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SCENARIUSZ: Bielik – wyjątkowy ptak szponiasty

Cel główny: 
Poznanie	biologii	szponiastych	ptaków	drapieżnych	na	przykładzie	bielika

Cele operacyjne: 
Uczeń:

 7 wie, że bielik należy do ptaków szponiastych,

 7 zna i wymienia, co najmniej 5 gatunków ptaków szponiastych,

 7 podaje charakterystyczne cechy dziennych (na przykładzie bielika) i nocnych ptaków drapieżnych  
(na przykładzie puszczyka),

 7 rozumie zależność pomiędzy cechami morfologicznymi bielika a zjadanym przez niego pokarmem,

 7 wie w jaki sposób poluje bielik oraz zna strategie polowania innych ptaków drapieżnych, 

 7 umie zbudować łańcuchy pokarmowe z uwzględnieniem bielika, 

 7 potrafi określić środowisko/siedlisko, w których gniazduje i poluje bielik,

 7 potrafi podać środowisko/siedlisko gniazdowania i żerowania co najmniej 5 ptaków drapieżnych, 

 7 wie, jakie sa przyczyny niskiej liczebności ptaków drapieżnych,

 7 zna formy ochrony ptaków drapieżnych.

Czas trwania zajęć: 90 minut

Środki dydaktyczne:
prezentacja pn. „Bielik – wyjątkowy ptak szponiasty”, rozsypanka literowa, klej, nożyczki, papier,  
kartki papieru A3, karty pracy, długopisy, kredki, pisaki.

Metody: obserwacja, pogadanka, wykład, dyskusja, praca w grupach.

Przebieg zajęć: 
klasy I–III SP 
1. Prowadzący przedstawia grupę zwierząt – ptaki. W formie burzy mózgów uczniowie podają cechy charaktery-

styczne dla ptaków. Prowadzący prosi uczniów o zapisanie informacji na tablicy/flipcharcie.
2. Prowadzący przedstawia podstawowe informacje dotyczące grup ekologicznych ptaków występujących w Pol-

sce (rozróżnienie na grupy ekologiczne ze względu na rodzaj pokarmu-ziarnojady, drapieżniki szponiaste, owa-
dożerne, rybożerne, padlinożercy, owocożerne). Prowadzący wykorzystuje slajdy prezentacji z przykładowymi 
gatunkami. 

3. Prowadzący prowadzi pogadankę z uczniami nt. środowiska życia i sposobu odżywiania się różnych grup eko-
logicznych ptaków. Prowadzący zwraca uwagę na przystosowanie ptaków drapieżnych do sposobu odżywiania 
– haczykowaty dziób, krótkie nogi, szpony, binokularny wzrok, węch, słuch.

4. Prowadzący prosi uczniów o wykonanie zadania 1 z karty pracy.
5. Prowadzący, wykorzystując prezentację pn. „Bielik – wyjątkowy ptak szponiasty” przedstawia charakterystykę 

bielika omawiając takie zagadnienia jak: miejsce lęgowe, żerowiskowe, zimowisko, sposób odżywiania, wygląd 
gniazda, wygląd zewnętrzny samca i samicy. 

6. Prowadzący prezentując bielika zwraca uwagę na fakt, że bielik uznawany jest za ptaka ukazanego w godle 
Polski. Przedstawia legendę o powstaniu państwa, prezentuje wiersz „Kto ty jesteś?”. 

7. Prowadzący zwraca uwagę, że bielik jest symbolem Wolińskiego Parku Narodowego. Na jego obszarze znajduje 
się stanowisko lęgowe, na którym kolejne pokolenia ptaków nieprzerwanie od 120 lat zakładają swe gniazda.

8. Prowadzący przedstawiając informacje nt. bielika wskazuje inne gatunki ptaków szponiastych, które mogą 
mieć podobne zachowania lub zupełnie odmienne np. bielik jest uznawany za gatunek osiadły lub przelatujący 
w okresie zimy na dogodniejsze żerowiska natomiast orlik krzykliwy, błotniak stawowy to gatunki migrujące itp. 

9. Prowadzący rozdaje uczniom rozsypankę literową z nazwami ptaków szponiastych ( w przypadku młodszych 
dzieci nazwy ptaków można podzielić na sylaby, w przypadku starszych dzieci na jednym kartoniku można 
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umieścić po jednej literze). 
10. Prowadzący prosi uczniów o wykonanie zadania 2 z kary pracy. 
11. Prowadzący prowadzi pogadankę z uczniami dotyczącą obserwowanych przez nich ptaków drapieżnych. 
12. Prowadzący zwraca uwagę na fakt, że ptaki drapieżne są bardzo rzadkimi ptakami i są zwierzętami chronio-

nymi. Prowadzący prosi uczniów o wyjaśnienie terminu „zwierzę chronione” oraz dlaczego chronimy wybrane 
gatunki zwierząt.

13. Prowadzący wykorzystując slajd z prezentacji wyjaśnia, na czym polega ochrona strefowa wokół gniazda bie-
lika. Prowadzący informuje, że wokół gniazd ptaków szponiastych ustanawia się strefę ochronną, czyli obszar 
wyłączony okresowo z działalności człowieka. 

14. Prowadzący prosi uczniów, na zasadzie burzy mózgów, o podanie zagrożeń, jakie mogą wynikać z działalności 
człowieka dla ptaków szponiastych.

15. Prowadzący prosi uczniów o rozwiązanie zadania 3 z karty pracy.

Podsumowanie
Prowadzący, wykorzystując zadanie aktywizujące nr 4A, prosi uczniów o przygotowanie plakatu dotyczącego pira-
midy odżywiania się (piramidy troficznej) bielika.

klasy IV–VI SP, szkoły ponadpodstawowe
Uczniów	z	klas	IV–VI	SP	obowiązuje	zakres	treści	bez	podkreślenia.	Uczniowie	klas	ponadpodstawowych	przerabiają	wszystkie	treści.

1. Prowadzący wykorzystując prezentację multimedialną przedstawia grupę zwierząt – ptaki.
2. Prowadzący wykorzystując prezentację multimedialną przedstawia podstawowe informacje dotyczące grup 

ekologicznych ptaków występujących w Polsce (rozróżnienie na grupy ekologiczne ze względu na rodzaj pokar-
mu – ziarnojady, drapieżniki szponiaste, owadożerne, rybożerne, padlinożercy, owocożerne). 

3. Prowadzący na przykładzie bielika i puszczyka prezentuje grupy ekologiczne ptaków dziennych i nocnych dra-
pieżników. Prowadzący zwraca uwagę na przystosowanie ptaków drapieżnych do sposobu odżywiania – haczy-
kowaty dziób, krótkie nogi, szpony, binokularny wzrok, węch, słuch, w tym podaje przystosowania drapieżni-
ków nocnych do cichego lotu zwraca uwagę na różnice w wyglądzie piór puchowych i okrywowych,

4. Prowadzący prezentuje naturalne okazy piór i wypluwek. Prezentuje uczniom, jakie ślady w środowisku wska-
zują na obecność ptaków drapieżnych.

5. Prowadzący prezentuje systematykę ptaków szponiastych. Prowadzący zapisuje na tablicy gatunki ptaków 
szponiastych z podziałem na rzędy i rodziny.

6. Prowadzący prosi uczniów o wykonanie zadania 1 z karty pracy.
7. Prowadzący na przykładzie bielika oraz orlika krzykliwego i jastrzębia zwraca uwagę uczniów na fakt, że niektó-

re ptaki szponiaste migrują z terenów lęgowych na zimowiska a inne pozostają w naszym kraju.
8. Prowadzący przedstawia strategie łowiecką bielika oraz prezentuje inne sposoby zdobywania pokarmu przez 

ptaki szponiaste na przykładzie takich gatunków, jak: kania ruda, krogulec, rybołów, gadożer, trzmielojad, my-
szołów, błotniak stawowy. 

9. Prowadzący prosi uczniów o wykonanie zadań 1 i 2 z karty pracy.
10. Prowadzący charakteryzuje siedlisko – miejsce gniazdowania i żerowania bielika oraz podaje przykłady siedlisk 

wykorzystywanych przez m.in. pustułkę, myszołowa, trzmielojada, jastrzębia. 
11. Prowadzący prosi uczniów o wykonanie zadania 2 z karty pracy.
12. Prowadzący przedstawia strategie rozrodu bielika oraz wybranych ptaków drapieżnych tj. orlika krzykliwego, 

kani rudej, jastrzębia, krogulca, pustułki, myszołowa.
13. Prowadzący prosi uczniów o podanie przyczyn niskiej liczebności ptaków szponiastych, wynikających zarówno 

z biologii tych ptaków (niewielka liczba składanych jaj, późne przystępowanie do lęgu – bielik po 6 roku życia) 
jaki i przyczyn antropogenicznych (m.in. zanieczyszczenie wód i pożywienia metalami ciężkimi, co powoduje ku-
mulację w organizmie ptaków szponiastych, bowiem ptaki te zlokalizowane są na szczycie piramidy troficznej). 

14. Prowadzący prosi uczniów o podanie formy ochrony bielika oraz innych ptaków drapieżnych (ochrona strefo-
wa, ochrona gatunkowa, ochrona na podstawie Dyrektywy Ptasiej).

15. Prowadzący prosi uczniów o wyjaśnienie, dlaczego powinniśmy chronić ptaki szponiaste. 
16. Prowadzący prosi uczniów o wykonanie zadań 3 i 4 z karty pracy. 

Podsumowanie
Prowadzący prosi uczniów o przygotowanie kart charakterystyki ptaków – zadanie aktywizujące nr 4C. 
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INFORMACJE, POJĘCIA I DEFINICJE

Ptaki szponiaste, dzienne ptaki drapieżne – rząd ptaków obejmujący gatunki drapieżne prowadzące dzienny tryb 
życia. W Europie występuje 38 gatunków szponiastych, w Polsce stwierdzono gniazdowanie 20 gatunków ptaków 
szponiastych, ptaki te charakteryzują się:

 • ostrymi, zakrzywionymi szponami, krótkie nogi z krótkimi szponami wskazują, że ptak chwyta swoje ofiary 
na ziemi, natomiast długie nogi z długimi i ostrymi szponami posiadają drapieżniki, które chwytają inne 
ptaki w powietrzu. Dodatkowo ptaki drapieżne polujące na ryby takie jak rybołów, bielik, na spodniej 
stronie palców nóg mają liczne chropowate wyrostki (brodawki), które umożliwiają im przytrzymywanie 
ciał śliskich ryb, rybołów posiada posiada zwrotny zewnętrzny palec co powoduje że może chwycić rybę 
dwoma palcami z przodu i dwoma palcami z tyłu,

 • silnym, haczykowato zagiętym dziobem opatrzonym w tzw. woskówkę,

 • rozwiniętym zmysłem wzroku i słuchu, oczy największych ptaków drapieżników są tak duże jak oczy ludzi. 
Soczewka w oku drapieżnika jest umieszczona stosunkowo daleko od siatkówki, co daje długą ogniskową 
i w rezultacie efekt widzenia teleskopowego a na siatkówce znajdują się gęsto upakowane duże ilości 
komórek światłoczułych, myszołów np. ma około osiem razy większą liczbę komórek światłoczułych na 
milimetr kwadratowy niż człowiek. Oczy ptaków drapieżnych umieszczone są z  przodu twarzy, w związku 
z tym, kiedy skupią wzrok przed siebie, potrafią widzieć binokularnie. Binokularne widzenie (trójwymiarowe) 
pozwala bardzo dokładnie określić odległość, widzenie monokularne umożliwia zwierzętom szerokie pole 
widzenia. Oczy ptaków są chronione przez tzw. trzecią powiekę – „mrugającą” błonę, która dodatkowo 
wraz z powiekami osłania rogówkę. Drapieżniki mają bardzo dobry słuch, który wspomaga wzrok w czasie 
polowań, np. błotniaki latające nisko nad polem czy łąką potrafią zlokalizować niewidoczne gryzonie 
poruszające się w trawie. Zwykle otwory słuchowe są przykryte piórami.

 • zróżnicowaną wielkością (długość ciała od 15 do 130 cm)

 • dymorfizmem płciowym (samica zazwyczaj większa od samca)

 • przeważnie szarą, brązową lub czarną kolorystyka upierzenia

 • pisklęta są gniazdownikami niewłaściwymi, tzn. lęgną się pokryte puchem i z zazwyczaj otwartymi oczami 
(a nie nagie i ślepe), ale długo przebywają w gnieździe pod opieką rodziców, nawet do 3 miesiecy,

 • jaja w jednym lęgu znoszone w dość dużych odstępach czasu, wysiaduje je zazwyczaj samica, samiec 
dostarcza zaś jej pokarm,

 • niestrawione resztki pokarmu tj. sierść, kości, ości usuwają ruchami wymiotnymi w postaci wyplówki,

Rząd: Jastrzębiowe Acciptriformes
Rodzina: Jastrzębiowate Accipitridae

 • Trzmielojad Pernis apivorus

 • Kania czarna Milvus migrans

 • Kania ruda Milvus molvus

 • Bielik Haliaeetus albicilla

 • Gadożer Circaetus gallicus

 • Błotniak stawowy Circus aeruginosus

 • Błotniak zbożowy Circus cyaneus

 • Błotniak łąkowy Circus pygargus

 • Jastrząb Accipiter gentilis

 • Krogulec Accipiter nisus

 • Myszołów Buteo buteo

 • Orlik krzykliwy Aquila pomarina

 • Orlik grubodzioby Aquila clanga

 • Orzeł przedni Aquila chrysaetos

 • Orzełek Aquila pennata
Rodzina: Rybołowy Pandionidae

 • Rybołów Pandion haliaetus
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Rząd: Sokołowe Falconiformes 
Rodzina Sokołowate Falconidae

 • Pustułka Falco tinnunculus

 • Kobuz Falco subbuteo

 • Raróg Falco cherrug

 • Sokół wędrowny Falco peregrinus

Bielik Haliaeetus albicilla – największy lęgowy ptak drapieżny, samice, które są nieco większe od samców, mogą 
osiągać masę ok. 6 kg i rozpiętość skrzydeł ok. 2,5 m. Dorosłe ptaki (6 letnie i starsze) są brązowe, często nieco 
jaśniejsze z wierzchu, mają jasną głowę i szyję, śnieżnobiały ogon, żółty dziób i tęczówki. Bielik w naturalnych 
warunkach może dożywać wieku ok. 30 lat. W Polsce bielik występuje w lasach gdzie można znaleźć stare wysokie 
drzewa, położonych w pobliżu jezior, zalewów przymorskich, dużych stawów rybnych, szerokich dolin rzecznych 
i innych terenów podmokłych. Gniazdo najczęściej buduje na sośnie, z grubych gałęzi. Znajduje się ono zazwyczaj 
do kilku km od najbliższego akwenu (potencjalnego łowiska), rzadko dystans ten wynosi 10 lub więcej km. Bielik 
żywi się rybami i ptakami wodnymi, zimą zjada też padlinę. Bieliki wypatrują zdobyczy zarówno z czatowni jak 
i lotu patrolowego. W Polsce dorosłe bieliki są ptakami osiadłymi i cały rok spędzają w miejscu lęgowym. Jedynie 
w bardzo trudnych warunkach zimowych niektóre osobniki koczują w miejscach gdzie łatwiej im o zdobycz np. 
nad niezamarzającymi rzekami. Do rozrodu przystępują w wieku 5–6 lat, samica składa najczęściej 2 jaja, jednak 
tylko w połowie skutecznych lęgów gniazdo opuszczają 2 młode. Bielik jest ptakiem podlegającym ochronie ści-
słej, wokół jego gniazd wyznacza się strefy ochronne. Umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt i Za-
łączniku I Dyrektywy Ptasiej.

Gadożer Circaetus gallicus – osiąga około 60 cm długości i 175–195 cm rozpiętości skrzydeł, spód ciała jest prawie 
w całości bardzo jasny, jedynie na głowie odznacza się „kaptur”, a na piersi, lotkach i pokrywach występuje drobne, 
brązowe prążkowanie, wierzch skrzydła jest stosunkowo ciemny, z jaśniejszymi, szarawymi małymi i średnimi po-
krywami, ogon jest szeroki z trzema lub czterema ciemnymi, szerokimi pasami. Europejska populacja szacowana 
jest na około 8–10 tys. par lęgowych. W Polsce skrajnie nieliczny ptak lęgowy, tylko we wschodniej części kraju, na 
Podlasiu, w Puszczy Białowieskiej, Augustowskiej i Dolinie Biebrzy oraz Lubelszczyźnie i Bieszczadach, ok. 10–15 
par. Gniazduje w lasach, ale poluje głównie na terenach otwartych, poluje na węże ale również na jaszczurki, rza-
dziej na płazy, ssaki i ptaki. Najczęściej poluje z lotu patrolowego, podczas którego często zatrzymuje się, trzepo-
cząc skrzydłami. Czasem poluje również z zasiadki, przesiadując na punktach widokowych, lub też na piechotę. 
Większa część populacji jest migracyjna. Buduje niewielkie gniazda na drzewach, w którym samica znosi tylko jed-
no jajo. Jesienna migracja rozpoczyna się już w sierpniu lub we wrześniu. Gatunek objęty ochroną ścisłą i strefową, 
wymieniony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt i I Załączniku Dyrektywy Ptasiej.

Trzmielojad Pernis apivorus – osiąga rozmiary ciała ok. 55 cm długości, rozpiętość skrzydeł 115–130 cm. Ubar-
wienie jest bardzo zmienne, typowe ubarwienie to dość jednolicie brązowy wierzch ciała z popielatym kapturem 
na głowie. Charakterystyczną cechą trzmielojada jest prążkowanie lotek i sterówek tworzące wyraźnie wyodręb-
nione 2 lub 3 paski na skrzydłach i ogonie. Trzmielojad występuje na terenie całego kraju i rozmieszczony jest 
dość równomiernie, populację oszacowano na 3–5 tys. par. Występuje na terenie rozległych kompleksów leśnych. 
Trzmielojad jest pod względem składu pokarmu gatunkiem dość wyjątkowym – żywi się głównie larwami os, szer-
szeni i trzmieli. Rozgrzebując ich gniazda zjada również owady dorosłe. Karmiąc pisklęta znosi do gniazda całe 
plastry wypełnione czerwiami i poczwarkami. Zdobyczy wypatruje z zasiadki, obserwując przelatujące owady, 
rzadziej chwyta drobne kręgowce. Gniazdo jest najczęściej bardzo niewielkie i dobrze ukryte, często osadzone 
na bocznych konarach w oddaleniu od pnia. Jest to gatunek wędrowny i zaledwie 4 miesiące spędza na lęgowi-
skach w Polsce. Zimuje w równikowej Afryce. Gatunek objęty w Polsce ochroną ścisłą. Zamieszczony w Załączniku  
I Dyrektywy Ptasiej. 

Orlik krzykliwy Aquila pomarina – jest to dość duży ptak, rozpiętość skrzydeł okazałych samic osiąga ponad  
160 cm, a długość ciała ok. 65 cm. Ważną cechą w sylwetce lecącego ptaka jest tendencja do wyginania części dło-
niowej skrzydła ku dołowi. W ubarwieniu dominują różne odcienie brązu, od ciemnobrunatnych lotek i sterówek, 
poprzez jasnobrązowe upierzenie tułowia i pokryw skrzydłowych po żółtobrązowy wierzch głowy. Szpony i nasada 
dzioba są jaskrawo żółto ubarwione. Młode pierwszoroczne ptaki są wyraźnie ciemniejsze od rodziców. Na końcach 
pokryw skrzydłowych i nadogonowych w pierwszej szacie występują wyraźne białe plamki. Przez Polskę przebiega 
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południowo-wschodnia granica zasięgu występowania orlika krzykliwego, dlatego jego rozmieszczenie w kraju jest 
bardzo nierównomierne, w Polsce występuje ponad 2 tys. par. Najliczniejsza populacja zasiedla północno-wschod-
nią i południowo-wschodnią Polskę. Preferuje lasy mieszane w wieku powyżej 80 lat. Gniazdo jest doskonale za-
maskowane, wręcz niewidoczne z ziemi. Blisko 40% gniazd budowanych jest na świerkach (na niżu) i jodłach (w gó-
rach), kolejne 15% na sosnach. Z uwagi na dość znaczne rozmiary ciała orliki preferują lasy wielopiętrowe o dość 
rozrzedzonej strukturze. Na niżu orliki często budują gniazda w okresowo podtapianych olsach, bagiennych borach 
i brzezinach. Zarówno w górach, jak i na niżu chętnie zasiedla trudnodostępne jary i doliny potoków. W Polsce naj-
chętniej polują w krajobrazie rolniczym obfitującym w miedze, płaty nieużytków i śródpolnych mokradeł. W doli-
nach rzek i w górach łowiskami są półnaturalne łąki. Pożywieniem orlika są głównie gryzonie, rzadziej płazy, gady 
i drobne ptaki. Uzupełnieniem pokarmu są owady – głównie prostoskrzydłe i chrząszcze, które orliki zbierają spa-
cerując pieszo po polach. Orlik krzykliwy jest gatunkiem wędrownym i przeciętnie 6 miesięcy spędza na przelotach 
oraz zimowiskach położonych w środkowej i południowej Afryce. Przystępuje do rozrodu w wieku 4–5 lat, składa  
2 jaja ale odchowuje się prawie zawsze tylko jedno pisklę (słabsze ginie w pierwszych dniach życia – kainizm). Gatu-
nek objęty w Polsce ochroną ścisłą. Przy gniazdach wyznacza się strefy ochronne. Zamieszczony w Polskiej Czerwo-
nej Księdze Zwierząt oraz Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. 

Kania ruda Milvus milvus – jest średniej wielkości drapieżnikiem o długich skrzydłach i długim, wyraźnie wciętym 
ogonie. Rozpiętość skrzydeł wynosi 150–165 cm, a długość ciała 61–72 cm. W upierzeniu dominuje rdzawa barwa, 
szczególnie wierzch ogona - jasno rudy, tułów delikatnie czarno kreskowany, na ramionach widoczne z daleka 
żółtawe plamy, charakterystyczne białe plamy na dłoni, świecące i dobrze widoczne nawet z dużej odległości, 
głowa kremowobiała. Kania ruda jest gatunkiem niemal endemicznym dla Europy, bowiem jej areał ograniczony 
jest do naszego kontynentu. W Polsce kania ruda zasiedla tylko niektóre regiony, głównie na zachodzie i północy 
kraju. Głównymi obszarami są Pomorze Zachodnie i Wielkopolska oraz Dolny Śląsk. W Polsce populację szacuje 
się na 1000–1500 par lęgowych. Zajmuje obszary urozmaiconego krajobrazu z terenami leśnymi w sąsiedztwie łąk, 
pól uprawnych i zbiorników wodnych. Żywi się drobnymi ssakami, rybami, ptakami oraz bezkręgowcami, chętnie 
żeruje na padlinie. Zdobyczy wypatruje z lotu na niewielkiej wysokości. Kania ruda potrafi aktywnie odbierać po-
karm innym ptakom ścigając je w powietrzu bądź nękając na ziemi. Ptaki zdobywają pokarm zazwyczaj w promie-
niu 3–5 km od gniazda, mogę jednak odlatywać nawet do 12 km. Ptak ten jest migrantem krótkiego zasięgu. Jej 
zimowiska znajdują się na południu Europy w basenie Morza Śródziemnego, głównie we Francji, Hiszpanii i Portu-
galii. Charakterystyczna dla kani wyściółka gniazda składa się ze szmat, papierów i innych odpadków, składa do 4 
jaj. W Polsce gatunek objęty ochroną ścisłą. Wokół gniazd wyznacza się strefy ochronne. Umieszczony w Polskiej 
Czerwonej Księdze Zwierząt. Zamieszczony na liście gatunków w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Obserwowany 
wzrost liczebności kani rudej w dużej mierze jest wynikiem napływu do Polski ptaków z bardzo licznej populacji 
we wschodnich Niemczech.

Błotniak stawowy Circus aeruginosus – osiąga do 50 cm długości ciała, a rozpiętość skrzydeł sięga ok. 130 cm. Wy-
stępuje wyraźny dymorfizm płciowy, w pełni wybarwione samce są z wierzchu trójkolorowe: końce skrzydeł mają 
czarne, większość lotek drugorzędowych, ogon i część dużych pokryw skrzydłowych jest srebrzystoszara, a reszta 
skrzydeł i grzbiet – brązowa, spód ciała jest generalnie również dosyć jasny, z wyjątkiem czarnych końców skrzydeł, 
rudobrązowego brzucha i nogawic oraz kreskowania na piersi, dorosłe samice mają ubarwienie znacznie bardziej 
jednolicie brązowe, jedynie wierzch głowy, podbródek i przednia krawędź skrzydeł są u nich kremowe. Maksymal-
na długość życia stwierdzona w przypadku błotniaka stawowego to 17 lat. Całkowitą liczebność w Europie ocenia 
się na ok. 80 tys. par, z czego większość występuje w Rosji, na Białorusi, Ukrainie, Węgrzech, w Polsce i Niemczech. 
W odpowiednich biotopach występuje niemal w całej Polsce, unikając jedynie gór. Całkowitą liczebność w kraju sza-
cuje się na ok. 7–10 tys. par. Zasiedla równinne tereny otwarte. Najczęściej gniazduje w rozległych trzcinowiskach, 
poluje na mokradłach jak i na polach oraz łąkach sąsiadujących z terenami lęgowymi. Poluje lecąc nisko i spokojnie 
nad trzcinowiskiem, bagnem, łąką lub polem – wypatruje i nasłuchuje zdobyczy. Zazwyczaj podstawę diety stano-
wią gryzonie, a także mniejsze ptaki wodno-błotne oraz śpiewające. Błotniaki stawowe są ptakami wędrownymi, 
zimują w Afryce na południe od Sahary bądź na obszarze śródziemnomorskim. Para odchowuje ponad 2 młode 
rocznie. Podlega ochronie gatunkowej, wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.

Rybołów Pandion haliaetus – jest dużym ptakiem szponiastym, może osiągać ponad 60 cm długości ciała i roz-
piętości skrzydeł do 170 cm. Bardzo charakterystycznie ubarwiony, bowiem prawie cały spód ciała jest biały, 
z wyjątkiem ciemnych plam w nadgarstkach, czarniawych końcówek skrzydeł oraz brunatnego pasa wzdłuż 
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skrzydła i przepaski na szyi, która jest wyraźniejsza u samic i młodych ptaków, wierzch ciała brunatny. Podczas 
szybowania i krążenia załamuje część dłoniową skrzydła do tyłu i ku dołowi. Liczebność w Europie oceniana jest 
na 8–10 tys. par. Zasiedla jedynie Polskę północno-wschodnią i Wielkopolskę na granicy z Pomorzem Zachod-
nim. Pojedyncze i nieregularne lęgi notowane są na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Środkowym i Borach Tucholskich. 
Obecnie, po drastycznym spadku, liczebność populacji ocenia się na 30–35 par. Ptak preferuje stare bory sosnowe 
w wieku powyżej 120 lat. Ważnym elementem terytorium rybołowa są czyste płytkie zbiorniki wodne, chociaż 
samo gniazdo może być oddalone nawet o kilka kilometrów od łowiska. Żywi się prawie wyłącznie rybami. Po-
luje przeczesując na niewielkim pułapie zbiornik wodny, a na upatrzoną zdobycz uderza wbijając się szponami 
w wodę, przy czym może zanurzyć się nawet na głębokość 1 m. Upierzenie rybołowa namaka, dlatego po ataku 
wznosi się lotem aktywnym i otrząsa pióra z wody. Jest to ptak wędrowny – na lęgowiska w Polsce przylatuje na 
początku kwietnia, a odlatuje z nich pod koniec sierpnia. Gatunek ten podlega ochronie ścisłej i wymaga ochrony 
czynnej – wokół jego gniazd wyznacza się strefy ochronne. Umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt 
i Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.

Pustułka Falco tinnunculus – jest to niewielki ptak o długości ciała 30–35 cm i rozpiętości skrzydeł 70–80 cm, 
w locie sylwetka wyróżnia się długim ogonem oraz wąskimi i długimi skrzydłami, pustułka często zawisa w powie-
trzu w locie trzepoczącym. Dorosły samiec na popielato-niebieskawą głowę, kuper oraz ogon, wierzch ciała jest 
ceglasto-rudy, końce skrzydeł są bardzo ciemne, spód ciała jest kremowo-płowy. Samice są z wierzchu nieco bar-
dziej ciepłobrązowe, brak u nich popielatej barwy na głowie. Pustułka w naturalnych warunkach może żyć ok. 15 
lat. W połowie XX w. pustułka należała do najliczniejszych i najbardziej rozpowszechnionych ptaków szponiastych 
w Polsce. Większość populacji zasiedlała tereny rolnicze z niewielkimi lasami i zadrzewieniami, dzisiaj powszechne 
staje się zasiedlanie miast i wsi posiadających odpowiednie do gniazdowania miejsca tj. wysokie budowle. Obec-
nie najliczniejsze zwarte populacje pustułki występują w dużych miastach i np. w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu 
czy Łodzi gniazduje po kilkadziesiąt par tych ptaków. Gatunek ten jest liczniejszy w południowej Polsce, w kraju do 
lęgów może przystępować od 3500 do 7000 par pustułek. W krajobrazie rolniczym gniazduje w starych gniazdach 
innych ptaków, głównie krukowatych, znajdujących się w kępach drzew i na obrzeżach drobnych lasów położo-
nych pośród pól, łąk i pastwisk, w przypadku terenów zurbanizowanych zajmują wieże kościołów, wieżowce czy 
fabryki. Polują zarówno w obrębie aglomeracji, jak i na przyległych terenach otwartych. W górach pustułka zasie-
dla szczeliny i nisze w skalnych urwiskach. Podstawowym pokarmem pustułki są gryzonie, nieduże ptaki, zwłasz-
cza pisklęta. Pustułka wypatruje zdobyczy zarówno siedząc na eksponowanym stanowisku bądź poluje zawisając 
w locie trzepoczącym i uważnie obserwuje teren pod sobą, następnie zniża nieco lot, czasami ponownie na chwilę 
zawisając, i pikując w dół atakuje. Zdobycz chwyta na ziemi. Terenami łowieckimi są pola, łąki, pastwiska itp., 
a w warunkach miejskich poluje także na poboczach dróg, pasach zieleni oraz na obszarach przemysłowych i ru-
deralnych. Gniazdujące w Polsce pustułki są ptakami częściowo osiadłymi i można je zobaczyć w pobliżu rewirów 
lęgowych również zimą. Pustułki potrafią przystąpić do lęgów już w 2 roku życia. Nie budują własnego gniazda, 
wykorzystują gniazda krukowatych, nisze i dziury w murach, wnęki okienne i gzymsy na wieżach, otwory wentyla-
cyjne, poddasza lub specjalnie przygotowane dla nich budki lęgowe. Samica składa zazwyczaj 4–6 jaj, przeciętna 
efektywność lęgów wynosi 3–4 młode na parę. Jest gatunkiem podlegającym całkowitej ochronie i wymagającym 
ochrony czynnej.

Krogulec Accipiter nisus – jest to jeden z najmniejszych krajowych drapieżników, o smukłej sylwetce z szeroki-
mi, zaokrąglonymi skrzydłami i długim ogonem. Nogi i szpony są długie. Samica jest większa od samca, długość 
ciała samicy wynosi 38 cm, rozpiętość skrzydeł 80 cm, masa 300 g, a u samca odpowiednio: 31 cm, 60 cm, 150 g. 
Wierzch ciała samicy jest szarobrązowy, spód gęsto, delikatnie, szaro prążkowany, najwyraźniej na lotkach. Doro-
sły samiec ma jednolicie stalowoszary wierzch, rdzawe policzki i boki ciała, rdzawo prążkowany spód. Na ogonie 
u obydwu płci 4 ciemne, szerokie pasy. W aktywnym locie serie szybkich uderzeń skrzydłami przerywane są krót-
kim szybowaniem, ze skrzydłami ułożonymi poziomo lub lekko uniesionymi. Szybujący ptak często rozkłada ogon. 
W Polsce jest to ptak osiadły, zimują u nas także ptaki z populacji  północnoeuropejskich. Krogulec występuje 
na terenie całego kraju, zazwyczaj jako gatunek nieliczny. Liczebność krajowej populacji wynosi 20000–30000 
par. W ostatnich dwóch dekadach liczebność wykazuje wyraźny wzrost. Zamieszkuje różnej wielkości drzewo-
stany iglaste i mieszane. Gniazdo zbudowane jest z cienkich gałązek sosny, osadzone na bocznych gałęziach przy 
pniu, najczęściej w środku korony sosny lub świerka, wnętrze wyścielone jest zielonymi gałązkami drzew iglastych 
i piórami pierzącej się samicy. Coraz liczniej zimuje w miastach. Krogulec jest wyspecjalizowanym łowcą małych 
ptaków, które stanowią ponad 90% ofiar i biomasy pokarmu. Krogulec zbliża się do swoich ofiar wykorzystując 
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osłonę terenu i szybko atakuje na krótkim dystansie. Chwyta ofiary w powietrzu i na ziemi, przeszywając je ostry-
mi szponami. Krogulec znosi 4–6 jaj. Młode przebywają w gnieździe ok. miesiąca. Gatunek objęty ochroną ścisłą.

Jastrząb Accipiter gentilis – gatunek ten wykazuje silny dymorfizm płciowy. Długość ciała samicy wynosi 60–66 
cm, rozpiętość skrzydeł 110–120 cm, masa 0,9–1,3 kg a samca odpowiednio: 48–58 cm, 95–105 cm, 0,6–0,9 kg. Ubar-
wienie wierzchu ciała samca jest ołowianoszare do brązowawego, samicy brunatnoszare. Spód ciała dorosłych pta-
ków poprzecznie, szaro prążkowany. Na ogonie cztery ciemne, szerokie pasy. Populacja europejska oceniana jest 
na 130–190 tys. par. W Polsce gatunek osiadły. Jastrząb występuje na terenie całego kraju, szacuje się że gniazdu-
je 5000–8000 par, co stanowi ok. 4% populacji europejskiej. Jastrząb gniazduje w lasach różnego typu, preferuje 
drzewostany powyżej 80 lat. Zasiedla zarówno rozległe kompleksy leśne, jak i niewielkie lasy. Gniazda często lo-
kalizowane są w pobliżu skraju drzewostanu. Gniazdo z gałęzi umieszczane jest w koronie drzewa, zazwyczaj przy 
pniu, w Polsce przeważają gniazda na drzewach iglastych. Podstawowym pokarmem jastrzębia są ptaki, zazwyczaj 
chwytane w locie. Jastrząb zajmuje teren lęgowy w lutym lub marcu. Znosi 2–4 jaja, młode przebywają w gnieździe 
ponad 40 dni. Gatunek objęty ochroną ścisłą.

Terytorializm – forma instynktownych zachowań zwierzęcia, polegająca na utrzymaniu i obronie swojego teryto-
rium, czyli miejsca, które zapewnia mu schronienie, dostateczną ilość pokarmu oraz wszystkie elementy niezbędne 
do wychowywania potomstwa. Ptaki oznaczają swoje terytorium sygnałem dźwiękowym, czyli śpiewem. Zwierzę 
broni swojego terytorium głównie przed innymi osobnikami tego samego gatunku lub innych gatunków. Wielkość 
terytorium zależy od zapotrzebowań pokarmowych zwierzęcia, w przypadku drapieżników jest zwykle większa niż 
pozostałych gatunków.

Migracje – wędrówki, czyli przemieszczanie się ptaków między dwoma obszarami powodowane poszukiwaniem 
terenów o odpowiednim klimacie, a co za tym idzie o odpowiednich warunkach pokarmowych i lęgowych. Z reguły 
ptaki przemieszczają się między zimowiskami a terenami lęgowymi. Odległości pokonywane w czasie takich wędró-
wek mogą być różne, np. szczygły zależnie od pory roku zmieniają miejsce bytowania, ale obszary zamieszkiwane 
przez nie latem i zimą częściowo się pokrywają lub ze sobą graniczą. Podobnie jest w przypadku gila, ptaki te mo-
żemy obserwować przez cały rok, jednak w chłodnej porze roku widzimy liczne ptaki przybyłe z północy na zimo-
wisko, a latem nieliczne w naszym kraju ptaki lęgowe. Wędrówki większości gatunków z terenu Europy odbywają 
się w kierunku północ-południe. W przypadku dalekich wędrówek trasa przelotu pokonywana jest etapami, które 
mogą liczyć od 100 km (mniejsze ptaki) do nawet 500 km u większych gatunków. Wędrówki podejmuje większość 
ptaków. Tylko nieliczne ptaki są osiadłe.

Budowa pióra – pióro składa się z elastycznej osi oraz dwu chorągiewek: zewnętrznej i wewnętrznej. Górna część 
osi pióra, o przekroju czworokątnym, nosi nazwę stosiny, dolna o przekroju owalnym, znajdująca się poniżej chorą-
giewki, nazywa się dutką. Wewnętrzna część dutki zbudowana z delikatnych łuseczek rogowych nosi nazwę duszy. 
Chorągiewki pióra składają się z promieni wyrastających z obydwu stron stosiny. Od promieni tych wyrastają z kolei 
na dwie strony promyki, które łączą się ze sobą delikatnymi haczykami. Pióra sów posiadają specjalną warstwę po-
ślizgową oraz piłkowaną krawędź, która wygładza zawirowania powietrza, co umożliwia tym ptakom bezgłośny lot.
Rola różnych rodzajów piór

a) Pióra puchowe są małe, delikatne, lekkie i puszyste. Rosną przy samym ciele, stanowiąc warstwę izolacyjną. 
Z wierzchu są praktycznie niewidoczne.

b) Pióra konturowe są sztywniejsze, bardziej gładkie od puchowych, często kolorowe, nadają ptakom ich wy-
gląd i opływowy kształt i chronią przed opadami atmosferycznymi.

c) Lotki i sterówki – są ułożone dachówkowato, aby powietrze mogło je swobodnie opływać:

 • sterówki stabilizują lot, kierują nim, a szeroko rozsunięte i skierowane w dół hamują go,

 • lotki – podczas ruchu skrzydła w górę powietrze przechodzi swobodnie, przy ruchu w dół lotki 
uszczelniają się i stawiają opór dający siłę nośną.

Drapieżnictwo – jest to jeden ze sposobów odżywiania się organizmów, polegaja na wykorzystaniu jako pokarmu 
ciała innego zwierzęcia i w odróżnieniu od pasożytnictwa prowadzi do śmierci ofiary. Jest jedną z form oddzia-
ływań antagonistycznych miedzy organizmami, może mieć charakter międzygatunkowy lub wewnątrzgatunkowy 
(kanibalizm). Drapieżcy mogą polować na różne ofiary tzw. polifagia lub tylko na jeden gatunek tzw. monofagia.
Gatunki monofagicznych ptaków drapieżnych to np.: 
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 • trzmielojad – odżywia się głównie owadami 

 • gadożer – odżywia się głównie gadami 

 • rybołów – odżywia się głównie rybami 

 • sokół wędrowny – odżywia się głównie ptakami 

 • krogulec – odżywia się głównie ptakami 

 • jastrząb – odżywia się głównie ptakami 
Gatunki polifagicznych ptaków drapieżnych to np: bielik, kania czarna, kania ruda, błotniak łąkowy, błotniak stawo-
wy: odżywiają się głównie ssakami, ptakami, rybami, płazami, gadami, owadami.

Strategie łowieckie stosowane przez ptaki drapieżne:
a) krążenie, czasami na znacznej wysokości i wypatrywanie ofiary kończące się pogonią lub atakiem, metoda 

stosowana przez: orły, kanie, bielika, orliki, orzełka, pustułkę, błotniaki, gadożera, 
b) czatowanie, czyli polowanie z zasiadki, metoda stosowana przez: myszołowa, trzmielojada, orły i bielika, 

wybierając drzewa, słupki, linie energetyczne, na których wysiadują i wypatrują swojej potencjalnej ofia-
ry na ziemi, 

c) wędrowanie pieszo, metoda stosowana przez orliki, chodzące po łące i polując na płazy, gryzonie czy też 
bezkręgowce, 

d) czatowanie w ukryciu, bardzo szybki start i lot na krótkim dystansie, drapieżniki chwytają ptaki w powie-
trzu, taktyka ataku z ukrycia i tylko krótkiego pościgu, tę metodę stosują jastrząb i krogulec,

e) kleptopasożytnictwo, czyli nękanie innych ptaków, które upolowały jakąś ofiarę i zmuszanie ich do oddania 
zdobyczy np. kania ruda.

Największy sukces łowiecki mają gatunki polujące na owady – 80% zwycięskich polowań, w 60% zwycięsko kończą 
się ataki na ryby, 20% na drobne ssaki, najtrudniej zaś upolować ptaki – 10% ataków kończy się sukcesem, gdyż są 
to najzwinniejsze ofiary. 

Kainizm u ptaków drapieżnych – zjawisko polegające na silnej agresji starszego pisklęcia (pierwszego, które się 
wykluje) w stosunku do młodszego, najczęściej kończy się śmiercią pisklęcia. Agresja jest niezależna od ilości dostar-
czanego pokarmu przez osobniki dorosłe, kończy się ok. 3 tygodnia. 

Ochrona gatunkowa – jedna z form ochrony przyrody przyjęta w Ustawie o ochronie przyrody. W przypadku dziko 
występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową wprowadzone są następujące zakazy: zabijania, okaleczania, 
chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania żywych zwierząt, posiadania zwierząt mar-
twych lub ich części, niszczenia siedlisk i ostoi, wybierania, posiadania oraz przechowywania jaj. Obowiązuje Rozpo-
rządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 237, poz. 1419).

Ochrona strefowa gniazd – w Polsce ochroną strefową miejsc rozrodu objęto 14 gatunków ptaków drapieżnych. 
Ochrona miejsc rozrodu polega na wytyczeniu obszarów zwanych strefami, które trwale lub okresowo zabezpieczają 
otoczenie gniazd przed wszelkimi formami działalności ludzkiej, ochrona strefowa gniazd funkcjonuje na zasadzie 
rezerwatu ścisłego, wykonywanie jakichkolwiek czynności na tym obszarze wymaga uzgodnień z Generalną lub Re-
gionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Gatunek
Maksymalna	odległość		w	metrach	od	gniazda Terminy	obowiązywania	

strefy	ochrony	okresowejStrefa	ochrony	całorocznej Strefa	ochrony	okresowej

Bielik 200 500 1 stycznia – 31 lipca

Orzeł przedni 200 500 1 stycznia – 15 sierpnia

Orlik krzykliwy 100 500 1 marca – 31 sierpnia

Orlik grubodzioby 200 500 1 marca – 31 sierpnia

Rybołów 200 500 1 marca – 31 sierpnia

Gadożer 200 500 1 marca – 30 września

SCENARIUSZ: Bielik – wyjątkowy ptak szponiasty
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Orzełek 100 500 1 lutego – 31 sierpnia

Sokół wędrowny 200 500 1 stycznia – 31 lipca

Raróg 200 500 1 stycznia – 31 lipca

Kania ruda 100 500 1 marca – 31 sierpnia

Kania czarna 100 500 1 marca – 31 sierpnia

Puchacz 200 500 1 stycznia – 31 lipca

Sóweczka 50 –  – 

Włochatka 50 –  – 

Zagrożenia i przyczyny zmniejszania się liczebności ptaków drapieżnych:

 • celowe zabijanie przy użyciu broni, pułapek i zatrutych przynęt, 

 • niszczenie potencjalnych biotopów lęgowych poprzez wycinanie dojrzałych lasów, osuszanie mokradeł, 
usuwanie trzcinowisk, oczyszczanie z zadrzewień międzywala w dolinach rzek, obniżanie poziomu wody 
przez zabudowę hydrotechniczną, 

 • intensyfikacja prac w krajobrazie rolniczym, likwidowanie nieużytków, oczek i zadrzewień śródpolnych 
i przekształcanie mozaiki pól w wielkoobszarowe monokultury,

 • chemiczne skażenie środowiska, stosowanie środków chemicznych do walki z gryzoniami oraz owadami 
prowadzące do zatruć ptaków, a także wyrzucanie toksycznych odpadków na wysypiska, 

 • niekontrolowany rozwój turystyki i rekreacji zwłaszcza w sąsiedztwie zbiorników wodnych, powodujący 
płoszenie ptaków zarówno w siedliskach gniazdowych, jak i żerowiskowych, 

 • niekorzystne zmiany siedliskowe na obszarze zimowisk np. w Afryce. 

Drapieżne ptaki nocne, sowy Strigiformes:

 • rząd ptaków obejmujący gatunki drapieżne przystosowane do polowania nocą i o zmroku oraz gatunki, 
które powróciły do dziennego trybu życia, prowadzące osiadły tryb życia, niektóre koczujące i wędrowne,

 • sowy nie sa spokrewnione z ptakami szponiastymi, jedynie wykazują konwergencję ze względu na sposób 
odżywiania się i zdobywania pokarmu,

 • mają maskujące upierzenie, charakterystycznie zbudowane pióro, na górnej powierzchni chorągiewki 
pokryte jest aksamitnym puszkiem oraz „ząbki” na krawędziach lotek, które zapobiegają zawirowaniom 
powietrza podczas lotu oraz wydawaniu szelestów podczas lotu ptaka, 

 • mają bardzo dobrze rozwinięty zmysł słuchu, słyszą w przedziale 50–21000 Hz, nie posiadają uszu 
zewnętrznych jedynie otwory przykryte piórami, 

 • mają bardzo dobrze rozwinięty wzrok, przystosowany do widzenia w słabym oświetleniu, sowy mają bardzo 
duże gałki oczne typu teleskopowego, z długą ogniskową i bardzo dużą źrenicę, oczy są mało ruchliwe 
w oczodołach, ale mają bardzo ruchliwą szyję – mogą wykonywać obroty głową w zakresie 270°,

 • wokół oczu i dzioba mają szlarę, zbudowaną z charakterystycznie ułożonych piór, szlara ułatwia skupianie 
fal dźwiękowych,

 • odżywiają się pokarmem zwierzęcym od owadów po ssaki, niestrawione resztki pokarmu usuwają 
w postaci wypluwki, stosują różnorodne strategie polowania od czatowania, przez niski lot patrolowy aż 
po chodzenie po ziemi i wyszukiwanie gryzoni czy owadów,

 • do polskiej awifauny zaliczamy 13 gatunków: płomykówka zwyczajna Tyto alba, puchacz Bubo bubo, 
puszczyk Strix aluco, pójdźka Athene noctua, puszczyk uralski Strix uralensis, puszczyk mszarny Strix 
nebulosa, sowa uszata Asio otus, sowa błotna Asio flammeus, włochatka Aegolius funereus, sóweczka 
Glaucidium passerinum, puchacz śnieżny Bubo scandiacus, syczek Otus scops, sowa jarzębata Surnia ulula. 

Bielik w kulturze Polski – ptaki szponiaste od wieków kojarzono z siłą, władzą, szlachetnością dlatego ich wize-
runki pojawiły się w godłach państw, herbach miast czy rodów szlacheckich. W godle Polski również występuje 
orzeł. Uważa się, że pierwowzorem ptaka umieszczonego w godle naszego kraju jest bielik, ze względu na biały 
kolor piór w ogonie. Ptak stał się symbolem plemienia Polan. Legenda o powstaniu Państwa Polskiego mówi, 
że w miejscu, gdzie wojowie Lecha chcieli odpocząć, zobaczyli wielkie gniazdo ptaka. Uznali to za dobry znak 
i zbudowali w tym miejscu swoją osadę a ptaka umieścili w swoim godle jako symbol potęgi, wolności i zwycię-
stwa. Orzeł biały, jako symbol państwa polskiego, pojawia się w słynnym wierszu Władysława Bełzy (17.10.1847 – 

SCENARIUSZ: Bielik – wyjątkowy ptak szponiasty
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29.01.1913) pt. „Wyznanie wiary dziecięcia polskiego”. Wiersz ma charakter dziecięcej wyliczanki, która ułatwiała 
dzieciom naukę symboli państwowych. Wiersz pochodzi ze zbioru „Katechizm polskiego dziecka. Wiersze” wyda-
nego w roku 1900. 
„Kto ty jesteś? /Polak mały,
Jaki znak twój?/ Orzeł biały,….”

SCENARIUSZ: Bielik – wyjątkowy ptak szponiasty
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Zadanie 1.
Połącz linią ptaka z odpowiednim pożywieniem i typem dzioba oraz nogi. 

Zadanie 2.
Wykreślanka – skreśl co drugą literę w podanych wyrazach, a otrzymasz nazwy ptaków drapieżnych.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

KARTA PRACY: Bielik – wyjątkowy ptak szponiasty
KLASY I–III SP

IMIĘ I NAZWISKO:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DATA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

bielik ryba

	krzyżówka nasiona	i	ziarna	zbóż

	jaskółka rośliny	wodne	np.	
moczarka	kanadyjska

	wróbel owady	np.	mucha

M OS EY Ł AZT H ÓAU J WF

B NO DŁ I TTY C AGW O KB

R ŁB ZY ÓOC K WSH UJ

P US BU Ł FTE N KAT V AC

B IE FI KLW RKG S

Wszystkie	ptaki	szponiaste	w	naszym	kraju	oraz	w	krajach	Unii	Europejskiej	 
są	objęte	ścisłą	ochroną	gatunkową.	PAMIĘTAJ! 
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Zadanie 3.
Pokoloruj bielika zgodnie z podaną kolorystyką.
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Zadanie 1.
Uzupełnij tabelę. Wpisz gatunki ptaków 

Zadanie 2.
Poniżej podano pojęcia dotyczące ptaków szponiastych.  
Połącz prawidłowo pojęcia z kolumny A z definicją z kolumny B.

KARTA PRACY: Bielik – wyjątkowy ptak szponiasty
KLASY IV–VI SP

IMIĘ I NAZWISKO:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DATA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Awifauna...

Kleptopasożytnictwo...

Wypluwka...

Terytorium...

Szpony...

Drapieżnictwo...

... to nękanie innych ptaków, które upolowały jakąś ofiarę  
i zmuszanie ich do oddania zdobyczy.

... to obszar zajmowany przez zwierzę zapewniający mu 
dostateczną ilość pokarmu, kryjówki, materiał do budowy 
gniazda oraz wszystkie elementy mające znaczenie 
w wychowaniu potomstwa, w okresie lęgowym silnie broniony.

... to ostry i odpowiednio zakrzywiony pazur ptaków 
drapieżnych służący do chwytania i przenoszenia  
martwej zdobyczy.

... to niestrawione części pokarmu, np. kości, sierść,  
pancerzyki owadów, wydalany ruchami wymiotnymi.

... to sposób odżywiania się organizmów, polegający na 
wykorzystaniu jako pokarm ciała innego zwierzęcia,  
prowadzący do śmierci ofiary.

... to ogół gatunków ptaków zamieszkujących określony teren 
lub rodzaj środowiska.

Gatunek Grupa ekologiczna ptaków  
ze względu na sposób odżywiania Cechy charakterystyczne

1. Rybołów  
2. Łabędź	niemy

3. Dymówka

4. Myszołów

5. Czapla	siwa

6. Krogulec

A B
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A. 4

B. 2

C. 1 6

D.

E. 3

F. 5

Zadanie 4.
Orlik krzykliwy jest wędrownym ptakiem drapieżnym. 
Na poniższej mapie zaznacz linią trasę przelotu ptaka oraz:

miejsca lęgowe – oznaczenie . . . . . . . . . . . . . . .

miejsca zimowania – oznaczenie . . . . . . . . . . . . . . .

Zadanie 3.
Rozwiąż krzyżówkę. Wybrane litery ponumerowane od 1 do 6 wstaw do tabeli z hasłem.

A. Największy ptak szponiasty w naszym kraju.
B. Ptak szponiasty odżywiający się trzmielami.
C. Najczęściej spotykany ptak szponiasty 

w naszym kraju, odżywiający się gryzoniami.
D. Nieduży ptak szponiasty, zawisający 

w powietrzu w trakcie wypatrywania ofiary.
E. Ptak drapieżny „łowiący” ryby.
F. Ptak, którego głównym pożywieniem są: 

zaskroniec, padalec, jaszczurka zwinka.

1 2 3 4 F 5 6 ĄHasło:	Bielik	jest	ptakiem	objętym	ochroną	

KARTA PRACY: Bielik – wyjątkowy ptak szponiasty         KLASY IV-VI 



69

Zadanie 1.
Poniżej przedstawiono systematykę ptaków szponiastych. W wyznaczone kratki wpisz przykłady gatunków 
poznanych na zajęciach. Podaj polską i łacińską nazwę.

KARTA PRACY: Bielik – wyjątkowy ptak szponiasty
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

IMIĘ I NAZWISKO:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DATA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Królestwo: Zwierzęta

Typ:	Strunowce

Podtyp:	Kręgowce

Gromada: Ptaki Aves

	Rząd:	Szponiaste, Jastrzebiowe Acciptriformes

	Rząd:	Sokołowe Falconiformes

	Rodzina:	Jastrzębiowate 

	Rodzina:	Sokołowate Falconidae

	Rodzina:	Rybołowy 

Gatunek	np.

Gatunek	np.

Gatunek	np.
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Zadanie 2.
Dopasuj gatunek ptaka z kolumny A do siedliska, miejsca w którym występuje z kolumny B.  
Wpisz jego numer w puste pole. Uwaga, kilka gatunków ptaków może zajmować takie samo siedlisko.

Zadanie 3.
Zaznacz krzyżykiem (X) właściwą formę ochrony podanych ptaków.

1.

2.

3.

5.

7.

9.

10.

8.

6.

4.

Myszołów

Bielik

Błotniak	stawowy

Sokół	wędrowny

Krogulec

Rybołów

Jastrząb

Trzmielojad	

Kania	ruda

Pustułka

Gatunek
Forma	ochrony

ochrona	gatunkowa ochrona	strefowa ochrona	na	podstawie	 
Dyrektywy	Ptasiej

1. Rybołów

2. Bielik

3. Myszołów

4. Jastrząb

5. Trzmielojad	

6. Krogulec

7. Pustułka

KARTA PRACY: Bielik – wyjątkowy ptak szponiasty         SZKOŁY PONADPODSTAWOWE




