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XIII. CHWYT ANIE I ZNAKOWANIE SÓW

Ze wzgledu na wielkosc sów chwytanie ich w zwykle, drobnooczkowe sieci
ornitologiczne trzeba traktowac jedynie jako okazjonalne i nie majace wiekszego
znaczenia dla ogólnych wyników obraczkowania tych ptaków. Dla przykladu mozna
podac, ze w ciagu pierwszych 34 lat pracy Akcji Baltyckiej (1961-1994), gdzie na kazdym
punkcie uzywano ok. 50 siatek przez 2 miesiace w sezonie, lacznie schwytano 44 uszatki
i 41 wlochatek (Busse i Busse 2003). Liczba chwytanych sów gwaltownie wzrosla dopiero
po zastosowaniu do ich lapania specjalnych sieci o duzym oczku i zwiekszonych
rozmiarach - w latach 1995-1999 schwytano juz 517 uszatek i 29 wlochatek, a nastepnie,
w latach 2000-2003 - 1738 uszatek, 54 wloc~atki, a takze 168 sów blotnych, 55
plomvkówek i 11 puszczyków (Michalonek i inni 2004). W roku 2004 na stacji Kopan
schwytano 576 uszatek i 101 sów blotnych. Inne polskie stacje nie chwytaja tylu sów,
a wynika to z jednej strony ze slabszego przelonr,a z drugi~j, ze znacznie mniejszej liczby
stosowanych sieci. Koncentracja przelotu wzdluz wybrzeza Baltyku wyraza sie
w najliczniejszychchwytaniachna stacjach polozonych nad samym morzem - na Lotwie,
Litwie czy w Rosji (stacja Rybaczi), gdzie ptaki te sa chwytane glównie za pomoca
ogromnych pulapek typu "helgoland". Niezaleznie od sposobu chwytania obraczkowanie
sów w czasie wedrówki dostarcza wciaz nowych danych umozliwiajacych poznanie
biologii i zwyczajów tej specyficznej grupy ptaków.

Metody chwytania w czasie wedrówki

Gdzie i w jakich warunkach? Powaznie traktowane chwytanie sów w czasie wedrówki
bezwzglednie wymaga specjalnej organizacji pracy stacji. Jest to trudne zwlaszcza na
punktach, gdzie chwyta sie równiez ptaki wróblowe. Podstawowe sa tu dwa czynniki:
praca z sowami odbywa sie w nocy, a praca z wróblowymi - w dzien, a wiec na dluzsza
mete jeden obraczkarz nie moze pracowac 24 godziny na dobe... i fakt, ze zwijanie
"so\vich" sieci na dzien i rozstawianie ich na noc jest zbyt pracochlonne, by moglo byc
praktykowane codziennie. A wiec sieci "sowie" musza byc kontrolowane równiez dniem,
jako ze swietnie lapia drapiezniki dzienne (krogulce, myszolowy, blotniaki), ale takze
wieksze lub mniejsze wróblowate i ptaki z innych grup systematycznych (siewkowate,
kaczki). Szczególnie czesto chwytaja sie drozdy i szpaki. Specyfika pracy stacji sowio-
wróblowatej polega wiec na koniecznosci uczestnictwa w pracach co najmniej dwóch
obraczkarzy (zmiana dzienna i zmiana nocna) i odpowiednio zwiekszonej liczby
wspólpracowników. Oczywiscie osoby na poszczególnych zmianach moga sie
zasrepowac, ale w przypadku gwaltownego nalotu czy to wróblowatych czy sów -

"WSZ\'SC\'na poklad" i... biegiem do siatek,

Czym? Podstawowa metoda chwytania pozostaja w polskich warunkach sieci, Stosowane
sa tutaj dwie ich odmiany: sieci o oczku 45 mm (od wezla do wezla) i 80 mm. Niezaleznie
od \\'ielkosci oczka wymiary sieci pozostaja takie same: 14x3 m, przy 4 pólkach (Rys. 16.).
\'\!sz\'stkie sieci posiadaja blokady przeciwwiatrowe na trzech linkach - górnej, dolnej
] srodkc)\\'ej. Zabezpiecza to nie tylko przed zwiewaniem sieci przez wiatr w jeden koniec
siatki, ale tez przed zbytnim wyciaganiem siatki przez zlapane sowy - schwytane osobniki
nie placza sie w dwie sasiednie pólki. Dodatkowo, tak zablokowana siatka moze schwytac
równoczesnie wiecej sów niz siatka bez blokady, Sieci o oczkach 45 mm maja nieco inne
zastosowanie, niz sieci o duzych oczkach, a oba typy maja swoje dobre i zle strony,
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Rys, 16, Prawidlowo rozlozona siec (za Busse 2000, zmodyfikowane),

Sieci o oczku 45 mm sa bardziej 'Widoczne i ustawione na otwartej przestrzeni sa czesciej
omijane przez sowy, które maja doskonaly wzrok. Gra to szczególna role, gdy miejsce
chwytania jest polozone w poblizu miasta, którego swiatla tworza lune, szczególnie
w pochmurne noce, i na tym tle siatka staje sie zbyt widoczna dla przelatujacych sów, Tak
wiec siatki tego typu nadaja sie bardziej do ustawiania w terenie czesciowo zadrzewionym,
na przesmykach miedzy zagajnikami lub na przesiekach lesnych, W siatki te dniem czesto
chwytaja sie krogulce, Wielka zaleta tego typu siatek jest latwiejsze i szybsze wyjmowanie
z nich zlapanych sów, czego jednak nie mozna powiedziec o czesto chwytajacych sie w te
sieci drozdach - ptaki te czesto kilkakrotnie przepychaja sie przez kolejne oczka i staja sie
naprawde trudne do wyjecia, szczególnie gdy ptak schwyta sie w górna P9lke.

W siatki o oczku 80 mm sowy chwytaja sie nawet na zupelnie otwartej przestrzeni - na
lace lub polu, gdzie zarówno moze odbywac sie wedrówka, jak i zerowanie tych ptaków.
Siatki o tak duzym oczku sa mniej widoczne (grubosc nitki w obu typach identyczna).
Zaleta ta pociaga za soba, niestety, i wady: sowy placza sie w nich znacznie silniej
i wyjmowanie schwytanych ptaków trwa dluzej. Dodatkowo sieci te sa mniej trwale -
przerwanie juz jednej nitki, o co nie trudno, powoduje powstanie dziury, przez która
kolejna sowa moze latwo uciec. Tak wiec przy mniejszej, niz w przypadku sieci 45 mm
liczbie uszkodzen, siec przestaje sie nadawac do uzytku. Dla równowagi sieci te maja
jednak inna zalete - uszatke mozna z niej wyjac bez wzgledu na to czy zacznie sie ja
wyjmowac prawidlowo, od strony, z której ptak wpadl w siec, czy od strony przeciwnej.
Zaleta ta dotyczy jednak tylko ptaków do wielkosci uszatki i np. puszczyka nie da sie
wyjac z niewlasciwej strony. W siatki tego typu chwytaja sie równiez myszolowy, blotniaki
i kaczki. Ptaki wróblowe chwytaja sie w nie rzadko.

Jak?Podstawowe zasady ustawianiaobu typów siatek sa wspólne - rozpina sie je miedzy
mozliwie sztywnymi tyczkami o wys. 4 m. Linki sieci musza byc dobrze napiete, a odciagi,
z mocnego sznurka, musza zabezpieczac przed przewróceniem sie sieci w c7.asie wiatru.
Nawet siatka o duzym oczku, a tym bardziej o oczku 45 mm, postawiona na otwartym
terenie silnie wydyma sie w czasie wiatru i moze zostac przewrócona. Na terenie
podmoklym nalezy uzywac dlugich i odpowiednio grubych palików do przymocowania
odciagów do gruntu. Ustawienie sieci musi umozliwiac, w razie schwytania ptaka w górna
pólke, pochylenie sieci przez przemieszczenie na bok dolnej czesci tyczki, tak by móc
siegnac do schwytanego ptaka.
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Siatki na sowy ustawia sie pojedynczo, w miejscach gdzie zaobserwowalismy, ze sowy
przelatuja albo gdzie przypuszczamy, ze moga sie przemieszczac wzdluz sciany
zadrzewien, w przesiekach lub miedzy kepami drzew. Bardzo skuteczna moze tez byc
pojedyncza siatka w poblizu uschlego krzaka czy kolka na lace, a takze, o czym nizej,
w poblizu "zanety". Gdy dysponujemy odpowiednia liczba siatek, a zamierzamy lowic
sowy na otwartej przestrzeni, najefektywniejsze jest stawianie linii sieci, zwanych
"plotami" (Rys. 17.) W takim przypadku stawia sie kilka do kilkunastu sieci w jednej linii
uzywajac koncowej tyczki jednej sieci jako tyczki poczatkowej nastepnej sieci. Oszczedza
to wielu tyczek:na plot trzeba n+l tyczek, gdzie n - jest liczba sieci, a na postawienie tej
samej liczby pojedynczych siatek - 2n tyczek. Stawianie plotu jest jednak duzo bardziej
pracochlonne niz w przypadku pojedynqych sieci, a podnoszenie przewróconego przez
sztorm plotu jest zajeciem nie do pozaj:droszczenia. Dla wiekszej stabilnosci plotu, kazda
tyczka musi miec z obu stron odciag prbstopadly do linii sieci. Koncowe odciagi musza
byc szczególnie mocne, a kolki je mocuj':tce - grube i solidnie wbite. Caly plot, podobnie
jak pojedyncza siatka, powinien byc mocno naciagniety - przy dluzszych plotach bardzo
zalecane jest zastosowanie dodatkowych naciagów na koncach (Rys. 17.).
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Rys.17. Sposób rozstawienia sieci wzgledem siebie (za Busse 2000, zmodyfikowane).

Dodatkowe naciagi prowadzi sie nie od tyczki w polowie jej wysokosci, jak normalnie,
lecz od szczytu tyczki - zapobiega to wyginaniu sie tyczek przy silnym napieciu siatek
plotu. Ostateczne naciaganie sieci trzeba zrobic w jakis czas po postawieniu siatek
i wtedy, gdy sa one mokre (w przeciwnym razie dramatycznie obwisna w czasie
pierwszego deszczu, rosy czy nawet mgly). Poza napieciem wzdluz sieci, równiez linki
pionowe powinny byc calkowicie wyprostowane - zmniejsza to platanie sie schwytanych
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ptaków, a nam oszczedza pracy przy ich wyjmowaniu. Dolna linka siatki powinna
znajdowacsie na wysokosci0,7 do 1 m nad ziemia - wiekszoscsów (ok. 80'Yol)chwyta sie
w dwie dolne pólki siatek, a jesli sa one zbyt wysoko, ptaki przelatuja pod siatka. Najlepiej
stawiac siatki w miejscach, gdzie roslinnosc zielna nie jest zbyt wysoka (np. na koszonej
lace lub sciernisku), a jesli juz musimy je postawic w miejscu bardziej zarosnietym,
konieczne jest dokladne wykoszenie roslin bezposrednio pod siatka - nie ma nic bardziej
niemilego niz sowa zaplatana w siatke razem z trzcina lub, jeszcze lepiej, z ostami lub
pokrzywami! I pamietajmy, ze sowa schwytana w najnizsza pólke wisi tuz nad
powierzchnia ziemi i nie powinna jej dotykac.

Praktykowane na wschodnich, wybrzezach Baltyku chwytanie sów za pomoca pulapek
typu Helgoland nie ma dotychczas zastosowania w Polsce. W czasie uzywania w ciagu
kilku lat takich pulapek w' pracach Akcji Baltyckiej sowy byly chwytane sporadycznie.
Podobnie zreszta bylo i w st~jach bylego Zwiazku Radzieckiego i dopiero odkrycie przez
Lotyszy, ze dziecinna, popiskujaca zabawka wabi przelatujace sowy spowodowalo, ze
wabienie sów do helgolandów stalo sie powszechniejsza praktyka. Okazuje sie, ze
wabienie jest skuteczna metoda zwiekszajaca efektywnosc chwytania takze, gdy uzywamy
sieci.Sowy daja sie zwabic w okreslone miejsce na dwa podstawowe sposoby - "na
zoladek" i "na emocje". Wabienie "na zoladek" moze byc prowadzone dwoma
metodami: bierna, gdy w poblize sieci zwabiamy najpierw myszy, a one chrupiac przynete
lub popiskujac z zadowolenia wabia swoimi odglosami sowy albo czynna, kiedy to
siadamy w ukryciu w poblizu siatki i sami wydajemy odglosy przypominajace pisk myszy.
Myszy wabimy na snopki zboza lub kupki siana albo tez na kukurydze. Kukurydza jest tu

szczególnie skuteczna, gdyz po pierwsze - myszy ja bardzo lubia, a po drugie - gdy chrupia
twarde ziarna sa latwe do "namierzenia" przez sowy. Takie przynety nalezy umieszczac 4-
5 m za siatka, by lecaca sowa miala jeszcze odpowiednia predkosc by wpasc w siatke.
Sowa, która juz hamuje lot przed atakiem na mysz odbija sie od siatki lub nie wyciaga jej
dostatecznie daleko by wpasc w kieszen. Do czynnego wabienia potrzebujemy jakiegos
przyrzadu, za pomoca którego mozna imitowac pisk myszy. Najdawniejszym pomyslem
jest uzywanie do tego celu piszczacych zabawek dziecinnych lub wabików na lisy, które
mozna nabyc w sklepach mysliwskich. Latwo mozna tez udawac mysz za pomoca butelki
i kawalka styropianu, którym delikatnie pocieramy szklo. Jest to sposób prosty, tani
(butelka sie zawsze znajdzie...) i skuteczny. I tu obowiazuje wspomniana wyzej lokalizacja
dzwieku w odleglosci paru metrów od siatki. Wabienie sów sposobem "na emocje" opiera
siena wrodzonej checi atakowania: albo "wroga" - imitacji puchacza (np. plastykowy ptak
kupiony w sklepie ogrodniczym) albo konkurenta, gdy wabi sie samce sów w okresie
godowym odtwarzajac ich glos na nagrane na tasmie, plycie lub w przenosnej pamieci
elektronicznej glosy samców tego samego gatunku. Mozna jednoczesnie z glosem uzywac
imitacji danego gatunku sowy (tzw. "balwanka", wykonanego nawet samodzielnie).
W okresie wedrówek ptaki nie reaguja na glosy godowe.

Kontrole sieci. W okresie, gdy schwytanie sowy staje sie prawdopodobne, a wiec juz
w drugiej dekadzie wrzesnia, a obowiazkowo od poczatku pazdziernika jesienia, i od
marca wiosna, trzeba wykonywac regularne nocne kontrole sieci co 2 godziny. Zwykle,
gdy do pólnocy nie zlapiemy zadnej sowy, kontrole o 2 i 4 w nocy tez beda puste,
szczególnie gdy pogoda jest mglista i deszczowa, kiedy to sowy nie wedruja i nie poluja.
Wtedy czasem zdarzaja sie schwytania nad ranem. W suche i jasne noce szansa na
schwytanie sów rosnie i wtedy zwykle juz w czasie pierwszych nocnych kontroli sowy
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zaczynaja sie lapac. W takich przypadkach nalezy natychmiast zwiekszyc czestosc
kontroli, a przy silnym przelocie wszyscy, nie bioracy udzialu w obraczkowaniu ptaków,
powinni wykonywac nieprzerwane obchody. Podstawowa zasada jest tu, ze im szybciej po
wpadnieciu w siatke sowa jest z niej wyciagana, tym latwiej ja wyjac - i sowa jest w dobrej
kondycji, siatka nie porwana i my nie pokrwawieni, Ponadto jest to wazne, jesli w poblizu
sa lisy lub jenoty, by nie zdazyly one "dopasc" w siatce bezbronnej ofiary, a trzeba
przyznac, ze juz raz wyspecjalizowane drapiezniki robia obchody sieci równie regularnie
jak ludzie (patrz dalej). Przelot sów jest bardzo nieregularny, jesli chodzi o nasilenie - po
kilku kolejnych dniach z pojedynczymi ptakami mozna przezyc nieprzespana noc
z powodu setki lub wiecej schwytanych sów.

Idac na kontrole sieci musimy byc odpowiednio wyposazeni: podstawa jest posiadanie
czolówki (patrz rozdzial: Co zabrac w t~r~n?). Uzywanie zwyklych latarek jest duzo
bardziej uciazliwe, chyba ze na obchód iclriemy we dwie osoby tak, ze jedna swieci,
a druga wyjmuje ptaki. Ten tryb pracy jest jednak akceptowalny tylko wtedy, gdy ptaków
jest malo i mamy duzo chetnych do nocnych spacerów. W czasie intensywnego
chwytania, tryb pracy, w którym jedna osoba sluzy wylacznie za stojak do latarki jest
wrecz niedopuszczalny. Idac na nocny obchód pamietajmy tez o odpowiedniej liczbie
duzych woreczków,

Kontrola siatek musi polegac na przejsciu wzdluz kazdej siatki, a nie -tylko poswieceniu
z daleka latarka - "bo przeciez z daleka tez zobacze wiszaca sowe?'. Po pierwsze, sowa
mogla sie zlapac na samym koncu siatki i byc niewidoczna wsród nie wycietych traw, a po
drugie w nocy czesto chwytaja sie ptaki, które nie sa tak widoczne jak sowy: slonki,
wodniki, derkacze, . .

Schwytana sowa. Schwytanie sowy to dopiero poczatek. O ile WYJeCle sowy
z "helgolanda" nie przedstawia zwykle wiekszej trudnosci, o tyle wyjecie jej z siatki
wymaga opanowania specjalnej techniki, odmiennej niz w przypadku ptaków
wróblowych, wprawy i czesto odpornosci na ból (sowa jest zaopatrzona w szpony, które
sa przystosowane do wbijania sie w mieso). Dobre opanowanie techniki wyjmowania sów
lezy zarówno w naszym, jak i w ptaków interesie.

Bylo juz wspomniane, ze sowy wyjmuje sie inaczej niz ptaki wróblowe, jednakze jedno
jest wspólne - ptaka latwiej wyjac, jesli robi sie to od strony, od której ptak wpadl do sieci.
Obowiazuje to nawet w przypadku wyjmowania ptaka z sieci o duzym oczku, a wyjatki
tylko potwierdzaja regule. Najpierw wiec nalezy sprawdzic, od której strony sowa wpadla
do sieci (w czasie przelotu wiekszosc ptaków wpada w sieci z jednej strony), nastepnie
otworzyc ostroznie kieszen, w której ptak sie znajduje i chwycic sowe prawa reka (chyba,
ze jestes mankutem, to lewa) za oba(!) skoki, nie bardzo przejmujac sie dziobem, którego
zwykle nie uzywaja do obrony (choc niektóre osobniki, szczególnie wlochatki, próbuja
równiez dziobac!). Uchwycenie za jeden skok zazwyczaj konczy sie schwytaniem reki
szponami drugiej lapy, a pazury wchodza w skóre bez zadnych problemów! Czesto
wiszaca w sieci sowa wyglada jak martwa lub spiaca, lecz biada temu, kto w to uwierzy.
Jesli juz znalezlismy sie w sytuacji ofiary (sowy lub - jak kto woli - wlasnej nieostroznosci)
nie panikujmy i nie wyszarpujmy reki ze szponów. W zaleznosci od chwytu uwolnimy sie
albo wyciagajac powoli poszczególne szpony z naszej skóry (pamietajac caly czas
o trzymaniu drugiej lapy!) i natychmiast po uwolnieniu chwytajac obie nogi jedna reka
albo, gdy to nie daje efektu stosujemy chwyt wynikajacy ze specyfiki anatomicznej ptasiej



CH\x/YTr\NIE I ZNAKo\,'ANIE S()\\, I 67

nogi. U ptaka ta czesc ciala przystosowana jest do automatycznego zaciskania palców, gdy
staw skokowy jest zgiety - przy siadaniu na galezi i przytrzymywaniu zdobyczy. Prostujac
staw skokowy powodujemy, ze palce automatycznie otwieraja sie i zwalniaja uscisk. Gdy
ptak w dalszym ciagu nie otwiera palców dostatecznie szeroko, przesuwamy wolno
i delikatnie wyprostowana juz noge w kierunku grzbietu i dalej, ponad ogon. Wtedy ptak
juz bezwzglednie musi puscic napastnika (czyli nas). Trik ten jest przydatny równiez
wtedy, gdy sowa "nazbierala" w szpony duzo sieci, czesto z sasiedniej pólki, i nie daje sie
zdjac siatki z zakrzywionych szponów. Jesli juz calkowicie kontrolujemy nogi (lacznie ze
szponami), wyciagamy ptaka na zewnatrz kieszeni i stopniowo, w pewnej odleglosci od
glowy ptaka, pociagamy za rózne nitki i "obieramy" ptaka z siatki. Uwolnienie glowy
pozostaje na koniec. Wyciagnieta z sieci sowe wkladamy "glowa naprzód" do woreczka
i dopiero na koncu puszczamy nogi (inaczej grozi nam recydywa uwalniania reki ze
szponów ptaka!!!).

Obraczkowanie sów. Sowy przeniesione do "laboratorium" powinny byc niezwlocznie
obraczkowane i wypuszczane. "Niezwlocznie" nie znaczy jednak, ze kazda sowa musi byc
zaobraczkowana natychmiast. Dotyczy to sytuacji, gdy ptaków jest malo (i nie jest tu
wazne, ze np. obraczkarz akurat pije goraca herbate, bo zmarzl, a pomocnik ma ochote
na papierosa.. .). Gdy schwytanych ptaków jest wiecej, czesc z nich musi poczekac. Sowy
moga oczekiwac w woreczkach, w których zostaly przyniesione - zawieszone luzno, nie
w duzych peczkach albo po przelozeniu do obcietych przy dnie plastikowych butelkach
po napojach. Np. dla uszatki optymalna jest 2,5 litrowa butelka po Pepsi-Coli - nie jest
w niej zbyt skrepowana, a równoczesnie nie udaje sie jej z butelki uciec, gdy jest ulozona
pochylo, glowa do dolu. Dla sów przebywanie w butelkach jest mniej meczace niz
wiszenie w worku glowa do dolu. Przy wyjmowaniu sowy z woreczka znów trzeba
zwracac baczna uwage na szpony: delikatnie staramy sie przez woreczek namacac, gdzie
ptak ma nogi i znów chwytamy go za oba skoki, reszte wyciagajac pózniej. I uwaga!
Szpony przechodza przez woreczek nawet latwiej niz przez skóre i nie staja sie przez to
mniej skuteczne we wbijaniu sie w reke, i nie tylko - przytrzymywanie woreczka przez
wlozenie go miedzy nogi jest... duzym ryzykiem! Sowy bywaja tez przetrzymywane
w skrzyniach lub koszach, jednak sieganie po nie do tego rodzaju pojemników moze byc
niebezpieczne.

Podczas samego obraczkowania nie jest konieczne wyjmowanie calej sowy - wydobyc
z woreczka mozna sama noge. Jest to szybsze i bezpieczniejsze. Dopiero po
zaobraczkowaniu wyciagamy calego ptaka i oznaczamy wiek, plec oraz dokonujemy
pomiarów. Zakladamy, ze gatunek sowy jest obraczkujacemu znany przed obraczkowaniem
i jesli nie mamy pewnosci, trzeba wyciagnac ptaka przed obraczkowaniem. Tu widac
wyzszosc przezroczystych butelek nad brazowymi butelkami po piwie! Pomiary sów -

skrzydla, ogona, ew. srednicy skoku - ulatwiaja oznaczanie plci, jako ze u tych ptaków
dymorfIzm plciowy w wymiarach jest wyraznie zaznaczony.

Po zaobraczkowaniu i zebraniu ew. pomiarów, sowe mozna wypuscic, jesli stanowisko
obraczkowania znajduje sie tylko pod dachem, ale lepiej wyniesc ja na otwarta przestrzen.
Jesli obraczkujemy ptaki w namiocie i jest ich duzo, sowy trzeba ponownie wlozyc do
worków lub butelek i nastepnie wypuscic na otwartej przestrzeni. Wypuszczajac nie
rzucamy ptaków w powietrze, lecz delikatnie kladziemy na ziemi ew. sadzamy na galezi:
niektóre osobniki, szczególnie te, które dluzej czekaly na wyjecie z sieci lub
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'
obraczkowanie, nie od razu podrywaja sie do lotu i rzucone w powietrze spadaja'
i uderzaja o ziemie. Polozone predzej lub pózniej "przychodza do siebie" i odlatuja. '.
Czasem taka blokada zdolnosci do lotu moze trwac nawet pare godzin. Ptaki takie trzeba'
umiescic w duzym pudle lub starym namiocie ustawionym w spokojnym miejscu i ew.
dokarmic myszami, padlymi drobnymi ptakami lub ostatecznie miesem (z poczatku
zwykle nie chca jesc), Wiekszosc blokad psychicznych i naciagniec sciegien lub miesni daje
sie wyleczyc i ptak w koncu odleci. Praktycznie beznadziejne sa natomiast zlamania kosci
skrzydel - wymagana jest tu interwencja weterynarza i umieszczenia ptaka w ptasim .azylu
lub ogrodzie zoologicznym.

Tab, 5. Nazwy sów, skróty oraz stosowane obraczki w Polsce,
(*wprzypadku,gdy mapujemywylaczniesowy,co trzeba na mapie zaznaczyc)

Sowy i ptaki wróblowe. W okresie intensywnego przelotu sów nie mozna noca
\V)'Puszczacptaków wróblowych schwytanych na wieczornym obchodzie - wiekszosc z nich
zostanie upolowana przez sowy! Wiele wiadomosci powrotnych o zaobraczkowanych
ptakach pochodzi z w)'Pluwek Warto wiec sprawdzac zawartosc wypluwek zrzuconych
przez schwytane ptaki, nawet gdy nie zbiera sie materialu dotyczacego skladu pokarmu sów,
na okolicznosc obecnosci w nich obraczek

Sowy i ssaki. Male ssaki to przysmak dla sów i dobrze jest miec ich duzo na terenie,
gdzie lapiemy sowy. Zbyt duzo, to jednak problem Ssaki kopytne sa zagrozeniem dla
sieci, lecz poza mozliwoscia zniszczenia sieci nie stanowia bezposredniego zagrozenia dla
ptaków. Inaczej jest z ssakami drapieznymi: lisy i jenoty (z rzadka koty) polujac w nocy
szybko znajduja schwytane sowy i ucza sie, ze w sieciach spotyka sie calkowicie
bezbronne ofiary, Zwykle dochodzi w koncu do sytuacji, ze zwierzeta te kontroluja sieci
szybciej i sprawniej niz moze to zrobic czlowiek, a zabijaja ich wiecej niz zdolaja zjesc.
Praktykowane czasem, w pierwszym odruchu, podnoszenie dolnej pólki nie przynosi
spodziewanych efektów, gdyz lis skutecznie skacze siegajac nawet trzeciej pólki, zas kot
sciaga wiszacego ptaka do swego poziomu ciagnac za siatke. W zaleznosci od drapieznika
pozostaja wiec metody brutalne (odstrzal przez mysliwego, gdy przepisy na to zezwalaja)
lub schwytanie w pulapke-zywolówke i wywiezienie na odleglosc co najmniej 40 km Przy
wszelkich kontaktach z tymi zwierzetami trzeba jednak pamietac, ze lisy i jenoty moga byc

nazwagatunkowa skróty..
typ i srednica

metody
jednoli- centrali obraczki (mm)

polska lacinska karro-

graficznej
terowe* obraczkowania

plomykówka TyIOalba TA T TYALB Da (11)

syczek Ollls srops OS S OTSCO Fa (7)

puchacz Bllbo bllbo BB B BUBUB Aa (30)
sóweczka Clallciditlm paJserintlm GP P GLPAS Xa (6)

póidzka A Ihenenoettla AN N ATNOC Fa (7)

puszczyk Slrix alllco SXA A STALU Da (11)

p, uralski .1'117:"tlralemir SXU U STURA Ca (13)

p, mszarny .1'117:"nelmlOJa SXN N STNEB Bs (16)
uszarka AJio ollls AO O ASOTU Da (11)
uszatka blotna AsiojlammetlJ AF L ASFLA Da (11)
wlochatka AegoliusfllnermJ AFU F AEFUN Fa (7)
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nosicielami wscieklizny, która moze byc calkowicie bezobjawowa u li~a, lecz w pelni
grozna dla czlowieka!

Chwytanie sów poza okresem wedrówek

Wiekszosc informacji podanych dla chwytania sów w czasie wedrówki odnosi sie równiez
do chwytania sów w okresie pozawedrówkowym. Oczywiscie, nie stawiamy wtedy plotów
siatek, nie prowadzimy calonocnych chwytan, lecz wykorzystujemy siatki do chwytania
sów "z doskoku", np. w poblizu miejsc noclegowych, w których zima gromadzi sie nawet
po kilkadziesiat uszatek, w okolicach, gdzie zaobserwujemy intensywnie polujace osobniki
terytorialne lub wabiac ptaki w okresie godowym. Najwazniejsze jest tu dobre
rozpoznanie terenu przed przystapieniem do stawiania siatek - lepiej spedzic pare
wieczorów na obserwacjach lokalnych' przyzwyczajen "mieszkanców" noclegowiska
i postawic siatki we wlasciwych miejsQlch niz ju'Z, natychmiast stawiac siatki i nic nie
zlapac.

Obserwacje przelotu sów

SO\vywedruja glównie w ciagu dwóch pierwszych godzin po zachodzie slonca i przy
slabym wietrze. Badania wedrówki uszatki sa stosunkowo efektywne, gdyz leci nisko.
Wlochatka czy plomykówka wedruja znacznie wyzej, dlatego rzadko lapia sie w nisko. ..
zastawlOne SieCI.

Równolegle z chwytaniem sów mozna tez prowadzic obserwacje ich przelotu. Jest to
zadanie o tyle trudne, ze ptaki te wedruja noca, kiedy to normalne metody obserwacji
zwykle zawodza. Wyjatkiem sa tu wlasciwie tylko jasne, noce ksiezycowe (wtedy na
szczescie chetniej wedruja), a ilosc swiatla jest wystarczajaca, by prowadzic obserwacje
uzywajac jasnych, tzw. nocnych lornetek (7x50, 8x56). Ta prosta technika sowy moga byc
obser-vowane równiez w noce pochmurne, o ile mamy mozliwosc obserwowania nieba
rozswietlonego przez lune pobliskiego miasta. Mozna tez zadbac o wlasne oswietlenie
ustawiajac silne lampy halogenowe (500-1000 W). Zestawem optymalnie oswietlajacym
pas przelotu jest zespól trzech takich lamp, z których jedna jest skierowana prosto w góre,
a dwie rozchdone w jednej plaszczyznie na boki. Zestaw raki moze byc zasilany
spalinowym generatorem o mocy 2.0-2.5 kW przy lampach 500 W lub 4 kW przy
zarówkach 1000 W. Innym, aczkolwiek bez porównania bardziej kosztownym
rozwiazaniem jest zastosowanie lornetek lub lunet noktowizyjnych, ale efekty obserwacji
nie sa chyba adekwatne do ceny tego oprzyrzadowania. Hi-tech przyrzadami sa kamery
noktowizyjne, które moga prowadzac prace automatycznie, dostarczyc wiele informacji
o przelocie, ale ich cena i logistyka ograniczaja zastosowanie do dzialan profesjonalnych.

Przemyslaw Busse, Wojciech Busse
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