
PEŁZACZE

 
PARKU KRAJOBRAZOWEGO

„DOLINA BARYCZY”

PTAKI

fot. P.Śnigucki

fot. P.Śnigucki

fot. P.Śnigucki

Pokarm:
drobne stawonogi -  zwłaszcza owady i pająki, 
jesienią i zimą drobne nasiona.

Waga: p. leśny 8 – 10 g; p. ogrodowy 8 – 18 g.
Rozpiętość skrzydeł: obydwa gatunki około 
19 cm
Ilość jaj: p. leśny 5 – 7 szt.; p. ogrodowy 
6 – 12 szt.
Okres wysiadywania jaj: p. leśny 14 dni; 
p. ogrodowy około 15 dni.
Najlepszy czas do obserwacji: wiosna oraz 
zima

Ciekawostki:
Ornitolodzy opracowali równanie uwzglę-
dniające długości tylnego pazura i dzioba, które 
pozwala zaklasyfikować pełzacza do 
konkretnego gatunku.Nie potrafi poruszać się 
głową w dół, ponieważ nie może się wówczas 
podeprzeć ogonem.Zimą chętnie przebywa 
w stadach sikor oraz raniuszków.
Nazwa pełzacz nawiązuje do tego, że podczas 
łażenia po pniu jego łapy są prawie całkiem 
ukryte pod piórami – wydaje się, że pełza.

W Polsce obydwa gatunki są objęte ścisłą 
ochroną gatunkową.



Pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla)
Schort-toed Tree Creeper, Gartenbaumläufer, Grimpereau 
des jardins

W łacińskiej nazwie gatunkowej pierwszy człon 
nawiązuje do greckiego słowa „kérthios” – czyli 
chodzący po drzewach, zaś drugi pochodzi od 
słów „brachýs” oznaczającego krótki, i „dáctylos” 
oznaczającego palec. Właśnie różnica w dłu-
gości tylnego pazura jest jedną z kluczowych 
cech pozwalającą na odróżnienie go od pełzacza 
leśnego. W naszym kraju pełzacz ogrodowy 
występuje głównie na zachodzie, ale nie w gó-
rach. Nie odlatuje na zimę. Preferuje 
zadrzewienia liściaste w dolinach rzecznych, 
duże parki – nawet miejskie, opuszczone sady, 
osiedla o rozproszonej zabudowie. Samiec i sa-
mica nie różnią się od siebie budową 
zewnętrzną. Gniazdo zakłada pod dachówkami, 
w szczelinach ścian budynków, spękaniach pni 
drzew ogrodowych. Materiał budulcowy jest 
nieco inny niż w przypadku p. leśnego – jako 
podstawy do czarkowatego kształtu konstrukcji 
używa patyczków drzew liściastych, a nie 
iglastych. Samica pełzacza ogrodowego znosi 
więcej jaj niż p. leśnego – nawet do 12; skorupki 
mają barwę białawą, ale rudawych plamek jest 
więcej, pokrywają prawie całą powierzchnię jaj. fot. P.Śnigucki
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Pełzacz leśny (Certhia familiaris)
Tree Creeper, Waldbaumläufer, Grimpereau des bois

W łacińskiej nazwie gatunkowej pierwszy człon 
nawiązuje do greckiego słowa „kérthios” – czyli 
chodzący po drzewach, zaś drugi człon 
„familiaris” to łacińskie słowo opisujące coś 
pospolitego. Występuje pospolicie w naszym 
kraju – jak nazwa gatunkowa to sugeruje. Nie 
odlatuje na zimę. Przebywa w borach oraz lasach 
wszystkich typów, napotkamy go także w za-
drzewieniach śródpolnych o większej po-
wierzchni. Na obszarach górskich gniazduje aż 
do górnej granicy zbiorowisk leśnych. Samiec 
i samica nie różnią się od siebie budową 
zewnętrzną. Gniazdo ukrywa w pionowych 
spękaniach pni drzew albo pod odstającą korą. 
Samica buduje czarkowatego kształtu 
konstrukcję jako budulca używając do jego 
podstawy krótkich patyczków, igieł i cienkich 
płatków kory sosny, pozostała część mająca 
średnicę prawie 4 cm, uwita jest z łyka i sierści. 
Gdy zakończy budowę, pod koniec kwietnia 
znosi od 5 do 7 jaj o skorupce barwy białawej, 
z  rudawymi p lamkami,  w większości  
umiejscowionymi przy szerszym biegunie jaja. 
Wysiaduje je przez 2 tygodnie, po wykluciu 
pisklęta pozostają w gnieździe do 17 dni. 
Następnie opuszczają gniazdo na dobre, ale 
oboje partnerzy dokarmiają je jeszcze przez 14 
dni. Gdy para przystępuje do drugiego lęgu, tylko 
samiec za jmuje s ię  „p ierworodnymi” .

Dalszy przebieg wysiadywania i wychowu 
piskląt przebiega podobnie jak u p. leśnego.

Obydwa gatunki pełzaczy wiodą podobny tryb 
życia. Sprawnie poruszają po pniach, 
czepiając się szeroko rozstawionymi palcami 
zaopa-trzonymi w długie pazury i podpierając 
się sztywnymi piórami (lotki) brązowego 
ogona. Wspinaczkę pełzacz rozpoczyna od 
dołu pnia, przesuwając się stopniowo ku górze 
- skacząc po linii spiralnej; w ten sposób 
sprawdza jak największą powierzchnię, 
jednocześnie ukrywając się z różnych stron 
pnia. Wyposażony jest w dosyć długi, cienki 
i lekko zakrzywiony dziób, którym wyszukuje 
ukryte w spękaniach kory bezkręgowce – 
owady (jaja, larwy, poczwarki i postaci dorosłe) 
oraz pająki. Ponieważ wraz z nastaniem 
chłodów zaczyna brakować mu dostępnego 
wcześniej pokarmu zwierzęcego – uzupełnia 
dietę drobnymi nasionami. Gdy pełzacz 
zastygnie nieruchomo  - trudno go zauważyć 
na tle kory. Maskujące upierzenie w białawe
i rudawe plamki stanowi ochronę przed 
drapieżnikami.
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