
Pokarm:
Młode – początkowo owady a następnie  nasiona 
r o z m i ę k c z o n e  w  w o l u  r o d z i c ó w
Dorosłe – nasiona chwastów – ostów, łopianu 
i ostrożeni, zimą wyłuskuje nasiona olch. Wiosną 
spożywają duże ilości drobnych owadów.

Waga: 15-18 g
Rozpiętość skrzydeł: 21 – 26 cm
Ilość jaj: 4-5 szt.
Okres wysiadywania jaj: 11 – 14 dni
Najlepszy czas do obserwacji: marzec oraz 
październik-listopad

Ciekawostki:
Dawniej często krzyżowano szczygły z kanarkami 
aby uzyskać najpiękniej śpiewające ptaki tzw. 
bastardy.
Gdy nastąpi pierzenie pod koniec lata, trudno jest 
odróżnić młode osobniki od starszych.
Podczas pierwszego pierzenia młodsze szczygły 
wymieniają tylko część piór dużych pokryw 
skrzydłowych.
Największe stada możemy napotkać jesienią – nawet 
po kilkaset osobników.
Piękne ubarwienie oraz melodyjny śpiew były 
przyczyną sztucznego wsiedlenia szczygłów do 
Australii, Tasmanii, Nowej Zelandii oraz do USA.
Potrafią budować gniazda blisko siebie, żyjąc prawie 
w koloniach – jeśli aleje starych drzew są położone 
wśród terenów bogatych w pożywienie.
Najstarszy ptak żyjący na wolności miał 12 lat, 
podczas gdy żyjący w niewoli aż 27 lat.
Szczygły są chwytane we Włoszech w celach 
kulinarnych.
Jednym z zagrożeń jest chemizacja rolnictwa – 
eliminująca chwasty, których nasiona są podstawą 
diety.
Jak na tak małe ptaki potrafią bardzo sprawnie 
i daleko latać – jedne z osobników pokonał 300 km 
w ciągu jednej doby lecąc nad morzem.
Tak jak i inne ptaki śpiewające nie wykorzystują 
gniazd ponownie – za każdym razem budują nowe, 
szukając dogodnej kolkalizacji.
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Szczygieł (Carduelis carduelis)
Goldfinch, Stieglitz, Chardonnerete élégant

Jest nieco mniejszy od wróbla. Słowo carduelis po 
łacinie oznacza oset. Użycie tego słowa w nazwie 
łacińskiej szczygla nie jest przypadkowe. Jak już 
dawno zauważono, nasiona tej kłującej, 
powszechnie uważanej za chwast rośliny są 
ulubionym pokarmem szczygła.  Samce 
praktycznie nie różnią się ubarwieniem od sami. 
Różnice można zauważyć przyglądając się 
o b y d w u  p t a k o m  j e d n o c z e ś n i e  –  
charakterystyczna, czerwonej barwy maska 
u samca sięga aż za oko, zaś u samic ledwo do 
niego dochodzi. Pozostałe drobne różnice to inna 
barwa piórek wokół otworów nosowych – u samca 
są one wyraźnie czarne, u samic – ciemnoszare. 
Także pas piór nad dziobem samce mają 
ciemniejszy i szerszy. Młode szczygły można 
odróżnić od dorosłych brakiem czerwonej maski, 
rudej barwy boków oraz pstrego rysunku na głowie. 
Widać jednak u nich żółte lusterka na czarnej 
barwy skrzydłach. W naszym kraju szczygieł jest 
ptakiem pospolitym – łatwym do zauważenia nawet 
w parkach lub ogrodach.

Poza sezonem lęgowym chętnie przebywa 
w stadach, gdzie czuje się bezpieczniej. W zimie 
szczygły tworzą mniejsze grupy niż podczas 
jesieni. Gniazdo zakłada w gęstwinie gałązek 
krzewów iglastych – jałowcach i tujach lub 
w koronach okazałych robinii akacjowych, 
kasztanowców, czasem także wiązów.  
Konstrukcje te są zaliczane do najpiękniejszych 
gniazd polskich ptaków. Są precyzyjnie utkane, 
materiał to suche liście i łodygi traw, cienkie 
korzonki, mech oraz puch roślinny i nici pajęcze. 
Zewnętrzną część maskuje jasną plechą 
porostów, środek wyściela sierścią, włosiem, 
często także delikatnymi piórkami. Ptaki 
zakładające gniazda w pobliżu siedzib ludzkich np. 
w ogrodach wykorzystują nawet kolorowe nici lub 
kawałki barwnej włóczki albo strzępki szmatek. 
Szczygły odbywają dwa lęgi – w maju oraz 
w czerwcu. Samica sama wysiaduje 4-5 jaj przez 
okres prawie dwóch tygodni, w tym czasie samiec 
cały czas przebywa przy gnieździe. Młode 
pozostają w gnieździe przez 13-14 dni, po upływie 
których opuszczają je, lecz są wciąż dokarmiane 
przez troskliwych rodziców nawet przez 
kilkanaście dni. Pełną zdolność do lotu młode 
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