
Pokarm:

Wszystkożerna – owoce, nasiona, bezkręgowce, 
jaja i pisklęta, padlina, odpadki żywności.
Waga: 200 – 270 g
Rozpiętość skrzydeł: 52 – 60 cm
Ilość jaj: 5 – 7 sztuk
Okres wysiadywania jaj: 21 – 22 dni
Najlepszy czas do obserwacji: wczesna wiosna 
oraz zima.

Ciekawostki:

Długość całego ciała sroki wynosi od 40 do 50 cm, 
z czego na ogon przypada od 20 do 30 cm.
Jeśli warunku siedliskowe są odpowiednie to na 1 
km² może się osiedlić nawet do 50 par.
Konkurencję pokarmową dla srok stanowią kuny 
i jastrzębie.
Zaobserwowano, że jedna czwarta par nie buduje 
daszka osłaniającego gniazdo.
Zazwyczaj tylko 3 pisklęta z całego lęgu 
opuszczają gniazdo. Pozostałe giną.
Rodzice uczą młode sroki zdobywania pokarmu 
w mieście.
Często dochodzi do zakażeń groźnymi dla nich 
pierwotniakami przenoszonymi przez meszki.
Para wyprowadza tylko jeden lęg w ciągu roku.
Sroki wychowywane od młodości przez człowieka, 
bardzo się do niego przywiązują i nie potrafią już 
samodzielnie żyć na wolności.
Są bardzo inteligentne i łatwo się uczą. Potrafią 
naśladować głos ludzi lub odgłosy mechaniczne 
(np. skrzypienie drzwi).
Należą do ptaków śpiewających i jak wszystkie 
krukowate mają aż 5 mięśni w krtani dolnej, 
odpowiedzialnej za wydawanie złożonych 
dźwięków.
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PARKU KRAJOBRAZOWEGO

„DOLINA BARYCZY”

PTAKI



Sroka (Pica pica)
Magpie, Elster, Pie bravarde.

Zwinna, żywa, ciekawska i sprytna – to cechy 
określające srokę. Jej wyglądu nie sposób pomylić 
z wyglądem żadnego innego ptaka. Samce są 
trochę większe niż samice, mają też wyraźnie 
dłuższe skrzydła i dłuższy ogon. Sroki wcale nie są 
tylko czarno-białe, wystarczy przyjrzeć się im 
w promieniach słońca. Pozornie czarne pióra 
mienią się połyskliwymi kolorami: szmaragdem, 
purpurą, indygo, amarantem, kobaltem. Jest to 
e f e k t  r o z s z c z e p i a n i a  s i ę  f a l  ś w i a t ł a  
w miniaturowych pryzmatach komórek budujących 
pióra. Szczególnie widoczne jest to na długim, 
schodkowatym ogonie oraz na piórach skrzydeł. 
Sroki są sobie niezwykle wierne – pozostają 
w parach przez całe życie. Gniazdo w marcu 
budują oboje partnerzy, lub pieczołowicie 
naprawiają stare. Jego kształt jest niezwykle 
charakterystyczny – przypomina okrągły koszyk 
z daszkiem lub kulę, zazwyczaj z dwoma otworami 
po bokach. Umieszczają je na szczycie drzewa 
albo nisko na krzewach, lecz zawsze istotnym 
elementem s ą grube co najmniej na 2-3 cm gałęzie 
wybranej rośliny. Stanowią one żywy szkielet wokół 
którego są oplatane i przetykane patyki oraz 

gałązki. W środku ptaki wylepiają, grubą prawie na 
4 cm swoistą miskę z gliny, którą następnie 
wyściełają miękkimi liśćmi, trawami i piórami. 
Samica wysiaduje 5 – 7 jaj przez prawie trzy 
tygodnie. Partner cały czas się nią opiekuje. Młode 
karmione przez oboje rodziców pozostają 
w gnieździe prawie przez miesiąc. Na 
zamieszkanie sroki wybierają tereny rolne 
w których obecne są zadrzewienia śródpolne, 
kępy krzewów i drzew, obrzeża wsi i małych 
miejscowości. W dużych miastach chętnie 
zakładają gniazda w parkach lub nawet niewielkich 
grupach drzew i krzewów rosnących pomiędzy 
blokami mieszkalnymi. Wynika to z dostępności 
pokarmu – w miastach penetrują pojemniki ze 
śmieciami. Pokarmu poszukują na ziemi albo na 
drzewach – plądrują gniazda innych ptaków 
(najczęściej wróbli i sierpówek), zjadają padlinę – 
także przejechane na drogach zwierzęta, chętnie 
odwiedzają wysypiska śmieci. Jedzą także 
bezkręgowce, owoce, nasiona (w tym ziarna 
zbóż), drobne ssaki. Dorosłe ptaki uczą swoje 
młode bezpiecznego zdobywania różnorodnego 
pokarmu. Poza okresem lęgowym zwykle 
przebywają w niedużych grupach.
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Badania naukowe dowodzą, że sroki są bardzo 
inteligentne. Jako nieliczne ze zwierząt potrafią 
rozpoznać swoje odbicie w lustrze. Patrząc w nie, 
sroka zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest to inny 
ptaki – tylko właśnie konkretnie ona. Sprawdzono 
to, przyklejając kilku srokom czerwoną łatkę na 
piersi, w taki sposób aby fizycznie jej nie drażniła. 
Gdy sroka patrzyła w lustro – usiłowała tą łatkę 
zdjąć. Gdy lustro zabrano, przestawała na łatkę 
reagować. Z kolei jeśli przyklejono jej czarną łatkę, 
w ogóle nie reagowała - obojętnie czy patrzyła 
w lustro, czy też nie.
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