
Ce sunt ingluviile? 
 

Bufnițele sunt păsări de pradă. Acest lucru înseamnă, că ele vânează și se hrănesc cu 
alte animale. După ce o bufniță a mâncat șoareci, păsări sau insecte ca parte a dietei sale 
nocturne, stomacul ei nu poate să digere blana, oasele, penele sau chitina,insectelor. Aceste 
părți nedigerate se adună sub forma unei ingluvii, un „ghem” bine strâns, care, mai apoi este 
eliminat de pasăre prin cavitatea bucală. 

 Aceste ingluvii sunt de obicei de dimensiunea unui deget și pot fi desfăcute de 
cercetători pentru a ajuta la identificarea hranei bufnițelor dintr-o anumită zonă. Dacă 
examinați cu atenție o asemenea ingluvie și o desfaceți, vă veți convinge de cele de mai sus! 
Este important ca oamenii să cunoască acest lucru, și să aprecieze zecile de ingluvii adunate 
sub copacii în care ciufii de pădure iernează, ca fiind, de fapt, sute de rozătoare prădate în 
timpul nopții de aceste păsări. 
 
Cum putem găsi locuri de adunare ale ciufilor de pădure, pe timpul iernii? 
 
Pentru a găsi mai ușor locuri de adunare vă sugerăm să parcurgeți următorii pași:  
 

1. Mergeți în centrul localității în care vreți să descoperiți ciufii de pădure 
2. Căutați în curți de instituții (școală, primărie, biserică) pâlcuri de thuja, molizi, brazi în 

care pot sta aceste păsări 
3. La baza copacilor în care se odihnesc ciufii de pădure puteți găsi ingluvii. De 

asemenea, deseori pe trunchiul sau crengile copacilor pot fi observate excremente albe 
4. Dacă nu ați găsit încă un asemenea loc, întrebați localnicii despre locuri de adunare a 

bufnițelor. Cel mai probabil vă vor indica un loc (biserică, școală, curtea unui localnic) 
5. Dacă ați găsit păsări, încercați să le numărați cât mai exact și notați adresa corectă a 

locului respectiv (puteți marca și coordonata GPS dacă dispuneți de acesta), sau notați 
toate detaliile necesare pe formular 

6. Dacă  nu ați găsit încă un loc de adunare al acestor păsări, nu renunțați, pot fi în 
localitatea din vecinătate! 
 
 

Vă mulțumim și vă dorim mult succes! 
 
 
 
 
 
 


