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Ptaki zimujące
w naszym otoczeniu

a wsi spotykamy zimą trzna-
dle, które oprócz ziaren chętnie 
jedzą owoce. Szczygły to ama-

torzy nasion ostowatych, żerują stad-
nie na polach i przylatują do karmni-
ków. Wszystkożerne kawki i gawrony też 
żerują na ludzkich odpadkach. Doskonale 
radzą sobie bez dokarmiania, ale przyglą-
dajcie im się, bo to bardzo mądre zwie-
rzęta. Potrafią rozłupywać orzechy zrzu-
cając je pod koła samochodów, odczekują 
potem na czerwone światło i wydziobują 
smakołyki. Dzwońce też często podej-
mują ryzyko pozostania u nas na zimę, 
choć nie są typowymi ptakami zimują-
cymi. Z nasion uwielbiają słonecznik, 
a także owoce. 

Kaczki krzyżówki, łyski, łabędzie 
nieme, cyraneczki, czaple siwe – to 
ptaki, które często widujemy zimą nad 
parkowymi stawami. Byłoby dla nich 
bezpieczniej, gdyby śladem gęsi gęgawej 
odfrunęły na zimę. Zdarzają się ciepłe 
jesienie, kiedy łabędzie zostają w mie-
ście. A potem srogie mrozy styczniowe 
przerzedzają ich szeregi. Czasem prze-
noszą się z miejskich sadzawek na wodę 
płynącą. Z rzadkich wodnych ptaków, 
czasem zimujących w Polsce, można 
zaobserwować, m.in. wąsatkę, tracza 
nurogęś, pluszcza, kokoszkę wodną, 
gągoła.

Odra w okolicach Opola jest ważną 
ostoją dla ptaków w okresie migracji 
i zimowania. W związku z obfitą bazą 
pokarmową i obecnością niezamarza-
jących miejsc, nasze miasto jest dogod-
nym miejscem dla ptaków do przetrwa-
nia ciężkiej zimy. Na Odrze zimuje wiele 
ptaków z grupy wodno-błotnych: stada 
krzyżówki liczą do 2 tys. osobników, 
a czernicy i łyski do kilkuset. Stwier-
dzono tu także kilka gatunków wyjąt-
kowo zimujących w Polsce, m.in. kor-
morana, ohara, świstuna, płaskonosa 
i mewy małej. 

Na Kanale Ulgi zimuje jedna z naj-
większych na Śląsku populacji łabędzia 
niemego, licząca nawet kilkaset pta-
ków. Gdy zima nie ustępuje nad Odrą, 
pojawia się szmaragdowoniebieski klej-
not naszych wód – zimorodek. Wyjąt-
kowo podczas niektórych zim zalatuje 
tu także pojedynczo łabędź krzykliwy, 
będący typowym gatunkiem północnej 
tundry. Zimowa Odra w centrum Opola 
daje nam sposobność zaobserwowania 
wielu gatunków ptaków bez podejmo-
wania dalekich wypraw na północ kon-
tynentu.

Zimą ptakom brakuje latającego i pełzającego 

pokarmu, ponieważ owady pochowały 

się w twardej ziemi. Owoców prawie nie 

ma, a woda zamarza. Mimo tego część 

gatunków ptaków zostają na zimę w Polsce. 

Najliczniejsze to te, które są ziarnojadami,  

bądź przechodzą zimą na roślinną dietę,  

m.in. mazurki, trznadle, dzwońce. 
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kaczki krzyżówki

sikorka bogatka
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