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Tajemniczy SYCZEK,
czyli nocne eskapady wczasowiczów

Pawe∏ Wac∏awik

Artyku∏ zdoby∏ I miejsce w konkursie „Sowy“



Opo wieÊç ta nie jest opi sem ty po -
wej wy pra wy przy rod ni czej. Chcia -

∏em jed nak na jej przy k∏a dzie po ka zaç i udo -
wod niç, ˝e praw dzi wy mi ∏o Ênik przy ro -
dy jest za wsze przy go to wa ny na ró˝ ne nie spo -
dzian ki i rzad ko Êci te re no we, nie za le˝ nie od te -
go, gdzie i w ja kim miej scu si´ znaj du -
je. Otó˝ mo ja przy go da z rzad kà w Pol sce so -
wà - sycz kiem (∏ac. Otus scops) roz po cz´ -
∏a si´ zu pe∏ nie przy pad ko wo, pod czas po by -
tu wy po czyn ko we go z ro dzi nà w Tur cji na wy -
brze ̋ u Mo rza Âród ziem ne go w miej sco wo -
Êci Be lek, po ∏o ̋ o nej ko ∏o Ala nii, ty po we go ku -
ror tu tu ry stycz ne go. Be lek to nie wiel ka miej -
sco woÊç, któ rej miesz kaƒ cy ˝y jà dzi´ ki tu ry sty -
ce, gdy˝ oÊrod ki znaj du jà si´ tam wr´cz je -
den obok dru gie go. Ró˝ ni si´ ona jed nak od in -
nych zna nych ku ror tów tu rec -
kich tym, ˝e oÊrod ki te sà po ∏o ̋ o ne w pi´k -
nym, prze Êwie tlo nym le sie so sno -
wym, gdzie roz ∏o ̋ y ste ko ro ny do rod -
nych drzew sà ukry ciem i do mem dla wie -
lu stwo rzeƒ. Sa mo spo tka nie z tà cie ka wà so -
wà za cz´ ∏o si´ doÊç Êmiesz nie, acz kol wiek ty -
po wo jak dla pta ków, bo od kon tak tu z jej g∏o -
sem. Po kil ku dniach po by tu w oÊrod ku zwró -
ci ∏em uwa g´ (a wr´cz chcia ∏em zg∏o -
siç ten fakt do re cep cji ho te lu ja ko ucià˝ li -
wy) na mo no ton ny, po wta rza jà cy si´ co dzien -
nie, od wie czo ra do póê nych go dzin noc -
nych (cza sa mi szli Êmy spaç po 2 w no cy), ha -
∏as. My Êla ∏em, ˝e sà to dêwi´ ki wy da wa -
ne przez zra sza cze roz miesz czo ne na te re -
nie ca ∏e go oÊrod ka, ja ko ˝e dla pod trzy ma -
nia tak buj nej ro Êlin no Êci w tym upa le mu -
si byç ona re gu lar nie, co wie czór, in ten syw -
nie pod le wa na. By ∏y to po wta rza ne przez kil -
ka go dzin, z du ̋ à re gu lar no Êcià (co oko -
∏o 2–3 se kun dy), jed no staj ne, spe cy ficz ne gwiz -
dy „tjuu”, któ re na d∏u˝ szà me t´ (szcze gól -
nie ich mo no ton noÊç, gdy chce si´ za snàç w no -
cy) mo gà przy pra wiç o ból g∏o wy. Do bie ga -
∏y one z ró˝ nych miejsc oÊrod ka.

Jak ̋ e wiel kie by ∏o wi´c mo je zdzi wie -
nie, gdy pew ne go dnia cze ka jàc o zmierz -
chu na bal ko nie na sze go po ko ju, a˝ resz ta ro -
dzi ny wy szy ku je si´ do ko la cji po ca ∏ym dniu ak -
tyw ne go opa la nia, za czà ∏em so bie gwiz -
daç, wtó ru jàc tym ta jem ni czym dêwi´ -
kom. O ma ∏o co nie spa d∏em z fo te -
la, gdy po kil ku mi nu tach na ro gu sà sied nie -
go bal ko nu (w od le g∏o Êci 4-5 m) usia d∏a nie du -
˝a (wiel ko Êci szpa ka) brà zo wo -sza ra so wa, któ -
ra z wiel kim za cie ka wie niem przy glà da -
∏a mi si´ przez d∏u˝ szy czas. Za mar ∏em w bez -
ru chu lub ra czej b´ d´ bli ̋ ej praw dy, je Êli po -
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wiem, ˝e os∏u pia ∏em ze zdzi wie nia. Zo ba czy -
∏em, jak si´ po tem oka za ∏o, so w´ - sycz -
ka, któ ra jest doÊç rzad ka w Pol sce, a w Tur -
cji cz´ sto spo ty ka na. By ∏a to m∏o da, te go rocz -
na sów ka, któ ra my Êla ∏a, ˝e je den z jej ro dzi -
ców na wo ∏u je jà i ma dla niej ja kiÊ sma ko -
∏yk do zje dze nia. Po nie wa˝ sie dzia ∏em nie ru -
cho mo (bo w ta kim upa le to i cz∏o wiek sta -

je si´ „oso wia ∏y”), pod le cia ∏a na praw d´ bli -
sko i w ogó le si´ nie ba ∏a.

Od te go mo men tu osza la ∏em na punk -
cie uwiecz nie nia te go pta ka na kli szy mo je -
go apa ra tu. Za cz´ li Êmy co dzien nie póê -
niej cho dziç na ko la cj´, po nie wa˝ bie ga -
∏em z apa ra tem po oÊrod ku, Êle dzàc ta jem ni -
czy do nie daw na g∏os, na Êla du jàc go i wa -

biàc do sie bie. Jak si´ póê niej oka za ∏o, by -
∏a to ca ∏a ro dzin ka m∏o dych sów. Sycz ki pod la -
ty wa ∏y szyb ko i na nie du ̋ à od le g∏oÊç, po nie -
wa˝ by ∏y moc no wy g∏od nia ∏e po upal -
nym dniu (tem pe ra tu ry w po ∏u dnie si´ ga -
∏y 44oC), któ ry zwy kle prze sia dy wa ∏y ukry -
te w gàsz czu zie le ni, drze miàc w pó∏ -
Ênie w ocze ki wa niu na wie czór i noc. Cza sa -
mi zda rza ∏o si´, ˝e na mój gwizd pod la ty -
wa∏ rów nie˝ je den z ro dzi ców za nie po ko jo -
ny, ˝e ja kiÊ ob cy sy czek wtar gnà∏ do je go re wi -
ru. Nie mniej jed nak do ro s∏e pta ki by ∏y bar -
dziej bo jaê li we i przy glà da ∏y mi si´ z du -
˝o wi´k szej od le g∏o Êci. Efek ty mo ich noc -
nych eska pad za ∏à czam w po sta ci zdj´ç. Te -
mat sów tak zdo mi no wa∏ mój po byt na urlo -
pie wy po czyn ko wym, ˝e na wet w cià -
gu dnia, spa ce ru jàc po oÊrod ku, mia -
∏em oczy sze ro ko otwar te, jak so wa no cà. Mo -
ja czuj noÊç przy rod ni ka -eks plo ra to ra zo sta -
∏a na gro dzo na, gdy˝ pew ne go dnia zna la -
z∏em ma lu chy ukry te w gàsz czu zie lo -
nych krza ków, cier pli wie cze ka jà ce na na dej -
Êcie ch∏od niej sze go (oko ∏o dwu dzie stu kil -
ku stopni Celsjusza) wie czo ru, kie dy to ak tyw -
noÊç ich zna czà co wzra sta ∏a. Ogól nie wy -
jazd mo g´ pod su mo waç ja ko nie zwy kle uda -
ny, po nie wa˝ wszy scy wró ci li z nie go za do wo -
le ni. ˚o na i syn wy po cz´ ci i opa le ni, a ta ta Pa -
we∏ szcz´ Êli wy ze spo tka nia tak nie zwy -
k∏ej i rzad kiej w Pol sce so wy, któ rà na do da -
tek uda ∏o mu si´ udo ku men to waç na zdj´ -
ciach. Oczy wi Êcie do Êwiad cze ni „pta sia -
rze” wie dza, ˝e Tur cja (a szcze gól nie cie Êni -
na Bos for i wzgó rza Istam bu ∏u) jest mek -
kà dla tych, któ rzy chcà „za li czyç” wie le ga tun -
ków ró˝ nych pta ków w krót kim cza -
sie. Sà tam miej sca, gdzie uzbro je ni w lu ne -
ty or ni to lo dzy go dzi na mi sie dzà i Êle dzà nie -
bo, wy szu ku jàc na prze lo tach rzad ko Êci or ni -
to lo gicz ne. Go rà co po le cam te go ty pu ak tyw -
ny wy po czy nek, bo za do wo li on tych, któ -
rzy chcà si´ „wy by czyç”, ale i tych, któ -
rzy chcà od ˝y cia coÊ wi´ cej.

Z so wim po zdro wie niem,
bli ski ko le ga sycz ka

Pa we∏ Wa c∏a wik
Fot. autora

Uszatka. Fot. Mateusz Matysiak. II miejsce w konkursie “Sowy“ w kategorii zdj´cie.

Zdj´ cia ilu stru jà ce ar ty ku ∏y dzia ∏u
Wy pra wy or ni to lo gicz ne bra∏y udzia∏
w kon kursie „So wy“.


