- 12 (razem nocujacych) i zanim sie rozjasni mozemy uslyszec kilkanascie duetów wokól nas.
Takie wyniki nalezy weryfikowac po przez kolejne nasluchy i obserwacje terenowe.
Na koniec chce zwrócic szczególna uwage na zachowanie ostroznosci w rewirach legowych
i pamiec o bezpieczenstwie legów!
Krzysztof Konieczny
Wykrywanie stanowisk puchacza Bubo hubo
A) Poszukiwania nocne
W okresie przed zlozeniem jaj ptaki intensywnie tokuja, czesto nawolujac w duecie.
Na nizinach ma to miejsce, zaleznie od warunków pogodovvych, od poczatku lutego do
polowy marca. W górach mamy do czynienia z ok. 2-3 tygodniowym opóznieniem. Wczesniej moga równiez pohukiwac, ale wówczas nie mozna miec pewnosci, czy ptak jest
na wlasciwym stanowisku legO\vym. Najlepiej zapoznac sie z glosem puchacza sluchajac
róznych dostepnych nagran. Dodam, ze rzadziej spotykany glos samicy jest znacznie wyzszy, krótszy i na koncu opadajacy. Pohukiwania samca daja sie slyszec z odleglosci nawet
3 km. Gdy glos jest nie\vyrazny i daleki mozna go czasem pomylic z glosem uszatki, dlatego warto pamietac, ze przerwa pomiedzy poszczególnymi zawolaniami u puchacza trwa
ok. 8 sek., zas u uszatki ok. 3-4 sek.
Pierwszy szczyt aktywnosci glosowej wystepuje godzine po zachodzie slonca i trwa ok.
1-2 godziny, nastepne w godz. ok. 21-23 i 2-5. Najwiekszaprzeszkoda- zarówno dla"nadawcy" jak i "odbiorcy" - jest wiatr, opady i, w mniejszym stopniu, zachmurzenie, dlatego
nie powinnismy twardo trzymac sie planów, ale korygowac je zaleznie od warunków pogodowych. Nie znaczy to bynajmniej, ze spelnienie PO\vyzszych \vymogów jest gwarancja
wykrycia tego gatunku, jesli wystepuje on na danym terenie. Regula ta posiada liczne \vyjatki, dlatego kontrole zawsze warto powtarzac, zwlaszcza jesli miejsce wyglada
na "puchaczowe".
B) Poszukiwania dzienne
Czasami lepsza metoda moga okazac sie poszukiwania dzienne. Najlepiej je prowadzic
(ze wzgledów ochronnych) w okresie po wykluciu sie pisklat, a wiec wliczajac ostroznie
pózne legi - na poczatku czerwca. Poszukujemy wówczas:
- resztek ofiar, zwlaszcza charakterystycznych skalpów jezy czy resztek wiekszych gatunkó\v
ptaków (np. myszolowa, wrony, kaczek, ptactwa domowego);
- wypluwek (\vymiar srednio 7-8 x 3-4 cm);
- kalu puchacza w postaci duzych, bialych plam, zazwyczaj na odslonietych eksponowanych miejscach, badz pod starymi rozlozystymi drzewami (stale miejsca odpoczynku czy
rozrywania ofiar);
- piór puchacza;
- pisklat w gniezdzie badz poza nim; starsze piskleta i podloty zebraja o pokarm w godzinach
wieczornych i nocnych (rzadziej za dnia) dobrze slyszalnymi glosami, które mozna opisac
jako krótkie, dwusylabowe "wsziju";
O czym nalezy pamietac planujac poszukiwania puchacza i interpretujac wyniki:

- 13 - puchacz jest bardzo wrazliwy na niepokojenie; samica sploszona z gniazda, nawet
w ostatnich dniach wysiadywania, wraca do niego dopiero po zapadnieciu zmroku (przez
ten czas gniazdo wystawione jest na niebezpieczenstwo spladrowania), badz calkiem go
opuszcza; zaleca sie w zwiazku z tym penetracje wieczorne;
- puchacz moze zmieniac miejsca legu z roku na rok w obrebie tego samego lub kilku potencjalnych terytoriów;
- dojrzewa w 2-3 roku zycia i w niektórych latach moze nie przystepowac do legów;
- glos godowy samca i samicy mozna uslyszec przez caly rok!; duze nasilenie aktywnosci glosowej ma miejsce takze od kwietnia do czerwca;
- puchacz bardzo slabo lub w ogóle nie reaguje na stymulacje glosowa z magnetofonu;
- rewir lowiecki moze byc znacznie oddalony od scislego terytorium legowego;
- puchacz poluje najczesciej na otwartych przestrzeniach, ale takze w starych, przeswietlonych drzewostanach,
gdzie spotkac mozemy liczne slady bytnosci, podobnie jak
w sasiedztwie gniazda;
Romuald Mikusek

Humor z kart
Przedstawiamy nowa porcje humoru z kart. Sa to
rozmaite zabawne sformulowania, pomylki lub zaskakujace interpretacje, slowem cos, co akurat zwrócilo
nasza uwage podczas obróbki danych nadeslanych od
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i poczucie humoru.

Krakwa - osadniki pod Wroclawiem. Tresc karty:
29 V, rano - 2 osobniki, duzo lataja.
Bocian czarny - las na Opolszczyznie. Tresc karty:
19 VI - Kontrola gniazda bociana czarnego w oddziale 180. Pod gniazdem ptasie odchody,
lecz na gniezdzie z jednej strony rosna chwasty.
11 VII - Ponowna kontrola gniazda. Chwasty
na gniezdzie
rosna nadal,
lecz
odchodów
pod gniazdem nie ma.
Blotniak stawowy - pola w pld. Opolszczyznie. Tresc karty:
8 VI - Byl to samiec polujacy nad polami uprawnymi. Zauwazylem go 3 razy, miedzy
godzinami 730 a 13°°. Polowal szybko lecac nad polem, gdy zauwazyl ofiare hamowal i opadal, lub lecial dalej. Gdy odpoczywal szybowal.
Kszyk - teren podmokly w legnickim. Tresc karty:
29 V - l tok., 1,1.
2 samice (glos).
3 VI - 3 tok., 2 wydeptane,
Kszyk - laka na Górnym Slasku. Tresc karty:
l V - Tokujacy samiec, "bee", latajacy wysoko wkolo laki.

