony.Ptakow




