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Ptak i  wokó ∏  nas

P er ko zy nie ma jà b∏on p∏yw nych,
tyl ko p∏at ko wa te roz sze rze nia

na pal cach. Do sko na le p∏y wa jà i wy -
trwa le nur ku jà. Na là dzie czu jà si´
jed nak nie pew nie. Go dy per ko zów
za czy na jà si´ za raz po p´ ka niu lo -
dów, czy li ju˝ w mar cu. Jest to wie lo -
eta po wy, bar dzo za baw ny ry tu a∏,
któ ry nie ste ty rzad ko ko mu zda rza
si´ ob ser wo waç. Per koz dwu czu by

jest p∏o chli wy i w swych za lo tach wy -
so ce dys kret ny. 

By udo ku men to waç ró˝ ne po zy
ch´t nej do o˝en ku pa ry, do mo je go
fil mu „Ta niec per ko zów dwu czu -
bych”, u˝y wa ∏em „∏a b´ dziej kry jów -
ki”, któ rà do sta ∏em od mo je go
przy ja cie la, W∏od ka ¸a piƒ skie go.
W niej mo g∏em pod p∏y nàç do per -
ko zów na kil ka me trów. To ki prze -

bie ga jà w kil ku kro kach: gdy pa ra
nie oba wia si´ ata ku kon ku ren tów,
pta ki p∏y nà na prze ciw sie bie i oba
kr´ cà przy tym moc no g∏o wa mi,
sku bià pió ra i na gle nur ku jà.
Z dna sta wu zbie ra jà ro Êli ny (mo -
gà zo staç pod wo dà do 50 se kund)
i wy nu rza jà si´ z ni mi z po wro tem.
Cza sa mi gu bià przy tym orien ta cj´
i mu szà si´ naj pierw od na leêç.

Per ko zy dwu czu be 
na Sta wach Mi lic kich

Sta wy Mi lic kie, po ∏o ̋ o ne tyl ko 54 km na pó∏ noc ny wschód od Wro c∏a wia, sà ra jem dla pta ków wod nych. Mo kra -
d∏a, ∏à ki i pod mo k∏e la sy po prze ci na ne sà set kà mniej szych i wi´k szych zbior ni ków wod nych. Przed 800 la ty sys -
tem sta wów do ho dow li kar pi za ∏o ̋ y li mni si z klasz to ru cy ster sów. DziÊ oto czo ne trzci na mi ba jor ka i je zio ra z
ca ∏ym pi´k nem kra jo bra zu Dol ne go Âlà ska sà te re nem chro nio nym praw nie. Oko ∏o 160 ga tun ków pta ków znaj -
du je tu spo koj nà osto j´. Tu roz mna ̋ a jà si´ g´ ga wy, licz ne chru Êcie le, bie li ki, ˝u ra wie, kacz ki i per ko zy. Naj licz -
niej spo ty ka ny jest per koz dwu czu by. 

Tylko wczesnà wiosnà gniazda perkoza sà

tak dobrze widoczne.



Do „od na le zie nia” przyj mu jà cz´ -
sto „ko cià po z´”, w któ rej naj pierw
stro szà moc no pió ra, a po tem pod -
p∏y wa jà do sie bie po chy lo ne i uno -
szà si´, wio s∏u jàc szyb ko no ga mi,
wy so ko nad wo d´, pierÊ przy pier si,
pre zen tu jàc po ten cjal ny ma te ria∏
na gniaz do. Trwa jà przez chwi l´
w tej akro ba tycz nej po zie i „taƒ czà”
jak pin gwi ny na wo dzie („ta niec
pin gwi na”). Przy tym prze chy la jà
zno wu g∏o wy w t´ i z po wro tem.
Po za koƒ cze niu te go ry tu a∏u, po -
rzu ca jà ma te ria∏ ro Êlin ny i od p∏y -
wa jà ra zem („p∏y wa nie pa ra mi”)
na po bli ski brzeg i bu du jà tam
„prób ne gniaz da”, na któ rych do -
cho dzi do ko pu la cji. Kil ka dni póê -
niej sa mi ca sk∏a da w jed nym
z gniazd 4-5 jaj i wy sia du je je 3 ty -
go dnie. M∏o de ja ko ty po we za -
gniaz dow ni ki opusz cza jà ro dzin ne

gniaz do ju˝ pierw sze go dnia po wy -
klu ciu, wdra pu jà si´ na ple cy ro dzi -
ców. Sà tak wo ̋ o ne na otwar tà wo -
d´ i kar mio ne ma ∏y mi ryb ka mi oraz
pió ra mi, któ re ro dzi ce so bie wy sku -
bu jà. Pió ra za po bie ga jà ska le cze niu
˝o ∏àd ków m∏o dych przez oÊci ryb.

Z mo jej ∏o dzi -kry jów ki, uda jà cej
ogrom ne go ∏a b´ dzia, mo g∏em przez
d∏u˝ szy czas prze by waç przy gnieê -
dzie i ob ser wo waç pa r´ przy bu do -
wie gniaz da i ku rio zal nej ce re mo nii
go do wej. Prze ko na ∏em si´, ˝e gdy
nad cho dzi czas zmia ny przy wy sia -
dy wa niu, part ner ju˝ z da le ka wo -
∏a dru gie go. Wy sia du jà cy ptak
opusz cza gniaz do do pie ro, gdy dru -
gi jest w za si´ gu wzro ku. Zmie nia jà -
cy ptak z roz p´ du wska ku je
na brzeg p∏y wa jà ce go gniaz da
i opie ku je si´ l´ giem, przy czym
uk∏a da ja ja i prze kr´ ca je. Po tem

po wo li w sze ro kim roz kro ku po ru -
sza si´ nad l´ giem i ostro˝ nie sia da
z ce re mo nial nym kr´ ce niem ku -
prem. Po tem po pra wia jesz cze ja -
kieÊ ele men ty gniaz da i po pew nym
cza sie za pa da w drzem k´. Wy da waç
by si´ mo g∏o, ˝e ˝y cie per ko zów to
sie lan ka. Uby wa jed nak tych nie -
zwy k∏ych pta ków, bo ich idyl la jest
nisz czo na przez lu dzi: zm´t nie niu
ule ga jà wo dy, za tru ciu ry by, do ro -
s∏e pta ki to nà w ry bac kich sie ciach,
a m∏o de by wa jà zja da ne przez za -
wle czo ne do Eu ro py nor ki ame ry -
kaƒ skie. Na szcz´ Êcie jest jesz cze
w Pol sce spo ro pi´k nych miejsc,
gdzie pta ki mo gà ˝yç szcz´ Êli wie
i tro skli wie pie l´ gno waç swe po -
tom stwo. 

Dr Wie land Lip poldmüller
Mo na chium, Niem cy 
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Gniazdo perkoza jest tratwà zbudowanà z butwiejàcych roÊlin.


