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zosta³o równie¿ pismo skierowane do dyrektora szko³y. By³a w nim zawarta krótka informacja
o dzierlatkach, ich zagro¿eniu oraz proba o nie koszenie terenu lêgu z okreleniem jego miejsca
i terminu jego trwania. Wszystko zakoñczy³o siê pomylnie a gniazdo opuci³y cztery dzierlatki.
Podobne zdarzenia mia³y miejsce na osiedlu Po³udnie. Najpierw trzy pary straci³y swoje
pierwsze lêgi prawdopodobnie w wyniku drapie¿nictwa. Jedna z par przyst¹pi³a do powtórnego
lêgu buduj¹c gniazdo metr od ulicy a kilka od wejcia do klatki schodowej. Mimo interwencji
w spó³dzielni mieszkaniowej trawnik z gniazdem zosta³ skoszony. Co najmniej dwoje m³odych
zginê³o. By³ to niestety kolejny przyk³ad lekcewa¿¹cego podejcia pracowników spó³dzielni do
problemu. Ca³kiem inny stosunek do dzierlatek by³ w szko³ach. Inna para postanowi³a zbudowaæ
gniazdo na jej terenie. Podobnie jak w przypadku poprzedniej szko³y skontaktowa³em siê
z pracownikami oraz zosta³o wys³ane pismo do dyrektora. Efekt by³ wiêkszy od oczekiwañ.
Pracownik dzwoni³ z zapytaniem czy mo¿na przechodziæ w rejonie gniazda lub o potwierdzenie
mo¿liwego terminu koszenia trawy. Gniazdo opuci³o piêæ m³odych.
Chcia³bym bardzo podziêkowaæ Mirkowi Rzêpale i Monice Stefaniak za pomoc w napisaniu
i wys³aniu do dyrektorów szkó³ oficjalnych pism z Towarzystwa Przyrodniczego Bocian. Dziêki
temu uda³o siê uratowaæ dziewiêæ dzierlatek.
Norbert Mital

PIERWSZY LÊG SÓWECZKI W BUDCE NA TERENIE POLSKI
Sóweczka (Glaucidium passerinum) - najmniejsza sowa europejska, gatunek borealny,
dziuplak wtórny. Pogromca drobnych ptaków i ssaków, z drugiej strony potencjalna ofiara
wiêkszych sów, krogulca, jastrzêbia, kuny Zjeæ i nie
daæ siê zabiæ, to powszechna zasada, której sprostaæ jest
trudno, gdy ma siê za sob¹ d³ug¹ listê zagro¿eñ. Bêd¹c
ma³ym za to ³atwiej siê schowaæ przed wiêkszymi
drapie¿nikami. W wolnej przestrzeni sóweczka mo¿e
liczyæ jedynie na kryptyczne ubarwienie, ukrycie siê
pod nawisem ga³êzi drzewa, czy szybk¹ ucieczkê.
Na szczêcie w areale jej wystêpowania obecne s¹
dziêcio³y: du¿y i trójpalczasty, które kuj¹ dziuple i je
porzucaj¹, co pozwala sowie funkcjonowaæ
w rodowisku na du¿o lepszym poziomie. Czy mo¿e jej
tu zagroziæ kuna? rodowiska borowe preferowane
przez sóweczkê s¹ licznie zamieszkiwane przez kuny.
Skutecznie mo¿na przed ni¹ ukryæ siebie i lêg
w dziuplach o rednicy otworu nie przekraczaj¹cej
5 cm, których kuna nie jest w stanie sforsowaæ. Takie
w³anie dziuple zajmuj¹ sóweczki. Ciekawostk¹ jest,
¿e byæ mo¿e przez swoj¹ obecnoæ kuna sprawia,
¿e lêgi ptaków okupuj¹cych tego rodzaju dziuple
Sóweczka
s¹ bezpieczniejsze, gdy¿ terytoria kun s¹ omijane przez
Rys. Iwona Gil
mog¹ce je spl¹drowaæ mniejsze ³asicowate.
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Budki i dziuple w okresie zimy. Budki i dziuple s³u¿¹
sóweczce przez ca³y rok. Jakoæ dziupli i budek
odwiedzanych przez ni¹ zim¹ nie musi byæ o najwy¿szym
standardzie. Np. chêtnie korzysta z wiêkszych budek typu
B, których otwór zosta³ poszerzony przez dziêcio³a.
Sóweczka w dziuplach i budkach odpoczywa za dnia
i spêdza w nich noce. Sk³aduje tu nadmiar pokarmu,
a zamra¿arka-rekordzistka pomieci³a nawet 200 ofiar!
Wyró¿nia siê równie¿ budki, w których ofiary
wysiaduje Brzmi to fantastycznie, ale i zachowanie
z tym zwi¹zane jest niecodzienne. Sóweczka ma prze³yk
na tyle w¹ski, ¿e musi zjadaæ ofiary ju¿ pofragmentowane.
Jedynie te wielkoci ryjówki malutkiej po³yka w ca³oci.
Od upolowania i z³o¿enia ³upu do momentu pobrania mija
czêsto nawet miesi¹c. Po tym czasie zdobycz mo¿e byæ
twarda jak kamieñ. G³odna sóweczka zanosi j¹ do innej
budki czy dziupli, siada na niej i czeka a¿ odmro¿ona, pod
wp³ywem ciep³a, bêdzie nadawa³a siê do konsumpcji.
Sóweczka a budki lêgowe. Dawniej uwa¿ano,
¿e sóweczka w okresie lêgowym budki zajmuje niechêtnie,
preferuj¹c dziuple naturalne. Nie by³o jasne z jakiej
przyczyny, bo przecie¿ budek jako takich nie obawia siê
Budka dla sóweczki
i wykorzystuje je w okresie zimy na równi z dziuplami
Rys. Katarzyna Kubicka
naturalnymi. Okaza³o siê, ¿e budka musi byæ
odwzorowaniem dziupli dziêcio³a du¿ego. Niekoniecznie idealnym, ale trzy parametry s¹ tu
decyduj¹ce: wielkoæ otworu wlotowego (ok. 4,5 cm), g³êbokoæ niszy gniazdowej (co najmniej
50 cm od dolnej krawêdzi otworu wlotowego) a kluczem do powodzenia okaza³a siê gruboæ
cianki przedniej (5-7 cm). W samej Finlandii od ok. 1985 roku powieszono ponad 4 tysi¹ce tego
rodzaju budek przeznaczonych dla sóweczki. Od tamtego czasu liczebnoæ gatunku wzros³a
3-4 krotnie, dziêki czemu skrelono j¹ z fiñskiej Czerwonej Listy gatunków zagro¿onych.
W literaturze spotyka siê kilka doniesieñ o gniazdowaniu sóweczek w budkach z naszej
czêci Europy. Nie s¹ one szczegó³owe i wiele z nich budzi s³uszn¹ w¹tpliwoæ, zw³aszcza gdy
dotyczy gniazdowania sóweczki w dziuplach o du¿ych otworach. Sóweczka wygl¹daj¹ca
z budki, wlatuj¹ca do niej z ofiar¹ itp. nie musi oznaczaæ, ¿e siê w tej budce lêgnie. Choæ jest to
bardzo prawdopodobne, nawet takie zdawa³oby siê klarowne sytuacje wymagaj¹ ostro¿nej
interpretacji. Kilka przypadków lêgów z Niemiec zosta³o na szczêcie dostatecznie opisanych.
Jest to jednak kropla w morzu tego, co obserwujemy w Skandynawii, st¹d ka¿de doniesienie
zas³uguje na osobny opis.
Pierwszy lêg sóweczki w budce z terenu Polski. W 2002 roku zaprojektowa³em i powiesi³em
w Parku Narodowym Gór Sto³owych zaledwie osiem budek wydr¹¿onych w litym pniu wierka.
Poniewa¿ wa¿¹ one po 25 kg, instrukcja jak samodzielnie powiesiæ tak¹ budkê nadawa³aby siê
na osobny artyku³, niekoniecznie w powa¿nym pimie Nie by³o powodu, aby wieszaæ wiêkszej
iloci budek, których efektywnoæ nie jest sprawdzona. Miejsca wywieszenia dobierane by³y
bardzo skrupulatnie. Wszystkie zawis³y w obrêbie stanowisk okupowanych przez sóweczki,
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których na tym terenie jest co najmniej 35
w zagêszczeniu ok. 5,5 terytorium /10km2. G³ównym
kryterium by³a tu obecnoæ naturalnych dziupli, czy
historii wczeniejszych lêgów. Na jednym ze
stanowisk powiesi³em 2 budki w odleg³oci 300 m
od siebie. W tym miejscu para gniazdowa³a
w martwej, grubej brzozie. Ciekawostk¹ jest,
¿e w dwóch kolejnych sezonach po sóweczce
okupowa³ dziuplê inny gatunek z Polskiej Czerwonej
Ksiêgi - koszatka. Jakoæ dziupli po tym czasie
znacznie siê pogorszy³a i byæ mo¿e by³a to
przyczyna, dla której w trzecim roku nie uda³o siê
samcowi pozyskaæ partnerki. Ostatecznie drzewo
przewróci³o siê. Tego roku na stanowisku zawis³y
dwie budki. Po kolejnych 4 latach para zagniedzi³a
siê w naturalnej dziupli w modrzewiu,
w bezporednim s¹siedztwie jednej z nich. Samica
musia³a porzuciæ lêg, gdy¿ drzewo zablinia³o
¿ywic¹ ranê po dziupli tak intensywnie, ¿e w koñcu
niemo¿liwe by³o przeciniêcie siê samicy przez wci¹¿
Budka dla sóweczki
zmniejszaj¹cy siê otwór. Niestety by³o ju¿ za póno
Rys. R. Jurga
na interwencjê. Minê³y kolejne dwa lata i ptaki
nareszcie zdecydowa³y siê z³o¿yæ jaja w budce na
podció³ce z wiór w 2007 roku, po 5 latach od jej powieszenia. Przy tej okazji pad³y dwa kolejne
rekordy dla tego terenu: najwczeniejszy wylot (19 czerwca) i najwiêksza liczba m³odych
opuszczaj¹cych gniazdo (7). Byæ mo¿e nieprzypadkowo.
Pamiêtajmy jednak, ¿e du¿o wa¿niejsza jest ochrona drzew martwych i dziuplastych, ni¿
samo wieszanie budek, które powinnimy traktowaæ jako chwilow¹ koniecznoæ.
Romuald Mikusek

W POSZUKIWANIU PUSZCZYKA MSZARNEGO
Przed nami by³o Bagno Czerwone, jedno z dwóch najwiêkszych w olmañskim kompleksie
leno-torfowiskowym. W piaszczystej grzêdzie, na skraju Czerwonego, zdecydowalimy siê
pozostaæ na nocleg. Celem naszej wyprawy na Olmany by³o nie tylko obejrzenie okolicznych
pejza¿y, ale jak zawsze badania naukowe. A dok³adniej okrelenie liczebnoci puszczyka
mszarnego. Dlatego rozbiwszy obóz, o zmierzchu poszlimy na liczenia. Uda³o siê nam odznaczyæ
dwa terytoria puszczyka. W jednym miejscu odzywa³ siê samiec i samica, a w drugim, na s¹siedniej
wyspie, tylko samiec. Zadowoleni wrócilimy do obozu, gdzie przy ognisku, z kubkiem herbaty
w d³oniach, podzielilimy siê wra¿eniami, a potem po³o¿ylimy siê wypocz¹æ...
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