

pODPISY 
Cietrzew to ptak osiadły.

Zdaniem Artura Pałuckiego, najlepszym sposobem na ochronę głuszca i cietrzewia jest translokacja, czyli przewożenie dzikich osobników.
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Cietrzewie wróciły, głuszców nie ma
Aldona Zyśk

Cietrzewie i głuszce od setek lat występowały na terenie całej Polski. Duża populacja obydwu gatunków żyła też w Karkonoszach, niestety obecnie zostały tam już tylko cietrzewie. 
Przyjrzyjmy się trochę biologii tych kuraków.
Są to ptaki osiadłe, nie wędrują na duże odległości, głuszec w czasie swojego życia pokonuje najwyżej dwa kilometry. Cietrzew pokonuje większe odległości – kilka, a nawet kilkanaście km, ale to również ptak osiadły.
Najbardziej znanym zwyczajem obu ptaków są tokowiska, przystępują do nich w okresie po zejściu śniegów. Ptaki zaczynają swoje toki wcześnie rano, praktycznie jeszcze w nocy. Głuszec znany jest z tego, że przez krótki moment w czasie tokowania głuchnie. Na tokowisku spotyka się od jednego do kilkunastu samców, w centralnej części tokowiska znajdują się rewiry kogutów dominujących. Partnera wybiera samica. Kura składa jaja w gniazdach, te cietrzewi to płytki dołek wygrzebany w ziemi, wyłożony suchymi źdźbłami traw, mchów i liści. 
Sukces lęgowy kuraków leśnych jest bardzo niski z powodu drapieżnictwa i zmian klimatu. Problemem jest wychłodzenie młodych, kura stara się je ogrzewać szukać dobrych miejsc, ale niestety często się to jej nie udaje. Młode biegają za matką, która pokazuje im co mogą jeść. Pisklęta odżywiają się larwami motyli, które żerują na borówkach. Trzeba więc pamiętać, że tam gdzie żyją cietrzewie i głuszce nie powinno się chemicznie niszczyć owadów. 
Dorosłe ptaki mają bardzo długie jelita ślepe, co pozwala im przeżyć na bardzo ubogim pokarmie. Żywią się igłami świerka, sosny, kosodrzewiny, pączkami brzóz, jarzębiny, pączkami modrzewia. Świetnie sobie radzą w surowym ubogim środowisku. 
Obydwa gatunki są przystosowane do śnieżnej zimy. Zaśnieżają się wchodząc głęboko pod śnieg, potrafią 23 godziny na dobę przesiedzieć pod śniegiem wychodząc tylko na pół godziny, żeby żerować i szybko wracają pod śnieg. Mają do tego specjalne pióra również na łapach. 
– W Karkonoszach zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie żyje około 500 kogutów cietrzewia. Jest to duża europejska populacja. Niestety głuszec zniknął z naszego terenu – powiedział Artur Pałucki, kierownik Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, podkreślając, że liczebność populacji kuraków leśnych ocenia się po liczbie kogutów. 
Zarówno cietrzew jak i głuszec to dwa gatunki ptaków, które nie potrafią dostosowywać się do zmieniających się warunków środowiska.
– Głuszec lubi stare prześwietlone drzewostany z bogatym runem. Takich miejsc jest w naszym kraju już bardzo mało. Proces ich likwidacji trwał praktycznie przez cały XIX wiek, a i w XX wieku zniszczono wiele biotopów głuszca. Doszło do rozerwania zasięgu populacji. Populacja żyjąca w Karkonoszach na skutek rozerwania więzi z najbliższą populacją w Borach Dolnośląskich stała się populacją izolowaną, a przez to słabszą. Na przełomie XIX i XX wieku była wciąż jednak stosunkowo liczna, bo liczyła około 200 kogutów – powiedział Artur Pałucki.
Proces wymierania głuszców trwał nadal w latach 60. Po polskiej stronie Karkonoszy pozostało już tylko kilkadziesiąt kogutów. 
Nadchodzą lata 80. XX wieku, kwaśne deszcze powodują zamieranie górnoreglowej świerczyny sudeckiej, biotop głuszca zostaje zniszczony.
– W Karkonoszach głuszce wyginęły bardzo szybko, bo utraciły swój biotop, czyli cały regiel górny przestał w bardzo krótkim czasie istnieć. Niestety wówczas usunięto też większość uszkodzonych drzewostanów w Górach Izerskich w Karkonoszach, a także po czeskiej stronie. Zabrało to głuszcowi ostatnią szansę, znane są bowiem przypadki, że głuszec żyje również w drzewostanach o słabej kondycji, tu niestety wycięto prawie wszystko i tym samym wyeliminowano głuszca – powiedział Artur Pałucki.
Niestety głuszec już tu nie wrócił, inna sytuacja jest z cietrzewiem, można powiedzieć, że populacja cietrzewia w Górach Izerskich ma się dobrze, chociaż było już bardzo duże niebezpieczeństwo, że podzieli los głuszca.
W połowie XX wieku populacja cietrzewia po czeskiej stronie Gór Izerskich dzieliła się na dwie części: populację Pogórza oraz populację wysokogórską. Do lat 80. XX wieku populacja Pogórza całkowicie wyginęła z powodu zagospodarowania tych terenów, przetrwała tylko wysokogórska. W latach 80. w Karkonoszach i w Górach Izerskich było około 150 kogutów, nastąpiło wspomniane już zamieranie drzew. Wydawało się, że dla cietrzewia była to szansa... znacznego rozbudowania swojej populacji. Wynika to z charakteru cietrzewia. Można go bowiem określić gatunkiem bałaganu w lesie. Bardzo lubi otwarte powierzchnie wiatrołomy, halizny, wiatrowały pożarzyska, czyli takie miejsca, które w nowoczesnej gospodarce leśnej są na ogół zalesiane. 
Wydawało się więc, że wciąż zwiększająca się ilość otwartych przestrzeni na tym terenie będzie sprzyjać cietrzewiowi. Niestety pojawiło się wówczas bardzo dużo ludzi i maszyn pracujących przy usuwaniu drzew, a cietrzew unika ludzi. 
Gros prac prowadzono w momencie zejścia śniegu, czasie krytycznym dla cietrzewia, bo dochodzi wtedy do tokowisk i samice przystępują do lęgów. To powodowało, że mimo korzystnego biotopu cietrzew nie wyprowadzał lęgów i doszło do załamania się populacji. Najgorszy moment to połowa lat 90. XX wieku, kiedy dodatkowo przyszły dwie mroźne zimy i populacja się załamała. 
Stosunkowo szybko, bo już w 1997, roku przystąpiono do realizacji programów mających na celu odbudowę populacji cietrzewia. Programy mające na celu jego ochronę realizuje Karkonoski Park Narodowy oraz Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze, a finansują EkoFundusz i WFOŚiGW we Wrocławiu.
– Podjęto wiele, jak się później okazało, skutecznych działań; wyznaczono np. strefy ochronne, na których ograniczono prace leśne – nie ingeruje się w te obszary poza przypadkami, kiedy jest to absolutnie konieczne – cietrzewie mogły więc spokojnie tokować i wyprowadzać lęgi, w efekcie nastąpił szybki wzrost ich liczebności – powiedział Artur Pałucki podkreślając, że nasza populacja wzrosła szybciej niż czeska, tam podobnych stref nie wyznaczono. 
Ponadto we współpracy z nadleśnictwami wprowadzane są specjalne programy hodowli lasu, sadzi się odpowiednie gatunki domieszkowe w lesie, aby zapewnić cietrzewiowi pokarm.
– Dogadujemy się np. co do tego, jakie gatunki sadzić, a jakich unikać. Ważny jest też termin sadzenia – lepiej jesienią niż wiosną. Rozmawiamy także o tym, jak ewentualnie wycinać drzewa. Udało się na tym terenie zmienić szablon sadzenia lasu, zostawia się więcej luk w lesie i stosuje się biogrupowy system sadzenia, jednym słowem dla cietrzewia struktura drzewostanu powinna być lukowata, drzewostan przerzedzony dający krajobraz otwarty –  powiedział Artur Pałucki.
Problemem są grodzenia upraw w lesie. Są one praktycznie niewidoczne dla cietrzewi, szczególnie w czasie często występujących na naszym terenie mgieł. Cietrzewie często rozbijają się o te siatki. Aby tego uniknąć, przybijamy na ogrodzenie dodatkowe żerdzie co powoduje, że ogrodzenia stają się bardziej widoczne dla kuraków. Tym bardziej że musimy pamiętać, że cietrzew lata bardzo szybko, gdy rozpędzony wpadnie na siatkę, łamie skrzydła i ginie.
Populacja cietrzewia jest coraz silniejsza, nie oznacza to oczywiście, że program powinien być zakończony. Cały czas bowiem należy monitorować stan populacji i eliminować ewentualne zagrożenia dla jej liczebności.  
Inaczej ma się sprawa z głuszcem. Od klęski lat 80. minęło już wiele lat, urósł nowy las, który mógłby się stać biotopem dla głuszca, ale niestety ptak ten nie zasiedlił się ponownie w Karkonoszach.
– Obecnie w Karkonoskim Parku Narodowym nie prowadzi się starań o reintrodukcję głuszca. Nie ma go na naszym terenie, jednak ponieważ warunki środowiskowe stały się mu sprzyjające, chcemy opracować programy służące powrotowi głuszca na te tereny. Niestety nie jest to proste, wymiera bowiem populacja głuszca z Borów Dolnośląskich – obszaru występowania głuszca najbliżej nas położonego – powiedział Artur Pałucki podkreślając, że czasami mimo prowadzonych prac jak to się działo w Borach Dolnośląskich pewnych gatunków nie udaje się zachować, najprawdopodobniej dlatego, że te działania są spóźnione. 
Artur Pałucki opowiadał także o próbach przywrócenia głuszca, jakie podejmowano po czeskiej stronie. Czesi postanowili wprowadzać po swojej stronie głuszce pochodzące ze stacji hodowlanych. Niestety ptaki te nie są płochliwe i bardzo szybko giną zjadane głównie przez lisy. Następuje to błyskawicznie – w ciągu kilku dni zginęło kilkadziesiąt wyprowadzanych do środowiska głuszców.
Obecnie próbuje się opracować takie metody hodowli, by ptaki były bardziej płochliwe, np. hodowla głuszca w Wiśle, sposoby tam stosowane powodują, że ptaki są płochliwe. 
Zdaniem Artura Pałuckiego, najlepszym sposobem na ochronę głuszca i cietrzewia jest translokacja, czyli przewożenie dzikich osobników. Taką metodę reintrodukcji cietrzewia stosuje np. Poleski Park Narodowy. Jeśli zaś chodzi o głuszca, to najbardziej znana ochrona połączona z translokacją stosowana jest w Szkocji. W XIX wieku przesiedlono tam ptaki z Norwegii, a powstała w ten sposób nowa populacja bardzo dobrze się rozwija. 
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