
PTAKI I SSAKI 
uroczyska Polichty



Uroczysko Polichty leży na Pogórzu Karpackim na tere-
nie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Jego 
„sercem” jest użytek ekologiczny „Polichty” oraz funkcjonują-
cy Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Miejsce to jest odwiedzane 
przez liczne grupy młodzieży szkolnej, studentów, turystów, 
wędrowców a także okolicznych mieszkańców. Flora i  fauna 
obfituje w rzadkie, chronione, jak też pospolite, lecz niejedno-
krotnie bardzo interesujące gatunki. Wędrując wyznaczonymi 
ścieżkami po lasach, polanach, czy zatrzymując się nad sta-
wem, wiele osób przygląda się z zaciekawieniem zwierzętom, 
roślinom i  grzybom i  z  trudem próbuje sobie przypomnieć 
choćby ich nazwę. Mamy nadzieję, że niniejsza seria pomoże 
wszystkim amatorom przyrody i miłośnikom Policht jeszcze 
lepiej zapoznać się, przynajmniej z częścią gatunków składa-
jących się na tutejszą bioróżnorodność.

W  tym przewodniku prezentujemy Państwu wybrane 
ptaki i  ssaki, które występują na terenie uroczyska Polichty. 
Przedstawione tu gatunki stanowią część z tych, które można 
spotkać tutaj przez cały rok. Wybrano pospolite, dość łatwe do 
zaobserwowania gatunki ptaków. Trudniejsze do samodziel-
nej obserwacji mogą okazać się ssaki – ze względu na swoją 
płochliwą naturę, a często także na nocny tryb życia. 

Podczas „podglądania” zwierząt pamiętajmy, aby nie za-
kłócać ich spokoju, tym bardziej, że wiele z nich jest objętych 
ochroną gatunkową.

ZWIERZĘTA PODLEGAJĄCE 
OCHRONIE GATUNKOWEJ
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Kowalik.  Fot. arch. ZPKWM

Kowalik w poszukiwaniu pożywienia. Fot.  KM
Zimą ptaki te korzystają również 

z karmników. Fot. PB

KOWALIK (Sitta europaea)

Ten niewielki ptak (długość ciała wy-
nosi ok. 14 cm) posiada szaroniebieskie 
ubarwienie, z  żółtym brzuszkiem i  białym 
podgardlem. Na głowie, w  okolicach oczu 
ma czarne paski. 

Podczas poszukiwania pożywienia, 
kowalik często chodzi po pniach drzew 
i skałach zarówno głową w górę, jak i w dół 
(potrafi to, jako jeden z nielicznych ptaków, 
a  spośród krajowych i  europejskich – jako 
jedyny). Latem jego pożywienie stanowią 
owady, pająki i  inne drobne bezkręgowce, 
zimą natomiast różnorodne nasiona.

CIEKAWOSTKA: Samica kowalika zakleja gliną wejście do dziupli lub 
budki, dopasowując je do swojej wielkości, średnica takiego otworu  

wynosi ok. 3,5 cm.
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CIEKAWOSTKA: Rudzik chętnie śpiewa przez cały rok. Wiosną, najczęściej 
słychać go wieczorem.

RUDZIK (Erithacus rubecula)

Rudzik jest małym leśnym ptakiem – długość 
jego ciała nie przekracza 14 cm. Łatwo go rozpoznać 
po bardzo charakterystycznym ubarwieniu – pierś, 
gardło i  boki głowy ma (zgodnie ze swoją nazwą) 
rude. Ubarwienie obu płci jest bardzo podobne. 
Rudzik odlatuje zimą na zachód i południe, na te-
reny zasobniejsze w pokarm. Bardzo rzadko zimuje 
w  Polsce i  w  Europie północnej. Zamieszkuje licz-
nie cieniste lasy, zwłaszcza te, z dobrze rozwiniętym 
podszytem, z dużą ilością wykrotów i stertami mur-
szejących gałęzi. Lubi drzewostany wilgotne. Odży-
wia się głównie owadami i pająkami, jednak nie gar-
dzi także nasionami. 

Gniazdo zakłada na ziemi lub nisko nad ziemią, 
w płytkiej dziupli, a czasem także w budce lęgowej. Rudzik. Fot. KM

Rudzik. Fot. PŁW
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KOS (Turdus merula)

Samiec kosa chętnie śpiewa wieczorem. Fot. PŁW

Samica kosa zbiera materiał do budowy 
gniazda. Fot. MK

Żółty dziób jest charakterystyczny dla  
dorosłych samców. Fot. PŁW

CIEKAWOSTKA: Podczas swej pierwszej zimy młode samce mają czarne 
dzioby.

Dawniej był to ptak typo-
wo leśny, obecnie występuje 
również w miejskich parkach 
i  ogrodach. Gniazdo budu-
je m.in. w  żywopłotach i  na 
drzewach. Wiosną i  latem 
żywi się dżdżownicami lub 
małymi owadami, a  jesienią 
i  zimą pokarmem roślin-
nym. Gatunek o  wyraźnie 
zaznaczonym dymorfizmie 
płciowym. Samiec posiada 
jednolicie czarne upierzenie, 
z  intensywnie żółtym dzio-
bem. Samica natomiast ma 
wierzch ciała ciemnobrązo-
wy z jaśniejszym podgardlem 
w białawe plamki. 

Samce tego ptaka bywają 
mylone ze szpakami, jednak-
że w przeciwieństwie do nich, 
kosy poruszają się po ziemi 
podskakując, podczas gdy 
szpaki chodzą. Ponadto pióra 
szpaków mają białawe plamki 
oraz mienią się w  słońcu na 
różowo i  fioletowo, u  kosów 
pozostają smoliście czarne.
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CIEKAWOSTKA: Mają rzadki wśród ptaków śpiewających zwyczaj gro-
madnego atakowania i przeganiania intruzów, nawet znacznie większych 

od nich.

KWICZOŁ (Turdus pilaris)

Kwiczoły są aktywnymi, rzucającymi się w oczy, hałaśliwymi ptakami, 
odzywającymi się często „czkającym” głosem. Z wyglądu samice są po-
dobne do samców, jednak nieco mniej kontrastowo ubarwione. Gniazdują 
w luźnych koloniach na skrajach kompleksów leśnych, w zadrzewieniach 
lub w  parkach. Poza sezonem lęgowym chętnie przebywają również na 
polach i w ogrodach. Zimą kwiczoły skupiają się często w stada liczące po 
kilkaset osobników, obsiadające drzewa i krzewy z owocami.

Kwiczoły zamieszkują skraje lasów  
i zadrzewienia. Fot. MK

Kwiczoł odżywia się m.in. bezkrę-
gowcami wyszukiwanymi w ziemi. 

Fot. MK
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Samiec makolągwy. Fot. KM

MAKOLĄGWA (Carduelis cannabina)

CIEKAWOSTKA: Łacińska nazwa cannabina pochodzi od słowa oznaczają-
cego konopie – odzwierciedla to upodobania pokarmowe tych ptaków.

Samica posiada szarawe ubarwienie. Samiec w okresie lęgowym różni 
się od niej – na piersi ma dużą czerwoną plamę oraz mniejszą na czole. 
Nieliczny lub średnio liczny ptak lęgowy całego kraju. Ptak częściowo wę-
drowny. Przylatuje na tereny lęgowe w marcu i w kwietniu, odlatuje we 
wrześniu i w październiku. W okresie polęgowym tworzy stada żerujące 
na otwartych terenach obfitujących w nasiona „chwastów”.
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CIEKAWOSTKA: Bogatki chętnie zajmują budki lęgowe dla ptaków, ale 
znane są przypadki budowania gniazd w skrzynkach na listy, a nawet na słu-

pach z sygnalizacją świetlną w miastach.

SIKORA BOGATKA (Parus major)
Bogatki są największymi sikorami 

w  naszym kraju. Zamieszkują różno-
rodne lasy z  dużą ilością zagajników, 
a  także miejskie parki i  ogrody. Jest 
to gatunek osiadły, zimujący w  pobli-
żu siedzib ludzkich. Bardzo nieliczne 
osobniki odlatują na zimę na zachód 
i południe Europy. Sikory te żywią się 
głównie owadami i innymi bezkręgow-
cami. Należą do najczęstszych gości 
przy karmnikach dla ptaków, gdzie naj-
chętniej zjadają nasiona roślin oleistych 
oraz słoninę.Sikora bogatka. Fot. MK

Bogatki są największymi sikorami w Polsce. Fot. PŁW
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Sikory modre są bardzo aktyw-
ne na gałęziach drzew. Fot. MK

Modraszka często odwiedza karmniki.  
Fot. PŁW

Sikora modra zamieszkuje m.in. 
dziuple. Fot. PŁW

SIKORA MODRA syn. MODRASZKA 
(Cyanistes caeruleus)

CIEKAWOSTKA: Wśród gniazdowników modraszka bije rekordy, jeśli cho-
dzi o liczbę jaj w jednym lęgu. Potrafi znieść ich nawet do 19 sztuk.

Bardzo łatwo odróżnić ją od innych ga-
tunków sikor po niebieskich czyli modrych 
piórach na głowie, skrzydłach i  ogonie. 
Ubarwienie oraz wielkość ptaków obu płci 
są bardzo podobne. Młode osobniki tego 
gatunku zamiast barwy niebieskiej mają 
zielonkawą. Latem sikory modre prze-
bywają w  lasach liściastych i  mieszanych, 
rzadziej w iglastych, a także w sadach, par-
kach, alejach i w dolinach większych rzek. 
Zimą szukają pożywienia w pobliżu siedzib 
ludzkich (w  tym w  karmnikach), omijają 
gęste, ciemne lasy.
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CIEKAWOSTKA: W  XIX wieku na terenie Niemiec popularny był zwyczaj 
łapania zięb do niewoli w celu przeprowadzania konkursów śpiewu. Współ-

cześnie jest to nielegalne.
Łacińska nazwa fringilla, oznacza małego ptaka albo ptasie popiskiwanie, 

natomiast coelebs – kawalera.

ZIĘBA ZWYCZAJNA (Fringilla coelebs)
Niewielki ptak należący do rodzi-

ny łuszczaków. Występuje na terenie 
całej Europy (oprócz północnej Skan-
dynawii), południowej Afryki oraz 
wschodniej Azji. Dymorfizm płciowy 
u  tego gatunku jest wyraźnie zazna-
czony. Samce zięby mają upierzenie 
w  intensywnych kolorach, podczas 
gdy samice mają kolorystykę wyraźnie 
stonowaną. Zięby gniazdują w rozwi-
dleniach gałęzi, niezbyt wysoko. Żywią 
się zarówno bezkręgowcami, jak i po-
karmem roślinnym. Zimą odwiedzają 
też karmniki.

Śpiew samca zięby jest donośny. 
Fot. KM

Samca zięby trudno pomylić  
z jakimkolwiek innym ptakiem 

występującym w Polsce. Fot. MK
Pączki liści są jednym z przysmaków zięb. 

Fot. PŁW
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SÓJKA (Garrulus glandarius)

CIEKAWOSTKA: Sójka potrafi doskonale naśladować głosy innych pta-
ków a nawet ssaków np. kota.

Ptak o  beżowo-brązowym ubarwieniu 
z  charakterystycznymi błękitnymi, prążkowa-
nymi piórami na skrzydłach. Sójka w  locie ma 
charakterystyczną sylwetkę z  zaokrąglonymi 
skrzydłami, białym kuprem i czarnym ogonem. 
Lata pozornie nieporadnym, chwiejnym lotem 
z nierównomiernymi uderzeniami skrzydeł. 

Dieta sójki jest bardzo urozmaicona – zjada 
orzechy, drobne nasiona, owady, ślimaki a nawet 
jaja innych ptaków. Często gromadzi żołędzie 
czy bukiew w  rozmaitych kryjówkach, do nie-
których z nich czasem już więcej nie powraca – 
przez takie zachowanie sójka przyczynia się do 
rozprzestrzeniania i samoodnowienia lasu. Sójka. Fot. MK

Charakterystyczna sylwetka sójki. Fot. PŁW
Dieta sójki jest urozmaicona – ptak 

zjada również żołędzie. Fot. PB
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CIEKAWOSTKA: Dzięcioł duży może uderzać dziobem o  drzewo nawet 
10 000 razy w ciągu dnia. Przy intensywnej pracy, wykłucie dziupli o śred-
nicy ok. 5 cm, zajmuje mu 2-3 tygodnie. Najczęściej wybiera pnie chorych 

lub osłabionych drzew.

DZIĘCIOŁ DUŻY (Dendrocopos major)
Najczęściej spotykany gatunek 

dzięcioła na Pogórzu Karpackim. 
Wraz z podobnymi z wyglądu dzięcio-
łem średnim i dzięciołkiem należy do 
grupy dzięciołów pstrych.

Obecność dzięcioła dużego w  le-
sie można rozpoznać po głosie, cha-
rakterystycznym bębnieniu o  drzewa 
(ok. 20 razy na sekundę), wykutych 
dziuplach a  także stosach rozkutych 
szyszek. Dzięcioł duży jest wszystko-
żerny. Wiosną i latem żywi się owada-
mi, wykuwa je z drewna i kory drzew 
a  także zbiera je z  ich powierzchni. 
Zimą i  jesienią zjada nasiona drzew 
iglastych oraz owoce, pojawia się na-
wet w karmnikach.

Samca dzięcioła dużego  można 
rozpoznać po czerwonej plamie 

z tyłu głowy. Fot. KM

Ślady aktywności dzięcioła. Fot. KM

Chwytne pazury zapewniają dzię-
ciołom świetną przyczepność do 

powierzchni drzew. Fot. KM Dzięcioł duży w locie. Fot. KM
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DZIĘCIOŁ ZIELONY (Picus viridis)

CIEKAWOSTKA: 
Mimo, że sam jest 
w stanie wykłuć 

dziuplę, to jednak 
często korzysta 
z już gotowych, 
wykutych przez 
inne dzięcioły.

Gatunek średniej 
wielkości. Należy do 
najliczniejszych dzię-
ciołowatych, zamiesz-
kuje jasne leśne zarośla, 
parki i  sady, wykłuwa 
dziuple w  miękkim 
drewnie drzew liścia-
stych. Samica składa 
białe jaja bezpośrednio 
na dnie dziupli. 

Pokarm dzięcio-
ła zielonego to przede 
wszystkim mrówki, 
które ptak chwyta dłu-
gim lepkim językiem. 
Dzięcioł zielony bębni 
krótko i  rzadko, czę-
ściej można usłyszeć 
jego głos. 

Dzięcioł zielony. Fot. MK
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CIEKAWOSTKA: Krzyżówka może gnieździć się również w dużych dziu-
plach albo w koronach wierzb głowiastych.

Krykucha to samica kaczki wychowana w niewoli, wykorzystywana pod-
czas polowań do wabienia kaczorów.

KACZKA KRZYŻÓWKA 
(Anas platyrhynchos)

Najliczniej występują-
ca kaczka w  Europie. Jest 
związana głównie z wodami 
śródlądowymi z  przybrzeż-
ną roślinnością. Gniazdo 
zazwyczaj zakłada na ziemi. 

U kaczki krzyżówki wy-
stępuje silnie zaznaczony 
dymorfizm płciowy. Samiec 
znacznie różni się wyglą-
dem od samicy. Upierzenie 
oraz dziób samicy jest ru-
dawo-brązowe, a na bokach 
ciała występują niebiesko-
-fioletowe pióra tworzą-
ce tzw. „lusterka”. Samiec 
posiada butelkowo zieloną 
głowę, białą obrączkę na 
szyi, ciemnobrązową pierś, 
pomarańczowo-czerwone 
nogi. W  upierzeniu zimo-
wym przypomina samicę, 
ale w  odróżnieniu od niej 
przez cały rok ma zielono-
-żółty dziób.

Para kaczek krzyżówek. Fot. PŁW

Młode kaczki krzyżówki. Fot. MK

Samica z tzw. lusterkami na skrzydłach. Fot. PŁW
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MYSZOŁÓW ZWYCZAJNY 
(Buteo buteo)

CIEKAWOSTKA: Upierzenie myszołowów jest na tyle zmienne, że trudno 
znaleźć dwa identycznie upierzone ptaki.

Młode polują razem z rodzicami.

Najbardziej pospolity z pol-
skich ptaków szponiastych. 
Należy do rodziny jastrzębio-
watych. Rozpiętość jego skrzy-
deł wynosi ok. 110-135 cm. 
W  powietrzu porusza się dość 
ociężale, ale potrafi sprawnie 
wykorzystywać prądy powietrza 
podczas szybowania. Często 
można spotkać myszołowa na 
wysokich drzewach lub słupach, 
skąd wypatruje ofiarę. Myszołów. Fot. arch. ZPKWM

Myszołów w locie. Fot. PB Myszołów. Fot. arch. ZPKWM
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CIEKAWOSTKA: Według europejskiego folkloru bocian jest odpowie-
dzialny za przynoszenie dzieci. Legenda jest bardzo stara, ale została spo-
pularyzowana przez XIX-wieczne opowiadanie Hansa Christiana Anderse-

na zatytułowane „Bociany”.
Sejmiki bocianie – są to zgromadzenia liczące nawet do 50 osobników. 
Bociany razem żerują przygotowując się do długiej podróży i  podobno 

dyskutują nad najlepszą i najkrótszą drogą do Afryki.

BOCIAN BIAŁY (Ciconia ciconia)
Dorosłe ptaki mają długie czerwo-

ne nogi oraz długie spiczasto zakoń-
czone czerwone dzioby, w przeciwień-
stwie do młodych, u  których kolor 
dziobów i nóg jest szarawy. Spotkać go 
można wzdłuż biegu nieregulowanych 
rzek i  na wilgotnych łąkach, szukają-
cego dużych owadów, norników i pła-
zów. Bocian buduje duże gniazda na 
dachach domów, wieżach kościelnych 
lub słupach energetycznych.

 Bocian biały w gnieździe. Fot. PŁW

Młode bociany można poznać po szarawych dziobach. Fot. PŁW

PTAK CHRONIONY PRAWEM POLSKIM I  UNIJNYM
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NOCEK DUŻY (Myotis myotis)

CIEKAWOSTKA: Najstarszy obserwowany nocek duży dożył wieku 37 lat 
i miesiąca. Jest to europejski rekord, jeśli chodzi o długość życia nietoperzy.
Nazwa tego nietoperza: Myotis pochodzi z greki i oznacza „krótkowzroczny”.

To największy z  na-
szych polskich nietope-
rzy. Jego ciało pokryte jest 
szarobrązowym futerkiem 
na grzbiecie i  jasnym na 
stronie brzusznej. Ma duże 
uszy ze spiczastymi kozioł-
kami (są to skórne wyrostki 
przy uszach). Jest jednym 
z  najbardziej wyspecjali-
zowanych nietoperzy, jeśli 
chodzi o  rodzaj pokar-
mu – odżywia się głównie 
chrząszczami z rodziny bie-
gaczowatych.

Latem samice tworzą 
kolonie rozrodcze, które 
mogą liczyć nawet 1000 
sztuk. Nocki, w  porówna-
niu do innych nietoperzy, 
późno opuszczają dzienne 
kryjówki i  udają się na że-
rowiska – nawet godzinę po 
zachodzie słońca. Zimują 
pojedynczo lub w  kolo-
niach w  sztolniach, jaski-
niach a nawet w studniach.

Nocek duży – widoczne jasne ubarwienie 
brzucha. Fot. PS

Nocek duży – grzbiet. Fot. PD
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CIEKAWOSTKA: W celu czynnej ochrony orzesznic zawiesza się budki przy-
stosowane do ich zimowania. Pomiędzy oddalonymi od siebie drzewami 

zawiesza się także liny ułatwiające przemieszczanie się tych zwierząt.

ORZESZNICA (Muscardinus avellanarius)
Orzesznica to nadrzewny, bar-

dzo płochliwy gryzoń, często mylo-
ny z młodą wiewiórką. Gatunek ten 
występuje na terenie całej Polski, 
lecz nie jest zbyt licznie reprezento-
wany. Orzesznica prowadzi nocny 
tryb życia. Od reszty przedstawicieli 
rodziny popielicowatych (dawniej 
– pilchowatych) odróżniają ją: krót-
kie, okrągłe uszy, ciemne oczy oraz 
futerko koloru żółtawo-brązowego 
z  białymi plamami na podgardlu, 
piersi i  podbrzuszu. W  przeciwień-
stwie do „kuzynek”: popielicy, ko-
szatki i  żołędnicy, ogon orzesznicy 
nie jest zbyt puszysty, choć równo-
miernie i  gęsto owłosiony. Pełni on 
ważną rolę w  czasie karkołomnych 
i wręcz akrobatycznych wspinaczek, 
które orzesznica uprawia w  gałę-
ziach drzew. Często wisi ona na ga-
łązce, trzymając się jej tylko tylnymi 
nogami. Zwierzę to jest smakoszem 
wszelkiego rodzaju leśnych owoców. 
Orzesznice zapadają w  sen zimowy 
– często wykorzystują jako schronie-
nia budki lęgowe dla ptaków.

Orzesznica w swym naturalnym 
środowisku. Fot. PS

Orzesznica, która znalazła schronie-
nie w budce dla ptaków. Fot. KM

Orzesznice zapadają w sen zimowy. 
Fot. PB
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POPIELICA (Glis glis)

CIEKAWOSTKA: Popielica zapada w trwający nawet 9 miesięcy sen zimo-
wy, który trwa zazwyczaj od października do maja. W tym czasie jej tętno 
spada z 450 do 35 uderzeń na minutę, a częstotliwość oddechów nawet do 

1 na godzinę. Temperatura ciała obniża się do 1°C.

Srebrno-biały wierzch ciała, biały 
brzuch oraz duże oczy to cechy kolej-
nego przedstawiciela popielicowatych 
w Polsce. Popielica wiedzie skryty tryb 
życia. Jest aktywna nocą, a  dnie prze-
sypia w  dziuplach, norach, budkach 
dla ptaków lub gnieździe samodzielnie 
wykonanym pośród gałęzi. Jest roślino-
żerna, zjada pąki kwiatów, nasiona oraz 
korę drzew i krzewów. Po trwającej oko-
ło 1 miesiąca ciąży samica rodzi nawet 
11 młodych w jednym miocie.

Popielice chętnie zamieszkują 
budki. Fot.  PS

Popielica. Fot. PS

OCHRONA CZĘŚCIOWA
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CIEKAWOSTKA: Powszechnie wiadomo, że wiewiórki żywią się orzecha-
mi i żołędziami, lecz mało kto wie, że zjadają też jagody, pączki kwiatów, 
młodą korę, owady, jaja i  pisklęta ptaków. Obserwowano też wiewiórki  

suszące grzyby na gałęziach drzew.

WIEWIÓRKA POSPOLITA
(Sciurus vulgaris)

Jest jednym z  bardziej pospoli-
tych gryzoni leśnych. Waga wiewiór-
ki waha się w  granicach 200-400 g. 
Brzuch i  pierś wiewiórki pospolitej 
są białe, reszta ciała jest w  różnych 
odcieniach rudości, aż po brąz – ist-
nieje tu duża zmienność osobnicza. 
Zimą futro przybiera szarawy odcień 
i staje się bardziej gęste, bardziej pu-
szysty jest wówczas ogon i  pędzelki 
na uszach. Długi, puszysty ogon od-
grywa ważną rolę podczas skoków – 
stabilizuje kierunek lotu.

Jest zwierzęciem o dziennym try-
bie życia. Buduje gniazda w koronach 
drzew, zwykle w  rozwidleniu gałę-
zi. Buduje je z  trawy oraz  drobnych 
gałązek i  wyściela mchami. Gniazda 
te mają jeden wejściowy otwór. Wie-
wiórka gromadzi zapasy żywności na 
zimę, ma „spiżarnie” w  dziuplach, 
gniazdach ptaków, szczelinach w ko-
rze drzew, część zakopuje w ziemi – 
przyczynia się w  ten sposób do roz-
siewania nasion drzew.

Wiewiórka pospolita. Fot. PŁW

Tropy wiewiórki. Fot. PŁW

Ogon i uszy wiewiórki sa bardziej 
puszyste zimą. Fot. PŁW

OCHRONA CZĘŚCIOWA
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SARNA EUROPEJSKA 
(Capreolus capreolus)

CIEKAWOSTKA: Koziołki – czyli młode sarny wydają odgłosy łudząco po-
dobne do szczekania psa.

Jest najmniejszym przedstawicielem ro-
dziny jeleniowatych w  Europie - masa doro-
słych osobników wynosi 20-30 kg, samice są 
nieco mniejsze. Długość ciała dorosłych zwie-
rząt wynosi 80-130 cm, wysokość w kłębie 60-
90 cm. Jest roślinożercą.

Na głowie samców znajduje się niewielkie 
poroże zwane parostkami. W  czasie wzrostu 
poroża, pokryte jest ono scypułem – ochron-
ną tkanką porośniętą włosami, która z czasem 
się ściera.

Ubarwienie ciała sarny w  lecie jest rdza-
wo-rude, brzuch ma jaśniejszy kolor. W okre-
sie zimowym sierść jest ciemniejsza, szaro-
-brunatna. Na zadzie, występuje okrągława 
biało-żółtawa plama (tzw. lustro) o  średnicy 
ok. 15 cm, wyraźnie zaznaczona zimą, a  sła-
biej widoczna latem.

Samica sarny z młodymi. 
Ubarwienie letnie. Fot. KM

Samiec sarny. Ubarwienie 
zimowe. Fot. MKMłoda sarna – koziołek. Fot. arch. ZPKWM
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CIEKAWOSTKA: Warchlaki podczas karmienia zawsze kierują się do tego 
samego sutka, nie zamieniają się, ani nie wybierają ich losowo.

DZIK (Sus scrofa)
Trudno pomylić dzika z jakimkol-

wiek innym rodzimym ssakiem. Jest 
on spokrewniony ze świnią domową. 
Uważany za zwierzę leśne, ale równie 
często jest spotykany na polach. W po-
szukiwaniu pożywienia zapuszcza 
się nawet do miast. Jest zwierzęciem 
wszystkożernym, ale preferuje bulwy 
roślin, korzenie oraz owoce, zjada rów-
nież dużo zwierząt glebowych – larwy 
i poczwarki owadów oraz dżdżownice. 
Młode dzika zwane warchlakami rodzą 
się pod koniec zimy.Dzik. Fot. PS

Buchtowisko. Fot. KM Tropy dzika. Fot. PŁW
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