
56maj/czerwiec 2007

ptaki wokó∏ nas

Ma ko là gwa (Car du elis can na bi na, Lin na eus, 1758) na le ̋ y
do ro dzi ny ∏usz cza ków (Frin gil li dae), rz´ du wró blo wych
(Pas se ri for mes). Jej pol ska na zwa nie jest zbyt traf na. J´ zy ki
po ∏u dnio wych i wschod nich sà sia dów du ̋ o le piej od da jà jej
na tu r´, a w∏a Êci wie zwy cza je po kar mo we. Ro sja nie na zy -
wa jà jà ko no plian ka, a Cze si nada li jej na zw´ ko nop ka.

To masz Hry nie wic ki

Ma ko là gwa 

GGdy sie dzia ∏em do brze ukry ty w cza tow -
ni, na skra ju so sno wej upra wy i roz le -
g∏ych su chych nie u˝yt ków, któ re jesz -

cze kil ka lat te mu by ∏y po la mi upraw ny mi,
nie li czy ∏em na spo tka nie z tym uro czym pta -
kiem. Mia ∏em na dzie j´ zo ba czyç spo re stad -
ko ku ro patw, któ re si´ tu taj trzy ma ∏o od pa -
ru dni. Przez d∏u˝ szy ju˝ czas nic si´ nie dzia -
∏o, a˝ na gle ci sz´ prze rwa∏ fur kot skrzy de∏ ja -
kie goÊ ma ∏e go ptasz ka, któ ry wy là do wa∏
gdzieÊ bar dzo bli sko. De li kat nie za czà ∏em
roz glà daç si´ po oko li cy i tu˝ przed mo jà kry -
jów kà, na krze wie g∏o gu, spo strze g∏em sam -
ca ma ko là gwy. Na szcz´ Êcie sie dzia∏ do mnie
ty ∏em, wi´c uda ∏o mi si´ ostro˝ nie prze sta -
wiç apa rat na sta ty wie i skie ro waç obiek tyw
na nie ocze ki wa ne go go Êcia.

By ∏a wcze sna je sieƒ, wi´c sam czyk nie wy -
glà da∏ tak pi´k nie jak wio snà czy wcze snym
la tem. Je go prze pi´k ne krwi sto czer wo ne
ubar wie nie na czo le i pier si przy kry te by ∏o te -
raz sza ry mi za koƒ cze nia mi piór, któ re mia ∏y
wy trzeç si´ w cza sie je sien no -zi mo wych w´ -
dró wek i do pie ro wcze snà wio snà od kryç je -
go wy twor ny ubiór. Oprócz tych wspa nia ∏ych
czer wo nych plam sa miec ma wte dy po pie la -
to sza rà g∏o w´, kasz ta no wo brà zo wy grzbiet
i brud no bia ∏y brzuch. Jak u wi´k szo Êci pta -
ków sa mi ca jest ubar wio na du ̋ o skrom niej

ni˝ jej mà˝. Je sie nià ma ko là gwa mo ̋ e byç po -
my lo na, przez mniej wpraw nych ob ser wa to -
rów, z rze po ∏u chem lub cze czot kà. Jed nak
Êwiet nà ce chà, któ ra od ró˝ nia jà od tych ga -
tun ków, sà bia ∏e obrze ̋ e nia lo tek i ste ró wek,
wi docz ne u obu p∏ci w ka˝ dym wie ku.

Ma ko là gwa jest pta kiem nie co mniej szym
od wró bla, o wa dze oko ∏o 15-20 g, d∏u go Êci
cia ∏a oko ∏o 13 cm i roz pi´ to Êci skrzy de∏
23 cm. Wy st´ pu je na te re nie pra wie ca ∏ej
Eu ro py, z wy jàt kiem re jo nów po ∏o ̋ o nych
naj da lej na pó∏ no c. Za k∏a da rów nie˝ gniaz da
w pó∏ noc nej Afry ce i Êrod ko wej Azji. W Pol -
sce jest pta kiem po spo li tym, a w wie lu ni zin -
nych miej scach do syç licz nym. Pojawiajà si´
na te re nie ca ∏e go kra ju, po za naj wy˝ szy mi
par tia mi gór. Ulu bio ny mi ob sza ra mi l´ go wy -
mi te go pta ka sà otwar te te re ny pól i su chych
nie u˝yt ków, skra je bo rów so sno wych
i Êwier ko wych, a tak ̋ e ogro dy i sa dy oto czo -
ne g´ sty mi ˝y wo p∏o ta mi. Cz´ sto mo˝ na tak -
˝e spo tkaç ma ko là gwy tam, gdzie wzd∏u˝ to -
rów ko le jo wych wy st´ pu jà przy ci na ne pa sy
Êwier ków lub g∏o gów. Pta ki te uni ka jà du -
˝ych i zwar tych te re nów le Ênych, ale lu bià
ma ∏e ob sza ry upraw so sno wych, któ re sà
roz rzu co ne wÊród pól.

Upodo ba nie do wy st´ po wa nia w ta kich
te re nach wy ni ka w∏a Ênie z ro dza ju po kar mu,

ja ki pre fe ru jà ma ko là gwy. Sà one bo wiem
wy bit ny mi ziar no ja da mi. Oczy wi Êcie przy na -
le˝ noÊç do ro dzi ny ∏usz cza ków Êwiad czy
o tym do bit nie, ale wi´k szoÊç przed sta wi cie li
tej ro dzi ny, w wi´k szym lub mniej szym stop -
niu, kar mi owa da mi swo je pi skl´ ta. Na to -
miast ma ko là gwom zda rza si´ to nie zmier nie
rzad ko. Je ̋ e li ju˝, to sà to bar dzo de li kat ne
owa dy, jak np. lar wy mró wek. Pod sta wà po -
˝y wie nia pi sklàt, ju˝ od pierw szych go dzin
˝y cia, sà ob ∏u ska ne i roz mi´k czo ne w wo lu
ro dzi ców na sio na. Do ro s∏e pta ki ˝y wià si´
wy ∏àcz nie na sio na mi dzi ko ro snà cych ro Êlin.
Wio snà sà to na sio na bab ki, ja skrów, mnisz -
ka i wcze Ênie kwit nà cych traw. Póê niej wy -
bór jest ju˝ ogrom ny, szcze gól nie na mie -
dzach pól i nie u˝yt kach, gdzie wy st´ pu je du -
˝o ro Êlin, któ re uzna wa ne sà przez lu dzi za
chwa sty. Jest wÊród nich szczaw, rdest, pi´ -
cior nik, by li ca, oset i oczy wi Êcie ko no pie. Od
cza su do cza su pta ki zja da jà tak ̋ e na sio na
nie któ rych drzew, np. wià zów.

Ma ko là gwy bu du jà swo je gniaz da w do -
brze na s∏o necz nio nych i g´ stych krze wach
ja ∏ow ca, tar ni ny, g∏o gu lub w m∏o dych so sen -
kach czy Êwiercz kach. Cz´ sto zda rza si´, ˝e
kil ka par miesz ka bli sko sie bie, two rzàc coÊ
w ro dza ju luê nej ko lo nii. Gniaz do jest
umiesz czo ne ni sko, oko ∏o 1–1,5 m nad zie -



mià, opar te o grub sze ga ∏àz ki we wnàtrz
krze wu, a nie z bo ku. Gniaz do, za bu do w´
któ re go od po wie dzial na jest sa mi ca, zro bio -
ne jest z po wy gi na nych i Êci Êle ze so bà sple -
cio nych ko rzon ków i k∏à czy traw. We wnàtrz
jest gru bo wy s∏a ne pu chem ro Êlin nym, sier -
Êcià zwie rzàt, np. za j´ cy, w∏o siem i cza sem
drob ny mi piór ka mi. Cho cia˝ gniaz do jest za -
zwy czaj bar dzo do brze ukry te, mo ̋ e byç ∏a -
two od na le zio ne z po wo du za cho wa nia sam -
ca, któ ry cz´ sto kr´ ci si´ w je go po bli ̋ u
i Êpie wa, pra wie bez prze rwy, przez ca ∏y
okres l´ go wy, co w przy pad ku ma ko là gwy
ozna cza okres od po czàt ku kwiet nia a˝ na -
wet do po czàt ku sierp nia. Pierw sze ja ja
w gnieê dzie po ja wia jà si´ ju˝ na po czàt ku
kwiet nia. Sa mi ca ma ko là gwy sk∏a da naj cz´ -
Êciej 5 lub 6 bia ∏a wych jaj z lek ko nie bie ska -
wym od cie niem. Do syç licz nie po kry te sà
one ró ̋ o wy mi i kar mi no wy mi plam ka mi. Sa -
mi ca roz po czy na wy sia dy wa nie naj cz´ Êciej
od przed ostat nie go jaj ka, po to, aby pi skl´ ta
nie ró˝ ni ∏y si´ póê niej wie kiem. Po oko ∏o
dwóch ty go dniach wy sia dy wa nia w gnieê dzie
po ja wia jà si´, po kry te sza rym pu chem, pi -
skl´ ta, któ re przez na st´p ne dwa ty go dnie sà
kar mio ne przez ro dzi ców. Po opusz cze niu
gniaz da m∏o de ma ko là gwy nie po tra fià jesz -
cze la taç, dla te go po zo sta jà przez kil ka na Êcie
dni pod opie kà oj ca. W tym cza sie ich ma ma
przy st´ pu je do bu do wy na st´p ne go gniaz da.
Ma ko là gwy ma jà ka˝ de go ro ku po dwa l´ gi,
a zda rza si´ cza sem, ˝e sa mi ca jest za pra co -
wa na jesz cze bar dziej, bo mu si wy sia dy waç
na wet trzy por cje jaj. Ma ∏à po cie chà jest to,
˝e ostat nie l´ gi lub te, któ re sà po wta rza ne
po stra cie po przed nich, li czà ju˝ tyl ko 4 ja ja.
Ro bo ta przy wy sia dy wa niu ta sa ma, no mo ̋ e
tro ch´ mniej kar mie nia.

Du ̋ a iloÊç po tom stwa Êwiad czy o tym, ˝e
da ne mu ga tun ko wi za gra ̋ a wie le nie bez pie -
czeƒstw. Tak jest w isto cie, bo na ma ko là gwy
czy ha jà kro gul ce i ja strz´ bie. Szcze gól nie te
pierw sze na le ̋ à do spe cja li stów w po lo wa -
niach na drob ne pta ki. I cz´ sto nie po ma ga
na wet ukry cie si´ w g´ stych i kol cza stych
krze wach g∏o gu czy tar ni ny. Ale ta ka jest
przy ro da i nie mo ̋ e my mieç o to pre ten sji
do pta ków dra pie˝ nych, gdy˝ za rów no one,
jak i ich ofia ry sà wa˝ ny mi ogni wa mi Êwia ta
na tu ry.

Ma ko là gwy nie na le ̋ à do wiel kich i s∏yn -
nych pta sich w´ drow ców. Pta ki miesz ka jà ce
w Pol sce le cà do za chod niej lub po ∏u dnio wej
Eu ro py, a na ich miej sce po ja wia jà si´ ma ko -
là gwy ze wscho du i pó∏ no cy. Wià ̋ e si´ to

z tym, ˝e, b´ dàc ja ro sza mi, za wsze znaj du jà
so bie do sta tecz nà iloÊç na sion na po lach
i mie dzach. Cz´ sto te˝ du ̋ e sta da, ko czu jà -
cych ra zem ma ko làgw i in nych ∏uszcza ków,
po ja wia jà si´ wzd∏u˝ to rów ko le jo wych,
gdzie ˝e ru jà na ro snà cych tam ró˝ nych
chwa stach. 

Z za my Êle nia wy rwa∏ mnie pi´k ny i czy sty
Êpiew, sk∏a da jà cy si´ z me lo dyj nych tre li
i Êwier go tów, przy po mi na jà cych gr´ na fle -
cie. Nic dziw ne go, ˝e wie lu wiel bi cie li pta sie -
go Êpie wu uwa ̋ a ma ko là gw´ za jed ne go
z naj lep szych pta sich Êpie wa ków. Âpiew sam -
ca jest do syç ∏a twy do za pa mi´ ta nia, szcze -
gól nie po roz po czy na jà cym go g∏o sie wa bià -
cym, przy po mi na jà cym s∏o wa „czek – czek”
lub, jak mó wià in ni, bar dziej mi´k ko „tszek –
tszek”. Zresz tà, tak jak wie le in nych pta ków,
ma ko là gw´ ∏a twiej jest us∏y szeç ni˝ zo ba -
czyç. Wte dy trze ba si´ do k∏ad nie ro zej rzeç
do oko ∏a, zwra ca jàc szcze gól nà uwa g´ na
dru ty te le gra ficz ne lub wierz cho∏ ki drzew. To
ulu bio ne sce ny, na któ rych wy st´ pu je ze
swo imi kon cer ta mi sa miec ma ko là gwy. Ptak
ten od zy wa si´ rów nie˝ pod czas szyb kie go
i fa li ste go lo tu. Sà to jed nak je dy nie g∏o sy wa -
bià ce, a nie w∏a Êci wy kon cert, ze wszyst ki mi
je go ele men ta mi.

Mój no wy zna jo my znu dzi∏ si´ jed nak
szyb ko Êpie wem i da jàc mi jesz cze oka zj´ do
kil ku uj´ç, wÊród czer wo nych owo ców g∏o -
gu, wy star to wa∏ do lo tu. Ale lot by∏ bar dzo
krót ki i skoƒ czy∏ si´ na mo jej cza tow ni. Nie
by ∏o mu jed nak tam zbyt wy god nie, bo zno -
wu zmie ni∏ miej sce i te raz usiad∏ przed kry -
jów kà na m∏o dej so sen ce. Wier ci∏ si´ tam

strasz nie, ale uda ∏o mi si´ w koƒ cu „pstryk -
nàç” je go por tret wÊród so sno wych igie∏.
A po tem po le cia∏.

Ku ro pa twy po sz∏y so bie te go dnia in nà
Êcie˝ kà, omi ja jàc mo jà cza tow ni´. Pew nie
po zna ∏y si´ na mo im pod st´ pie. Ale ma ko là -
gwa nie. Wi´c zno wu coÊ si´ uda ∏o. Cie ka -
we, czy to ni skie s∏oƒ ce ∏ad nie oÊwie tli ∏o mo -
je go no we go zna jo me go wÊród owo ców
g∏o gu? Trze ba szyb ko wy wo ∏aç te trzy rol ki
slaj dów. Tyl ko po co ja a˝ ty le pstry kam. Chy -
ba trze ba za czàç oszcz´ dzaç. Ale jak tu si´
opa no waç, ma jàc przed so bà ta kie go ak to ra?
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