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Tej zimy odwiedziły mnie 

Maluchy 

1. Wróbel 

2. Bogatka 

3. Zięba 

Gołębie 

4. Sierpówka 

5. Gołąb miejski 

Krakacze 

6. Kawka 

7. Sroka 

8. Gawron 
 

Z zeszłorocznych zabrakło tym razem mazurka, 
modraszki i dzięcioła. Ale pojawiły się trzy nowe – 
wróbel, zięba i gołąb miejski. Razem osiem 
gatunków, jak przed rokiem. Dzięki temu zeszło-
roczna kratka na osiem ptaków i karmnik w środku 
dała się ponownie wykorzystać. W niej aktualne 
portreciki wszystkich tegorocznych gości, a na 
następnych kartach już tylko trójka nowych. 

 

 

 

   

 



Wróbel na moim balkonie 4 listopada 2012 

Zimą 2011/12 ani jeden wróbel nie pojawił się na 
moim balkonie, mimo obficie zaopatrywanego 
karmnika. Kiedyś po wróblach można było prawie 
deptać, teraz jest ich dużo mniej, ale jednak są, 
również w pobliżu mojego domu.  

Tutaj wspomnę, że kiedyś prawie zawsze między 
licznymi wróblami kręciło się kilka pośmieciuszek, 
czyli dzierlatek. Kolorem i wielkością zlewających 
się ze stadkiem, ale po przyjrzeniu się wyraźnie 
odróżnialnych, dzięki uroczemu czubkowi. Dziś 
dzierlatek nie ma. Marzę o dzierlatce, ulubionym 
ptaszku mojej włocławskiej młodości.  

Wracam do współczesności. Wkrótce po wysypaniu 
kaszy i ziaren słonecznika na deskę, jeszcze przed 
postawieniem karmnika, przyleciał na zwiady 
wróbelek. Popatrzył, poskubał, odleciał i więcej nie 
wrócił. Przez całą zimę. Dziwak. 

 

 
 

 

  

  
  

 



Gołębie miejskie 8-10 stycznia 2013 

Najliczniejszy ptak miejski omijał mój karmnik 
poprzedniej zimy, choć w mojej okolicy, jak 
wszędzie, jest ich sporo. Wreszcie w styczniu 
zagościła jedna parka, pewnie małżeństwo (ale 
trudno być pewnym, bo gołębie są płciowo 
nierozróżnialne). No i żywiły się u mnie do końca 
zimy. Innych miejskich nie było. 

 

 
 

 

  

  
  

 



Zięba 13 stycznia 2013 

W połowie drugiego sezonu mojego toruńskiego 
karmnika po raz pierwszy zawitała do mnie zięba. 
Zajrzała do karmnika, spojrzała na doniczkę, i na 
swoją stołówkę wybrała podłogę balkonu. Tam 
zbierała to, co rozrzuciły gołębie, krakacze i 
bogatki. Ale gościła tylko cztery dni, 13-16 
stycznia. Później, już do końca zimy, nie wpadała. 

 

 

 
 

 

  

  
  

 


