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Na uko wa na zwa po cho dzi z j´ zy ka grec kie go, w któ rym „chlo ris”
ozna cza ko lor zie lo no ˝ó∏ ty, a ta kie jest upie rze nie dzwoƒ ców. D∏u -
goÊç cia ∏a te go po spo li te go pta ka wy no si za le d wie 13-14,5 cm. Ma -
sa cia ∏a si´ ga 30 g. Sam ce sà wy raê niej zie lo ne z ja skraw szy mi ˝ó∏ -
ty mi par tia mi upie rze nia na skrzy d∏ach i ogo nie. Sa mi ce oliw ko wo
sza re, zw∏asz cza zi mà. M∏o de ob fi cie ciem no kre sko wa ne. 

Dzwoniec – Carduelis
chloris (Linnaeus, 1758)
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D zwoƒ ce licz nie za sie dla jà nie -
mal wszyst kie ty py sie dlisk par -

ko wo le Ênych. Ostat nio jest ich wy raê -
nie wi´ cej w par kach i ogro dach ni˝ la -
sach. Naj mniej licz nie dzwoƒ ce wy st´ -
pu jà w la sach gór skich oraz w zwar -
tych kom plek sach le Ênych Pol ski pó∏ -
noc no -wschod niej. Pod ga tu nek no mi -
na tyw ny za miesz ku je cen tral nà,
wschod nià i pó∏ noc nà Eu ro p´. 

Na wy spach bry tyj skich, po za pod -
ga tun kiem no mi na tyw nym, gniaz du je
tak ̋ e Car du elis chlo ris har ri so ni,
na po ∏u dniu Fran cji, w Hisz pa nii oraz
w Ma ro ku – C. ch. au ran tii ven tris, we
W∏o szech i na Sy cy lii oraz na Ba∏ ka -
nach – C. ch. mühle ri, na Sar dy nii
i Kor sy ce – C. ch. ma da ra szi, w Sy rii,
na wy brze ̋ ach Li ba nu i Izra ela – 
C. ch. chlo ro ti ca, a na Kry mie, Kau ka -
zie i Za kau ka ziu - C. ch. tur ke sta ni ca.
Dzwoƒ ce sztucz nie wsie dlo no tak -
˝e na No wej Ze lan dii, w po ∏u dnio wo
-wschod niej Au stra lii i w Uru gwa ju.

Dzwoƒ ce przy st´ pu jà do l´ gów ja -
ko jed ne z pierw szych na szych pta -
ków. Cha rak te ry stycz ny, dzwo nià co -
-brz´ czà cy Êpiew sam ców mo˝ na wio -
snà us∏y szeç w par kach, ogro dach,
na cmen ta rzach i skra jach la sów. Cza -
sem mo˝ na zo ba czyç cie ka we lo ty go -
do we sam ców. Z po wol ny mi ude rze -

nia mi sze ro ko roz po star tych skrzy de∏,
nie mal jak mo ty le, Êpie wa jàc prze la -
tu jà z drze wa na drze wo. Lo ty go do we
od by wa jà si´ g∏ów nie w kwiet niu i ma -
ju, w okre sie sk∏a da nia jaj przez part -
ner ki po szcze gól nych sam ców.
Przy l´ gach póê niej szych i po wta rza -
nych lo ty go do we nie sà ju˝ tak wi do -
wi sko we. Gniaz do jest bu do wa ne nie -
mal wy ∏àcz nie przez sa mi ce, cho cia˝
sam ce im wy trwa le to wa rzy szà. Cza -
sem tak ̋ e przy no szà nie co bu dul ca.
Jest ono ukry te w gàsz czu igla stych
krze wów, g∏ów nie m∏o dych Êwier ków
i ja ∏ow ców, w ˝y wo p∏o tach, ale tak -
˝e na drze wach li Êcia stych: li pach,
aka cjach, g∏o gach. Zwy kle jest ono
zbu do wa ne w plà ta ni nie drob nych ga -
∏à zek, ale cz´ sto tak ̋ e przy pniu,
zw∏asz cza m∏o dych Êwier ków i w ja -
∏ow cach. Wy so koÊç umiesz cze nia
gniaz da nad zie mià rzad ko prze kra -
cza 5 m. Wy sia dy wa nie roz po czy na si´
od z∏o ̋ e nia ostat nie go ja ja. Zwy kle
ich licz ba w l´ gu wy no si od 4 do 5,
rzad ko 6, a w l´ gach po wta rza nych
cza sem tyl ko 3. Wy sia dy wa nie
trwa 13-14 dni. Pi skl´ ta prze by wa jà
w gnieê dzie nie co po nad 2 ty go dnie.
Po tem jesz cze, przez co naj mniej 2 ty -
go dnie, po zo sta jà pod opie kà ro dzi -
ców. Pod ko niec te go okre su zaj mu je

si´ ni mi g∏ów nie sa miec, gdy˝ sa mi ca
zwy kle wy sia du je ju˝ ja ja z na st´p ne -
go l´ gu. M∏o de dzwoƒ ce pie rzà si´
pod ko niec la ta i uzy sku jà sza t´ nie -
mal iden tycz nà jak do ro s∏e. Od ró˝ niç
mo˝ na je je dy nie na pod sta wie wy glà -
du du ̋ ych po kryw skrzy d∏o wych. Doj -
rza ∏oÊç p∏cio wà uzy sku jà ju˝ na st´p -
nej wio sny. Mo gà do ̋ y waç na wet 15
lat, ale w na tu ral nych wa run kach zda -
rza si´ to bar dzo rzad ko. Po ∏o wa m∏o -
dych pta ków nie prze ̋ y wa pierw sze go
ro ku. 

Po karm dzwoƒ ców sk∏a da si´
przede wszyst kim z na sion i pàcz -
ków, a tak ̋ e cz´ Êci owo ców wie lu
ga tun ków kra jo wych ro Êlin. Pierw -
szy l´g jest wy kar mia ny g∏ów nie na -
sio na mi gwiazd ni cy i mnisz ka. Lo -
kal nie, wcze snà wio snà, bar dzo wa˝ -
nym sk∏ad ni kiem die ty dzwoƒ ców sà
na sio na so sen i Êwier ków, ob fi cie
wy sy pu jà ce si´ z doj rza ∏ych szy szek.
Je sie nià po karm dzwoƒ ców jest naj -
bo gat szy, gdy˝ do st´p ne sà na sio -
na wi´k szo Êci ro Êlin. Zi mà die ta jest
wzbo ga ca na mià˝ szem owo ców i na -
sio na mi dzi kiej ró ̋ y, Ênie gu licz ki, ir -
gi. Je ̋ e li w karm ni ku sà ofe ro wa ne
na sio na s∏o necz ni ka lub ko no pie, to
na pew no po ja wià si´ przy nich sta -
da dzwoƒ ców. Je sie nià zda rza jà si´,
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Samica dzwoƒca jest bardziej szara od samca. Fot. M. R´biÊ



g∏ów nie na wy brze ̋ u, sta da mi gru jà -
cych dzwoƒ ców li czà ce do 2 ty si´ cy
osob ni ków. Ogrom ne sta da zda rza jà
si´ tak ̋ e wÊród pól w re gio nach,
gdzie upra wia si´ s∏o necz nik lub len,
przy du ̋ ych sto gach lub na wy -
dmach ob fi cie po ro Êni´ tych dzi ki mi
ró ̋ a mi. 

Od wcze sne go dzie ciƒ stwa mam
z dzwoƒ ca mi cz´ sty kon takt. ¸o wi ∏em
je w ce lu ob ràcz ko wa nia, pie l´ gno wa -
∏em w klat kach i wo lie rach, sztucz nie
od cho wy wa ∏em ich pi skl´ ta, a od kil -
ku lat mam pod opie kà kil ka par l´ -
go wych w wo lie rach war szaw skie go
zoo. 

Sà to pta ki po ró˝ ne go ty pu ura zach,
g∏ów nie skrzy de∏, któ re tra fi ∏y do Azy lu
dla Pta ków. Po le cze niu nie mo g∏y byç
wy pusz czo ne na wol noÊç, ale mo gà ra -
dziç so bie w wo lie rach, wÊród in nych
kra jo wych pta ków. Do bie ra jà si´ w pa -
ry, bu du jà gniaz da i roz mna ̋ a jà si´,
cho cia˝ w nie któ rych przy pad kach
part ne rzy l´ go wi ma jà spo re k∏o po ty by
do staç si´ do gniaz da, gdy˝ s∏a bo la ta jà

z po wo du sta rych z∏a maƒ ko Êci skrzy -
de∏. Wy cho wu jà jed nak po tom stwo,
któ re na st´p nie jest prze ze mnie ob -
ràcz ko wa ne i wy pusz cza ne na wol noÊç.
Co rocz nie jest to stad ko li czà ce kil ka -
na Êcie osob ni ków. 

Daw niej dzwoƒ ce trzy ma no w klat -
kach, gdy˝ ∏a two oswa ja jà si´, a na wet
roz mna ̋ a jà w sto sun ko wo nie wiel kich
po miesz cze niach. Te raz jest to za ka za -
ne w wi´k szo Êci kra jów eu ro pej skich.
Po ja wi ∏y si´ za to licz ne mu ta cje barw -
ne dzwoƒ ców le gal nie ho do wa nych
w klat kach: bia ∏e, sza re, ˝ó∏ te, ∏a cia te.
Nie któ re z nich osià ga jà wy so kie ce ny.
Po mi mo zmian w ubar wie niu, ho do wa -
ne dzwoƒ ce za cho wu jà cha rak ter,
upodo ba nia i Êpiew swych dzi kich
przod ków, co mo ̋ e byç cie ka wym wy -
zwa niem dla mi ∏o Êni ków kra jo wych
pta ków. 

An drzej G. Kru sze wicz
(Frag ment ksià˝ ki „Pta ki Pol ski”,
któ rej pierw szy tom
uka ̋ e si´ je sie nià)
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Dzwoƒce ch´tnie pojawiajà si´ przy karmikach tak˝e w stadkach z grubodziobami. Fot. Nina Jankowska
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