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ptaki wokó∏ nas

W poszukiwaniu
z
bia∏oszyjej

Lu bi´ ob ser wo waç pta ki i je fo to gra fo waç. Sta ram si´ wy szu ki waç i ro biç
zdj´ cia no wym ga tun kom, któ rych jesz cze nie wi dzia ∏em. Ta kim w∏a Ênie
pta kiem by ∏a mu cho ∏ów ka bia ∏o szy ja. Ko rzy sta jàc wi´c z mo˝ li wo Êci 
wy jaz du i spo tka nia si´ z nià, wraz z in ny mi pta sia rza mi po je cha ∏em 
do za g∏´ bia jej wy st´ po wa nia, czy li do Pusz czy Bia ∏o wie skiej. 

Maciej R´biÊ

Samiec mucho∏ówki bia∏oszyjej



Cz´Êç pla nu zo sta ∏a wy ko na na, bo uda -
∏o mi si´ spo tkaç ten ga tu nek mu cho -

∏ów ki w dwóch miej scach. Nie ste ty nie by ∏o
do god nych sy tu acji do ro bie nia zdj´ç. Wy glà -
da ∏o na to, ˝e w tym ro ku nie b´ dzie mi ju˝
da ne spo tkaç i sfo to gra fo waç te go pta ka. 

Los by∏ dla mnie jed nak ∏a ska wy i stwo rzy∏
mi ko lej nà szan s´, bo do sta ∏em in for ma cj´,
˝e w Kiel cach, pod czas in wen ta ry za cji pta -
ków w mie Êcie, zo sta ∏a zna le zio na bud ka 
z l´ giem tej ̋ e mu cho ∏ów ki. Tak na mar gi ne -
sie, to mi ∏o mieç ta kie pta ki w swo im mie -
Êcie. 

Bud ka znaj do wa ∏a si´ na te re nie pry wat -
nym. Dzi´ ki ˝ycz li wo Êci w∏a Êci ciel ki mo g∏em
przy stà piç do fo to gra fo wa nia. ˚e by zro biç
do bre zdj´ cia i mieç lep szà per spek ty w´,
mu sia ∏em wejÊç na dra bi n´. Nie wy go d´ pta -
ki zre kom pen so wa ∏y mi bra kiem p∏o chli wo -
Êci. Da ∏y si´ fo to gra fo waç z bli ska. Mu cho -
∏ów ki pra wie nie re ago wa ∏y na mo jà obec -
noÊç. Szko da tyl ko, ˝e bud ka i pta ki znaj do -
wa ∏y si´ w cie niu.

Mu cho ∏ów ka bia ∏o szy ja (Fi ce du la al bi col lis)
to je den z czte rech ga tun ków mu cho ∏ó wek,
któ re przy la tu jà do Pol ski na se zon l´ go wy.
Wy st´ pu je g∏ów nie we wschod niej 
i po ∏u dnio wej cz´ Êci kra ju, ale tyl ko lo kal nie
two rzy licz ne po pu la cje, m.in. w Pusz czy
Bia ∏o wie skiej i Nie po ∏o mic kiej, Biesz cza dach
oraz w do li nie Od ry – na Dol nym Âlà sku 
i Opolsz czyê nie. D∏u goÊç cia ∏a ok. 14 cm,
d∏u goÊç skrzy d∏a 7,7–8,3 cm, ci´ ̋ ar ok. 
14 gram. Ga tu nek ten jest po dob ny do

znacz nie po spo lit szej mu cho ∏ów ki ˝a ∏ob nej.
Sa miec w sza cie go do wej ma upie rze nie bia -
∏o -czar ne i od ró˝ nia si´ od mu cho ∏ów ki ˝a -
∏ob nej bia ∏à ob ro ̋ à, wi´k szym lu ster kiem na
skrzy d∏ach i plam kà na czo le oraz bia ∏a wà
pla mà na ku prze. W okre sie go dów do cho -
dzi mi´ dzy sam ca mi do po ty czek, w cza sie
któ rych pre zen tu jà bia ∏e pla my u na sa dy 

lo tek i pla m´ na czo le. W przy pad ku te go 
ga tun ku im wi´k sze pla my ma sa miec, tym je -
go „ja koÊç”, gwa ran tu jà ca suk ces roz rod czy,
jest wi´k sza („bad ge of qu ali ty”). Sa mi ca jest
nie co ja Êniej sza z sza rà ob ro ̋ à i ku prem.
U sa mic i m∏o dych trud no roz po znaç w te re -
nie ich ga tu nek. Mu cho ∏ów ka bia ∏o szy ja i ˝a -
∏ob na od dzie li ∏y si´ praw do po dob nie do pie ro

w epo ce lo dow co wej. W miej -
scach, gdzie wy st´ pu jà ra zem,
do cho dzi do ∏à cze nia oby dwu ga -
tun ków w pa ry, z któ rych ro dzà
si´ mie szaƒ ce. 
Mu cho ∏ów ka bia ∏o szy ja za miesz -
ku je sta re, wy so ko pien ne la sy li -
Êcia ste i mie sza ne, we wnàtrz
zwar tych kom plek sów le Ênych
oraz sta re par ki. L´ gi od by wa 
w dziu plach lub bud kach. Wn´ -
trze gniaz da wy ∏o ̋ o ne jest bu -
twie jà cy mi li Êç mi, wy Êció∏ k´ two -
rzà: tra wa, w∏o sie i sierÊç. Mu -
cho ∏ów ka bia ∏o szy ja sk∏a da 5–7
bla do nie bie skich jaj, któ re wy sia -
du je przez 12–14 dni, m∏o de
opusz cza jà gniaz do po 15–18
dniach. Pta ki te ˝y wià si´ owa da -
mi chwy ta ny mi g∏ów nie w lo cie.

Fot. M. R´biÊ                      
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