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1. Status gatunku w Polsce
Regularnie l´gowy, chocia˝ w niektórych latach w danej subpopulacji mo˝e w ogóle

nie dochodziç do l´gów. Stan liczebny puchacza w kraju ocenia si´ obecnie na co naj-

mniej 250–280 par l´gowych. Najwi´ksze, zwarte populacje wyst´pujà na Lubelsz-

czyênie (ok. 55 par), w Kotlinie Biebrzaƒskiej oraz na Ziemi K∏odzkiej (po ok. 25

par). Silna, choç prawdopodobnie rozproszona populacja zamieszkuje du˝y obszar

Pomorza, gdzie zlokalizowano ok. 45 terytoriów. Podobnie w Karpatach, gdzie wy-

kryto ok. 40 terytorialnych samców, w tym najwi´cej w Bieszczadach – ok. 10, Ta-

trach – 6–7 i w Pieninach – 4–5. Najwy˝ej po∏o˝one stanowisko l´gowe stwierdzono

w Tatrach na wysokoÊci 1200 m n.p.m. (Tomia∏ojç i Stawarczyk 2003, Mikusek

2004, Wójciak i in. 2007).

2. Wymogi siedliskowe
W Polsce puchacz zasiedla obszary górskie i nizinne, prawdopodobnie o najbardziej

zró˝nicowanej strukturze siedliskowej spoÊród wszystkich gatunków sów (Mikusek

1996). Preferuje przeÊwietlone lasy liÊciaste i mieszane (olchowe, ∏´gowe, a rzadziej

bory i buczyny), bory bagienne, doliny rzeczne, obszary o znacznych deniwelacjach

z ostaƒcami skalnymi oraz stromymi skalistymi stokami. Zawsze w pobli˝u muszà

znajdowaç si´ otwarte przestrzenie gwarantujàce obfitoÊç pokarmu, dlatego wybiera

sàsiedztwo du˝ych zbiorników, rozleg∏ych ∏àk, torfowisk, halizn itp. Obecnie nierzad-

ko zadowala si´ otwartymi obszarami agrocenoz. 

Interesujàcy jest fakt, ˝e wraz ze wzrostem zalesienia w terytorium spada sukces l´-

gowy (Dalbeck i Heg 2006). Ubo˝sze w pokarm du˝e i zwarte kompleksy leÊne za-

siedlane sà rzadziej, gdy˝ polowania w Êrodku lasu sà dla puchacza bardziej ucià˝li-

we i mniej efektywne – tu zdobywa nie wi´cej jak 20% pokarmu (Mikkola 1983).

Lokalnie sowa ta gniazduje m.in. w ma∏ych zadrzewieniach i kamienio∏omach w po-

bli˝u osiedli ludzkich, a to ze wzgl´du na wi´kszà dost´pnoÊç ofiar (np. szczury).
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3. Terytorializm i wielkoÊç obszaru u˝ytkowanego w okresie l´gowym
Gatunek silnie terytorialny, osiad∏y, za wyjàtkiem ptaków z populacji górskich, które

przemieszczajà si´ na zim´ na ni˝ej po∏o˝one tereny (Mikkola 1983). Najwa˝niejszym

kryterium wyboru terytorium jest dost´pnoÊç pokarmu, obecnoÊç odpowiedniego

miejsca pod gniazdo oraz spokój (bezpieczeƒstwo). Rekordowe zag´szczenia w Euro-

pie osiàga na terenach obfitujàcych w króliki (Donázar i Kalinainen 1997). W Polsce

najwi´ksze skupiska par wyst´pujà w Lasach Parczewskich na Lubelszczyênie – 12,5

terytorium na 100 km2, zaÊ w optymalnych warunkach górskich ok. 8 na 100 km2

(Góry Sto∏owe). W Kotlinie Biebrzaƒskiej zag´szczenie wynosi 1,7–2,4 terytorium na

100 km2, a w Êrodkowej cz´Êci Polesia Lubelskiego – 1,3 terytorium na 100 km2 (To-

mia∏ojç i Stawarczyk 2003, Wójciak i in. 2007). 

WielkoÊç terytorium zale˝y od dost´pnoÊci optymalnej zdobyczy. W okresie l´gowym

puchacz broni obszaru o powierzchni 1–1,5 km2, przez pozosta∏à cz´Êç roku kilka ra-

zy wi´kszego – nawet do 20 km2. Obszary ∏owieckie sàsiadujàcych par mogà na sie-

bie nachodziç i sà cz´sto izolowane od w∏aÊciwego terytorium. Gniazda w optymal-

nych Êrodowiskach dzieli dystans 2–4 km, tylko wyjàtkowo poni˝ej 1 km (Mikkola

1983, Cramp i Simmon 1985, Suchy∑ 2001), a w pojedynczych przypadkach zaled-

wie 300–400 m (Mikkola 1983). Ptaki w okresie l´gowym zdobywajà pokarm nawet

do 5 km od gniazda (Cramp i Simmons 1985, Miszczyszyn i Mikusek 1995).

4. Podstawowe informacje o biologii l´gowej
4.1. Gniazdo 
Puchacz ma w obr´bie terytorium kilka miejsc, które naprzemiennie wykorzystuje do

l´gu, choç zdarzajà si´ te˝ przypadki, ˝e jedno zajmuje przez szereg lat. Gniazda nie

buduje, zwykle jednak wygrzebuje p∏ytkà nieck´ gniazdowà. W póêniejszym okresie,

gdy na dnie gromadzà si´ wypluwki, samica prawdopodobnie aktywnie rozdrabnia je

dziobem (Mikkola 1983). 

W górach za miejsca l´gowe s∏u˝à temu gatunkowi pó∏ki skalne, podnó˝a ska∏, Êcia-

ny g∏´bokich jarów i strome stoki, cz´sto z rumoszem skalnym. Na nizinach z kolei

najch´tniej wyprowadza l´gi w gniazdach ptaków szponiastych i bociana czarnego,

a nawet w sztucznych budowlach, takich jak paÊniki czy ambony myÊliwskie. Mo˝e

zasiedlaç sztuczne platformy gniazdowe. W przypadku braku odpowiednich miejsc

nierzadko gniazduje na ziemi, najcz´Êciej pod wykrotami, wywrotami lub na k´pach

w olsie, czasami w stercie chrustu, bezpoÊrednio u nasady pnia drzewa itp. (Mikko-

la 1983, Cramp i Simmons 1985). Wi´kszoÊç z tych lokalizacji ma os∏on´ z góry

(Mikkola 1983, Suchy∑ 2001).

4.2. Okres l´gowy 
Puchacz sk∏ada jaja zwykle od koƒca lutego do poczàtku kwietnia, choç skrajne mie-

siàce to styczeƒ (nawet grudzieƒ) i maj (ryc. 24). NajwczeÊniej przyst´pujà do l´gu

starsze samice, które mogà sk∏adaç jaja nawet bezpoÊrednio na Êniegu, gdy gruboÊç

pokrywy spadnie poni˝ej 20–30 cm (Mikkola 1983). Z regu∏y jednak niesprzyjajàce

warunki pogodowe na przedwioÊniu powodujà opóênianie Êrednich dat przyst´powa-

nia do l´gów, czego nast´pstwem jest te˝ mniejszy sukces l´gowy (Suchy∑ 2001, Mebs
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i Scherzinger 2000). Puchacze wyprowadzajà tylko jeden l´g w roku. W razie straty

na wczesnym etapie wysiadywania l´g jest powtarzany.

4.3. WielkoÊç zniesienia
Zniesienie zawiera 1–4 jaja, zwykle 2–3, które puchacz sk∏ada w przeciàgu jednego

tygodnia. W przeciwieƒstwie do innych sów gradient wielkoÊci zniesienia zmniejsza

si´ z po∏udnia na pó∏noc (Mikkola 1983).

4.4. Inkubacja
Wysiaduje wy∏àcznie samica przez ok. 34 dni (Mebs i Scherzinger 2000). W tym cza-

sie karmiona jest przez partnera, który przekazuje jej pokarm w pobli˝u gniazda

(Mikkola 1983), a tylko wyjàtkowo na gnieêdzie – podczas za∏amania pogody (A. Tabor

– nagranie wideo). 

4.5. Piskl´ta
Piskl´ta nie klujà si´ jednoczeÊnie, sà Êlepe i pokryte krótkim, bia∏ym puchem. Oczy

otwierajà w 4. dniu ˝ycia. W wieku 3 tygodni samodzielnie pobierajà pokarm, zaÊ

2 tygodnie póêniej opuszczajà gniazdo na piechot´, nie umiejàc jeszcze lataç. LotnoÊç

uzyskujà ok. 50 dnia ˝ycia. 

Samica przy∏àcza si´ do polowaƒ ok. 20 dnia po wykluciu potomstwa. Rozpad rodzi-

ny nast´puje z poczàtkiem paêdziernika lub w listopadzie, a wyjàtkowo ju˝ we wrze-

Êniu. Wtedy to para rodzicielska przegania potomstwo z terytorium, dodatkowo in-

tensywnie znaczàc jego granice g∏osem (aktywnoÊç jesienna). M∏ode koczujà nie da-

lej ni˝ 200 km od miejsca wyklucia, osiedlajàc si´ Êrednio w odleg∏oÊci ok. 50 km

(Mikkola 1995, www.fr.ch/mhn/bubo/default.htm).

4.6. Identyfikacja l´gu – gniazdo, jaja i piskl´ta
Gniazdo puchacza to do∏ek, który z czasem wype∏nia si´ zrzutkami wypluwanymi

przez samic´ podczas wysiadywania. Wi´kszoÊç wypluwek szybko si´ rozpada. Wo-

kó∏ gniazda znajdujà si´ liczne Êlady po ofiarach, w tym charakterystyczne pióra pta-

ków szponiastych i sów oraz kolce je˝y, a nierzadko pióra ptaków krukowatych i ka-

czek (Miszczyszyn i Mikusek 1995, Serrano 2000). W pobli˝u gniazda (pod ska∏ami,

na k´pach w olsie, w starych gniazdach ptaków itp.) sà sk∏adowane ofiary pozbawio-

ne g∏ów, przeznaczone do póêniejszej konsumpcji.

Widzàc nadchodzàcego cz∏owieka, ptak mo˝e opuÊciç gniazdo i nie ujawniaç si´ pod-

czas kontroli, albo nawo∏ywaç w pobli˝u. Przy gnieêdzie spotyka si´ liczne pióra sa-

micy, które sà szczególnie pomocne w identyfikacji puchaczy wyprowadzajàcych l´g
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Ryc. 24. Fenologia g∏ównych etapów okresu l´gowego puchacza. Kolorem ciemnozielonym za-
znaczono okres najpowszechniejszego wyst´powania danego etapu, kolorem jasnozielonym –
skrajne terminy.
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w gniazdach umieszczonych wysoko na drzewach. Przy takiej lokalizacji, u˝ywajàc

sprz´tu optycznego, mo˝na dostrzec z daleka g∏ow´ wysiadujàcej samicy. Z krajowych

gatunków sów tylko uszatka (sporadycznie) i puszczyk (du˝o rzadziej) mogà gniazdo-

waç na ziemi w lesie. 

Odró˝nienie jaj i pisklàt puchacza nie nastr´cza wi´kszych trudnoÊci ze wzgl´du na

ró˝nice wymiarów jaj oraz wyglàdu m∏odych. Piskl´ta uszatki majà ciemnà „mask´”,

a puszczyka sà pozbawione piór usznych. Jaja sà bia∏e o Êrednim wymiarze 60 x 49

mm (Mikkola 1983, Mebs i Scherzinger 2000, Suchy∑ 2001).

4.7. Inne informacje 
Obecnie g∏ównà przyczynà ÊmiertelnoÊci lotnych puchaczy sà kolizje z pojazdami i linia-

mi napowietrznymi. M∏ode nierzadko ginà z g∏odu i w wyniku kumulacji pestycydów. 

Nierzadkie u tego gatunku sà przypadki kainizmu, wyjàtkowo cz´stego opuszczania

l´gu przez sp∏oszonà samic´ (Mikkola 1983, Suchy∑ 2001), czy wreszcie prawdopo-

dobnie przenoszenie m∏odych przez samic´ (R. Mikusek – dane niepublikowane).

Niemal ka˝dego roku cz´Êç ptaków nie przyst´puje do l´gów – na przestrzeni wielu

lat Êrednia ta dochodzi niemal do 50% (Suchy∑ 2001).

5. Strategia liczeƒ monitoringowych
5.1. Liczenie na ca∏oÊci obszaru czy na powierzchniach próbnych?
Przy du˝ym zag´szczeniu ptaków liczenie mo˝na przeprowadziç ju˝ na powierzchni

wielkoÊci 50–100 km2. JeÊli wybrane Êrodowiska sà mniej liczne i rozmieszczone pla-

mowo na du˝ym obszarze, zaleca si´ obj´cie inwentaryzacjà wi´kszà jednostk´ fizjo-

graficznà, obejmujàcà przynajmniej 400 km2, pomijajàc siedliska nieodpowiednie dla

puchacza. W tych przypadkach liczenia mo˝e przeprowadzaç nawet jedna osoba

w ciàgu kilku dni, penetrujàc teren w poszukiwaniu Êladów bytnoÊci ptaków.

5.2. Cenzus czy indeks – co liczyç?
Jednostkà monitoringu jest terytorium. Wystarczy wykazaç obecnoÊci ptaków. Wyka-

zanie wy˝szych kategorii l´gowoÊci nie jest konieczne, choç przy szczegó∏owej anali-

zie mo˝na je wyró˝niç, podajàc ∏àcznà liczb´ terytoriów, w tym pewne l´gi, o których

informacje zbieramy po ich zakoƒczeniu. 

Inwentaryzacja polegajàca na wykrywaniu nawo∏ujàcych samców w okresie godo-

wym jest czasoch∏onna (kontrole nocne) i cz´sto bardzo ucià˝liwa, np. w górach (za-

legajàcy Ênieg w okresie najwi´kszej aktywnoÊci g∏osowej). Nale˝y zdawaç sobie spra-

w´, ˝e podczas póêniejszych kontroli trudniej jest wykryç pary, które ponios∏y strat´.

Na obszarach poddanych silnej presji cz∏owieka (zw∏aszcza przy intensywnej gospo-

darce leÊnej) mo˝e to dotyczyç znacznego odsetka ptaków. Optymalne jest po∏àcze-

nie metody nas∏uchowej w okresie godowym i przeszukiwania terytoriów pod koniec

okresu l´gowego, co wymaga jednak du˝ego zaanga˝owania czasowego. 

6. Techniki kontroli terenowej
6.1. Ogólne okreÊlenie metodyki
W celu okreÊlenia zmian liczebnoÊci wystarczajà cenzusy prowadzone co 3–4 lata. 

JeÊli w jakimÊ roku stwierdzono niepokojàcy spadek liczebnoÊci populacji, nale˝y je

Puchacz – Bubo bubo 1 411



powtórzyç w roku kolejnym, gdy˝ mo˝e to wynikaç ze s∏abej wykrywalnoÊci ptaków,

które w danym sezonie nie przystàpi∏y do l´gów. 

W przypadku inwentaryzacji stanowisk puchacza bardzo pomocna jest wczeÊniejsza

analiza map, w celu okreÊlenia potencjalnych miejsc jego wyst´powania. Na podstawie

po∏o˝enia, dost´pnoÊci oraz struktury siedliska nale˝y okreÊliç optymalnà metod´ in-

wentaryzacji. Liczenia z wykorzystaniem nas∏uchu odzywajàcych si´ ptaków najlepiej

wykonaç od koƒca lutego i przez ca∏y marzec. W miejscach, gdzie nie wykazano pucha-

czy, nale˝y szukaç Êladów ich obecnoÊci po zakoƒczeniu l´gów, czyli w czerwcu i lipcu. 

W populacji hiszpaƒskiej mo˝na spotkaç si´ równie˝ z regularnà aktywnoÊcià dzien-

nà ˝ebrzàcych puchaczy w wieku 5–8 tygodni, z nasileniem na 3 godziny przed za-

chodem i w godzinach wschodu s∏oƒca (Penteriani i in. 2000). Niewykluczone, i˝ po-

dobnie jest w Êrodkowej cz´Êci Europy. 

Bioràc pod uwag´ póêne l´gi, tego rodzaju nas∏uchy najlepiej przeprowadzaç na po-

czàtku czerwca, kiedy sà ju˝ ma∏e szanse, ˝e piskl´ta przebywajà jeszcze w gniaz-

dach. Przeszukujemy znane (równie˝ z ubieg∏ych lat) terytoria, a tak˝e potencjalne

stanowiska l´gowe. Starsze piskl´ta i podloty ˝ebrzà o pokarm w godzinach wieczor-

nych i nocnych g∏osami dobrze s∏yszalnymi z odleg∏oÊci do 200 m, które brzmià jak

krótkie, dwusylabowe „wsziju”. Nale˝y pami´taç, ˝e ze wzgl´du na du˝e straty i nie

przyst´powanie do l´gów cz´Êci par, metoda ta mo˝e daç nieprawdziwy obraz zajmo-

wania poszczególnych stanowisk.

6.2. Siedliska szczególnej uwagi 
Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na grupy ska∏ i Êciany skalne, opuszczone i czynne

kamienio∏omy, nawet te w pobli˝u zabudowaƒ, luêno zalesione stoki, olsy, starodrze-

wia liÊciaste (bukowe), przeÊwietlone Êrodowiska po∏o˝one zawsze w sàsiedztwie

otwartych powierzchni, takich jak: ∏àki, pola, bagna, torfowiska, zbiorniki wodne.

6.3. Liczba kontroli i ich terminy 
Najlepszà metodà kontroli jest przeprowadzanie nas∏uchów od koƒca lutego i przez ca-

∏y marzec (jedna kontrola w optymalnych warunkach pogodowych), uzupe∏niona

czerwcowà kontrolà odpowiednich Êrodowisk w poszukiwaniu Êladów bytnoÊci ptaków,

zw∏aszcza w miejscach, które wydajà si´ optymalne dla tego gatunku, a w których nie

wykazano nawo∏ujàcych samców podczas wczeÊniejszej kontroli. W przypadku stano-

wisk ods∏oni´tych i ∏atwych do inspekcji z du˝ej odleg∏oÊci dopuszczalna jest kontrola

w okresie inkubacji i wychowu pisklàt za pomocà dobrego sprz´tu optycznego.

6.4. Pora kontroli (pora doby)
Efektywna kontrola w okresie godowym powinna odbywaç si´ 2 godziny po zacho-

dzie s∏oƒca i trwaç do 23.00. W póêniejszych godzinach to samiec bywa bardziej ak-

tywny (1,5–2 godziny przed wschodem s∏oƒca). JeÊli danej nocy stwierdzono wyjàt-

kowà aktywnoÊç g∏osowà puchacza, warto odwiedziç jak najwi´cej stanowisk w ciàgu

ca∏ej nocy. Nierzadko samiec i samica odzywajà si´ w duecie. 

Wszelkie kontrole dzienne w okresie, gdy istnieje prawdopodobieƒstwo spotkania

póênych l´gów (czerwiec), powinny odbywaç si´ nie wczeÊniej ni˝ 2 godziny przed za-

chodem s∏oƒca, co ewentualnie umo˝liwia wczesny powrót sp∏oszonej samicy.

412 1 Rozdzia∏ 4. Metody monitoringu wybranych gatunków



6.5. Przebieg kontroli w terenie
Nas∏uchy przeprowadzamy w pobli˝u potencjalnych miejsc przebywania ptaków. Po-

niewa˝ g∏os niesie si´ cz´sto na odleg∏oÊç 2, a nawet 4 km, mo˝e to utrudniç dok∏ad-

ne okreÊlenie po∏o˝enia nawo∏ujàcego ptaka. Przydatny wtedy staje si´ pomiar krzy-

˝owy, który – dla wi´kszej precyzji – wymaga znacznych przemieszczeƒ. W tym cza-

sie ptaki mogà jednak milknàç. 

JeÊli nas∏uch prowadzony jest punktowo (miejsce w pobli˝u odpowiedniego siedliska), po-

winien on trwaç odpowiednio d∏ugo, nawet ok. 0,5 godziny. JeÊli kontrola odbywa si´ pie-

szo, nale˝y si´ przemieszczaç wolno, zatrzymujàc si´ na krótkie nas∏uchy, np. 2-minutowe. 

Skutecznà metodà w przypadku stanowisk w obr´bie odkrytych Êcian skalnych (np.

kamienio∏omy) i w terytoriach ze znanym rozmieszczeniem du˝ych gniazd ptaków

szponiastych i bociana czarnego, jest kontrola z du˝ej odleg∏oÊci (nie bli˝ej jak

100–150 m) przez lunet´, czy stanowiska (gniazda) sà zaj´te.

6.6. Stymulacja g∏osowa
Stymulacja g∏osowa w przypadku puchacza jest ma∏o efektywna. Ptaki albo nie re-

agujà na odtwarzany g∏os terytorialny, albo podlatujà bezg∏oÊnie do êród∏a dêwi´ku,

próbujàc zidentyfikowaç intruza, i tylko wyjàtkowo da si´ je zauwa˝yç.

7. Interpretacja zebranych danych
Jak w przypadku wi´kszoÊci gatunków sów, wystarczajàcà kategorià l´gowoÊci jest za-

j´te terytorium, czyli obserwacja nawo∏ujàcego samca w odpowiednim Êrodowisku.

U puchaczy nie stwierdzono poligamii, zaÊ wi´kszoÊç nawo∏ujàcych godowo samców

ma partnerk´. W poczàtkowym okresie pary odzywajà si´ w duecie przez znacznà

cz´Êç nocy. 

8. Techniki wyszukiwania gniazd
Nie nale˝y szukaç gniazd w sezonie l´gowym ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo ptaków

(porzucanie l´gu przez samic´). Lepiej wtedy odnajdywaç w terenie resztki ofiar,

zw∏aszcza charakterystycznych „skalpów” je˝y, piór wi´kszych gatunków ptaków

(np. myszo∏owa, puszczyka, wrony, ptaków wodnych), spi˝arni i wypluwek. Nale˝y

zwracaç uwag´ na ka∏ – du˝e, bia∏e plamy znajdujàce si´ zazwyczaj na ods∏oni´tych

i eksponowanych miejscach lub pod starymi, roz∏o˝ystymi drzewami (sta∏e miejsca

odpoczynku czy rozrywania ofiar) – oraz pióra samego puchacza. Tego rodzaju Êlady

sà szczególnie cz´ste w pobli˝u miejsc l´gowych, w których przez d∏u˝szy czas prze-

bywa∏y piskl´ta. 

9. Zalecenia negatywne
Najwi´kszà rezerw´ trzeba zachowaç przy stwierdzeniach ptaka czy pary wykaza-

nych wkrótce po zachodzie s∏oƒca, zw∏aszcza w okresie karmienia pisklàt. W tym cza-

sie puchacze wylatujà na ˝er i mogà nawo∏ywaç daleko od gniazda, nawet poza bro-

nionym terytorium (R. Mikusek – dane niepublikowane, M. Ko∏odziejczyk – infor-

macja ustna). W przypadku metod polegajàcych na wyszukiwaniu rodzin po wylocie

nale˝y pami´taç, ˝e piskl´ta mogà przebywaç z dala od gniazda, nawet w odleg∏oÊci

0,5–1 km, wcià˝ jednak na terytorium rodziców.
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10. Bezpieczeƒstwo ptaków i obserwatora
Samica, która jest bardzo wra˝liwa na niepokojenie, mo˝e do gniazda nie wróciç,

zw∏aszcza jeÊli zostanie sp∏oszona z jaj w poczàtkowym etapie wysiadywania. Je˝eli

przylatuje z powrotem to po d∏ugiej nieobecnoÊci. W tym czasie l´g nara˝ony jest na

ataki drapie˝ników, zw∏aszcza ptaków krukowatych. Prawdopodobnie, niepokojona

przy l´gu samica mo˝e równie˝ przenosiç piskl´ta.

Romuald Mikusek
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