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(L., 1758)

Puchacz
Rzàd: sowy, rodzina: puszczykowate, podrodzina: puchacze

Status wyst´powania w Polsce
Skrajnie nieliczny gatunek l´gowy, wydaje si´ nieco zwi´kszaç swojà liczebnoÊç. Gatunek osiad∏y.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Opis gatunku
Puchacz jest najwi´kszà sowà europejskà i jednà z najwi´kszych na Êwiecie. D∏ugoÊç cia∏a ok. 70 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 155–180 cm, mniejszy samiec wa˝y nie wi´cej jak 2,8 kg, samica 2,0–4,0 kg. Ptaka wyró˝niajà du˝e, pomaraƒczowe oczy oraz wyraêne p´czki piór na g∏owie – „uszy”, d∏ugoÊci 7–9 cm, które unosi np. w momentach zagro˝enia. Upierzenie to mozaika czarnych plam
i kresek na bràzowo˝ó∏tym tle, dzi´ki czemu sowa jest
trudno dostrzegalna w terenie. Posiada opierzony skok
i silne szpony, które pozwalajà nie tylko przytrzymaç ofiar´, lecz równie˝ jà uÊmierciç. Najcz´Êciej wykrywany jest
dzi´ki charakterystycznemu g∏osowi godowemu. Jest to
niskie, dwusylabowe „u-hu”, s∏yszalne z odleg∏oÊci nawet
2–3 km. G∏os ostrzegawczy podobny jest do szczekania
psa. G∏os samicy jest o ok. 3 tony wy˝szy i mniej donoÊny; odzywa si´ te˝ szczekliwym „wej-ew”. G∏os alarmowy to krótkie, ostre „grak” podobne do g∏osu, jaki wydaje czapla lub wysoki dêwi´k „ke-ke-kekeju”. Prócz tego
posiada repertuar wielu innych zawo∏aƒ wydawanych
przy ró˝nych okazjach. Ptaki mogà odzywaç si´ przez ca∏y rok, nierzadko równie˝ w duecie. M∏ode tracà resztki
puchu w wieku ok. 3. miesi´cy, zaÊ „uszy” wyrastajà im
przed ukoƒczeniem 4. miesiàca ˝ycia. Wtedy ju˝ stajà si´
na tyle podobne do doros∏ych, ˝e mo˝na je odró˝niç jedynie przy dok∏adniejszej analizie upierzenia.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Puchacz jest mo˝liwy do pomylenia z puszczykiem uralskim Strix uralensis (A220), który mo˝e wyst´powaç
w podobnym siedlisku, ale ró˝ni si´ brakiem uszu, czarnymi oczami, ˝ó∏tym dziobem (dziób puchacza jest brunatny), d∏u˝szym ogonem oraz ogólnie jaÊniejszym tonem upierzenia. Podobnej wielkoÊci puszczyk mszarny
Strix nebulosa (A457, nieopisany w tej ksià˝ce) jest
w Polsce spotykany tylko sporadycznie przy pó∏nocno-wschodniej granicy. Jest ∏atwy do odró˝nienia dzi´ki
wyraênym, koncentrycznym prà˝kom wokó∏ oczu na tzw.
szlarze. Puchacza ró˝ni równie˝ od innych gatunków
sów charakterystyczny g∏os.
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Biologia
Tryb ˝ycia
Prowadzi nocny tryb ˝ycia. W okresie krótkich, letnich nocy
aktywny bywa równie˝ w dzieƒ. Para ptaków przebywa
w ciàgu ca∏ego roku w pobli˝u terytorium l´gowego, przemieszczajàc si´ na niewielkie odleg∏oÊci.
L´gi
Puchacz jest gatunkiem silnie terytorialnym. Sàsiadujàce
pary dzieli dystans 2–4 km, rzadko mniej ni˝ 1,5 km. Je˝eli ptak zak∏ada gniazdo na ziemi, wygrzebuje jedynie
p∏ytkà nieck´ gniazdowà. Z czasem wype∏nia si´ ona mi´kkim materia∏em w postaci resztek ofiar i skruszonych wypluwek. Jaja sk∏adane sà na ziemi pod wykrotem, ska∏à,
u podstawy pnia drzewa, na k´pie w olsie. Gniazduje nierzadko na pó∏kach skalnych, w opuszczonych gniazdach
ptaków drapie˝nych czy bociana czarnego, a nawet na
ambonach myÊliwskich czy kopach siana. Zdarza si´, i˝
puchacz gniazduje w pobli˝u cz∏owieka, np. w czynnym
kamienio∏omie, w ma∏ym zadrzewieniu blisko osady czy na
wysypisku Êmieci. Przed z∏o˝eniem jaj samica cz´sto prze-
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Pokarm
Puchacz jest drapie˝nikiem, który poluje na ofiary naj∏atwiej dost´pne w siedlisku. Sk∏ad pokarmu zale˝y równie˝
od dost´pnoÊci ofiar o odpowiedniej wielkoÊci. Preferowane ofiary majà mas´ przekraczajàcà 100 g. Do ulubionych ofiar nale˝à m.in. karczownik, je˝, kret, wiewiórka,
królik, a tak˝e ptaki: grzywacz, kruk, wrona, kuropatwa,
kaczki itp. Nierzadko w menu puchacza zdarzajà si´ inne
drapie˝niki, zarówno ptaki, jak i ssaki, takie jak myszo∏ów, puszczyk, uszatka, tchórz, ∏asica czy lis. Pary gniazdujàce blisko osiedli ludzkich, a takich par w ostatnich latach jest coraz wi´cej, bardzo cz´sto polujà na zwierz´ta
ÊciÊle zwiàzane z tym Êrodowiskiem, czyli myszy, szczury
i koty. Puchacz nie gardzi te˝ padlinà. Jako miejsca ∏owów s∏u˝à mu najcz´Êciej tereny otwarte oraz stare drzewostany, na tyle luêne, by móg∏ swobodnie lataç mi´dzy
drzewami. Sposób polowania puchacza polega na aktywnym przeszukiwaniu terenu. Ptaki patrolujà ∏owisko, lecàc
nisko nad ziemià lub przesiadujà na skraju polany, zr´bu
czy innej otwartej przestrzeni, wybierajàc na czatownie
samotne drzewa, s∏upy, kopy siana, itp. Regu∏à jest, ˝e
pary zamieszkujàce tereny o wi´kszym zalesieniu chwytajà wi´cej ssaków. Na po∏udniu Polski nornik stanowi
30–60% sk∏adu pokarmu puchacza. Na pó∏nocy Polski,
ze wzgl´du na du˝y udzia∏ powierzchniowy wód, 70% jego diety stanowià ptaki wodne.

Wyst´powanie

W´drówki
Puchacz jest gatunkiem osiad∏ym. Nie dotyczy to m∏odych
ptaków, które w okresie usamodzielniania si´, czyli mniej
wi´cej od paêdziernika pierwszego roku ˝ycia, podejmujà
w´drówki na odleg∏oÊci rzadko przekraczajàce 100 km,
choç znane sà przypadki przemieszczeƒ na odleg∏oÊç ponad
600 km. Po okresie koczowania cz´sto wracajà i podejmujà
próby gniazdowania niedaleko miejsca wyl´gu.

Siedlisko
Puchacz przez ca∏y rok zasiedla ten sam teren. Preferuje
siedliska o bogatej i zró˝nicowanej strukturze w pobli˝u terenów otwartych. W górach sà to przeÊwietlone starodrzewy iglaste i liÊciaste, gdzie preferowanym elementem sà
grupy ska∏ czy nawet pojedyncze ska∏y i strome stoki. W takich miejscach puchacz najch´tniej zak∏ada gniazdo. Na
nizinach zamieszkuje najcz´Êciej olsy, ∏´gi olchowe, bory
Êwie˝e i mieszane, skraje bagien, ÊródleÊne torfowiska niskie oraz nawet lite, wiekowe lasy sosnowe w pobli˝u
otwartych ∏àk, jezior, bagien, dolin rzecznych, zr´bów itp.
Nierzadko gniazduje w kamienio∏omach, a nawet w obr´bie otwartych ∏àk i niewielkich zadrzewieƒ Êródpolnych. Zasiedlenie danego obszaru uzale˝nione jest cz´sto od dost´pnoÊci starych gniazd ptaków drapie˝nych czy bociana
czarnego, wykrotów, z∏omów, starych i silnie rozga∏´zionych drzew odpoczynkowych czy spokojnych ost´pów.

Zimowanie
Ptaki doros∏e przejawiajà tendencj´ do przemieszczeƒ sezonowych. Sowy zamieszkujàce góry odbywajà w´drówki
pionowe, w zimie przemieszczajàc si´ na ni˝ej po∏o˝one
tereny, gdzie ∏atwiej o pokarm. Ptaki z populacji nizinnych
zwykle pozostajà w obr´bie tego samego area∏u przez ca∏y rok, jedynie w ostrzejsze zimy zmieniajàc lub zwi´kszajàc area∏ ∏owiecki.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
6510 Ni˝owe i górskie Êwie˝e ∏àki u˝ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
8210 Wapienne Êciany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
9110 KwaÊne buczyny (Luzulo-Fagenion)
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siaduje w miejscu potencjalnego l´gu, oceniajàc w ten
sposób bezpieczeƒstwo wyboru miejsca rozrodu. Wyst´puje jeden l´g w roku. Samica sk∏ada 2–3 jaja (1–4) w odst´pach 2–4-dniowych, od po∏owy lutego, zwykle jednak
w marcu, co zale˝y w pewnym stopniu od warunków atmosferycznych. JeÊli straci jaja na wczesnym etapie wysiadywania, mo˝e l´g powtórzyç (l´gi kwietniowe). Samica
rozpoczyna wysiadywanie od z∏o˝enia pierwszego jaja,
w zwiàzku z tym piskl´ta wykluwajà si´ nierównoczeÊnie,
wykazujàc znaczne ró˝nice w rozwoju. Odbija si´ to na
wzmo˝onej konkurencji o pokarm w okresach jego niedoboru, co mo˝e prowadziç do Êmierci najm∏odszego rodzeƒstwa. Samica wysiaduje przez ok. 34 dni. Po wykluciu
m∏ode sà ogrzewane przez samic´ przez okres ok. 14 dni.
Samiec donosi samicy pokarm i przekazuje go w bezpoÊrednim sàsiedztwie gniazda. Samica po˝ywia si´ w pobli˝u gniazda, wyjàtkowo na gnieêdzie. Od momentu wyklucia do 3 tygodnia ˝ycia piskl´ta karmione sà przez samic´
rozdrobnionym pokarmem. Po tym okresie same zaczynajà przejmowaç pokarm, najcz´Êciej po∏ykajàc go w ca∏oÊci.
Po 4–5 tygodniach ˝ycia piskl´ta opuszczajà gniazdo na
piechot´, nie potrafiàc jeszcze lataç. ZdolnoÊç t´ uzyskujà
dopiero w wieku ok. 3 miesi´cy. Niepokojone, potrafià
rozproszyç si´ w bezpoÊrednim sàsiedztwie gniazda jeszcze wczeÊniej, ewentualnie mogà byç przeniesione przez
samic´ w nowe miejsce. M∏ode a˝ przez pó∏ roku pozostajà pod opiekà rodziców w obr´bie ich area∏u l´gowego. Po
tym czasie sà przez par´ rodzicielskà przeganiane. Ârednia
produkcja m∏odych rzadko przekracza 1,5 m∏odego na
par´ z sukcesem. Po 2–3 latach, kiedy m∏ode puchacze
osiàgnà dojrza∏oÊç, cz´sto osiadajà w pobli˝u miejsca wyl´gu i podejmujà pierwsze próby l´gu. Ârednie zag´szczenie, jakie puchacz osiàga w dogodnych siedliskach, wynosi ok. 2 p./100 km2. W Polsce najwi´ksze koncentracje puchacza odnotowano w Lasach Parczewskich na Lubelszczyênie oraz w Górach Sto∏owych, gdzie stwierdzono odpowiednio 12,5 p./100 km2 oraz 10 p./100 km2.
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9130 ˚yzne buczyny (Dentario glandulose-Fagenion, Galio
odorati-Fagenion)
9140 Górskie jaworzyny zio∏oroÊlowe (Aceri-Fagetum)
9410 Górskie bory Êwierkowe (Piceion abietis cz´Êç – zbiorowiska górskie)
91D0 Bory i lasy bagienne
91E0 ¸´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae), olsy êródliskowe
91F0 ¸´gowe lasy d´bowo-wiàzowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
Rozmieszczenie geograficzne
Area∏ puchacza rozciàga si´ przez ca∏à Europ´ i Azj´, na
po∏udniu tworzàc lini´ przechodzàcà przez pó∏nocne tereny Iranu, Indii i Wietnamu. Na pó∏nocy zasi´g koƒczy si´
na pó∏nocnej granicy wyst´powania lasów. Na wschodzie
area∏ l´gowy puchacza dochodzi do pó∏wyspu Sachalin
i zachodnich wybrze˝y Morza Ochockiego. Szczàtkowa populacja zamieszkuje równie˝ pó∏nocne wyspy Japonii. Wyró˝niono kilkanaÊcie podgatunków. Podgatunek B. b. bubo, który gniazduje w Polsce, zamieszkuje Europ´ od pó∏nocnej Hiszpanii na zachodzie, przez Skandynawi´ bez jej
pó∏nocnych kraƒców, do zachodniej Rosji na wschodzie.
Reszt´ terytorium wschodniej i po∏udniowo-wschodniej Europy oraz Azj´ zamieszkujà inne podgatunki.
Rozmieszczenie w Polsce
Puchacz wyst´puje niemal w ca∏ym kraju, prawdopodobnie z wyjàtkiem Êrodkowej Polski. Najwi´ksze, zwarte populacje gatunku wyst´pujà na Lubelszczyênie, w Kotlinie
Biebrzaƒskiej oraz na Ziemi K∏odzkiej. Silna, ale rozproszona populacja zamieszkuje du˝y obszar Pomorza. Najs∏abiej poznana jest populacja karpacka.

Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à, wymagajàcy ochrony czynnej, którego nie dotyczà
zwolnienia od zakazów wynikajàce z wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki
rolnej, leÊnej lub rybackiej, wymagajàcy ustalenia stref
ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): NT gatunek ni˝szego ryzyka, ale bliski zagro˝enia
Status zagro˝enia w Europie: V gatunek nara˝ony na wygini´cie
BirdLife International: SPEC 3
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku na
obszarach chronionych
Ok. 25% populacji krajowej puchacza wyst´puje w obr´bie
parków narodowych: PN Borów Tucholskich, S∏owiƒskiego
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PN, Drawieƒskiego PN, Wigierskiego PN, Biebrzaƒskiego PN,
Bieszczadzkiego PN, Gorczaƒskiego PN, Pieniƒskiego PN, Tatrzaƒskiego PN i PN Gór Sto∏owych, choç i tam poddawany
jest presji ze strony cz∏owieka. Nieliczne rezerwaty, g∏ównie
ze wzgl´du na ma∏à ich powierzchni´, chronià jedynie pojedyncze pary, szczególnie w cz´Êci po∏udniowej kraju.

Rozwój i stan populacji
Europejska populacja l´gowa puchacza oceniana jest na
12 000–42 000 p. Najwi´cej ptaków gniazduje w Rosji
(2000–20 000 p.), Turcji (500–5000 p.), Finlandii
(2500–3500 p.), Norwegii (1000–3000 p.), Chorwacji
(1000–1500 p.), Francji (950–1500 p.) i Portugalii
(100–1000 p.).
W latach 30. liczebnoÊç puchacza w Polsce, jak równie˝
w ca∏ej Europie, spad∏a drastycznie. Prawdopodobnà przyczynà tego stanu by∏o nasilone t´pienie gatunku przez cz∏owieka, wzrost rabunkowej gospodarki leÊnej, a byç mo˝e
równie˝, podobnie jak w przypadku ptaków drapie˝nych,
szerokie stosowanie trujàcych Êrodków chemicznych w rolnictwie. W latach 50. populacj´ krajowà puchacza oceniano na 60–70 p. l´gowych. Ten stan utrzymywa∏ si´ do lat
70., kiedy to odnotowano wzrost jego liczebnoÊci w wielu
cz´Êciach Europy, a ju˝ w latach 80. liczebnoÊç puchacza
szacowano w Polsce na ok. 150 p. l´gowych. Bez wàtpienia w pewnym stopniu przyczyni∏ si´ do tego lepszy stopieƒ
poznania gatunku. Ze wzrostem liczebnoÊci mia∏a zwiàzek
prawdopodobnie ekspansja terytorialna gatunku na niektórych terenach nizinnych, zw∏aszcza na Lubelszczyênie. Puchacz w Polsce rozmieszczony jest nierównomiernie. Obecnie jego liczebnoÊç w kraju ocenia si´ na co najmniej
250–280 p. l´gowych. W latach 90. puchacz wyst´powa∏
w nast´pujàcych ostojach ptaków, w liczbie co najmniej
2 p.: na Pomorzu Zachodnim – Dolina Dolnej Odry
(2–3 p.), Lasy Puszczy nad Drawà (10–14 p.), Ostoja Drawska (9–11 p.), Ostoja Iƒska (2–3 p.), Ostoja Witnicko-D´bnieƒska (4–6 p.); na Pomorzu Ârodkowym – Bory Tucholskie
(7–10 p.), Ostoja S∏owiƒska (5 p.); na Warmii i Mazurach –
Puszcza Napiwodzko-Ramucka (2–3 p.), Puszcza Piska
(8–12 p.); w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej – Puszcza
Notecka (3–4 p.), Puszcza nad Gwdà (powy˝ej 4 p.), Puszcza Barlinecka (4–6 p.); na Podlasiu – Dolina Biebrzy
(24–25 p.), Puszcza Augustowska (3 p.), Puszcza Bia∏owieska (4 p.), Puszcza Knyszyƒska (2–5 p.); na Lubelszczyênie
– Puszcza Solska (3 p.), Roztocze (2 p.), Pogórze Przemyskie
(3–4 p.), Uroczysko Mosty-Zahajki (3 p.), Polesie (3 p.), Lasy Parczewskie (5–8 p.), Dolina TyÊmienicy (3 p.), Dolina
Dolnego Wieprza (3 p.); na Podkarpaciu – Beskid Niski
(4–6 p.), Bieszczady (7–8 p.), Góry S∏onne (3 p.); w Ma∏opolsce – Ostoja Popradzka (2–3 p.), Gorce (2–3 p.), Pieniny (6 p.), Tatry (5–6 p.), Torfowiska Orawsko-Nowotarskie
(ok. 5 p.); na Âlàsku – w Borach DolnoÊlàskich (3–4 p.). Poza tym du˝e skupienie puchacza wyst´puje na Ziemi K∏odzkiej (15–20 p.), w tym 6–8 p. w Górach Sto∏owych.
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Monitoring

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• niski sukces rozrodu wynikajàcy z du˝ej wra˝liwoÊci na
niepokojenie i porzucania znacznej liczby l´gów (lokalnie do 50%);
• utrata siedlisk w wyniku melioracji i zmian u˝ytkowania
gruntów, prowadzàcych do zaniku terenów otwartych,
b´dàcych wa˝nym miejscem zdobywania pokarmu, jak
i stanowiàcych Êrodowisko ˝ycia dla preferowanych
przez puchacza ofiar (np. karczownik, kaczki);
• lokalny zanik ssaków Êredniej wielkoÊci (je˝, królik, karczownik, itp.), stanowiàcych preferowanà zdobycz;
• bezpoÊrednie przeÊladowanie ze strony cz∏owieka, ciàgle jeszcze postrzegajàcego puchacza jako konkurenta
polujàcego na ∏owne gatunki zwierzàt;
• nasilona turystyka, szczgólnie nieskanalizowany ruch
wspinaczkowy.

• coroczna ocena liczby zaj´tych terytoriów, po∏àczona
z ewentualnà ocenà sukcesu l´gowego, prowadzona
na powierzchniach rz´du 50–100 km2, wyznaczonych
w miejscach licznego wyst´powania gatunku, zarówno na obszarach górskich, jak i nizinnych. Konieczne
liczenia nocne.
Ze wzgl´du na du˝à wra˝liwoÊç na niepokojenie, ocena
wyst´powania powinna byç prowadzona dwoma sposobami: 1. nas∏uchów odzywajàcych si´ samców na prze∏omie
lutego i marca, w górach ok. 2 tygodnie pó˝niej, których
efektem ma byç wykazanie stopnia zaj´cia potencjalnych
stanowisk; 2. kontroli stanowisk po 15 czerwca, polegajàcej na poszukiwaniu Êladów bytnoÊci ptaków doros∏ych
i m∏odych (resztek pokarmu, wypluwek, ka∏u) i nas∏uchach
o zachodzie s∏oƒca w celu wykrycia m∏odych (odzywajà si´
intensywnie krótkim, dwusylabowym „wsziju”) oraz ewentualnie ustalenia ich liczby.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania
Na terenach gniazdowania gatunku nale˝y:
• prowadziç ochron´ strefowà miejsc gniazdowych (stanowiska czynne i stanowiska alternatywne – strefy z lat ubieg∏ych);
• utrzymaç w stanie niezmienionym tereny wykorzystywane przez puchacze do ∏owów – unikaç zmian w krajobrazie, zw∏aszcza w przypadku przestrzeni otwartych
(wycinania drzew stanowiàcych czatownie, zabudowy,
zmiany u˝ytkowania gruntów itp.).
Budowa sztucznych gniazd jest polecana na nizinach. Reintrodukcja nie jest uzasadniona, zw∏aszcza w Êwietle tendencji wzrostowej populacji w Polsce, kosztów takiego
przedsi´wzi´cia, niskiego sukcesu gniazdowego ptaków
wypuszczonych oraz innych, negatywnych skutków (choroby, nieokreÊlone pochodzenie ptaków). W Polsce reintrodukcja puchacza prowadzona by∏a jedynie na Wolinie
w latach 1992–1999, gdzie wypuszczono 19 osobników.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e puchacz mo˝e stanowiç zagro˝enie
dla innych, cennych gatunków, zw∏aszcza ptaków drapie˝nych, jako konkurent o gniazdo i potencjalny drapie˝ca, zarówno w stosunku do ptaków doros∏ych, jak i pisklàt. Mo˝e
si´ zdarzyç, ˝e konflikt taki obejmie gatunki skrajnie nieliczne w skali kraju czy nawet Europy (np. orlik grubodzioby,
orze∏ek, raróg itp.). Takie przypadki nale˝y traktowaç indywidualnie, nie wy∏àczajàc interwencji bezpoÊredniej cz∏owieka (np. schwytanie i przeniesienie puchaczy w inny rejon).

Propozycje badaƒ
Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie stanowisk i liczebnoÊç krajowej populacji
l´gowej (szczególnie Karpaty Wschodnie, Podkarpacie
oraz Przedgórze Sudeckie);
• sukces l´gowy;
• sk∏ad pokarmu w ró˝nych rejonach kraju.
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