
Spotkanie z ornitologiem  mieszkańców Osiedla Głębokie – Pilchowo.

W sobotę 29 kwietnia, mimo chłodu tegorocznej wiosny dzień zaczął się słonecznie, telefonicznie o 
godz. 7,30 P. Piotr Piliczewski, umówiony z nami ornitolog, potwierdził spotkanie przy trzeciej 
bramie Cmentarza Centralnego.
Zaczęło padać tuż przed 8-smą a o 8,30 lało i podsypywało gradem. Dużo nas nie było i wszyscy 
zmieściliśmy  się pod zadaszeniem kiosku kwiaciarki. Wolna sobota, zerwaliśmy się wcześnie, 
chłodno, pada i nawet ptaków nie słychać....

Potem zjawił się Pan Piotr Pilichowski ubrany w strój kamuflażowy i poprowadził nas do 
zastawionych 8 siatek, na wróblowate. Co pół godziny wspólnie robiliśmy obchód i sprawdzaliśmy 
co w nie wpadło, pierwsza wpadła sikorka bogatka, samiczka, co można rozpoznać po szerokości 
czarnego paska na brzuszku. Delikatnie została obejrzana i już wiemy co to jest plama lęgowa i jak   
ptak potrafi się  błyskawicznie przygotować na chłodną noc regulując zapas sadełka. Zaczęły się 
odzywać zięby i pierwiosnki, w trzcinach Cichej Wody  nieruchomo tkwiła  siwa czapla .
Dzięki ciekawej gawędzie o ptakach, mimo chłodu  trwaliśmy  i czekaliśmy na kolejne „ofiary”.



Ornitolog zaopatrzony był w sznurki nawleczonych obrączek aluminiowych i stalowych, dla 
silniejszych ptaków. Szpaki, które objęte są zindywidualizowanym programem badań otrzymują
plastikowe obrączki kodowane kolorem  – w ten sposób poszczególne osobniki są rozpoznawalne i 

badane bez potrzeby łapania. Schwytane ptaki były obrączkowane, badane, mierzone i ważone.
Potem przyleciała druga czapla siwa,  pośród trzcin odzywała się kokoszka czyli kurka wodna.. ale 
największe wrażenie zrobiła na nas para ogromnych kruków, przylatująca od czasu do czasu na 
imponujące wielkością gniazdo zbudowane na świerku – przydały się lornetki. Kiedy najbardziej 
zmarznięci poszli do domu, przy kolejnym obchodzie do bawełnianych woreczków trafiły:
czyż, pierwiosnek, kapturka, szpak, sójka.
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.. takie ptaszki między innymi widzieliśmy i popędziliśmy do domów aby się grzać, do następnego.. 

Opracowała Iwona Trzaska


