Obserwator a straty w lęgach
Aby zminimalizować straty w lęgach ptaków, należy najpieru· UŚ\A.:ia
domić sobie możlh-vość spo\o\·odo\o\rania ich przez człowieka . Młodzi
obsern atorzy z tej racji są narażeni na ,,vyrzuty stm:,.ienia (mam nadzieję ... ), choć v\rielu przykrych sytuacji mogą uniknąć, ·v\·łączając prze.d tem
w ruch vvyobraźnię lub v\'iedzę.
Obrączkujący ptaki, czy zbierający dane do Kartoteki Gniazd i Lęgóvv
znają dobrze przestrogi· przed obrączko½·aniem piskląt i kontrolo\o\·aniem gniazd, gdy istnieje możli\o\'OŚĆ zniszczenia, czy uszkodzenia lęgu.
Dotyczy to głóvvnie tych przypadkó\o\', gdy jaja są .w początko-vvej fazie
V\rysiadyv\·ania i tam, gdzie gniazda Z"ńriązane są z niestabilnym podło
żem . Są to np. gniazda umieszczone na cienkich gałązkach i suchych
konarach, położone na pływających wyspach~ czy nawet w norkach
ziemnych. Swego czasu, pewien desperat za cel postawił sobie obrą 
czko"ń1anie piskląt vv jedynej V\r Polsce kolonii ślepo"'·rona _(Nycticorax
nycticorax) na Śląsku, położonej na szczególnie "'!iotkich gałęziach,
\o\1 '¾'yniku czego spov:odował tam duże straty. Szczególnie niebezpieczne są kontrole gniazd odbyvvane o zmroku. Gdy natkniemy się o tej po1
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Ptak może się zoriento"ń·ać, że został dostrzeżony i opuścić lęg. To samo dotyczy spotkanego za dnia na gnieździe
puchacza (Buba buba), który jest pod tyn1 \·vzględem szczególnie vvraż
li"ń1y . Dużej UV\,•agi wymaga poszuki\,vanie gniazd i piskląt ptak6"ń· gnież
dżących się na ziemi. Należy ½' tym "ń'ypadku baczyć, gdzie s t~Y:ia się
stopy. Znam przykład, kiedy obsenvator zauważył rozdeptane gniazdo
czajki, parę minut po stratov:aniu go przez siebie. Przy dh1ższej obecności V\' pobliżu gniazda, jaja lub pisklęta naraża1ny także na zaziębienie .
Zbyt v,:czesne opuszczenie gniazda przez pisklęta gniazdovvnikó,-v z ,,.,,.iny obsefv\·atora może doprowadzić do ich zan,arznięcia , a drapieżni
kom umożli"'ria ich lat"ń1 e wykrycie. Zdarza się, że czło"ń1 iek przysługuje
się niektórym ptakom kruko'v\1 atym (Corvidae) "'' wyszukiv,:aniu gniazd .
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niebezpieczeństwo. Polega ono na tym, że po opuszczeniu kolonii przez
obserwatora, drapieżniki mog~ być szybciej przy gniazdach z lęgami
od spłoszonych gospodarzy . Znany jest przykład z "Wyspy Kamiennej"
w Słowińskim Parku Narodowym, gdzie wsp6łgniazdujące z kormoranami (Phalacrocor ax carbo) mewy srebrzyste (Larus argentatus), nauczyły się szybciej wracać do kolonii po spłoszeniu przez czło\\Tieka, rabując gniazda tych pierwszych. Zdarzały się lata, kiedy straty z tego po-

wodu sięgały 100%.
Dużo ostrożniejszego podejścia wymagają

gatunki rzadkie, czy zagrożone. W tych przypadkach należy znać dobrze biologię i zVv17czaje
ptaków, aby nie popehtlć błędu nie do odv..rrócenia. Przed kontrolą takich lęgów trzeba odpowiedzieć na szczególnie dużo pytań i narzucić
sobie ostry rygor. Podstawowe pytanie, to: ile może zyskać nauka, a ile
stracić przyroda? Co chcę uzyskać i czy istnieje choć małe ryzyko spowodowania straty w lęgu z mojego powodu, a jeśli tak, to jak tego mogę
uniknąć 7· Na te i inne pytania powinniśmy udzielać odpovdedzi także
~ przystąpieniem do badań. Wymaga tego etyka, która obowiązuje
~zdego obsen1t..ratora przyrody. Pamiętajmy także o stressie, którego
JeSłeśmy przyczyną.
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