Toruńska Struga w Dolinie Marzeń

Wiosna 2014
To jest 45-metrowy odcinek Toruńskiej Strugi między
wypływem spod miasta w Dolinę Marzeń a mostkiem
(widać fragment barierki) w tejże. Przylatują tu ptaki aby
się napić lub wykąpać. Ja stoję na mostku i pstrykam.
To trzeci rok moich wiosennych łowów tutaj. W tym roku
zacząłem 14 marca (z tegoż dnia zdjęcie obok), dużo
wcześniej niż w latach ubiegłych. No i wreszcie upolowałem tutaj kawki, właśnie tego pierwszego dnia, i to
były ostatnie kawki tutaj. Nie umiem wyjaśnić dlaczego
tak masowe ptaki, których wszędzie, również w Toruniu,
pełno, nie korzystają z uroków Doliny Marzeń. Inne
krakacze (sroki, wrony, nawet pojedyńcze sójki) wpadają
tutaj regularnie. Nie ma gawronów, ale wiosną i latem
nie ma ich w całym Toruniu. Bandy syberyjskich gawronów i kawek przylatują tu jesienią i odlatują z końcem
zimy. Zostają tylko polskie kawki, które chyba lepiej
czują się wśród bloków i staromiejskich kawiarni.

Tej wiosny ustrzeliłem na tym odcinku 18 gatunków,
wśród nich 4 nowe tutaj: kawka, gil, drozd i białorzytka.
Pokazuję je dokładniej na kolejnych kartkach tego
zeszytu, Dalej pokazuję krótko pozostałe spotkane tutaj
gatunki. Razem jest ich 23 (w zeszłym roku miałem 22,
dwa lata temu 18). Pięciu gatunków spotkanych w latach
2012-13 w tym roku nie zauważyłem. Są to: pliszka siwa,
pleszka, piecuszek, piegża i szczygieł. Łączna liczba
gatunków ptaków spotkanych w Dolinie Marzeń w latach
2012-13-14 wynosi teraz 28. Statystykę tegorocznych
obserwacji podaję na ostatniej kartce zeszytu.

Na zdjęciu obok widok na
Strugę w dniu ostatniego
tegorocznego polowania,
21 maja 2014.

Kawki

14 marca 2014

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gil

22 marca 2014

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Drozd

8 kwietnia 2014

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Białorzytka
Moja pierwsza białorzytka wpadła tutaj na
chwilę i była bardzo ruchliwa. Tylko dwa
zdjęcia, bardzo słabiutkie, ale dokumentacja
jest. Obok pełny profil, jakość tragiczna,
powiększyć się nie da. Niżej ciut lepsze i jego
fragment w powiększeniu.

23 kwietnia 2014

Wybrane zdjęcia
wróblowie

14 marca 2014
grubodziobowie

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

gołąb miejski

sierpówkowie

Wybrane zdjęcia
kos

22 marca 2014
koska

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

modraszka

grzywaczowie

Wybrane zdjęcia
zięba

11 kwietnia 2014
zięb

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

kapturka

kapturek

Wybrane zdjęcia
sójka 12.04.2014

12 i 23 kwietnia 2014
sójka 12.04.2014

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

mazurkowie 23.04.2014

szpaki 23.04.2014

Wybrane zdjęcia
sroka

6 maja 2014
kulczyk

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

kwiczoł

sierpówka

Wybrane zdjęcia
kaczkowie 08.05.2014

8 i 21 maja 2014
wronowie 08.05.2014

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

dzwoniec 21.05.2014

bogatka 21.05.2014
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Uwaga: Kaczki (zrywam z niezrozumiałą nazwą „krzyżówka”, uzasadnienie w zeszycie „Dlaczego krzyżówka?”)
są w Dolinie codziennie, przez cały rok, ale większość czasu spędzają na stawie za mostkiem. Powyższa
statystyka dotyczy jedynie obserwowanego odcinka od wypływu do mostka. Również miejskie gołębie stale
pławią się za mostkiem, a na obserwowany odcinek zaglądają bardzo rzadko. Jak widać w tabeli, w tym roku
polowałem 10 razy, każdorazowo 1-2 godzin. Na pewno nie wszystkie gatunki przyuważyłem.

