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Na swiecie zyje okolo 190 ~atunków sów i wciaz odkrywane
sa nowe. Na przyklad w 1999 roku na wyspach Indonezji odnaleziono nowy ~atunek nalezacy do rodzaju sowic Ninox N. ios. a w roku 2002 opisano nowy ~atunek sóweczki GIaucidium mooreorum z lasów deszczowych Brazylii. Na dobrze
spenetrowanym
kontynencie europejskim nie nalezy sie raczej spodziewac takich rewelacji.
Warto sobie uswiadomic. ze fauna dane~o obszaru jest scisle
powiazana z klimatem. szata roslinna. zdolnoscia przystosowywania sie i rozprzestrzeniania
~atunków. ich historia i wieloma innymi czynnikami. Dzis niestety najwiekszy wplyw na
stabilnosc ekosystemów ma czlowiek. Zmiany zachodza na
naszych oczach i w o~romnym tempie. Obrazuja to chociazby mapy rozmieszczenia zwierzat dolaczane do atlasów i innych publikacji i co jakis czas aktualizowane, nie tylko dla te~o. ze lepiej poznalismy tereny wczesniej slabo zbadane. ale
i dlate~o. ze udalo nam sie wiecej dowiedziec o zwierzetach.
których
obserwacja
przysparza
szcze~ólnych
trudnosci.
Wsród ptaków do takich trudnych obiektów naleza sowy.
W Europie zyje 11 rodzajów i 17 ~atunków sów. z te~o cztery
~atunki rzadko tu zalatuja albo spotyka sie je na krancach
kontynentu. W Polsce stwierdzono obecnosc 13 z nich, a 9 le~nie sie tu re~ularnie. Sposród sów. które pojawiaja sie w Polsce bardzo rzadko. wymienic nalezy syczka. Qtus scops.
Gniazduje on nieco liczniej w poludniowo-wschodniej
Slowacji. a w 2001 roku slyszano nawolujace~o samca równiez
w naszej czesci Karpat. Syczek zywi sie ~lównie wiekszymi
owadami (chrzaszczami). których u nas rzeczywiscie nie ma
zbyt duzo. choc w miare ocieplania sie klimatu moze sie to
zmienic. Sowa sniezna. Bubo scandiaca takze nie znajduje
w Polsce wystarczajacej ilosci pokarmu. który stanowia w stalym obszarze jej bytowania ~lównie lemin~i. Jedynie w tych
latach, ~dy na pólnocy jest ich malo, sowy sniezne spotyka
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zwyczaje

sie w Polsce czesciej. koczujace w poszukiwaniu pokarmu.
Nie ~niazduja tu jednak i raczej nie wydaje sie to mozliwe. Inny ~atunek sowy. puszczyk mszarny. Strix nebuIosa. pojawia
sie dosc re~ularnie w Puszczy Bialowieskiej. ~dzie przebie~a
~ranica je~o wystepowania. Prawdopodobnie
nie ~niezdzi sie
po polskiej stronie. ale juz w sasiedniej czesci. bialoruskiej. le~nie sie re~ularnie kilka par.
Sowa wykazujaca "typowe" wedlu~ naszych wyobrazen cechy jest puszczyk. Strix aIuw. naj pospolitsza sowa w Polsce.
Zamieszkuje on zyzniejsze lasy. ~lównie lisciaste i mieszane,
kepy drzew. aleje. parki i cmentarze. Puszczyk prowadzi osiadly tryb zycia. aktywny jest ~lównie noca. a dzien przesypia
w ukryciu. Wzrok ma nie az tak doskonaly. zeby mó~l widziec
w zupelnych ciemnosciach.
ale mimo to jest swietnie wyposazony przez nature do zdobywania pokarmu. Miedzy innymi
posiada zdolnosc przestrzenne~o widzenia (je~o oczy zwrócone sa do przodu. przez co pola widzenia prawe~o i lewe~o
oka znacznie na siebie nachodza) i moze wykonywac obroty
~lowy o 270 stopni. a "zabki" na krawedziach piór skrzydel niweluja szum podczas lotu. Asymetryczne malzowiny uszne
powoduja. ze dzwiek nie dociera do oboj~a uszu jednoczesnie. co pozwala ptakowi na precyzyjne zlokalizowanie zdobyczy. I jeszcze jeden atut. koncentrycznie
ulozone pióra wokól dzioba. zwane szlara. dzialaja jak talerz satelitarny. pote~ujac sy~naly dzwiekowe.
Bardzo wczesnie. bo juz w zimne styczniowe noce. mozna
uslyszec ~odowe zawolania samców oznajmiajace zajecie terytoriów. Puszczyki sa mono~amiczne.
pary lacza sie zwykle
na jeden sezon. Juz pod koniec stycznia samica moze zlozyc
jaja. Tak wczesne le~i zdarzaja sie zwlaszcza w duzych miastach. ~9zie latwiej o stabilne pozywienie i ~dzie wiosna
przychodzi szybciej. Puszczyk nie buduje ~niazd. samica skla-

~a jaja bezposrednio na zastanym podlozu, którym moze byc
obszerna dziupla w wypróchnialym
drzewie, budka legowa,
--ieza obserwacyjna, stare IJniazdo innego gatunku itp. Wy3adY'\vanie zaczyna od pierwsze~o jaja, piskleta wykluwaja
3? wiec w znacznych odstepach czasu. Opuszczaja gniazdo,
:.:LTlimnaucza sie latac, w dru~iej szacie puchowej. Jesli nie.:dolne do lotu piskleta spadna na ziemie, przed naziemnymi
--apieznikami ratuje je instynktowna umiejetnosc wspinania
~G po pniu drzewa za pomoca szponów i dzioba. Robia to do~2<male. Przez nastepne dwa do trzech miesiecy pozostaja
;KX:i opieka rodziców. Kiedy sie usamodzielnia,
rodzice, do
=iedawna bardzo opiekunczy,
bezlitosnie je przeganiaja.
P>J5Z.czykiwyprowadzaja tylko jeden leg w roku. Dieta tych
;<<.<L[;>ów
jest bardzo bogata, o czym informuja tak zwane wy,;:-! -w!<i, niestrawione
czesci pozywienia wydalane ruchami
~otnymi.
Stanowia one doskonaly material do badania
.='il!adu pokarmowe~o.
~.~l3.jaczatem przed oczami puszczyka jako wzorzec, przypa__ _) sie innym sowom, które nie sa grupa tak szablonowa,
;~~ moze sie to wydawac na pierwszy rzut oka.

ANATOM'A
_-ajdo konalszym nocnym lowca wsród sów jest plomykówR_ Tyto alba. Dzieki wyjatkowej budowie ukladu sluchowe~o
.?OJiafi upolowac ofiare w calkowitych ciemnosciach,
kieru;~csie wylacznie sluchem. Natomiast typowym wzrokowcem
~2S": sóweczka, Glaucidium passerinum. W nocy widzi nawet
;'Onej od czlowieka, za to w dzien bezblednie wylapuje wzroEZ:n najmniejszy ruch wsród listowia, rozróznia bowiem
'Je.:: ry znacznie
lepiej niz inne ~atunki sów. Szlara, która
:.: ~\\ieczki nie spelnia juz swej funkcji, zanika. W ogromna
-=er e akustyczna", szlare, zaopatrzony jest za to puszczyk
=-''1drny. Kierujac sie sluchem, wbija sie z impetem w snieg
:;S)Od kiIkunastocentymetrowej
warstwy puchu wyciaga za",- 7onego ~ryzonia.

,KTYWNOSC
~~e wszystkie sowy sa aktywne wylacznie noca. Puchacz, Buczy plomykówka
potrafia polowac sku:.~anie równiez w dzien. Wieksza szanse na udany atak maja
=2Jdnakw nocy, ~dyz dziala wtedy efekt zaskoczenia. Sówecz2.. !latunek zwiazany z borami i~lastymi, który rozprzestrze~-3 sie coraz szerzej w Europie, prowadzi dzienny tryb zycia,
:2 s czytam i w okresie wschodu i zachodu slonca. Panujacy
-o\"czas pólmrok przypomina noce, z jakimi styka sie ten ga::":""'lek od tysiecy lat na pólnocy zasiegu, w czasie dnia polar::;:~. Dzien to równiez czas aktywnosci uszatki blotnej Asio
3'11meUS, polujacej na otwartych obszarach, choc nierzadko
: .usza na lowy równiez noca.
:::o Dubo, puszczyk

W~t>~ÓWK'
Do niedawna jeszcze uwazano, ze re~ularne wedrówki odbywaja jedynie wlochatka, Aegolius funereus i uszatka blotna,
a pozostale ~atunki sa osiadle lub prowadza bardziej lub
mniej koczowniczy tryb zycia. Jak wykazuja intensywne prace obraczkarskie,
miedzy innymi na naszym wybrzezu, do
grupy mi~rantów zaliczyc mozna równiez uszatke, Asio otus
oraz plomykówke. Warto wspomniec tu o typowym wedrowcu, jakim jest skrajnie rzadki u nas syczek, który prawdopodobnie jako jedyna sowa pokonuje Sahare. Sposród naszych
sów jedynie uszatka zwyczajna i uszatka blotna w okresie zimy skupiaja sie w ~rupy liczace nawet do 50 osobników.

Puchacz wystepujacy w Polsce w liczbie 300-400 par legowych jest pieciokrotnie
ciezszy od puszczyka. Jego ofiara
padaja nawet dorosle lisy. Jako jedyny obok lisa i moze borsuka opanowal sztuke zabijania i zjadania niedostepnej, zdawaloby sie, zdobyczy, jaka sa jeze. Stara sie unikac polykania
kolców, choc nierzadko mozna je znalezc w je~o wypluwkach. W ostatnich latach coraz czesciej jednak musi zadowalac sie polnikami, które na wielu obszarach stanowia jego
glówne pozywienie. Bardzo czesto w diecie puchacza znalezc
mozna szczury, koty, ptaki domowe. Swiadczy to o jego duzej zdolnosci przystosowywania
sie do zmiennych warunków srodowiska i bliskosci sasiedztwa czlowieka. Zycie uszatki zwyczajnej, plomykówki
oraz znacznie rzadszej uszatki
blotnej, a takze wlochatki uzaleznione jest od liczebnosci
malych ~ryzoni, ~lównie polnika i nornicy rudej. W latach
obfitych w ten ich pokarm moga gniazdowac w duzym za~eszczeniu, a nawet w swego rodzaju luznych koloniach,
oraz skladac rekordowa
liczbe jaj. Zwykle le~naca sie
w IJniazdach innych ptaków uszatka moze w takich okresach
skladac jaja nawet na ziemi w uprawach lesnych czy po prostu na polach na podobienstwo
uszatki blotnej, zas plomykówka wyprowadza
do trzech le~ów w rokul Piskleta
w ~niezdzie spotyka sie wówczas nawet w pazdzierniku.
W miesiacach zimowych decyduje sie zlozyc jaja uszatka
blotna. Niestety mlode z takich le~ów czesto ~ina z zimna.
W latach, kiedy malych gryzoni brak, wlochatki na przyklad
mo~a w ogóle nie przystepowac do legów. Jesli okresy braku
pokarmu poprzedzone sa jego obfitoscia, sowy bardzo czesto
tworza spizarnie. Slyna z tego zwlaszcza wlochatka i sóweczka, które w okresie zimowym w jednej dziupli czy budce potrafia z~romadzic nawet 80 ofiar. W sezonie le~owym natomiast spizarniami staja sie kikuty pni i geste galezie swierkowe (sóweczka), zalomy skalne (puchacz), tunele w gestej roslinnosci zielnej (uszatka blotna), a takze balkony na terenach zabudowanych
(pójdzka, Athene noctua).
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Plomykówka
Tyto alba

Pójdzka
Athene noctua
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Uszatka
Asio otus

Sóweczka
Glaucidium
passerinum

Puszczyk
Strix aIuco
Wlochatka
Aegolius funereus

GNfAZ\>O
Uszatka blotna re~ularnie zaklada ~niazdo na ziemi. pod oslona traw. i jako jedyna sowa w Palearktyce buduje ~niazda.
Puchacz czesto wykorzystuje w tym celu pólki skalne. stare
~niazda ptaków drapieznych. ambony czy sto~i siana. Znaleziono nawet ~niazdo wewnatrz mrowiska. Gniazda wprawdzie nie mosci. ale ~romadzacy sie z czasem material w postaci resztek ofiar i wypluwek stanowi miekka i ~ruba podsciólke. Wlochatka re~ularnie wykorzystuje dziuple po dzieciole
czarnym. sóweczka zas. prawdopodobnie
w obawie przed
liczna w lasach kuna. ucieka w dziuple o srednicy otworu nie
wiekszej niz piec centymetrów po dzieciole duzym i równych
mu wielkoscia krewniakach. Pociesznie wy~lada ptak dwukrotnie wiekszy od dzieciola. który wchodzi w tak maly
otwór. Przypomina to próbe wlozenia jajka do butelki. Zreszta udana! Niejednokrotnie
w bardzo zaskakujacych
miejscach skladaja jaja plomykówki i pójdzki zyjace w sasiedztwie
czlowieka. jak chocby w kwietnikach.
stertach kamieni.
otworach wentylacyjnych
itp.

t'fSK~~TA

Nastepstwem
te~o. ze male sowy wykluwaja sie w róznym czasie. jest znaczna róznica w ich rozwoju. zwlaszcza
pomiedzy
naj mlodszym
i najstarszym
piskleciem.
Jesli

1'1

zaczyna brakowac pokarmu. naj mlodsze prze~rywa w konkurencji o o~raniczone
zasoby i ~inie. nierzadko w toku
wczesniejszych
walk miedzy rodzenstwem.
Nie nalezy sie
dziwic. ze bywa wtedy zjadane. Gdy pokarmu jest wystarczajaco duzo. rodzice "informuja" o tym piskleta. skladajac
obok nich nadmiar lupów. Jedynie piskleta sóweczki wykluwaja sie prawie jednoczesnie.
Gniazdo równiez opuszczaja
niemal te~o same~o dnia i - co jest kolejnym ewenementem
- od poczatku bardzo dobrze lataja. Dzieki temu selekcja wewnatrz le~u praktycznie nie wystepuje. Byc moze dorosle sóweczki. które pózno przystepuja do le~u. sa w stanie rozpoznac zasobnosc pokarmowa na danym terytorium i dostosowac do te~o wielkosc le~u.

~O\>ZfC~
Zachowanie doroslych ptaków w obliczu za~rozenia u róznych ~atunków sów moze byc calkowicie odmienne. A jak
rea~uja na obecnosc czlowieka przy ~niezdzie? Puchacz zrywa sie ze znacznej odle~losci i nie pokazuje sie, dopóki intruz
nie odejdzie. a czesto decyduje sie wrócic do ~niazda dopiero po zmroku. Jako jeden z niewielu ptaków. jesli jest niepo-

Uszatka blotna
A.sio flammeus
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- _-o ). moze porzucic leSJjuz z piskletami. Zdarza sie jednak,
:-2: ;nenosi
mlode w bardziej ustronne miejsce. Tej sztuki nie
=--:G-- owala
zadna z sów europejskich.
Natomiast sóweczka
-=_ pletnie iSJnoruje ludzi. Nie wylatuje z dziupli nawet wte:'_,__ iedy czlowiek ja kontroluje,
tylko przywiera do dna
= :;topie
dziobem. Wlochatka w takich wypadkach
staje
- i) •orze dziupli, a jej upierzenie zlewa sie z krawedzia
=:-oru. Oczekuje w tej pozycji, SJotowa w kazdej chwili do
--;
ki. Uszatka blotna, wysiadujaca jaja na ziemi, mruzy
=-: o zóltych teczówkach - to jedyny fraSJment ciala, który
='::'-=-_by ja zdradzic - i stara sie do ostatniej chwili byc niewi__d. _ iektóre osobniki zrywaja sie dopiero spod nóSJ. 50-:: .: rodzaju Strix, na przyklad puszczyk, przy SJniezdzie mo~ ::a. "et czlowieka zaatakowac,
ale mistrzem w tym pozo~;e puszczyk uralski, Strix uralensis. JeSJo ataki sa bardzo
=,:-;- ~ pieczne.
Ornitolodzy
nie przeprowadzaja
kontroli
;~da teSJo SJatunku bez ochronneSJo okrycia SJlowy. Mimo
spory ptak, jakby zdajac sobie sprawe z istnienia owej
:5...._:1:-. potrafi czasem zostawic slady szponów na tylnych
;:2- ":ach ciala czlowieka ...
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Puchacz
Bubo bubo

z teSJo krótkieSJo przeSJladu wynika, sowy nie sa calkiem
jednorodna
SJrupa ptaków. Rózne strateSJie, które obieraja,
pozwalaja im przezyc i wydac potomstwo w ilosci zapewniajacej przetrwanie SJatunku. Potrafia sie tez przystosowac do
rozmaitych zmian, totez od niemal kazdej z opisanych reSJul
istnieja wyjatki. Choc wiele o sowach wiemy, wciaz jeszcze
wiaze sie z nimi wiele tajemnic.
Jak

Romuald

"(US~t<

JS

Glaucidium

passerinum

Ta zdrobniala nazwa ~atunkowa pochodzi. jak latwo sie domyslic, od niewielkich rozmiarów ptaka. Sóweczka dzierzy
laur malenkosci wsród sów nasze~o kontynentu. To, ze jest
sie drapieznikiem, nie wystarcza, by sie uchronic od innych
drapiezców, zwlaszcza przy wzroscie 17 centymetrów i wadze
okolo 70 ~ramów, bo tak juz niestety bywa, ze im mniejsze
rozmiary, tym wieksza lista potencjalnych wro~ów. Glównym
za~rozeniem dla doroslych sóweczek i ich le~ów sa drobne
lasicowate oraz wieksze ~atunki sów. Puchacz, puszczyk zwyczajny czy uralski nie maja poblazliwosci dla mniejsze~o
pobratymcy. Aby wy~rac z ~rupa naturalnych wro~ów, trzeba
albo skutecznie sie bronic, albo dobrze schowac. Sóweczka
wykorzystuje oba te fortele oraz jeszcze jedna okolicznosc:
anta~onizmy istniejace w kre~u jej przesladowców. Sowa ta
kryje sie w niewielkich dziuplach wykutych najczesciej przez
sredniej wielkosci dziecioly, ~lównie dzieciola duze~o. Tam
tez sklada jaja. Drobne lasicowate, jak tchórz czy ~ronostaj,
mo~a wcisnac sie do takiej dziupli z latwoscia. l tu mamy kolejny dowód na madrosc przyrody. Sóweczka zamieszkuje lasy taj~owe, wyspowo wiele czesci Europy i Azji, ~dzie dominuja swierk i jodla. Kuna, która lubi identyczne srodowiska,
nie potrafi sforsowac dziupli zamieszkiwanych przez sówecz-

ke. Z kolei sasiedztwa kuny jak o~nia unikaja mniejsze lasicowate. Tak oto kuna, niby pieso~rodnika,
otacza parasolem
ochronnym dziuple zajete przez sóweczki. sama nie mo~ac
ich spladrowac. A co z wiekszymi ~atunkami sów lesnych?
Choc nie wedra sie do dziupli, mo~a przeciez za~rozic ptakom przysiadajacym na ~aleziach, zwlaszcza niedoswiadczonym piskletom, które dopiero co opuscily dziuple. Moze to
wlasnie byl powód, który pchnal sóweczke do te~o, by polowac w dzien, a w nocy zwyczajnie spac. Do dziupli lub w korony drzew wraca po zmroku, wtedy ~dy na zer wyruszaja inne sowy lesne. W miare zapadania ciemnosci sóweczki maja
klopot z okresleniem polozenia dziupli. Niejednokrotnie
widzialem takie~o spóznialskie~o ptaka, który po prostu nie trafial w otwór dziupli, dla mnie wciaz dobrze widoczny, i ladowal na nizszych ~aleziach. Na szczescie jednak w czasie kolejnych prób dosie~al celu. W rodzimej tajdze, kiedy w sezonie
slonce tylko nieznacznie skrywa sie za horyzontem, szczyt aktywnosci przedstawicieli te~o ~atunku przypada na dwie~odziny okolo pólnocy. Widok sóweczki wlatujacej do dziupli
o srednicy okolo pieciu centymetrów zawsze mnie zdumiewa. A potrafi to zrobic ze zdobycza w szponach: ladujac precyzyjnie, chwyta sie jedna no~a wejscia, zas w szponach dru-

Rjej mocno tr2yma lup. Pr2ecjsRa na)pjerw piowe, potem
reszte ciala. Zdobycz wciaqa na koncu. Jesli dodamy, ze ofiara nierzadko dorównuje jej wielkoscia. wydaje sie to naprawde qodnym podziwu wyczynem. Sóweczka wykorzystuje
wieksza liczbe dziupli, a kazda z nich sluzy innym celom w jednej ptak spi, w innych sklada jaja, umieszcza ofiary, posila sie, odpoczywa.
A co pada lupem sóweczki i jak zdobywa pokarm? Wsród jej
ofiar przewazaja drobne ptaki wielkosci zieby czy sikory, ale
tez ~lówny konstruktor jej domOSM, niewiele mniejszy od sóweczki dzieciol duzy. Nieco mniej chwyta ssaków, czasem tylko upoluje jaszczurke lub owada. Krótkie skrzydla i dlu~i
o~on, a wiec typowo "kro~uIcze" proporcje, to orez szybkieqo i zwrotne~o lowcy. Przelatujac na wieksze odle~losci, poslu~uje sie oszczedzajacym ener~ie lotem falistym, typowym
dla dzieciolów - na przemian wznosi sie lukiem, szybko machajac skrzydlami, i opada, przycisnawszy skrzydla do ciala.
Kiedy jednak poluje, zwlaszcza ~dy atakuje ofiare z wiekszej
odle~losci, leci szybko, w linii prostej, dynamicznie
bijac
skrzydlami. Dzieki temu w krótkim czasie osia~a duza predROSC. Wielokrotnie mialem okazje obserwowac
sóweczke
w trakcie ataku, ale rzadko kiedy udalo mi sie nadazyc za nia
Nzrokiem i przyjrzec sie dokladnie calej scenie polowania.
Wspominam to jako jedne z bardziej fascynujacych, ale i frustrujacych momentów. Dobre ukrycie i atak z zaskoczenia,
czesto w pólmroku, to dodatkowe atrybuty pozwalajace konkurowac takiemu liliputowi ze swiatem skrzydlatych drapiezników. Jesli sóweczka siedzi ponizej pieciu metrów nad
_iemia, mozna z duzym prawdopodobiensMem
przypuszzac, ze poluje wlasnie na ssaki. Zaczajajac sie na ptaki, siada
wyzej. Nierzadko wybiera tez piskleta z qniazd, a dzieki swoim ~abarytom dostaje sie bez trudu do mlodych ukrytych
\\' dziuplach. Nie marnuje zadnej okazji na latwy lup, nawet
jesli jest syta. Nadmiar ofiar zanosi do spizarni: w zimie sa to
-iuple lub bud!<i, a w pozostalych porach roku ~alezie i kikuty drzew. Mozna miec pewnosc, ze juz wkrótce, po paru
godzinach lub dniach, zabierze stamtad nadwyzke i skonsumuje w zaciszu badz nakarmi nia ~lodne piskleta. W okresie
:imowym, kiedy dostep do pokarmu bywa trudny. w jednej
7iupli przechowuje kilkadziesiat, a nawet ponad sto ofiar I
_arem, w okresie zalamania poqody czy braku pozywienia.
oze jej to uratowac zycie.
:óweczka rozpoczyna ~ody juz dwa miesiace przed zlozeniem jaj. Wysiadywanie rozpoczyna od ostatnieqo jaja, mlo-e wykluwaja sie wiec jednoczesnie i razem wylatuja z dziuIi. To kolejny wyjatek wsród sów. Samiec, przykladny
::naz, donosi samotnie wysiadujacej samicy pokarm zlozony
60-80 procentach z ptaków. Ta przejmuje zdobycz i rozdzie.0 pomiedzy piskleta. Waski przelyk nie pozwala nawet doro:!ym ptakom polykac zdobyczy w calosci, jak czynia to inne
~\V'l Czasami, qdy ofiara jest maly ssak czy piskle, sztuka ta

sje udaje. Sóweczka ro taRze wY)\:ltRowy czyscioch wsród sów.
I nie chodzi tu tylko o kapiele wodne i sloneczne czy toalete,
której poswieca sporo czasu. Wasy czuciowe wokól dlu~ie~o
jak na sowe dzioba pozwalaja jej w mrokach dziupli odnalezc, chwycic i wyrzucic nieczystosci zale~ajace dno. Kobierzec zlozony z resztek ofiar, próchna, Mardych ~rudek kalu
pisklat. wypluwek i innych resztek ~romadzi sie pod drzewem
le~owym, informujac:
tu jest dziupla sóweczki. Piskleta
opuszczaja dziuple po czterech ty~odniach i juz do niej nie
wracaja. Trzymaja sie razem, a obowiazki rodzicielskie stopniowo przechodza calkowicie na samca, który jeszcze przez
caly miesiac karmi piskleta siedzace wysoko, pod oslona koron. Para rodzicielska Morzy wiez tylko na o1<res rozrodu, po
czym sie rozpada, aczkolwiek te same ptaki moqa kojarzyc
sie ponownie w nastepnym roku, na tym samym obszarze,
qlównie z powodu sprzyjajacych warunków do le~u.
W ostatnich latach sóweczka stala sie w Polsce liczniejsza niz
dawniej. W okolicach, ~dzie mozna ja spotkac, to jest qlównie
w Puszczy Bialowieskiej, qórach poludniowej Polski i dolnoslaskich borach. dziesiatki qatunków drobnych ptaRów wyraznie alarmuja, jesli uslysza qwizd samca. Niejednokrotnie
nasladuje qlos sówecz!<i, zeby sMierdzic jej obecnosc. Pewneqo razu podniecone moimi qwizdami stadko sikor tak bardzo
za~rzewalo sie nawzajem do ataku, ze jeden ptak w zapamietaniu az siadl mi na qlowie ...
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Aegolius funereus
Wlochatka jest sowa wielkosci kosa. przy czym samice sa az
o jedna trzecia wieksze od samców. Powód tej róznicy nie jest
do konca wyjasniony. ale przypuszczalnie wiaze sie z podzialem funkcji zyciowych: znoszenie jaj. samodzielne wysiadywanie i w koncu dlugie ogrzewanie mlodych przy wiekszych
gabarytach mniej obciazaja organizm samicy. Natomiast samiec. na którym spoczywa obowiazek zaopatrywania rodziny
w pokarm. dzieki mniejszej wadze okazuje sie sprawniejszym
lowca. Wlochatka wyróznia sie wsród sów wyjatkowo gestym
upierzeniem. które pokrywa równiez skok (to typowa dla ptaków czesc nogi powstala z wydluzenia kosci skokowej. widoczna miedzy palcami a golenia) i palce. Sowa ta pochodzi
z pólnocy kontynentu. z lasów tajgowych. gdzie klimat jest
niestabilny. lata krótkie, a zimy dlugie i mroczne. Tam zajela
nisze nocnego lowcy specjalizujacego sie w chwytaniu w poszyciu lesnym malych ssaków: czatujac wytrwale. dlugo wypatruje. a wlasciwie nasluchuje. co dzieje sie w warstwie runa. W dokladnej lokalizacji zródla dzwieku pomaga jej silnie
zaznaczona
ukladem kosci i faldów skórnych asymetria
otworów usznych oraz rozklad piór wokól dzioba i oczu tworzacych tak zwana szlare - odpowiednik satelitarnej parabolicznej anteny odbiorczej.
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W szerokim pasie wokól kola polarnego ulubiony przysm~
wlochatki. nornikowate (naleza do nich na przyklad norru-'=
ruda i nornik bury). wystepuja w obfitosci co trzy. cztery la-Wsród drapiezników dochodzi wtedy do ogólnej mobiIiza~
Latwa dostepnosc pozywienia stymuluje wlochatki do w)ja:kowej plodnosci: skladaja do jedenastu jaj (podczas gdy w ~=-.:nych latach jest ich "zaledwie" dwa do szesciu), legna sie ba:dzo licznie. wyprowadzaja do dwóch legów w sezonie. '\ i :,,:
samców majacych wyjatkowo bogate lowiska potrafi zwa ::
nawet do czterech partnerek! Mozliwe. ze takie poligamicL::
zwiazki utrzymuje co drugi samiec. Nagly wzrost zageszcze -",
wlochatek bierze sie miedzy innymi stad. iz do legów prZ):--:puja te wyklute zaledwie rok wczesniej. Po roku obfitosci f:.c.stepuje kryzys. Czesc ptaków - szczególnie samce - pozos--je. nie chcac zostawic na pastwe innych samców terytorió~
którym zawdzieczaja swój prokreacyjny sukces. Próbuja pr:2zyc na ograniczonych
zasobach pokarmu, szukajac inn ~
pozywienia. W ich jadlospisie zamiast norników pojawiaja 3:~
ptaki. myszy. ryjówki. Pozostale wedruja w poszukiwaniu
gatszych lowisk. lch dlugie i waskie skrzydla to atut wo~c
i wytrwale przemieszczajacego
sie lotnika. Dzieki nim prze!c.tuja odleglosc ponad tysiaca kilometrów. Podczas migra--=:.

pojawiaja sie z dala od swoich terenów le(Jowych (na przyklad na Wyspach BrytyjsRich). Czesto tez wpadaja w sieci,
chocby te stawiane w pasie wybrzeza w ramach ARcji Baltyckiej - w cia(Ju pierwszych 30 lat dzialania punRtów schwytano i zaobraczRowano na naszym wybrzezu ponad sto wlochateR. Czesc z tych wedrowców, znalazlszy odpowiednie le(JowiSRa, osiedla sie na stale w lasach pOludnia Europy, wiekszosc
jednak po pewnym czasie podaza z powrotem na pólnoc.
Szcze(Jólnie duzo wlocha teR pozostalo na nowych terenach
Europy w latach szescdziesiatych XX wieRu, takze ostatnio zasiedlaja nizinne obszary nasze(Jo kontynentu.
W marcowe i kwietniowe noce, kiedy w lasach zalelJa jeszcze
snie(J, mozna uslyszec donosny (Jlos (Jodowy samca, przypominajacy nieco zawolania dudRa, czyli serie re(Jularnie powtarzanych nisRich, wibrujacych (Jwizdów. Samiec zaczyna
sRandowac swa monotonna
piesn w okresie mi(Jracji, czasami w zaskaRujacych siedlisRach. Podobnie jaR sóweczRa, wybierajac terytorium, unika obecnosci wro(Jów naturalnych,
zwlaszcza innych, WieRSZych (Jatunków sów, na przyklad puszcZYRai puchacza. Samiec zazwyczaj bierze w posiadanie RiIka dziupli, wybór najwazniejszej zostawiajac partnerce. Projektantem i prawowitym wlascicielem tych dziupli jest na
o(Jól dzieciol czarny, który na szczescie lubi niemal co roRu
kuc nowa. Jednym z bezposrednich
za(Jrozen dla wlocha tRi
jest niewlasciwa (Jospodarka lesna, nastawiona miedzy innymi
na wycinanie drzew wiekowych i martwych, a zatem dziuplastych. Na ich miejsce wprowadza sie hodowle jednowiekowe
i wciaz nierzadRo równiez jedno(JatunRowe. W taRich jednorodnych lasach, z braku odpowiednich
miejsc (Jniazdowych,
wlochatka chetnie zasiedla budRi le(Jowe - jesli ktos je rozwiesi!.
Po zlozeniu pierwsze(Jo jaja samica natychmiast zaczyna wysiadywanie, a jako ze sklada jaja srednio co dwa dni, latwo
z(Jadnac, ze pisRleta kluja sie niejednoczesnie: róznica miedzy
najstarszym a naj mlodszym wynosi czesto szesc do osmiu dni.
Jest to sRutek przystosowania do zmiennej obfitosci pokarmu
w krótkim czasie, co ptaki nie zawsze sa w stanie przewidziec.
W (Jorszych oRresach pisRleta w jednym wieRu, majac równe
szanse w walce o olJraniczone zródlo pORarmu, mOlJlyby
wszystRie z(Jinac z (Jlodu. Tymczasem jesli pokarmu jest niewiele, pierwszenstwo
maja pisRleta starsze, a do najmlodszych pozywienie trafia jedynie wtedy, (Jdy starsze rodzenstwo
jest juz syte. To jedna z tych madrosci przyrody, które czlowiekowi trudno zrozumiec i zaakceptowac,
jesli spojrzy na nia
przez pryzmat wlasnych wartosci. Od momentu
zlozenia
pierwsze(Jo jaja do wylotu ostatnie(Jo pisklecia mija okolo
dwóch miesiecy. Przez kolejne póltora miesiaca, az do usamodzielnienia sie, piskleta Rarmione sa poza (Jniazdem.
Intry~ujaca i "szczesliwa" dla ptakoluba cecha wlochatki jest
jej mala plochliwosc. Przez lata kontaRtu z czlowiekiem nauczyla sie ~o unikac, choc wciaz nie kojarzy ludzi z za(Jrozeniem. Parokrotnie udalo mi sie zblizyc do odpoczywajacych

w dzien ptaków na odle~losc RilRU RroRÓW.Co ciekawe, ich
obecnosc zapowiadaly najczesciej ~losno alarmujace drobne
ptaki wróblowate.
W rozmieszczeniu wlochatki w Polsce mozna dopatrzyc sie
dwóch centrów. Pierwsze z nich, pólnocne i pÓlnocno-wschodnie, lezy na sRraju (Jlówne~o zasie(Ju ~atunRu. Dru(Ja strefa to teren Karpat i Sudetów oraz ich pod(Jórza, jak równiez przyle(Jle
obszary nizinne. Oczy\viscie populacje te izolowane sa tylko czesciowo, (Jdyz dzieRi zamilowaniu tych sów do wedróweR, przeply\\) ~enów pomiedzy nimi trwa nieustannie.
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Bubo bubo
Puchacz. dwukrotnie wiekszy od pospolitej uszatki. jest najwieksza sowa euroazjatycka i jedna z najwiekszych sów na
swiecie. Samica. która wazy od dwóch do czterech kilo~ramów. a rozpietosc jej skrzydel wynosi 180 centymetrów, jest
o 15 procent wieksza od samca. Charakterystyczne
i wyrazne
peki piór dlu~osci od siedmiu do dziewieciu centymetrów nie
sa uszami. choc potocznie tak sie je nazywa. Poruszajac nimi,
ptak wysyla informacje o swoim napieciu i podekscytowaniu,
na przyklad w trakcie utarczek terytorialnych czy w sytuacji za~rozenia. Innym sy~nalem wizualnym jest biala plama na pod~ardlu. która u pohukujace~o samca czy zebrzace~o pisklecia
poblyskuje w ciemnosciach. Barwne ozdoby na niewiele zdaja
sie ptakowi prowadzacemu nocny tryb zycia. porozumiewa sie
wiec ~lównie dzwiekami. Glebokie u-hu samca w ciszy nocnej
niesie sie na odle~losc dwóch, a wyjatkowo nawet czterech kilometrówl Puchacz odzywa sie przez caly rok. choc najintensywniej w styczniu i lutym. przed zlozeniem jaj. oraz w pazdzierniku. kiedy ustala terytorium zimowe i prze~ania mlode.
Jesli chodzi o siedlisko. wyma~ania ma wyjatkowo duze. dlate~o miedzy innymi. ze spedza w nim cale dorosle zycie. Musi
byc to teren o powierzchni co najmniej 20 kilometrów kwadra-

towych. oferujacy rodzinie puchaczy bezpieczne miejsce na
zlozenie jaj. zapewniajacy obfitosc ofiar. dobre lowiska i szcze~ólnie duzo spokoju. Najchetniej wybiera wiec przeswietlone
starodrzewy lisciaste i mieszane (na przyklad le~i. olsy). doliny
rzeczne. rozle~le laki. ba~na, torfowiska. brze~i jezior. a w ~órach sciany skalne czy stoki. Wyjatkowo ~niazduje w niewielkich za~ajnikach blisko osad ludzkich. wsród otwartych lak.
w czynnych kamieniolomach
czy nawet na rozlelJlych wysypiskach smieci na obrzezu miast. W ~órach je~o miejsca le~owe
to pólki skalne. podnóza skal. sciany ~lebokich jarów. ostre
zbocza i rumowiska skalne. Na nizinach zas naj chetniej wyprowadza le~i w ~niazdach ptaków drapieznych i bociana czarne~o. a nawet w sztucznych budowlach. takich jak sto~i siana. pasniki czy ambony mysliwskie. Jesli nic takie~o nie znajdzie. zaklada IJniazda pod wykrotami. na kepach w olsie lub po prostu
miedzy korzeniami drzewa.
Charakterystyczne
wypluwki. zwane tez zrzutkami (czyli niestrawiony pokarm wydalany ruchami wymiotnymi w postaci
zbitych klusek). osia~aja dlu~osc osmiu centymetrów.
Sa
w nich kompletne czaszki ofiar. pióra. siersc. Puchacz prowadzi nocny tryb zycia. choc - zwlaszcza w okresie krótkich let-

nich nocy - a1>tywny bywa równiez w dzien. Typowym i ulubionym miejscem jeIJo lowów sa tereny otwarte. Poluje z zasiad1>i, rzadziej odbywa w tym celu niskie loty patrolowe. Tylko co piata ofiare chwyta w wiekowych, niezbyt IJestych lasach, IJdzie moze swobodnie latac. Coraz czesciej w poszukiwaniu jedzenia zapuszcza sie w poblize osad ludzkich i poluje
ram miedzy innymi na tchórze, szczury, koty i ptactwo domowe. Na poludniu Polski w pokarmie puchacza stwierdzono
od 60 do 90 procent ssaków, na pólnocy dla odmiany dominuja ptaki - okol o 70 procent - które potrafi chwytac nawet na
otwartej wodzie. Sposób polowania, a zwlaszcza sklad pokarmu, to cechy indywidualne i zmieniajace sie w kolejnych latach.
Najlepszym zerem puchacza sa zwierzeta wazace powyzej stu
~ramów, miedzy innymi karczownik, kret. wiewiórka, a z ptaków - IJolebie, sroRi. kuropatwy i kaczRi. Specyficzne i rozpoznawalne ofiary puchacza to male lasicowate, popielice,
króliki, a nawet jeze. Gdy upoluje jeza, stara sie unikac polkniecia kolców, skalpujac IJo przed konsumpcja·
Czesc iIJiel,
która zwykle jednak dostaje sie do zoladka, zostaje otoczona
miekkim materialem, jak wlosy i siersc, i wydalona z wypluwka bez zadnej szkody dla ptaka. Dosc czesto w pokarmie zdarzaja sie inne IJatunki sów, jak chocby puszczyk i uszatka,
nierzadko tez ptaki szponiaste (IJlównie myszolów), a nawet
male lisy. Do IJniazda potrafi przyniesc zdobycz wazaca trzy
kiIolJramyl Pozywia sie równiez padlina. Obecnie na wielu terenach w pokarmie puchacza coraz czesciej dominuja niewielkie norniki polne: trzeba az 10 tych ssaków, aby zaspokoic jeIJo dzienne zapotrzebowanie.
Niektóre osobniki sa wasko
wyspecjalizowane:
stwierdzano IJniazda, w których znajdo;vano wylacznie jeden rodzaj zdobyczy, na przyklad ryby, zaby, IJolebie, kaczki czy jeze.
Puchacz rozpoczyna zaloty mniej wiecej miesiac przed zlozeniem jaj, które pojawiaja sie w IJniezdzie juz w marcu, choc
le~ w styczniu nie jest tez niczym nadzwyczajnym. Zdarza sie
\ tedy, ze samica sklada jaja bezposrednio na snieIJu. W latach
malej obfitosci pokarmu puchacze mOIJa nie IJniazdowac
\ oIJóle. Samica sklada maksymalnie cztery biale jaja bezposrednio na ziemi, skale, kepie trawy czy lisciach. Gniazda nie
mosci, ale z czasem pojawiaja sie w nim wypluwki i resztki
ofiar, tworzac miekka podsciólke. Wysiadujacej samotnie samicy pokarmu dostarcza partner, przynoszac IJo w poblize
~niazda. Piskleta kluja sie niejednoczesnie,
po 32-36 dniach
wysiadywania. Do trzecieIJo tYIJodnia karmione sa przez samie. potem jedza juz samodzielnie. Po miesiacu, kiedy nie potrafia jeszcze latac, opuszczaja niecke IJniazdowa - "na piehote". Umiejetnosc latania zdobywaja po kolejnych dwóch
tyIJodniach. W sumie przez okolo pól roku pozostaja pod
opieka rodziców, uczac sie od nich trudnej sztuki polowania.
Po tym czasie samiec i samica traca do nich cierpliwosc i zazynaja widziec w mlodych konkurentów do pokarmu. NaIJly
\ zrost aIJresji rodziców, stanowiacych
do tej pory opoke

i IJwarancje bezpieczenstwa, jest przykrym i stresujacym przezyciem dla pisklat. które az do czasu dojrzalosci, czyli dwóch,
trzech lat. samotnie walcza o przetrwanie.
Przez dluIJie lata puchacz byl w Europie na IJranicy wYIJiniecia, tepiony przez czlowieka
i zatruwany
pestycydami.
W ostatnich latach jeIJo liczebnosc w calej Europie wyraznie
wzrosla. W Polsce liczbe par ocenia sie obecnie na blisko 300.
Czy to duzo? Wciaz najwiekszym zaIJrozeniem dla puchacza,
a w szczeIJólnosci dla jeIJo leIJów, pozostaje czlowiek, powodujac ponad polowe wszystkich strat. Sploszona z IJniazda samica moze je opuscic, nawet jesli w srodku znajduja sie juz
mlode. Gdy sie ja niepokoi, niekiedy moze przeniesc piskleta, zawsze jednak nowe miejsca sa mniej bezpieczne niz pierwotne. Jesli do czynników niesprzyjajacych rozwojowi populacji dodamy ptaRi. które nie przystepuja do leIJów z róznych
przyczyn, oraz smiertelnosc niedoswiadczonych
pisklat. okazuje sie, ze zaledwie co druIJa para wyprowadza rocznie jedno mlode! Wszedobylska dzialalnosc czlowieka - w tym rzadko przyjazna ochronie przyrody IJospodarka lesna, rozwój
dróIJ, motoryzacji, ekspansywne budownictwo
- nie wrózy
dobrze kondycji puchacza, jesli nie bedzie umial sie przystosowac. A wYIJlada na to, ze zmiany nastepuja zbyt szybko, by
mÓIJl na nie w pore zareaIJowac. Wspierajaca forma jeIJo
ochrony jest wyznaczanie stref i caloroczny zakaz wstepu na
teren ostoi, a takze budowanie sztucznych IJniazd na drzewach, poza zasieIJiem czworonoznych
drapiezników. BudowIe teIJo typu puchacz wykorzystuje takze jako spizarnie czy
stolówki, co równiez nie jest bez znaczenia. Elementy przyrody ciezko jest ujac w wartosciach ekonomicznych.
Dopiero
kiedy jakieIJos zabraknie i staramy sie IJo odtworzyc, okazuje
sie. jakie to trudne i kosztowne. Obysmy w przyszlosci nie
musieli przekonywac sie o tym po raz kolejny. tym razem na
przykladzie puchacza.
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u sów

zapewne najbardziej efektownym elementem wyqladu
sa oczy. otoczone koncentrycznie
ulozonymi piórami, czyli
szlara· Wyraziste. zólte oczy uszatki blotnej sa czarno oprawione. co nadaje jej twarzy niezwykla ekspresje.
Uszatka blotna to sowa zwiazana z krajobrazem polno-lakowym oraz baqiennym. Najczesciej odpoczywa na ziemi. z rzadka siadajac na krzewach czy kolkach lub innych wyzszych elementach otoczenia. Dlateqo jej noqi sa nieco przesuniete ku
przodowi, a siedzacy ptak takze pochyla sie naprzód. co sprawia. ze bardziej przypomina sylwetka dzienneqo ptaka szponiasteqo.
blotniaka.
anizeli sowe. Za to odpoczywajac.
a zwlaszcza ladujac czy zrywajac sie do lotu. nie niszczy sterówek. Uszatka blotna ma wyjatkowo dluqie i waskie skrzydla.
Dzieki nim moze odbywac dalekie wedrówki i rzeczywiscie
nalezy do naj ruchliwszych sów. Poniewaz dobrze znosi rózne
temperatury. jest jednym z naj szerzej rozmieszczonych qatunków na swiecie. Spotyka sie ja na czterech kontynentach i wielu wyspach oceanicznych. W Polsce mozemy zobaczyc uszatke blotna praktycznie wszedzie. Wedruje noca w parach lub
malych qrupach. Ptaki z pólnocy moqa zimowac juz u nas.
choc sowa ta na wschodzie dociera nawet do Archipelaqu Malajskieqo, w Ameryce Pólnocnej do Meksyku. a takze do kra-
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jów Afryki Srodkowej. Obok syczka jest jedyna sowa europejska. której zdarza sie doleciec nad nieqoscinna Sahare.
Zycie uszatki blotnej - bardziej niz w przypadku uszatki zwyczajnej. a podobnie jak u pólnocnych qatunków sów - zalezy
w duzym stopniu od liczebnosci drobnych qryzoni, których
cykliczna obfitosc przerywana "chudymi" latami jest szczeqólnie charakterystyczna
dla pólnocnych rejonów naszeqo kontynentu. Dotyczy to qlównie sezonu leqoweqo. qdyz poza nim
ptak ten w wyborze pokarmu jest mniej wybredny. Mimo to we
wszystkich sezonach od 80 do 90 procent jeqo pokarmu stanowia qryzonie. Gdy na pólnocy Europy norników jest malo. zima mozna u nas spotkac uszatke blotna wyjatkowo czesto.
Zdarza sie. choc bardzo rzadko. ze na przyklad na polderach
w Holandii w jednej okolicy zimuje az do dwóch tysiecy ptakówl Zwykle jednak skupiaja sie w qrupach nie wiekszych niz
20-30 osobników. W takich qromadach równiez spia. siedzac
"ramie w ramie" na ziemi, ukryte w qaszczu traw. Co ciekawe.
prawdopodobnie
juz w tym okresie ptaki nawiazuja wiezy
partnerskie i w rejony leqowe wracaja polaczone w pary.
W Polsce zaledwie kilka miejsc mozna uznac za ostoje tej sowy.
a i tam zdarzaja sie lata. kiedy nie qniazduje w oqóle. Czasem
naqle pojawia sie w jakiejs okolicy. by w nastepnym roku juz

sie tam nie pokazac, a moze nie wrócic ni~dy, dlate~o bywa tez
nazywana "cy~anska sowa".
Uszatka blotna poluje w podobnym srodowisku jak pustulka
oraz blotniak, czesto wiec wchodzi z nimi w konflikt. nieraz
zakonczony walka. Ptaki te stanowia równiez za~rozenie dla
jej le~ów. Charakterystyczny
jest tez sposób ich polowania,
podczas które~o umiejetnie wykorzystuja prady powietrzne,
biernie unoszac sie dzieki pradom wznoszacym, bez uderzania skrzydlami na wzór ptaków szponiastych, lub zawisajac
w miejscu, jak robi to czesto pustulka.
Uszatka blotna wraca z zimowisk pózniej niz reszta sów, pózniej tez przystepuje do le~ów. W Polsce rozpoczyna je najczesciej w maju, a jaj tej sowy nie znaleziono u nas przed polowa
kwietnia. Wspanialym widowiskiem sa toki samców na wiosne, tym efektowniejszym, ze odbywaja sie za dnia, z kulminacja o zachodzie slonca. Wiekszosc sów okresla ~ranice swe~o
terytorium ~losem, uszatka blotna jednak na tym nie poprzestaje. Odbywa loty tokowe, szcze~ólnie chetnie o swicie
i o zmierzchu. Samce wzbijaja sie wysoko i spedzaja okola
~odziny w charakterystycznym
wolnym locie, ~leboko uderzajac skrzydlami, unoszac je wyzej niz zwykle i ukazujac ich
wyjatkowo jasne spody. Zakreslaja dosc re~ularne. duze kola.
Co jakis czas samiec zatrzymuje sie w powietrzu, by na~le
opasc. akompaniujac sobie przy tym rytmicznym klaskaniem
skrzydlami pod brzuchem. Przypomina to lot cmy. a wydawany wtedy dzwiek niesie sie na znaczna odle~losc. Co ciekawe,
klaszcze i klapie dziobem równiez w momentach duze~o napiecia emocjonalne~o,
na przyklad w obecnosci drapiezcy
czy czlowieka. Dla uszatki blotnej dzien to takze pora lowów
i karmienia. W tym równiez jest wyjatkiem wsród sów.
Uszatka blotna jako jedyna sowa europejska buduje ~niazdo.
Jest do te~o zmuszona, poniewaz le~nie~sie na ziemi, zwykle
na podlozu ~rzaskim i wiI~otnym. Aby zapewnic jajom wystarczajaca izolacje od spodu, samica oblamuje pobliskie trawy, niektóre po prostu na~ina ku srodkowi, ale czesciej znosi
rosliny z okolicy, tworzac rodzaj wysciólki. Sklada nie wiecej
niz osiem jaj i wysiaduje je bez udzialu samca. Czesto, zwlaszcza w latach obfitosci pokarmu, do jedne~o ~niazda skladaja
jaja dwie samice. wtedy moze byc tych jaj nawet pietnascie.
Samiec karmi samice tuz przy ~niezdzie, bo nie pozostawia
ona jaj, a potem pisklat bez opieki. W otwartym krajobrazie
latwo narazilaby w ten sposób le~ na ryzyko, szcze~ólnie
w okresie wysiadywania. ~dyz tak jak u innych sów, jej jaja sa
czysto biale. Mimo wielkiej ostroznosci wiele ~niazd ule~a
zniszczeniu. zwlaszcza w latach niedostatku
~ryzoni. kiedy
wiele zwierzat szuka inne~o pozywienia. którym na przyklad
dla wron mo~a byc jaja i piskleta, a dla lisów oprócz nich takze dorosle ptaki.
Mlode uszatki blotne juz po osmiu dniach od wyklucia otwieraja oczy. Ciekawe, ze piskleta równiez dbaja o hi~iene ~niazda i wyprózniaja sie w odle~losci nie mniejszej niz metr od

nie~o. Jakby wiedzialy. ze na~romadzone
w jednym miejscu
odchody mo~lyby przycia~ac drapiezniki. Rodzice ener~icznie
bronia ~niazda przed za~rozeniem. atakuja nawet czlowieka.
jesli pojawi sie w poblizu, ale potrafia równiez odcia~nac ~o.
udajac ranne~o ptaka. Ten manewr jest niejednokrotnie
bardzo skuteczny. Mlode w polowie wieku pisklece~o, na dwa ty~odnie przed opanowaniem
sztuki latania. rozpraszaja sie po
okolicy. Drapieznik. jesli mu sie poszczesci i odszuka jedno
z pisklat. ma niewielka szanse odkrycia innych. Skupionym
w ~niezdzie mlodym trudno byloby przezyc pod nieobecnosc
samicy. Rodzice odnajduja schowane w wysokiej roslinnosci
piskleta dzieki ich cichym nawolywaniom.
Pomimo tak troskliwej opieki zaledwie polowa pisklat dozywa do momentu.
w którym sie usamodzielnia. Mlode ptaki dojrzewaja i przystepuja do rozrodu juz w nastepnym roku po wykluciu. Ptaki
otwartych przestrzeni szcze~ólnie czesto wchodza w konflikt
z czlowiekiem. który uzurpuje sobie do nich prawo. Lacinska
nazwa rodzajowa uszatki blotnej - flammeu5 - oznacza
"o~niowy", "w kolorze o~nia". Nie opiera sie jednak temu zywiolowi. a wrecz przeciwnie: wypalanie traw jest czesto ~lówna
przyczyna strat w jej le~ach. Gina tez dorosle ptaki i nie tylko
te~o ~atunku. Nie zapomne widoku puszczyka. ofiary ludzkiej
bezmyslnosci, który splonal zywcem. próbujac lapac uciekajace przed o~niem ~ryzonie.
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