Sóweczka – Glaucidium passerinum 1 415

Sóweczka
Glaucidium passerinum

1. Status gatunku w Polsce
Gatunek bardzo nielicznie l´gowy, rozmieszczony plamowo. Wyst´puje w Karpatach,
Sudetach oraz ich przedgórzach, w Borach DolnoÊlàskich oraz w Puszczy Bia∏owieskiej. Na pozosta∏ym obszarze sóweczka spotykana jest wy∏àcznie na rozproszonych
stanowiskach (Bena 2003, Tomia∏ojç i Stawarczyk 2003, Mikusek 2004a). Maksymalne zag´szczenia, tj. 5–7 par/10 km2, osiàga w Puszczy Bia∏owieskiej i Górach Sto∏owych (Mikusek 2001, R. Mikusek – dane niepublikowane).
2. Wymogi siedliskowe
W Puszczy Bia∏owieskiej sóweczka zasiedla bory Êwierkowe i lasy mieszane, w Sudetach wyst´puje w borach, nierzadko zdegradowanych, do wysokoÊci 1250 m (Gramsz
2003, Mikusek 2004). Zwykle spotykana jest w reglu dolnym mi´dzy 500 a 800 m n.p.m.
(Pa∏ucki 2000, Mikusek 2001, Gramsz i Zajàc – w druku). W Bieszczadach zamieszkuje bory Êwierkowo-jod∏owe z domieszkà buka (åwikowski 1996), zaÊ w Borach
DolnoÊlàskich równie˝ bory sosnowe z domieszkà jedynie Êwierka (Stawarczyk i in.
2007, W. Bena – dane niepublikowane). Wyjàtkowo zasiedla fragmenty kwaÊnej dàbrowy czy gràdu (W. Bena, R. Mikusek – dane niepublikowane).
Preferuje starsze drzewostany z wyraênà pi´trowoÊcià oraz o zró˝nicowanej strukturze wiekowej. W terytorium l´gowym wymaga obecnoÊci kilku dziupli o ró˝nym przeznaczeniu (noclegi, spi˝arnie, l´gi). Ponadto w jej rewirach znajdujà si´ cz´sto tereny
podmok∏e (strumienie, rowy, torfowiska itp.), halizny oraz m∏odniki (np. Mikkola
1983, Mikusek 1996, Domaszewicz 1997).
¸owiska mogà byç znacznie oddalone od stanowiska l´gowego (R. Mikusek – dane
niepublikowane). Poza sezonem l´gowym przebywa w bogatszych lasach liÊciastych
i mieszanych, gdzie ∏atwiej o pokarm (Domaszewicz 1997), zbli˝ajàc si´ nawet do siedzib ludzkich, cz´Êciej na pó∏nocy zasi´gu (Mikkola 1983). Rozmieszczenie przestrzenne sóweczki limituje równie˝ obecnoÊç innych gatunków sów, zw∏aszcza w∏ochatki i puszczyka, które miejscami mogà zajmowaç podobne siedliska (Berg 1992,
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Mikkola 1997), co przejawia si´ izolacjà przestrzennà tych gatunków (Mikkola 1983)
– w górach pionowà (Pačenovsky∂ 1995, Mikusek 2004). Sóweczka w wyjàtkowych
wypadkach wybiera sàsiedztwo w∏ochatki.
3. Terytorializm i wielkoÊç obszaru u˝ytkowanego w okresie l´gowym
Gatunek ten wykazuje zachowania terytorialne. Zaj´cie terytorium g∏osi z wierzcho∏ków drzew. W optymalnych Êrodowiskach dziuple l´gowe mogà byç oddalone od siebie o mniej ni˝ 1 km, jednak rzadko le˝à od siebie w odleg∏oÊci poni˝ej 600 m. Samce mogà nawo∏ywaç przy granicy terytoriów w odleg∏oÊci 150–200 m od siebie – tylko incydentalnie dochodzi do potyczek (R. Mikusek – dane niepublikowane).
Sóweczka jest w pobli˝u gniazda bardzo agresywna wobec obcych osobników swego
gatunku oraz potencjalnych drapie˝ników. Jej terytoria nierzadko przebiegajà wzd∏u˝
widocznych w terenie granic (np. linie oddzia∏owe, drogi, strumienie). Z badaƒ radiotelemetrycznych w Górach Sto∏owych wiadomo, ˝e para u˝ytkuje obszar o wielkoÊci
ok. 1,5 km2 (R. Mikusek – dane niepublikowane).
4. Podstawowe informacje o biologii l´gowej
4.1. Gniazdo
Sóweczka jest dziuplakiem wtórnym. Najcz´Êciej gniazduje w dziuplach dzi´cio∏a du˝ego. Ch´tnie zajmuje budki l´gowe, ale tylko specjalnego typu, imitujàce dziuple naturalne, z otworem o Êrednicy ok. 5 cm (Mikusek 2005). Generalnie nie wykazuje
preferencji wobec wysokoÊci umieszczenia dziupli oraz gatunku drzewa. Mo˝e gniazdowaç w dziuplach wykutych nawet poni˝ej 1 m (W. Scherzinger – informacja ustna).
Fakt, ˝e najcz´Êciej zajmuje dziuple wykute w Êwierku, mo˝e wynikaç z przewagi tego gatunku w preferowanym Êrodowisku. Otwór dziupli skierowany jest najcz´Êciej
na po∏udniowy wschód.
Sóweczka wybiera dziuple w sàsiedztwie z∏omów i g´stych Êwierków w podroÊcie,
w których sk∏ada nadmiar zdobyczy – spi˝arnie (R. Mikusek – dane niepublikowane). Dziuple u˝ytkuje zwykle nie d∏u˝ej ni˝ 2 lata, ale znane sà te˝ przypadki gniazdowania w jednej dziupli przez kilkanaÊcie lat. JeÊli w jednym drzewie jest wi´cej
dziupli, nierzadko u˝ywa ich naprzemiennie. Drzewa z dziuplami sà cz´sto w s∏abej
kondycji (listwy mrozowe, wycieki ˝ywiczne, huby itp.).
4.2. Okres l´gowy
W przeciwieƒstwie do innych sów fenologia l´gowa sóweczki jest ma∏o zmienna pomi´dzy sezonami. Poczàtek sk∏adania jaj przypada na drugà i trzecià dekd´ kwietnia
– wyjàtkowo tylko w marcu (w kraju nie notowano) lub maju (rys. 25).
Sóweczka odbywa jeden l´g w roku. Brakuje doniesieƒ o powtarzaniu l´gu po stracie
(Mikusek 2001, materia∏y niepublikowane).
4.3. WielkoÊç zniesienia
Sk∏ada 2–7 jaj, zwykle jednak 4–5, w odst´pach 1,5 dnia. Notowano spadek wielkoÊci zniesienia wraz z up∏ywem sezonu l´gowego (Mikkola 1983, R. Mikusek – dane
niepublikowane).
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Inkubacja jaj
Piskl´ta
Ryc. 25. Fenologia g∏ównych etapów okresu l´gowego sóweczki. Kolorem ciemnozielonym zaznaczono okres najpowszechniejszego wyst´powania danego etapu, kolorem jasnozielonym – skrajne
terminy.

4.4. Inkubacja
Wysiadywanie zaczyna si´ od przedostatniego lub ostatniego jaja. Wysiaduje wy∏àcznie samica, przez ok. 28 dni. Samiec w tym czasie samotnie poluje i donosi pokarm,
który przekazuje samicy w odleg∏oÊci do 30 m od dziupli, wyjàtkowo dalej.
Klucie pisklàt, niemal lub ca∏kowicie synchroniczne, nast´puje prawdopodobnie
w ciàgu 1–3 dni (Mikkola 1983, Mikusek 2001).
4.5. Piskl´ta
Piskl´ta przebywajà w dziupli przez 28–32 dni i sà karmione wy∏àcznie przez samic´, która bierze udzia∏ w polowaniach, gdy piskl´ta nie wymagajà ju˝ ogrzewania (R.
Mikusek – materia∏y niepublikowane).
Piskl´ta wylatujà z dziupli w ciàgu 2–4 dni (wi´kszoÊç pisklàt z l´gu w trakcie jednego dnia) i od razu dobrze latajà (Mikusek 2001). Tylko wyjàtkowo làdujà na ziemi,
zwykle na stokach, gdy podlatujà w gór´ zbocza. Po wylocie przez krótki czas, wysoko w koronach drzew karmione sà przez samic´, która rozdziela pokarm pomi´dzy
potomstwo.
Samica opuszcza rodzin´ jeszcze przed jej rozpadem – 1–2 tygodni po wylocie pisklàt
z dziupli, gdy ju˝ samodzielnie potrafià rozrywaç pokarm (R. Mikusek – dane niepublikowane). Obowiàzki rodzicielskie przejmuje wówczas samiec, przekazujàc m∏odym
pokarm w ca∏oÊci. Usamodzielnienie si´ m∏odych nast´puje po ok. 30 dniach od wylotu z dziupli (Mikusek 2005, dane niepublikowane).
4.6. Identyfikacja l´gu – gniazdo, jaja i piskl´ta
Sóweczka nie wyÊciela dziupli. Jej jaja sà bia∏e, o wymiarach 28 x 23 mm (Mikkola
1983, Mikusek 2001). W okresie sk∏adania jaj i inkubacji brak wyraênych Êladów
u˝ytkowania dziupli. Us∏yszawszy drapanie w pieƒ samica nie schodzi z jaj, ale k∏apie dziobem – g∏os ten jest jednak s∏abo s∏yszalny. Tylko wyjàtkowo staje w oknie
dziupli.
Pierwsze, odosobnione czyszczenie dziupli przez sóweczk´ ma miejsce tu˝ przed z∏o˝eniem jaj, a kolejne dopiero w dniu wyklucia si´ pisklàt – samica wyrzuca skorupy
bezpoÊrednio pod dziupl´ (cz´Êç zjada lub wynosi dalej). Regularne czyszczenie dziupli zaczyna si´ dopiero ok. 3 dnia po wykluciu si´ pisklàt i koƒczy z chwilà wylotu
ostatniego z nich. Kilka dni po wykluciu pisklàt samica pozbywa si´ nieczystoÊci zalegajàcych na dnie dziupli – resztek pokarmu (g∏ównie pióra), wypluwek (Êredni wymiar 25 mm x 10 mm) i próchna – które wyrzuca bezpoÊrednio pod gniazdo, a cz´Êç
wynosi na odleg∏oÊç kilkunastu metrów (R. Mikusek – dane niepublikowane). Ich
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znalezienie wymaga dok∏adnego przeszukania Êció∏ki pod gniazdem. Przez ca∏y okres
l´gowy w bezpoÊrednim sàsiedztwie gniazda mo˝na znaleêç wypluwki, resztki pokarmu (cz´sto pióra, nogi, ˝o∏àdki) i bia∏e plamy ka∏u. Samica ma kilka ulubionych
miejsc spoczynku i konsumpcji, dlatego mo˝liwa jest kumulacja tego rodzaju Êladów.
Piskl´ta nawo∏ujà w dziupli wysokimi piskami, przypominajàcymi zawo∏ania samicy,
s∏yszalnymi ju˝ kilka dni po ich wykluciu, z czasem coraz g∏oÊniejszymi i bardziej intensywnymi – trudno je jednak us∏yszeç w odleg∏oÊci wi´kszej ni˝ 25 m. Piskl´ta pojawiajà si´ w oknie dziupli 2–4 dni przed jej opuszczeniem.
M∏ode po wylocie sà ciemniejsze od rodziców i majà wyraêne, bia∏e znaczki wokó∏ oczu
i dzioba. Mogà byç mylone z m∏odymi w∏ochatki, jednak sà wyraênie, drobno plamkowane, od razu Êwietnie latajà, za dnia nieustannie odzywajà si´ i przemieszczajà.
Istnieje niebezpieczeƒstwo b∏´dnej interpretacji obserwacji samicy wlatujàcej z ofiarà do dziupli jako karmiàcej piskl´ta, gdy˝ robi to ona regularnie przed inkubacjà
i w trakcie niej.
4.7. Inne informacje
Cz´Êç samców pozostajàca bez pary odzywa si´ intensywnie jeszcze w maju.
Zimà sóweczka przemieszcza si´ w siedliska z wi´kszym udzia∏em drzew liÊciastych
– tylko cz´Êç terytoriów zimowych pokrywa si´ z l´gowymi. W górach schodzi ni˝ej,
w dolnoreglowe lasy bukowe i mieszane, na nizinach przebywa bli˝ej terenów otwartych, zw∏aszcza halizn, zr´bów, polan i skrajów zadrzewieƒ, chwilami okupujàc nawet
niewielkie zadrzewienia czy szukajàc pokarmu w pobli˝u siedzib ludzkich i na otwartej przestrzeni (R. Mikusek – dane niepublikowane, A. Wajrak – informacja ustna).
5. Strategia liczeƒ monitoringowych
5.1. Liczenie na ca∏oÊci obszaru czy na powierzchniach próbnych?
Liczenia nale˝y prowadziç w okresie toków i poczàtków l´gów, g∏ównie od marca do
kwietnia. Kontrole powinny obejmowaç siedliska borowe, gdzie g∏ównym lub domieszkowym gatunkiem jest Êwierk, w mniejszym stopniu jod∏a. W p∏atach, w których dominuje Êwierk, jego minimalny wiek powinien wynosiç 60 lat. JeÊli stanowi on
wy∏àcznie domieszk´ lub ni˝sze pi´tro starszego drzewostanu (np. boru sosnowego),
mo˝e byç m∏odszy.
Optymalna powierzchnia, na której jedna osoba okreÊla liczebnoÊç gatunku, to ok.
20–30 km2. Przy du˝ym zaanga˝owaniu czasowym kilku osób mo˝e to byç 50 km2.
Na wi´kszych powierzchniach – w miejscach du˝ych zag´szczeƒ sóweczki – liczebnoÊç gatunku mo˝e byç mocno zani˝ona, gdy˝ rzadko w ciàgu jednej kontroli udaje
si´ jednej osobie wykryç wi´cej ni˝ dwa terytoria. Powodem niskiej liczby wykrytych
terytoriów jest krótkotrwa∏a aktywnoÊç dobowa sóweczki, ograniczona do 30–40 minut o wschodzie i zachodzie s∏oƒca (np. Mebs 1998, Mikusek 2005).
Na obszarze o nielicznym lub wàtpliwym wyst´powaniu sóweczki wskazówkà do jej
prawdopodobnej obecnoÊci mo˝e byç silna reakcja wróblowych na odtwarzany g∏os
samca lub samicy (podlatywanie do êród∏a dêwi´ku, g∏osy niepokoju nawet kilku gatunków jednoczeÊnie). MobilnoÊç drobnych ptaków wyklucza jednak bezsporne,
a zw∏aszcza precyzyjne okreÊlenie obecnoÊci sóweczki w takich miejscach (Mikusek
2005).
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5.2. Cenzus czy indeks – co liczyç?
Jednostkà monitoringu jest stanowisko lub terytorium, na którym stwierdzono Êpiewajàcego samca. Rzadko obserwuje si´ samic´ czy te˝ wykazuje stwierdzenia wy˝szej
kategorii l´gowoÊci (para ptaków, dziupla l´gowa, rodzina).
6. Techniki kontroli terenowej
6.1. Ogólne okreÊlenie metodyki
Reagujàcy na wabienie samiec zbli˝a si´ do êród∏a dêwi´ku, dlatego zaraz po jego odpowiedzi wabienie nale˝y przerwaç i szybko przemieÊciç si´ w kolejne, potencjalnie l´gowe miejsce, poza strefà s∏yszalnoÊci poprzednio zwabionego samca (co najmniej 500
m). Aby nie zosta∏ zwabiony ten sam ptak, w nowym miejscu powinno si´ wabiç ciszej
i w stron´ przeciwnà do poprzednio wykrytego samca. Najlepszà metodà jest szybkie
przemieszczanie si´ na rowerze i wabienie co ok. 200 m przez ok. 1,5 minuty.
Wabienia nocne sà niewskazane. Sóweczka przejawia nocnà aktywnoÊç g∏osowà tylko na poczàtku sezonu. Poniewa˝ w nocy widzi s∏abo, poprzez wabienie nara˝amy jà
na ataki wi´kszych gatunków sów. Jednak w szczególnie jasne noce, w okresie pe∏ni
ksi´˝yca i przy bezchmurnym niebie, aktywnoÊç g∏osowa samców sóweczki mo˝e byç
wyjàtkowo d∏ugotrwa∏a. W tym czasie warto przeprowadziç kontrol´ na ca∏ej powierzchni, bez stosowania stymulacji g∏osowej.
JeÊli sà wàtpliwoÊci czy podejrzenia zwiàzane z obecnoÊcià gatunku, uzupe∏nieniem
mogà byç obserwacje lipcowe – po opuszczeniu przez rodzin´ gniazda. Wykrycie rodzin jest prawdopodobne, tym bardziej ˝e straty w l´gach sà u tego gatunku niewielkie. Przemieszczajàc si´ pieszo lub na rowerze nale˝y wabiç ptaki, naÊladujàc g∏os
samca z pokarmem (ciche gwizdy, ok. 4-sekundowe przerwy). Na g∏os ten odpowiadajà samce oraz podloty ˝ebrzàce o pokarm, które po wylocie z dziupli wcià˝ pozostajà w terytorium rodziny.
6.2. Siedliska szczególnej uwagi
Kontrole powinny obejmowaç siedliska borowe z du˝ym lub dominujàcym udzia∏em
Êwierka. Na powierzchniach o du˝ym zag´szczeniu puszczyka mo˝na si´ spodziewaç braku sóweczki. Trasy przemarszu dobrze jest planowaç wczeÊniej, na podstawie map drzewostanowych, tak aby w odpowiednim czasie znaleêç si´ w optymalnym Êrodowisku.
6.3. Liczba kontroli i ich terminy
Dla potrzeb monitoringu wystarczajàca mo˝e byç jedna kontrola ca∏oÊci obszaru po∏àczona z wabieniem. JeÊli przeprowadzi si´ jà w odpowiednim okresie roku i doby,
istnieje szansa wykrycia wszystkich terytoriów. Wskazane jest równie˝ wykonanie
drugiej kontroli.
Wabienie nale˝y prowadziç od drugiej dekady marca do po∏owy kwietnia. Podczas
wczeÊniejszych wabieƒ mo˝na wykrywaç ptaki, które okupujà jeszcze zimowe terytoria. Stymulacja prowadzona w ciàgu dnia równie˝ mo˝e przynieÊç pozytywny wynik,
jednak rekcja sóweczek jest wtedy zdecydowanie s∏absza ni˝ wieczorem i dotyczy
g∏ównie ptaków przebywajàcych w pobli˝u miejsca wabienia.
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6.4. Pora kontroli (pora doby)
Efektywna kontrola powinna zaczynaç si´ w momencie zachodu s∏oƒca (d∏ugoÊç
trwania ok. 40 minut) oraz rano i trwaç tyle samo przed wschodem s∏oƒca.
Skuteczniejsze sà kontrole wieczorne. W przypadku nocnej aktywnoÊci g∏osowej sóweczki kontrole nale˝y kontynuowaç „do oporu”, ale bez stosowania stymulacji g∏osowej!
6.5. Przebieg kontroli w terenie
Zaleca si´ szybkie przemieszczanie, najlepiej rowerem, pozwalajàce na ciàg∏y nas∏uch
mi´dzy punktami, z cz´stà stymulacjà g∏osem godowym samca. Liczba wykrywanych
podczas jednej kontroli stanowisk mo˝e wówczas wzrosnàç nawet trzykrotnie (Mikusek 2005). Liczenia prowadzone przez kilka osób dajà du˝à efektywnoÊç.
Kontrole nale˝y prowadziç na trasach dobranych w taki sposób, aby pokryç nas∏uchem zalecanà do badaƒ powierzchni´, bioràc pod uwag´, ˝e gatunek jest s∏yszalny
z ok. 500 m.
Optymalna skala u˝ywanej mapy wynosi 1:20 000.
6.6. Stymulacja g∏osowa
Wabienie odbywa si´ g∏osem godowym samca. Zaleca si´ wabienie gwizdem (ustami), co daje mo˝liwoÊç sterowania si∏à i kierunkiem rozchodzenia si´ dêwi´ku.
Ze wzgl´du na wyjàtkowo krótkà aktywnoÊç g∏osowà sóweczek, wabienie powinno
odbywaç si´ nieprzerwanie w trakcie szybkiego marszu, z krótkimi przerwami na nas∏uch. Podczas kontroli pieszej nale˝y przemieszczaç si´ równym i szybkim krokiem,
wabiàc przez ok. 10 sekund i nas∏uchujàc przez nast´pne 10–20 sekund. Podczas
przemieszczania si´ rowerem nas∏uchy nale˝y prowadziç co ok. 500 m przez ok. 30
sekund, podczas nas∏uchu chwilami wabiàc.
7. Interpretacja zebranych danych
Podobnie jak w przypadku wi´kszoÊci gatunków sów, wystarczajàcym kryterium l´gowoÊci jest zaj´te terytorium, czyli rejestracja samca nawo∏ujàcego w odpowiednim
Êrodowisku. Takie stwierdzenie mo˝na interpretowaç jako ptaka prawdopodobnie l´gowego. Obserwacja pary ptaków daje podstawy do stwierdzenia gniazdowania pewnego. Nie ma koniecznoÊci potwierdzania wy˝szych kategorii l´gowoÊci czy dokumentowania statusu samca (samotny czy z partnerkà).
8. Techniki wyszukiwania gniazd
Poszukiwanie gniazd poprzez kontrol´ znanych dziupli jest ma∏o skuteczne. Wiele
z nich jest trudno wykrywalnych lub wr´cz niewidocznych. Do poszukiwaƒ dziupli
w promieniu ok. 30 m mo˝e jednak sk∏oniç nagromadzenie pod drzewem, w odpowiednim Êrodowisku, wypluwek (Êredni wymiar – 25 mm x 10 mm) i ka∏u czy te˝
ofiar ze spi˝arni sóweczki (zwykle pozbawione g∏owy) oraz piór i resztek ofiar pod
drzewami, Êwiadczàcych o konsumpcji. Wyjàtkowo liczne nagromadzenie tego rodzaju Êladów (zw∏aszcza pozosta∏oÊci po czyszczeniach dziupli) spotkaç mo˝na w okresie
karmienia pisklàt (patrz pkt. 4.6). Nale˝y wtedy zwracaç uwag´ równie˝ na drzewa
o s∏abej kondycji, w tym uschni´te i usychajàce, z naciekami ˝ywicznymi, ze sp´kaniami itp., w których cz´Êciej wyst´pujà dziuple.
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Cichymi gwizdami imitujàcymi g∏os samca przyby∏ego z pokarmem mo˝na wywabiç
samic´ z dziupli, która wracajàc do niej, wska˝e jej po∏o˝enie. W pierwszej i drugiej
dekadzie marca, przed pojawieniem si´ na stanowiskach samic, samce oblatujà terytoria, d∏u˝ej zatrzymujàc si´ przy dziupli, nierzadko ju˝ po wschodzie s∏oƒca. Tylko
niekiedy reklamujà dziupl´, stojàc w jej otworze i odzywajàc si´ cichymi „szczebiotami”. Takie zachowania jak kopulacja i przekazanie przez samca pokarmu samicy, odbywajà si´ w najbli˝szym sàsiedztwie gniazda (zwykle do 50 m) i towarzyszy im odwiedzanie dziupli.
9. Zalecenia negatywne
Liczenia prowadzone podczas jesiennej aktywnoÊci g∏osowej sóweczki informujà jedynie o zajmowanych przez nià w tym okresie siedliskach i tylko czasami pokrywajà si´
ze stanowiskami l´gowymi. Nawo∏ywaç si´ wtedy b´dà tak˝e tegoroczne m∏ode poszukujàce terytoriów. LiczebnoÊç sóweczek ustalona jesienià nie odpowiada jej liczebnoÊci wiosnà. Rozbie˝noÊci sà spowodowane g∏ównie przez ÊmiertelnoÊç cz´Êci osobników, zale˝nà od zimowych warunków pogodowych.
Nie nale˝y wabiç ptaków w nocy oraz w obecnoÊci odzywajàcych si´ innych gatunków sów, szczególnie puszczyka uralskiego i zwyczajnego oraz puchacza.
10. Bezpieczeƒstwo ptaków i obserwatora
Sóweczka jest ma∏o p∏ochliwa i nie porzuca l´gu w wyniku kontroli gniazda. Bez potrzeby nie nale˝y jednak podchodziç pod dziupl´ na odleg∏oÊç mniejszà ni˝ 20 m.
Utrapieniem jest bezkrytyczne stosowanie przez obserwatorów wabienia, do chwili
a˝ b´dzie mo˝na zobaczyç ptaka. W momencie identyfikacji sóweczki i lokalizacji
miejsca stwierdzenia, wabienie nale˝y przerwaç! Jego nadmierne stosowanie zak∏óca
naturalny rytm dobowy ptaków, a jednoczeÊnie ogranicza mo˝liwoÊç zdobycia pokarmu, co ma szczególne znaczenie w okresie karmienia pisklàt.
Zdarza si´, ˝e sóweczki napastujà cz∏owieka kontrolujàcego l´g – atakujà wówczas r´ce i g∏ow´, cz´Êciej jednak symulujà atak.
Romuald Mikusek
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