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zwlaszcza, gdy to on byl jej inicjatorem. Pomine tu
racjonalnosc takiego rozumowania. Jesli nie istnieja
przekonywujace powody, aby wejsc na telytolium
pary, lepiej tego nie róbmy. Jesli takie sa (zakladam.
ze naukowe np. w celu obraczkowania pisklat, na
co zreszta musimy miec specjalne zezwolenie, gdy
mamy do czynienia ze strefa OChronna). bezwzgled
nie nalezy tak zaplanowac wizyte, zeby nie spowodo
wac strat w legu. Zatem kontrole nalezy pn:eprowa
dzic nie wczesniej niz 10 dni po wyklUCiU pisklat,
w mozliwie jak najkrótszym czasie, na okolo godzine
przed zachodem slonca. Pierwszy warunek jest naj
uudniejszy do spelnienia, bo skad mozna wiedziec,
na co sie natkniemy konu'olujac gniazdo? bOwiem
róznice w okresie przystepowania do legu w poszcze
gólnych latach moga byc znaczne (np. w Sudetach
skrajne daty zlozenia pielwszego jaja przypadaly
w latach 1994-1997 na poczatek marca i ostatnie
dni kwietnia!). Dodatkowa trudnosc pOlega na tym,
iz puchacz moze zmieniac lokum gniazdowe z roku
na rok, w obrebie 1dlku potencjalnych miejsc. Czy
w tym przypadku mozliwe jest jakiekolwiek plano
wanie? Najostrozniej jest skontrolowac gniazdo
dopiero okolo 10 czerwca (na nizinach na poczatku
tego miesiaca). W najblizszym otoczeniu gniazda
spotkac mozemy liczne wypluwki. pióra i kosci ofiar,
bialy kal sów i czesto charakterystyczne skalpy jezy.
Niecka gniazdowa wyscielona jest rozl<Iuszonyrru
wypluwkami. piórami ofiar i WYSiadujacej samicy.

Dla wielu ludzi slabo znajacych ptaki puchaczem
/bywa kazda spotkana sowa. A ile z tych spotkan

dotyczy wlasnie jego?
Puchacz nalezy do gatunków nielicznych w Polsce.
choc pokrywa swym zasiegiem znaczna czesc Pomo
rza. Mazur i Pod1asia, w stopniu mniejszym Lubel
szczyzne i Pobrzeze Baltyku. Drugi obszar wyste
powania ciagnie sie wzdluz poludniowej granicy
Polski. Pary zamieszkujace malo przyjazne góry,
gdzie równiez trudniej o pokarm, musza z koniecz
nosci byc bardziej wybredne wobec miejsc bytowa
nia. Niezbedna jest tu mozaika srodowisk z prze
swietlonym drzewostanem dla swobodnego lotu
(gdzie czasem tez poluje), spadek terenu stanowia
cy swoista platforme startowa i otwarta przestrzen
do lowów w bezposrednim sasiedztwie. Jesli do tego
w takim idealnym miejscu wystepuja glUPY skal,
mozemy z duzym prawdopodobienstwem przypusz
czac. ze spotkamy tam puchacza. Podstawowym
warunkiem jego bytnOSCi na takim wymarzonym
miejscu jest jednak bezwzgledny spokÓj. Samica
na kilka dni przed zlozeniem jaj przysiaduje w wy
branym na gniazdo miejscu, aby przekonac sie o
jego bezpieczenstwie. Sploszona za dnia z gniazda,
zwykle gdy nastapi jej bezposredni kontakt wzro
kowy z intruzem, bardzo czesto opuszcza leg na
zawsze. nawet jesli znajduja Sie w nim kilkudniowe
piskleta. Wsród innych gatunków ptaków przypadki
talde sa bardzo rzadkie. Jesli decyduje sie wrócic,
to robi to dopiero po zapadnieciu zmroku. W tym
czasie leg wystawiony jest na laske i nielaske dra
piezników, a rozwijajace sie w jajach zarodki moga
obumrzec. Puchacze leg powtarzaja tylko spora
dycznie. Piskleta przed uzyskaniem zdolnosci do
lotu opuszczaja wneke gniazdowa rozpraszajac sie
po okolicy. Niepokojone w gniezdzie robia to duzo
wczesniej, czasem za sprawa samicy. któraje z nie
go wynosi. Nalezy pamietac, ze jest to gatunek silnie
telytorialny i OSiadly.Jedynie w górach, gdy warunki
zimowe sa trudne. przenosi sie nizej polozone okolice.

Od 1984 roku stanowiska tej sowy w Polsce podle
gaja ochronie strefowej. Ich inwentaryzacja i two
rzenie zapewne moga przyczynic sie do poprawy
sytuacji puchacza w kraju. Zasady panujace w stre
fach dotycza wszystkich, a wstep w ich obreb odby
wa sie wylacznie za specjalnym zezwoleniem Minis
tra Ochrony Srodowiska. Wiele istniejacych stano
wisk nie zostaje zglaszanych, czasem wlasnie ze
wzgledów ochronnych. Dzieje sie tak, gdy puchacz
gniezdzi sie w nieuczeszczanym i trudno dostepnym
miejscu omijanym równiez przez prace lesne. Wtedy
utrzymanie stanowiska w tajemnicy moze sie oka
zac najskuteczniejsza metoda ochrony. Oczywiscie
stanowiska strefowe objete sa równiez tajemnica,
jednak sila rzeczy krag ludzi "wtajemniczonych" .
musi byc szerszy. Niektórzy z nas czujac sie "glów
nym gospodarzem" danego terenu moga WYChodzic
z zalozenia, ze przepisy strefowe jego nie dotycza,
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Jesli gniazdo zastaniemy puste, warto w najbliz
szym otoczeniu poszukac slabo lotnych pisklat, c'Cj

tez skolUpekjaj, które moga nam cos powiedziec
o losie legu. Kontrola po zachodzie slonca moze
nam pomóc dodatkowo, gdyz wtedy istnieje szansa
uslyszenia glosów nawolujacych pisklat. Jesli chce
my wiedziec tylko, c'Cj stanowisko bylo zajete w
danym sezonie, wystarc'Cj przeprowadzic nasluch
nocny w poblizu potencjalnego stanowiska, lub
skontrolowac je po sezonie. Glos terytorialnego
samca slyszalny jest z odleglosci do 2 km. W górach
slychac go od konca stycznia do poczatku kwietnia,
na nizinach jak wynika z literatury 2-3 tygodnie
wczesniej. W tym przypadku nalezy uzbroic sie
w cierpliwosc. Sowa ta choc nawoluje przez cala
noc, robi to krótkimi i nie regularnymi seriami.
Wieksza aktywnosc w tym wzgledzie wykazuje po
zachodzie slonca do okolo godziny 23. Tuz przed
zlozeniem jaj, para ptaków pohukuje w duecie i
wtedy puchacze odzywaja sie intensywniej przez
znaczna czesc nocy. Popularna prz:y wykrywaniU
wielu gatunków sów stymulacja glosowa jest w
tym przypadku malo skuteczna Przede ws'Cjstkim
lepiej jest nie niepokoic go w ogóle, pozostawiajac
mu wokól enklawe spokoju. Jesli wiz:yta taka jest
konieczna, prawidlowe jej zaplanowanie zapewne
pozwoli uniknac straty w legu.

Dla wielu ornitologów zajmujacych sie sowami
duza plochliwosc puchacza jest glównym argumen
tem, który zadecydowal o zarzuceniu badan szcze
gólowych poswieconych ekologii rozrodu tego ptaka.
Ta tendencja obserwowana jest m in. w Czechach
i Szwecji, c'Cjli w krajach, gdzie jest on nawet sto
sunkowo liczny, a liczebnosc jego populacji wzrasta
Wedlug najnowszego studium ochrony ptaków

w Europie przeprowadzonego pod kierunkiem M.
Tuckera i F. Heath, puchacza zaliczono do kategorii
trzeciej (gatunek o niedostatecznym statusie ochron
nym, którego populacja swiatowa nie jest skoncen
trowana w Europie) jako narazonego na wyginiecie
(vulneroble). Do tej kategorii nalezy az 1/4 gatunków
wystepujacych w Europie, nie jest on zatem wyjat
kiem. Szacuje sie. ze na naszym kontynencie gniez
dzi sie 11-40 tySiecy par puchac'Cj. Próg liczebnosci
w Polsce przesuwa sie w góre - jal~ sie wydaje 
zaleznie od badan na wieks'Cjch powierzchniach,
prowadzonych z nastawieniem na wyszukiwanie
tego gatunku. W kraju wystepuje, wedlug najnow
s'Cjch szacunków Pugacewicza (1996) ok 160-180 par.
Na podstawie podobnych poszukiwan w Sudetach
srodkowych, stan liczebnosci nalezaloby obecnie
zwieks'Cjc o nastepne dziesiec par. Prz:ypuszczalnie
ta czesc Sudetów nie jest wyjatkiem, dlatego jest wiel
ce prawdopodobne, iz liczebnosc puchacza w Polsce
wynosi ponad 200 par. W ostatnich latach obserwuje
sie stopniowe zmniejszanie sie plochliwosci i konser
watyzmu legowego w niektórych populacjach, prze
biega to jednak bardzo WOhlO. C'Cj jest to na tyle
optymistyczna sytuacja, ze nalezaloby wykreslic pu
chacza z Polskiej Czerwonej Ksiegi Zwierzat i zanie
chac tworzenia stref ochronnych? Mysle, ze moze
miec to miejsce w prz:yszlosCi, miedz:y innymi dzieki
naszej postawie. Poza skrajna plochliwoscia puchacz
charakteryzuje sie -jak na gatunek ze szczytu
piramidy pokarmowej prz:ystalo - wolnym tempem
rozrodu (dojrzewa w 2-3 roku zycia, wyprowadza
srednio 0,5-1 mlodego/pare/rok, nie co roku przy
stepujac do legu), dlatego wyniki obecnych zabie
gów ochronnych bedziemy mogli odnotowac dopiero
po dluzszym czasie.

Romuald Milmsek

Piskleta puchacza fot. Piotr Wozniak
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