Czy widziałeś tego ptaka?

Samica
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Pustułka amerykańska
(Falco sparverius)
Pustułka amerykańska jest najmniejszym sokołem żyjącym w Nowym Yorku. Można ją spotkać
we wszystkich pięciu dzielnicach, od górnego West Side przez Harlem na północy do Bronxu i od
Manhattanu do Brooklynu. Gnieździ się na gzymsach apartamentowców. Na Staten Island i w
Queens zasiedla również skrzynki lęgowe umieszczone w sąsiedztwie opuszczonych śmietnisk.
Pustułka żywi się owadami, takimi jak ważki i innymi drobnymi zwierzętami, np. myszami i
wróblami domowymi.
Niestety, ostatnie badania wskazują, że ten sokół zanika na północnym wschodzie USA. Zupełnie
nie wiadomo, jak mu się wiedzie w Nowym Yorku. Być może w niedalekiej przyszłości zniknie
stąd zupełnie. Mamy nadzieję, że nasze badania przyczynią się do przetrwania pustułek w
naszym mieście.

Potrzebujemy Twojej pomocy!
Jeśli widziałeś pustułkę amerykańską, bądź jeśli wiesz gdzie się gnieździ, skontaktuj się z nami.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej — zadzwoń bądź napisz e-maila do któregoś z nas. Dziękujemy!
Robert DeCandido: rdcny@earthlink.net
718-828-8262

Jim O’Brien: YoJimBot@gmail.com
Deborah Allen: DAllenyc@earthlink.net
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Jak znaleźć pustułkę? W Nowym
Yorku te małe sokoły przesiadują na
antenach telewizyjnych znajdujących się na
dachach apartamentowców i innych
wysokich budynków, czatując na zdobycz.
Mają swoje ulubione miejsca. Powracają do
nich przez cały czas.

występujących w miastach Ameryki
Północnej. W Nowym Yorku kilkoro
obserwatorów opisało miejsca gniazdowania,
skład pokarmu, wylot młodych. Nie wiemy
jednak, czy nowojorskie pustułki wędrują
jesienią na południe, czy pozostają w mieście
przez cały rok. Na wyjaśnienie czekają także
pytania o to, jak długo żyją te sokoły, ile
mają młodych, czy co roku wykorzystują to
samo gniazdo, jakie są największe
zagrożenia dla tego gatunku. Jeśli
chciałbyś/chciałabyś pomóc zachować tych
mieszkańców miasta od zagłady — poszukaj
ich z nami.
Informacje o pustułkach, pytania prosimy
kierować telefonicznie bądź za pomocą emaila:

Pustułka siedząca przy wejściu do gniazda, Manhattan

Typowe gniazdo to nisza z otworem
blisko dachu budynku, często tuż pod nim.
Pustułki gniazdują w sąsiedztwie człowieka i
nie niepokojone tolerują jego bliskość. Tak
jak te na zdjęciach poniżej i na prawo.

Robert DeCandido: rdcny@earthlink.net
718-828-8262

Jim O’Brien: YoJimBot@gmail.com
Deborah Allen: DAllenyc@earthlink.net

To samo gniazdo, nieco bliżej.

Gniazdo pustułek we wschodnim Bronxie

Pustułki amerykańskie zasiedlające tereny
otwarte są dobrze zbadane. Jednak tak
naprawdę niemal nic nie wiadomo o ptakach
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Dziękujemy członkom Kestrel Assessment Team (KAT):
Richard Aracil, Dr. Keith Bildstein, Dr. David Bird,
Andrew Block, Rafael Guillermo Campos-Ramirez, Irv
Cantor, The Central Park Conservancy, Robert A.
Cicchetti, Bill Clark, John and Judy Day, Fr. Tom Deely,
Dr. Alice Deutsch, Dan Driscoll, Carl Howard, Sharon
Kass, Coby Klein, David Künstler, Eve Levine, Richard
Lieberman, Barbara Loucks, Chuck McAlexander,
Christopher Nadareski, Robert Olley, Dr. Robert Paxton,
Dr. Jean-Marc Thiollay, Pat Pollock, Christina Reik,
Dr. Lukasz Rejt, Jorge Santiago, Chad Seewagen, Eric
Slayton, Dr. John Smallwood, Junko Suzuki, Steve
Walter, Perry Wargo and S.J. Wiley. Dr. Lukasz Rejt
helped greatly with this flyer.

