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Bogactwo ptasich barw
BATALION

Naj ∏a twiej jest do strzec bo -
gac two pta sich barw i kre -
acji w okre sach go do -
wych. Dla wni kli we go ob ser -
wa to ra to praw dzi wy po -
kaz naj lep szych stro jów na tu -
ry. De mon stro wa ne by wa -
jà z ta kà gra cjà, 
ja kiej nie do strze g∏em u mo -
de lek na ˝ad nym wy bie gu 
fir mo wa nym przez mar ko -
wych pro jek tan tów mo dy.

Ciemno ubarwiony samiec bataliona

Mi cha∏ Po la kow ski
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KKre acje na to ko wi skach
Sam ce zmie nia jà na wio sn´ pió ra na bar -

dziej ko lo ro we i fan ta zyj ne, by zwró -
ciç na sie bie uwa g´ sa mic. U znacz nej cz´ -
Êci pta sich sam ców ich ubar wie nie jest jed na -
ko we i sta no wi jed nà z cech ga tun ko -
wych. Ma to miej sce u tych ga tun ków, u któ -
rych za uwa ̋ al ne sà ró˝ ni ce wy glà du mi´ -
dzy pta ka mi obu p∏ci. Na le ̋ à do nich mi´ -
dzy in ny mi kacz ki, tra cze czy licz ne pta -
ki Êpie wa jà ce. Ró˝ ni ce te sta jà si´ naj bar -
dziej wi docz ne zwy kle wio snà, kie dy sam -
ce przy wdzie wa jà ko lo ro we pió ra two rzà -
ce sza t´ go do wà. Ta ki dy mor fizm p∏cio -
wy mo ̋ e prze ja wiaç si´ te˝ w dys pro por -
cji wiel ko Êci osob ni ków obu p∏ci, co ma miej -
sce choç by u pta ków szpo nia stych, u któ -
rych wie le sa mic prze wy˝ sza roz mia ra -
mi sam ce. Zda rza si´ rów nie˝, ˝e to sa mi -
ca jest barw niej sza. Tak w∏a Ênie wy glà da -
jà wio snà za miesz ku jà ce Da le kà Pó∏ noc p∏at -
ko no gi szy d∏o - i p∏a sko dzio be. 

Sam ce ba ta lio nów sà wy jàt ko we. Na le -
˝à do tych nie licz nych siew kow ców, u któ -
rych p∏cie okre so wo wy raê nie si´ ró˝ -
nià. Przed po rà go do wà nie tyl ko stro -
jà si´ w ró˝ no barw ne sza ty, zwa ne kry za -
mi, two rzo ne przez pió ra g∏o wy, szyi i pier -
si. Ory gi nal nym zja wi skiem jest u nich to,
˝e ka˝ dy ma wte dy in ne upie rze nie. Nie uda -

∏o si´ do tàd za ob ser wo waç dwóch jed na ko -
wo wy glà da jà cych osob ni ków. Ró˝ -
nià si´ od sie bie choç by nie znacz nie. Ko lo -
ry brà zo we, rdza we, sza re, czar ne, bia -
∏e zmie nia jà swo je kom po zy cje, uk∏a dy i od -
cie nie w praw dzi wie gu stow nych ze sta wach. 

W wie lu miej scach, naj cz´ Êciej nad Na -
rwià i nad Bie brzà, wi dzia ∏em bar dzo zró˝ ni -
co wa ne kry zy ba ta lio nów. ˚ad na si´ nie po -
wtó rzy ∏a, choç nie raz prze glà da ∏em zdj´ -
cia do ku men tu jà ce ob ser wa cje z na dzie -
jà, ˝e od kry j´ dwie iden tycz ne. Pod -
czas walk na to ko wi skach zgro ma dzo -
ne w jed nym miej scu licz ne sam ce sta ra -
jà si´ od stra szyç kon ku ren tów, de mon stru -
jàc i pu szàc owo upie rze nie.

Miej sca tej swo istej ry wa li za cji to cen -
tra zaj mo wa ne przez sam ce te ry to rial -
ne (nie za le˝ ne), szcze gól nie sku tecz -
nie prze p´ dza jà ce kon ku ren tów. Osob ni -
ki znaj du jà ce si´ po za Êrod kiem are ny (sa -
te li tar ne) tak ̋ e to ku jà, ale naj lep sze, naj -
bar dziej eks po no wa ne i sku pia jà ce uwa -
g´ sa mic te ry to rium zwy kle przy pa -
da tym nie za le˝ nym. Ja sno ubar wio ne sam -
ce pe ry fe ryj ne tak ̋ e ma jà szan s´ do -
staç si´ w po bli ̋ e sa mic i wkraÊç w ich ∏a -
ski, ale, gdy zo sta nà za uwa ̋ o ne przez te ry -
to rial ne pta ki, mu szà ustà piç im po la. Nie -
zra ̋ o ne tym jed nak, na dal sta ra -
jà si´ o wzgl´ dy sa mic. 

Nie jest to w∏a Êci wie na wet wal ka o uzy ska -
nie prze wa gi, pod czas któ rej pie rze fru -
wa i kon tu zje eli mi nu jà pe chow ców. To ki sà ra -
czej de mon stra cjà si ∏y przy po mi na jà cà mi -
strzo stwa kul tu ry stów pr´ ̋ à cych mi´ -
Ênie i stro jà cych mar so we mi ny. Ba ta lio ny mu -
sia ∏y mieç po dob ne wzor ce, gdy˝ gra jà w kr´ -
gu za lot ni ków z wiel kà wpra wà ro l´ su per ma -
nów. W trak cie ry tu al ne go taƒ ca i groê -
nych po dry gów sam ce po chy la jà si´ ku so -
bie, okrà ̋ a jà ry wa li, pu szà si´ i pre zen tu jà kry -
zy. Cza sa mi pod ska ku jà, pod fru wa jà do gó -
ry i po tra fià doÊç d∏u go prze cià gaç ten spek -
takl. Po ta kiej de mon stra cji wdzi´ ków i ta len -
tów naj dziel niej si, naj wa lecz niej si i naj barw niej -
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si ak to rzy sà naj ch´t niej wy bie ra ni przez kr´ cà -
ce si´ obok to ko wi ska sa micz ki.

Na tle ko lo ro wych wdzia nek part ne -
rów, sa mi ce ce chu jà si´ ba nal nym, brà zo wo -
-p∏o wym ubar wie niem. Ma to nie ma ∏e zna -
cze nie w se zo nie l´ go wym. Wy sia du jà prze -
cie˝ ja ja na otwar tej prze strze ni ba gien -
nych ∏àk i chcàc prze ̋ yç, chro niàc swo je po -
tom stwo, mu szà byç jak naj mniej wi docz -
ne dla za gra ̋ a jà cych l´ gom dra pie˝ ni -
ków, któ rych w przy ro dzie nie bra ku -
je. Ch´t nie splà dro wa ∏y by ich gniaz da wro -
ny, kru ki czy nor ki ame ry kaƒ skie. Ama to -
rem pta sich jaj jest na wet nasz po czci wy bo -
ciek, któ re mu prze cie˝ tak do brze z oczu pa -
trzy. Mo ̋ e ta, a mo ̋ e in na przy czy na spra -
wia, ˝e po to kach, zwy kle tu˝ przed po ∏o -
wà ma ja, ba ta lio ny na gle zni ka jà z nad bie -
brzaƒ skich i nad nar wiaƒ skich ∏àk. Le cà na l´ -
go wi ska na pó∏ no cy Eu ro py. 

Wie lo krot nie ob ser wo wa ∏em gru po we to -
ki, któ re sà bar dzo wi do wi sko we, szcze gól -
nie wte dy, gdy sta da ba ta lio nów 
li czà po kil ka set pta ków. Przy po mi nam so -
bie kon cen tra cj´ sprzed kil ku na stu lat, któ -
ra obej mo wa ∏a bli sko 13 ty si´ cy osob ni -
ków zgru po wa nych na ob sza rze kil ku ki lo -
me trów kwa dra to wych nad nar wiaƒ -
skich ∏àk! Nie ste ty, dziÊ trud no o tak ma so -
we to ko wi ska. Spa dek li czeb no Êci ba ta lio -

nów, i nie tyl ko te go ga tun ku, spo wo do wa -
ny jest naj praw do po dob niej g∏ów nie prze -
kszta∏ ca niem ich na tu ral nych sie dlisk l´ go -
wych, któ ry mi sà otwar te, pod to pio ne tu rzy -
co wi ska. Nie bez zna cze nia by ∏y tak ̋ e daw -
ne po lo wa nia roz pra sza jà ce sta da ba ta lio -
nów. Tak czy ina czej w do li nach Bie brzy i Na -
rwi nie od no to wa no ostat nio pew nych l´ -
gów te go ga tun ku. I to w sy tu acji, gdy jesz -
cze w la tach sie dem dzie sià tych ubie g∏e go stu -
le cia uda wa ∏o si´ za ob ser wo waç nad Bie -
brzà na wet do 400 l´ go wych sa mic!

Nie ste ty, na ra zie wi daç wy raê nie, ˝e 
in ten syw ne osu sza nie i prze kszta∏ ca nie ob -
sza rów ba gien nych spo wo do wa ∏o za ni ka -
nie po pu la cji ba ta lio nów nie tyl ko w Pol -
sce. Tak ̋ e w in nych eu ro pej skich kra -

jach, na wie lu daw nych sta no wi -
skach, nie spo sób te raz spo tkaç l´ go -
wych pta ków. Tyl ko kom plek so wa ochro -
na kur czà cych si´ ob sza rów ba gien -
nych w do li nach rzek oraz wy ci na nie krza -
ków stop nio wo za ra sta jà cych ob sza ry pod -
mo k∏e mo ̋ e ura to waç zwià za ne z ty mi sie dli -
ska mi ga tun ki. Ten trend ju˝ si´ roz po -
czà∏, ale tem po przy wra ca nia tym te re -
nom ich daw nej po sta ci jesz cze nie za do wa -
la. Czas na gli, de gra da cja przy no si nie od wra -
cal ne skut ki, a na swo je te ry to ria w tra dy cyj -
nym kszta∏ cie nie cier pli wie cze ka jà ba ta lio -
ny, a tak ̋ e rzad kie du bel ty i wod nicz ki, któ -
re rów nie˝ za miesz ku jà otwar te tu rzy co wi -
ska. 
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Scena z walki


