
K
a˝da szanujàca si´ sowa powinna lataç 
w nocy i jeÊç myszy. JeÊli tego nie robi, 
pewnie nià nie jest... Taki obraz sowy 
zakorzeni∏ si´ w mentalnoÊci cz∏owieka. 
Wiemy, ˝e to nieprawda, ale wiedza ta 

wcià˝ nie jest powszechna. Prawdà jest jed-
nak to, ˝e drobne ssaki, uciekajàc przed 
dziennymi przeÊladowcami, przystosowa∏y 
si´ do ˝ycia pod os∏onà nocy. „Ewolucyjny 
kopniak” spowodowa∏, ˝e podà˝y∏a za nimi 
grupa wyspecjalizowanych i Êwietnie wypo-
sa˝onych do ∏owów w ciemnoÊciach ptaków. 
To sowy. Fakt, ˝e cz´Êç z nich prowadzi obec-
nie dzienny tryb ˝ycia, jest tylko wtórnym 
przystosowaniem. 

Polska le˝y na styku oddzia∏ywaƒ klimatu 
pó∏nocnego i po∏udniowego: typowe dla pó∏-
nocy bory iglaste wyst´pujà obok charakte-
rystycznych dla po∏udnia lasów liÊciastych. 
Odwiedzajà nas wi´c pó∏nocne gatunki sów 
(puchacz Ênie˝ny i sowa jarz´bata) oraz 
gatunki po∏udniowe (syczek). Prawdopodo-
bnie w nast´pstwie inwazji spowodowanych 
poszukiwaniem pokarmu i dogodnych do 
polowania warunków podczas surowych zim 

Na obiedzie u sowy...
na pó∏nocy, mamy w ostatnich latach tyle 
obserwacji sóweczki i w∏ochatki – znalaz∏szy 
odpowiednie lokum, ptaki nie wracajà ju˝ 
w rodzinne strony. 

W Polsce wyst´puje  dziesi´ç gatunków sów 
l´gowych. Aby nie wchodziç sobie w drog´, 
ka˝dy gatunek musi zajmowaç nieco inne 
Êrodowisko i polowaç na inne ofiary. Presja na 
podzia∏ nisz jest tym silniejsza, im d∏u˝ej 
gatunki ze sobà koegzystujà. Segregacja jednak 
nigdy nie jest wyraêna, a najlepsze ∏owiska 
mogà byç obsadzone przez wi´cej ni˝ dwa 
gatunki sów. Nawet uszatka b∏otna bytujàca 
w terenie otwartym styka si´ tutaj z pucha-
czem czy uszatkà zwyczajnà. Czy w takich sytu-
acjach sowy tolerujà swojà obecnoÊç? 

Czasem tak, czasem nie. Bywa, ˝e jest to 
cecha indywidualna, jak w relacji sóweczki 
z w∏ochatkà: niekiedy  obecnoÊç sóweczki 
jest akceptowana, innym razem w∏ochatka 
przegania sàsiada. Nie ma regu∏y.

Puchacz jest znany z tego, ˝e poluje na 
puszczyki i uszatki. Badania wskazujà, ˝e 
w ten sposób zwalcza konkurentów o po-
karm. Równie˝ pójdêka modyfikuje swojà 

aktywnoÊç g∏osowà i ∏owieckà, gdy za sàsiada 
ma p∏omykówki. Jednak jak widaç po fak-
cie zagnie˝d˝enia si´ puszczyka mszarnego 
w Polsce w ubieg∏ym roku, sà miejsca na 
nowe gatunki sów. Mo˝na przypuszczaç, ˝e 
nie jest to oboj´tne dla sów, które bytowa∏y 
tam od lat. Ta sowa jest wyjàtkowo dobrze 
przystosowana do polowania na gryzonie, 
nawet wtedy, gdy skrywajà si´ pod grubà 
warstwà Êniegu. Ale czy istnieje coÊ takiego 
jak „ofiara preferowana”? 

Odpowiedê wydaje si´ banalnie prosta. 
Wystarczy przecie˝ dowiedzieç si´, co dany 
gatunek sowy najcz´Êciej chwyta. Jest to ∏atwe 
w stosunku do gatunku o zaw´˝onym menu, 
jak np. p∏omykówki czy uszatki zwyczajnej. 
W ich menu przewa˝ajà polniki. Dla takich 
gatunków ukuto okreÊlenie „specjalista”. Gdy 
ptak poluje w otwartym krajobrazie przekszta∏-
conym przez cz∏owieka, gdzie plagà sà norniki, 
nie ma si´ co dziwiç, ˝e rzadko schwyta coÊ 
innego. Sà jednak lata mniej obfite i wtedy 
drapie˝nikom muszà wystarczaç ofiary alterna-
tywne: myszy i ryjówki. Pokarmu nie ma 
w dostatecznej obfitoÊci, ale wystarczy, by 
prze˝yç. Dzieje si´ to cz´sto kosztem wycho-
wania mniejszej liczby pisklàt. 

JeÊli natomiast regu∏´ dominujàcych ofiar 
zastosujemy dla puchacza w Polsce po∏ud-
niowej, mo˝emy dojÊç do b∏´dnego wniosku, 
˝e jego ulubionà zdobyczà jest nornik zwy-

W okresie wychowu pisklàt ptaki stanowià ponad 70% pokarmu sóweczki. 

Tutaj: samica ze strzy˝ykiem. Fot. R. Mikusek /Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
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czajny... Ale czy puchaczowi potrzebne sà a˝ 
takie gabaryty, by chwytaç tak ma∏à zdobycz? 
„Ekonomia” na to nie wskazuje – upolowanie 
nornika nie jest op∏acalne, tylko konieczne. 
Optymalnà ofiarà puchacza jest karczownik, 
je˝, królik, kaczka i to do ich chwytania pu-
chacz jest przystosowany najlepiej. Ale gdy 
tego rodzaju pokarmu brakuje: „to si´ lubi, co 
si´ ma”...

Udzia∏ ró˝nych grup ofiar mo˝e si´ wahaç 
zale˝nie od danego roku i miesiàca. Np. 
sóweczka wraz z up∏ywem sezonu l´gowego 
chwyta coraz wi´cej ptaków, podczas gdy na 
jego poczàtku w jej jad∏ospisie dominujà 
ssaki. Trzeba byç wszechstronnym myÊliwym, 
kiedy mieszka si´ w tym samym miejscu 
przez ca∏e ˝ycie. Dlatego osiad∏e gatunki, np. 
puchacz czy puszczyk, imponujà swoimi 
mo˝liwoÊciami ∏owieckimi. Puszczyk nie 
pogardzi ˝ukiem, p∏azem, ptakiem czy nieto-
perzem, a w lasach po∏udniowej Europy 
zwykle poluje na… popielice. Puchacz 
poszukuje wi´kszej zdobyczy i nie zawaha si´ 
pochwyciç ma∏ego lisa czy borsuka. Jego 
obecnoÊç mo˝e byç utrapieniem dla innych 
rzadkich ptaków, jak orlików, bielików czy 
soko∏ów, bo gdy pozna miejsce ich l´gu, ist-
nieje ryzyko, ˝e wybierze z gniazda m∏ode. 
Np. w Saksonii Szwajcarskiej dosz∏o dwukrot-
nie do jedynych w Niemczech prób l´gów 
raroga. Pierwszego roku puchacz wybra∏ 
m∏ode krótko przed ich wylotem. W kolej-
nym roku, by temu zapobiec, puchacze by∏y 
dokarmiane. Niestety znów uzupe∏ni∏y diet´ 
m∏odymi rarogami...

Tekst: Romuald Mikusek

Doskona∏y s∏uch wystarcza w∏ochatce, by namierzyç i upolowaç mysz w leÊnym runie. Fot. Micha∏ Piekarski

Gady w pokarmie sóweczki zdarzajà si´ wyjàtkowo rzadko. T́  jaszczurk´ samica upolowa∏a 

w stercie chrustu. Fot. R. Mikusek/ Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Miejsca rozrywania zdobyczy przez puchacza sà cz´sto eksponowane. Tutaj widzimy kolce i ˝uchwy 

je˝a oraz pióra puszczyka. Fot. R. Mikusek /Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
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