Fajnév:

Habichtskauz (Strix uralensis)

A név
eredete:

Erőteljes keresztirányú csíkozottság a farkon és a szárnyakon, amely a fiatal héjáéhoz
(lásd németül: Habicht) hasonló

Ismertetőjelek:

Általános jellemzők
•
•
•
•
•

viszonylag kicsi, feketésbarna szemek
szarusárga csőr és afölött felfutó sötét középcsík
egyértelműen kivehető, világos arcrajzolat a szélén finom, sötét sugár formájú
radiális csíkozottsággal
hosszú, ék alakúan lekerekített farok
mellkasi tollazat vastag, sötét hosszanti csíkozottságú (keresztrajzolat nélkül!
lásd macskabagoly)

Vigyázat! Könnyen összetéveszthetők! Uráli bagoly (bal) & Macskabagoly (jobb)

Méret:

55 - 60 cm

Szárnyfesztáv.

Hím: 115 cm
Nőstény: 125 cm

Tömeg:

Hím: 540 - 730 g
Nőstény: 720 - 1200 g

Előfordulás:

Észak-Európa: Skandinávia, Baltikum
Dél-Kelet-Európa: Olaszország, Szlovénia, Magyarország, valamint Kárpátok
Sikeres visszatelepítés Németországban és Csehországban;
Ausztria: Jelenleg csak szórványos előfordulás

Élőhely:

Nyílt, idős faállományok (lombos fák: bükk, tölgy stb.), ahol a kisemlősök előfordulása
magas, valamint erdős tájak mozaikosan elszórt, extenzíven használt gyepekkel

Életmód:

Szürkületben, illetve éjszaka aktív (a fiókák nevelése alatt, illetve télen nappal is)

Vadászstratégia:

Vártavadász; Zsákmányának helyzetét a legtöbb esetben hallás alapján lokalizálja, majd a
föld közvetlen közelében siklik a prédájáig. (Az uráli bagoly akár 20-30 cm hóréteg alatt
is megtalálja áldozatát!)

Préda:

Kisemlősök: első sorban pockok és erdei egerek, pelék. Ritkábban madarak, kétéltűek és
rovarok

Hangaktivitás:

A nász alatt szürkületkor kb. 2 órán keresztül, illetve kora reggel napkelte előtt

Párválasztás:

Monogám = Tartós párválasztás

Költőhely:

Faodvakban, kikorhadt fatönkökön és részben fészkekben. Szívesen beköltözik
fészekodúkba is

Tojási időszak:

A tojásrakás márciusban, áprilisban történik 2-3 (max. 6) tojással

Költési
időtartam:

27 - 29 nap
A nőstény megvédi a költőhelyet, illetve a költőhelyen a fiókákat

Fiókaállapot

34 - 35 nap, ez idő alatt a táplálékszerzésről kizárólag a hím gondoskodik. A fészek
elhagyása után a fiatal egyedeket még további két hónapig a szülők etetik.

Nemi érettség:

Az első életév végétől (~ 10 hónap)

Vadászterület
nagysága:

~3-5 km² (300 - 500 futballpálya, vagy 2x2 km)

Élethossz:

Fogságban max. 25 év

Veszélyek:

•
•

Közúti forgalom (repülés vadászatkor közvetlen a talaj felett!)
Elektromos vezetékek és kerítések (az ütközések röpképtelenséget okozhatnak)

•

Védelem:

Illegális kilövés (Az uráli baglyok bizalmasan viselkednek, és csak akkor
menekülnek el, amikor a megfigyelő már csak néhány méterre található tőlük)

Az uráli bagoly Ausztriában és egész Európában szigorú védelem alatt áll. Ausztriában a
Vadásztörvény és a Természetvédelmi Törvény egész évben védettnek tekinti. Az
Európai Unió Madárvédelmi Irányelve az I. számú függelékben említi, azaz speciális
intézkedések szükségesek a faj védelméhez.

