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ptaki wokó∏ nas

Ja strzàb wa ̋ y prze ci´t nie od 880 do 1200 gram (sa mi ce sà za wsze wi´k sze od sam ców). Nasz ja strzàb,
wy st´ pu jà cy na te re nie Pol ski (Ac ci pi ter gen ti lis), za sie dla ca ∏à Eu ro p´, a tak ̋ e po ∏u dnio wo -za chod nià
Azj´ i te re ny Ma ro ka.

Dariusz Dura

Dra pie˝ ne pta ki
– „I ci chym Êci ga ∏em go lo tem...”
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WWPol sce uwa ̋ a ny jest za ga tu nek nie -
zbyt licz ny, a je go li czeb noÊç okre Êla
si´ na ok. 4000 par. Do ro s∏e ja strz´ -

bie sà za sad ni czo pta ka mi osia d∏y mi, cho cia˝
nie któ re osob ni ki, po za koƒ czo nym se zo nie
l´ go wym, mo gà prze miesz czaç si´ na od le -
g∏oÊç do 50 km. Roz pi´ toÊç skrzy de∏ u naj -
wi´k szej sa mi cy ja strz´ bia w Pol sce to
160 cm! Pod sta wo wà ce chà roz po znaw czà
tych pta ków (za rów no m∏o dych jak i do ro -
s∏ych) jest 4 do 5 sze ro kich pr´g na d∏u gim
ogo nie oraz spo sób la ta nia. Ja strzàb w lo cie
wy ko nu je kil ka p∏yt kich, szyb kich ude rzeƒ
skrzy d∏a mi, na st´p nie szy bu je nie ru cho mo,
po chwi li po wta rza ten rytm ude rzeƒ i szy -
bo wa nia. W cza sie po Êci gu ro bi wi´ cej ude -
rzeƒ skrzy d∏a mi, ale spo sób la ta nia za cho wu -
je ten sam sche mat. Ten rytm lo tu ja strz´ bia
jest zna ko mi tym spo so bem po ru sza nia si´
w g´ stych za ro Êlach, bo wiem le cà cy ptak
ude rza skrzy d∏a mi w miej scach, gdzie na po -
ty ka prze strzeƒ wol nà od ga ∏´ zi, a od cin ki,
gdzie sà ga ∏´ zie, po ko nu je ze z∏o ̋ o ny mi
skrzy d∏a mi. Na wet kon ty nu ujàc lot, omi ja jàc
prze szko dy, po tra fi pra co waç to jed nym, to
dru gim skrzy d∏em (gdy dru gie jest nie ru cho -
mo roz po star te).

Ja strzàb, ja ko ptak te re nów za drze wio -
nych, w∏a Ênie w gàsz czu mo ̋ e wy ko rzy staç

swo je atu ty, gdy nie wie dzieç skàd, znie nac -
ka, wy pa da na swo jà zdo bycz. Nie po lu je na
d∏u gich dy stan sach. Ata ku je ce le od 200 do
mak sy mal nie 500 m. Po lu je on na ka˝ dà cie -
p∏o krwi stà zwie rzy n´, któ rà mo ̋ e do paÊç.
Je go ofia ra mi pa da jà wi´c ptasz ki ma ∏e – jak
wró bel, ale te˝ sto sun ko wo du ̋ e jak ba ̋ an -
ty czy kacz ki. Po lu je te˝ na mniej szych po -
bra tym ców, bo je go ofia ra mi sà cza sem pu -
stu∏ ki czy kro gul ce. Z dra pie˝ ni ków noc nych
je go ofia rà pa da cza sem pusz czyk. WÊród
ssa ków zdo by czà by wa jà kró li ki, wie wiór ki,
drob ne gry zo nie, a cza sa mi ja kiÊ ma ∏y dra -
pie˝ nik jak na przy k∏ad ku na. Je Êli ja strzàb
uzy ska do st´p do atrak cyj ne go ∏o wi ska, bar -
dzo szyb ko si´ spe cja li zu je, do pro wa dza jàc
swe ata ki do per fek cji. Ma to miej sce na
przy k∏ad wte dy, gdy w re wi rze dra pie˝ ni ka
znaj du je si´ ko lo nia gaw ro nów. W po rze
gaw ro nich l´ gów udzia∏ tych pta ków w ja -
strz´ biej die cie do cho dzi do 80%! Zda rza
si´, ˝e ja strzàb po lu je jaw nie na otwar tej
prze strze ni. Dzie je si´ tak z re gu ∏y wte dy,
gdy po lu je na go ∏´ bie do mo we. Wy pa da
wów czas na krà ̋ à ce nad go ∏´b ni kiem go ∏´ -
bie. Je Êli nie zo sta nie w po r´ do strze ̋ o ny,
wpa da w sta do, któ re roz pierz cha si´ w po -
p∏o chu, a on Êci ga jed nà ofia r´. Je ̋ e li go ∏´ bie
go do strze gà – wzbi ja jà si´ w gó r´, za ta cza -

jàc kr´ gi. Ja strzàb krà ̋ y pod ni mi, wy ga nia jàc
je co raz wy ̋ ej. W pew nym mo men cie, gdy
go ∏´ bie sà ju˝ bar dzo wy so ko, od sta da od ry -
wa si´ pierw sza sztu ka i, o dzi wo, ja strzàb
nie za wsze jà go ni. To dla te go, ˝e nie jest to
je go upa trzo na ofia ra. Ja strzàb bo wiem ju˝
w mo men cie roz po cz´ cia po lo wa nia wy bie -
ra sztu k´, któ rà ma szan s´ z∏a paç. Tak, jak
w t∏u mie mo˝ na za uwa ̋ yç ku le jà ce go cz∏o -
wie ka, tak ja strzàb wy ∏u sku je wzro kiem
osob ni ki naj s∏ab sze, któ re da jà szan s´ po wo -
dze nia ata ku. Za tà w∏a Ênie sztu kà rzu ca si´
w dó∏, chwy ta jà i uno si, cz´ sto na oczach
roz wÊcie czo ne go w∏a Êci cie la go ∏´ bi! Ta kie ∏o -
wy i spo ra dycz ne wy pra wy po drób po wo -
du jà, ˝e ja strz´ bia ota cza nie na wiÊç lu dzi,
wsku tek cze go ten pi´k ny dra pie˝ nik jest
bez li to Ênie t´ pio ny na wet przez tych, któ -
rym nic nie za wi ni∏. Dra pie˝ ni ki (na przy k∏ad
ja strzàb lub so kó∏), po schwy ta niu zdo by czy,
naj pierw do k∏ad nie osku bu jà jà z piór lub
sier Êci. Ten od ruch s∏u ̋ y mi´ dzy in ny mi Êcie -
ra niu dzio ba. Po twier dzo no to u pta ków
trzy ma nych w nie wo li. Prze g∏o dzo ny ja -
strzàb rzu ca si´ na po da ne go mu mar twe go
szczu ra i roz ci na jàc mu skó r´, za czy na ∏ap -
czy wie po ̋ e raç. Gdy si´ na sy ci, do pie ro
wów czas za bie ra si´ do osku by wa nia sier Êci
na po zo sta ∏o Êciach skó ry, któ rej zresz tà po
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osku ba niu nie do ja da. Od wrot nie za cho wu je
si´ ptak b´ dà cy w do brej for mie – naj pierw
za wsze do k∏ad nie osku bu je ofia r´. Oczy wi -
Êcie, mi mo ta kie go sta ran ne go osku by wa nia
zdo by czy, pió ra i sierÊç sta no wià wraz z po -
∏kni´ ty mi ko Êç mi oko ∏o 20% ob j´ to Êci po ̋ y -
wie nia. Po karm jest prze trzy my wa ny w wo -
lu oko ∏o 10 go dzin, tam jest roz mi´k cza ny
wraz z ko Êç mi, na st´p nie prze do sta je si´ do
˝o ∏àd ka gru czo ∏o we go, w któ rym jest tra wio -
ny che micz ne. Dal szy etap tra wie nia od by wa
si´ w po ∏o ̋ o nym po ni ̋ ej ˝o ∏àd ku mi´ Ênio -
wym. Na gra ni cy ˝o ∏àd ka gru czo ∏o we go i wo -
la ufor mo wa na zo sta je wy pluw ka sk∏a da jà ca
si´ z nie stra wio nych piór, sier Êci i pa zu rów.
Wy pluw ka jest kszta∏ tu klu ski, a jej roz mia ry
za le ̋ à od pta ka, od któ re go po cho dzi. Kie dy
straw ne cz´ Êci po kar mu zo sta jà wch∏o ni´ te,
wy pluw ka zo sta je usuni´ta na ze wnàtrz
przez prze ∏yk. Ostat ni etap tra wie nia od by -
wa si´ w je li tach, po za ˝o ∏àd kiem. Ka∏ i bia ∏a -
wy mocz ucho dzà do wspól ne go zbior ni ka
(klo aki) i do pie ro stàd sà wy da la ne na ze -
wnàtrz. Po roz mo cze niu zna le zio nej wy -
pluw ki mo˝ na stwier dziç, ja kà zdo bycz po -
˝ar∏ dra pie˝ nik. So wy na przy k∏ad nie tra wià
ko Êci i dla te go ich wy pluw ki za wie ra jà nie raz
kom plet ne szkie le ty ma ∏ych gry zo ni. Pta ki
dra pie˝ ne, po dob nie jak cz∏o wiek, sà le wo -
lub pra wo r´cz ne. Pierw szy chwyt szpo na mi

wy ko nu jà z re gu ∏y spraw niej szà no gà. Ja -
strzàb, do Êci gnàw szy na przy k∏ad go ∏´ bia, po
pierw szym chwy cie prze no si si´ na ple cy
ofia ry, aby unik nàç ude rzeƒ skrzy d∏a mi. Po
opad ni´ ciu na zie mi´, chwy ta zdo bycz jed nà
no gà za ∏eb i ∏a pie ostrym dzio bem za szy j´
u pod sta wy czasz ki, szar piàc, by prze rwaç
rdzeƒ kr´ go wy. Dru gà no gà na to miast Êci ska
zdo bycz za ple cy, by prze biç skó r´ i p∏u ca.
Ma to swo je uza sad nie nie w bu do wie pta -
ka–ofia ry, bo z przo du go ∏àb ma sil ne mi´ Ênie
pier sio we i grze bieƒ most ka, za bez pie cza jà -
cy go przed ura zem „od czo ∏a‘”. Na to miast
z wierz chu chro nio ny jest je dy nie war stwà
piór i cien kà skó rà, dla te go ka˝ dy uraz od
stro ny ple ców jest dla pta ka bar dzo nie bez -
piecz ny. Wca le nie jest tak ∏a two, upo lo waç
coÊ do je dze nia! Pta ki w wi´k szo Êci ma jà wy -
Êmie ni ty wzrok. Obo wià zu je rów nie˝ za sa da
wza jem ne go ostrze ga nia si´ o nie bez pie -
czeƒ stwie. Udo wod nio no, ˝e naj wi´k szym
pro ble mem pta ków dra pie˝ nych jest wza -
jem ne ostrze ga nie si´ ich po ten cjal nych ofiar,
mi mo ˝e na le ̋ à do in nych ga tun ków.
Ostrze gaw cze g∏o sy si ko rek czy ja skó ∏ek sà
do sko na le ro zu mia ne przez in ne ga tun ki pta -
ków. Skrzy dla te dra pie˝ ni ki mu sia ∏y wo bec
te go wy pra co waç tak ty ki pro wa dzà ce w re -
zul ta cie do upo lo wa nia ofia ry. 
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