
Jak wy glà da, gdzie ˝y je, 
na co i jak po lu je?

Pójdê ka rze czy wi Êcie nie jest du ̋ à
so wà, od czub ka g∏o wy po koƒ ce ste -
ró wek mie rzy za le d wie 21-23 cm, wa -
˝y oko ∏o 166-177 gra mów, zaÊ roz pi´ -
toÊç jej skrzy de∏ osià ga 54-58 cm.
WÊród roz ma itych wy da wa nych przez
nià g∏o sów, od wzno szà ce go si´
i ostro za koƒ czo ne go „gu uuk”, przez
mi´k kie „kjau” i ostrze gaw cze krót -
kie „kja” po g∏o Êne „hoo” cza sa mi
po wta rza ne w se riach cre scen do 4-10
ra zy na wet po 12-20 za wo ∏aƒ na mi -
nu t´, przy odro bi nie z∏o wiesz cze go
na stro ju mo˝ na wy ∏o wiç coÊ w ro dza -
ju „pójdê”. 

Pójdê ka na le ̋ y do ro dzi ny Stri gi -
dae, czy li sów w∏a Êci wych. W ro -
ku 1769 zo sta ∏a opi sa na przez Sco po -
li ja ko Strix noc tua, co su ge ro wa ∏o po -
kre wieƒ stwo z pusz czy kiem (po ∏a ci -
nie strix). Wy od r´b nio no jed nak
osob ny ro dzaj Athe ne, do któ re go na -
le ̋ à 4 ga tun ki za miesz ku jà ce Eu ro p´,
Azj´ cen tral nà i pó∏ noc nà Afry k´
(pójdê ka), po ∏u dnio wà Azj´ (A. bra -
ma), tyl ko In die (A. ble wit ti) oraz po -
∏u dnie Ame ry ki P∏n. i Ame ry k´ P∏d.
(A. cu ni cu la ria). Two rzy 13 pod ga tun -
ków. Wszyst kie ma jà ce chy cha rak te -
ry stycz ne dla ro dza ju – nie wiel kie
roz mia ry, kr´ pe cia ∏o, doÊç sze ro kà
g∏o w´ z p∏a skim wierz chem, sze ro kie
czo ∏o i krót ki ogon. Brak rów nie˝
zna czà cych ró˝ nic mi´ dzy sam ca mi
i sa mi ca mi. Eu ro pej ska pójdê ka
ubar wio na jest w to na cji sza ro -brà zo -
wej, grzbiet jest g´ sto po kry ty bia ∏y mi

pla ma mi i prà˝ ka mi, spód cia ∏a jest
ja Êniej szy w ciem no bru nat ne kre ski.
Oczy sà du ̋ e, o ja snych ˝ó∏ tych 
t´ czów kach. 

Pójdê ka jest ak tyw na o zmro ku 
i o Êwi cie, ale rów nie˝ w cià gu dnia.
Spo tkaç jà mo˝ na sie dzà cà na ku pie
ka mie ni w pe∏ nym s∏oƒ cu, s∏u pie te le -
fo nicz nym, a na wet na wol no sto jà -
cym bu dyn ku. Za nie po ko jo na dy ga
za baw nie, lek ko i ener gicz nie ugi na -
jàc no gi. Spra wia wra ̋ e nie ma ∏e go
po ci sku go to we go w ka˝ dej chwi li ru -
szyç na ofia r´. 

Âro do wi skiem ˝y cia pójdê ki sà te -
re ny pó∏ otwar te od ste pów i ka mie ni -
stych pó∏ pu styƒ po te re ny rol ni cze 
i prze Êwie tlo ne la sy, tak ̋ e oko li ce wsi
i miast. Uni ka wy so kich i zwar tych za -
drze wieƒ. Jej po ̋ y wie niem sà ma -
∏e ssa ki i pta ki, ga dy, p∏a zy, ˝u ki,
Êwiersz cze oraz d˝d˝ow ni ce, któ rych
po szu ku je spa ce ru jàc po zie mi. 
W Niem czech owa dy i in ne bez kr´ -
gow ce sta no wià oko ∏o 72% die ty, 
w Ho lan dii 89%, we Fran cji 94%, 
w Hisz pa nii 96%, a we W∏o szech
a˝ 98%. Udzia∏ bez kr´ gow ców w die -
cie ro Ênie od cen tral nej Eu ro py
w kie run ku ba se nu Mo rza Âród ziem -
ne go. Mo ̋ e mieç to zwià zek z nie do -
bo rem nor ni ków w tym re jo nie. Mo˝ -
li we, ˝e die t´ zwie rz´ cà uzu pe∏ nia po -
kar mem ro Êlin nym – tra wa mi, li Êç mi,
ma ∏y mi owo ca mi, ja go da mi i ku ku ry -
dzà.

Pójdê ka po lu je po za cho dzie s∏oƒ -
ca, g∏ów nie od zmierz chu do pó∏ no cy,
po tem od po czy wa oko ∏o dwie go dzi -

ny, by na st´p nie wzno wiç po lo wa nie
trwa jà ce do Êwi tu. Sto su je me to d´
„z za siad ki”, spa da jàc na ofia r´ znie -
nac ka. Oka zjo nal nie za wi sa w po wie -
trzu wy pa tru jàc po si∏ ku. Zdo bycz
chwy ta te˝ na zie mi. Po tra fi szyb ko
bie gaç w po go ni za ofia rà. Wi´k sze
sztu ki chwy ta szpo na mi, mniej sze
dzio bem. ˚u ki po ∏y ka w ca ∏o Êci lub
roz dzio bu je na dwie, trzy cz´ Êci przy -
trzy mu jàc je szpo na mi. D˝d˝ow ni ce
po ∏y ka od ra zu po z∏a pa niu. Za k∏a da
spi ̋ ar nie, w któ rych mo ̋ e byç scho -
wa ne 30 i wi´ cej ofiar.

To wa rzy skie ma∏ ̋ eƒ stwo
Se zon l´ go wy pójdê ki trwa od mar -

ca do sierp nia, w Pol sce od po ∏o wy
kwiet nia – po czàt ku ma ja, gdy jest
ju˝ do sta tecz nie cie p∏o i ∏a two mo˝ -
na zna leêç owa dy. Pa ry trzy ma jà si´
ra zem przez ca ∏y rok i praw do po dob -
nie do Êmier ci jed ne go z part ne rów.
Miej sca na gniaz do po szu ku jà ju˝ je -
sie nià. Wy bie ra jà dziu ry w ska ∏ach,
szcze li ny w mu rach opusz czo nych
bu dyn ków oraz dziu ple po in nych
pta kach, któ re oczysz cza jà. Bar dzo
lu bià sta re, g∏o wia ste wierz by, któ -
rych jest nie ste ty co raz mniej w pol -
skim kra jo bra zie. Za ob ser wo wa no
dzie le nie dziu pli z p∏o my ków kà,
a tak ̋ e osie dla nie si´ pój dziek
na tym sa mym drze wie co pu stu∏ ka
Fal co ti nun cu lus i... strzy ̋ yk Tro glo -
dy tes tro glo dy tes. Jak wi daç ta ma -
∏a sów ka jest doÊç to wa rzy ska. Na miej -
sce l´ go we ak cep tu je te˝ bud ki l´ go we,
któ re jed nak mu szà mieç od po wied nià

351,2/2004

Ptak i  wokó ∏  nas

W j´ zy ku fran cu skim „che ve che d’Athe na”, po ∏a ci nie zaÊ Athe -
ne noc tua, a obie na zwy na wià zu jà do grec kiej bo gi ni mà dro Êci.
We d∏ug mi to lo gii pójdê ka, bo o niej mo wa, by ∏a ulu bio nym
pta kiem Ate ny. Na zwa an giel ska nie od no si si´ do sym bo li ki,

lecz do roz mia rów – „lit tle owl” ozna cza „ma ∏à so w´”, zaÊ
na zwa pol ska na wià zu je do od g∏o sów wy da wa nych przez

pójdê k´, któ re lu dzie okre Êla li ja ko „pójdê – pójdê”,
a we d∏ug wie rzeƒ lu do wych mia ∏y one zwo dziç na ma -
now ce po dró ̋ u jà cych w le sie po zmro ku.

Ma ∏a ∏ow czy ni
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kon struk cj´. Ale o tym póê niej.
W Wiel kiej Bry ta nii nie któ re gniaz da
by ∏y zaj mo wa ne przez t´ sa mà pa r´
przez ko lej ne 25 lat. 

W l´ gu pójdê ki znaj du je si´ od 3
do 6 bia ∏ych, okrà g∏ych jaj. Sk∏a da ne
sà co 2 dni. Nie za wsze so wa po wta -
rza l´g stra co ny, zw∏asz cza, je Êli zgi -
n´ ∏y pi skl´ ta. Je ̋ e li znisz czo ne zo sta -
∏y ja ja, mo ̋ e po no wiç l´g, ale za le˝ ne
to jest od wa run ków po go do wych.
Jak mo˝ na si´ spo dzie waç, tam, gdzie
se zon l´ go wy jest d∏u˝ szy sà na to naj -
wi´k sze szan se. In ku ba cja jaj trwa 28-
33 dni. Wy sia du je tyl ko sa mi ca. Sa -
miec w tym cza sie do star cza jej po ̋ y -
wie nia. Pi skl´ ta po kry te sà sza rym
pu chem. Sa mi ca ogrze wa je do 14
dnia ˝y cia, opusz cza jàc gniaz do tyl ko
na krót kie chwi le, a po kar mu do star -
cza jej sa miec. Po tym cza sie rów nie˝
ona wy pusz cza si´ na po lo wa nia.
M∏o de cza sa mi wy cho dzà z gniaz da
przed opie rze niem si´. Ukry wa jà si´
wte dy wÊród ro Êlin no Êci wo kó∏ gniaz -
da. Upie rze nie m∏o do cia ne uzy sku jà
w wie ku 30-35 dni, la taç po tra fià

po na st´p nych 2 ty go dniach, a kar -
mio ne sà przez ro dzi ców jesz cze
przez mie siàc. 

Âmier tel noÊç m∏o dych jest doÊç du -
˝a, np. w Niem czech i Ho lan dii wy no -
si 70% w pierw szym ro ku ˝y cia (dla po -
rów na nia Êmier tel noÊç do ro s∏ych wy -
no si 35%). W Niem czech na Êred -
nio 4,2 ja ja w znie sie niu, gniaz -
do opusz cza jà oko ∏o 2 m∏o de (red -
nio 2,4). 

Pójdê ka jest so wà osia d∏à, zi m´
sp´ dza w miej scu gniaz do wa nia. 
W la tach, gdy po kry wa Ênie˝ na utrzy -
mu je si´ d∏u go i jest gru ba, ta ma -
∏a ∏ow czy ni ma ogrom ne trud no Êci ze
zdo by ciem po ̋ y wie nia i cier pi g∏ód.
Pierw szo rocz ne pta ki mi gru jà w po -
szu ki wa niu w∏a snych re wi rów ∏o wiec -
kich, ale naj wy ̋ ej do 20 km od ro -
dzin ne go gniaz da. 

Czy po trze bu je ochro ny?
Glo bal nie pójdê ka nie jest za gro ̋ o -

na wy gi ni´ ciem, co nie zna czy, ˝e nic
jej nie gro zi. We wschod niej i po ∏u -
dnio wo -wschod niej Eu ro pie wy st´ pu -

je wpraw dzie oko ∏o 90 tys. par l´ go -
wych, zaÊ w Ro sji do 100 tys. par, ale
po pu la cja jest zmien na zw∏asz cza
na pó∏ no cy, gdzie po su ro wych zi -
mach no tu je si´ znacz ny spa dek li -
czeb no Êci. Za g´sz cze nie par kszta∏ tu -
je si´ na po zio mie 2,2 pa ry na km2

na te re nach pier wot nych. Spa dek li -
czeb no Êci no to wa ny jest g∏ów nie 
w Pol sce, Wiel kiej Bry ta nii, Niem -
czech, Ho lan dii, Da nii, Cze chach,
na S∏o wa cji, w Au strii, W∏o szech
i Gre cji. Przy czy nà wy da je si´ nie ty le
sto so wa nie pe sty cy dów, ku mu lu jà -
cych si´ w or ga ni zmach ofiar, a na -
st´p nie ∏ow ców, co prze kszta∏ ca nie
te re nów rol ni czych za sie dla nych
przez pójdê ki w te re ny uprze my s∏o -
wio ne. Zwià za na z tym jest re duk cja
za so bów po kar mo wych, g∏ów nie
d˝d˝ow nic i nor ni ków. Spa dek li czeb -
no Êci pój dziek spo wo do wa ny jest tak -
˝e dzia ∏a nia mi bez po Êred ni mi cz∏o -
wie ka, np. pod bie ra niem jaj czy m∏o -
dych z gniazd lub wr´cz nisz cze niem
tych ̋ e oraz za k∏ó ca niem spo ko ju
w re wi rach l´ go wych. W Eu ro pie
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Najlepiej obserwuje si´ otoczenie wyglàdajàc z dziupli.
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Ârod ko wej na sa dze nia m∏o dych
drzew, ob fi toÊç te re nów rol ni czych,
a za tem i po kar mu oraz ca ∏o rocz -
na ni ska ro Êlin noÊç sprzy ja jà za sie dla -
niu ni zin przez pójdê ki. Jed no cze Ênie
zbyt in ten syw na go spo dar ka rol na,
kul ty wa cja te re nów, kur czà ca si´ iloÊç
miejsc gniaz do wych, wy bu rza nie sta -
rych bu dyn ków lub ich od na wia nie,
u˝y cie tok sycz nych Êrod ków ochro ny
ro Êlin, ruch na dro gach, przy czy nia jà
si´ do Êmier ci wie lu osob ni ków.
Pójdê ce za tem trze ba mà drze po ma -
gaç.

W wie lu kra jach dzia ∏a jà or ga ni za -
cje eko lo gicz ne sta wia jà ce so bie za cel
ochro n´ sów. W Pol sce za sad ni czym
czyn ni kiem ogra ni cza jà cym li czeb -
noÊç pójdê ki jest ma ∏a iloÊç miejsc na -
da jà cych si´ do gniaz do wa nia. Tra dy -
cyj ne bud ki l´ go we nie zda ∏y eg za mi -
nu, gdy˝ by ∏y ∏a two do st´p ne dla dra -
pie˝ ni ków np. kun. Dla te go opra co -
wa no bud k´ o spe cjal nej kon struk cji.
Ma ona kszta∏t ru ry lub pro sto pa d∏o -
Êcia nu d∏u go Êci 1 me tra. We wnàtrz
znaj du je si´ prze gro da 
z otwo ra mi oraz otwór kon tro l ny
w tyl nej Êcia nie. Bud k´ umiesz cza si´
na drze wie, na po zio mej ga ∏´ zi na wy -
so ko Êci oko ∏o 6-8 me trów lub na Êcia -
nie bu dyn ku. Le piej po wie siç od ra zu
wi´ cej bu dek w jed nej oko li cy, w od le -
g∏o Êci nie mniej szej ni˝ 300-400 m
od sie bie. Dno bud ki na le ̋ y wy sy paç
tro ci na mi, któ re za pew nià cie p∏o zi -
mu jà cym w nich so wom. Bud ki rzecz
ja sna wie sza my je sie nià.

Wa˝ niej sze od roz wie sza nia bu dek
jest za cho wa nie nie zmie nio nych te re -
nów wy st´ po wa nia pójdê ki, jed nak
w sy tu acji p´ du do za go spo da ro wa nia
ka˝ de go skraw ka zie mi, po wie sze nie
kil ku na stu bu dek jest ju˝ zna czà ce.
Chroƒ my na szà ma ∏à ∏ow czy ni´ nie
tyl ko dla te go, ˝e jest na szym sprzy -
mie rzeƒ cem w wal ce ze szkod ni ka mi
upraw, ale rów nie˝ dla te go, ˝e jest
po pro stu bar dzo sym pa tycz nym
miesz kaƒ cem na sze go Êro do wi ska.

Ol ga Dà brow ska
Miej ski Ogród Zoo lo gicz ny
w War sza wie
Fot. W∏. Kwiat kow ski


