
Dla większości ludzi sowy to tajemnicze, nieosiągalne ptaki, które żyją w gęstych ostępach lasów. Część prawdy 
w tych twierdzeniach jest. Sowy ze względu na swoje zachowania są najsłabiej poznaną grupą ptaków. Nocny tryb 
życia utrudnia dobrze poznanie tych ptaków. Większość gatunków sów, a w Polsce jest ich 9 gatunków lęgowych, 
gniazdują w lasach, gdzie składają swoje jaja w dziuplach, w opuszczonych gniazdach innych ptaków czy bezpo-
średnio na ziemi. Do gatunków typowo leśnych zaliczamy: puchacza, sóweczkę, włochatkę, puszczyka uralskiego, 
puszczyka oraz uszatkę, przy czym dwa ostatnie gatunki gniazdują także w zadrzewieniach miejskich i wiejskich. 
Jedynym gatunkiem sowy związanym z otwartymi terenami jest uszatka błotna, która niestety drastycznie zmniej-
sza swoją liczebność.

Są jednak gatunki sów związane wyłącznie w osiedlami ludzkimi, które obserwator przy odrobinie szczęścia 
może zaobserwować. Płomykówka i pójdźka, bo o nich tu mowa, to gatunki zmniejszające swoja liczebność i o ile 
znalezienie stanowiska lęgowego płomykówki jeszcze nie należy do trudnych zadań, to w przypadku pójdźki jest 
to o wiele trudniejsze.

Zanim przybliżę sylwetki tych ptaków, może najpierw coś na temat zabobonów, które towarzyszą od wieków 
naszym bohaterom. Niestety w większości krajów sowa kojarzona była z czymś negatywnym. W dawnym Egipcie, 
Indiach, Japonii, Ameryce Północnej i Środkowej sowa to omen nieszczęścia i śmierci. W Chinach wzbudzała lęk, 
była uosobieniem błyskawicy, letnich przesileń. Wierzono, że zanim młode sowy nauczyły się latać wydziobywały 
swym matkom oczy. Zakazywano wystawiania na słońce dziecięcych ubrań, ponieważ mogły być one zaczarowane 
przez sowę. W wierzeniach prasłowiańskich demon - strzyga przybierał często postać sowy, która przychodziła do 
osad ludzkich, aby pić krew ludzi, bądź domowych zwierząt. Z postacią sowy związanych jest wiele przysłów i po-
wiedzeń m.in. „sowa na dachu kwili, umrzeć komuś po chwili”. Sama nazwa sowa = zowa - ptak zowiący, sugero-
wała ptaka zwiastującego śmierć. Jednak w wierzeniach ludowych można znaleźć także pozytywy.  Sowa – pójdźka, 
była atrybutem Ateny (Sowiooka) greckiej bogini mądrości, sztuki, wojny sprawiedliwej; stąd nazwa rodzajowa 
pójdźki Athene. W obecnych czasach sowę traktuje się więc jako symbol mądrości.

Głos samicy puszczyka „powij” lub „powi” wróżył zajście w ciąże i narodziny dziecka. Płomykówka w niektó-
rych regionach starożytnych Chin postrzegana była jako ptak potrafi ący zapobiegać pożarom. Stawiano więc jej 
rzeźbę na domach.

SOWY W NASZYM SĄSIEDZTWIE

Fot 1. Pójdźka była atrybutem Ateny - greckiej bogini mądrości, sztuki, wojny sprawiedliwej



W dzisiejszych czasach wiadomo jednak, że są to zwykłe przesądy nie mające z prawdą nic wspólnego. Wiadomo 
także, że sowy są wielkimi sprzymierzeńcami człowieka w walce z gryzoniami, które stanowią dla nich podstawowy 
pokarm. W okresie lęgowym, gdy para sów ma na wychowaniu gromadkę dzieci zjadającą ogromne ilości tych ssa-
ków, przyczyniają się przez to do ich znacznej redukcji, a co za tym idzie chronią nasze uprawy. W gospodarstwach, 
gdzie przebywają sowy tak naprawdę nie trzeba trzymać kota, ponieważ sowy skutecznie tępią myszy i norniki. 
Sowy w Polsce objęte są całkowitą ochroną gatunkową tak więc zabronione jest ich zabijanie, płoszenie itp.

Przybliżę teraz sylwetki dwóch gatunków sów.

Płomykówka (Tyto alba)

Gatunek ten posiada spód ciała płowo-żółty (samiec) lub rdzawo-płowożółty (samica),  z czarno-białymi krop-
kami. Wierzch ciała ciemnopopielaty z biało-czarnymi kreskami na pokrywach skrzydłowych. W kontakcie z tym 
gatunkiem pierwsze co się rzuca w oczy to wyraźna biała, sercowata szlara (twarz) otaczająca czarne oczy. Ogólny 
ton ubarwienia tego ptaka jest jasny i obserwując płomykówki latające w pobliżu lamp wydają się one całkowicie 
białe - niczym duch. Samiec odzywa się bardzo charakterystycznym głosem, niczym nie przypominającym głosu 
sowy w ogólnym mniemaniu. Można opisać go jako zachrypnięty krzyk, powtarzający się z dość dużą częstotliwo-
ścią. Oprócz tego wydaje mruczące, przytłumione i skrzeczące dźwięki oraz syczenie. Największe nasilenie aktyw-
ności głosowej przypada na luty – czerwiec. Ptaki odzywają się po całkowitym zapadnięciu zmroku. Gniazduje w 
budynkach ludzkich takich jak: wieże kościelne, transformatory, wentylatory, strychy itp. Niestety głównym za-
grożeniem dla płomykówki jest coraz mniejsza liczba dostępnych budynków. Remonty oraz uszczelnianie wlotów 
powodują, że płomykówka nie ma możliwości dostania się do środka, gdzie mogłaby złożyć jaja.

Pójdźka (Athene noctua)

Jest to gatunek rzadki i podobnie jak u płomykówki zauważa się u niego spadek liczebności. Głównie występuje 
na wschodzie kraju, natomiast na zachodzie występuje praktycznie tylko w dolinie Warty. W związku z tym nie-
zwykle ważna jest ochrona tego gatunku w woj. lubuskim. Pójdźka to niewielka sowa (23-27 cm), z dużą głową i 
krótkim ogonem. Słabo zaznaczona jest szlara - patrząc pójdźce w jaskrawożółte oczy uwagę zwracają białe szerokie 
brwi, które dodają jej powagi. Wierzch ciała brązowy z licznymi białymi plamkami. Spód ciała biały z szarobrązo-
wymi kreskami. Skrzydła zaokrąglone. Lot falisty. 

Głos godowy samca to przeciągłe „ghuukk”, choć niektórzy słyszą to jako „póóójdź”, stąd też jej nazwa. Taki 
głos dochodzący od strony cmentarza wywołuje jednoznaczne skojarzenia, dlatego przez wiele lat gatunek ten był 
prześladowany. W przeciwieństwie do większości gatunków sów, pójdźka wykazuje również aktywność dzienną. 
Zwłaszcza w okresie karmienia młodych ptaków można ją obserwować już kilka godzin przed zmierzchem, jak 
również o poranku. Często ptaki można wypatrzyć wygrzewające się w promieniach słonecznych. 

Fot 2. Dorosła płomykówka Fot 3. Pisklę płomykówki



Głównym zagrożeniem dla pójdźki, podobnie jak u płomykówki, jest brak odpowiednich miejsc na złożenie 
jaj. Uszczelnianie budynków, wycinanie starych dziuplastych drzew - powodują, że ta niewielka sowa ma problemy 
ze znalezieniem sobie lokum. Ważny element w jej życiu w okresie zimowym stanowią otwarte stodoły i strychy 
-  gruba warstwa śniegu skutecznie utrudnia jej łowy, dlatego w tym czasie chętnie poluje na gryzonie w opuszczo-
nych budynkach. 

Zachęcam Państwa do nocnych spacerów w trakcie których można usłyszeć żałosne nawoływania puszczyka od 
strony lasu, chrapliwe krzyki płomykówki z wieży kościelnej czy głośne „póóójdź” od strony sadu.
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fot 4. Pójdźka - ptak dorosły i pisklę


