
wyprawy ornitologiczne

57 listopad 2006

Na sze SOWIE
hi sto rie

So wy
za wsze nas in try go wa -
∏y. Pew ne go dnia
po sta no wi li Êmy po -
znaç je bli ̋ ej. Po je cha li -
Êmy w Pie ni ny na obóz
so wiar ski. Mie li -
Êmy tam roz po znaç sta -
no wi ska tych noc nych
dra pie˝ ni ków.

Artyku∏ zdoby∏ II miejsce w konkursie „Sowy“

Artur Miko∏ajewski, 
Anna Michalik
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Przy je cha li Êmy na miej sce tro ch´ wcze -
Êniej ni˝ in ni i dzi´ ki te mu uda -

∏o nam si´ pójÊç na przed po ∏u dnio wà wy ciecz -
k´.

W pi´k ny, s∏o necz ny dzieƒ za cz´ li Êmy wcho -
dziç szla kiem w gó r´. Po wdra pa -
niu si´ na pierw szà po la n´ us∏y sze li Êmy zna jo -
my g∏os. Sta n´ li Êmy jak wry ci – prze cie˝ to pu -
chacz. G∏os jak z p∏yt ki Pa∏ czyƒ skie go, ale prze -
cie˝ na wet dzie ci wie dzà, ˝e so wy od zy wa -
jà si´ w no cy, a my ma my 12:30 na ze gar ku. Pu -
chacz nada wa∏ z sys te ma tycz no Êcià ku ku∏ -
ki. G∏os po wtarza∏ si´ co kil ka na Êcie se -
kund, jak by si´ p∏y ta za ci´ ∏a. Szyb ko do szli -
Êmy do wnio sku, i˝ to ktoÊ z uczest ni ków obo -
zu od twa rza g∏os z ma gne to fo nu. Do pie ro na -
st´p ne go dnia do wie dzie liÊmy si´, ˝e nikt
nie od twa rza∏ pu cha cza, s∏y sze li Êmy ory gi -
na∏. To je dy na so wa ja kà spo tka li Êmy wów -
czas w Pie ni nach. Po mi mo d∏u gich noc nych po -
szu ki waƒ nic wi´ cej si´ nie ode zwa ∏o. Wró ci li -
Êmy do do mu, do War sza wy, lek ko roz cza ro -
wa ni. Obóz so wiar ski – i tyl ko jed na so wa. 

Ja kiÊ ty dzieƒ póê niej, sie dzàc w miesz ka -
niu, w 12-pi´ tro wym blo ku, znów us∏y sze li -
Êmy zna jo my g∏os. Wów czas ka˝ de z nas by -
∏o w in nym po ko ju. Krót ka wy mia -
na s∏ów. – S∏y sza ∏eÊ? No w∏a Ênie. – S∏y sza -
∏aÊ to sa mo co ja? Pod bie g∏em szyb -
ko do drzwi bal ko no wych, otwo rzy ∏em je i do -
k∏ad nie w tym mo men cie ode zwa∏ si´ pi´k -
nym, te ry to rial nym g∏o sem pusz -
czyk. No tak – po wie dzia ∏a Ania. – To my po -
je cha li Êmy na so wy w Pie ni ny, a one la ta -
jà pod na szym bal ko nem. Obo je si´ ro ze Êmia -
li Êmy. Pusz czyk ode zwa∏ si´ jesz cze kil ka ra -
zy. S∏y chaç by ∏o, ˝e prze miesz -
cza si´ w g∏àb par ku. 

Hi sto ria mia ∏a ciàg dal szy. Cho dzàc po par -
ku, za czà ∏em bacz niej przy glà daç si´ drze -
wom. W dzieƒ sów nie by ∏o, ale w no cy, kie -
dy nie bo by ∏o ja sne od ∏u ny, kil ka ra zy za uwa -
˝y ∏em pusz czy ka. Za wsze sie dzia∏ na ga ∏´ -
zi w jed nym miej scu. Po my Êla ∏em, ˝e wi docz -
nie pil nu je gniaz da. By∏ ju˝ ko niec grud -
nia; to tro ch´ wcze Ênie jak na pta ki, ale po dob -
no pusz czy ki w mia stach ma jà wcze Êniej sze l´ -
gi. Po my li ∏em si´ jed nak o mie siàc. Pierw sze -
go m∏o de go us∏y sza ∏em w mar cu. L´g mu -
sia∏ wi´c za czàç si´ w lu tym. Póê niej, wra ca -
jàc co dzien nie z pra cy, cho dzi li Êmy ra -
zem po par ku, na s∏u chu jàc uwa˝ nie. Oka za -
∏o si´, ˝e jest ta ka ma gicz na go dzi -
na –  18.18. Wów czas gaw ro ny i kaw ki od la tu -
jà na noc leg i w par ku ro bi si´ ci cho. M∏o -
de pusz czy ki za czy na jà czuç si´ bez piecz -

Puchacz ze „zdobyczà“ Fot. H. KoÊcielny

Puszczyk. Fot. M. Matysiak
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nie i mo˝ na us∏y szeç ich g∏o sy. Wkrót ce na li -
czy li Êmy 3 m∏o de. Dwa by ∏y bar dzo ener gicz -
ne i roz ra bia ∏y na drze wach, a trze cie, pew -
nie naj m∏od sze, sie dzia ∏o ci cho i spo koj nie ko -
∏o dziu pli. 

Na ko lej nym spa ce rze, kie dy za dzie ra -
jàc g∏o w´ prze cze sy wa ∏em ko ro -
ny drzew, us∏y sza ∏em szept Ani. 
– Patrz, tam. Jej r´ ka wska za ∏a sie dzà ce -
go metr nad zie mià pu cha te go pi skla -
ka. Ten wi dok nas ze lek try zo wa∏. Wi -
daç spad∏ z drze wa i po tra fi∏ wdra paç si´ tyl -
ko do miej sca, gdzie by∏ wy sta jà cy s´k. Na sà -
sied nim drze wie sie dzia∏ ro dzic i pil no wa∏ ma -
lu cha. Jed nak tu taj nie jest bez piecz -
nie. To za ni sko dla m∏o de go. Ka˝ -
dy pies czy kot do rwie go bez pro ble -
mu. Ale co ro biç? Z∏a paç go i po sa dziç na wy˝ -
szej ga ∏´ zi? Pa mi´ tam opo wie Êci krà ̋ à -
ce wÊród zna jo mych o pusz czy kach, któ -
re w obro nie gniaz da po tra fi ∏y za ata ko -
waç cz∏o wie ka. Te na sze ma jà bar dzo s∏aw -
nych, bo jo wych przod ków. Pierw sza wzmian -
ka o so wach w par ku po cho dzi z okre su Ksi´ -
stwa War szaw skie go, kie dy to pusz czyk za ata -
ko wa∏ ofi ce ra car skie go ja dà ce go kon -
no przez park. 

Po sta no wi li Êmy staç nie da le ko, pil no -
waç m∏o de go i cze kaç na roz wój wy pad -
ków. Zbli ̋ a ∏a si´ ma gicz na go dzi na, kru ko wa -
te za czy na ∏y opusz czaç park. Na gle do pi skla -
ka pod bieg∏ wil czur. Sta nà∏, ob wà cha∏ i chy -
ba zba ra nia∏. Cze goÊ po dob ne go jesz -
cze nie widzia∏ i nie wie dzia∏ jak za re ago -
waç. Pu szy ste jak kot, ale nie ucie ka. Sie -
dzi i si´ nie ru sza. Na szcz´ Êcie nic si´ nie sta -
∏o. Na wet nie zdà ̋ y li Êmy in ter we nio waç. Za -
nim pod bie g∏em do psa, ten po Êpiesz nym kro -
kiem po bieg∏ za swo im pa nem. M∏o -
dy uszed∏ z ˝y ciem. Na ucze ni do Êwiad cze--
niem po sta no wi li Êmyza blo ko waç alej -
k´. Ania z jed nej, a ja z dru giej stro ny. Te raz ˝a -
den pies nie do sta nie si´ ˝y wy do pi skla -
ka – po my Êla ∏em.

Kie dy na de sz∏a s∏yn na ma gicz na go dzi -
na, sta ry pusz czyk za czà∏ wo ∏aç ci chym po pi -
ski wa niem. M∏o dy si´ wów czas bar dzo o˝y -
wi∏. Ma cha jàc ener gicz nie skrzy d∏a mi kil ka ra -
zy pró bo wa∏ wdra paç si´ na gó r´, jed nak spa -
da∏ na zie mi´. W koƒ cu tra fi∏ na bar dziej
po chy ∏y pieƒ. W cià gu kil ku na stu se kund wdra -
pa∏ si´ wy so ko na ko ro n´ drze wa do ta ty al -
bo ma my. By∏ ju˝ bez piecz ny, a my wró ci li -
Êmy do do mu z uczu ciem, ˝e ura to wa li -
Êmy m∏o de go pusz czy ka.

Piskl´ta puszczyka z warszawskiego parku. Fot. A. Miko∏ajewski, A. Michalik

Podlot puszczyka. Fot. W. Krasowski
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