
J e Êli dzwo ni do mnie To mek Tu -
mie, to rzad ko i z re gu ∏y z cie ka -

wy mi no wi na mi. W piàt ko wy wie czór,
w przed dzieƒ Syl we stra by ∏o po dob -
nie. „Mie li Êmy coÊ dziw ne go przy
oczysz czal ni, sà fot ki, ale s∏a be, wy glà -
da na s∏o wi ka ru bi no we go! Wy sy ∏a my
Ci pli ki ma ilem”. Po chwi li mia ∏em
w po czcie zdj´ cia wy s∏a ne przez
wspó∏ au to ra ob ser wa cji – Grze sia
Gry go ru ka. Ptak wy glà da∏ bar dzo ta -
jem ni czo i nie od po wia da∏ opi som
spo ty ka nych w Eu ro pie s∏o wi ków. Pa -
so wa ∏y za to bar dziej ame ry kaƒ skie
drozd ki z ro dza ju Ca tha rus. Pe ∏en na -
pi´ cia wie czór za koƒ czy∏ si´ wer dyk -
tem Ta de usza Sta war czy ka – or ni to lo -
ga z Ko mi sji Fau ni stycz nej – „ma cie
tam w Bia ∏ym sto ku naj praw do po dob -
niej S¸O WI KA SY BE RYJ SKIE GO
(Lu sci nia si bi lans)”. Pierw szy w Pol -
sce, dru gi w Za chod niej Pa le ark ty ce!

Tej no cy wie lu po wia do mio nych
o s∏o wi ku ob ser wa to rów nie mo g∏o
z pew no Êcià spo koj nie spaç. Ju˝ bla -
dym Êwi tem w Syl we stra nad wy p∏y wa -
jà cy z oczysz czal ni ka na∏ spu sto wy
przy je cha ∏y pierw sze au ta. Ptak po ka -
za∏ si´ nam na tych miast a Grze siek
Gry go ruk i To mek Tu miel go ràcz ko -
wo ob ja Ênia li co i jak i przyj mo wa li
gra tu la cje. Pta szek zaÊ kon ty nu owa∏

˝e ro wa nie i spa cer po wà skich b∏ot ni -
stych brze gach, co chwi la kry jàc si´
pod na wi sa mi ro Êlin no Êci. Âle dzi li Êmy
go krok po kro ku w oku la rach lor ne -
tek i obiek ty wach apa ra tów. „Ru dy”
(pierw sze wra ̋ e nie ko lo ry stycz ne) nie
by∏ zbyt p∏o chli wy i kil ka krot nie po ja -
wi∏ si´ wr´cz pod sto pa mi zgro ma dzo -
nych or ni to lo gów. To co si´ rzu ca ∏o
w oczy to w∏a Ênie ru dy krót ki ogo nek,
brà zo wo -sza ry grzbiet, cie li sto -ró ̋ o we
nó˝ ki no i cha rak te ry stycz ne ubar wie -
nie spodu cia ∏a. Tak ∏u sko wa ne go
brzu cha i pier si, z lek ko roz my ty mi
„chmur ka mi” nie mo gli Êmy zna leêç
w ˝ad nym prze wod ni ku te re no wym.
Ta kie go pta ka po pro stu w na szych
ksià˝ kach nie by ∏o! Oglà da li Êmy „Ru -
de go” jesz cze do brà go dzi n´, nad cià -
ga ∏y ko lej ne po wia do mio ne i za in te re -

so wa ne pta kiem oso by. Ta kiej „me ga -
rzad ko Êci” jesz cze w Bia ∏ym sto ku,
a mo ̋ e i w Re gio nie Pó∏ noc no po dla -
skim nie by ∏o.

Skà pa wie dza na te mat s∏o wi ka sy -
be ryj skie go (Lu sci nia si bi lans) po -
zwo li ∏a na orien ta cyj ne okre Êle nie je -
go are a∏u l´ go we go – wschod nia Sy -
be ria, po Chi ny, z zi mo wi ska mi w re -
jo nie Taj lan dii i Wiet na mu. Nie trzy -
ma si´ te go ga tun ku w ho dow lach
wi´c po dob nie jak w przy pad ku
pierw szej ob ser wa cji na Sze tlan dach
w paê dzier ni ku 2004 ptak naj pew niej
zo sta nie uzna ny za na tu ral ne go, choç
bar dzo nie spo dzie wa ne go go Êcia.

To mek Ku ∏a kow ski
Fot. Au to ra
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