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Ka˝ de mu kto by wa w le sie nie tyl ko na grzy bo bra niu dwa ra zy w ro ku i to w po bli ̋ u li nii
od dzia ∏o wej, a˝e by przy pad kiem nie po b∏à dziç, zda rzy ∏o si´ na pew no s∏y szeç g∏o sy
i dêwi´ ki, po cho dze nie któ rych nie jest ∏a twe do wy t∏u ma cze nia. Co wi´ cej, dla cz∏o wie ka
nie do Êwiad czo ne go, któ ry po raz pierw szy z tak ta jem ni czym zja wi skiem si´ spo ty ka,
mo˝ li wym do wy t∏u ma cze nia po pro stu nie jest. Prze ró˝ ne opo wie Êci mo˝ na us∏y szeç -
o ta jem ni czych g∏o sach do cho dzà cych z bar dzo bli ska, znad g∏o wy do s∏ow nie, chodê nie
wi daç ich êró d∏a bàdê i o dêwi´ kach do bie ga jà cych z da le ka, ale, po noç nie ty le, ˝e nie
ludz kich, co nie zwie rz´ cych na wet, do tàd nie s∏y sza nych, nie spo ty ka nych. Tym cza sem wy -
t∏u ma cze nie by wa du ̋ o bar dziej ba nal ne i pro ste, ani ̋ e li mo g∏o by si´ wy da waç. Otó˝ ˝y -
jà ce w le sie a tak ̋ e w bez po Êred nim na szym sà siedz twie ssa ki, pta ki i sta wo no gi rów nie˝
ma jà j´ zyk, wy da jà okre Êlo ne dêwi´ ki czy ich se rie. Nie rzad ko b´ dzie to krzyk, pisk, a na -
wet j´ cze nie. Naj bar dziej za ska ku jà ce jest jed nak to, ˝e g∏os wy da wa ny przez pta ka mo˝ -
na na zwaç kwi kiem, a przez sar n´ np. szcze ka niem. Nie dla wszyst kich jest to oczy wi ste
i wia do me, wi´c war to za g∏´ biç si´ choç po bie˝ nie, w to, co w pusz czy pisz czy, a wie le z za -
gad ko wych i do dziÊ nie wy ja Ênio nych sy tu acji oka ̋ e si´ byç po pro stu spo tka niem z ja -
kimÊ ga tun kiem pta ka, ssa ka czy p∏a za. 
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So wy
Naj szer szà ga mà mo˝ li wo Êci „au -

dio” a wi´c i za ska ki wa nia nas, czy
na wet stra sze nia, dys po nu jà oczy wi -
Êcie pta ki. To one sà za zwy czaj
spraw ca mi za gad ko wych sy tu acji,
któ re nie tak daw no prze cie˝, bo
i pew nie w po czàt kach do pie ro co
mi nio ne go wie ku, t∏u ma czo ne mu -
sia ∏y byç obec no Êcià du chów i upio -
rów. Szcze gól nie je Êli rzecz dzia ∏a
si´ np. na cmen ta rzu, gdzie du ̋ o sta -
rych drzew i ka pli czek czy ko Êcio -
∏ów, któ re ch´t nie za miesz ku jà mo -
˝e nie ty le du chy i wam pi ry, co... so -
wy. Po tra fià one za sko czyç a na wet
wy stra szyç nie tyl ko z te go po wo du,
˝e g∏o sy ich na praw d´ nie ogra ni cza -
jà si´ je dy nie do po wszech nie na Êla -
do wa ne go „uhu” (co zresz tà naj bli˝ -
sze jest g∏o su sam ca pusz czy ka), ale
dla te go ˝e ak tyw ne sà no cà i to
w miej scach ta kich w∏a Ênie jak
cmen tarz czy ko Êció∏, ale tak ̋ e sta ra
sto do ∏a czy las. DoÊç po wie dzieç, ˝e
w Pol sce wy st´ pu je a˝ 9 ga tun ków
sów i ka˝ da z nich od zy wa si´ ina -
czej. Do naj bar dziej nie co dzien nych
na le ̋ y chy ba g∏os p∏o my ków ki, któ ra
swo imi d∏u gi mi pi ska mi, czy ra czej
kwi le nia mi, w któ rych mo˝ na us∏y -
szeç i kwi cze nie, i gwizd po tra fi po -

sta wiç w nie ∏a twej sy tu acji naj lep sze -
go „te re now ca”. Po pro stu cz∏o wiek
wy stra szo ny po dob nym „wi zga niem”
nie po tra fi wy ja Êniç êró d∏a te go ni to
krzy ku, ni to kwi le nia i za czy na si´
zwy czaj nie w Êwie cie za sta na wiaç,
je Êli nie oba wiaç. Tym cza sem jest to

zwy k∏a so wa, któ rej g∏os mo˝ na us∏y -
szeç w wy ̋ ej opi sa nych miej scach,
szcze gól nie wio snà. 

Mo ̋ e nie ko niecz nie a˝ tak trwo -
˝à cym, ale nie spo ty ka nym i nie ocze -
ki wa nym za wo ∏a niem mo ̋ e za sko -
czyç nas naj mniej sza z pol skich sów
– só wecz ka. Ga tu nek ten wy ró˝ nia
si´ ju˝ sa mym wiel ko Êcià, jest to bo -
wiem so wa li li put, do s∏ow nie wiel ko -
Êci d∏o ni. Pod sta wo wy wy da wa ny
przez nià dêwi´k to gwizd. Mo men -
ta mi wy da wa ny w bar dzo re gu lar -
nych od st´ pach, na ró˝ nych po zio -
mach. G∏os ten, s∏y sza ny za zwy czaj
tu˝ po za pad ni´ ciu zmro ku, na pew -
no nie jed ne go Êpià ce go w le sie
wpra wi∏ w os∏u pie nie. Tym bar dziej,
˝e so wy sà nie zwy kle trud ne do zlo -
ka li zo wa nia, i to nie tyl ko z ra cji
swo ich nie wiel kich w wi´k szo Êci
przy pad ków roz mia rów, ale ak tyw ne
sà g∏ów nie po zmro ku, po sia da jà do
te go zdol noÊç ab so lut nie ci che go lo -
tu. War to bli ̋ ej przyj rzeç si´ ich ˝y -
ciu, przy zwy cza je niom. Lecz no cà
za sko czyç mo gà nas nie tyl ko so wy. 

Le lek ko zo dój
W póê ny czerw co wy wie czór, je -

˝e li no cu je my na su chym miej scu,

Ptak i  wokó ∏  nas

P∏omykówka. Fot. M. R´biÊ
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gdzieÊ w bo rze so sno wym, a w po -
bli ̋ u jest nie wiel ka na wet po la na
czy dro ga, a co do pie ro upra wa le -
Êna, mo ̋ e my us∏y szeç z ciem no Êci
nad na szà g∏o wà, cza sem bli sko,
cza sem da lej, swe go ro dza ju ter kot,
uzu pe∏ nia ny ta jem ni czy mi klap ni´ -
cia mi, czy na wet k∏ap ni´ cia mi.
W wa run kach jak wy ̋ ej opi sa ne b´ -
dzie to na pew no le lek ko zo dój, nie -
wiel kiej roz pi´ to Êci skrzy de∏ noc ny
ptak ∏o wià cy na bo ro wych sie dli -
skach çmy. La ta jàc nad otwar ta po -
wierzch nià w lo cie to ko wym co ja -
kiÊ czas ude rza skrzy d∏em o skrzy -
d∏o (po dob nie zda rza si´ rów nie˝
nie któ rym so wom) stàd owe ta jem -
ni cze klap ni´ cia. Mniej do Êwiad -
czo ne ucho ter kot lel ka mo ̋ e po -
my liç z g∏o sem wy da wa nym przez
ro pu ch´ zie lo nà, przy czym dêwi´ ki
wy da wa ne przez p∏a za do cho dzà
z jed ne go miej sca, a nie jak w przy -
pad ku lel ka – to od da la jà si´, to
przy bli ̋ a jà, ale przede wszyst kim
jest to zu pe∏ nie in ny g∏os. Trze ba
kil ku spo tkaƒ z ni mi i ca∏ kiem ∏a two
mo˝ na za pa mi´ taç. 

Pta sie ra dio
Pta ki jed nak do star cza jà nam naj -

wi´ cej wra ̋ eƒ. Nie któ re z ga tun ków
wy da jà dêwi´k nie ty le gar d∏em co

pió ra mi, a to w ten spo sób, ˝e umie -
j´t nie ma new ru jà ni mi w po wie trzu
pod czas go do wych ewo lu cji i po pi so -
wych lo tów. Tak jest w przy pad ku
be ka sa kszy ka, któ ry na pod mo k∏ych
∏à kach, po czàw szy od wcze sne go
ran ka do póê ne go wie czo ru, po tra fi
wy kr´ caç kar ko ∏om ne pi ru ety ozda -
bia jàc je be czà cym fur ko tem skraj -
nych ste ró wek. ZaÊ z jesz cze wy˝ szej
wy so ko Êci mo ̋ e my us∏y szeç szum
po wie trza prze ci na ne go po t´˝ ny mi
skrzy d∏a mi, czy ra czej skraj ny mi lot -
ka mi skrzy de∏ ∏a b´ dzi, tym g∏o Êniej -
sze go, o ile pta ki te nie rzad ko la ta jà
po kil ka. Wów czas, szcze gól nie w te -
re nie z ogra ni czo nà wi docz no Êcià,
znów mo ̋ e my za sta na wiaç si´ – co
to ta kie go? Dêwi´k to na ty le nie co -

dzien ny, ˝e za pew niam, na wet po -
przed nie go opi sa nie, nie po mo ̋ e
w roz po zna wa niu, szcze gól nie
z pierw sze go ra zu. ZaÊ fur kot skrzy -
de∏ sp∏o szo nej ku ro pa twy czy ba ̋ an -
ta, tym bar dziej je ̋ e li ptak od le ci ni -
sko, mi´ dzy krze wa mi i nie zau wa ̋ o -
ny, mo ̋ e przy pra wiç o stan przed za -
wa ∏o wy, na wet je Êli si´ go zna bar -
dzo do brze. 

Nie pew noÊç, nie zro zu mie nie, dziw -
ne opo wie Êci czy w koƒ cu strach bio -
rà si´ ze zwy k∏ej nie wie dzy, czy ra czej
bra ku do Êwiad cze nia. Fakt, ˝e wie dza
to nie zwy kle roz le g∏a i wy ma ga jà ca
wie lo krot ne go by wa nia w te re nie, ale
ka˝ dy kto w nim by wa, zgo dzi si´, ˝e
przy dat na. Przy okre Êla niu êró d∏a ta -
jem ni cze go g∏o su nie zwy kle wa˝ nym
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Szpak – mistrz wÊród naÊladowców innych g∏osów – nie tylko ptasich. Fot. C. Szejgis

Je˝eli wÊród trzcin us∏yszymy

kwiczenie – to raczej nie b´dzie to

ma∏y prosiak a wodnik. 

Fot. M. R´biÊ



oka zu je si´ byç miej sce, czy ra czej sie -
dli sko, z któ re go ów po cho dzi Tak ̋ e
po ra ro ku, a na wet dnia, czy no cy.
Wia do mo ˝e je sie nià, w pew nych
miej scach w Pol sce, w da lej po ∏o ̋ o -
nych od ludz kich sie dzib la sach, wcze -
snym ran kiem i o zmierz chu, a szcze -

gól nie o zmierz chu i w no cy, us∏y szeç
mo˝ na za gad ko we po ry ki wa nia, st´ -
ka nia a w koƒ cu ry cze nie, do no Ênie
roz le ga jà ce si´ na naj bli˝ szà oko li c´,
i co wa˝ ne nie tyl ko z jed ne go, a z wie -
lu miejsc. Oczy wi Êcie tra fi li Êmy na ry -
ko wi sko, ale co po my Êli ktoÊ kto nie

wie na wet o tym, ze je leƒ szla chet ny
wy st´ pu je w Pol sce? Ten g∏os ma my
szan s´ us∏y szeç tyl ko je sie nià, gdzieÊ
na prze ∏o mie wrze Ênia i paê dzier ni ka. 

Sar na, wil ga i.... pro sia czek
Tym cza sem ko zio∏ sar ny, czy li sa -

miec, mo ̋ e stra szyç nas okrà g∏y rok.
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S∏ysznay po raz pierwszy zawsze zaskakuje – dêwi´k wytwarzany lotkami skrzyde∏ lecàcych

∏ab´dzi. Fot. M. R´biÊ

Bekas kszyk, podczas popisów godowych, wydaje furkoczace dêwieki nie gard∏em a

piórami. Fot. M. R´biÊ



Oczy wi Êcie nie oka za ∏ym or´ ̋ em, czy
go do wym ry kiem, ale po pro stu
szcze ka niem, g∏o sem któ ry do z∏u -
dze nia przy po mi na szcze ka nie psa,
a cza sem zwie lo krot nio ny echem wy -
da je si´ byç ni czym in nym jak w∏a -
Ênie szcze ka niem. Zbiç z pan ta ∏y ku
mo ̋ e nie tyl ko wów czas, kie dy roz le -
gnie si´ tu˝ za ple ca mi, al bo nie omal
obok na mio tu, ale je ̋ e li s∏y szy my go
gdzieÊ, gdzie obec no Êci ani psa ani
cz∏o wie ka si´ nie spo dzie wa my. Wa˝ -
ny, jak si´ oka zu je, jest nie tyl ko czas
kie dy zaj Êcie ma miej sce, ale i sa mo
miej sce. Je ̋ e li chce my okre Êliç ga tu -
nek, czy g∏os któ ry s∏y szy my, nie wy -
star czy byç bie g∏ym w ozna cza niu tyl -
ko ich brzmie nia. Trze ba znaç tak ̋ e
przy zwy cza je nia i miej sce wy st´ po -
wa nia da ne go ga tun ku. 

Ra czej nie spo tka my w mie Êcie
wil gi, a fakt ˝e jej z∏o ty gwizd s∏y szy -
my, mo ̋ e Êwiad czyç tyl ko o tym, ˝e
nad g∏o wà ma my ja kie goÊ zdol ne go
szpa ka. Nie ma co li czyç ra czej na
z∏a j´ psów na jed nym z roz le g∏ych
tor fo wisk pó∏ noc nej Bia ∏o ru si, choç
przez nie do Êwiad czo nych tak w∏a -
Ênie by wa opi sy wa ne bul go ta nie to -
ku jà cych cie trze wi, s∏y sza ne z du ̋ ej
od le g∏o Êci. Miej sce z któ re go do -
bie ga nie zi den ty fi ko wa ny g∏os
w pew nym stop niu ju˝ zwia stu je je -
go au to ra. Np. wàt pli wà jest obec -
noÊç... ma ∏e go pro sia ka po Êród roz -
le g∏ych trzci no wisk, któ re goÊ z pol -

skich po je zie rzy, a „kwi cze nie,”
któ re s∏y szy my z trzcin i któ re nie
da je nam spo ko ju, to nic in ne go jak
wod nik, ˝y jà cy na za ro Êni´ tych
brze gach ptak, wiel ko Êci wy ro Êni´ -
te go kur cza ka. Ga tu nek ten od zy wa
si´ za wo ∏a niem nie odró˝ nial nym
nie mal od krzy ku w∏a Ênie ma ∏e go
pro sia ka. Jest ono tak po dob ne, ˝e
dla la ika nie mal iden tycz ne. Nie -
wàt pli wie te˝ wod nik cz´ sto bra ny
by∏ za m∏o de go dzi ka. Zresz tà nic
dziw ne go, bo skàd za b∏à ka ny pro -
siak w trzci nach?

Na uka, co idzie w las
Ka˝ de mu kto cz´ sto by wa w le sie,

w po lu czy nad rze kà, no cu je w na -
mio cie czy pa Êni ku, mo ̋ e pod go -
∏ym nie bem gdzieÊ nie opo dal szla -
ku, mo ̋ e sam go wy ty cza jàc, wie dza
o g∏o sach do bie ga jà cych la su jest
nie zwy kle przy dat nà. Na uka owa
wbrew po zo rom nie jest wca le a˝ tak
trud na. Tym bar dziej, ˝e g∏o sy
wszyst kich eu ro pej skich p∏a zów
i pta ków sà ju˝ za pi sa ne i do st´p ne
w sprze da ̋ y. Oczy wi Êcie przede
wszyst kim s∏u chaç trze ba te go co
w pusz czy pisz czy. Naj le piej za czàç
od wcze snej wio sny, kie dy to ko lej -
ne ga tun ki stop nio wo si´ po ja wia jà.
G∏o sy nie my là si´, nie zle wa jà
w jed no. Ka˝ de go ty go dnia s∏y chaç
coÊ no we go. Oczy wi Êcie cze ka nas
wie le nie spo dzia nek. Cho cia˝ by
fakt, ˝e wie le ga tun ków na Êla du je
g∏o sy in nych. Szcze gól nym mi strzo -
stwem wÊród owych pla gia to rów wy -
ró˝ nia jà si´ szpa ki. Na Êla do waç po -
tra fià po noç na wet dêwi´k za pusz -
cza ne go sil ni ka, co wi´c do pie ro in -
ny ga tu nek! Dla cz∏o wie ka ta kie
umie j´t no Êci sà ra czej nie osià gal ne,
ale nam wy star czy prze cie˝ tyl ko
o nich wie dzieç. Na Êla do wa nie g∏o -
sów la su, dla „te re now ca” rów nie˝
nie zwy kle przy dat ne, jest ju˝ znacz -
nie trud niej szym, ani ̋ e li ich pa mi´ -
cio we opa no wa nie i roz po zna wa nie.

Mi cha∏ Ksià ̋ ek
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Nag∏y furkot skrzyde∏ sp∏oszonego

ba˝anta wystraszy∏ ju˝ nie jednego

spacerowicza... 
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