
KKaw ka (Co rvus mo ne du la) to ptak do -
syç cz´ sto spo ty ka ny w mia stach.
Gniaz du je tam w par kach lub

w mniej szych sku pi skach zie le ni, bar dzo cz´ -
sto ko rzy sta ze sta rych bu dyn ków, nie czyn -
nych ko mi nów lub ró˝ nych szcze lin. Kaw ki sà
to wa rzy skie, ˝y jà naj cz´ Êciej w ko lo niach.
Dzi´ ki sza ro czar ne mu upie rze niu i cha rak te -
ry stycz nym g∏o som sà ∏a twe do roz po zna nia,
a m∏o de osob ni ki urze ka jà nie sa mo wi cie nie -
bie skim ko lo rem t´ czów ki. W su mie jest to
ptak, któ ry da si´ lu biç, i to nie tyl ko z po wo -
du swo jej uro dy, ale przede wszyst kim ze
wzgl´ du na wdzi´k i in te li gen cj´.

Mo ja zna jo ma, or ni to log Svetla na Vránová,
mó wi o nich po pro stu „ka wecz ki”, wy ró˝ -
nia jàc je w pew nym sen sie, ja ko jej ulu bio ne
pta ki. I tu mo˝ na za czàç krót kà, ale cie ka wà
hi sto ri´...

Rzecz mia ∏a miej sce w 2003 ro ku, gdy
w mie Êcie Par du bi ce, w Cze chach od kry to na
da chu bu dyn ku prze zna czo ne go do roz biór ki
8 gniazd ka wek, a w nich spo ro pi sklàt. Ich
˝y cie by ∏o za gro ̋ o ne (nie by ∏y jesz cze lot ne).
Po wsta ∏a szyb ka de cy zja, by ura to waç pta ki,
prze no szàc je do zbu do wa nej w ogro dzie
wo lie ry o wy mia rach 6x3x2 m. Na osiem
gniazd uda ∏o si´ po myÊl nie prze nieÊç pi skl´ ta
z sied miu. Kaw ki z ósme go gniaz da by ∏y ju˝
pra wie go to we do lo tu, po zo sta ∏y wi´c na
wol no Êci. Dzie si´ç pi sklàt od ra to wa no i za -
ob ràcz ko wa no, ofia ru jàc im co praw da ˝y cie
w nie wo li, ale za to z do brà opie kà i tro skà.
A kaw ki, co mo˝ na by ∏o za ob ser wo waç, czu -
∏y si´ tu do brze i ko rzy sta jàc z do stat nie go ̋ y -
cia, do ra sta ∏y w swym no wym do mu, da jàc
przy tym mo˝ li woÊç spe cja li stom do bli˝ szej
ich ob ser wa cji.

W Re pu bli ce Cze skiej pra wo ochro ny
przy ro dy za bra nia prze trzy my wa nia w nie -
wo li dzi kich, chro nio nych zwie rzàt. Opi sy wa -
ne kaw ki prze by wa ∏y w wo lie rze na pod sta -
wie spe cjal ne go ze zwo le nia tam tej sze go Mi -
ni ster stwa Ochro ny Âro do wi ska, a szcze gól -
ny przy pa dek spra wi∏, ˝e tra fi ∏y pod opie k´
na ukow ców pro wa dzà cych pro jekt ba daw -
czy nad eto lo già pta ków. 

Po pew nym cza sie te sym pa tycz ne i ju˝
do ro s∏e pta ki po ∏à czy ∏y si´ w pa ry, two rzàc
czte ry ca∏ kiem do bra ne ma∏ ̋ eƒ stwa. Je dy nie
dwie kaw ki z gru py po zo sta ∏y sa mot ne.
Pierw szy raz gniaz do wa ∏y w 2004 ro ku,
w bud kach l´ go wych. Nie ste ty, l´ gi nie by ∏y
po myÊl ne ani za pierw szym, ani ko lej nym ra -
zem. Do ro s∏e sa mi ce nie po tra fi ∏y (za pierw -
szym ra zem) wy kar miç m∏o dych, a przy ko -
lej nych l´ gach ja ja by ∏y roz bi ja ne przez pta ki.
Szko da i na le ̋ y si´ za sta no wiç, czy sta ∏o si´
tak dla te go, ˝e wy cho wa ne przez cz∏o wie ka
i nieprzy zwy cza jo ne do swo bod ne go ˝y cia
pta ki za tar ∏y w so bie in stynk ty czy te˝ po wo -
dem by∏ brak „na uki kar mie nia i wy cho wa -
nia” na tu ral nie po bie ra ny od swo ich ro dzi -
ców i po bra tym ców ze sta da.

Do ro s∏e kaw ki prze ̋ y ∏y w nie wo li 2,5 ro -
ku, cie szàc si´ do brym zdro wiem. ̊ y ∏y w wo -
lie rze, wy naj du jàc so bie prze ró˝ ne za ba wy
i pod cho dzi ∏y po zy tyw nie do po da ro wa nej im
rze czy wi sto Êci.

Pra gn´ go rà co po dzi´ ko waç pa ni mgr Sve -
tla nie Vrá no vej za prze kaz in for ma cji i zdj´ç
do ty czà cy hi sto rii ra to wa nych ka wek.

Fot. Svetla na Vránová  

(Au tor ka zdj´ç jest or ni to lo giem, prze wod ni -
czy gru pie pro wa dzà cej ba da nia ka wek ist nie jà cej
przy cze skiej or ga ni za cji or ni to lo gicz nej (Ceská
Spo lec nost Or ni to lo gická) w Par du bi cach i uczest -
ni czy ∏a w ak cji ra to wa nia ka wek, a po tem pro wa -
dzi ∏a ob ser wa cje ich za cho wa nia).

ptaki wokó∏ nas

Krót ka hi sto ria kil ku ka wek
Eva Stets -Vi tho ul ka


