
Na tropie... złodziei orzechów 
 

Niedzielne popołudnie. Siedziałam na krześle i patrzyłam przez okno. Od wakacji nie mieszkam już w centrum 
osiedla Zachód, ale trochę na uboczu miasta, w dzielnicy domków przy ul. Bornholmskiej. Nagle dostrzegłam, że  w kierunku 
naszego domu leci czarny gawron, a w swoim dużym dziobie trzyma… włoski orzech! Po chwili zauważyłam, że tych 
gawronów jest więcej. Każdy z nich leciał na drzewo, na którym rosną orzechy włoskie, „ściągał” jednego  i przelatywał z nim 
gdzieś dalej.  
    Następnego dnia wracając ze szkoły, zobaczyłam kolejnego gawrona, który leciał z orzechem w dziobie i z całej swojej 
siły rzucił nim o asfalt. Na szczęście zapaliło się  czerwone światło dla pojazdów, więc „złodziejowi” nic się nie stało. Orzech 
rozpadł się na pół i wtedy gawron spokojnie wydziobał jego wnętrze, a skorupki... zostawił na jezdni☺.  

 Sprawa złodziei orzechów tak mnie zainteresowała, że 
postanowiłam poszukać informacji na ten temat. 
Dowiedziałam się, że to ptaki z rodziny krukowatych, często 
mylone z wroną lub krukiem. Są w naszym kraju dosyć 
powszechne. Chętnie zamieszkują miasta. Około 20%  
rodzimej populacji tych ptaków pozostaje w kraju na zimę, a 
reszta ten okres spędza w Czechach, Austrii, Szwajcarii, 
Niemczech i Francji.    
    Czasami gawrony są tak inteligentne, że celowo 
zostawiają orzechy na jezdni i czekają, aż który ś z 
samochodów je rozjedzie i zrobi całą robotę za 
„złodziejaszka”. Wtedy ptak zabiera swoją zdobycz i w 
spokojnym miejscu ją zjada. Jeszcze inne gawrony (te mniej 
leniwe), same rozłupują orzech- dziobem. Zajmuje im to 
trochę czasu, ale się opłaca. Gawron, aby zerwać coś z drzewa, 
musi mocno wyciągać szyję, stawać „na palcach”, pomagając 
sobie skrzydłami, a przy wietrznej pogodzie jest mu jeszcze 
trudniej. 

Gawrony na ogół są bardzo mądrymi ptakami, czasem nawet ostrzegają na różne sposoby ludzi, przed spadającymi 
zdobyczami, a niekiedy są złośliwe i specjalnie rzucają  nimi w ludzi. Tak więc ptaki te są inteligentne z dobrej i złej strony.  
Co dziwne, gawrony są potocznie nazywane gapami. Dlaczego? Nie wiem. Nie sądzę, aby były one głupie bądź bezmyślne. 
Poza tym można wyczytać w Wikipedii, że brytyjscy naukowcy, badający te ptaki, opisali zaskakujące ich zachowanie. 
Trzymane w zamknięciu nauczyły się korzystać z prostych narzędzi – kamieni – do zdobywania pożywienia. Okazało się, że 
gawrony potrafią nawet wygiąć kawałek drutu w taki sposób, aby wyciągnąć takim prowizorycznym haczykiem jedzenie z 
cienkiej rurki. 1  

Doszłam do wniosku, że gawronom zależy na orzechach przy moim domu, bo zwykle zakładają gniazda na starych 
sosnach, na skraju lasu. Widać, że się bardzo poświęcają dla tego pokarmu.  Póki nie pada śnieg i nie ma jeszcze zimy, można 
dalej obserwować gawrony męczące się z orzechami włoskimi. Ciekawa jestem, czy może kiedyś ktoś wykorzysta ich sposoby 
na rozłupywanie orzechów. My po prostu bierzemy dziadka do orzechów.  

Przez kilka dni próbowałam zrobić zdjęcie „złodziejaszkom złapanym na gorącym uczynku”, ale to trudne zadanie, 
bo ptak - trzymając zdobycz w dziobie - jest nieufny i szybko odfruwa. Dlatego prezentuję fotografię profesjonalisty Macieja 
Szymańskiego (www.maciej-szymanski.pl). 

Pomyślałam też, żeby sprawdzić, dlaczego to gawronom tak bardzo smakują włoskie orzechy. Jakie 
są ich zalety.  

Oto kilka ciekawostek na ten temat: 2 
• Pięć orzechów ma tyle samo kalorii co pączek, dlatego więc ptaki tak nasycają się tym 

pokarmem. My jednak nie martwmy się o kalorie, bo orzechy zrekompensują to nam 
wielokrotnie. 

• Jest w nich dużo białka i kwasów omega-3, zawierają kwas elagowy, który podnosi odporność      
i wiąże oraz unieszkodliwia substancje rakotwórcze.  

• Obniżają poziom złego cholesterolu. 
• Pomagają w leczeniu wielu chorób m.in.: krążeniowych, układu pokarmowego, systemu nerwowego. 
•  W starożytności symbolizowały małżeństwo: w Rzymie cezarów nowożeńcom podczas ślubu zwykle życzono związku 

równie ścisłego, jak połączenie obu połówek orzecha i obrzucano nimi nowożeńców podczas wesela. Panna młoda zaś 
schylała się i zbierała je, odrzucając do biesiadników – to jeden z rzadkich przypadków, kiedy nikt nie uchylał się 
przed twardymi przecież pociskami. 

• Kiedyś uważano, że jedzenie orzechów włoskich dodaje inteligencji, gdyż ich miąższ kształtem przypomina mózg. 
• To, co się je, nazywa się „j ądrem”. 
 

    Już to małe zestawienie uświadamia nam, że gawrony wiedzą, co jest dobre i zdrowe. My też o tym pomyślmy. 
                                                                                                                                                                Oprac. MAJA BONISŁAWSKA 

                                                 
1 Z gawrona wcale nie jest gapa- „Rzeczpospolita”: http://www.rp.pl/artykul/311779.html 
2 http://www.poradnikzdrowie.pl/ 


