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ptaki wokó∏ nas

Uk∏ad z ptakami

Jak z wystarczajàco 
bliskiej odleg∏oÊci 
fotografowaç leÊne ptaki?
Jak znaleêç to miejsce,
gdzie nale˝y skierowaç
obiektyw i czekaç na obiekt
naszego po˝àdania?
Nie b´dziemy przecie˝
biegaç po krzakach i celowaç
w umykajàce drobiazgi.
Du˝o ∏atwiej jest Êledziç
ptaki terenów otwartych,
poznawaç ich zwyczaje,
ulubione miejsca
odpoczynku i ˝erowania.

Jaros∏aw Chyra

Sójka.
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OO
bserwacje u∏atwia otwarta prze-
strzeƒ, prawie nieograniczona po
lini´ horyzontu. Cz´Êç gatunków

porusza si´ tylko w dwóch wymiarach (kacz-
ki na powierzchni wody), sà nawet takie, któ-
rych pole ˝erowania ogranicza si´ do niemal
jednego wymiaru (siewkusy ˝erujàce wzd∏u˝
wybrze˝a). Mamy mo˝liwoÊç wyjÊcia im na
bliskie spotkanie. A leÊni mieszkaƒcy, i to nie
tylko ci skrzydlaci, dysponujà ca∏à gamà kie-
runków ruchu i uk∏adów kryjówek. Wczoraj
zaobserwowa∏em w Bia∏owieskim Parku Na-
rodowym kun´, która niefrasobliwie przebie-
g∏a przed moim obiektywem. Jak to zwykle
bywa, w tym czasie fotografowa∏em krajo-
braz i nie by∏em przygotowany sprz´towo
na jej spotkanie. G∏os podnoszonego lustra
nie umknà∏ jej uwadze. Znikn´∏a za najbli˝-
szym drzewem, chy∏kiem wdrapa∏a si´ po je-
go przeciwleg∏ej, niewidocznej stronie na do-
godnà do obserwacji wysokoÊç. I tylko na se-
kund´ pojawi∏ si´ jej wychylony ∏epek z jed-
nej strony pnia, na u∏amek sekundy z dru-
giej strony i to wszystko. Kuna oceni∏a sytu-
acj´, wybra∏a os∏oni´tà drog´ uciecz-
ki i ju˝ jej nie zobaczy∏em. Podobnie jest z ˝e-
rujàcymi dzi´cio∏ami. Wydaje si´, ˝e to ja-
kiÊ pech nas przeÊladuje. One niemal za-
wsze kujà po drugiej stronie pnia. Prawda jest
taka, ˝e z góry dobrze nas widzà, nie chcà
jednak opuszczaç drzewa pe∏nego smako∏y-
ków, a dla bezpieczeƒstwa schodzà ciekaw-
skim z pola widzenia. Dr´czony licznymi nie-
dogodnoÊciami przy fotografowaniu ptaków
leÊnych stwierdzi∏em, ˝e musz´ pójÊç z nimi
na jakiÊ uk∏ad. Stosowane dotàd sposoby,
przy wszelkiego rodzaju n´ciskach, miejscach
dokarmiania zwierzàt czy wodopojach,
nie by∏y do koƒca satysfakcjonujàce. Przylaty-
wa∏o tam niewiele gatunków, by∏y to te˝
miejsca w krajobrazie otwartym, g∏ównie po-
lany leÊne, a ja marzy∏em o zdj´ciu, choçby si-
korki, ale na konarze starego drzewa. Dyspo-
nowa∏em sterownikiem Nikona do wyzwala-
nia aparatu z odleg∏oÊci nawet 200 metrów
– le˝a∏ bezproduktywnie. Nigdy nie chcia-
∏em fotografowaç w pobli˝u gniazd, a inne
tak pewne miejsca obecnoÊci ptaków prawie
nie istnia∏y. Niestety, to nie otwarta prze-
strzeƒ, tam za pomocà sterownika fotografo-
wa∏em na ulubionych miejscach spoczynku
lub czatowania srokosze, myszo∏owy, dziwo-
nie i wiele innych ptaków. W efekcie kilka
lat temu wymyÊli∏em technik´ bliskiego obco-
wania z ptakami leÊnymi na tyle wydajnà, ˝e
niejeden fotograf zawodowy, po mojej pre-

zentacji, wprowadzi∏ jà do swojego warszta-
tu. Najpi´kniejsze jest jednak to, ˝e stosowaç
mo˝e jà ka˝dy, bez wzgl´du na posiadany
sprz´t. Mo˝e to byç nawet krótki obiektyw
do fotografowania, o∏ówek do szkicowania,
albo oko – do obserwacji. W Bia∏owie˝y, przy
domu moich rodziców, który stoi w prze-
pi´knym, dzikim i zapuszczonym Parku Dy-
rekcyjnym, zbudowa∏em ambon´. Zaczà∏em
od niej, bo przy tym by∏o najwi´cej pracy. Stoi
na dwóch masywnych p∏ozach, ˝eby mo˝na

jà by∏o przesuwaç. Jest ocieplana grubym sty-
ropianem, obita od Êrodka wyk∏adzinà, by
nie by∏o najmniejszej szczelinki, przez którà
dostanie si´ zimny wiatr. Ma wyci´ty, od pod-
∏ogi a˝ do sufitu, wàski, zasuwany otwór, tak
aby miejsce na obiektyw mo˝na by∏o uloko-
waç na dole, na górze lub w po∏owie wyso-
koÊci. Ma zas∏aniane okienko do obserwacji.
W Êrodku stoi wygodny fotel, który kiedyÊ
s∏u˝y∏ w salonie, jest miejsce na butl´ gazowà
do ogrzewania i pó∏eczka na obiektywy, kli-

Wróbel.

Bogatka.
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sze, kubek goràcej kawy i ksià˝k´. Ksià˝ka
jest bardzo przydatna w czasie d∏ugich godzin
wyczekiwania w klasycznym terenie, tutaj zu-
pe∏nie si´ nie przyda∏a. Warunki w moim
schronieniu mog∏y byç iÊcie królewskie,
poniewa˝ ambona ta stan´∏a tu˝ obok domu.
Wystarczy∏ jeden telefon, aby wezwaç
wsparcie domowników. Z ∏atwoÊcià mo˝na
by∏o stosowaç zasad´ odprowadzania foto-
grafa na miejsce pracy, by nie wystraszyç 
nag∏ym wyjÊciem z ukrycia niczego nie po-
dejrzewajàcych ptaków. Przed ambonà, na 

wysokoÊci prawie dwóch metrów, stanà∏
karmnik. Musia∏ byç wysoko, bo spr´˝yste
koty dokonywa∏y cudów, aby dostaç si´ do
miejsca tak du˝ego zgromadzenia ptaków.
Moja platforma mia∏a ponad dwa metry Êred-
nicy, by∏o tam wi´c wystarczajàco du˝o miej-
sca, by zbudowaç fragment puszczy. Z drzwi
od lodówki powsta∏o ma∏e oczko wodne, by∏
te˝ kawa∏ek ∏àki. Ze starych ˝erdzi stworzy-
∏em Êwierkowy zagajnik, a co najwa˝niejsze,
utrzymywa∏em tam sta∏y zapas ˝o∏´dzi, jarz´-
biny, s∏oniny, zbo˝a, konopi i wszystkiego 

tego, co ptaki lubià najbardziej. Wszystko
w zale˝noÊci od gustu i pory roku. Najlep-
szym okresem do fotografowania by∏a zima.
Bywa∏o tu ponad 50 wróbli, kilkanaÊcie sikor,
trznadle, sójki, dzi´cio∏ du˝y i zielony, gile,
a pod karmnikiem, na opad∏ych resztkach,
„pas∏y” si´ kuropatwy. Towarzystwo to po-
ch∏ania∏o przez zim´ dwa worki zbo˝a
oraz dziesiàtki kilogramów ˝o∏´dzi i s∏oniny.
Przodowa∏y wróble, rezydujàce przy karmni-
ku od Êwitu do zmierzchu. Zlatywa∏y poje-
dynczo, systematycznie zalewajàc szarà, 
ruchliwà masà ca∏à platform´, by nagle, jakby
na jeden sygna∏, zerwaç si´ do panicznej
ucieczki. Schemat powtarza∏ si´ z niezwyk∏à
regularnoÊcià. Nie zdarzy∏o si´, aby ptaki po-
jedynczo lub grupkami opuÊci∏y ˝erowisko,
za ka˝dym razem wia∏y wszystkie razem. Za-
stanawia∏em si´, czy sygna∏ zagro˝enia
i ucieczki jest wyzwalany po up∏ywie okreÊlo-
nego czasu, czy w chwili przekroczenia nie-
przyjemnego dla ptaków poziomu zag´sz-
czenia. Prawdopodobnie, za pomocà super
szybkich kamer, mo˝na by przeÊledziç, które
osobniki wyzwalajà t´ eksplozj´ paniki
i jak szybko sygna∏ ten rozchodzi si´ w tak du-
˝ej grupie. Jedno by∏o pewne, jeÊli ucieka∏y
to wszystkie, i to najcz´Êciej bez powodu.
W tym czasie w okolicy nie by∏o kotów,
na niebie a˝ tak cz´sto nie mog∏y pojawiaç
si´ skrzydlate drapie˝niki. Znajàc ulubione
schronienia wróbli, które kierujà si´ zasadà
im bardziej zaba∏aganione podwórko tym le-
piej, zbudowa∏em im idealne schronienie
dwa metry obok karmnika. Budowa nie by∏a
zbyt skomplikowana, polega∏a na oparciu
o drzewo i budynek olbrzymiej sterty ga∏´zi,
desek i konarów. Od tego czasu zabawa
w stopniowe, masowe zbieranie si´ w karm-
niku, a nast´pnie nag∏e uciekanie w krzaki,
powtarza∏a si´ jeszcze cz´Êciej. Ptaki nie mu-
sia∏y ju˝ lataç do dalej oddalonych kryjówek.
Wróble generalnie wprowadza∏y bardzo ner-
wowà atmosfer´. GdzieÊ w zakamarkach
spi´trzonych konarów cicho przemyka∏y
trznadle i sikory modraszki, podskubujàc to,
co podskoczy∏o i daleko wystrzeli∏o spod
dziobów bandy wróbli, która na pewno wi´-
cej rozrzuca∏a, ni˝ zjada∏a. Sikory bogatki ra-
dzi∏y sobie du˝o lepiej. Co jakiÊ czas przery-
wa∏y uczt´ na s∏oninach i zlatywa∏y na dó∏,
gdzie skrzeczeniem robi∏y sobie miejsce
wÊród zbieraniny wróbli. Przegryza∏y kilkoma
ziarenkami zbo˝a i wraca∏y na gór´ w „kona-
ry”. Tam, w wydrà˝onych wczeÊniej otwo-
rach, czeka∏y zapasy s∏oniny. Du˝ym zasko-

Trznadel.

Dzwoniec.
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czeniem by∏a dla mnie „postawa” dzwoƒców.
Sikory sà drapie˝nikami, nic wi´c dziwnego,
˝e potrafi∏y zdominowaç wróble i mazurki,
ale dzwoƒce! To typowe ∏uszczaki. Wydawa-
∏o mi si´, ̋ e to typowi zbieracze, a jednak no-
szà w sobie instynkt prawdziwego wojowni-
ka. Na cztery wiatry przegania∏y wróble, bra-
∏y si´ za ∏by z sikorami, a jak któraÊ nie chcia-
∏a ustàpiç, by∏y niezwykle bojowe. Mo˝na
by przypuszczaç, ˝e uwierzy∏y w silne dzioby,
normalnie s∏u˝àce im do mia˝d˝enia nasion,
ale, moim subiektywnym i ca∏kowicie antro-
pomorficznym zdaniem, ich moc p∏yn´∏a z si-
∏y charakteru. Dlaczego tak sàdz´? Gile, któ-
re majà du˝o mocniejsze dzioby, trzyma∏y
si´ na uboczu, wlatujàc do karmnika poza go-
dzinami szczytu. By∏y takie godziny, znane
chyba tylko wróblom. Znika∏y czasem nawet
na d∏u˝szy czas i nast´powa∏a b∏oga cisza,
ale po jakimÊ czasie zaczyna∏o brakowaç „ga-
dania i ciàg∏ego przekrzykiwania” zgrai çwir-
ków. Nocowa∏y w przygotowanym schro-
nieniu ze sterty ga∏´zi, wi´c od sypialni
do sto∏ówki mia∏y zaledwie dwa metry i wi-
docznie, raz na jakiÊ czas, mia∏y potrzeb´ wy-
skoczenia do miasta. Wtedy by∏o cicho. Wró-
ble nie zamyka∏y dziobów nawet wtedy, gdy
przylatywa∏y sójki. Owszem wia∏y w swoje
krzaczory, ale tam koƒczy∏y k∏ótnie. Raz przy-
lecia∏ jastrzàb (na zwiady, choç zdarza-

∏o si´, ˝e siada∏ na s∏oninie), wtedy by∏o zu-
pe∏nie cicho. Po tak d∏ugim czasie i tak bli-
skim kontakcie ze zwierz´tami, zaczy-
na si´ odró˝niaç poszczególne osobni-
ki. Wróbli by∏o naprawd´ bardzo du˝o, jak
dla mnie nie do policzenia bez zastosowania
jakiejÊ naukowej metody, a mimo to ka˝dy
by∏ inny. Naj∏atwiejszy do zapami´tania Êwie-
ci∏ jednà bia∏à lotkà. Jeden by∏ bardzo brud-
ny i pognieciony, inny mia∏ niesprawnà nog´.
Pozosta∏e jednak legitymowa∏y si´ dowodem
osobistym z rubrykà znaki szczególne
– brak. I mimo to, ˝e wszystkie szare,
to po jakimÊ czasie sta∏y si´ jakby znajome.
Obserwuje si´ je godzinami przez d∏ugi
obiektyw, patrzy oko w oko, portretuje
i po jakimÊ czasie zaczyna si´ ju˝ rozpozna-
waç ich buêki, albo to tylko wra˝enie. Nie-
cz´sto udawa∏o mi si´ fotografowaç przyro-
d´ z tak du˝ym po˝ytkiem dla niej samej.
Mo˝e ktoÊ powie, ˝e to oszustwo i od po-
czàtku przeczuwa∏, i˝ za fotografiami stoi ja-
kiÊ uk∏ad, i ˝e sà nieprawdziwe, bo dzi´cio∏
wsuwa s∏onin´, ale ja zach´cam do bliskiego
kontaktu z ptakami. Dopiero z kilku metrów
widaç jak Êliczne i gustowne sà trznadle czy
poklàskwy. Wydawa∏oby si´ nudne szare
ptaszki, a jak dostojnie i delikatnie stàpajà po
ziemi, nie to co wróble ze swoim zabawnym
podskakiwaniem. Nawet szczygie∏ obserwo-

wany z bliska mieni si´ tyloma barwami, ˝e
nie ma takiej fotografii czy ksià˝ki, które od-
dadzà ten wspania∏y efekt. W moim wydaniu
by∏o to przedsi´wzi´cie doÊç spore, ale za-
ch´cam do kupowania czy budowania karm-
ników we w∏asnym guÊcie i rozmiarach. Na-
le˝y pami´taç jednak o dwóch zasadach:
karmnik umieszczamy w miejscu niedost´p-
nym dla kotów i pami´tamy, ˝e jeÊli zaczyna-
my karmiç ptaki, to robimy to do koƒca zimy.
Nasi latajàcy podopieczni bardzo przyzwy-
czajajà si´ (jak wszyscy zresztà) do darmowe-
go ˝arcia, jego brak mo˝e je nawet zabiç. Mo-
˝e nie jest to najlepsze z punktu widzenia me-
chanizmów przyrody, ale czasem uda si´
przechowaç jakàÊ kalek´. Przy moim karmni-
ku tygodniami koczowa∏a sójka z uszkodzo-
nym dziobem. Sypki pokarm, g∏ównie zbo˝e,
zaczerpywa∏a u˝ywajàc po∏owy dzioba jak ∏o-
paty. Nast´pnie, przechylajàc g∏ow´ do góry,
wsypywa∏a urobek do gard∏a. Sójki to jedne
z najinteligentniejszych ptaków, majà bystre
spojrzenie, sà towarzyskie. Wierzcie mi, ta
mia∏a smutne spojrzenie, a jej kole˝anki trak-
towa∏y jà jak tr´dowatà, trzyma∏y si´ od
niej z daleka. Jednak najcz´Êciej wokó∏ karm-
nika by∏o bardzo weso∏o. Du˝e zag´szczenie
ró˝nych gatunków przynosi ciekawe obser-
wacje. Nie zapomn´ jak pewna sójka, w po-
Êpiechu, nie mog∏a sobie poradziç z du˝ymi
˝o∏´dziami. To by∏ wyjàtkowy rok nasienny
d´bów, zebra∏em sporo bardzo du˝ych na-
sion. Sójki wybiera∏y je z karmnika dos∏ow-
nie kilogramami. Wiem, ˝e wynosi∏y i chowa-
∏y je w swoich zakamarkach, bo takich iloÊci
nie by∏yby w stanie zjeÊç nawet ptaki wielko-
Êci ∏ab´dzia. Jednej z nich, kilka razy pod
rzàd, trafi∏ si´ w∏aÊnie taki du˝y okaz. Próba
po∏kni´cia – nie, za du˝y, próbuje nast´pny
– te˝ za du˝y. I tak kilka razy. A tu kole˝anki
(by∏o ich chyba z szeÊç) sprzàtajà spod nosa
kolejne smako∏yki. Nie wiem, mo˝e to w∏a-
Ênie sobie pomyÊla∏a, bo za kolejnym razem
tak si´ uwzi´∏a, ˝e prawie zosta∏a zakneblo-
wana na sta∏e. Karmnik odwiedzi∏o kilkana-
Êcie gatunków ptaków, niektóre, jak wróble,
mo˝na powiedzieç, ˝e mieszka∏y w nim. Po
dwóch latach „uk∏ad ten rozbili” moi rodzice,
opuszczajàc dom na kilka lat. Bez sta∏ych do-
staw po˝ywienia ptaki przesta∏y przylatywaç.
Na pewno nie pami´tajà ju˝ mojego wielkie-
go karmnika, ale ja zawsze b´d´ pami´ta∏,
˝e za kilka ziarenek pokarmu da∏y mi tak wie-
le radoÊci.

Fot. autora
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Sójka 
z deformacjà dzioba
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