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Sklad pokarmu puchacza Bubo bubo (L.) w Górach Bystrzyckich

The diet oC the Eagle OwI Bubo bubo (L.) in the Bystrzyckie Mts.

ARLETA MISZCZYSZYN1, ROMUALD MIKUSEK2

l ul. Legnicka 85, 67-200 Glogów
2 Park Narodowy Gór Stolowych, ul. Sloneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój

Informacje na temat pokarmu puchacza z terenu Polski sa fragmentaryczne
i dotycza jedynie populacji pieninskiej (Bochenski, 1960, 1966) oraz okolic Walcza
na Pojezierzu Pomorskim (Banz iDegen, 1975). W czasie prowadzenia badan nad
awifauna legowa Gór Bystrzyckich (Sudety Srodkowe, czesc pd.-zach. Ziemi
Klodzkiej) wykryto w 1991 r. stanowisko legowe puchacza (Mikusek, 1994).
Stosunkowo obfity material wypluwkowy zainicjowal badania nad ssakami tego
rejonu (Miszczyszyn, 1994). Niestety w materiale wypluwkowym brak jest zwierzat
zyjacych poza zasiegiem polowan drapiezników lub wystepuja one w ilosciach
nieproporcjonalnych w stosunku do liczebnosci w naturze (Skuratowicz, 1950).
Nie wystarcza wiec on do zestawienia pelnej listy ssaków badanego obszaru, ani
tez okreslenia stosunków ilosciowych miedzy poszczególnymi gatunkami. Wiaze
sie to z zajmowaniem przez drobne ssaki róznych biotopów nie zawsze pokrywajacych
sie z terenem lowów drapieznika, z niezgodnoscia aktywnosci dobowej drapieznika
i ofiary (Kulczycki, 1964) oraz z wybiórczoscia pokarmowa drapieznika (specja
lizacja). Istnieja tez dane o trawieniu przez sowy kosci zwierzat w calosci (Southern,
1969; Raczynski i Ruprecht, 1974). Metoda ta jest jednak szczególnie polecana,
gdyz ptaki dostarczaja materialu, bez koniecznosci naruszania i niszczenia zespolów
biocenotycznych istniejacych w przyrodzie (Czarnecki, Gruszczynska i Smolenska,

·1955).
Ze stanowiska puchacza w Górach Bystrzyckich zebrano material w r. 1991,

wiosna i jesienia 1993 oraz wiosna 1994. Byly to wypluwki porzucone w rewirze
lowieckim ptaka oraz w poblizu gniazda, a zwlaszcza szczatki kostne nagromadzone
na pólkach skalnych, które byly wielokrotnym miejscem legu. Swiadczyla o tym
obecnosc grubej warstwy luznego materialu kostnego wymieszanego z ziemia
i liscmi oraz stare fragmenty skorup jaj. Dodatkowo odnajdywano pióra, skrzydla
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i lapy ptaków, które sa stosunkowo latwym materialem identyfikacyjnym. Na
fotografiach l i 2 przedstawiono jedynie osiem najlepiej zachowanych zrzutek,
gdyz wiekszosc z nich ulega szybkiej deformacji, glównie w wyniku upadku i pod
wplywem czynników atmosferycznych. Przy ich opisie podano wymiary (dlugosc
oraz minimalna i maksymalna szerokosc w czesci srodkowej) oraz zawartosc po
wypreparowaniu. Zrzutki preparowano na mokro. W badaniach uwzgledniano czaszki,
zucirwy oraz kosci biodrowe. Gdy brak bylo waznych diagnostycznie elementów,
np. zebów, lub wystepowaly znaczne uszkodzenia innych fragmentów szkieletu,
glównie czaszki, ustalano jedynie przynaleznosc do rodzaju lub rodziny, jak np.
w przypadku przedstawicieli Leporidae i Sylvaemus. Przy obliczaniu liczby ofiar
w poszczególnych wypluwkach opierano sie na przewazajacej ilosci jednego
z elementów identyfikujacych osobnika, tj. fragmentów czaszek lub zuchw.
W przypadku luznego materialu kostnego sumowano szczatki nalezace do poszcze
gólnych gatunków, a szacowanie liczby ofiar odbywalo sie na tej samej zasadzie.
Do oznaczenia szczatków kostnych ssaków i ptaków uzywano "Klucza do oznaczania
ssaków Polski" (Pucek, 1984) oraz porównawczo zbiorów osteologicznych Zakladu
Anatomii Porównawczej Kregowców Uni'Nersytetu Wroclawskiego.

Stanowisko legowe puchacza wykryto na wysokosci 650 m npm w terenie
trudno dostepnym, na stoku o wystawie pólnocno-wschodniej i nachyleniu ok.
45°. W terytorium ptaka wystepuja lite skaly zbudowane z lupków lyszczykowych
o "V)'sokosci do 16 m, z licznymi pólkami, z których zebrano wiekszosc zrzutek
i szczatków ofiar. Teren porasta ok. l20-letnia kwasna buczyna górska Luzul0
nemorosae-Fagetum oraz bujny podszyt. Drzewostan ten izolowany borem swier
kowym oddalony jest ok. 200 m od terenu otwartego.

Wielkosc obszaru lowieckiego puchacza waha sie w zaleznosci od pory roku.
W sezonie legowym, z którego pochodzi wiekszosc zebranego materialu, rozciaga
sie on w promieniu ok. 1,5-2 km wokól gniazda (Cramp i Simmons, 1985; dane
wlasne). Uwzgledniajac takie zalozenie, w rewirze lowieckim ptaków znajduje sie
ok. 30% pól, 35% lasów i 35% lak z licznymi ciekami wodnymi. Na jego obrzezu
znajduja sie dwie wsie.

Ogólem ze stanowiska puchacza zebrano 348 ofiar nalezacych do 26 gatunków
zwierzat. Najwiecej, bo 57,5% (200 osobników) diety puchacza stanowil polnik
(Microtus arvalis), na dalszym miejscu znalazl sie karczownik (Arvicola terrestris)
13,8% (48 os) i jez (Erinaceus sp.) - 6% (21 os.). Calkowity udzial gryzoni
(Rodentia) w pokarmie tej sowy wyniósl 86,9% (303 os.), natomiast ptaki stanowily
zaledwie 4, 1% (14 os.) ogólnej liczby ofiar.

Badania prowadzone w pólnocnej Europie wykazuja duze lokalne zmiany
w diecie tego ptaka. W pólnocnej Norwegii (wybrzeze morskie) poluje on glównie
na kaczki i ptaki siewkowe (Charadriiformes), które stanowia 51% pokarmu, zas
ssaki - 41%. Natomiast w Estonii, gdzie puchacz zamieszkuje glównie lasy, ssaki
stanowily 83% pokarmu (Mikkola, 1983). Jedyne wyniki dostepne z terenu Polski:
z Pienin (Bochenski, 1960, 1966), z Pojezierza Pomorskiego (Benz, Degen) oraz
obecne dane z Gór Bystrzyckich wydaja sie to potwierdzac. Ssaki stanowily glówna
czesc diety puchacza z Pienin, bo 62,5%, natomiast ich udzial na pólnocy kraju
wynosil zaledwie 29,2%. Zasadniczy skladnik pokarmu stanowily tam ptaki zwiazane
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Data
zbioru Ogólem

Gatunek otiary VIII 1991
III 1993V 1993X 1993IV 1994LiczbaProcent

INSECTIVORA
Erinaceus concolor

220.6

Erinaceus europaeus

l225lA

Erinaceus sp.

ll84144.0

Talpa europaea

tl20.6

Sorex aranells

220.6

Sorex alpinus

ll0.3

CHIROPTERA Myotis myotis

ll0.3

LAGOMORPHA Leporidae

l. ll30.9

RODENTIA Sciurus vulgaris

ll0.3

Ondatra zibethicus

ll0.3

Clethrionomys glareolus

l230.9

Arvicola terrestris

630124813.8

Microtus agrestis

2l30.9

Microtus arvalis

1615828720057.5

Microtinae

43 l82.3

Mus musculus

ll20.3

Rattus norvegicus

ll2261.7

Micromys minutlls

ll0.3

Apodemus agrarius

ll0.3

Apodemus f/avicollis

ll0.3

Apodemus sylvaticus'

7l 82.3

Sylvaemus sp.

3l16205.7

CARNIVORA Mustela nivalis

ll0.3

SSAKI OGÓLEM

234 3614013133495.9

Perdix perdix

ll20.6

Pica pica

l l0.3

Buteo buteo

l l0.3

Corvus corone

ll0.3

Pyrrhula pyrrhula

ll0.3

Gallu.l· domesticus

ll0.3

Aves indet.

l5l72.0

PTAKI OGÓLEM

22 5 5144.1

RAZEM

256 41140136348100.0



Ryc. 1-4. Zrzutki puchacza. Dla kazdej z nich podano wymiary tj. dlugosc i szerokosc
w czesci srodkowej (w mm) oraz zawartosc; l - 90x29, pióra kuropatwy, skok i palce gawrona,
2 - 85x36, kolce jeza, 3 - 88x25, 11 os. M. arvalis, 1 przedstawiciel rodziny Muridae,

4 - zawartosc zrzutki z fot. 3 po wypreparowaniu
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z licznymi na Pojezierzu Pomorskim zbiornikami wodnymi. Podobne spostrzezenia
poczynil juz w ubieglym wieku Taczanowski (1882). 95,9% ssaków ,y pokarmie
puchacza z Gór Bystrzyckich wynika zapewne z charakteru terenu. który stanowi
górska mozaike pól, lak oraz lasów ubogich w gatunki ptaków bedacych potencjaluq
jego zdobycza. Puchacz moze polowac w lesie, ale wydaje sie, 7.C preferuje on
otwarta przestrzen (Mikkola). Stad w jego pokarmie duza liczba ofiar z;nnies7.kujacych
tereny otwarte, glównie naziemnych nornikowatych (Arvicolidae). Polnik jest
gatunkiem dominujacym w diecie tego ptaka w Górach Bystrzyckich - 57,.5%,
w Pieninach -27% i pólnocnych Czechach - 31,2% (Vondracek, 19R1) Podobnie
jak w Pieninach, drugim pod wzgledem liczebnosci gatunkiem odlawianym przez
puchacza na badanym stanowisku byl karczownik (13,8%). Dane POUsillllowuj,\ce
z Estonii. Finlandii i Szwecji wykazuja, ze karczownik jest tam najczcsciej lowiona
zdobycza (Mikkola). Dzieki charakterystycznej umiejetnosci chwytania i zjadania
jezy przez puchacza, uzyskano cenny material dotyczacy wystepl)\\ania obu ich
gatunków (6% skladu pokarmu, 21 os.). Czestokroc w jego terytorium zuajdowano
skóry jezy z kolcami. Pomimo tego, iz ptak wyraznie unikal polkniecia k.olCÓW.

stwierdzano równiez ich obecnosc w zrzutkach (p. fot.). Stosunkowo duzy udzial
jezy w jego diecie podawany jest takze z Czech - 5% (Vondracek), Estonii - 2,4%
i Finlandii - 2,7% (Mikkola). Wydaje sie, ze puchacz preferuje wieksze! zdobycz,
taka jak np. karczownik, jez. królik Olyctolagus cuniculus, zajac T,eplls sp oraz
stosunkowo duze ptaki. Natomiast znaczny procent drobnych gryzoni z rodzin
Arvicolidae i lvfuridae w pokarmie moze swiadczyc o ich obfitosci w rewirze
lowieckim tej sowy, badz tez o niedostepnosci bardziej odpowiadajacych mu ofiar.
O zalatywaniu puchacza z Gór Bystrzyckich w poszukiwaniu pokarmu w poblize
osiedli ludzkich, swiadczy obecnosc szczatków gatunków synantropijnvch. tj. myszy
domowej (lvfus musculus) i szczura wedrownego (Rattus norvegicusj. a takze kury
domowej (Gallus domesticus). Najblizsze miejscowosci polozone sa \\' promieniu
2 km od gniazda i tam prawdopodobnie zostaly one schwytane.

Z przegladu listy gatunków interesujacym z pozycji poznania rozmieszczenia,
jest fakt wykazania szczatków dwóch osobników jeza wschodniego Erinacells concolor
w materiale z Gór Bystrzyckich. Z obszaru Ziemi Klodzkiej jak dotad brak bylo
obserwacji tego gatunku, co moze byc zwiazane ze slaba penetracja terenu.
a takze malym zainteresowaniem teriologów rodzajem Erinaceus. Pierwotnie sadzono,
ze zachodnia granica zasiegu jeza wschodniego przebiega wzdluz linii Odry.
W swietle danych z Czechoslowacji, gdzie gatunek ten siega dosc daleko na
zachód, dochodzac do 14° dlugosci geograficznej wschodniej (Kratochvil, 1966),
a takze pojedynczych obserwacji z okolic Przedgórza Sudetów Zachodnich i Niziny
Slaskiej (Ruprecht, 1973), wydaje sie, ze ma on znacznie szerszy zasieg. Ziemia
Klodzka lezy natomiast w naturalnych granicach wystepowania jeza zachodniego
Erinaceus europaeus. Uzyskane wyniki wskazuja wiec, ze teren badan jest strefa
sympatrycznego wystepowania obu gatunków jezy. Nowym faktem faunistycznym
jest takze stwierdzenie w poludniowej czesci Gór Bystrzyckich stanowiska ryjówki
górskiej (Sorex alpinus). Jest to prawdopodobnie, jak wynika z dostepnej literatury,
równiez pierwsze stwierdzenie tego gatunku w pokarmie puchacza.

Pragnelibysmy w tym miejscu podziekowac serdecznie Pani dr Barbarze Treli
-Pikulskiej za opieke i pomoc przy oznaczaniu niektórych gatunków.
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Summary

Remnants of 348 prey were collected at the locality of the Eagle Owi in the Bystrzyckie
Mts. Mammals, represented by 20 species, constituted 95.9% prey, and birds - only 4.1 %
(6 species). The common vole (Microtus arvalis) was most often caught (57.5% - 200
specimens), folIowed by the water vole (Arvicola terrestris) (13.8% - 48 specimens), the
genus Sylvaemus (8.3% - 29 specimens) and both species of hedgehog (Erinaceus sp.) (6%
- 21 specimens). The presence of synanthropic (house mouse, rat) and domestic (hen)
species among the prey indicates that the Eagle Owi forages within a radius of at least 2
km. The Alpine shrew (Sorex alpinlIs) was 1'ound in its food for the first time.
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