
Słoneczny poranek na rykowisku 
 

Zapowiedź dobrej pogody o świcie następnego dnia zmobilizowała mnie do działania. Żeby przed świtem zająć 
upatrzoną pozycję i nie spłoszyć zwierząt, postanowiłem wyruszyć przed zachodem słońca poprzedniego dnia 
i dobrze przygotować trasę porannego dojścia do zasiadki (czyli miejsca przyczajenia się z aparatem pod osłoną 
naturalnych zasłon z gałęzi i zielska oraz siatki maskującej). Jako niezbędne narzędzie wziąłem duży sekator, 
z prawie metrowymi ramionami, żeby wyciąć w gąszczu nadrzecznej roślinności bezpieczne przejście. Na 
miejscu miałem wybrać najlepsze stanowisko dla siebie oraz dla Sławka Wąsika, autora licznych filmów 
przyrodniczych, z którym śledziłem od początku września tegoroczne rykowisko. Sławek już po południu 
upewnił się przez telefon jakie mam plany.  
- Jedziemy jutro? - zapytał.  
- Oczywiście, że jedziemy. O 4 jestem u ciebie i ruszamy - odpowiedziałem. 
Trasa była podobna jak w poprzednie dni. Samochodem do sąsiedniej wsi, potem pieszo piaszczystą drogą na 
nadrzeczne łąki i zajęcie stanowiska. Tym razem namówiłem Sławka do filmowania od strony rzeki, będąc 
ukrytym w nadrzecznych krzaczorach. Od drogi do rzeki trzeba przejść ok. 400 m skrajem bagnistej łąki. 
Potem przemieścić się jeszcze ok. 100 m wzdłuż rzeki i to był oczywiście najtrudniejszy odcinek trasy. 
W dzień przejście tej trasy przypominało przedzieranie się przez dżunglę nad Amazonką (prawie), a co dopiero 
mówić o pokonaniu tego odcinka w całkowitej ciemności. Dlatego musiałem dokładnie przygotować ścieżkę.  
 
Dojście do rzeki, mimo porytej przez dziki ziemi, oceniłem jako wykonalne. Potem stanąłem nad rzeką 
i zacząłem szukać przejścia w pasie nadbrzeżnych krzaków i drzew. Były dwie możliwości: poruszanie się 
dnem rzeki, lub trasa przez krzaki, gdzie żadnego przejścia nie było i trzeba by je było dopiero wyciąć. Trasa 
dnem rzeki, kiedy planowałem ten wyjazd, początkowo wydała mi się lepsza, chociaż dno nie było stabilne 
i groziło przelaniem się wody do gumowców. Mówiłem wcześniej Sławkowi o potrzebie założenia woderów, 
ale nie spodobał mu się ten pomysł, jako mimo wszystko zbyt ryzykowny. Kiedy niesie się na plecach ciążki 
plecak z dwoma cennymi kamerami, a w dłoniach masywny statyw, nietrudno o utratę równowagi i kąpiel 
w zimnej wodzie razem z cennym sprzętem.  Dla sprawdzenia spróbowałem jednak pokonać odcinek rzeki 
dnem i rzeczywiście omal się nie wykąpałem, kiedy w pewnym momencie błoto nie pozwalało wyciągnąć 
moich gumiaków, by zrobić kolejny krok. Z trudem wygramoliłem się na wysoki brzeg i zacząłem 
przygotowywać przejście brzegiem. Sekator poszedł w ruch i powoli posuwałem się do przodu wycinając 
wszystko, co zagradzało mi drogę. Na ziemi pełno było suchych gałęzi i innych przeszkód. Niektóre z nich to 
nawet nie były grube gałęzie, tylko pnie poprzewracanych przez bobry drzew. Ślady żerowania bobrów były 
widoczne na każdym kroku.  Jeszcze na wiosnę było na tym odcinku rzeki kilkanaście tam wykonanych przez 
bobry i oczywiście okoliczne łąki zalane wodą. Nie wiem jak to zostało załatwione, ale wszystkie te tamy 
rozebrano i rzeka zaczęła płynąć normalnym szybkim nurtem. Bobry jednak nie ustępowały i wciąż próbowały 
odbudowywać tamy, a brzeg rzeki pełen był ich nor.  
Pracowałem nie oszczędzając się prawie dwie godziny. Zrobiłem, jak mi się wydawało całkiem dobrą ścieżkę, 
choć krętą ze względu na rosnące jak i powalone drzewa. Przede wszystkim miała nam umożliwi ć ciche 
dotarcie na miejsce. Kiedy kończyłem te prace i szykowałem maskowanie stanowisk, słońce już zachodziło.  
Wtedy usłyszałem najpierw jeden, a po kilkunastu minutach drugi, odległy wystrzał z broni myśliwskiej. Tak, 
rykowisko  zbliżało się do końca, skoro myśliwi eliminowali z niego kolejnych aktorów. Zacząłem się trochę 
obawiać o bezpieczeństwo w czasie planowanego na jutro skradania się po tym terenie o świcie. 
Następnego dnia wyprawa rozpoczęła się bez przeszkód. Budzik zadbał o to, żebym wstał w środku nocy 
i wyruszył po Sławka, który mieszka kilka kilometrów ode mnie,  zgodnie z planem. Wrzesień w tym roku był 
wyjątkowo deszczowy, co fatalnie wpłynęło na jakość szutrowej drogi, którą powinienem jechać do Krasnej 
Dąbrowy. Kilometr drogi pełnej głębokich kałuż z wodą. Żaden kierowca tego nie lubi, ale od czego ludzka 
pomysłowość. Równolegle do drogi, poza lasem, ciągną się pola, a żyto już dawno ścięte. Wystarczyło 
wyjeździć nową drogę po rżysku. Udało się, bo ziemia sucha, piaszczysta i doskonale się do tego nadawała. 
Taką równiutką, prościutką drogą po rżysku gnałem więc stówą w środku nocy moim ciężkim samochodem, 
a sarny widoczne w długich światłach nie mogły się nadziwić, co się dzieje. Potem ze Sławkiem jeszcze raz 
pokonałem te trasę (niestety, pole później zaorano i ta „autostrada” przestała istnieć).  
Dotarliśmy na miejsce rykowiska zgodnie z planem, czyli w całkowitej ciemności. Jelenie ryczały z różnych 
stron, ale my konsekwentnie wędrowaliśmy w kierunku stanowisk nad rzeką. Dojście nad rzekę było 
z dreszczykiem emocji, bo z tej strony łąki stała okazała ambona i nie było wiadomo czy jest tego dnia pusta, 
czy zajęta. 



Nad rzeką sprawy zaczęły się komplikować. Droga przez wybujałe chwasty nagle gdzieś zniknęła. Trzeba 
było torować przejście na nowo. W pewnym momencie moja prawa noga nie znalazła podparcia i wpadłem do 
nory bobra. Lokatora w niej na szczęście tym razem nie było, bo zdarzyło mi się już wpaść w innym miejscu do 
takiej nory i bóbr uciekał w popłochu robiąc przy tym sporo zamieszania. Dotarliśmy do zrobionej 
poprzedniego wieczora trasy poprzez krzaki i drzewa, ale nie było łatwo utrzymać właściwy kierunek 
poruszania się w całkowitej ciemności. Szliśmy gęsiego, powoli, ja prowadziłem, bo znałem trasę. W pewnym 
momencie usłyszałem chrzęst drewna zgryzanego zębami bobra. Zatrzymałem się. Sławek podszedł blisko. 
Pokazałem kierunek, z którego dobiegał dźwięk. Sławek kiwnął głową, że go to interesuje.  
–Nagram go - szepnął. Zaczął powoli zdejmować swój ciężki plecak, żeby wyjąć mikrofon kierunkowy 
i rejestrator dźwięku. Na nic ostrożność, zrobił przy tym trochę hałasu i nagle usłyszeliśmy jak prawie spod 
moich nóg bóbr skoczył do wody. Nie widzieliśmy go. Skradając się bezgłośnie omal nie nadepnąłem 
żerującego bobra! Nie tylko on się wystraszył, ja też, bo było to bardzo zaskakujące. Inne bobry też 
zareagowały ucieczką na ten alarm i usłyszeliśmy całą serię plusków, gdy w panice uciekały do wody. 
 

Sławek zajął stanowisko w pobliżu, a ja poszedłem jeszcze kilkadziesiąt metrów dalej. Powoli zdjąłem 
plecak ze sprzętem i zacząłem przygotowywać stanowisko. Trafiłem dobrze, to było to miejsce, które sobie 
wcześniej przygotowałem. Tylko ta zupełna ciemność i mgła nie ułatwiały prostych, ćwiczonych przecież tyle 
razy czynności. Gwiazdy świeciły na bezchmurnym niebie, ale to niewiele pomagało. Z plecaka wydobyłem 
siatkę maskującą i krótkie rurki z włókna węglowego (od namiotu), które trzeba było zmontować, by otrzymać 
dwa  długie stelaże, na których rozpiąłem siatkę maskującą (wszystko w prawie zupełnej ciemności). Potem 
statyw i aparat. Jeszcze zestawienie wszystkiego razem, żeby być zupełnie niewidocznym od strony łąki, na 
której spodziewałem się zobaczyć jelenie. Na końcu wyciągnąłem z plecaka małe krzesełko bez oparcia 
i można było zacząć czuwanie. 

Kiedy się już rozwidniało zacząłem przeglądać łąkę patrząc przez lornetkę. Dobrze, że na skraju 
pobliskiego lasu rosły dwie brzozy. Na nie ustawiłem ostrość lornetki. Stopniowo z mroku i mgły wyłaniały się 
odległe kształty. W odległości 200 m, na środku łąki,  żerowało stado dzików. Ledwie je było widać we mgle. 
Takie masywne ciemne cielska. Po pewnym czasie dziki zaczęły się oddalać i ostatecznie dotarły do granicy 
lasu i tyle je widziałem. Potem pojawiło się stado jeleni.  
 

 
 



Łanie i piękny samiec rogacz - chyba dwunastak. Powoli zbliżały się do mnie żerując, ale stale lustrowały 
otoczenie i nasłuchiwały podejrzanych dźwięków. Zacząłem robić zdjęcia. Najpierw na dosyć wysokiej 
czułości, co jak wiadomo odbija się na jakości zdjęć, a potem na coraz korzystniejszych ustawieniach. Z oddali 
słychać było ryczenie innych samców, ale ten, którego obserwowałem, miał całkiem sporo własnych łań 
i prawie nie ryczał. Sporadycznie dołączał do chóru innych samców. 
 

 
 

W pewnym momencie z oddali zaczął się zbliżać inny samiec. Na oko równie okazały. Kiedy byki znalazły 
się blisko siebie, zlustrowały swoje możliwości. Obyło się bez agresji i walki. Ten który przyszedł, uznał, że 
nie ma szans i spokojnie się oddalił. 

 



  
 
Samiec zachowywał się dostojnie. Często przystawał i nieruchomy patrzył na otoczenie. Samice były bardziej 
ruchliwe. 
 

 



Mgły oświetlane pierwszymi promieniami słońca przelewały się nad łąką.  
 

 
 

Stale coś niepokoiło to stado. Odchodziły w inne miejsce, by za chwilę zerwać się do biegu w przeciwnym 
kierunku. Nie zauważyłem, żeby wpatrywały się w moją stronę lub w stronę Sławka. Wiatr też mi sprzyjał. 
Miałem je pod wiatr, więc nie mogły mnie wyczuć. Ponieważ obserwowaliśmy je od kilku dni, zatem udało się 
tym razem ustawić na trasie ich codziennej wędrówki i być naprawdę blisko nich, a pogoda wreszcie dopisała 
i słoneczko podświetliło poranne mgły stwarzając niepowtarzalny nastrój.  

 



 
 

 
 
Jednak rykowisko ma swoje prawa. Mój jeleń też co jakiś czas zaryczał. 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



Kiedy jelenie przekroczyły rzekę i odeszły do bagnistego lasu za moimi plecami, zainteresowałem się 
dzikami po drugiej stronie rzeki. Najbliżej była locha z warchlakami. Robiła co jakiś czas przerwy w żerowaniu 
i czujnie kontrolowała, co robią jej warchlaki. 

 
 

 



Nie mogło zabraknąć lisa. Przez kolejne dni pojawiał się stale w tym samym miejscu i o tej samej porze. 
Polował na tej łące na gryzonie. 
 

 
 

 



 
 
Potem jeszcze na łąkę wybiegły sarny. 

 
 
 



 
 

I zawsze na końcu to samo uczucie – było pięknie, jutro też muszę tu być.  
Kiedy pierwsi grzybiarze maszerowali w stronę lasu, my wracaliśmy ze Sławkiem do samochodu. Kolejna 

udana wyprawa właśnie dobiegła końca. Zapakowaliśmy sprzęt i ruszyliśmy w drogę powrotną. Ale zaraz, 
przecież kiedy mówiłem żonie, że na tych łąkach jest dużo kań, to powiedziała, żebym kilka przywiózł. 
Sławek, jako człowiek lasu, wychowany w leśniczówce, miał być gwarantem, że to co przywiozę, to będą 
rzeczywiście kanie, a nie jakieś muchomory. Zatem szybka decyzja, po hamulcach, wracamy  i szukamy kań. 
Widzieliśmy kilka tam gdzie stał samochód i już je mamy, ale to za mało. Jeszcze szybki marsz na najbliższą 
łąkę, gdzie je wcześniej widziałem i rzeczywiście są. Do koszyka trafia kilka dorodnych okazów. Teraz już 
możemy wracać.   
 
Tekst i zdjęcia Marek Pytlak. 


