
Z i mà 2004/2005 Min ne so ta sta -
∏a si´ are nà nie zwy k∏e go pta sie go

wi do wi ska – na lo tu pó∏ noc nych sów
na nie spo ty ka nà ni gdy wcze Êniej ska l´.
Wy da rze nie to przy cià gn´ ∏o dzie siàt ki
ty si´ cy ob ser wa to rów pta ków z naj dal -
szych za kàt ków Sta nów Zjed no czo -
nych. O in wa zji pi sa ∏y na wet zna ne no -
wo jor skie dzien ni ki, ob szer ny re por ta˝
o na lo cie po ka za ∏a w dzien ni ku te le wi -
zyj nym sta cja NBC.

Min ne so ta, je den z pó∏ noc nych sta -
nów USA, gra ni czy z ka na dyj ski mi pro -
win cja mi On ta rio i Ma ni to ba. W∏a Ênie
wzd∏u˝ tej gra ni cy prze bie ga li nia po ∏u -
dnio we go are a∏u wy st´ po wa nia 2 pó∏ -
noc nych ga tun ków sów: pusz czy ka
mszar ne go Strix ne bu lo sa i so wy ja rz´ -
ba tej Sur nia ulu la. Oba te ga tun ki nie -
re gu lar nie i w bar dzo ma ∏ej licz bie,
gniaz du jà na pó∏ noc nych obrze ̋ ach
Min ne so ty. Nie co da lej na po ∏u dnie
wy su ni´ ty jest are a∏ l´ go wy w∏o chat ki
Aego lius fu ne reus, któ ra, choç te˝ bar -
dzo nie licz nie, jed nak re gu lar nie gniaz -
du je w pó∏ noc nej Min ne so cie. Wszyst -
kie ga tun ków sów prze miesz cza jà si´

nie co na po ∏u dnie w okre sie zi mo wym.
Mo˝ na je wów czas od na leêç w pó∏ noc -
nej, a na wet Êrod ko wej Min ne so cie
oraz w Mi chi gan i pó∏ noc nym Wi scon -
sin. Âred nio co 4 la ta zda rza jà si´ na lo -
ty spo wo do wa ne cy kla mi li czeb no Êci
gry zo ni (g∏ów ne go po kar mu tych sów)
i wte dy po je dyn cze
pta ki za la tu jà jesz cze
da lej na po ∏u dnie.

Je sie nià 2004 ro ku lo kal ni
mi ∏o Êni cy pta ków spo dzie wa li si´ ry -
ch∏e go przy by cia pó∏ noc nych sów, ja ko
˝e od ostat nie go na lo tu mi ja ∏o w∏a -
Ênie 4 la ta. Nikt wi´c nie by∏ za sko czo -
ny, kie dy ju˝ 1 paê dzier ni ka na lo kal nà
dys ku syj nà li st´ in ter ne to wà wp∏y n´ -
∏a in for ma cja o dwóch pusz czy kach
mszar nych na mo kra d∏ach Sax -Zim
w po bli ̋ u mia sta Du luth w pó∏ noc nej
Min ne so cie. Kil ka dnie póê niej w tym
sa mym re jo nie od no to wa no pierw szà
so w´ ja rz´ ba tà, a w koƒ cu mie sià ca wi -
dzia nych by ∏o ju˝ po kil ka dzie siàt pta -
ków obu ga tun ków – mniej wi´ cej ty le,
ile no tu je si´ w cià gu ca ∏ej zi my pod -
czas na lo tów. Na po czàt ku li sto pa da

mno ̋ y ∏y si´ ko lej ne ra por ty
o obec no Êci sów w pó∏ noc no -
-wscod niej cz´ Êci sta nu. Po raz
pierw szy za cz´ ∏y pa daç
stwier dze nia o wy jàt ko -
wej in wa zji. W po ∏o -
wie

li sto pa da w Min ne so cie
prze by wa ∏o ju˝ 140 mszar nych i 80 ja -
rz´ ba tych, ro s∏a te˝ licz ba z∏a pa nych
w sie ci i za ob ràcz ko wa nych w∏o cha tek.
Od no to wa no pierw sze ob ser wa cje so -
wy Ênie˝ nej Nyc tea scan dia ca – ga tun ku
gniaz du jà ce go na te re nie Ka na dy, re -
gu lar nie za la tu jà ce go zi mà do pó∏ noc -
nej cz´ Êci USA.

Od po czàt ku grud nia za cz´ to wi dy -
waç du ̋ e kon cen tra cje pusz czy ków
mszar nych, zw∏asz cza w re jo nie mo -
kra de∏ Sax -Zim. Prze szu ku jà cy ten te -
ren ob ser wa to rzy wi dy wa li do 30-50
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mokrad∏ami Sax-Zim.
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pta ków w cià gu jed ne go dnia. Pusz czy -
ki sie dzia ∏y na drze wach i s∏u pach te le -
gra ficz nych, pre fe ru jàc miej sca po ∏o -
˝o ne wzd∏u˝ le Ênych dróg oraz
na obrze ̋ ach la sów Êwier ko wych.

Do pó∏ noc nej Min ne so ty za cz´ ∏y
Êcià gaç ca ∏e rze sze mi ∏o Êni ków pta ków

i fo to gra fów przy ro dy, na wet z naj dal -
szych za kàt ków USA – Flo ry dy, Te xa su
i Ka li for nii. W ob li czu na lo tu o tak wy -
jàt ko wych roz mia rach spra wà za in te re -
so wa ∏y si´ te˝ lo kal ne, a póê niej ogól -
no kra jo we me dia. Za owo co wa ∏o to
wkrót ce wie lo ma ar ty ku ∏a mi pra so wy -

mi (m. in. w New York Ti mes) oraz re -
la cja mi te le wi zyj ny mi (m. in. w dzien ni -
ku te le wi zyj nym sta cji NBC). W grud -
niu pó∏ noc ne so wy od no to wa no te˝
w sta nach Wi scon sin i Mi chi gan, a tu˝
przed wi gi lià Bo ̋ e go Na ro dze nia du ̋ à
sen sa cj´ w No wym Jor ku wzbu dzi -

Sowa Ênie˝na w locie wyglàda nieco zaskakujàco.

... i zastanawiajàca si´ co to jest.Samica sowy Ênie˝nej zaniepokojona podje˝d˝ajàcym samochodem



∏a w∏o chat ka, któ ra po ja wi ∏a si´ na...
Man hat ta nie!

Ni skie tem pe ra tu ry i co raz grub sza
po kry wa Ênie gu zmu sza ∏y so wy do de -
spe rac kich po szu ki waƒ po kar mu
w cià gu dnia. O ile so wa ja rz´ ba ta jest
w pe∏ ni ak tyw na w dzieƒ, o ty le
w przy pad ku pusz czy ka mszar ne go
(b´ dà ce go ga tun kiem g∏ów nie noc -
nym) by ∏o to ju˝ za cho wa nie nie zwy -
k∏e, Êwiad czà ce o du ̋ ym stre sie, ja kie -
mu pod da ne by ∏y te pta ki. Wi dy wa no
na wet po lu jà ce w cià gu dnia w∏o chat -
ki, co jest zja wi skiem bar dzo rzad kim,
ja ko ˝e jest to ga tu nek o ty po wo noc -
nym try bie ˝y cia. G∏ód zmu sza∏ te˝
nie któ re pusz czy ki do ata ków
na zwie rzy n´ w nor mal nych wa run -
kach nie sta no wià cà sk∏ad ni ka ich die -
ty. Pta ki te, mi mo i˝ sà naj wi´k szy mi
so wa mi Ame ry ki Pó∏ noc nej i jed ny mi
z naj wi´k szych sów Êwia ta (wiel koÊç
do 70 cm i roz pi´ toÊç skrzy de∏ do 1,5
m) ma jà sto su ko wo s∏a be szpo ny i ˝y -
wià si´ nie mal wy ∏àcz nie gry zo nia mi.
W Min ne so cie do no szo no jed nak
o mszar nych ata ku jà cych kró li ki, wie -
wiór ki, a na wet pie ska prze ra ̋ o nej
pa ni, któ ra chcia ∏a so bie obej rzeç
wiel kà so w´ z bli ska...

W stycz niu do Min ne so ty do tar -
∏a ma sa ark tycz ne go po wie trza z sil ny -
mi mro za mi. W oko li cach Du luth tem -
pe ra tu ra spa d∏a do -40o C Póê niej przy -
sz∏a fa la mar z nà cych desz czów, któ re
zlo dzi ∏y po kry w´ Ênie˝ nà. So wy za cz´ -
∏y si´ prze miesz czaç w kie run ku po ∏u -

dnio wym. Po je dyn cze pta ki od no to wa -
no wkrót ce w po ∏u dnio wej Min ne so -
cie, a na wet w po ∏u dnio wej cz´ Êci sta -
nu Io wa. Po nad 100 mszar nych zna le -
zio no w pó∏ noc nej cz´ Êci Wi scon sin,
od no to wa no na wet pierw sze w hi sto rii
stwier dze nia z po ∏u dnio wych obrze ̋ y
te go sta nu. Ogrom ne za in te re so wa nie
wzbu dzi ∏a so wa ja rz´ ba ta, któ ra przy -
le cia ∏a do jed ne go z par ków sta no wych
na po ∏u dniu Wi scon sin, bli sko gra ni cy
z Il li no is. By ∏o to dru gie w hi sto rii
stwier dze nie so wy ja rz´ ba tej w tym re -
jo nie. Aby obej rzeç tà pi´k nie po zu jà -
cà i rzu ca jà cà wo kó∏ cha rak te ry stycz ne
„z∏o Êli we” spoj rze nia sów k´, do par ku
sta no we go przy je cha ∏o ∏àcz nie po -
nad 1000 osób, w tym nie któ rzy z nich
wie lo krot nie. Ptak prze by wa∏ w tym sa -
mym miej scu przez po nad 2 mie sià ce,
sta jàc si´ bo ha te rem re por ta ̋ u lo kal -
nej sta cji te le wi zyj nej oraz przed mio -
tem licz nych ar ty ku ∏ów w miej sco wej
pra sie.

W stycz niu i lu tym li czeb no Êci sów
by ∏y naj wi´k sze. Nor mà sta ∏y si´ re la -
cje o 30-60, nie kie dy 100 pusz czy -
kach mszar nych wi dzia nych w cià gu
dnia przez jed nà oso b´. Re kord usta -
no wio no w okr´ gu Ait kin (pó∏ noc -
na Min ne so ta), gdzie 29 stycz nia jed -
na gru pa po ru sza jà ca si´ sa mo cho -
dem na li czy ∏a 187 pusz czy ków w cià -
gu ca ∏e go dnia po szu ki waƒ, a in -
na gru pa od na la z∏a 114 pta ków
w cià gu za le d wie 4,5 go dzi ny! Tak
wy so kie li czeb no Êci utrzy my wa ∏y si´

w nie któ rych miej scach a˝ do prze ∏o -
mu lu te go i mar ca.

Nie ule ga wàt pli wo Êci, ˝e by∏ to
bez pre ce den so wy na lot, wy jàt ko wy
w swo jej ska li. Ni gdy wcze Êniej nie
od no to wa no in wa zji, któ ra przy naj -
mniej zbli ̋ a ∏a by si´ do tej roz mia ra -
mi. Pier-w sze pod su mo wa nia na lo tu
w Min ne so cie i Wi scon sin mó wià
o ok. 3000 pusz czy ków mszar nych,
po nad 400 so wach ja rz´ ba tych
i ok. 400 w∏o chat kach (tych ostat nich
w wi´k szo Êci z∏a pa nych w sie ci i za ob -
ràcz ko wa nych). Do te go na le ̋ y do -
daç kil ka dzie siàt sów Ênie˝ nych, choç
dla te go ostat nie go ga tun ku nie by ∏y
to li czeb no Êci wy so kie – ra czej ty po -
we dla prze ci´t nych zim. Zna le zio no
bli sko pó∏ ty sià ca mar twych sów,
w tym po nad 420 pusz czy ków mszar -
nych. Dla po rów na nia – rok wcze Êniej
wi dzia no tyl ko 35 mszar nych, 6 ja rz´ -
ba tych i 1 w∏o chat k´, a pod czas jed -
ne go z naj wi´k szych od no to wa nych
wcze Êniej na lo tów (se -
zon 1991/1992) – 196 mszar nych, 142
ja rz´ ba te i 3 w∏o chat ki.

Co spro wa dzi ∏o tak ogrom ne ilo Êci
pó∏ noc nych sów na te re ny nie le ̋ à ce
na ob sza rze ty po wych zi mo wisk tych
ga tun ków? Jak twier dzi dr J. Dun can,
au tor ksià˝ ki „So wy Êwia ta”, przy czy -
nà te go spek ta ku lar ne go wy da rze nia
by ∏a wy jàt ko wo ni ska li czeb noÊç gry -
zo ni w bo re al nych la sach, po g∏´ bio -
na do dat ko wo nie sprzy ja jà cà po go dà
(bar dzo mo kre i ch∏od ne la to). W ob -
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Czatujàc na zdobycz puszczyki siadajà zawsze na
eksponowanych miejscach. Lubià ukrywaç si´ wsród ga∏´zi Êwierków.
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li czu tak ma ∏ej ilo Êci po kar mu wi´k -
szoÊç sów w ogó le nie przy stà pi -
∏a do l´ gów, stàd wÊród zi mu jà cych
w USA pta ków wi dy wa no nie mal wy -
∏àcz nie osob ni ki do ro s∏e. Pta ki zna la -
z∏y w Min ne so cie ob fi te ilo Êci gry zo ni,
zw∏asz cza miej sco wych nor ni ków Mi -
cro tus pen n sy lva ni cus, sta no wià cych
g∏ów ny sk∏ad nik po kar mu mszar nych
i ja rz´ ba tych na te re nach l´ go wych.
Ten ga tu nek gry zo nia po tra fi si´ roz -
mna ̋ aç na wet w zi mie i osià ga zdol no -
Êci re pro duk cyj ne ju˝ w wie ku 2 mie -
si´ cy. Za pew nia ∏o to pta kom cià g∏y
do st´p do po kar mu pod czas tej naj -
trud niej szej dla nich po ry ro ku, nie za -
le˝ nie od obec no Êci i gru bo Êci za le ga -
jà cej po kry wy Ênie˝ nej. Dla pusz czy -
ków mszar nych po kry wa Ênie gu, na wet
doÊç ob fi ta i lek ko zmro ̋ o na, nie sta -
no wi du ̋ e go pro ble mu. Ob da rzo ne
nie wia ry god nie do brym s∏u chem, bez -
sze lest nym lo tem i du ̋ à si ∏à ude rze nia,
po tra fià po lo waç na nor ni ki na wet

w eks tre mal nych zi mo wych wa run -
kach. Dr Dun can wi dzia∏ nie gdyÊ pusz -
czy ka mszar ne go, któ ry upo lo wa∏ nor -
ni ka prze bi ja jàc war stw´ zlo dzo ne go
Ênie gu, b´ dà ce go w sta nie pod trzy maç
wa g´ cz∏o wie ka o ma sie po nad 80 kg!

Wraz z wio snà so wy po wró cà na te re -
ny l´ go we na da le kiej pó∏ no cy. Wie le
osób ju˝ te raz za da je so -
bie py ta nie – czy i kie -
dy po wtó rzy si´
po dob na in wa -
zja? Byç mo -
˝e po wtó rzy
si´, kie dy
w bo re al nych
la sach znów
za ist nie jà eks -
tre mal nie nie -
sprzy ja jà ce so -
wom wa run ki.
Sta ty sty ki wska -
zu jà jed nak, i ta -
kie te˝ zda nie prze -

wa ̋ a wÊród ob ser wa to rów, ˝e b´ dzie to
ra czej wi do wi sko dla na st´p nych po ko -
leƒ mi ∏o Êni ków przy ro dy.

Mi cha∏ Fur ma nek
Fot. autora

Sowa jarz´bata s∏ynie ze swoich gniewnych spojrzeƒ.
Podczas polowaƒ sowy jarz´bate siadajà zwykle na
wierzcho∏kach drzew.

Mszarny "namierzajàcy" gryzonia.


