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ptaki wokó∏ nas

Hi sto ria drew nia ne go s∏u pa...
Da riusz Du ra

By∏ so bie drew nia ny s∏up. So sno wy, nie -
oko ro wa ny, d∏u go Êci oko ∏o trzech me -
trów. Pew ne go ra zu lu dzie za ∏a do wa li go
na sa mo chód i za wieê li na skraj wiel kiej ∏à -
ki po Êród wzgórz, wko pa li pio no wo
w zie mi´, a do nie go przy bi li ta bli c´ z na -
pi sem: „Te ren pry wat ny”. Na st´p ne go
dnia ch∏op cy, ba wià cy si´ w po bli ̋ u
w cho wa ne go, ze rwa li ta bli c´ i wy nie Êli jà
w so bie tyl ko zna nym kie run ku. I sta∏ s∏up
na skra ju ∏à ki i nu dzi ∏o mu si´ bar dzo... Puszczyk w dziupli. Fot. D. Dura

AAle mia∏ jed nà nie za prze czal nà za le t´ –
by∏ wy so ki i gó ro wa∏ nad oko li cà. Pta -
ki dra pie˝ ne, któ re w tym re jo nie po -

lo wa ∏y, za cz´ ∏y go u˝y waç ja ko miej sca od -
po czyn ku oraz Êwiet ne go punk tu ob ser -
wa cyj ne go na ca ∏y po bli ski te ren. Mi ja ∏y
mie sià ce, ∏à ka za ro s∏a chwa sta mi i po je -
dyn czy mi krza ka mi. Od cza su do cza su
obok s∏u pa prze cho dzi∏ cz∏o wiek ubra ny
w zie lo ny strój ma sku jà cy, któ ry trzy ma∏
w r´ ku apa rat fo to gra ficz ny z im po nu jà -
cym te le obiek ty wem. Trak to wa∏ s∏up ja ko
punkt orien ta cyj ny w te re nie po ro Êni´ tym
przez co raz wy˝ sze sa mo siej ki brzo zy
oraz krza ki. Pew ne go ra zu, póê nym wie -
czo rem, wra ca jàc z se sji zdj´ cio wej w le -
sie, fo to graf za uwa ̋ y∏, ˝e na czub ku s∏u pa
sie dzi do rod ny ja strzàb i osku bu je upo lo -
wa ne go go ∏´ bia. Za in te re so wa∏ si´ tym
fak tem i przez kil ka ko lej nych dni z rz´ du
ob ser wo wa∏ ten te ren. Oka za ∏o si´, ˝e
w ró˝ nych po rach dnia s∏up s∏u ̋ y za przy -
sta nek kil ku ga tun kom pta ków. Là do wa ∏y
i od po czy wa ∏y na nim: dwa ja strz´ bie (sa -
miec i sa mi ca), pu stu∏ ka, my szo ∏ów, a póê -
nym wie czo rem to miej sce w po sia da nie
obej mo wa∏ ja kiÊ noc ny skrzy dla ty dra pie˝ -
nik. Pod s∏u pem za czà∏ si´ gro ma dziç po -

kaê ny sto sik osku ba nych piór i sier Êci oraz
wy pluw ki z ko Êç mi drob nych gry zo ni 
– wska zu jà ce na so w´ lub pusz czy ka. Za -
in te re so wa ny reszt ka mi fo to graf prze cze -
sa∏ oko li c´ i pó∏ ki lo me tra da lej, w dziu pli
sta re go drze wa, zna laz∏ spraw c´. By∏ to
do rod ny pusz czyk. Uda wa∏, ̋ e igno ru je in -
tru za, ale jed no cze Ênie Êle dzi∏ je go ru chy
bar dzo uwa˝ nie spod pó∏ przy mkni´ tych
po wiek. Po nie wa˝ dziu pla by ∏a ciem na,
cz∏o wiek w zie lo nym uni for mie mu sia∏
u˝yç lam py b∏y sko wej. Na szcz´ Êcie b∏ysk
nie wy stra szy∏ dra pie˝ ni ka, by∏ on ra czej
zdzi wio ny. Cz∏o wiek w ma sku jà cym stro ju
(któ rym – jak si´ Paƒ stwo do my Êla cie –
by ∏em ja) co raz cz´ Êciej prze by wa∏ w sà -
siedz twie s∏u pa i go dzi na mi, ukry ty
w krza kach, ob ser wo wa∏ i fo to gra fo wa∏.
Dzi wi∏ si´ przy tym co raz bar dziej (z up∏y -
wem cza su), ile ga tun ków zwie rzàt od wie -
dza to miej sce, nie prze szka dza jàc so bie
wza jem nie. Sfo to gra fo wa∏ ja strz´ bie, my -
szo ∏o wa, pu stu∏ k´, sój ki, za jà ce, ko zio∏ ki
i sar ny prze cho dzà ce w po bli ̋ u. Do rod na
∏a nia (sa mi ca je le nia) upa trzy ∏a so bie t´
oko li c´ i mi mo ˝e za ka˝ dym ra zem wy -
czu wa ∏a mój za pach i s∏y sza ∏a szum sil ni ka
apa ra tu fo to gra ficz ne go, ni gdy mnie nie

zlo ka li zo wa ∏a. Z na bo˝ nym wprost sza -
cun kiem re je stro wa ∏em, jak Mat ka Na tu ra
mà drze to wszyst ko u∏o ̋ y ∏a. My szo ∏ów
po lo wa∏ prze cie˝ z te go sa me go miej sca
co ja strzàb. Ale ze s∏u pa my szo ∏ów od la ty -
wa∏ w pra wo (w kie run ku otwar tych pól),
ja strzàb na to miast star to wa∏ w le wo
(w kie run ku Êcia ny la su i zgru po waƒ wy so -
kich drzew). Wy de du ko wa ∏em wi´c, ˝e
ich te re ny ∏o wiec kie nie co si´ za z´ bia jà
i s∏up sta no wi ich wspól nà gra ni c´. Pu stu∏ -
ka (wie lo krot nie od nich mniej sza) po ja -
wia ∏a si´ w go dzi nach po ∏u dnio wych. Sia -
da ∏a na pa lu, by od po czàç i zro biç to a le t´
piór. Cz´ sto te˝ w oko licz nych krza kach
po lo wa ∏a na mniej sze ptasz ki z ga tun ku
wró blo wa tych, któ re do ga nia ∏a w lo cie
i strà ca ∏a w po wie trzu – ude rze niem szpo -
nów w g∏o w´ lub szy j´ ofia ry. Raz na s∏u -
pie wy là do wa∏ ptak, któ re go nie mo g∏em
roz po znaç. Sfo to gra fo wa ∏em go i po wy -
wo ∏a niu zdj´ç za czà ∏em prze py ty waç zna -
jo mych le Êni ków. Usta li li, ˝e by∏ to so kó∏
gór ski, zwa ny ra ro giem. Jest on w Pol sce
doÊç cz´ sto ho do wa ny przez so kol ni ków
ja ko ptak goƒ czy. W naturze wy st´ pu je na
te re nie Ba∏ ka nów, wi´c mu sia∏ si´ praw -
do po dob nie za gu biç ja kie muÊ ho dow cy...



Tu ma ∏a dy gre sja na te mat sprz´ tu. Z te le -
obiek ty wów dys po nu j´ ak tu al nie tyl ko
(nie ste ty!) dwu set kà o ja sno Êci 4,0. Mo ja
uko cha na trzy set ka spo czy wa gdzieÊ na
dnie to pie li w re jo nie Gol co wych Ba gien
(oko li ce Wa∏ cza). Fo to gra fo wa ∏em wte dy
ro sicz ki. Zro bi ∏em b∏àd, uda jàc si´ na ba -
gna sa mot nie. Za je dy ny swój plus uzna j´
tyl ko to, ˝e przed wej Êciem na ba gno ob -
wià za ∏em si´ cien kà lin kà w pa sie i przy -
wià za ∏em jà do po bli skie go drze wa. Lin ka
mia ∏a oko ∏o 50 m i ura to wa ∏a mi ˝y cie.
Gdy na gle za czà ∏em si´ za pa daç, a po tem
przy sza mo ta ni nie (gdy ju˝ mi w∏o sy sta ∏y
d´ ba ze stra chu) wpa d∏em w to piel do pa -
sa, dzi´ ki niej, w po zy cji le ̋ à cej, po wo li
wy do by ∏em si´ z mat ni, mo dlàc si´ go rà -
co, ˝e by przy pad kiem cien ka lin ka nie p´ -
k∏a. Oczy wi Êcie, w trak cie szar pa nia si´

w b∏o cie, wy pu Êci ∏em z ràk apa rat z te le -
obiek ty wem, któ ry zro bi∏ „gul - gul” i znik -
nà∏ w ba gnie na za wsze. Ale wra caj my do
te ma tu. Krzak, w któ rym mam zbu do wa -
nà kry jów k´, znaj du je si´ doÊç bli sko s∏u -
pa, a na st´p ne (w któ rych móg∏ bym si´
ukryç) – sà ju˝ za da le ko jak na ogni sko wà
200 mm, któ rà dys po nu j´. Ska za ny wi´c
je stem na ro bie nie pó∏ por tre tów pta ków
sia da jà cych na s∏u pie. Sy tu acja si´ zmie nia,
gdy któ ryÊ z nich przy sià dzie na zie mi
w od po wied niej od le g∏o Êci od mo jej kry -
jów ki. Pta ki dra pie˝ ne sà bar dzo wy czu lo -
ne na ob cy im dêwi´k lub ruch w oto cze -
niu. Dla te go cza tow nia jest tak zbu do wa -
na, ˝e nic w niej nie wi daç z ze wnàtrz. Jest
wi´c w Êrod ku dusz no i nie wy god nie. Dla
po pra wy sa mo po czu cia, na okres zdj´ç,
wno sz´ do Êrod ka sto ∏ek my Êliw ski

z opar ciem, na któ rym od bie dy mo g´
prze sie dzieç 2-3 go dzi ny bez ru chu, ma jàc
apa rat fo to gra ficz ny na sta ty wie, któ ry jest
wy ce lo wa ny te le obiek ty wem w szczyt
s∏u pa. Dra pie˝ ni ki s∏y szà dêwi´k mi gaw ki
i sil ni ka apa ra tu fo to gra ficz ne go, ale przy -
t∏u mio ny – wi´c nie lo ka li zu jà go. Po roz -
po cz´ ciu zdj´ç z re gu ∏y zry wa jà si´ do lo tu,
wy ko nu jà kó∏ ko w po wie trzu i wy pa tru jà
za gro ̋ e nia, a na st´p nie wra ca jà na miej sce.
Po tem ju˝ lek ce wa ̋ à szmer mi gaw ki. Ale
pa mi´ taj cie Paƒ stwo o za sa dzie wszyst kich
fo to gra fów przy rod ni czych, ˝e pierw sze
zdj´ cie – mo ̋ e byç tym ostat nim (bo mo -
del uciek nie!). Na po czàt ku na sta wiam mo -
je go F -90X na szyb kà se ri´ zdj´ç. Do pie ro
gdy mam ju˝ kil ka uj´ç, prze ∏à czam obiek -
tyw na Êle dzà cy au to fo kus i de li kat nie (˝e -
by nie by ∏o wi daç ru chu) pro wa dz´ obiek -
ty wem ob ser wa cj´ przy le g∏e go te re nu.
Wy ma ga to oczy wi Êcie wcze Êniej sze go
usu ni´ cia wo kó∏ s∏u pa wy so kich traw
i êdêbe∏, któ re optycz nie „za nie czysz cza jà”
kadr. Ro bi´ to raz na dwa ty go dnie, przy
po mo cy zwy k∏ej ko sy po ̋ y czo nej od oko -
licz ne go go spo da rza. Jak na ra zie ten spo -
sób fo to gra fo wa nia zna ko mi cie si´ spraw -
dza. Sta cjo nar na kry jów ka ma t´ za le t´, ˝e
mo ̋ e my w niej za mon to waç wo do od por -
ny dach, wi´c na wet deszcz nie sta no wi
prze szko dy w zdj´ ciach. Wa˝ ny jest mo -
ment wej Êcia fo to gra fa do cza tow ni. Mu si
byç on nie zau wa ̋ al ny dla pta ków. Je ̋ e li sà
one w po bli ̋ u, pod cho dz´ do kry jów ki
z ˝o nà. Ja ukry wam si´ w Êrod ku – a ona
spo koj nie od cho dzi. Pta ki nie po tra fià li -
czyç, wi´c wi dzàc, ˝e in truz od da la si´ –
spo koj nie po dej mu jà swo je co dzien ne
czyn no Êci. A o to prze cie˝ fo to gra fo wi
cho dzi. Mam na dzie j´, ̋ e tych kil ka luê nych
uwag po mo ̋ e Paƒ stwu w fo to gra fo wa niu
(nie tyl ko pta ków oczy wi Êcie).
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