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W dniu 22 lutego 2018 r. w naszej szkole ponownie gościła p. Magdalena 

Żychowska z Zespołu  Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy 

w Janowie Podlaskim.  

 

W związku z tym ,że wiosna to okres budowy gniazd i składania jaj przez ptaki, 

tematem spotkania były „Dziuplaki i ich ochrona”. W zajęciach uczestniczyły 

klasy IV-VII Szkoły Podstawowej oraz klasy II-III Publicznego Gimnazjum. 

  



Zobaczyliśmy jak wyglądają gniazda różnych gatunków ptaków. 

Dowiedzieliśmy się, że 

z 230 gatunków ptaków 

lęgowych blisko 40 można 

zaliczyć do dziuplaków. 

Dziuplaki w dziuplach 

i budkach lęgowych 

zakładają swoje gniazda. 

Dziupla zapewnia 

bezpieczeństwo ptakom 

podczas wysiadywania jaj i ich młodym, a także chroni przed opadami, upałami 

i wiatrem. 

Poznaliśmy 10 gatunków dzięciołów oraz ich charakterystyczne cechy 

gatunkowe ( ubarwienie).  

 

Dzięcioły to dziuplaki 

pierwotne - wykuwają co 

roku nowe dziuple, dzięki 

czemu stare mogą być 

zajmowane przez inne 

gatunki- dziuplaki wtórne. 

 

Najlepszym sposobem ochrony dziuplaków jest zachowanie starych dziuplastych 

drzew. 



 

fot. Karolina Spychel 

Wywieszając budki lęgowe można zwiększyć liczebność wielu gatunków ptaków 

na określonym terenie lub spowodować osiedlenie się nowych. 

 

Pani Magdalena Żychowska zapoznała nas z zasadami wywieszania budek 

lęgowych: 

 wieszamy je wczesną wiosną, ale nie później niż do 15 marca 

(wskazane jest jednak zaplanowanie tych prac na termin 

wcześniejszy, tj. do końca lutego) 

 głównie dla bezpieczeństwa ptaków, powinny być wieszane co 

najmniej 3-4 m nad ziemią (dla sikor nawet 1-1,5m nad ziemią) 



 najlepiej rozwieszać w drzewostanach młodszych, zarówno 

liściastych, jak i iglastych, gdzie brakuje naturalnych dziupli 

 w odległościach nie mniejszych niż 30-50 m 

 zalecane jest wieszanie skrzynek w rozproszeniu i równomiernie  

 można wieszać na przemian skrzynki różnych typów np. A i A1, A i B 

itp. 

 

Pani Magdalena Żychowska przedstawiła podstawowe parametry budek 

lęgowych typu A, A1, B, D, E.  

 

Budka lęgowa typu A 

 

 

 

 

 

Podstawowe parametry: 
Wewnętrzny wymiar dna: 11 x 11 cm 
Głębokość od wlotu do dna od 
wewnątrz: 21 cm 
Średnica otworu wlotowego: 33 mm 
Grubość  przedniej ścianki (z podwójnej 
deski): 4 cm 
 
Potencjalne gatunki, które mogą zająć 
skrzynkę: 
Bogatka, modraszka, sosnówka, 
czubatka, sikora uboga, muchołówka 
żałobna, muchołówka białoszyja, 
mazurek, wróbel, pleszka, kowalik, 
krętogłów 



Budka lęgowa typu A1 

 

 

 

Budka lęgowa typu B 

 

  

Podstawowe parametry: 
Wewnętrzny wymiar dna: 11 x 11 
cm 
Głębokość od wlotu do dna od 
wewnątrz: 21 cm 
Średnica otworu wlotowego: 
28 mm 
Grubość przedniej ścianki 
(z podwójnej deski): 4 cm 
 
Potencjalne gatunki, które mogą 
zająć skrzynkę: 
Modraszka, sosnówka, czubatka, 
rzadko muchołówka żałobna lub 
mazurek 

Podstawowe parametry: 
Wewnętrzny wymiar dna: 14 x 14 cm 
Głębokość od wlotu do dna od 
wewnątrz: 26 cm 
Średnica otworu wlotowego: 47 mm 
Grubość przedniej ścianki (z 
podwójnej deski): 4 cm 
a przy zastosowaniu zabezpieczenia 
przeciw kunie (dodatkowa deseczka): 
6 cm 
 
Potencjalne gatunki, które mogą 
zająć skrzynkę: 
Szpak, bogatka, pleszka, kowalik, 
krętogłów, mazurek, wróbel, jerzyk 
oraz wiewiórka, jednak może ona 
zająć budkę po rozgryzieniu 
(powiększeniu) otworu wlotowego 



Budka lęgowa typu D 

  

Budka lęgowa typu E 

  

Zachęcamy was do wykonania i  wywieszania skrzynek lęgowych i pamiętajcie, 

że należy je czyścić, ponieważ: 

 większość gatunków ptaków zajmujących skrzynki lęgowe (poza 

krętogłowem, sowami i pustułką) buduje własne gniazdo. Gdy skrzynka 

Podstawowe parametry: 
Wewnętrzny wymiar dna: 17 x 17 cm 
Głębokość od wlotu do dna od 
wewnątrz: 27 cm 
Średnica otworu wlotowego: 85 mm 
 
Potencjalne gatunki, które mogą 
zająć skrzynkę: 
Kraska,  kowalik,  dudek, kawka, 
szpak, wiewiórka, pleszka, siniak, 

Podstawowe parametry: 
Wewnętrzny wymiar dna: 25 x 25 cm 

Głębokość od wlotu do dna: 50 cm 

Średnica otworu wlotowego: 15 cm 

Potencjalne gatunki, które mogą zająć 
skrzynkę: 
Puszczyk, krzyżówka, gągoł, nurogęś, 
kawka 



zajmowana jest w kolejnych latach, to warstwa naniesionego materiału 

szybko się powiększa, a tym samym zapycha jej wnętrze. 

 

  w gniazdach znajdujących się w skrzynkach bywają  pasożyty, z kolei 

w dziuplach naturalnych niewiele jest takich gniazd. 

 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

Magdaleny  Żychowskiej. 
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Przy  opracowaniu  informacji  wykorzystaliśmy  informacje  i  zdjęcia  z  prezentacji    pani 

fot. Karolina Podkańska


