
ZAŁ 3  

Słuchanie ciekawostek o gilu, wronie, sroce.  

Gil: Grzbiet ma szaroniebieski, czerwoną pierś, czarną czapeczkę i podbródek oraz czarny ogon. Żyje w lasach 

iglastych i mieszanych. Odżywia się pędami, nasionami i jagodami. Gniazdo – zbudowane z gałązek świerka 

i wyścielone korzonkami, włosiem i mchami – zakłada niewysoko nad ziemią, w świerku lub jałowcu. Samica 

składa od 4 do 6 jasnoniebieskich jaj w czarne i brązowe plamki. Młode opuszczają gniazdo po dwóch 

tygodniach. Po okresie lęgowym gile tworzą niewielkie stadka.  

 
 

Sroka: Tego ptaka, o kontrastowo biało-czarnym upierzeniu, trudno pomylić z innymi z rodziny krukowatych. 

Ma niezwykle długi ogon, stanowiący około 1/3 długości ciała ptaka. Buduje charakterystyczne gniazda. Są 

to duże, kuliste budowle, wykonane z patyków, wewnątrz wylepione gliną i wyścielone trawami. Wejście do 

gniazda znajduje się z boku. Samica składa od 4 do 7 jaj, z których po 18 dniach wysiadywania wykluwają 

się pisklęta. Młode opuszczają gniazdo przed upływem miesiąca od wylęgu. Sroki odżywiają się zarówno 

pokarmem zwierzęcym, jak i roślinnym. Podstawą ich diety są głównie owady i gryzonie, czasem jaja lub 

pisklęta innych ptaków. Sroka wydaje ochrypłe dźwięki. W niewoli często uczy się naśladować różnorodne 

odgłosy, piski i pojedyncze słowa.  

 
 

Wrona siwa: Jest to podgatunek wrony występujący w Polsce. Ubarwienie tułowia ma szare, pozostała części 

upierzenia jest czarna, także dziób i nogi. Wrona ta zamieszkuje w pobliżu pól i łąk. W okresie polęgowym 

spotykana jest dość często na wysypiskach śmieci, w parkach miejskich, często nad brzegami zbiorników 

wodnych. Wrony znoszą od 3 do 7 jaj. Wysiadywanie trwa około 20 dni. Młode opuszczają gniazdo po 

miesiącu. Wrony siwe są ptakami wszystkożernymi. Czasem uważane są za szkodniki, gdyż odżywiają się 

jajami i lęgami innych ptaków; mogą wyrządzać znaczne szkody (głównie w lęgach ptaków łownych). 

Ostatnio jednak wrony siwe spotykane są w Polsce coraz rzadziej i dlatego od 2001 roku znalazły się na liście 

gatunków podlegających częściowej ochronie. 

 


