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Dzień Ligi
Ochrony Przyrody

Nowy Rok

Trzech Króli

Światowy 
Tydzień Mokradełwt

pn

śr

cz

pt

so

nd

31 7 14 21 28
30 6 13 20 27

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25 1
5 12 19 26 2

styczeń
Nurogęś

Mergus merganser

fot. Marcin Łukawski Haczykowato zakończony 
dziób o ostrych, najeżonych 
rogowymi ząbkami krawę-
dziach pozwala na pewniej-
sze przytrzymanie śliskich 
ryb i bezkręgowców.

W okresie godowym, po-
dobnie jak u wielu innych 
gatunków z rodziny kaczko-
watych, samce są ubarwione 
kontrastowo, a samice mają 
stonowane upierzenie.

Krótkie i przesunięte ku tyłowi ciała 
nogi sprawiają, że nurogęsi cho-
dzą ociężale, kiwając się na boki, 
za to doskonale pływają i nurkują.



Dzień Dokarmiania 
Zwierzyny Leśnej

Światowy 
Tydzień Mokradeł

Światowy  
Dzień Obszarów 
Wodno-Błotnych

luty
Bielik

Haliaeetus albicilla

wt

pn

śr

cz

pt

so

nd

28 4 11 18 25
27 3 10 17 24

29 5 12 19 26
30 6 13 20 27
31 7 14 21 28
1 8 15 22 1
2 9 16 23 2

fot. Marcin Łukawski Bielik potrzebuje kilku lat  
na osiągnięcie dojrzałości. 
Młody ptak ma ciemnobrą-
zowe upierzenie z jasnymi 
przebarwieniami, które  
w kolejnych latach zmienia 
się kolorystycznie. Pióra ogo-
na (sterówki) stają się białe,  
a dziób jaśnieje do jasno-
żółtego. W 5. roku życia 
przybiera wygląd osobnika 
dorosłego.

W zimie bieliki chętnie polują 
nad niezamarzającymi wodami. 
Potężne pazury, silny i ostry dziób 
pozwalają na łapanie oraz zjadanie 
ryb i ptaków wodnych. Oprócz 
upolowanych ofiar nie gardzą  
także padliną.



Światowy  
Dzień Wody

Światowy  
Dzień Sprzeciwu  
Wobec Tam

Światowy  
Dzień Meteorologii

Światowy  
Dzień Leśnika

Dzień 
Wierzby

Pierwszy  
Dzień Wiosny

Zimorodek 
Alcedo atthis

marzec

wt

pn

śr

cz

pt

so

nd

425 11 18 25 1
324 10 17 24 31

526 12 19 26 2
627 13 20 27 3
728 14 21 28 4
81 15 22 29 5
92 16 23 30 6

fot. z aplikacji „Ptaki Wisły Warszawskiejˮ Samiec i samica są trudne do 
odróżnienia, gdyż wyglądają 
niemal identycznie. Jedyną 
różnicą jest nasada żuchwy  
– czarna u samca, czerwo-
nawa u samicy Kogo zatem 
widać na zdjęciu?

Zimorodek to mały ptak, 
mniej więcej wielkości skow-
ronka. Krótkie nogi i ogon 
dają wrażenie krągłości. 
Dziób, nieproporcjonalnie 
długi, zajmuje 1/5 całego  
ciała i ma ok. 4 cm długości. 

Zimorodek to jeden z naj-
barwniej upierzonych pol-
skich ptaków. Mimo to trudno 
go wypatrzyć, gdyż często 
nieruchomo przesiaduje na 
ocienionej gałęzi nad wodą, 
wypatrując ryb, lub szybko 
przelatuje nad taflą wody. 
Przypomina wtedy lecącą 
prosto strzałę. 

Niegdyś nazwa tego ptaka 
brzmiała „ziemnorodek”, a wy-
wodzi się od zwyczaju kopania 
nor lęgowych w piaszczystym, 
urwistym brzegu rzeki. 



Tydzień 
Czystości Wód

Międzynarodowy
Dzień Ptaków

Międzynarodowy 
Dzień Ochrony 
Zabytków

Dzień Ziemii

... 
Tydzień 
Czystości Wód

kwiecień
Krętogłów 

Jynx torquilla

wt

pn

śr

cz

pt

so

nd

1 8 15 22 29
31 7 14 21 28

2 9 16 23 30
3 10 17 24 1
4 11 18 25 2
5 12 19 26 3
6 13 20 27 4

fot. Paweł Wacławik Krętogłów uwielbia jeść 
mrówki, zwłaszcza ich jaja. 
Zbiera je za pomocą długie-
go, lepkiego języka. Jego 
pióra bardzo ściśle przylegają 
do ciała, więc dobrze chronią 
skórę przed atakami tych 
owadów. 

Ptak ten należy do rodziny 
dzięciołowatych. Jednak  
nie potrafi wykuwać dziupli 
ani wspinać się pionowo  
po drzewach jak inne dzię-
cioły, podpierając się na 
sztywnych piórach ogona. 
Porusza się podobnie jak 
ptaki wróblowe, np. często 
siada w poprzek gałęzi.

Ubarwienie krętogłowa przypo-
mina korowinę i pełni funkcję ma-
skującą. W przypadku zagrożenia 
ptak wyciąga szyję i obraca nią, 
naśladując zachowanie żmii,  
a przy tym syczy, żeby przestra-
szyć napastnika. Dodatkowo może 
jeszcze rozłożyć ogon i nastroszyć 
pióra na głowie, co potęguje  
wrażenie wielkości.

Poniedziałek 
Wielkanocny

Wielkanoc



 
Światowy Dzień Ochrony 
Środowiska Naturalnego, 
Leśnika i Drzewiarza

 
Światowy Dzień 
Ptaków Wędrownych

Święto Polskiej
Niezapominajki

Międzynarodowy 
Dzień Bioróżnoro- 
dności Biologicznej

Dzień 
Praw Zwierząt

maj Sieweczka 
obrożna 

Charadrius hiaticula

wt

pn
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cz

pt

so

nd

29 6 13 20 27
28 5 12 19 26

30 7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25 1

fot. Artur Tabor

Międzynarodowe 
Święto Pracy

Święto  
Konstytucji 3 Maja

Pomarańczowa nasada 
dzioba odróżnia siewecz-
kę obrożną od jej bliskiego 
krewniaka – sieweczki rzecz-
nej. Ponadto ta pierwsza ma 
wyrazistszy czarny rysunek 
na piersi i głowie oraz mocno 
pomarańczowe nogi. 

Przebywa nad brzegami 
rzek i zbiorników wodnych, 
gdzie często szuka drobnych 
bezkręgowców. Ma zwyczaj 
energicznego biegania na 
skraju wody i lądu w celu 
wypłoszenia owadów z kryjó-
wek. Zbiera je potem z ziemi 
lub goni, aż w końcu złapie.

Metalowy pierścień luźno zamocowany na nodze ptaka to obrącz-
ka ornitologiczna. Są na niej wytłoczone litery i numery oznacza-
jące nazwę centrali ornitologicznej, z której pochodzi, serię oraz 
numer jednostkowy. Odczytanie tych znaków umożliwia sprawdze-
nie danych dotyczących życia ptaka i może stanowić materiał  
do dalszych badań naukowych. W przypadku znalezienia ptaka  
z obrączką na terenie Polski należy przekazać wiadomość  
do Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu PAN w Gdańsku.



Dni Lasu  
i Zadrzewień

... 
Dni Lasu  
i Zadrzewień

Światowy Dzień
Ochrony Środowiska

Pierwszy  
Dzień Lata

 
Światowy Dzień 
Rybołóstwa

czerwiec Sieweczka 
rzeczna 

Charadrius dubius

wt

pn

śr

cz

pt

so

nd

327 10 17 24 1
226 9 16 23 30

428 11 18 25 2
529 12 19 26 3
630 13 20 27 4
731 14 21 28 5
81 15 22 29 6

fot. Marcin Łukawski

Zesłanie  
Ducha Świętego 

Boże Ciało

Na pierwszy rzut oka sie-
weczka rzeczna jest podobna 
do sieweczki obrożnej.  
Gdy spojrzymy wnikliwiej, 
okaże się, że ma ciemny 
dziób i bladoróżowe nogi,  
a przede wszystkim wyraźną 
żółtą obrączkę powiekową, 
która w terenie jest dobrze wi-
doczną cechą rozpoznawczą.

Sieweczki to ptaki wymagające, zależne od istnienia odpowiednich 
terenów lęgowych i żerowiskowych, a takich miejsc ubywa.  
Naturalnie kształtujące się ekosystemy rzeczne charakteryzuje  
dynamika i zmienność. Gdy człowiek wkracza na obszary zajęte przez 
rzekę, np. na tereny zalewowe, pojawiają się problemy związane z za-
grożeniem powodziowym, co narzuca konieczność dalszych działań 
zabezpieczających, zwykle niesprzyjających lęgom sieweczek.



lipiec Rybitwa 
białoczelna 

Sternula albifrons

wt

pn

śr

cz

pt

so

nd

1 8 15 22 29
30 7 14 21 28

2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25 1
5 12 19 26 2
6 13 20 27 3

fot. Marcin Łukawski Nazwa tego ptaka pochodzi 
od białej plamy na czole.  
Żółty dziób i nogi to dobrze 
widoczna cecha wyróżnia-
jąca ten gatunek spośród 
innych rybitw spotykanych  
w Polsce.

Sukcesem jest odchowanie 
trzech piskląt przez parę 
rybitw. Jednak to trudne 
zadanie z uwagi na różne 
zagrożenia, m.in.: ataki dra-
pieżników, wezbranie wód 
na rzece, które może zatopić 
piaszczyste wyspy stanowią-
ce miejsca lęgowe, czy prze-
grzanie jaj leżących na piasku 
w słoneczne dni, gdy dorosłe 
ptaki są płoszone. 

Rybitwa białoczelna jest naj-
mniejszą z kilku gatunków ry-
bitw, które przylatują wiosną 
nad nasze wody, aby odbyć 
tu lęgi. Żywi się drobnymi 
rybami i bezkręgowcami.  
W sierpniu i wrześniu odlatuje 
z powrotem do Afryki.



sierpień
Podróżniczek 

Luscinia svecica

wt

pn

śr

cz

pt

so

nd

29 5 12 19 26
28 4 11 18 25

30 6 13 20 27
31 7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31

fot. Paweł Wacławik

Wniebowzięcie 
Najświętszej  
Maryi Panny

Święto Wojska 
Polskiego

Należy do tego samego 
rodzaju co słowik. Podobnie 
jak on lubi przebywać w krze-
wach i zaroślach w miejscach 
podmokłych i nad wodami. 
Można go spotkać w łozowi-
skach, trzcinowiskach  
czy szuwarach. 

Mały, smukły ptak śpiewa-
jący. Widoczny na zdjęciu 
dorosły samiec ma jaskrawy 
niebieski śliniak, obwiedziony 
od dołu dwiema półobrożami 
– czarną i rudą. Ładnie widać 
te kontrastujące barwy, gdy 
samiec śpiewa na ekspo-
nowanej gałęzi. Jednak gdy 
odwróci się tyłem, trudno go 
wypatrzyć.

Jak nazwa wskazuje, jest to ptak wędrowny. W Polsce można go  
spotkać od kwietnia do września. Pozostałą część roku spędza  
na zimowiskach rozciągających się od Afryki po zachodnie Indie.  
Wiele podróżniczków tylko przelatuje przez Polskę, zdążając ku  
terenom lęgowym w Skandynawii czy północnej Rosji.



Dzień Dzikiej Fauny, 
Flory i Naturalnych 
Siedlisk

Europejski 
Dzień bez 
Samochodu

Pierwszy  
Dzień Jesieni

Sprzątanie Świata

Światowy 
Dzień Turystyki

wrzesień
Derkacz

Crex crex

wt

pn
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cz

pt
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nd

2 9 16 23 30
1 8 15 22 29

3 10 17 24 1
4 11 18 25 2
5 12 19 26 3
6 13 20 27 4
7 14 21 28 5

fot. z aplikacji „Ptaki Wisły Warszawskiejˮ Derkacza bardzo trudno 
zobaczyć, a to dlatego, że 
uwielbia kryć się w wysokich 
roślinach zielnych na pod-
mokłych łąkach i turzycowi-
skach. Pomiędzy roślinami 
wydeptuje długie, rozgałę-
zione korytarze, po których 
porusza się pieszo. Również 
gniazdo buduje w bujnej ro-
ślinności.

Nazwa tego ptaka pochodzi 
od charakterystycznego gło-
su, który samiec długotrwale 
wydaje, zwykle od zmierzchu 
do świtu. Jest to mechanicz-
ny, ochrypły terkot i trudno 
go na początku skojarzyć  
z jakimkolwiek ptakiem. 

Jest to rzadki gatunek w skali europejskiej, zagrożony ze względu na 
zanik terenów lęgowych. Właściciele obszarów, na których występuje 
derkacz, mogą się ubiegać o dofinansowanie w postaci tzw. pakietu 
ochrony ptaków w ramach programu rolnośrodowiskowego. Jest to 
wsparcie finansowe dla osób zobowiązujących się użytkować łąki  
w sposób przyjazny dla rzadkich gatunków ptaków.



Światowy  
Dzień Ptaków

Światowy  
Dzień Ptaków

Światowy  
Dzień Siedlisk

Światowy 
Tydzień Zwierząt

... 
Światowy 
Tydzień Zwierząt

... 
Światowy 
Tydzień Zwierząt

Światowy 
Dzień Franciszka 
– Patrona Ekologów

Światowy 
Dzień Zwierząt

Światowy Dzień 
Monitoringu i Wód

Dzień Ustawy 
o Ochronie Zwierząt

październik Biegus 
zmienny 
Calidris alpina

wt

pn

śr

cz

pt

so

nd

31 7 14 21 28
30 6 13 20 27

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25 1
5 12 19 26 2

fot. Marcin Łukawski Ptak wielkości szpaka,  
o wydłużonym dziobie, przy-
stosowanym do wygrzeby-
wania drobnych bezkręgow-
ców z miękkiego, mulistego 
podłoża. 

W Polsce pojawia się tylko w okresie przelotów. Wiosną wędruje  
na północ w poszukiwaniu miejsc lęgowych na podmokłych terenach 
bezleśnych i w tundrze w północnej Europie, Rosji i na Islandii.  
Jesienią wraca na zimowiska na płytkie wybrzeża zachodniej Europy  
i w okolice Morza Śródziemnego. 



Światowy Dzień
Bez Papierosa

Dzień Bez Futra

listopad Strzyżyk 
Troglodytes 
troglodytes

wt

pn
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cz

pt

so

nd

28 4 11 18 25
27 3 10 17 24

29 5 12 19 26
30 6 13 20 27
31 7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30

fot. z aplikacji „Ptaki Wisły Warszawskiejˮ

Wszystkich Świętych

Narodowe Święto 
Niepodległości

Strzyżyk ma zaskakująco 
donośny głos. Śpiew samca 
można usłyszeć o wszyst-
kich porach roku w różnego 
rodzaju lasach z gęstym pod-
szytem, zaroślach nadrzecz-
nych czy parkach, najczęściej 
w pobliżu wykrotów, stert 
gałęzi, w gąszczu róż,  
jeżyn itp. 

Jeden z najmniejszych ptaków 
Europy, wielkości ok. 10 cm, nie-
pozornie ubarwiony. Nieustannie 
zadziera do góry krótki ogon, dzię-
ki czemu jest nie do pomylenia. 
Porusza się szybko i zwinnie  
w niskiej roślinności. 



Pierwszy 
Dzień Zimy

Międzynarodowy
Dzień Różnoro- 
dności Biologicznej

grudzień
Trznadel 

Emberiza citrinella

wt

pn

śr

cz

pt

so

nd

2 9 16 23 30
1 8 15 22 29

3 10 17 24 31
4 11 18 25 1
5 12 19 26 2
6 13 20 27 3
7 14 21 28 4

fot. z aplikacji „Ptaki Wisły Warszawskiejˮ

Boże Narodzenie

Gruby i krótki dziób jest 
dobrze przystosowany do 
rozłupywania ziaren i owoców 
suchych roślin. Zimą stanowią 
one podstawę diety; latem 
ptaki uzupełniają ją owadami.

Trznadle można obserwować 
w Polsce przez okrągły rok.  
To pospolite ptaki terenów 
otwartych: pastwisk, polan, 
zakrzewień, łąk, skraju lasów. 
Często żerują na ziemi, ska-
cząc lub drepcząc w poszuki-
waniu pokarmu.

Trznadel ma bardzo charaktery-
styczny śpiew, który jest łatwy  
do zapamiętania. Składa się  
z prostych zwrotek z przecią-
głym zakończeniem, o brzmieniu 
podobnym do: „si-si-si-si-si-siiii-
-sjuuu”, które niegdyś na wsiach 
tłumaczono: „Nie będzie suchej 
kobyle niiic”. 


