Nocni lowcy
la siedmioma

górami, za siedmioma

rzekami byl stary,

ciemny las. Nie kazdy wazyl sie zapuszczac
ostepy. Szczególnie
pomiedzy
ta;emniczq

po zmroku, bo wtedy wlasnie

starymi debami dostrzec mozna bylo
postac, ma;aczqcq

Nieliczni, którzy pokonali strach,
opowiadali o tej zjawie niesamowite
historie. A to, ze ma odstajace uszy,
haczykowaty nos, szerokie ramiona
i dlugie szpony, ze wydaje upiorne
dzwieki, a jej wielkie slepia plona czerwienia ...
Historia jak ze starej basni o zlej
wiedzmie i nieustraszonych rycerzach.
To jednak nie jest fikcja. Wiedzma
okazuje sie byc puchaczem, a smiall<iem moze byc kazdy, kto nie boi sie
wejsc noca do lasu. Spotkac tu mozna
zreszta nie tylko puchacza. Znacznie
czesciej sowy, np. najliczniej wystepujacego puszczyka zwyczajnego, zwiazanego z borami lisciastymi puszczyka
uralskiego, na granicy lasów - uszatki,
a gleboko w rozleglych borach iglastych - wlochatki czy sóweczki. Gatunki te wiekszosc zycia spedzaja
wsród drzew, wyjatkowo wylatujac
w poszukiwaniu ofiar na otwarta prze-'"strzen. Regularnie robi to puchacz,
tylko co piata ofiare zdobywajac
~ w starszych drzewostanach. Spora~ dycznie poza lasem spotkamy wlo: chatke, która za to czesto poluje na
~ rozleglych zrebach.
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w ;ego

w slabym swietle ksiezyca.
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Im wieksza sowa, tym wieksza jest
preferowana zdobycz, zas im wieksza
ofiara, tym mniejsze jej zageszczenie.
A to oznacza, ze wieksze sowy musza
kontrolowac odpowiednio rozleglejszy teren. Oba puszczyki - zwyczajny
i uralski - niemal cale zycie spedzaja
w obrebie jednego terytorium. Zeby
nie zginac z glodu na ograniczonym
obszarze, wybieraja bogate siedliska
i nie przebieraja w ofercie, polujac
najchetniej na male ssaki, jak ryjówki,
norniki, popielice czy myszy, a takze
owady, zaby, lasice, ptaki itd.
Puchacz poluje w róznych srodowiskach na obszarze do 20 km kw., poszukujac karczowników,
szczurów,
królików czy nawet malych lisów. Nie
pogardzi jezem, a nawet swoimi
mniejszymi krewniakami, w tym tez
puszczykami. Te z kolei przesladuja
jeszcze mniejsza uszatke, wlochatke
i sóweczke. Z tego powodu te trzy
ostatnie gatunki spychane sa w ubozsze srodowiska, rzadko bytujac w sasiedztwie
puszczyka.
Wlochatka
i uszatka gustuja glównie w malych

--------------------------------_
CHRONMY SOWY
Dawniej stabilne srodowiska lesne,
poddane sa obecnie silnej presji ze
strony gospodarki lesnej i penetracji
ludzkiej. Obszerne dziuple czy duze,
otwarte gniazda na pokaznych rozmiarów drzewach to dzis rzadkosc

ssakach, które okresowo i na niewielkich obszarach wystepuja w obfitosci.
Stad wyjatkowa mobilnosc tych sów
w ciagu roku, wynikajaca z nieustannego poszukiwania obfitych terenów
lowieckich.
TAKTYKA OBRONY

Okres legowy to czas, kiedy trzeba
znalezc bezpieczne miejsce na gniazdo, obronic terytorium przed konkurentami, znalezc partnera, zdobyc wystarczajaca ilosc pokarmu dla siebie
i potomstwa. Nie wszystkim sowom
to sie w pelni udaje.
Puchacz jest na tyle duzy i agresywny, by nie miec zbyt wielu wrogów
naturalnych. Mimo to spora czesc tych
ptaków traci jaja lub mlode, glównie
za sprawa wyploszenia
samicy
z gniazda przez czlowieka. W takich
sytuacjach malo tolerancyjne
samice opuszczaja leg, inne staraja sie
przeniesc piskleta w spokojniejsze
miejsce.
Malo bojazliwe sa wlochatka i sóweczka, którym czlowiek wydaje sie
niestraszny nawet wtedy, gdy zaglada
do gniazda. Oba gatunki wywodza sie
z pólnocy kontynentu, z zimnej, nieprzyjaznej strefy klimat cznej, która
czlowiek opanowal stos nkowo póz-

w monokulturach lesnych, ksztaltowanych ludzka reka. Sowy lesne, które
nie buduja gniazd w ogóle, sa zatem
w bardzo trudnej sytuacji. Ich ochrona
zasadza sie glównie na pozostawianiu
najwartosciowszych siedlisk, zachowaniu drzew dziuplastych, tworzeniu
stref ochronnych czy montowaniu budek i platform legowych.
~ Fundacja Wspierania Inicjatyw Eko~ logicznych wraz ze Stowarzyszeniem
] Ochrony Sów, realizuja obecnie pro~ jekt "Aktywnej ochrony sów w Polsce",
" .2finansowany przez Narodowy Fundusz
• Ochrony Srodowiska i Gospodarki
no. Z tego powodu nie zdazyly go
Wodnej oraz Fundusz Inicjatyw Obydodac do genetycznej puli niebezpiewateiskich Ministerstwa Pracy i Polityki
czenstw, których nalezy sie wystrzeSpolecznej. Wiecej informacji o przedgac. A skoro nie obawiaja sie czlowiesiewzieciu mozna znalezc na stronie:
ka, moga go przeciez zaatakowac,
www.sowy.eco.pl. To inicjatywa godkiedy zanadto je niepokoi. Sa jednak
na uznania.
zbyt male, zeby taki atak odniósl jakis
Romuald Mikusek
skutek, wiec z reguly toleruja nasza
obecnosc. Ich kuzyn z pólnocy, znacz- ~
nie wiekszy puszczyk uralski, szarzu-!
jac w obronie gniazda, moze powodowac naprawde powazne urazy ~
u dwunoznego intruza.
:
Gdzie sowy lesne skladaja jaja i wychowuja swoje piskleta? Wiekszosc
z nich ukrywa legi w dziuplach.
Im mniejsza dziupla, tym bezpieczniejsza, bo krótsza jest lista drapiezników, które sa w stanie sforsowac maly
otwór prowadzacy do komory gniazdowej. Sóweczka wcisnie sie w otwór o zaledwie pieciocentymetrowej
srednicy. Najwieksze, naturalne i wypróchniale dziuple i póldziuple okupuja oba wspomniane gatunki puszczyków. Puchacz, nie znajdujac dziupli
odpowiedniej do swoich rozmiarów,
gniazduje na ziemi, chetniej jednak
zajmuje pólki skalne czy obszerne
gniazda ptaków szponiastych. Potomstwu nie zagrazaja tam drapiezne
ssaki naziemne czy nawet wszystkozerne dziki.
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