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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



SSAKI

Ssaki stoją najwyżej w hierarchii świata zwierząt, co przekłada się na liczbę komunikatów głosowych i sto-
pień ich komplikacji. Większość wydawanych przez ssaki głosów nakierowana jest na komunikację w obrębie 
grupy rodzinnej lub stada i ma podobne funkcje jak głosy kontaktowe stadnych gatunków ptaków lub grup 
rodzinnych. Jednak ze względu na bliskość osobników w stadzie – „odbiorców” – nie muszą być głośne i nie 
niosą się dalej niż na kilka–kilkadziesiąt metrów. Przeciwnie, ze względu na zagrożenie ze strony drapież-
ników głosy ssaków służące do komunikacji w obrębie grupy są przeważnie na poziomie głośności między 
ludzkim szeptem a mową; wyjątkowo, w sytuacjach konfliktowych, mają siłę okrzyków. Głosy te stanowią 
najbardziej skomplikowaną grupę dźwięków, dla nas przeważnie niesłyszalnych. Żeby je odebrać, musieli-
byśmy się znaleźć w bezpośredniej bliskości zwierząt, np. lisów bawiących się przy norze, młodych bobrów 
harcujących w żeremiu czy watahy loch z warchlakami, w której dominująca locha oznajmia przewagę swoją 
i swoich warchlaków nad przelatkami, młodszymi lochami i ich potomstwem w konkurencji o znaleziony 
pokarm czy najlepiej usytuowane miejsce na legowisko.

Drugą grupą są głosy ostrzegawcze przed drapieżnikami i innymi zagrożeniami, bardzo szybko infor-
mujące grupę rodzinną lub stado o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Te głosy możemy usłyszeć znacznie 
częściej, np. ostrzegawcze fukanie lochy, szczekanie lisa czy ostrzegawcze szczekanie koziołka sarny. Cza-
sem są to odgłosy mechaniczne, np. uderzanie przez bobra ogonem (kielnią) o wodę.

Trzecia grupa głosów ssaków to głosy godowe, które słyszymy w okresie rui, o podobnej funkcji jak 
śpiew ptaków. Zaliczają się do nich m.in. ryk jelenia na rykowisku, szczekanie koziołka sarny i zawodzą-
cy skowyt lisa. Informacja o zwierzęciu oraz jego stanie zawarta jest w sile dźwięku (mocy akustycznej), 
częstotliwości wydawania głosu, jego wysokości, długości itd. W porównaniu z językiem ludzkim są prosto 
zbudowane, wręcz prymitywne; ich znaczenie odbieramy raczej instynktownie niż świadomie, a już przy nie-
wielkiej wprawie – niemalże bezbłędnie. Podstawą jednak jest umiejętność przyporządkowania głosów do 
konkretnych gatunków.
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01 Jeż wschodni Erinaceus roumanicus
 ang. Northern white-breasted hedgehog
 fr. Renard roux
 niem. Nördlicher Weißbrustigel

 0:00  Agresja samicy broniącej młode i węszenie
 0:19 Młode

Typowe odgłosy: stawianie łap, węszenie i buchtowanie w liściach  
towarzyszące żerowaniu

Dorosłe osobniki mają kolce, które chronią je przed dra-
pieżnymi ssakami, w związku z czym nie muszą poru-
szać się ostrożnie i cicho. Dość hałaśliwe odgłosy drep-
tania i węszenia są pierwszym sygnałem obecności jeża 
w typowej dla niego porze żerowania, czyli o zmierzchu 
i w nocy.
 Wokalizacja werbalna jest związana jedynie z za-
chowaniami stadnymi w obrębie grupy matki z potom-

stwem i opiera się na podobnym rodzaju sygnalizacji 
jak np. u dzików – samice zwołują i ostrzegają młode 
charakterystycznym fukaniem, a młode pokwikują 
(0:38) w wypadku oddalenia się od matki. Zaskoczo-
ne ostrzegawczo parskają (0:01), a nawet warczą 
(0:04). W międzywalu Wisły w związku z trybem życia, 
a także z powodu częstych zalewów bardzo rzadki ga-
tunek.
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02 Lis rudy Vulpes vulpes
 ang. Red fox
 fr. Hérisson des Balkans
 niem. Rotfuchs

 0:00 Głos samca w rui
 0:18 Szczekanie psa domowego
 0:31 Głosy socjalne samców i samicy w rui
 0:49 Ostrzegawcze szczekanie lisa

Typowy głos: wycie (0:00) i szczekanie (0:49)

Lisy są aktywne głosowo od października do końca 
marca, najintensywniej w grudniu i lutym, podczas 
szczytu rui.
 Ponieważ mają tendencję do osiedlania się wzdłuż 
różnych obiektów liniowych, np. rzek, dróg, linii energe-
tycznych itp., wzdłuż których poszukują wyrzuconych 
przez wodę lub zabitych (przejechanych czy rozdepta-
nych na ścieżkach) zwierząt, można je usłyszeć w sta-
łych miejscach, często o podobnej porze. Nad Wisłą 
– głównie wzdłuż dróg biegnących po wałach przeciw-
powodziowych, linii kolejowych, linii energetycznych, 
brzegów rzeki, ścieżek pieszych i tras rowerowych.

 Od października, gdy samce zaczynają być aktyw-
ne hormonalnie, wydają charakterystyczne skomlenie. 
Od grudnia do początku marca podobnie odzywają 
się samice. Niekiedy można usłyszeć ostrzegawcze 
poszczekiwania lisów (0:49) na widok człowieka lub 
w obecności innych samców. W ten sposób szczeka 
również lisica ostrzegająca szczeniaki. Przypomina to 
szczekanie sarny lub psa (w tle nagrania).
 W styczniu i lutym można spotkać samce wal-
czące o samice, czemu towarzyszą specyficzne głosy 
socjalne (0:30): skowyty, parskania, poszczekiwania 
i skomlenia. 
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03 Dzik Sus scrofa
 ang. Wild boar
 fr. Sanglier
 niem. Wildschwein

 0:00 Ostrzegawczy głos lochy 
 0:08 Warchlaki
 0:16 Głosy socjalne i dominacji w watasze
 0:35 Ostrzegawczy głos lochy 
 0:41 Cmokanie i węszenie
 0:45 Głos dominacji w watasze

Typowy głos: fuknięcie lochy na warchlaki (0:00, 1:29)

Gatunek socjalny, w którym głos odgrywa rolę jedynie 
w kontaktach międzyosobniczych w obrębie watahy, 
w trakcie huczki i podczas konfrontacji odyńców. Naj-
częściej słyszane jest niskie fuknięcie lochy, którym 
ostrzega warchlaki; czasem może być to seria fuknięć, 
kierowanych przez kolejne lochy do swoich warchla-
ków, po czym następuje ucieczka spłoszonej watahy. 
Pasiaki, a później warchlaki, odpowiadają kwiknię- 
ciami (0:08), które u najmłodszych przypominają  
ptasi gwizd.
 Przelatki z poprzedniego roku – zgodnie z hie-
rarchią obowiązującą w stadzie – gdy znajdą war-
tościowy pokarm lub nawet stoją na drodze starszej 
losze, są podganiane dość cichymi, ale stanowczymi 
„chrumknięciami” (0:15), tym mocniejszymi i niższymi, 
im starsza jest locha (0:17). 
 W łagodnych sytuacjach konfliktowych lochy, 
przelatki lub wycinki wydają warczące dźwięki, nazywa-
ne rechtaniem (0:21) – przeważnie wtedy, gdy większa 
locha odpędza mniejszą z jej warchlakami od cennego 

pokarmu. W sytuacjach skrajnej agresji lochy mogą na 
siebie „szczekać” (0:45) lub pohukiwać (0:47); zwy-
kle głosy te są wydawane podczas walki o pokarm lub 
miejsce dla swoich warchlaków. Podobnie odzywają się 
odyńce konkurujące o lochy w czasie huczki (w końcu 
listopada i grudniu), której nazwa pochodzi właśnie od 
szczeknięć i pohukiwań odyńców.
 Jedynymi cichymi okresami w życiu dzików są 
okresy samotniczego życia odyńców, a w przypadku 
loch – pierwszy tydzień po oproszeniu (zwykle w ostat-
nich dniach kwietnia), kiedy po oddaleniu się pojedyn-
czo z watahy i wydaniu na świat młodych zachowują się 
bardzo skrycie. Następnie łączą się w antydrapieżnicze 
watahy z innymi lochami oraz przelatkami, a nawet wy-
cinkami.
 Żerowaniu dzików w watasze towarzyszą również 
inne dźwięki, takie jak mlaskanie czy fukanie. 
 W międzywalu Wisły dziki występują bardzo licz-
nie, szczególnie w nawłociowiskach i okolicach gęstwin 
w pobliżu starorzeczy.
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04 Sarna Capreolus capreolus
 ang. Roe deer
 fr. Chevreuil
 niem. Reh

 0:00 Szczekanie terytorialne
 0:47 Szczekanie ostrzegawcze
 1:32 Beczenie kozy

Typowy głos: terytorialne szczekanie kozła

Tuż po roztopach w końcu lutego, a przeważnie w marcu 
kozły sarn zaczynają wycierać nałożone zimą parostki 
i rozchodzić się z zimowych rudli, żeby zająć swoje te-
rytoria. Obecność w nich sygnalizują poszczekiwaniami, 
gdy wieczorem wychodzą na żerowiska, których bronią, 
i w ten sposób przywabiają kozy.
 W obrębie terytorium koziołki ostrzegają kozy 
i ich potomstwo charakterystycznym ostrzegawczym 
poszczekiwaniem, innym niż terytorialne. Tempo tego 
głosu jest coraz wolniejsze, co brzmi, jak gdyby kozioł 
uciekał – często jednak wówczas stoi i obserwuje, a do-

piero po chwili rozpoczyna ucieczkę i ostrzega drugi raz. 
W okresie „terytorialnym” sporadycznie można usłyszeć 
trykanie się samców lub bekanie, bardzo podobne do 
głosu kóz (1:31). Kozły szczekają na swoich terytoriach 
do czasu zrzucenia parostków w końcu jesieni, gdy nad 
zachowaniami terytorialnymi zaczynają dominować 
stadne.
 Koźlak towarzyszący kozie woła matkę cichym 
kwileniem. Sporadycznie można usłyszeć kwiki koźlaka 
duszonego przez lisa lub psa i oszczekiwanie drapieżni-
ka przez kozę.
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05 Jeleń Cervus elaphus
 ang. Red deer
 fr. Cerf élaphe
 niem. Rothirsch

 0:00 Wyzywający młody byk
 0:06 Odpowiedź byka stadnego
 0:45 Byk stadny przy łaniach, a w tle zaganiający łanie
 0:54 Byk wyzywający do walki
 1:06 Strzał ze sztucera

Typowy głos: ryk byka na rykowisku; poza okresem rykowiska gatunek bardzo cichy

Na rykowisku najczęściej słyszy się samotne młode byki 
wyzywające byki stadne (0:00) dwoma–trzema porykiwa-
niami; zwierzę stopniowo zadziera wtedy łeb do góry. Od-
powiadają im byki stadne, strzegące łań – niższymi (z racji 
wieku), jakby wymuszonymi, wielokrotnymi porykiwania-
mi (0:06); szyję i łeb trzymają poziomo. Można usłyszeć 
również odgłosy uderzających o siebie poroży walczących 
byków, przypominające ostukiwanie laską pni drzew.
 Niewyzywane byki stadne przy łaniach odzywa- 
ją się krótszą serią (0:45), popisując się głęboko-

ścią głosu i długością porykiwania. Byki zaganiające  
łanie wydają raczej krótkie pohukiwania, a nie ryk  
(0:54).
 Komunikacja między łanią a cielakiem obejmuje 
inną grupę głosów – cichych, przeważnie niesłyszalnych 
dla człowieka sygnałów.
 Gatunek liczebnie fluktuujący między kolejny-
mi wodami powodziowymi w międzywalu i generalnie 
rzadki, występujący na największych grądowiejących 
wyspach.
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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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06 Gęś białoczelna Anser albifrons
 ang. Greater White-fronted Goose
 fr. Oie rieuse
 niem. Blässgans

 0:00 Przelotne stado gęsi białoczelnych
 0:32 Przelotne stado gęsi białoczelnych i zbożowych

Typowy głos: gwiżdżące modulowane gęgnięcia, przeważnie nastę-
pujące parami, wydawane przez synchronizujące się pary ptaków

Pod względem wokalnym gęsi inaczej zachowują się 
na przelocie, inaczej w miejscach zimowania, a jeszcze 
inaczej na lęgowiskach. Pojedyncze gęsi wszystkich 
gatunków mogą zatrzymywać się lub nawet zimować 
na Wiśle, jednak wówczas się nie odzywają. Istnieje też 
wyraźne zróżnicowanie gatunkowe wokalizacji. I tak np. 
gęgawa, bardzo głośna w stadach zimowych i na lęgo-
wiskach, jest niemal nie do usłyszenia na przelocie (na 
terenie Polski prawie nie tworzy kluczy, w których ptaki 
zachowują się odważniej i są głośniejsze). Nad Wisłą 
można co najwyżej usłyszeć przelatujące na dużej wy-

sokości pary ptaków szukające lęgowisk, bo wówczas 
intensywnie się odzywają.
 Mimo że nad Środkową Wisłą najliczniejsze na 
przelocie są gęsi zbożowe, to raczej trudno usłyszeć ich 
głos w tym okresie. Jeśli klucz liczy np. 30 gęsi zbożo-
wych i 10 białoczelnych, to dominujący będzie gwiżdżą-
cy głos gęsi białoczelnej. Jedynie czasem w tle można 
usłyszeć cichsze i bardziej zgrzytliwe głosy gęsi zbożo-
wych. W końcowym okresie przelotu, gdy gęsi zbożowe 
zaczynają się dobierać w pary już na terenie Polski, stają 
się nieco bardziej wokalne – podobnie jak gęgawy.
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07 Krzyżówka Anas platyrhynchos
 ang. Mallard 
 fr. Canard colvert
 niem. Stockente

 0:00 Zalotne kwakanie samic podczas toków
 0:01 Głos godowy kaczorów – gwizdanie
 0:02 Kwakanie kaczora
 0:15 Zalotny „śmiech” samicy
 0:25 Kwakanie kaczora w locie
 0:43 Kwakanie ostrzegawcze

Typowy głos: charakterystyczna, przypominająca śmiech nosowa seria opadających kwaknięć samicy (0:15) 

Krzyżówka najwcześniej z rodzimych kaczek przystę-
puje do rozrodu, w związku z czym wokalizacja godowa 
rozpoczyna się u niej tuż po przesileniu zimowym w zi-
mujących stadach. W okresie wysiadywania i prowadze-
nia piskląt przez samice (marzec–lipiec) i grupowego 
pierzenia się samców w lipcu i sierpniu ptaki są dość 
skryte i ciche. W końcu lata grupują się w stada między-
gatunkowe, a wokalizacja do początków zimy obejmuje 
(typowe dla tego okresu) kwakanie, dość podobne do 
głosów gatunków, z którymi krzyżówki wówczas wy-
stępują, przede wszystkim krakwy, cyranki i cyranecz-
ki, a później również płaskonosa. Jest to ciekawy głos 
kontaktowy o funkcji podobnej jak w wypadku głosów 
kontaktowych sikor, pełzaczy czy kowalików i służy do 
komunikacji międzygatunkowej.
 Dorosłe samce wszystkich gatunków kaczek mają 
rozbudowaną tchawicę – w formie zgrubień (bulla tym-
paniformis) pełniących funkcję rezonatora podobnego 
do zgrubienia na piszczałce zaklinacza węży – a krtań 

dolna jest specyficznie asymetryczna. Każda ze strun 
głosowych wydaje równocześnie inny dźwięk, co daje 
w efekcie śpiew polifoniczny: gwizd nakładający się na 
dźwięk przypominający katarynkę. Dźwięki wydawane są 
w momencie odrzucania głowy do tyłu w tańcu godowym. 
W wypadku kaczorów krzyżówki dźwiękiem słyszalnym 
jest jedynie gwizd, zupełnie różny od typowego kwakania 
i przez to trudny do skojarzenia z tym gatunkiem.
 Nadwiślańskie krzyżówki odbywają gody już 
w stadkach zimowych od końca grudnia, z apogeum 
w końcu lutego. Samce tokują grupowo do wybranych 
samic, które wcześniej odezwały się zalotnym głosem 
przypominającym śmiech (0:15); takie samice nazywa-
ne są krekuchami. Otoczona przez grupkę samców kre-
kucha zwraca się co chwilę w kierunku innego kaczora, 
wydając charakterystyczne wabiące kwakanie (0:00). 
Kwakanie samców jest krótsze; często następuje w dłu-
gich seriach o stałej tonacji (0:25). Ostrzegawcze kwa-
kanie jest krótkie i bardziej krakliwe (0:43).
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08 Kuropatwa Perdix perdix
 ang. Grey Partridge
 fr. Perdrix grise
 niem. Rebhuhn

 0:00 Głos terytorialny
 0:44 Głos zaniepokojenia

Typowy głos: „kuurrrak” lub „kuurrrik”, z przeciągniętym „ku”, tra-
cącym barwę i przechodzącym w zgrzytliwe „rrrr”, różnie kończone 
– przeważnie „ak”, ale też „ik” lub „ek”

Gatunek o zmiennej wokalizacji. Wiosenno-letnia, zwią-
zana z terytorializmem, jest intensywna, a jesienno- 
-zimowa (tryb stadny) – słaba.
 Jesienią i zimą ptaki przebywają w stadach for-
mowanych przez rodziny lub kilka dorosłych ptaków po 
stratach. Z reguły się nie odzywają, nawet wieczorami; 
żerują przeważnie bez wydawania dźwięków, a jeśli 
zaczynają się przemieszczać, nawołują się cirkaniem – 
cichym, krótkim „czuk” (0:57), wydawanym w seriach, 
dopóki stado się nie zatrzyma lub nie zgrupuje ponow-
nie bądź zapadnie na nocleg. 
 Gdy kuropatwy są płoszone, start stada poprzedza 
ostrzegawczy głos: „ki ki ki ki...” (0:45), po czym ptaki się 
podrywają przy akompaniamencie głośnego trzepotu 
skrzydeł, który również odgrywa rolę sygnału dźwięko-
wego (od tego dźwięku pochodzi pierwszy człon łaciń-
skiej nazwy gatunku perd-ix – „głośne wypuszczenia 
wiatru”). W locie ptaki wydają dźwięki będące odmianą 
głosu ostrzegawczego: „kirik kurik kurik kirik”.

 Wraz z końcem zimy stadka rodzinne się rozbijają. 
Samce zaczynają głosić (od zachodu słońca) „kuurrrik”, 
opisywanym również jako „czuuurrrik”, o dość zróż-
nicowanym brzmieniu, zależnym w dużym stopniu od 
zmienności osobniczej. Gdy samica odpowie, samce 
podrywają się, często z ostrzegawczym głosem (0:45), 
o ostrzejszym, głębszym brzmieniu: „kuurrak” (od nie-
go pochodzi polska nazwa nie tylko gatunku, lecz także 
całej grupy kuraków). Jeśli przy dużych zagęszczeniach 
zdarzy się, że samicą zainteresuje się kilka samców, 
może dojść do walk, połączonych z wydawaniem wy-
mienionych głosów ostrzegawczych; bywa, że dołączają 
inne samiczki i powstają arenki tokowe kilku kurek i ko-
gutków.
 Kuropatwy nie występują w międzywalu Wisły 
(a np. bażanty – tak), często jednak zimują u podstawy 
wałów przeciwpowodziowych.
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09 Przepiórka Coturnix coturnix
 ang. Common Quail
 fr. Caille des blés
 niem. Wachtel

 0:00 Toki
 0:31 Samiec podążający za samicą

Typowy głos: „pit pi lit”, wydawany w zwrotkach, przeważnie po pięć 
w ciągu dnia

Gatunek wokalny od przylotu do końca żniw (ok. 15 
sierpnia). 
 Podstawowy głos to terytorialny głos samców „pit 
pi lit” (w j. angielskim transkrybowany jako „wet my 
lips”). Z bliska (do ok. 40 m) można usłyszeć jeszcze 
dwa niuanse – zwrotka często poprzedzana jest spe-
cyficznie chrypiącym głosem „ka łał” (0:19); podobnie 
brzmiący dźwięk słychać zawsze pomiędzy drugą i trze-
cią sylabą.
 Samce bez pary odzywają się natychmiast po 
przylocie, początkowo niezbyt często, a po odbudowa-
niu kondycji – przez cały dzień. Gdy już zdobędą samice, 

odzywają się jedynie wieczorem i rano oraz w sytuacjach 
konfliktowych. Jeśli płaty zbóż są silnie zmozaikowane 
zadrzewieniami lub zakrzewieniami (szczególnie gdy 
przepiórki zajmują łąki), ptaki wyjątkowo mogą toko-
wać nocą, w locie, lub przysiadając w eksponowanych 
miejscach, np. na belach siana. Dość trudno odróżnić je 
wtedy od ptaków przelotnych, gdyż te mogą się odzywać 
bardzo podobnie, z tym że ich głos jest wyraźnie kierun-
kowy i nie wskazuje na krążenie ptaka.
 Głos (0:14) zwykle poprzedzający jedynie zwrotkę 
może być używany samodzielnie podczas bezpośred-
nich zalotów do samicy.
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10 Derkacz Crex crex
 ang. Corn Crake
 fr. Râle des genêts
 niem. Wachtelkönig

 0:00 Głos terytorialny

Typowy głos: terkoczące „derrr-errrr” samca

Derkacz wokalizuje od przylotu do pierwszych siano-
kosów (które mogą nastąpić już w początku maja) lub 
do ok. 15 lipca. To typowy gatunek, którego coroczny 
zasięg geograficzny zależy od warunków wilgotno-
ściowych. Jeśli wiosna jest sucha, zasięg śpiewających 
samców przesuwa się na północ, jeśli wilgotna – ptaki 
pozostają na południu. Generalnie derkacz występuje 
na źródliskowych fragmentach łąk. W międzywalu Wisły 
pojawia się corocznie na fragmentach łąkowych – czy 
to utrzymywanych przez człowieka w efekcie koszenia, 
czy w naturalnych miejscach na trawiastych, wilgot-
niejszych skarpach zagłębień po starorzeczach. Jeśli 
zimą duże opady śniegu powodują wykładanie suchych 
pędów nawłoci, a wiosną jest wyjątkowo mokro i nawło-
ciowiska przypominają obszary łąkowe, ptak ten może 
być bardzo liczny. W latach o mało śnieżnej zimie, gdy 
nawłocie nie są wyłamane, nie występuje w nich w ogóle.
 W naszej strefie geograficznej terytorialne są jedynie 
samce, odzywające się od przylotu (nawet w ciągu dnia) 
przeciągłym, terkoczącym „der-er” (od niego pochodzi 
pierwszy człon nazwy gatunkowej „der-kacz”), bardzo 
zmiennym osobniczo i sytuacyjnie. Po zdobyciu samic od-
zywają się jedynie o zmierzchu. Na innych obszarach ak-
tywność głosowa zależy od cykli sianokosów; na podrośnię-
tych źródliskowych łąkach trwa nawet do końca sierpnia.
 Z reguły na jednym płacie łąkowym występuje je-
den samiec prowadzący, o głębokim, donośnym głosie; 

na ogół odzywa się wie-
czorami jako pierwszy, 
a także natychmiast 
odpowiada konkuren-
tom. Samce satelitar-
ne (słabsze) odzywają się jedynie krótkimi zwrotkami, 
o sylabach wyższych, cichych i mniej dźwięcznych; spę-
dzają większość czasu na żerowaniu, a gdy odbudują 
kondycję, mogą starać się uzyskać prowadzenie gło-
sowe wśród okolicznych samców. W okolicy wilgotniej-
szej lub przy źródliskach tokuje z reguły kilka samców, 
tworząc coś w rodzaju lokalnych tokowisk. Najsilniejszy 
ptak, rozpoczynający toki (w ciągu dnia lub wieczo-
rem), używa najniższego głosu; kolejne samce (z reguły 
dwa–trzy), by być słyszalnymi, zmuszone są do wyda-
wania nieco wyższych głosów. W ten sposób tworzą się 
chóry ptaków, odzywających się w różnych tonacjach. 
Samiec prowadzący stara się zagłuszyć inne derkacze, 
synchronizując się z nimi głosowo za pomocą wyższych 
składowych harmonicznych wydawanego dźwięku. 
W efekcie samce satelitarne co jakiś czas cichną i za-
czynają derkać, wpasowując się między sylaby samca 
prowadzącego, do momentu gdy ten znów nie zsyn-
chronizuje się z ich głosem. 
 Derkacz nie odzywa się nocą na przelocie ani  
nie tokuje w powietrzu jak np. przepiórka. Podobnie  
jak w wypadku innych gatunków używających dość  
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jednostajnie brzmiących sylab informacja kodowana 
jest w ich liczbie, częstotliwości, subtelnej modulacji, 
długości i wspomnianej wysokości tonów. Samotne 

samce niemające konkurentów odzywają się w długich 
odstępach czasowych, w ciepłe letnie noce nawet do 
świtu.

11 Bażant Phasianus colchicus
 ang. Common Pheasant
 fr. Faisan de Colchide
 niem. Jagdfasan

 0:00 Głosy kontaktowe samca
 0:02 Głos agresji samca
 0:04 Toki
 0:44 Podrywające się młode, kura i kogut

Typowy głos: urwane ochrypłe „kur” lub dłuższe ochrypłe „kur-ur” samca zapadającego na noclegowisko

Gatunek o trybie aktywności głosowej podobnym do 
kuropatwy – bardzo słabo wokalny w okresie stadności 
jesienno-zimowej, a od przedwiośnia coraz aktywniejszy 
w związku z zachowaniami terytorialnymi.
 Późną zimą przebywające w stadach samce co-
raz mniej tolerują siebie nawzajem; podczas żerowania 
wydają ciche świszczące gdakanie, które w tym okresie 
może być jedynym głosem w stadzie (0:00.6). Bywa, że 
już wówczas dochodzi do walk o najlepszą arenkę tokową, 
choć ich powstawanie zależy od zagęszczenia ptaków.
 Wczesną wiosną samce coraz częściej wydają 
charakterystyczny głos agresji – dwusylabowe „kur-ur”, 
który przechodzi w nieco wyższy głos tokowy, nazywany 
kokotaniem. Jest to kombinacja krtaniowego ochrypłe-
go „khuur-ur”, wydawanego podczas wyskoku, z trze-
potem skrzydeł (tworzy on drugą część głosu). 
 Częstotliwość kokotania zależy od zagęszczenia 
ptaków; w przypadku wysokiego – głos wydawany jest 
nawet dwukrotnie na minutę, a przy niskim – raz na 

10–15 minut. Póki trawy nie podrosną – przy niskich za-
gęszczeniach samic – tokujące samce przemieszczają 
się na odległość nawet kilku kilometrów w poszukiwaniu 
samic. Przy wysokich zagęszczeniach tworzy się coś 
w rodzaju regularnych tokowisk, na których samce są 
stacjonarne. Obierają sobie one np. kopce kretowisk czy 
mrówek ziemnych wśród traw na arenki tokowe, z których 
tokują w wyskokach; sąsiednie koguty rozmieszczone są 
co 30–80 metrów. W tym okresie samce z przywabionymi 
samicami (haremem) zapadają na oddzielne noclegowi-
ska, co samiec donośnie głosi, często wydając z siebie 
opisane wyżej agresywne gdakanie, jeśli w pobliżu odzy-
wają się satelitarni konkurenci bez haremów.
 Kury w obecności konkurentek przy kogucie cicho 
gdaczą. Koguty rwą się przed człowiekiem z odległości 
co najmniej 30 m, z charakterystycznym gdakaniem, 
a kury – z odległości 1 m, przeważnie tylko łopocząc 
skrzydłami. Młode ptaki rwą się z odległości 5–10 m, 
z ćwierkaniem (0:46).



15

12 Kormoran Phalacrocorax carbo
 ang. Great Cormorant
 fr. Grand Cormoran
 niem. Kormoran

 0:00 Dysputy w miejscu odpoczynku
 0:21 Głos agresji
 0:33 Alarm przed bielikiem
 0:39 Walka o rybę
 
Typowy głos: kraczące „kchooorr”, z naciskiem na sykliwe modulowane „ooo” (np. 0:26)

Gatunek wokalny cały rok.
 Kormorany nie odzywają się w locie ani podczas 
stadnego żerowania – generalnie to bardzo ciche 
ptaki. Jednak podobnie jak inne gatunki stadne lub 
okresowo stadne można je usłyszeć w specyficznych 
sytuacjach socjalnych, np. podczas konfliktu o upolo-
waną rybę, gdy używają ostrzegawczej sykliwej sylaby 
„kchoooo”; głos ten, przy akompaniamencie trzepotu 
skrzydeł i bicia łapami o wodę, niesie się po wodzie na-
wet kilometr.

 Inne sytuacje to przepychanki np. na wystających 
z wody pniach, najlepiej nadających się do suszenia piór. 
Sylaby są wówczas dźwięczniejsze, mniej modulowane, 
przypominające krakanie, beczenie czy gdakanie, a na-
wet pohukiwanie. W wielu językach nazwa gatunkowa 
nawiązuje do kraczącego „kchooor”.
 W kolonii ptaki odzywają się podobnymi głosa-
mi jak na noclegowiskach, często synchronizowany-
mi w chór. Beczące brzmienie głosu młodych ptaków 
utrzymuje się co najmniej do przedwiośnia.
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13 Czapla siwa Ardea cinerea
 ang. Grey Heron
 fr. Héron cendré
 niem. Graureiher

 0:00 Ptak w locie
 0:06 Ptak zaniepokojony

Typowy głos: ochryple brzmiące „kaaaa”, z naciskiem na „a”, wydawane w rów-
nych odstępach czasu przez samotne ptaki

Gatunek wokalny cały rok.
 Podstawowy głos czapli siwej jest sylabą o łagodnym 
tonie; w sytuacji podekscytowania może w drugiej części 
dochodzić do przegłosu i przeskoku do wyższej tonacji 
(jak np. u dzięcioła zielonego), nadającego głosowi ostry, 
dźwięczny charakter, co jest typowe dla dorosłych ptaków.
 Podobnie jak inne gatunki stadne czaple czę-
sto odzywają się w locie nad zadrzewionymi obsza-
rami w poszukiwaniu towarzystwa do żerowania lub 
(częściej) noclegowiska; wydają wówczas pojedyncze 
dźwięki w równych odstępach czasu.
 Młode osobniki często wydają serię głosów pod-

czas lądowania na że-
rowisku w obecności 
dorosłych ptaków, na-
wet na przedwiośniu.
 Spłoszone czaple odzywają się rzężącym głosem; 
trwa to jeszcze długo po poderwaniu się do lotu.
 W kolonii lęgowej samotne samce potrafią kom-
ponować różne dźwiękonaśladowcze melodie, również 
z klekotaniem dziobem. Są one bardzo ciche i kierowa-
ne bezpośrednio do samic.
 W szczycie przelotu wiosennego lecące czaple 
można usłyszeć nawet nocą.
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14 Bielik Haliaeetus albicilla
 ang. White-tailed Eagle
 fr. Pygargue à queue blanche
 niem. Seeadler

 0:00 Tokująca para

 Typowy głos: przeciągłe, przenikliwe kekanie tokujących młodych 
samców i rzadsze ochrypłe odpowiedzi samic

Gatunek wokalny już w listopadzie, z trzytygodniową 
przerwą rozpoczynającą się w końcu grudnia, po której 
ponownie następuje wzrost aktywności głosowej; kul-
minacja trwa od drugiej połowy lutego do zejścia lodów 
(przedwiośnia). Miejsca zgrupowań ptaków przy pokar-
mie: padlinie pozostawionej przez wilki, stadach zimu-
jących ptaków wodno-błotnych, wymarzających z lodu 
rybach itp. są wtedy wykorzystywane jako areny tokowe 
samców szukających partnerek. Podobne sytuacje mają 
miejsce w okolicach tarlisk leszcza itp. czy przy pierw-
szych wczesnowiosennych ociepleniach, gdy stada pta-
ków wodnych rozpoczynają migrację.
 Dobrane pary lecą na swoje terytoria lub próbują 
zająć nowe. W efekcie można zaobserwować (przeważ-
nie między godziną 9.30 a 10.30) wspólne loty par na 
odległość nawet 15 km do granicy sąsiedniego teryto-
rium. Dochodzi wówczas do walk powietrznych na dużej 
wysokości – tuż pod pułapem chmur – w których biorą 
udział nawet trzy pary jednocześnie; ptaki chwytają się 
szponami i spadają z dużej wysokości.
 Młode ptaki próbują w tym okresie naśladować 
osobniki dorosłe. Towarzyszą temu podobne głosy jak 
podczas toków, stłumione jednak dużą odległością 
i przypominające głos orlika krzykliwego; pomimo to 
ułatwiają zauważenie ptaków na dużej wysokości.

 W okresie wysiadywania jaj bieliki są dość skryte 
i po zejściu z gniazda zazwyczaj się nie odzywają, tyl-
ko krążą w odległości kilkudziesięciu–kilkuset metrów. 
Po wykluciu się piskląt rodzice przeważnie przenikliwie 
głośno zawodzą, krążąc tuż nad koronami drzew; takie 
zachowanie odróżnia ten gatunek od oddalających się 
bezgłośnie orłów przednich. W okresie wychowu piskląt 
bieliki często wylatują do przypadkowo przelatujących 
koczujących ptaków, co kończy się popisami głosowymi 
i czasem akrobacjami powietrznymi.
 Głos bielika może być niezwykle podobny do wcze-
snowiosennych zawodzeń samotnych samców dzięcioła 
czarnego, a samic bielika – nawet do dzięcioła zielonego, 
do tego stopnia, że mogą się one przyłączyć do bielików, 
co potęguje wrażenie podobieństwa i często prowadzi do 
błędnego przekonania, że mamy do czynienia ze wspo-
mnianymi dzięciołami. Co więcej, oba gatunki często 
gniazdują w podobnych miejscach, a dzięcioł czarny – 
w bezpośredniej bliskości bielika. 
 Nad Wisłą co roku zimą można spotkać zgrupowa-
nia bielików często z kilkoma jednocześnie tokującymi 
samcami, przeważnie w czwartym roku życia (rzadziej 
starsze); obiektem toków są nieco młodsze samice.
 Głos bielika bardzo chętnie naśladują nadwiślań-
skie sójki.
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15 Błotniak stawowy Circus aeruginosus
 ang. Western Marsh Harrier
 fr. Busard des roseaux
 niem. Rohrweihe

 0:00 Tokujący samiec
 0:10 Samica żebrząca o pokarm 

 Typowy głos: zawodzące, dość barwne „kaaa” samca w locie to-
kowym oraz ochrypłe, syczące pogwizdywanie „krrrrssss” samicy 
w okolicach miejsca gniazdowego

Gatunek wokalny od przylotu w pierwszej połowie kwiet-
nia do usamodzielnienia się piskląt w okresie żniw (póź-
nym latem).
 Błotniaki stawowe zasadniczo nie utrzymują te-
rytoriów żerowych i ich aktywność głosowa nie jest 
związana z terytorializmem jak np. u myszołowa, lecz 
z zachowaniami socjalnymi w parze i z wychowywaniem 
młodych.
 Samotne samce po przylocie wykonują poziome 
loty przypominające „motyla” w kierunku nadlatują-
cych z dużej odległości i na dużej wysokości samic. 
Wydają przy tym słabe, zadziwiająco wysokie miauczą-
ce „kaaa” lub „kłaaa” (0:00), które mogą przypominać 
ostrzegawcze głosy czajek; głosy błotniaka dochodzą 
jednak z powietrza, i to z dużej wysokości, wydawane 
przez trudnego do zauważenia w tej sytuacji ptaka. Po 
doleceniu do samicy samiec (a czasem kilka samców) 
wykonuje skomplikowane zwroty. Nadal wydaje głosy 
wabiące, starając się przyciągnąć uwagę samicy. Po 
zniżeniu się nad trzcinowisko schodzi z wysokości „kor-

kociągiem” i kolejno pokazuje proponowane miejsca 
gniazdowe w trzcinowisku, wydając przy tym – podnie-
cony obecnością samicy – nieco inny głos: krótkie „ka” 
(0:36). Tego głosu używa również, gdy ogłasza wysia-
dującej samicy przylot z pokarmem, o ile ta nie zauważy 
go pierwsza i nie oznajmi partnerowi swojego miejsca 
głosem żebrania (0:28). W zależności od zmienności 
osobniczej samicy jest on bardziej syczący lub bardziej 
gwiżdżący.
 Młode ptaki, szybko opuszczające gniazdo, regu-
larnie oznajmiają monotonnym głosem – przeciągłym 
gwizdem – swoje miejsce pobytu w trzcinowisku lub na 
sąsiadujących łąkach itp. Głos ten przypomina nadzwy-
czaj długi głos kontaktowy potrzosa (podobny do 0:52 
w nagraniu).
 W związku z zalewowym charakterem Wisły i bra-
kiem trzcinowisk w międzywalu błotniak stawowy nie 
odbywa lęgów bezpośrednio nad Wisłą, lecz na staro-
rzeczach, oddzielonych od zalewów wałem przeciwpo-
wodziowym, czym nieco przypomina bielika.
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16 Myszołów Buteo buteo
 ang. Common Buzzard
 fr. Buse variable
 niem. Mäusebussard

 0:00 Zaniepokojona samica
 0:02 Zaniepokojony samiec

 Typowy głos: miauczące „kiaaaaa” samicy lub „kiiiiiaaa” samca

Nad Środkową Wisłą ptaki lęgowe. Nie odlatują; są tery-
torialne i wokalne cały rok. Zimą tworzy się duża liczba 
terytoriów zimowych, na których ptaki są również wo-
kalne. Wiosną młode mogą próbować zająć terytoria 
lęgowe, czemu towarzyszy nasilona aktywność głosowa.
 Ze względu na szerokie spektrum pokarmowe 
większość ptaków drapieżnych i krukowatych mo-
tywuje myszołowa do obrony miejsca gniazdowego 
czy miejsc żerowania, np. pojedynczych drzew, nawet 
znacznie oddalonych od miejsca gniazdowego. Samce 
zajmują terytoria już od roztopów. Gdy samica okaże 
zainteresowanie, schodzą w falistym locie do drze-
wostanu lęgowego, słabo się wtedy odzywając, i po-
kazują dogodne miejsce gniazdowe (czasem kilka), 
a przy tym intensywnie nawołują. Samica im odpowia-
da, ale rzadziej.
 W połowie marca, gdy oba ptaki są bardziej po-
budzone hormonalnie, rozpoczynają budowę gniazda 
i wówczas przez krótki okres (tydzień–dwa) samica 
towarzyszy samcowi wylatującemu do ptaków inten-
sywnie migrujących na niższych wysokościach, przede 
wszystkim myszołowów, traktowanych jako intruzi. 
Można wtedy usłyszeć różnice w brzmieniu głosu samca 
i samicy w parze. Głos samca (w tle nagrania, 0:06) jest 
krótszy, mniej dźwięczny, bardziej jednostajnie zawo-
dzący i równomiernie opadający. Kończy się równo; nie 

opada tak raptownie jak u samicy czy jeszcze wyraźniej 
u młodych. Głos samicy jest barwniejszy, z wybuchem 
dźwięku na początku i natychmiastowym obniżeniem 
tonacji. „Przeciągnięcie” głosu trwa znacznie dłużej niż 
u samca.
 Karmione przez rodziców podloty nie potrafią 
utrzymać wysokiego, jednostajnie opadającego tonu, 
a z powodu wibrującego zakończenia odzywają się dość 
podobnie do samicy, jednak ich głos jest krótszy i mniej 
barwny; szybko traci energię na nieco wyższym tonie. 
Przy silnym wietrze zniekształcającym dźwięk może się 
on wydawać podobny do głosu młodych jastrzębi.
 W okresie budowy gniazda myszołowy odzywają 
się (przeważnie o świcie) kekaniem, nieco podobnym 
do kekania dorosłych jastrzębi. W trakcie wysiadywania 
jaj są bardzo ciche. Podczas podchodzenia do miejsca 
gniazdowego samiec (nie zawsze, ale często) reaguje 
na obecność człowieka z jeszcze większego dystansu 
niż jastrząb – nawet z 800 m – kilkoma głosami ostrze-
gawczymi, co z powodu dużej odległości wydaje się 
zachowaniem z niczym niezwiązanym. Jeśli nie zosta-
nie się zauważonym, samica przeważnie zrywa się bez 
wydawania głosu i odlatuje, krążąc w dużej odległości. 
Ponieważ jednak u myszołowów, podobnie jak u jastrzę-
bi, istnieje bardzo duża zmienność osobnicza, ok. 1/3 
samic odzywa się kilkakrotnie przy gnieździe, a część 
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odlatuje i odzywa się podczas krążenia, na co reagu-
je dolatujący, ale trzymający się w większej odległości 
samiec. Sporadycznie zdarzają się osobniki wyjątkowo 
agresywne i wokalne (zarówno samce, jak i samice), 
które nie opuszczają okolicy gniazda, a nawet próbują 
atakować człowieka. Młode myszołowy nie odzywają 
się w fazie gałęźnika, lecz nieco później, bo dopiero na 

etapie podlotów (czyli później niż jastrząb); są bardziej 
skryte.
 Głos obu płci może być modulowany, a nawet wi-
brować po pierwszym dźwięku początkowym, co jest 
częste u wznoszących się ptaków.
 Głos młodocianych ptaków jest wyraźnie odróż-
nialny jeszcze na terytoriach zimowych.
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17 Krogulec Accipiter nisus
 ang. Eurasian Sparrowhawk
 fr. Épervier d’Europe
 niem. Sperber

 0:00 Zaniepokojona samica
 0:07 Zaniepokojony samiec
 0:32 Młody ptak

Typowy głos: przeważnie dość ciche kekanie samicy w okresie budo-
wy gniazda lub podczas obrony piskląt

Gatunek niezwykle mało aktywny głosowo jak na pta-
ka drapieżnego. Odzywa się w okresie budowy gniazda 
i wychowywania potomstwa; podobnie młode ptaki od-
zywają się jedynie wyjątkowo.
 Krogulec zachowuje się bardzo skrycie w drze-
wostanach, w których obecny jest jego główny konku-
rent pokarmowy i prześladowca – jastrząb. Gniazduje 
w najgęstszych partiach drzewostanów iglastych, 
w które jest w stanie wlecieć; w młodych, już nawet 
12-letnich, wybiera obrzeża. Pod nieobecność jastrzę-
bia może gniazdować w drzewostanach liściastych.
 Toki powietrzne odbywają się (podobnie jak u ja-
strzębia) bezgłośnie. Samiec, zauważywszy samicę, to-
kuje w wyrafinowanym locie, wskazując jej drzewostan 
gniazdowy. Samica zlatuje z samcem i wtedy dopiero 
ten zaczyna się odzywać kekaniem, wskazując wybrane 
drzewa na posadowienie gniazda. Samica mu odpowia-
da, po czym podejmuje budowę gniazda; od czasu do 
czasu domaga się od samca karmienia. U krogulca nie 
obserwuje się intensywnej fazy tokowania głosowego 
pod koronami drzew drzewostanów o rozpiętości nawet 

1 km (obecnej u jastrzębia) ani intensywnego odzywa-
nia się w trakcie toków powietrznych (takie odbywa my-
szołów).
 Podobnie jak u innych ptaków drapieżnych samica 
w okresie wysiadywania właściwie się nie odzywa, choć 
panuje duża zmienność osobnicza i zdarza się niewielki 
odsetek agresywnych samic (które mogą atakować na-
wet człowieka), szczególnie podczas prób wchodzenia 
intruza do gniazda. Ptak nadlatujący z pokarmem od-
zywa się do młodych, a te odpowiadają mu cichym kwi-
leniem i później popiskiwaniem, o nieregularnie brzmią-
cych sylabach, ale w równym tempie.
 Młode krogulce, podobnie jak jastrzębie, już w fa-
zie gałęźnika regularnie obwieszczają miejsce swego 
pobytu. Sporadycznie zdarzają się młode ptaki, które po 
wylocie z gniazda próbują uprawiać kleptopasożytnic-
two na swoim rodzeństwie. Gdy jeden ptak upoluje ofia-
rę, inne próbują mu ją odebrać; wówczas odzywają się 
wibrującym, szczebiotliwym odstraszającym kekaniem 
– co można sporadycznie usłyszeć nawet do jesieni 
podczas obserwacji polujących ptaków.
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18 Jastrząb Accipiter gentilis
 ang. Northern Goshawk
 fr. Autour des palombes
 niem. Habicht

 0:00 Zaniepokojona samica
 0:01 Młody ptak
 0:15 Zaniepokojony samiec

Typowy głos: charakterystyczne kekanie samca na przedwiośniu, 
w promieniu do 800 m od miejsca gniazdowego (podobne do 0:38 w nagraniu)

Gatunek dość wokalny od końca stycznia do końca lipca 
(do usamodzielnienia się młodych).
 Samce przy ciepłej pogodzie zaczynają kekać już 
w końcu stycznia, z kulminacją w drugiej połowie lute-
go i na początku marca. Latają wtedy po całym drze-
wostanie gniazdowym, odzywając się na jego skrajach. 
Jeśli jest to mały fragment łęgu, obszar ten wynosi kilka 
hektarów, a w przypadku zwartego, jednorodnego płatu 
drzewostanu może się to odbywać nawet w promieniu 
800 m, czyli do około połowy średnicy terytorium. Odzy-
wający się ptak nie wylatuje ponad korony drzew, inaczej 
niż np. myszołów, bielik czy trzmielojad.
 W okresie wysiadywania jastrzębie stają się bar- 
dzo skryte. Będąc w odległości ok. 150–300 m od  
miejsca gniazdowego, czyli na granicy słyszalności, 

można usłyszeć jedną serię ostrzegawczego kekania  
samca – i na tym koniec. Po wykluciu się piskląt jest  
podobnie, choć występuje ogromna osobnicza zmien-
ność reakcji – od zupełnej ciszy do napastliwego  
nieustającego podlatywania, z kekaniem, i nawet  
prób agresji, zarówno samców, jak i (co jest częstsze) 
samic.
 Młode jastrzębie zaczynają się odzywać już na 
gnieździe i gdy wychodzą z niego na gałęzie, ale jeszcze 
nie potrafią latać – w tzw. fazie gałęźnika – co odróżnia 
je od myszołowów, nieodzywających się jeszcze w tej 
fazie. W okresie, gdy młode przesiadują już na gałęziach 
i przelatują, można usłyszeć ich zawodzące pogwiz-
dywania podczas wchodzenia w miejsce gniazdowe – 
chętnie naśladowane przez sójki.
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19 Pustułka Falco tinnunculus
 ang. Common Kestrel
 fr. Faucon crécerelle
 niem. Turmfalke

 0:00 Tokująca para

Typowy głos: szybkie, wibrujące i przenikliwe zawodzenia „kłiii kłiii kłiii kłiii kłiii 
kłiii kłiii” samca w locie tokowym (w zataczanych ósemkach) przed miejscem 
gniazdowym 

Gatunek bardzo wokalny zaraz po przylocie podczas 
poszukiwania miejsca na gniazdo (od końca lutego do 
połowy marca).
 Zestaw głosów i zachowań jest bardzo podobny 
jak u innych sokołów. Podstawowy głos to opisany jako 
typowy modulowany i wibrujący głos tokowy samca, 
również w wersji wznoszącej „kaaaaa” lub opadającej 
„kłaaaa”, wyrażający – poprzez zmienne tempo – różne 
stopnie podniecenia ptaka.
 Głos samicy jest przede wszystkim głośniejszy i co 
ciekawe – wyższy niż samca, jednak mniej „dopracowa-
ny”; często urywany, niestabilnie wibrujący, opadający 
i krótki, w zwrotkach jedynie po dwie–trzy sylaby. Szcze-
gólnie wyraźnie można to usłyszeć podczas kopulacji 
ptaków, odbywających się wielokrotnie w ciągu dnia 
poza miejscem gniazdowym.
 Zdarza się, że sylaby siedzącego, silnie podniecone-
go samca z ofiarą dla samicy zawierają przegłos wyższej 
sylaby na początku „kłaaa” (0:39.5); w efekcie pierwszy 
dźwięk wydawany jest na wdechu, a właściwy, długi, na 
wydechu, przez co przypomina głos większego sokoła 

wędrownego. (Oba ga-
tunki można spotkać 
nad Wisłą i w jej pobli-
żu w okolicach elektrociepłowni i sporadycznie niedaleko 
gniazd kruków na słupach energetycznych).
 Obie płcie mogą się odzywać typowymi dla soko-
łów na gnieździe krótkimi przenikliwymi piskami „ki ki ki 
ki...” (0:13), wydawanymi w bardzo długich seriach. Są 
one bardzo podobne do analogicznych głosów sokoła 
wędrownego i kobuza, jednak znacznie wyższe.
 W obrębie międzywala Wisły pustułka jest gatun-
kiem nielęgowym. Tokujące ptaki można jednak za-
uważyć przy blokach grzewczych i wysokich kominach 
elektrociepłowni Kozienice, Siekierki czy Żerań oraz przy 
wieżach kościelnych na wysokich skarpach pradoliny 
Wisły. Samce wylatują na polowania na gryzonie, przede 
wszystkim norniki, na koszone wały przeciwpowodzio-
we, gdzie jednak zachowują się bezgłośnie i nie bronią 
miejsc żerowania jak myszołowy; można je spotkać 
również tam, gdzie lęgowe myszołowy czy srokosze nie 
bronią swoich żerowisk.
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20 Kobuz Falco subbuteo
 ang. Eurasian Hobby
 fr. Faucon hobereau
 niem. Baumfalke

 0:00 Zaniepokojona para ptaków
 0:44 Tokujący samiec

Typowy głos: przenikliwe, natarczywe kekanie samca, o nieco różni-
cowanym brzmieniu: „kłe kłe ke ke ke ke ke ki ki łi łi”

Gatunek bardzo wokalny od przylotu w ostatnich  
dniach kwietnia do złożenia jaj, przeważnie na począt- 
ku czerwca.
 Nad Wisłą tuż po przylocie samiec śledzi kru-
ki noszące pokarm do gniazda z młodymi. Nawet jeśli 
gniazdo spadło lub pozostała z niego tylko garstka ga-
łązek, a młode kruki siedzą na gałęziach, samiec wydaje 
charakterystyczne okrzyki, latając wokół słupów ener-
getycznych lub w drzewostanach gniazdowych kruka. 
Zdarza się, że utrzymuje terytorium nawet przez kilka 
tygodni i przywabia w pobliże kolejne samice, te jednak 
go porzucają. Samiec w końcu również rezygnuje, ale na 
jego miejsce mogą pojawiać się kolejne, nawet do lipca. 
Jeśli kruki z powodu utraty lęgu porzucają nocowanie 
w okolicy gniazda i oddalają się (często o 600–800 m), 
kobuzy tokują przy nich, a nie przy gniazdach, których 
przeważnie nie są w stanie już odszukać.
 Jeśli jest gniazdo, samica towarzyszy samco-
wi. Ptaki odzywają się w duecie w okolicy gniazda lub 
tuż przed wylotem wysoko w powietrze, żeby wspólnie 
polować (bezgłośnie) na niesione z wiatrem owady. 
Po przejściu młodych kruków na boczne gałęzie, przy 
akompaniamencie charakterystycznego krótkiego „ke”, 

wydawanego w wolnym tempie przez samca (0:44), sa-
mica sprawdza stan zachowania gniazda; wydaje przy 
tym przeciągłe „kiiiii kiiiii kiiiii kiiiii” (podobnie jak pu-
stułki czy sokół wędrowny). Jeśli gniazdo nie jest zbyt 
pochylone i zniszczone, wydrapuje miękką wierzchnią 
wyściółkę i przeważnie po trzech–czterech tygodniach 
przystępuje do zniesienia. W tym samym czasie towa-
rzyszy samcowi w polowaniach wysoko nad gniazdem 
lub w pogoniach za krukami, błotniakami, myszołowami 
itd. – z wyjątkiem sokołów wędrownych, na których wi-
dok para bezgłośnie ucieka niskim lotem.
 W okresie wysiadywania jaj kobuzy są bardzo 
skryte. Gdy opuszczają gniazdo, zazwyczaj wydają kilka  
cichych dźwięków, a następnie bezgłośnie krążą (na 
granicy widzialności). Jeśli dochodzi do utraty lęgu, 
ptaki przez wiele dni intensywnie się odzywają i bez 
ustanku atakują wszystkie ptaki przelatujące w pobliżu.
 Po wykluciu się piskląt przy gnieździe pozostaje 
przeważnie samica. Zachowuje się wtedy i odzywa się 
bardzo agresywnie; często po chwili przyłącza się sa-
miec, trzymający się raczej z daleka. Niektóre samice 
atakują ludzi i reagują intensywnym krzykiem nawet 
w odległości pół kilometra od gniazda.
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21 Żuraw Grus grus
 ang. Common Crane
 fr. Grue cendrée
 niem. Kranich

 0:00  Głos pary ptaków skierowany do przelatującej innej pary 

Typowy głos: donośny, dźwięczny, przypominający brzmienie trąbek 
fanfarowych, nazywany „klangorem”

Gatunek wokalny w okresie stadnej migracji jesiennej 
i wiosennej oraz częściowo w okresie lęgowego teryto-
rializmu, z wyjątkiem okresu wysiadywania.
 Na przedwiośniu natychmiast po przylocie formu-
ją się pary (niejednokrotnie tego samego dnia, w ciągu 
kilku godzin; często ptaki z jednego klucza) i zaczynają 
głosić zajęcie terytoriów charakterystycznymi, modulo-
wanymi w dwóch lub trzech tonacjach fanfarami, wyda-
wanymi w zsynchronizowanym duecie. Klangor niesie 
się na odległość 1,5–2 km i zapewnia równomierność 
dystrybucji terytoriów, niezwykle regularnych u tego 
gatunku. Gdy sytuacja dokoła głoszącej pary jest usta-
bilizowana terytorialnie, ta głosi przez cały dzień w kil-
kunastominutowych odstępach.
 Podczas porannych lub wieczornych ochłodzeń 
ptaki – tuż po przebudzeniu i przed noclegiem, gdy 
nie żerują – odzywają się częściej, w kilku–kilkunastu 
fanfarach; trwa to zwykle 15–30 minut. W ciągu dnia 
motywacją do odezwania się często są przelatujące po-
jedyncze ptaki szukające terytorium.
 W środowiskach suboptymalnych, co w Polsce 
nierzadkie, jest wiele samotnych ptaków, nawołują-
cych pojedynczymi dźwiękami nieprzerwanie w ciągu 
całego dnia. O świcie można też usłyszeć – z jednego 
miejsca – głosy kilku kopulujących okolicznych par 

(niosą się w porannej inwersyjnej warstwie powietrza 
na wiele kilometrów). Ptaki wydają je w krótkich odstę-
pach czasu, co daje wrażenie ich synchronizacji – są to 
charakterystyczne wibrujące dźwięki ekscytacji, trwa-
jące nawet do 30 sekund. Pary, które „siądą na jaja” 
(zbudują gniazda i składają lęg), diametralnie zmienia-
ją zachowanie i stają się niezwykle skryte, a na widok 
drapieżnika czy nawet człowieka „przemykają” skrycie. 
W tym okresie obecność pary można rozpoznać wcze-
snym rankiem i późnym wieczorem, gdy jeden ptak 
z pary oddali się poza zasięg wzroku partnera, a ten, 
który został, wtóruje głosem podobnym do samotne-
go ptaka. Wyjątek stanowi odstraszanie pojedynczych 
przelatujących ptaków. Podobnie skrycie zachowują się 
i rzadko odzywają pary z nielotnymi pisklętami. Po uzy-
skaniu lotności przez młode żurawie ponownie stają się 
głośne i łatwo zauważalne.
 Głos żurawi w locie (np. rodziny z młodymi) z regu-
ły utrzymany jest w jednej tonacji; często poprzedza go 
kilka krótkich sylab.
 Głos młodych, zarówno na ziemi, jak i w locie, to 
niekojarzący się z gatunkiem gwizd – prawdopodobnie 
mimikra głosów drobnych ptaków wróblowych (symula-
cja, że ptak wydający głos jest mniejszym „kąskiem” niż 
w rzeczywistości).
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22 Sieweczka rzeczna Charadrius dubius 
 ang. Little ringed plover
 fr. Pluvier petit-gravelot
 niem. Flussregenpfeifer

 0:00 Głosy kontaktowy i tokowy
 0:55  Interakcje między samcami konkurującymi o terytoria 

Typowy głos: ostrzegawczy „tłeiii” (0:01)

Gatunek wokalny zarówno w okresie przelotów (często 
stadnych), jak i gniazdowania.
 Sieweczki są silnie spokrewnione z grupą rybitw 
rzecznych i morskich, w związku z czym mają bardzo 
podobne głosy, zarówno ostrzegawcze, jak i tokowe. Lot 
tokowy do pewnego stopnia wygląda jak u rybitw – ude-
rzenia skrzydeł przypominają wolny lot motyla. Jednak 
w odróżnieniu od nich sieweczka rzeczna (a także obroż-
na) w trakcie lotu „motyla”, z przerzutami z boku na bok, 
wykonuje repertuar kilku piosenek tokowych. Melancho-
lijnie brzmiące dźwięki, zsynchronizowane z powolnymi 
uderzeniami skrzydeł stanowią (podobnie jak u rybitw) 
wibrującą wersję głosu kontaktowego, o subtelnie zmie-
nianych tonacjach. Jest to dość charakterystyczne krót-
kie „tłi”, a w wersji ostrzegawczej: „tłijjiiii”, powtarzane 
z dość długimi przerwami, ale regularnie.
 Ponieważ sieweczka rzeczna częściej gniazduje 
pojedynczo – nie tylko na piaszczystych wyspach, lecz 

także na łachach połączonych z lądem – łatwo ją za-
uważyć i wyłowić jej głos. Niemniej w wypadku gniaz-
dowania w pobliżu kolonii mew i rybitw (w warunkach 
szumu rzeki i ogólnego zgiełku) może to być trudne, 
szczególnie w obecności rybitw białoczelnych i siewe-
czek obrożnych. W porównaniu z dźwięcznym głosem 
rybitwy białoczelnej głos sieweczki obrożnej to jednak 
prosty gwałtowny gwizd, szybko narastający i nieco dłu-
żej opadający.
 Sieweczka obrożna (w tle nagrania, 0:09) w po-
równaniu z innymi gatunkami gniazdującymi na piasz-
czystych łachach jest dość słabo wokalna, przy czym jej 
dość niski, przeciągły głos kojarzy się raczej z większymi 
siewkami śródlądowymi, szczególnie brodźcem śnia-
dym, często zatrzymującym się na łachach podczas 
przelotu, z którym może być mylona głosowo.
 Spłoszona sieweczka rzeczna przeważnie odzywa 
się trzy–pięciokrotnie, a sieweczka obrożna – jeden raz.
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23 Czajka Vanellus vanellus
 ang. Northern Lapwing
 fr. Vanneau huppé
 niem. Kiebitz

 0:00 Toki samca
 0:05 Samica
 0:37 Zaniepokojenie

Typowy głos: głos tokowy samca w locie manewrowym „tuułłit ti-łu-
-ut ti-łut”, a dodatkowo we fragmentach lotu nurkowego – z głośną wibracją lotek naprzemiennie z donośnymi 
uderzeniami skrzydeł

Gatunek wokalny po zajęciu terytoriów, natomiast pra-
wie bezgłośny w fazie stadnej zimowania i migracji.
 Stada wiosną migrują w niezwykłej ciszy, podobnie 
jak siewki złote. Prawie niesłyszalne są również wtedy, 
gdy odpoczywają lub podrywają się do lotu. Sporadycz-
nie ze spłoszonego stada mogą się odezwać pojedyncze 
ptaki – zróżnicowanymi, urywanymi głosami.
 Po przylocie na potencjalne lęgowiska samce 
rozpoczynają manewrowe loty godowe; manewrowość 
ułatwiają rozbudowane partie dłoniowe skrzydła, przy-
pominające łopatę, z wystającymi końcówkami lotek. 
Podczas lotu pionowego wydają one odgłos przypomi-
nający odgłos skrzydeł łabędzia w locie, gągoła, a nawet 
sterówki kszyka. W fazach lotu poziomego ptak odzywa 
się donośnym „tiiiiiuułłłłit ti-łu-ut ti-łut”, z ochrypłym 
przegłosem w centralnej części. Głos ten opisywany 
jest również jako „czyjaś-ty-czyjaś”, od czego pocho-
dzi współczesna nazwa gatunku. Pierwsza sylaba jest 

bardzo często wydawana przez ptaki siedzące (zarówno 
w nocy, jak i w dzień) do momentu założenia gniazda.
 Odtąd oba ptaki oddalają się od gniazda bezgło-
śnie. Samica początkowo biegnie, a następnie odlatuje 
na odległość 80–200 m i bezgłośnie siada na ziemi. 
W tym czasie samiec może rozpocząć częściowe toki 
w odległości minimum 40 m, co ma funkcję antydra-
pieżniczą – zmylenia co do lokalizacji gniazda.
 Wieczorami i w nocy bywa, że zaniepokojone ptaki 
nie oddalają się od razu, lecz wydają głosy ostrzegaw-
cze: samica najczęściej „tiłuł” (0:55), a samiec – rzę-
żące, wielokrotnie powtarzane „ży”. W sytuacji lekkiego 
zaniepokojenia samiec tuż przed poderwaniem się 
z ziemi odzywa się drugą lub pierwszą sylabą zwrotki  
wydawanej w locie, a samica – przeciągłym „tiiiiłut”.  
Zachowanie ponownie się zmienia w momencie wy-
klucia się piskląt, gdy ptaki głośno odwodzą intruza od 
piskląt.
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24 Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos
 ang. Common Sandpiper
 fr. Chevalier guignette
 niem. Flussuferläufer

 0:00 Głosy kontaktowe
 0:60 Toki

Typowy głos: narastające w szybkim tempie przeciągłe „ti tii tiii tiiii” 
siedzącego ptaka, powtarzane kilkakrotnie po poderwaniu się

Gatunek bardzo wokalny w okresie terytorializmu lęgo-
wego.
 Zwrotka głosu ptaka lecącego składa się z podob-
nych sylab jak u ptaka siedzącego, jednak w większej 
liczbie – nawet do 15 sylab. Podobnie jak w wypadku 
zimorodka głos przelatującego brodźca ulega wyraźne-
mu zniekształceniu tempa na skutek efektu Dopplera, 
co – biorąc pod uwagę charakter głosu – powoduje, że 
nie widząc ptaka, trudno ocenić: nadlatuje czy odlatu-
je. Wydłużane sylaby w zwrotce ptaka nadlatującego, 
poddane efektowi Dopplera, upodabniają się długością 
i niekiedy ma się wrażenie, że ptak ani się nie zbliża, 
ani nie oddala. A gdy już przeleci, wydaje się, że nabrał 
niewiarygodnej prędkości, podczas gdy faktycznie jej 
nie zmienił. W tych specyficznych sytuacjach – ale czę-

stych nad rzeką – jego głos może być bardzo podobny 
do głosu samotnika.
 Ptaki w okresie toków lub spłoszone – szczególnie 
w rodzinie z młodymi (w drugiej połowie lata) – odzywa-
ją się serią dźwięków. Krótkie i opadające sylaby (0:14.4) 
przypominają wówczas głos łęczaków. Oba gatunki 
okresowo na przelocie są nawet liczniejsze nad Wisłą od 
piskliwca, co potęguje możliwość pomyłki.
 Tokujące ptaki w dość typowym dla siewkusów 
locie, zawierającym popisy synchronizacji lotu (przypo-
minającym lot motyla) i głosu, odzywają się do samic 
piosenką (0:19.6), która składa się z różnorako modu-
lowanych przeciągniętych sylab. Odróżnia to piosenkę 
piskliwca od monotonnych, niemodulowanych długich 
części zwrotek piosenki sieweczki rzecznej.
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25 Krwawodziób Tringa totanus
 ang. Common Redshank
 fr. Chevalier gambette
 niem. Rotschenkel

 0:00 Głosy kontaktowe
 0:05 Toki
 0:19 Zaniepokojenie

Typowy głos: trzysylabowe „kiiii-łi-łi” zaniepokojonych ptaków, 
z charakterystycznie opadającą, przeciągniętą pierwszą sylabą; kolejne są utrzymane w podobnej tonacji co 
pierwsza

Gatunek silnie wokalny w okresie terytorialnym, a po 
przejściu w tryb stadny związany z migracją jesienną – 
bardzo cichy.
 Tuż po przesileniu zimowym, czyli z początkiem 
kalendarzowej zimy, ptaki na zimowiskach w zachod-
niej Europie rozpoczynają (intensywniejszą z każdym 
ociepleniem) aktywność głosową. Kontynuują ją na 
przelocie wiosennym, następującym tuż po przelotach 
czajki (czym się różnią), a przed pozostałymi brodźca-
mi śródlądowymi, z którymi później żerują w luźnych 
stadach. Generalnie głos kontaktowy (zaniepokojenia) 
krwawodzioba bardzo przypomina tonacją i charakte-
rem głosy innych ptaków występujących na łąkach zale-
wowych i ma międzygatunkową funkcję ostrzegawczą.
 Aby odróżnić głosy współwystępujących siewku-
sów, należy liczyć sylaby w zwrotkach, zwracać uwagę, 
czy dźwięki opadają, czy się wznoszą, oraz czy nie mają 
wibrującego – modulowanego charakteru. W tych zgru-

powaniach krwawodziób odzywa się przeważnie trójsy-
labowo, co różni go od brodźca śniadego, wydającego 
szybko pojedynczą sylabę, z daleka brzmiącą jak dwie 
(„tułit”, początkowo opadająca, następnie wznosząca 
się; druga część nie jest utrzymana na jednym tonie), 
czy kwokacza, który wydaje opadające dwie–cztery sy-
laby. Przelatujące nad rzeką stadko może głosowo przy-
pominać samotniki lub piskliwce.
 Głos tokowy (0:34) może być w miejscach lęgo-
wych pomylony z głosem rycyka, ze względu na nieco 
podobne tempo, choć szybsze, i co ważne – stałe (u ry-
cyka tempo, niezależnie od rodzaju głosu, stopnio-
wo przyspiesza, przy jednoczesnym skracaniu sylab, 
a w długotrwałym wysokim locie tokowym jest bardzo 
powolne). Głos ostrzegawczy (0:42.6) w wypadku gwał-
townego spłoszenia to krótka seria ostro brzmiących 
sylab, a przy gnieździe – przenikliwych, wysokich gwiz-
dów (0:55).
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26 Śmieszka Chroicocephalus ridibundus
 ang. Black-headed Gull
 fr. Mouette rieuse
 niem. Lachmöwe

 0:00 Głos w pobliżu kolonii
 0:24 Głos zaniepokojenia

Typowy głos: zawodzące, miauczące sylaby o wibrującym charakte-
rze i opadającej tonacji, przypominające śmiech (np. 0:01.5)

Jak inne gatunki stadne przez cały rok śmieszki są 
bardzo wokalne – najbardziej spośród rodzimych ga-
tunków. Nad Wisłą są to mewy dominujące głosowo 
(poza okresem zimowym, ponieważ w ciężkie zimy 
odlatują).
 Głos, od którego pochodzi nazwa gatunku, jest wy-
dawany prawie wyłącznie w okresie lęgowym przez ptaki 
łączące się w pary lub w pobliżu kolonii lęgowej. Brzmi 
jak głośny, zawodzący śmiech. Typowe w tym czasie są 
również, wydawane parami, krótkie głosy ostrzegawcze 
o krakliwym charakterze (np. 0:00); ptaki posługują się 

nimi także wtedy, gdy rywalizują o pokarm. Z powodu 
głosów tego rodzaju jedną z pierwszych nazw nadanych 
temu gatunkowi była „wrona morska”, a napływ ptaków 
z góry rzeki w efekcie zmywania kolonii zwiastował nad-
chodzącą powódź.
 Charakterystyczne piskliwe głosy młodych ptaków 
są wyróżnialne w żerujących stadach nawet do lutego.
 Podobnie jak u innych gatunków stadnych używa-
jących dość prostych sylab do „kodowania” informacji, 
przekaz jest zawarty w liczbie powtórzeń sylab, odstę-
pach i (w mniejszym stopniu) ich długości. 
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27 Mewa siwa Larus canus
 ang. Mew Gull
 fr. Goéland cendré
 niem. Sturmmöwe

 0:00 Żerujące ptaki

Typowy głos: miauczące wysokie „kiaaał”, zadziwiająco wysokie jak 
na tak duży gatunek ptaka

Gatunek bardzo wokalny przez cały rok, tak jak inne ga-
tunki stadne w okresie całego roku.
 To właśnie od miauczącego głosu mewy pospo-
litej pochodzi nazwa zbiorcza „me-wa” i angielska 
nazwa gatunku. Każdy gatunek mew współwystępu-
jących z mewą pospolitą ma głos wyraźnie różniący 
się tonacją – używanym „pasmem dźwiękowym”. 
W efekcie jeden gatunek jest słuchowo skalibrowa-
ny na własne „pasmo dźwiękowe”, a „pasma” innych 
gatunków traktuje jako szum tła. Zrozumienie tego 
faktu ułatwia słyszenie głosów różnych gatunków 
w stadach mieszanych, jednak w przypadku mewy 
pospolitej i śmieszki nie jest to łatwe, ponieważ głos 
wydawany przez mewę pospolitą jest jedynie nieco 
wyższy niż śmieszki, a do tego dość cichy. Dlatego 
warto zapamiętać, że „miauczenie” mewy pospolitej 
(w uboższej wersji – gwizd) utrzymany jest na jednym 
tonie, w odróżnieniu od opadającego, spazmatyczne-
go „śmiechu” śmieszki.

 W sytuacjach silniejszego pobudzenia – np. kon-
kurencji o pokarm w stadach polęgowych – ptaki wydają 
ostrzegawcze, wibrujące, długie kraknięcia (o funk-
cji międzygatunkowej) w wysokiej, „piskliwej” tonacji, 
jednak nigdy nieopadające jak u śmieszki. Ptaki silnie 
podniecone w momencie walki o pokarm wydają oba 
rodzaje dźwięków: i miauczące, i kraczące, w wersji 
z przegłosem na wyższą tonację (o oktawę), a w fazie 
kulminacji walki – z charczącym bezbarwnym począt-
kiem czy końcem sylaby.
 Mewa pospolita używa również ostrzegawczego 
„zawodzenia”, czytelnego dla większych gatunków mew 
(0:26); są to piskliwe dźwięki, wysokie w porównaniu np. 
z mewą białogłową czy (rzadziej, w okresie lekkich zim) 
z mewą srebrzystą lub siodłatą.
 Dość niezwykłym głosem – nie tylko jak na mewę, 
ale ptaka w ogóle – jest mechanicznie precyzyjny gwizd 
poprzedzający kopulację, wydawany nawet przez kilka 
minut, który można wyłowić z odgłosów kolonii.
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28 Mewa czarnogłowa Ichthyaetus melanocephalus
 ang. Mediterranean Gull
 fr. Mouette mélanocéphale
 niem. Schwarzkopfmöwe

 0:00 Głos pary ptaków w pobliżu kolonii śmieszek

Typowy głos: flegmatycznie nosowe, bezdźwięczne miauknięcia 
z przegłosem w centralnej części sylaby, wydawane w długich inter- 
wałach

Gatunek przeważnie samotniczy i w odróżnieniu od 
stadnych mew (a podobnie jak mewa mała) wokalny 
jedynie w okresie lęgowym.
 Mewa czarnogłowa jest często lęgowa w uprzy-
wilejowanych, najbezpieczniejszych i najwyższych 
centralnych partiach kolonii innych mew, przeważnie 
śmieszek i mew pospolitych (siwych). W przypadku 
obecności większych gatunków – np. mew białogłowych 
– w pewnym od nich oddaleniu i nieco niżej na wyspie. 
Z tych miejsc można usłyszeć charakterystyczne, wy-
bijające się głosy tych ptaków, wydawane w niższej to-

nacji, a przez to łatwo rozprzestrzeniające się na duże 
odległości i separujące się wyraźnie od tła dźwiękowe- 
go wyższych głosów mniejszych gatunków mew. Głos 
jest dość donośny i często można usłyszeć ptaki ko-
munikujące się nawet na odległość kilkuset metrów,  
gdy jeden wysiaduje, a drugi odpoczywa w grupie na 
krańcu kolonii.
 W sytuacji zagrożenia mewy czarnogłowe – prze-
ważnie pojedyncze – wzbijają się z innymi gatunkami 
mew, a ich obecność jest wtedy znacznie łatwiejsza do 
wychwycenia słuchowo niż wizualnie.



33

29 Mewa srebrzysta Larus argentatus
 ang. European Herring Gull
 fr. Goéland argenté
 niem. Silbermöwe

 0:00 Żerujące ptaki
 0:22 Zaniepokojenie obecnością bielika

Typowy głos: natarczywy, przenikliwy, przypominający przeponowy 
chichot; składa się z początkowo wolnych, długich sylab, stopniowo 
skracanych i narastających w tempie oraz głośności 

Jak inne gatunki stadne – gatunek wokalny w okresie 
całego roku.
 Pomimo że podstawowy zawodzący głos jest ko-
jarzony wyłącznie z tym gatunkiem, służy on również 
do komunikacji międzygatunkowej, np. między mewa-
mi siodłatą, żółtonogą, duńską, brytyjską, białogłową, 
romańską, a nawet pospolitą (siwą), które zimą można 
spotkać nad Wisłą. U poszczególnych gatunków róż-
ni się jedynie niuansami, takimi jak wysokość i barwa 
dźwięku; mewa srebrzysta plasuje się pod względem 
wysokości tonacji powyżej mewy siodłatej, wydającej 
najniższe dźwięki.
 Specyficzny gatunkowo jest natomiast gwiżdżący 
głos kontaktowy, dźwięczny i przenikliwy, z przegłosem 
na wyższą tonację (o oktawę) na samym początku sy-
laby (0:08.6), czym uderzająco różni się od flegma-
tycznej, początkowo opadającej, nosowej sylaby mewy 
białogłowej (0:09.9), z przegłosem na wyższą tona-
cję (a właściwie z powrotem do tonacji początkowej) 

w centralnej części sylaby, czasem o szczekliwym cha-
rakterze (0:11.8). 
 W okresie zimowym na Wiśle można spotkać co 
najmniej dwa podgatunki mewy srebrzystej, różniące się 
nieco wielkością, a zatem i wysokością tonacji. Obecne są 
również mewy białogłowe, a w pobliżu zgrupowań ptaków 
wodnych, padliny i bielików – mewy siodłate.
 Północne gatunki mew odlatują dość gwałtownie, 
począwszy od większych gatunków – dosłownie w ciągu 
jednego–trzech dni do tygodnia po pierwszym ocie-
pleniu w końcu lutego. W szczycie przelotu można je 
usłyszeć nawet nocą. W tym okresie odlatujące gatunki 
zastępowane są napływającymi południowymi mewami 
białogłowymi i sporadycznie romańskimi lub ich mie-
szańcami.
 Znaczna część informacji głosowej – podobnie jak 
u innych gatunków stadnych – zawarta jest w sposobie 
komponowania liczby powtórzeń podstawowej sylaby 
kontaktowej i ich tempa.
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30 Rybitwa białoczelna Sternula albifrons
 ang. Little Tern
 fr. Sterne naine
 niem. Zwergseeschwalbe

 0:00 Tokujące ptaki

Typowy głos: wysokie, krótkie, kontaktowe „kirre”, powtarzane w se-
riach po trzy–pięć sylab

Gatunek dość mało wokalny; toki ograniczone są do 
okolic kolonii.
 Rybitwy białoczelne polują przeważnie samotnie 
i – co typowe dla gatunków samotniczych – są wówczas 
mało wokalne.
 Podobnie jak reszta rzecznych i morskich rybitw 
mają zestaw trzech podstawowych głosów: kontaktowy, 
tokowy i ostrzegawczy. Głos tokowy jest serią szybkich 
podobnych sylab (0:39), które na tle szumu rzeki, nie-
wyraźnie słyszane, mogą się kojarzyć z głosami sie-
weczki obrożnej (te jednak mają złożone, modulowane 
brzmienie, a nie proste jak u rybitwy). Toki nie są tak 

spektakularne jak w przypadku rybitwy rzecznej i odby-
wają się raczej w poziomie, a nie w pionie, często więc 
ptaki już po chwili od rozpoczęcia tokowania oddalają 
się poza granicę komfortowej słyszalności.
 W różnych sytuacjach kontaktowych ptaki odzywają 
się sylabą „kirre”, która wysokością bardziej przypomina 
głos sieweczki niż rybitwy, a także dwu- lub trzysylabo-
wym „kikaniem”. W wersji dwusylabowej źle zapamiętany 
lub nieuważnie słuchany głos może przypominać sie-
weczkę obrożną, jednak wysokość tonów jest odwrotna 
– u  rybitwy białoczelnej pierwszy dźwięk jest wyższy, 
a drugi niższy i wydawane są wyraźnie oddzielnie.
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31 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo
 ang. Common Tern
 fr. Sterne pierregarin
 niem. Flussseeschwalbe

 0:00 Konkurencja o pokarm i podczas toków
 0:11  Polowanie na ryby dostrzeżone pod powierzchnią wody 

Typowy głos: kontaktowe opadające „kirrreee”; zaczyna się od wy-
sokiego „ki”, jest trójczłonowe i długością przypomina głos śmieszki 
(czym zupełnie różni się od krótkiego, „sieweczkowego” głosu rybitwy białoczelnej)

Ptaki bardzo wokalne wiosną, w okresie poszukiwania 
miejsc gniazdowych i dobierania się w pary już na prze-
locie.
 W trakcie długich, rozciągniętych do późnego lata 
toków ptaki często lecą w sposób charakterystyczny dla 
rzecznych i morskich rybitw – „skrzydło w skrzydło” – 
a później w grupkach po trzy–cztery ptaki nad kolonią, 
wzbijając się coraz wyżej i testując swoją sprawność 
lotu. Samce odzywają się w tym czasie dźwięcznym, 
przeciągłym i przenikliwym dwuczłonowym „krrrryyyy”, 
przy czym zgrzytliwy początek z wibrującym „rrrr” po-
zbawiony jest ostrzegawczego członu „ki”, typowego 
dla głosu kontaktowego. Wibrujące „rrrr” jest wyższe od 
następującego po nim bezbarwnego, kraczącego „yyy”. 
 Samica w tym czasie (często w towarzystwie 
dwóch samców, wydających jeszcze inny rodzaj głosu 
– podstawową chrapliwą sylabę „krrrryyyy”) odzywa się 

kontaktowym zawołaniem „kik”, krótkim i piskliwym, po-
wtarzając je wielokrotnie raz za razem.
 Po dobraniu się w pary ptaki polują samotnie; 
zachowują się wtedy cicho, ale po dostrzeżeniu zdo-
byczy zbyt głęboko pod powierzchnią wody zaczynają 
wydawać kontaktowe „kirrrr” (używane przy różnych 
okazjach socjalnych), co wabi inne ptaki. Po upolowaniu 
ryby, niosąc ją w dziobie, również odzywają się charak-
terystycznymi głosami kontaktowymi i tokowymi, w za-
leżności od miejsca i bliskości partnera.
 Ponieważ rybitwy białoczelne przelatują nad 
śródlądziem, czasem można je usłyszeć, gdy schodzą 
z wysokiego lotu do polowania lub tokują między różny-
mi zbiornikami wodnymi. Podstawowa sylaba „krrryyy” 
jest odróżnialna od chichotu śmieszki czy zawodzącego 
głosu mewy pospolitej dzięki zmianie tonacji na niższą 
w połowie trwania sylaby, czego nie ma u mew.
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32 Rybitwa czarna Chlidonias niger
 ang. Black Tern
 fr. Guifette noire
 niem. Trauerseeschwalbe

 0:00 Tokujące ptaki w pobliżu kolonii
 0:18 Młode ptaki żebrzące o pokarm

Typowy głos: opadające piskliwe „kirrrrrr”, z jednostajnym począt-
kiem i lekko wibrującym „r”; często głos jest spokojniejszy, bez wibru-
jącego „r”, i brzmi bardziej piskliwie: „kiiiieeee”

Gatunek całorocznie stadny, a przez to dość wokalny, 
szczególnie w okolicach kolonii lęgowych oraz w sta-
dach przednoclegowych i żerowych. Na przelocie i pod-
czas żerowania odzywają się jednak dużo rzadziej niż 
pozostałe śródlądowe („błotne”) gatunki rybitw – biało-
skrzydła i białowąsa.
 Głosy rybitw śródlądowych są znacznie mniej 
skomplikowane niż rybitw rzecznych i morskich ze 
względu na „naziemny” sposób toków i odmienne toki 
z pokarmem w powietrzu. U rybitwy czarnej składają 
się z mało zgrzytliwej w porównaniu z pozostałymi ry-
bitwami śródlądowymi sylaby „kirrrr”, która zależnie 
od sytuacji ma mniej lub bardziej wyraźnie zaznaczone  
początkowe „kie” i mniej lub bardziej dźwięczne „r”; 
sylaby są różnej długości, przy czym zróżnicowane jest 
także natężenie powtórzeń.
 W okresie lęgowym rybitwy czarne często żerują 

stadnie – żywią się owadami, które roją się nad kępami 
zanurzonej roślinności – jednak wydają przy tym tylko 
pojedyncze ciche dźwięki: bardzo krótkie początkowe 
fragmenty podstawowej sylaby w postaci „kii”.
 Podstawowy głos „kirrrrrr”, intensywny i z wyraź-
nie zaznaczonym „ki” oraz wibrującym „r”, brzmi bardzo 
podobnie do głosu rybitwy rzecznej; łatwo wtedy o po-
myłkę. Jednak po wsłuchaniu się w głos rybitwy czarnej 
można usłyszeć, że jest on ciągły (legato), modulowany, 
podczas gdy rybitwa rzeczna odzywa się staccato – se-
rią szybkich, wyraźnie rozdzielonych sylab.
 Na tym samym polega główna różnica mię-
dzy rybitwami rzecznymi i morskimi a śródlądowymi. 
Te pierwsze odzywają się seriami rozłącznych sylab 
(staccato), drugie – jedynie modulowanym, mniej lub  
bardziej zgrzytliwym dźwiękiem legato, łączonym 
w „okrzyki”.
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33 Grzywacz Columba palumbus
 ang. Common Wood Pigeon
 fr. Pigeon ramier
 niem. Ringeltaube

 0:00 Toki
 0:43 Toki na gnieździe

Typowy głos: głębokie gruchanie – trzykrotnie powtórzona sekwencja 
pięciu sylab: „uuh-hu hu-huu ah huu-hu hu-huu ah huu-hu hu-huu ah”

Gatunek wokalny w okresie terytorialnym przy gnieź-
dzie. W czasie stadnego koczowania letniego, migracji 
czy zimowania nie wydaje głosów krtaniowych. 
 Zarówno w trybie stadnym, jak i terytorialnym 
funkcję głosu ostrzegawczego spełnia głębokie kla-
śnięcie skrzydłami, co jest również międzygatunkowym 
sygnałem do ucieczki stada lub partnera.
 Głos terytorialny – pohukiwanie (gruchanie) – 
składa się ze zwrotek zbudowanych z trzykrotnie po-
wtórzonej sekwencji pięciu sylab „uuh-hu hu-huu ah”, 
przy czym dwie kolejne sekwencje zaczynają się w wyż-
szej, stałej tonacji niż pierwsza, co daje: „uuh-hu hu-
-huu ah huu-hu hu-huu ah huu-hu hu-huu ah”, często 
kończone bez części ostatniej sylaby, przeważnie „ah”.
 Samiec tokujący bezpośrednio z gniazda – 
w obecności przyglądającej się mu samicy – śpiewa 

ciszej i o oktawę niżej; głos ten jest dość zróżnicowa-
ny osobniczo: przeważnie powtórzeniu podlega któ-
raś z sylab (np. po końcowym „ah”), dodawana jest 
inna, podobnie brzmiąca (0:10) lub zwielokrotniane 
są środkowe sylaby sekwencji „hu” (nawet kilkakrot-
nie). Ciekawie brzmią grzywacze zwielokrotniające 
początkowe „huu”. Niektóre osobniki są w stanie 
modulować powtórzone sylaby, co przypomina śpiew, 
czy zupełnie zmieniać melodię powtarzanych se-
kwencji.
 Gdy samica „wizytuje” gniazdo, znajdujący się 
obok samiec „wzdycha” do niej głębokim, ochrypłym 
dwutonowym „UUU-HUUU” (0:53), powtarzanym wie-
lokrotnie, po czym często leci za samicą w charaktery-
stycznym locie tokowym, z głośnym klapaniem skrzydeł 
w szczytowych partiach kreślonej sinusoidy.
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34 Sierpówka Streptopelia decaocto
 ang. Eurasian Collared Dove
 fr. Tourterelle turque
 niem. Türkentaube

 0:00 Głos w locie
 0:03 Toki
 1:09 Odgłos skrzydeł

Typowy głos: głębokie gruchanie, na które składa się wielokrotnie 
(przeważnie 8–12 razy) powtarzana sekwencja „huu-huu hu”

Podobnie jak grzywacz gatunek wokalny w terytorialnej 
fazie okresu lęgowego, a prawie niesłyszalny w polę-
gowej fazie stadnej w okresach ochłodzenia jesienią 
i w styczniu.
 Zasadniczo sierpówki przystępują do toków w po-
czątkach lutego, a w drugiej połowie miesiąca mogą już 
rozpoczynać budowę gniazd. W Polsce dochodzi jednak 
do zaburzenia rocznej aktywności głosowej tego połu-
dniowego gatunku – jesienią, przy długości dnia w listo-
padzie podobnej jak w lutym i przy utrzymujących się 
wyższych temperaturach ptaki z każdym rokiem coraz 
częściej przystępują do toków jesiennych.
 Samotne ptaki gruchają w obrębie dość ściśle 
określonego terytorium, a połączone w pary – w bez-
pośredniej bliskości partnera (a niekoniecznie miejsca 
gniazdowego); są przy tym bardziej agresywne niż grzy-
wacze.
 Zasadniczo odzywają się powtórzeniami trzech 
sylab „huu-huu hu”. Głos ten jest wydawany w dwóch 
odmianach – agresywnej i wabiącej. W agresyw-
nej wobec konkurenta samiec, przeważnie samotny, 
oznajmia przylot gruchającym „ghaaaa”, przy charak-

terystycznym gwiżdżącym akompaniamencie skrzydeł 
i ostrzegawczym klaśnięciu podczas podrywania się. 
W tej odmianie początkowa sylaba kilku pierwszych se-
kwencji jest wydawana niżej, a kolejnych – coraz wyżej, 
co w efekcie daje: „uh-huu hu uh-huu hu uhh-huu hu 
hhu-huu hu hhu-huu hu huu-huu hu huu-huu hu hu-
u-huu hu”. Ostatnia sekwencja przeważnie jest urwana 
i nie zawiera „hu”. Od niej pochodzi drugi człon łacińskiej 
nazwy gatunku „deca-oc-to”.
 Drugi, zalotny rodzaj gruchania charakteryzuje się 
użyciem jedynie pierwszej wersji sylaby początkowej 
„uh”, bez stopniowej zmiany w „huu”. Końcowa (trze-
cia sylaba) jest długa, podczas gdy w agresywnej wer-
sji głosu – krótka. Sekwencje nie są łączone w zwrotki 
i mogą być wykonywane nawet przez kilkanaście minut, 
w długich odstępach i generalnie w bardzo rozwlekłej 
formie, nasilające się w momentach przelatywania sa-
mic czy pojawienia się konkurentów.
 Inaczej niż pospolity w międzywalu Wisły grzywacz 
sierpówka jest lęgowa jedynie na sąsiednich terenach 
zurbanizowanych, jednak często można ją usłyszeć, 
spacerując wzdłuż wałów przeciwpowodziowych.
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35 Dudek Upupa epops
 ang. Eurasian Hoopoe
 fr. Huppe fasciée
 niem. Wiedehopf

 0:00 Toki
 0:47 Zaniepokojenie

Typowy głos: szybkie, dudniące „hup-hup”

Gatunek wokalny wyłącznie w fazie terytorializmu lęgo-
wego; na przelocie i w trakcie lotu nie wydaje głosów.
 Od przylotu samotne samce odzywają się w ciągu 
całego dnia głosem terytorialnym – przez 2–4 minuty 
w jednym miejscu; następnie przelatują w inne (odległe 
przeważnie o ok. 300 m) i ponownie wydają głos. 
 Po dołączeniu samicy ptaki zmieniają formę ak-
tywności i odzywają się z bezpośredniej bliskości dziupli 
gniazdowej – wyłącznie o świcie (do późnego wschodu 
słońca), przed rozpoczęciem żerowania. Część osła-
bionych ptaków zachowuje się podobnie w pierwszych 
dniach po przylocie i w okresach długotrwałych ciągłych 
deszczy lub upałów, gdy trudno zdobyć pokarm.
 Konkurujące ze sobą samce odzywają się sekwen-
cjami trzy-, a nawet czterosylabowymi, w szybszym 
tempie (w tle nagrania). Takie sekwencje wplatają rów-
nież samotne ptaki (0:03), gdy np. przeleci większy ptak 
lub w pobliżu zaczną odzywać się inne gatunki o gło-
sach mających podobną tonację, takie jak kukułka czy 
sierpówka.

 Typowy dudniący głos dudka zaczerpnięto nie tyl-
ko do polskiej nazwy gatunkowej, lecz także do nazw  
w innych językach: niemieckim – Wiedehopf (co znaczy 
„powtarzający hopf”), francuskim, łacińskim czy an- 
gielskim. 
 W chwilach większego zaniepokojenia podczas 
śpiewu, szczególnie przy gnieździe, dudek ochryple sy-
czy „khhhhał”, co jest wyróżnialne z otoczenia, gdy stoi 
się w bezpośredniej bliskości ptaka.
 Nie odzywa się w nocy, jak to robi kukułka czy wło-
chatka, której głos na przelocie brzmi bardzo podobnie 
(w wyjątkowo „mysie” lata włochatka wydaje głos rów-
nież za dnia, i to w częściowo pokrywających się śro-
dowiskach: starych drzewostanach w pobliżu dużych 
zrębów). Wyjątkowo można pomylić dudka z huczkiem 
ziemnym (płaz), odzywającym się w podobnej tonacji 
i tempie; oczywiście jego głos dochodzi z wody i jest 
słyszalny z kilkudziesięciu metrów. Gdy dudek gniazduje 
w obrębie zabudowań, jego syczący głos może być wzię-
ty za głos płomykówki.
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36 Zimorodek Alcedo atthis
 ang. Common Kingfisher
 fr. Martin-pêcheur d’Europe
 niem. Eisvogel

 0:00 Przelatujący ptak
 0:32 Zaniepokojenie
 0:35 Agresja wobec konkurenta

Typowy głos: pojedyncze, łagodnie brzmiące, choć przenikliwe „tii”, 
wydawane w niskim locie nad wodą (wczesną zimą – sporadycznie nad lądem)

Gatunek wokalny cały rok z powodu silnego terytoriali- 
zmu, choć zimą znacznie słabiej.
 Podstawowa sylaba „tii” (w j. angielskim opisy-
wana jako „zii”), wydawana jest w locie nad wodą. Po-
nieważ ptak przelatuje szybko i odzywa się w bardzo 
równych odstępach czasu, to na skutek efektu Dopplera 
wydaje się, że nadlatujący osobnik odzywa się coraz 
częściej, a odlatujący – coraz wolniej.
 Gdy ptak siada w czatowni, skraca sylabę „tii” i łą-
czy ją z kolejną, przeciągłą i niższą w tonacji, co brzmi 

jak „tu-iiiii”; powtarza to w sekwencji „tu-iii tu-iii” (jak 
w nagraniu).
 W częstych późnym latem i jesienią sytuacjach 
konfliktowych z ptakami młodymi, które wlatują na 
terytoria par późno powtarzających lęgi lub mających 
kolejny lęg, wydają serie szybko następujących po sobie 
krótkich dzwoniących dźwięków podstawowych. Pta-
ki mogą się tak przepędzać nawet kilkanaście minut; 
siadają przy tym w różnych nietypowych miejscach, np. 
bezpośrednio na brzegu.
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37 Dzięcioł czarny Dryocopus martius
 ang. Black Woodpecker
 fr. Pic noir
 niem. Schwarzspecht

 0:00 Głosy terytorialne
 0:08 Agresja
 0:11 Bębnienie
 0:33 Głos przy dziupli

Typowy głos: donośne kekanie „ki kii kiii kiii kiii Kiii Kiii Kiii Kiii kiii kiii kiii kiii kiii kiii 
kiii”, stopniowo narastające i osiągające najwyższą głośność w centralnej lub dru-
giej części okrzyku, co różni go od dzięcioła zielonego czy zielonosiwego

Gatunek terytorialny i wokalny cały rok. Najcichszy jest 
w okresach mrozów i niedostatków pokarmu.
 Sezon lęgowy i związana z nim specyficzna ak-
tywność głosowa rozpoczyna się już w końcu lutego 
(podobnie jak u kruka). Podstawowym głosem tery-
torialnym obu płci na początku sezonu lęgowego jest 
„kikanie”, zaczynające się od dość niskiej, krótkiej i ci-
chej sylaby „ki”; następne osiągają większą rozpiętość 
tonalną i generalnie są wyższe, a przy tym – co istotne 
– najgłośniejsze w centralnej lub drugiej połowie okrzy-
ku, co jest dość wyjątkowe wśród ptaków. Umożliwia to 
odróżnienie dzięcioła czarnego od wydających podob-
ny głos dzięciołów zielonego (współwystępującego na 
skrajach międzywala Wisły) oraz zielonosiwego i ich 
mieszańców (sporadycznie w górnych partiach Środko-
wej Wisły).
 Co ciekawe, nad Wisłą głos dzięcioła czarnego 
może być bardzo często mylony z głosem bielika, ze 
względu na nieco podobne tempo i tonację, przy czym 
u bielika tempo jest zmienne niezależnie od partii 
zwrotki, a kolejne sylaby mogą być modulowane i bar-
dzo różnić się tonacją.

 Po zdobyciu pary ptaki zaczynają często odzywać 
się drugim rodzajem głosu terytorialnego specyficzne-
go dla okresu lęgowego – bębnieniem. Samotne ptaki 
w tym okresie (przeważnie do połowy marca, a w miej-
scach suboptymalnych – nawet całe lato) prawie w ogó-
le nie bębnią.
 Bębnienia dzięciołów różnych gatunków rozróż-
nia się po długości trwania, tempie i jego zmianie oraz 
momencie największej głośności. Tonacja i barwa nie są 
istotne, ponieważ zależą od gatunku drewna itp. W mię-
dzywalu Środkowej Wisły można usłyszeć trzy bębniące 
gatunki dzięciołów: dużego, dzięciołka i czarnego. Głos 
dzięciołów czarnego i dużego osiąga kulminację gło-
śności na początku, przy czym bębnienie dzięcioła czar-
nego jest co najmniej dwukrotnie dłuższe, a w trakcie – 
cichnie. Bębnienie dzięciołka może być równie długie, 
ale jest utrzymane na jednakowym poziomie głośności.
 W okresie terytorialnym często dochodzi do kon-
fliktów między ptakami tej samej płci (dwoma, a nawet 
trzema parami) i do wymiany charakterystycznych 
okrzyków (w tle nagrania), połączonych z pogoniami 
i innymi rodzajami głosów.
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 W czasie lęgów dzięcioły czarne stają się niezwy-
kle skryte i odzywają się jedynie w pobliżu dziupli przy 
zmianie podczas wysiadywania lub w trakcie karmie-
nia. W okresie terytorializmu polęgowego wydają dwa 
rodzaje głosu, przed zapadnięciem na noclegowisko, 
w pobliżu dziupli noclegowej. Zbliżając się do stałego 
(okresowo) miejsca głoszenia terytorium, ptak odzywa 
się serią niezwykle charakterystycznych dla gatunku 
wielokrotnie powtarzanych sekwencji „trrrr trrrr trr-

rry trrrry”. Gdy usiądzie, przeważnie w pobliżu wierz-
chołka, rozpoczyna wieczorną, pożerową „serenadę”, 
składającą się z zawodzeń (nieco różnych u samca 
i samicy), z naciskiem na początkowe „ki”, co brzmi jak 
„kieeeeeee”. U dzięciołów nad Środkową Wisłą głos ten 
ma przeważnie trzy zwrotki. Następnie ptak zapada na 
nocleg, co przy cieplejszej pogodzie, gdy zapotrzebowa-
nie energetyczne jest mniejsze, może następować już 
na cztery godziny przed zachodem słońca.
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38 Dzięcioł zielony Picus viridis
 ang. European Green Woodpecker
 franc. Pic vert
 niem. Grünspecht

  0:01 Głos terytorialny samicy
 0:07 Głos terytorialny samca
 0:20 Młody lotny ptak
 0:51 Zaniepokojenie

Typowy głos: głośne wiosenne kekanie samca „kiie kiie kiee kiee kiee kiee kieii kieii 
kieii kiii kiii kiii ki”, o jednakowej głośności w czasie trwania okrzyku

Gatunek terytorialny i wokalny cały rok; najcichszy 
w okresach mrozów.
 Obie płcie są terytorialne i poza sezonem rozrod-
czym nie występują wspólnie. Aktywność głosowa zwią-
zana z okresem lęgowym rozpoczyna się z początkiem 
zimy (już w kilka dni po przesileniu zimowym), z tym 
że ochłodzenia w styczniu i lutym obniżają aktywność 
w wykonywaniu pieśni godowych i mogą ją przerwać 
nawet do początków marca. Jednak nawet głęboką 
zimą ptaki wydają głosy specyficzne dla terytorializmu 
polęgowego – krótką serię kekań (0:51), w odstępach 
co 15–50 minut (w zależności od temperatury i czasu 
potrzebnego na żerowanie). Obie płcie odzywają się 
bardzo podobnymi, gwałtownymi, wręcz wybuchowymi 
dźwiękami o ochrypłym zabarwieniu, ujętymi w zwrotki 
„kre kri kri kre kri kri ki”.
 Młode ptaki od uzyskania lotności odzywają się 
bardzo podobnie (0:20), choć nieco piskliwiej niż ochry-
ple i różnią się głosowo od dorosłych; ta różnica wystę-
puje do przedwiośnia. W okresie polęgowym ptaki, koń-
cząc aktywność dzienną przed zapadnięciem do dziupli, 
również odzywają się tego rodzaju głosem.

 W okresie lęgowym oprócz kekania samców –  
bardzo dźwięcznego gwizdu (pierwsze w nagraniu) – 
można, podobnie jak u krętogłowa, usłyszeć bardziej 
bezbarwne (w efekcie przegłosów i chaotycznej mo- 
dulacji) dłuższe zwrotki głosu samic. Głos samot- 
nej samicy jest równie donośny jak samotnego sam- 
ca i nawet dłuższy, jednak w odróżnieniu od niego –  
utrzymany w jednej tonacji. Akcent jest kładziony  
w początkowej części zwrotki na początek sylaby,  
a w końcowej części zwrotki na końcową część sylaby  
(odwrotnie niż u samca). W terenie, gdy szumią koro- 
ny drzew itp., najłatwiej jednak rozpoznać samca po  
ostrym metalicznym zabarwieniu głosu – tym barwniej 
brzmiącym, im większe jest podniecenie, np. obecno-
ścią innych ptaków. Głos samicy jest bardziej ochrypły, 
czasem wręcz charczący, w przeciągniętych, długich 
zwrotkach.
 Głos terytorialny zastępuje bębnienie obecne 
u pozostałych gatunków dzięciołów. Może przypominać 
głos dzięcioła czarnego. Samotne samice często od-
zywają się (dość cicho) bezpośrednio z okolic wykutej 
dziupli.
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39 Dzięcioł duży Dendrocopos major
 ang. Great Spotted Woodpecker 
 fr. Pic épeiche
 niem. Buntspecht

 0:00 Głos terytorialny
 0:03 Bębnienie

Typowy głos: krótkie, dynamiczne kekanie, z akcentem na środkową część sylaby 
„ke” lub „te”, powtarzane w kilkusekundowych odstępach (nigdy w zwrotkach)

Ptaki lęgowe, terytorialne. Wokalne, z wyjątkiem krót-
kich okresów stadnych podczas największych stycz-
niowych i lutowych mrozów, gdy przebywają w stadach 
międzygatunkowych, w tym przy karmnikach. Jednak 
nawet w tym okresie potrafią przed zapadnięciem na 
nocleg głosić przez kilka minut z pobliża dziupli nocle-
gowej. Odzywają się również po przebudzeniu i wyjściu 
z dziupli. Jeśli uzyskają odpowiedź od stada żerowego – 
niekoniecznie dzięciołów, a np. sikor, dołączają do niego 
i cichną do wieczora.
 W okresie zimowym bronią również zasobów po-
karmowych w postaci konkretnego drzewa lub grupy 
kilku drzew i odzywają się prawie każdorazowo przed 
przyniesieniem sosnowej czy świerkowej szyszki do 
kuźni. Jednak ze względu na brak tych gatunków  
drzew w międzywalu Wisły tego typu zachowanie  
nie występuje. Znaczna część ptaków zimą przemiesz-

cza się w takie miejs- 
ca lub w pobliże karm- 
ników. 
 Na początku stycznia, gdy dni zaczynają się wy-
raźnie wydłużać, przy wyjątkowo wysokich temperatu-
rach ptaki mogą zacząć bębnić – zarówno samce, jak 
i samice. Jednak każde ochłodzenie przerywa tę aktyw-
ność terytorialną; podczas ociepleń stopniowo się ona 
nasila.
 Bębnienie dzięcioła dużego jest co najmniej o po-
łowę krótsze (samic – krótsze, cichsze i mniej regu-
larne) niż dzięcioła czarnego, choć również cechujące 
się spadkiem głośności, co odróżnia oba gatunki od 
jednakowo głośnego, średnio długiego bębnienia dzię-
ciołka. 
 W okresie lęgowym wieczorną aktywność głosową 
zastępuje bębnienie przed zapadnięciem na nocleg.
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40 Dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus
 ang. Syrian Woodpecker
 fr. Pic syriaque
 niem. Blutspecht

 0:00 Głos ptaków terytorialnych

Typowy głos: nieregularnie wydawane, ostre „ki”, z przenikliwym akcentem  
na pierwszą część sylaby, czym różni się od mniej natarczywego głosu dzięcioła 
dużego

Gatunek aktywny głosowo cały rok, choć znacznie sła-
biej niż dzięcioł duży.
 Spotykany bywa – poza środowiskiem typowym dla 
gatunku – również w innych miejscach; konieczna jest 
obecność drzew pestkowych typu wiśnia, czereśnia, śliwy, 
tarnina, mirabelka, a także leszczyna (w miejscach, gdzie 
nie zbiera się owoców), gdyż gatunek ten wyspecjalizował 
się w odżywianiu się larwami owadów rozwijającymi się 
w pestkowcach tych drzew. Dzięcioł przeważnie zbiera 
pestki z ziemi i rozkuwa je na drzewie; zbiera też owady 
znalezione na ziemi (podobnie jak dzięcioł zielony i krę-
togłów). Ze względów antydrapieżniczych właściwie nie 
odzywa się podczas żerowania – jest niezwykle cichy. 
W odróżnieniu od dzięcioła dużego regularnie gromadzi 
pokarm w spiżarniach. Jesienią i zimą nie odżywia się 
szyszkami drzew iglastych i nie broni zasobów pokarmo-
wych przed konkurentami. Nie wykazuje wyraźnej aktyw-
ności dobowej jak dzięcioł duży. Nie dołącza do stadek 
zimowych, choć chętnie korzysta z karmników.
 Najintensywniej odzywa się podczas wędrówek 
na przedwiośniu w poszukiwaniu partnera. Po zajęciu  

terytoriów jest bardzo 
agresywny; często moż-
na usłyszeć utarczki  
zarówno z osobnikami własnego gatunku, jak i dzię- 
ciołem dużym. Nierzadko właśnie ten odgłos jest  
pierwszym sygnałem osiedlenia się dzięcioła biało- 
szyjego.
 Pisklęta w dziupli są bardzo ciche, czym różnią się 
od dzięciołów dużego czy średniego.
 Dzięcioł białoszyi bębni tylko wyjątkowo, w sy- 
tuacjach zwartego występowania terytoriów własnego 
gatunku, co nad Wisłą zdarza się dość rzadko. Dłu-
gość bębnienia jest podobna jak u dzięcioła dużego, 
a zmniejszanie głośności – jak u dużego oraz czar-
nego, jednak w odróżnieniu od nich dzięcioł białoszyi 
zmienia również tempo. Przypomina to odgłos bili 
odbijającej się od blatu stołu na coraz mniejszą wyso-
kość i w coraz szybszym tempie, jednak coraz ciszej. 
Podobny głos (ale o połowę krótszy) wydaje dzięcioł 
białogrzbiety, jednak nie występuje on nad Środkową 
Wisłą.
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41 Dzięcioł średni Dendrocopos medius
 ang. Middle Spotted Woodpecker
 fr. Pic mar
 niem. Mittelspecht

 0:00 Głos terytorialny w porze lęgowej
 0:24 Głos terytorialny

Typowy głos: szybkie kekanie „ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke 
ke ke”, przeważnie o przebiegu opadającym, zwalniającym tempie i zmniejszającej 
się głośności, czym wyraźnie różni się od głosu innych dzięciołów (choć wysoko-
ścią tonacji może się kojarzyć z dzięciołkiem)

Gatunek wokalny przez cały rok, z wyjątkiem fazy stad-
nej w okresach ujemnych temperatur, gdy po kilka pta-
ków dołącza do międzygatunkowych stad zimowych lub 
korzysta z karmników. Ptaki w tym czasie nie wykazują 
rano ani wieczorem nawet krótkiej aktywności głosowej 
(jak to robi dzięcioł duży), lecz zapadają na nocleg i od-
szukują stadka zimowe bezgłośnie. Jednak w okresach 
ociepleń – przy niższym zapotrzebowaniu pokarmowym 
– mogą po nasyceniu się, około południa, spędzać czas 
na głoszeniu terytorializmu.
 Inaczej niż pozostałe dzięcioły pstre dzięcioł śred-
ni nie bębni, lecz głośno „jęczy” zawodzącymi sylaba- 

mi w zwrotkach po kilka- 
naście (0:00), co może przypominać jedynie głos że- 
brania o pokarm samicy jastrzębia. „Jęczą” obie płcie, 
często przy tym przemieszczając się w obrębie tery- 
torium.
 W okresie wychowywania potomstwa dzięcioł 
średni jest dość cichy. W związku z tym że nie bębni 
i odzywa się zupełnie innym głosem, współwystępu-
je z innymi bębniącymi gatunkami na ich terytoriach. 
Względem osobników własnego gatunku jest bardzo 
agresywny, a walki o terytoria mogą trwać wiele dni jak 
u dzięcioła białoszyjego.
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42 Dzięciołek Dendrocopos minor
 ang. Lesser Spotted Woodpecker
 fr. Pic épeichette
 niem. Kleinspecht

 0:00 Głosy terytorialne
 0:01 Bębnienie

Typowy głos: kekanie „ke” lub „ki”, trzy- lub czterokrotnie szybsze tempo niż 
dzięcioła dużego i w nieco wyższej tonacji 

Podgatunek lęgowy, aktywny głosowo, z wyjątkiem zimy, 
gdy łączy się w stadka zimowe. Jednak nawet w stadkach 
zimowych broni krótkiego odcinka pnia lub gałęzi, na 
której żeruje, przy czym kilka ptaków może żerować na 
jednym pniu równocześnie z innymi gatunkami. Osobniki 
podgatunku północno-wschodniego są w okresie zimo-
wym znacznie aktywniejsze głosowo; przebywają (raczej 
bez towarzystwa innych gatunków dzięciołów) w pobliżu 
stad sikor, często modrych, z którymi razem żerują nie 
tylko na drzewach, lecz także na grubych łodygach roślin 
zielnych, np. ostów, a nawet w trzcinach.
 Niezależnie od podgatunku akcent w każdej syla-
bie głosu dzięciołka wyraźnie przypada na drugą część 
sylaby, co czyni je – pomimo szybkiego tempa – nieco 
„flegmatycznymi” w brzmieniu. W niesprzyjających wa-
runkach dzięciołek może być pomylony z trzy- lub czte-
rokrotnie wolniejszym dzięciołem dużym.

 Bębnienie dzięcio- 
łka w odróżnieniu od 
dzięcioła dużego, czarnego czy białoszyjego, również 
lęgowych nad Wisłą, charakteryzuje się stałymi tempem  
i głośnością. Wysokość zależy od gatunku drzewa  
i stanu gałęzi lub pni. Ptaki, bębniąc, często ekspery-
mentują, jednak najpełniejszy głos uzyskują na wysoko-
ści ok. 1,5 m poniżej obłamanego wierzchołka obumie-
rających w drągowinach młodych wierzb drzewiastych 
– preferowanego środowiska lęgowego nad Wisłą, gdzie 
dzięciołek występuje jako jedyny spośród dzięciołów. 
W starszych łęgach występuje z pozostałymi regu-
larnie gniazdującymi gatunkami; wybiera zewnętrzne  
partie koron o najcieńszych gałęziach lub nawet że- 
ruje na opadłych gałęziach. W nagraniu, dla porówna- 
nia, można usłyszeć cichnące, krótsze bębnienie dzię-
cioła dużego.
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43 Krętogłów Jynx torquilla
 ang. Eurasian Wryneck
 fr. Torcol fourmilier
 niem. Wendehals

 0:00 Tokująca para

Typowy głos: przeciągle narastające kekanie terytorialnego samca 
„kiik kiek kiek keek keek keek keek keek keek keek keeh”, z akcentem 
stopniowo przechodzącym z końcowej na początkową część sylaby

Ptaki aktywne głosowo jedynie w miejscu i okresie 
gniazdowym.
 Pierwsze przylatują samce i od razu po przylocie 
odzywają się typowym głosem terytorialnym z wierz-
chołków drzew; w pierwszych dniach często milkną na 
czas żerowania.
 Samotne samce zatrzymują się na dzień lub dwa 
w danej okolicy i wabią w promieniu 200–400 m od zna-
lezionych dziupli czy budek lęgowych. Jeśli samica skon-
troluje miejsce gniazdowe, a to nie będzie się nadawało 
na złożenie jaj, porzuca samca i zwykle nie odzywa się 
z nim w duecie. Samiec w takiej sytuacji również porzuca 
dotychczasowe miejsce i szuka nowego, często wiele ki-
lometrów dalej (może się to powtarzać kilkakrotnie).
 Jeśli samica zaakceptuje samca, ptaki odzywają 
się w duecie, ale nie z wierzchołków, tylko z głębi krze-
wów czy koron drzew. Gdy żerują oddzielnie, głosy są 
nieco mniej zsynchronizowane, jednak oba ptaki sły-
chać przeważnie z jednego miejsca – w centralnej czę-
ści terytorium.
 Samica odzywa się nieco niżej i bardziej zawo-
dząco niż samiec: „ki kie kie kie kie kie kiee kiee kieee 

kieee kieee kieee kieee kieee kieee”; utrzymuje zwrotkę 
na podobnym poziomie. Sylaby zaczynają się ostro, od 
wysokiego przegłosu na „ki” (podobnie jak u samca), 
ale natychmiast opadają i kończą się coraz bardziej 
zawodzącym, niższym niż u samca „-eee”. Dźwięki 
głosu samicy, szczególnie przy dziupli, często zupełnie 
tracą energię i barwę, przez co stają się mniej dźwięcz-
ne, bardziej ochryple, a nawet chrapliwie, różnorodnie, 
przeciągle modulowane w opadających tonacjach.
 Krętogłowy przylatują w drugiej połowie kwietnia, 
w tym samym czasie co pierwsze kobuzy i w wypadku 
najwcześniej słyszanych danego roku ptaków moż-
na mieć chwilową wątpliwość, czy mamy do czynienia 
z kobuzem, czy krętogłowem. Oczywiście kobuz odzywa 
się kekaniem w locie, a nie spośród krzewów czy drzew. 
Ze względu na szybkie tempo głos krętogłowa może się 
wydawać podobny do dzięciołka, a ze względu na akcent 
w drugiej połowie sylaby – do głosu dzięcioła zielonego.
 W międzywalu Wisły krętogłów jest właściwie nie-
lęgowy; sporadycznie zalatują tu ptaki odbywające lęgi 
w pobliżu, a niektóre samotne samce próbują zajmować 
terytoria.
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44 Brzegówka Riparia riparia
 ang. Sand Martin
 fr. Hirondelle de rivage
 niem. Uferschwalbe

 0:00 Ptaki żerujące w pobliżu kolonii lęgowej

Typowy głos: gulgoczące sekwencje sylab układających się w jeden 
dźwięk „glyglyglyglyglygly”, z wibrującym „l”, o bardzo zróżnicowa-
nych zabarwieniu i tonacji

Gatunek stadny i wokalny od przylotu w początkach 
maja do odlotu z początkiem jesieni.
 Brzegówka zakłada kolonie przeważnie w skar-
pach sąsiadujących z terenami trawiastymi; unika skarp 
zakrzewionych czy zalesionych. Pojedyncze przelotne 
ptaki są dość ciche, jednak po zgrupowaniu się w ko-
lonię znacznie zwiększają aktywność głosową. Dzieje 
się to podczas polowania na owady zwiewane z łąk nad 
wodę czy rojące się na brzegach.
 Do momentu wyklucia się piskląt stado lęgowe 
właściwie nie oddala się od kolonii i cała aktywność 
skupiona jest wokół niej. Ptaki wiszące na krawędzi 
kopanej norki wydają ciche świergoty, które można 
nazwać śpiewem. W locie tokowym, który jest dość  
prosty – polega na podążaniu za samicą i usta- 
wicznym śpiewie – odzywają się podobnie, ale głoś- 
niej. Sekwencje powtórzeń sylab są podobnej długo-
ści jak u oknówki, przez co gatunki mogą być mylone. 
Jednak głos brzegówek to nierozróżnialna dla ucha  
ludzkiego sekwencja terkoczących sylab, a u oknó- 
wek składa się z wyraźnie rozdzielnych, nieco czyś- 

ciej (nie „gulgocząco”) i raczej ostro brzmiących 
dźwięków.
 W głosie ostrzegawczym dźwięk „l” zastępowany 
jest zgrzytliwym „ż” (0:01) i brzmi jak wibrujące „gży-
gżygżygżygżygży”.
 Głos agresji to ochrypłe, przeciągłe „gżżżżżżżż” 
(0:05), również o funkcji komunikacji międzygatunko-
wej, podobnie jak głos ostrzegawczy „trrrrriiii” (0:48).
 Po wykluciu się piskląt brzegówki stadnie prze-
mieszczają się na żerowiska, często oddalone o ponad 
kilometr w korycie rzeki; żerują przeważnie bezgłośnie. 
W tym czasie w pobliżu kolonii można nie zastać ptaków. 
Po kilkunastu–kilkudziesięciu minutach żerowania brze-
gówki zaczynają się organizować głosowo i w stadkach 
odlatują z pokarmem do kolonii, po czym wracają na 
żerowisko. Podczas żerowania wyszukują miejsca akurat 
rozgrzane przez słońce, gdzie owady nie uzyskały pełnej 
sprawności lotu, jednak są już aktywne i łatwo zauważal-
ne. Jeśli w tym okresie w pobliżu kolonii słychać brzegów-
ki, są to spóźnione tokujące samce lub ptaki wydające 
głosy ostrzegawcze przed drapieżnikami itp.
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45 Pokrzywnica Prunella modularis
 ang. Dunnock
 fr. Accenteur mouchet
 niem. Heckenbraunelle

 0:00 Śpiew
 0:07 Głos kontaktowy
 0:32 Zaniepokojenie

Typowy głos: regularnie wydawane w locie „tłii” (0:35)

Gatunek wokalny cały rok. Nad Środkową Wisłą spora-
dycznie przezimowuje.
 Kontaktowe „tłiii”, którym pokrzywnica odzywa się 
w locie, może przypominać jedynie głos gila, z tym że 
jest wydawany pojedynczo. Podczas przelotu i zimo-
wania spośród krzewów słychać również ostrzegawcze 
„ksss” (0:16), wydawane na przemian w parach i poje-
dynczo, które nieco przypomina kosa lub podloty droz-
dów, w pierwszej chwili trudne do skojarzenia ze sporym 
ptakiem.
 Śpiew pokrzywnicy dość trudno usłyszeć, ponieważ 
jest to gatunek „drugiego planu”. Gdy idziemy przez łęg, 
najwyraźniej – na „pierwszym planie” – słyszymy śpiew 
ptaków o dość dużej tolerancji na obecność człowieka. 
Za nimi, często z wierzchołków gęstych krzewów dereni, 
tarnin, głogów czy rosnących pośród nich grusz, można 
usłyszeć płochacza pokrzywnicę. Jednak gdy się zbliża-
my, cichnie on znacznie wcześniej niż inne gatunki, które 
nadal śpiewają na „pierwszym planie”. Stąd pochodzi 
trafna nazwa rodzajowa gatunku: „płochacz” – ponieważ 
łatwo się płoszy. Jeśli więc nie zna się piosenki pokrzyw-
nicy i specjalnie się jej nie podejdzie, nigdy ptak ten nie 
znajdzie się na „pierwszym planie” dźwiękowym. Pod 
względem płochliwości jest porównywalny jedynie z po-
krzewką ogrodową (gajówką).

 Piosenka pokrzywnicy składa się z niemal iden-
tycznych zwrotek, co odróżnia ją od głosu pokrzewek, 
nie występują w niej również wielokrotne terkoty, czym 
różni się od strzyżyka. W j. angielskim zwrotki te określa 
się jako „stereotypowe”, ponieważ każda kolejna zwrot-
ka w piosence jest niemal identyczna, również rytmicz-
nie – co czyni śpiew pokrzywnicy bardzo monotonnym; 
potęgują to jeszcze długie odstępy między zwrotkami. 
Każdy ptak ma w repertuarze kilka rodzajów piosenek, 
ale nie zmienia motywów w trakcie ich wyśpiewywania, 
inaczej niż np. sikory czy muchołówki. Monotonność 
piosenki jest przydatna do odróżnienia pokrzywnicy 
od pozostałych leśnych gatunków ptaków, włącznie 
z pleszką i strzyżykiem, których kolejno wygwizdywane 
zwrotki zawsze brzmią różnie.
 Głos pokrzywnicy może przypominać nierozśpie-
wanego strzyżyka lub przedśpiew jego pełnej zwrotki, 
jednak dochodzi prawie zawsze z wierzchołkowych 
części koron wysokich krzewów lub drzew wśród nich 
rosnących; często widzimy tylko sylwetkę ptaka, a gdy 
się zbliżymy, ptak się płoszy, przestaje śpiewać i się 
chowa. By się upewnić co do gatunku, koniecznie trzeba 
posłuchać kolejnych zwrotek – jeśli ptak się nie roz-
śpiewuje i nie dodaje terkotów (jak strzyżyk), a zwrotki 
są identyczne, do tego utrzymane w podobnej tonacji 
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(bez pojedynczych głośnych sylab, jakie występują np. 
między kolejnymi terkotami strzyżyka czy na końcu pio-
senek kapturki), jest to pokrzywnica. Piosenki są bardzo 

zmienne osobniczo. W łęgach nad Wisłą pokrzywni-
ca występuje od dość niedawna i w literaturze sprzed 
20 lat dotyczącej tych obszarów można jej nie spotkać.

46 Rudzik Erithacus rubecula
 ang. European Robin
 fr. Rougegorge familier
 niem. Rotkehlchen

 0:00 Śpiew
 0:20 Głos kontaktowy

Typowy głos: klikanie „czy czy czy czy czy”, o zwalniającym tempie

Gatunek aktywny głosowo cały rok. Przezimowuje tylko 
wyjątkowo.
 Aktywność głosowa – podobnie jak u kosa – rozpo-
czyna się wraz z wydłużaniem się dnia w końcu grudnia; 
po nastaniu mrozów większość ptaków jednak odlatuje. 
Bardzo nieliczne zimujące osobniki – często przy wysy-
piskach odpadów warzywnych na działkach w między-
walu czy w pobliskich sadach – odzywają się wówczas 
jedynie głosami kontaktowymi.
 Wraz z ociepleniem w końcu lutego i marcu rudziki 
zaczynają podśpiewywać (podobnie jak inne drozdy), 
początkowo tylko cicho, potokiem dźwięków niepołą-
czonych w zwrotki (z angielskiego takie piosenki nazy-
wane są „piosenkami plastycznymi”, ponieważ ulegają 
zmianom), a po kilku dniach już pełniejszymi zwrotkami 
śpiewają z coraz bardziej eksponowanych miejsc. Pełne 

zwrotki są dość charakterystyczne i z reguły zaczynają 
się od kilku powtórzeń wysokich gwizdów, po czym na-
stępuje kaskada modulowanych opadających gwizdów, 
tworząca główną część zwrotki.
 Głos podlotów i głos ostrzegawczy to dość typo-
wy dla drozdów wysoki, przeciągły gwizd o opadającej 
tonacji, rzadko powtarzany i trudny do wychwycenia 
w środowisku.
 Na przelocie jesiennym ptaki wieczorami za-
chowują się nieco podobnie jak kosy i używają głosów 
alarmowych podczas swoistych „wieczornych sejmi-
ków” w celu zniechęcenia innych ptaków do nocowania 
w zbyt dużych koncentracjach. W wyjątkowo ciepłą póź-
ną jesień część ptaków, zmylona długością dnia i tem-
peraturami podobnymi jak na wiosnę, zaczyna śpiewać; 
robią to również samice.
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47 Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos
 ang. Common Nightingale
 fr. Rossignol philomèle
 niem. Nachtigall

 0:00 Śpiew
 1:02 Zaniepokojenie 

Typowy głos: donośny śpiew o zwrotce brzmiącej jak urwana w połowie zwrotka 
słowika szarego; nigdy nie zawiera terkotu na końcu (charakterystycznego dla 
słowika szarego)

Gatunek wokalny od przylotu w połowie kwietnia (od kil-
ku dni do tygodnia wcześniej niż słowik szary).
 Podobnie jak u słowika szarego samotne ptaki – 
odbudowawszy kondycję w ciągu kilku dni po przylocie 
– są aktywne w ciągu całej doby. Po zdobyciu sami-
cy samce wykazują znacznie mniejszą aktywność niż 
w wypadku słowika szarego i po zachodzie słońca prze-
ważnie śpiewają jedynie kilka zwrotek, po czym cichną.
 W warunkach Środkowej Wisły występuje dość wy-
raźny wzorzec środowiska preferowanego przez słowika 
rdzawego – są nim suche czyżnie, czyli kępy lub zagaj-
niki głogów, tarnin, grusz i innych ciernistych krzewów 
w pobliżu wałów i skarp o południowej wystawie; dlatego 
ptak ten jest najliczniejszy u podstawy wałów przeciw-
powodziowych na prawym brzegu Wisły, gdzie lokalnie 
może być dominantem (podczas gdy słowik szary wy-
stępuje w wilgotnych miejscach, na glebach często 
w początkowej fazie zatorfienia, z obecnością wierzb, 
a nie ciernistych krzewów liściastych).
 Do właściwego rozpoznania gatunku w zasadzie wy-
starcza brak terkotu na końcu zwrotek (właściwy dla sło-
wika szarego); można jednak dodać, że słowik rdzawy co 
10.–15. zwrotkę wtrąca motyw z wyjątkowo przeciągłymi 
początkowymi sylabami – jak gdyby się „zawiesił” lub za-
jąknął i nie był w stanie przejść do kolejnej frazy. Czasem 

na końcu zwrotki używa 
dźwięku podobnego do 
rytmicznego terkotu sło-
wika szarego, jednak brzmiącego bardziej jak gulgotanie, 
a nigdy jak suchy terkot.
 Typowe zwrotki słowik rdzawy rozpoczyna prze-
ważnie tonem o średniej (a nie najwyższej – jak słowik 
szary) wysokości i najczęściej jest to pojedyncza sylaba, 
a nie ich wielokrotne powtórzenie (jak przeważnie u sło-
wika szarego). Jedna z transkrypcji śpiewu to:
 „podrap – podrap – podrap
  gdzie –gdzie –gdzie –gdzie –gdzie tuu – tuu – tuu 

– tuu eee–eee–eee”.
 Co ciekawe, głosem agresji jest terkot podobny do 
zakończenia zwrotki u słowika szarego. Głos ostrzegaw-
czy jest przyjemniejszy dla ucha niż wydawany przez 
słowika szarego narastający gwizd. Wybitnie rzadko 
(jeden ptak na kilkaset czy nawet kilka tysięcy) zdarza-
ją się słowiki rdzawe potrafiące doskonale naśladować 
słowika szarego; obecność takich ptaków zdradza jed-
nak sprzeczność głosu ze środowiskiem występowania 
– ptaki śpiewające w czyżniach (zagajnikach ciernistych 
krzewów liściastych) jak słowiki szare to naśladujące je 
słowiki rdzawe. Dłuższe słuchanie śpiewu (zmiany ro-
dzajów zwrotek) również pozwala rozpoznać gatunek.
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48 Słowik szary Luscinia luscinia
 ang. Thrush Nightingale
 fr. Rossignol progné
 niem. Sprosser

 0:00 Śpiew
 0:59 Zaniepokojenie

Typowy głos: nadzwyczaj głośny śpiew z głębi krzewów wierzb, zakończony dono-
śnym terkotem

Gatunek wokalny wyłącznie w okresie lęgowym – od 
drugiej połowy kwietnia do początku lata.
 Zaraz po przylocie ptaki przez kilka dni (szczegól-
nie gdy jest zimno) jedynie podśpiewują początki pio-
senek, bez wyraźnego układu zwrotkowego. Po odbu-
dowaniu kondycji zaczynają intensywnie śpiewać przez 
całą dobę, do momentu zdobycia partnerki. Po przywa-
bieniu samicy śpiewają krótko – od zachodu słońca do 
zupełnego zapadnięcia zmierzchu. Zaniepokojona sa-
mica może się odzywać przeciągłym wysokim gwizdem 
(1:02), a w obecności podlotów terkotem przypomina-
jącym słowika rdzawego.
 Piosenka jest bardzo podobna do śpiewu śpiewa-
ka. Jednak dominujące niskie i najgłośniejsze sekwen-
cje powtarzanych sylab są niemodulowanymi prostymi 
gwizdami, a nie w pełni modulowanymi sylabami. Je-

dynie wyższe sekwen-
cje składają się z sylab 
modulowanych. Zwrotka 
przeważnie rozpoczyna się frazami z powtórzeń naj- 
wyższych w zwrotce sylab, i są to najczęściej przecią- 
głe gwizdy, a  czasem – tylko jeden gwizd. Po nim  
następują sekwencje terkotliwych niskich fraz skła- 
dających się również z powtórzeń dźwięków na prze-
mian z frazami składającymi się z wysokich, gwiżdżą-
cych, często modulowanych sylab. Rozśpiewany ptak 
kończy każdą zwrotkę terkotem, po którym w wypad-
ku największego podniecenia występuje jeden wysoki 
gwizd.
 Zwrotka w trakcie śpiewania nabiera tempa – od 
początkowych przeciągłych, lekko opadających gwiz-
dów do kulminacji z wybuchem terkotu.
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49 Pleszka Phoenicurus phoenicurus
 ang. Common Redstart
 fr. Rougequeue à front blanc
 niem. Gartenrotschwanz

 0:00 Śpiew
 0:22 Podśpiewywanie
 1:02 Zaniepokojenie
 1:20 Podloty

Typowy głos: zaczynająca się od pojedynczego gwizdu (bardzo istotne) krótka, melancholijnie brzmiąca zwrotka, 
po której zawsze następuje krótka sekwencja powtarzanych sylab; po niej najlepiej śpiewające ptaki wykonują 
szczebioty z licznymi mimikrami o różnej długości, ewentualnie kolejne sekwencje powtarzanych sylab

Gatunek wokalny od przylotu w drugiej połowie kwietnia, 
przed pełnym ulistnieniem drzew. 
 W pierwszych dniach po przylocie samce mogą 
walczyć z ptakami innych gatunków o dziuple lub budki 
lęgowe; wydają przy tym zgrzytliwe dźwięki podczas po-
goni, obecne również w piosence (1:14).
 Początkowa pojedyncza gwiżdżąca sylaba odróż-
nia pleszkę od podobnie śpiewającej powtórzeniami 
sylab muchołówki żałobnej. By właściwie rozpoznać  
gatunek, wystarczy dokładniej przysłuchać się po- 
czątkowi kolejnej zwrotki, czy występuje, czy nie po- 
jedyncza sylaba – co umożliwia szybkie rozróżnienie 
gatunku. Samotne samce po przywabieniu samicy – 
śpiewając bezpośrednio do niej przy dziupli lub budce  

– rozbudowują drugą część piosenki w bardzo dłu-
gie, modulowane zwrotki o popisowym charakterze, 
z ogromną liczbą naśladownictw – choć są wówczas 
ciche.
 Głos ostrzegawczy to pojedynczy gwizd, niezwykle 
podobny do głosu słowika szarego, ale o minimalnie 
opadającej tonacji.
 Głos zaniepokojenia to pojedyncze narastające 
„tłit”, z następującymi kolejno w różnej liczbie dźwię-
kami przypominającymi „plaśnięcie” – właśnie od tego 
„plaskającego” głosu pochodzi nazwa gatunku.
 Pleszka jest dość nieliczna w międzywalu Wisły; 
występuje w miejscach silniej zurbanizowanych, z na-
sadzonymi topolami kanadyjskimi i włoskimi.
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50 Pokląskwa Saxicola rubetra
 ang. Whinchat
 fr. Tarier des prés
 niem. Braunkehlchen

 0:00 Śpiew
 1:11 Konflikt
 1:20 Podloty
 1:22 Zaniepokojenie

Typowy głos: ostrzegawcze „łi czyt” (1:25); druga część przypomina uderzenie 
kamyka o żwir

Gatunek wokalny w okresie lęgowym, a w trakcie migra-
cji – tylko w miejscach postoju.
 Na terenach łąkowych i rolniczych występują trzy 
gatunki o nieco podobnych głosach. Oprócz pokląskwy są 
to kląskawka i białorzytka, jednak te ostatnie spotyka się 
w międzywalu Wisły jedynie przelotnie i przypadkowo.
 W głosie kontaktowym „łi czyt” dźwięk „czyt” brzmi 
podobnie jak uderzenie kamyka o żwir. U pokląskwy nastę-
puje on po dźwięku przypominającym kląsknięcie, a u klą-
skawki – przed; stąd pochodzą nazwy obu gatunków. Klą-
sknięcie kląskawki w głosie kontaktowym jest narastające, 
co sprawia wrażenie dużego zaniepokojenia, a u pokląskwy 
– opadające, co nadaje mu łagodny charakter.
 W międzywalu Wisły raczej nie pomylimy śpiewu po-
kląskwy z żadnym innym. Natomiast samego ptaka, pomi-
mo iż występuje na terenach łąkowych, trudno zauważyć. 
Najczęściej słyszymy śpiew z odległości 30–40 m, a gdy się 
zbliżamy, pokląskwa przestaje śpiewać i skrycie przelatuje, 
okrążając nas, w odległości 20–30 m nisko nad trawami, po 
czym odzywa się jedynie głosami ostrzegawczymi.
 Śpiew rozpoczyna się zawsze od pojedynczej syla-
by – gwizdu o średnio wysokim tonie. To pozwala odróż-
nić pokląskwę od białorzytki, której głos rozpoczyna się 
od różnych sylab o skrzypliwym brzmieniu, ale nie jest 

wystarczające do odróż-
nienia jej od kląskawki. 
U tych gatunków głosy różnicują się po pierwszej sy-
labie – pokląskwa preferuje mimikry w opadających 
tonacjach i dobiera je tak, aby móc trelować w niskich 
tonacjach. U kląskawki odwrotnie – kolejne mimikry po 
pierwszej gwiżdżącej sylabie są wznoszące i trele są wy-
konywane w wysokich tonacjach.
 W zależności od rozśpiewania ptaków zwrotki 
mogą być krótkie lub dłuższe i śpiewane w długich lub 
krótkich odstępach. W nocy oba gatunki mogą śpiewać 
w odstępach bardzo długich – trwających po kilka minut 
– z kulminacją na mniej więcej godzinę przed świtem, 
w pobliżu gniazda, bezpośrednio do samicy. Wówczas 
piosenka jest wykonywana prawie bez przerw i kompo-
nowana ze swoiście brzmiących sekwencji kilku sylab: 
u pokląskwy – utrzymanej w stałej tonacji lub opadają-
cej po pierwszej sylabie, a u kląskawki – wznoszącej się. 
Zarówno pokląskwa, jak i kląskawka śpiewają również 
w locie – wówczas są to dłuższe wersje piosenek.
 Głos konfliktowy (1:24) wydawany jest w sytu-
acjach, gdy sąsiedni ptak naruszy terytorium gatunku.
 Żebrzący głos młodych – wydawany przez podloty 
poza gniazdem – to przeciągły, ochrypły dźwięk (1:34).
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51 Śpiewak Turdus philomelos
 ang. Song Thrush
 fr. Grive musicienne
 niem. Singdrossel

 0:00 Głos kontaktowy
 0:03 Śpiew

Typowy głos: ciche kontaktowe „tii”, wydawane w seriach przez ptaki 
spłoszone lub w locie, podczas odbywającego się nocą niższego prze-
lotu (0:00)

Gatunek wokalny w fazie terytorializmu wiosennego i let-
niego, a po lęgach w fazie stadnej – bardzo cichy, prze-
ważnie odzywający się jedynie głosem kontaktowym.
 W odróżnieniu od kosa śpiewak zaczyna zwrotkę 
od razu od powtórzeń sylab, nie używa zaś niemodulo-
wanych dźwięków tworzących przedśpiew, inaczej niż 
kos, paszkot czy droździk. Powtórzenia identycznych 
sylab tworzą dłuższe sekwencje.
 W zależności od pory dnia i tego, czy ptak jest sa-
motny, czy nie, zwrotki mogą być dłuższe lub krótsze; 
podobnie przerwy między nimi. Najdłuższymi zwrotkami 
śpiewają – wieczorem lub przed świtem – ptaki, które 
czują się bezpiecznie. Każdy śpiewak zna ponad sto róż-
nych sylab, które zestawia w różnej kolejności. Zależnie 
od otoczenia ptaka i umiejętności osobniczych motywy 

mogą zacząć się powtarzać po kilku lub dopiero po po-
nad 15 minutach ciągłego śpiewu. Ludowa transkrypcja 
tego śpiewu to np.:
  „kita-lis kita-lis kurę-zjadł kurę-zjadł mam pieska 

burego, poszczuję go huź-go huź-go”.
 W piosenkach śpiewaka jeszcze większe odzwier-
ciedlenie niż w drugiej części piosenki kosa znajdują 
głosy zasłyszane w otoczeniu. Dla śpiewaków z łęgów 
wiślanych bardzo charakterystyczne jest wplatanie mo-
tywów ptaków wodnych, takich jak sieweczka rzeczna, 
rybitwy, brodziec piskliwy, łęczak czy nawet samotnik, 
a w pobliżu miast – odgłosów mechanicznych typu sy-
rena karetki pogotowia, alarm samochodowy itp.
 Głosy kontaktowe można usłyszeć nocą na przelo-
cie wiosennym i jesiennym.
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52 Kwiczoł Turdus pilaris
 ang. Fieldfare
 fr. Grive litorne
 niem. Wacholderdrossel

 0:00 Śpiew
 0:06 Głos kontaktowy
 0:10 Zaniepokojenie
 0:15 Podśpiewywanie
 0:56 Głos alarmowy
 0:59 Zaniepokojenie
 0:44 Młode ptaki

Typowy głos: „tuk tuk tuk cza cza cza”, w okresie lęgowym rozwijane w piosenkę

Gatunek wokalny cały rok; półkolonijny, a w okresie po-
lęgowym – stadny.
 Z półkolonijnością i stadnością wiąże się specyfi-
ka śpiewu, niemającego charakteru terytorialnego, lecz 
wabiący, skierowany do samicy. Ptak śpiewa dość krótko, 
podlatując na wybrane kolczaste drzewa i wskazując sa-
micy miejsce gniazdowe. Śpiew to przeważnie tylko jedna 
zwrotka, zaczynająca się od (funkcjonującego jako kon-
taktowy) głosu „tuk tuk tuk cza cza cza...”, po którym na-
stępuje seria skwiercząco-kwiczących sylab (przeważnie 
powtarzanych dwukrotnie), o kolejno zmienianych moty-

wach; tworzą one główną część zwrotki (0:00). To właśnie 
od niej pochodzi nazwa gatunku: kwi-czoł.
 Co ciekawe, na przedwiośniu podczas ociepleń 
ptaki mogą cicho podśpiewywać – kwilić jak kos czy 
śpiewak; głos ten słychać w tle nagrania (0:15).
 Młode ptaki (podloty) odzywają się charaktery-
stycznym głosem żebrzącym, często spośród traw, po 
opuszczeniu gniazda na drzewie (0:43). 
 Głos ostrzegawczy to seria podstawowych głosów 
kontaktowych, wydawanych w stadnej pogoni za wrona-
mi czy sójkami.
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53 Kos Turdus merula
 ang. Common Blackbird
 fr. Merle noir
 niem. Amsel

 0:00 Śpiew
 0:05 Głos kontaktowy
 0:19 Podśpiewywanie
 0:50 Zaniepokojenie
 0:56 Głos alarmowy
 0:59 Zaniepokojenie

Typowy głos: kontaktowe „tsssssy”, wydawane w locie lub przez siedzące ptaki (początek nagrania)

Gatunek wokalny cały rok, w okresie półstadnym na 
przelotach – nieco słabiej, a jeszcze rzadziej w fazie 
zimowania.
 Okres aktywności głosowej rozpoczyna się wraz 
z wydłużającym się dniem, czyli od początku zimy, jeśli 
tylko utrzymują się dodatnie temperatury. Podobnie jak 
u innych drozdów początkowo jest to jedynie podśpie-
wywanie, przeważnie około południa, gdy po zaspokoje-
niu głodu ptaki wygrzewają się w słońcu; często nawet 
nie otwierają dzioba, a dźwięk wydobywa się przez noz-
drza. Nie utrzymują wówczas struktury zwrotek i nie sia-
dają w eksponowanych miejscach. Śpiew jest słyszalny 
jedynie z kilku metrów i przypomina potok dźwięków, 
którymi samiec zwraca się bezpośrednio do samicy na 
początku zawiązywania się pary (wówczas jednak robi 
to z otwartym dziobem, a śpiew słychać z kilkunastu 
metrów).
 W późniejszym okresie kosy wylatują na ekspo-
nowane miejsca i śpiewają pełnymi zwrotkami. Śpiew 
jest niezwykle zmienny, ze względu na naśladownic-
two głosów innych ptaków, a nawet dźwięków mecha-
nicznych. Zwrotkę kosa zawsze poprzedza kilka silnie 

modulowanych sylab „tu ti tu tuiii...”; jest ona różnej 
długości i cechuje się zróżnicowaniem osobniczym 
oraz regionalnym. Trelujący początek odróżnia ją od 
składającej się z powtórzeń zwrotki śpiewaka. Roz-
śpiewane kosy kończą większość zwrotek rytmicz-
nym świergotem, którego – co bardzo istotne – brak 
w zwrotkach paszkotów; dzięki temu można odróżnić 
śpiew obu gatunków.
 Jeśli nie wysłucha się kilku zwrotek i nie zwróci się 
uwagi na trelujący początek piosenki oraz przeważnie 
ciche szczebiotliwe zakończenie większości zwrotek, 
łatwo pomylić kosa właśnie ze śpiewakiem lub paszko-
tem (który w międzywalu Wisły występuje w szpalerach 
topól opanowanych przez jemioły), ponieważ centralne 
partie piosenek kosa często zawierają doskonałe na-
śladownictwa głosu wymienionych gatunków (w górach 
również drozdów obrożnych). Trzeba przy tym pamiętać, 
że paszkoty nigdy nie śpiewają powtarzanymi sylabami, 
co często robią „leśne” kosy naśladujące śpiewaki (jeśli 
z nimi współwystępują). A przez brak trelującego zakoń-
czenia ma się wrażenie, że piosenka paszkota to urwana 
w połowie piosenka kosa (tego rodzaju różnica wystę-
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puje też między śpiewem słowików rdzawego i szarego: 
piosenka słowika rdzawego wydaje się urwaną wersją 
piosenki słowika szarego – bez końcowego terkotu).
 Samotne ptaki, bez obecności konkurencyjnych 
drozdów, np. w miastach, potrafią rozwijać centralne 
partie zwrotek w bardzo różnorodne, modulowane mo-
tywy, bez powtórzeń zaczerpniętych ze śpiewu śpiewaka 
czy innych drozdów; jest to charakterystyczne dla po-
pulacji miejskich. Z kolei wplatanie imitacji motywów 
piosenek innych gatunków jest typowe właśnie dla pta-

ków współwystępujących ze śpiewakiem na terenach 
leśnych czy kwiczołem na terenach podmiejskich. 
 Ptaki zaniepokojone przy gnieździe lub przy 
podlotach odzywają się ostrzegawczym „tuk” (0:59). 
W okresie polęgowym unikają nocowania blisko siebie; 
używając głosu ostrzegawczego, symulują obecność 
drapieżnika i przepędzają w ten sposób konkurentów 
noclegowych (1:03). Głos ostrzegający przed drapieżni-
kiem to przeciągły, wysoki gwizd, powtarzany w długich 
odstępach czasu.
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54 Jarzębatka (pokrzewka jarzębata) Sylvia nisoria
 ang. Barred Warbler
 fr. Fauvette épervière
 niem. Sperbergrasmücke

 0:00 Śpiew
 1:17 Zaniepokojenie

Typowy głos: niski i dość powolny melodyjny śpiew ze skłonnością do 
szybkiej repetycji sylab, zarówno w dolnych, jak i w górnych zakresach 
tonacji zwrotek (patrz: gajówka), bez cichszych czy wysokich przedśpiewów (patrz: kapturka), dobiegający spo-
śród krzewów w krajobrazie otwartym, gdzie występuje również (dzierzba) gąsiorek

Gatunek bardzo wokalny od przylotu na początku maja 
(gdy drzewa są niemal w pełni ulistnione).
 Podobnie jak inne pokrzewki śpiewa intensywnie 
w ciągu całego dnia do momentu zdobycia partnera. 
Podczas wysiadywania wydaje intensywniejszy głos jedy-
nie rano i w sytuacjach polepszenia się pogody po długich 
opadach. Natomiast w czasie karmienia prawie ucicha; 
można usłyszeć jedynie charakterystyczne głosy kontak-
towe i zaniepokojenia –„zwalniającej terkotki” (1:30).
 Wielokrotnie powtarzany układ składa się z dwóch 
części: wznoszącej się i opadającej frazy dwóch–sze-
ściu szybkich sylab; na końcu każdej powtarzane są 
dwie sylaby, dobierane tak, by po frazie wznoszącej się 
miały brzmienie gwiżdżące, a po opadającej – skrzy-
piące i przypominały głos kontaktowy gatunku. Frazy 
są dość trudne do identyfikacji, ponieważ jedynie rytm 
i tempo są stałe, a sylaby ustawicznie się zmieniają jak 
u gajówki, przez co oba gatunki mogą się wydawać bar-
dzo trudne do rozróżnienia. Jednak wyłowienie z poto-
ku dźwięków regularnie powtarzanych dwusylabowych 

zwrotów umożliwia odróżnienie pokrzewki jarzębatej od 
podobnie śpiewającej pokrzewki ogrodowej (gajówki) 
czy kapturki, a nawet cierniówki.
 Ze względu na tarasowość układu brzegowego 
jarzębatka często występuje w międzywalu „po są-
siedzku” z gajówką. Jarzębatka śpiewa nad tarasem 
(tylko 0,8–1,5 m różnicy) w pasie czyżni, zawsze w to-
warzystwie gąsiorka, a gajówka – poniżej, na wilgotnym 
tarasie porośniętym wierzbami długolistnymi z przera-
stającymi małymi topolami.
 Podobnie jak w przypadku innych ptaków śpie-
wających samce jarzębatki bezpośrednio przy samicy 
wykonują piosenkę ciszej, ale za to potokiem dźwięków 
o opisanym wyżej układzie, dopóki samica przebywa 
w pobliżu proponowanego miejsca na gniazdo. Sa-
motne samce śpiewają dłuższymi i dźwięczniejszymi 
zwrotkami (jak reszta pokrzewek), także w locie. Co 
charakterystyczne dla pokrzewki jarzębatej, w locie to-
kowym z kilku metrów słychać odgłos miękkiego „kla-
skania” skrzydłami (0:25).
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55 Gajówka (pokrzewka ogrodowa) Sylvia borin
 ang. Garden Warbler
 fr. Fauvette des jardins
 niem. Gartengrasmücke

 0:00 Śpiew i podśpiewywanie
 1:17 Zaniepokojenie

Typowy głos: bardzo podobny do jarzębatki, z tym że wyższy i zawiera-
jący charakterystyczne dla gatunku wtrącane repetycje zgrzytliwych 
sylab, ale jedynie w górnych zakresach tonacji (patrz: jarzębatka); pojedyncza zwrotka składa się jakby z wielo-
krotnych szybkich powtórzeń trzech–czterech zwrotek piosenki kapturki; dobiegający z zakrzewień wierzb dłu-
golistnych, poprzerastanych młodymi osikami i starszymi wierzbami

Gatunek bardzo wokalny od przylotu (gdy wierz-
by długolistne są już w pełni ulistnione) do połowy  
lata.
 Pokrzewka ogrodowa jest ściśle związana z mło-
dymi, kilkumetrowej wysokości zakrzewieniami wierzb 
gatunków długolistnych, poprzerastanymi wierzbami 
gatunków drzewiastych i topolami, szczególnie osiką. 
Wymienione gatunki wierzb dzięki specyficznej budo-
wie liści, zapewniającej odporność na zrywanie podczas 
zalewów, występują w strefie zalewowej rzek, również 
Wisły. I właśnie w takich zakrzewieniach dominantem 
wśród świstunek i pokrzewek jest – obok piecuszka – 
właśnie pokrzewka ogrodowa. Taka sytuacja panuje do 
czasu osiągnięcia zwarcia koron przez gatunki drzewia-
ste wierzb i topól (wówczas już właściwie w lesie łęgo-
wym, a nie zakrzewieniach), gdy dominantami stają się 
kapturka i pierwiosnek.
 W porównaniu ze śpiewem pokrzewki jarzębatej 
– która ma skłonność do wtrącania dwusylabowego 
zwrotu na końcach wznoszących się lub opadających 
szybkich sekwencji, zarówno w górnych, jak i dolnych 
zakresach tonacji – gajówka z lubością wtrąca repety-

cje zgrzytliwych sylab, ale jedynie w górnych zakresach 
tonacji i przeważnie w początkowych, nieco cichszych 
partiach zwrotek, mogących przypominać przedśpiew 
kapturki, u której jednak nie ma repetycji. Cała zwrotka 
gajówki przypomina wielokrotnie szybko powtórzone 
trzy–cztery zwrotki kapturki, ponieważ gajówka bu-
duje piosenki z sekwencji tworzonych w taki sposób, 
by po bardzo wysokiej sylabie lub sylabach (repetycje) 
następowała seria co najmniej dwóch niższych powtó-
rzeń treli, które dominują w niższych tonacjach piose-
nek. W miarę przebiegu zwrotki powtórzenia stają się 
coraz dłuższe, a w wypadku bardzo długich zwrotek 
śpiewanych w pobliżu gniazda stopniowo przechodzą 
w skrzeczenia. Innymi słowy, zwrotki skomponowane są 
z sekwencji raptownie opadającej, a nie łagodnie fluk-
tuującej między najniższymi i najwyższymi tonacjami 
jak u jarzębatki w wąskim i niższym zakresie tonacji. 
W związku z tą ostatnią cechą urwana piosenka może 
przypominać pełną zwrotkę cierniówki, a nawet kap-
turki, jednak po wysłuchaniu dwóch–trzech zwrotek 
(co jest konieczne w wypadku pokrzewek) wątpliwości 
ustępują.
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 Należy też pamiętać, że gajówka jest znacznie 
cichsza niż kapturka. Słychać ją przeważnie z ok. 50 m 
(jarzębatkę – z ok. 40 m), podczas gdy kapturkę można 
usłyszeć nawet z 250 m, a cierniówkę – z ponad 150 
metrów. Również rodzaj krzewów, z których dobiega 
śpiew, jest zupełnie różny w przypadku gajówki i jarzę-
batki. W międzywalu Wisły jarzębatki śpiewają przeważ-
nie z gęstych, ciernistych luźnych zakrzewień głogów, 
tarnin itp., rzadziej z krzewów wierzb szerokolistnych 
(bardziej typowych dla małych torfiastych, a nie ma-
dowych dolin dużych rzek), gdzie można zobaczyć 
polujące gąsiorki. Natomiast gajówki – brzmiące nieco 
podobnie (choć odróżnialnie) – śpiewać będą z zakrze-
wień wierzb długolistnych.
 Gajówki przylatują w okresie pełnego ulistnienia 
w początkach maja i dolatują do końca czerwca, a więc 
głos przypominający gajówkę usłyszany w okresie bez-
listnym (do końca kwietnia) będzie należał do kapturki.

 Gajówka jest niezwykle skryta (w czym może prze-
wyższać płochacza pokrzywnicę) i zazwyczaj nie da się 
jej zobaczyć, a jedynie można ją usłyszeć, choć miejsca-
mi w pobliżu wałów przeciwpowodziowych, gdzie zda-
rzają się osobniki przywykłe do ludzi, jest to łatwiejsze. 
Razem z pokrzywnicą jest to jednak typowy gatunek 
„drugiego planu” – cichnący i przelatujący, podczas 
gdy bardziej tolerancyjne gatunki na „pierwszym pla-
nie” ciągle śpiewają. Trzeba się więc wsłuchać w śpiewy 
dobiegające zza otaczającej nas „kurtyny” dźwięków 
wydawanych przez „pierwszoplanowe” cierniówki, kap-
turki, piecuszki i pierwiosnki, by w ogóle móc usłyszeć 
gajówkę, a przy dużej cierpliwości lub w odpowiednim 
miejscu zobaczyć – a jest to gatunek niezwykle cha-
rakterystyczny i liczny dla młodych krzewiastych łęgów 
nadwiślańskich.
 Głos ostrzegawczy (1:17) jest bardzo podobny do 
głosu kapturki.
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56 Kapturka Sylvia atricapilla
 ang. Eurasian Blackcap
 fr. Fauvette à tête noire
 niem. Mönchsgrasmücke

 0:00 Śpiew
 1:02 Podśpiewywanie
 1:09 Zaniepokojenie

Typowy głos: pełna zwrotka, śpiewana w „trybie pytającym”, rozpo-
czynana wysokim szczebiotliwym przedśpiewem, następnie opadająca i charakterystycznie nabierająca głośno-
ści tuż przed końcem

Gatunek wokalny od przylotu w drugiej połowie marca 
i kwietniu do odlotu, mogącego przedłużać się w wy-
padku Środkowej Wisły do końca listopada.
 W związku z mozaikowością środowisk między-
wala Wisły kapturka może występować w sąsiedztwie 
wszystkich innych pokrzewek, mimo że jako jedyna 
jest gatunkiem typowym dla warstwy krzewów rosną-
cych w pełnym ocienieniu pod okapem starszego drze-
wostanu.
 Jest jedyną pokrzewką, która śpiewa od początku 
do końca w nasilającej się głośności przy równocze-
snym opadaniu tonacji, z wyjątkiem wyższego zakoń-
czenia, co nadaje charakterystyczny „tryb pytający” 
piosence. Sam początek piosenki kapturki, składający 
się z kilku, najczęściej zupełnie różnych brzmienio-
wo sylab, jest najcichszy; potem następuje krótka 
seria wysokich cichych dźwięków, co razem tworzy 
cichy i wysoki charakterystyczny dla gatunku przed-
śpiew, po czym zwrotka przechodzi w główną fazę, 
stopniowo przybierając na sile, opadając w tonacji 
z wyjątkiem wyższej sylaby końcowej, co nadaje pio-
sence wspomniany charakterystyczny „tryb pytający”. 

Zapamiętanie cechy „trybu pytającego” umożliwia 
rozróżnienie śpiewu kapturki od równie regularnych 
i głośnych zwrotek cierniówki, która może występować 
na otwartych przestrzeniach oraz na skraju starszych 
drzewostanów, gdzie ptaki mogą śpiewać z wyższych 
drzew. Jednak śpiew cierniówki będzie pozbawiony 
„pytającego” zakończenia (wyższych sylab), przez co 
jej śpiew przybiera charakter „trybu oznajmującego”, 
a nie pytającego. Podobnie jednak jak w wypadku  
innych pokrzewek należy wysłuchać co najmniej 
dwóch–trzech pełnych zwrotek, żeby się upewnić co 
do gatunku. 
 Można zauważyć, że do końca kwietnia wraz z za-
gęszczaniem się liczby samców kapturki ich śpiewy sta-
ją się coraz bardziej „stereotypowe” (podobne), chociaż 
zaraz po przylocie część szczególnie izolowanych śro-
dowiskowo ptaków może śpiewać bardzo różnorodnie, 
a nawet używać powtórzeń sylab na wzór gajówki czy 
dwusylabowych zwrotów jak jarzębatka.
 Tak jak inne pokrzewki kapturka ma również dłu-
gą, ale cichą wersję zwrotki, którą wyśpiewuje w bez-
pośredniej bliskości gniazda. Przejawia się w niej 
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skłonność gatunku do śpiewania długich opadających 
sylab, po których następują również wznoszące się 
dźwięki.
 Podobnie jak inne ptaki śpiewające kapturka 
włącza do swego repertuaru wybrane dźwięki głosów 
innych gatunków – ale tylko takie, które umożliwiają 
wokalne realizowanie się osobnika. W międzywalu Wisły 

często są to naśladownictwa rybitw, mew czy sieweczek 
(0:02).
 Głos ostrzegawczy jest nieco podobny do gajówki 
(1:09).
 W okresach jesiennego ocieplenia, podczas prze-
lotu, kapturki mogą śpiewać długą wersję piosenki wy-
konywanej z krzewów, podczas żerowania.
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57 Cierniówka Sylvia communis
 ang. Common Whitethroat
 fr. Fauvette grisette
 niem. Dorngrasmücke

 0:00 Śpiew
 0:45 Podśpiewywanie
 1:10 Głosy kontaktowy i zaniepokojenia

Typowy głos: pełna głośna zwrotka, śpiewana w „trybie oznajmującym”

Gatunek wokalny od przylotu (rozwoju pączków niskich 
ciernistych krzewów typu jeżyny) do odlotu w końcu 
lata.
 W międzywalu Wisły cierniówka śpiewa w stre-
fach porośniętych przez płożące się cierniste krzewy 
– jeżyny i rzadziej krzewy dzikich róż. Rośliny te rosną 
jedynie przy bardzo dobrym nasłonecznieniu, czyli nad 
nasłonecznionymi burtami brzegowymi, w pobliżu wa-
łów przeciwpowodziowych i oczywiście w otwartych 
strefach dużych wysp wiślanych, zarówno odciętych od 
lądu, jak i z nim połączonych.
 Piosenka od razu rozpoczyna się głośno i wyso-
ko (bez cichego przedśpiewu typowego dla kapturki),  
po czym cały czas opada w tonacji bez głośniejszej  
sylaby na końcu, dzięki czemu zyskuje charaktery-
styczne dla gatunku brzmienie „trybu oznajmują- 
cego”. Po tym można ją łatwo odróżnić od kaptur-
ki, która również zaczyna wysoko, ale zawsze kończy  
głośniejszymi i wyższymi sylabami (w „trybie pytają-
cym”), a także od pokrzewek ogrodowej i jarzębatej, 

których piosenki mają „obojętny”, a nie „oznajmujący” 
charakter.
 Odstępy między zwrotkami są u cierniówki znacznie 
dłuższe i regularne niż u dwóch wymienionych pokrzewek; 
podobne występują jedynie u kapturki. Ponadto piosenka 
cierniówki wyróżnia się stereotypowością i głośnością – 
jest prawie trzykrotnie głośniejsza niż jarzębatki, dwukrot-
nie niż gajówki, natomiast podobnie głośna jak kapturki. 
W międzywalu Wisły osoby nie za dobrze znające szcze-
góły piosenki, a kierujące się w rozpoznawaniu jedynie 
ogólnym brzmieniem, powinny brać pod uwagę możliwość 
pomyłki z pokląskwą, a nawet z pokrzywnicą i łozówką.
 Podobnie jak inne ptaki śpiewające cierniówka ma 
długą, cichą wersję piosenki (0:45) oraz wersję śpie-
waną w locie tokowym (0:36); wydaje także głosy za-
niepokojenia. Bywa, że zaniepokojony ptak nie kończy 
kolejnych zwrotek. Co ciekawe, może się odzywać przy 
gnieździe wysokimi ćwierknięciami, podobnie do blisko 
spokrewnionej piegży (1:14); ten dźwięk bardziej przy-
pomina głosy ryjówek niż ptaków. 
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58 Piegża Sylvia curruca
 ang. Lesser Whitethroat
 fr. Fauvette babillarde
 niem. Klappergrasmücke

 0:00 Śpiew
 0:30 Głos kontaktowy
 0:44 Podśpiewywanie
 0:57 Głos kontaktowy

Typowy głos: śpiew, zaczynający się od cichego trelu, w którym występuje coraz więcej powtórzeń, aż w końcu 
przechodzi w głośną główną część, składającą się z charakterystycznych powtórzeń jednej sylaby

Gatunek wokalny od przylotu (wraz z pękaniem pierw-
szych pączków liściowych krzewów).
 W międzywalu Wisły piegża jest dość rzadka; wy-
stępuje w nieocienionych gęstych kępach krzewów na 
suchych terenach, przeważnie u podstawy wałów. Chętnie 
wybiera miejsca po nieistniejących już zabudowaniach 
olęderskich, po których pozostały tylko kępy krzewów 
(często z samosiewu), np. ligustru. Bardzo rzadko można 
ją spotkać w kępach trzmielin lub tarnin rosnących u pod-
stawy wałów, często w pobliżu zabudowy.
 Podobnie jak inne ptaki śpiewające śpiewa kil-
ka wersji piosenki: opisaną powyżej jako typowy głos 
dość niepowtarzalną, krótką wersję piosenki śpiewanej 

w ukryciu, wersję nieco dłuższą, z następującymi tre-
lami po głównym terkocie, śpiewaną w locie tokowym, 
oraz długą, składającą się z wielokrotnych powtórzeń, 
wykonywaną w krzewie z gniazdem, kierowaną bezpo-
średnio do samicy (jest to rozwinięcie cichego przed-
śpiewu, który często po ok. 1,5 minuty przechodzi 
w główną część piosenki).
 W pobliżu gniazda można usłyszeć również bardzo 
charakterystyczne wysokie gwizdy ostrzegawcze, nie-
podobne do gwizdu innych rodzimych gatunków (0:51). 
Głos ostrzegawczy (0:57) bardzo przypomina głos kap-
turki i cierniówki; różni się trudno zauważalnymi niuan-
sami.
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59 Świerszczak Locustella naevia
 ang. Common Grasshopper Warbler
 fr. Locustelle tachetée
 niem. Feldschwirl

 0:00 Śpiew
 1:08 Zaniepokojenie

Typowy głos: przeciągłe dwusylabowe klikanie, o strukturze trudno 
rozróżnialnej dla ludzkiego ucha 

Gatunek wokalny od przylotu; na przelocie nie wydaje 
głosów.
 Występuje na suchych, często trudno zauważalnych 
wzniesieniach wśród łąk o charakterze źródliskowym. 
W międzywalu Wisły ptaki śpiewają przeważnie z niskich 
krzewów głogu rosnących na suchych, piaszczystych nie-
wielkich wzniesieniach, często w pobliżu zaklęśnięć po 
starorzeczach, czy łagodnych skarpek tarasów z wysią-
kającą wodą, co nadaje im źródliskowy charakter (miej-
sca takie odpowiadają również derkaczom).
 Nazwa świerszczaka pochodzi od dwusylabowego 
głosu przypominającego świerszcza polnego. Jedynym 
bardzo podobnie odzywającym się gatunkiem jest nie-
dawno zanotowany w Polsce świerszczak nakrapiany, 
który inaczej zaczyna zwrotki. Z większej odległości 

można mieć problem z odróżnieniem głosu świerszcza-
ka od innych mechanicznie brzmiących śpiewów, przede 
wszystkim licznie występującej strumieniówki (brzęcz-
ka w związku z prawie całkowitym brakiem trzcinowisk 
nie występuje nad Wisłą). Głos strumieniówki składa 
się jednak z dwóch równolegle wydawanych dźwięków: 
ustawicznego „ostrzenia” (dźwięku przypominającego 
ostrzenie noża), które tworzy tło dla również ciągłego, 
nieco przebijającego się klikania, złożonego z opadają-
cych czterech sylab, co jest bardzo trudno wychwyty-
walne. 
 Głos ostrzegawczy „czik” (1:12), o podobnym „kli-
kającym” brzmieniu jak piosenka, najbardziej przypomi-
na głos potrzeszcza – ten jednak nie występuje w mię-
dzywalu Wisły.

 



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




