
PUCHACZ BUBO BUBO 

 
Witaj!! dzisiaj opowiem ci o ciekawej sowie o nazwie Puchacz bubo bubo, no więc tak 
Puchacz bubo jest nazywany, puchaczem zwyczajnym, jest gatunkiem dużego, osiadłego 
ptakapochodzenia z rodzin puszczykowatych. Ten gatunek zamieszkuje  niemalże całą 

Euroazję(z wyjątkiem tundry, południowych rejonów Azji, 
Wysp Brytyjskichi północy Francji). Był on niegdyś 
intensywnie tępiony (często kojarzono go ze złem i śmiercią), 
odławiano go również, by służył jako przynęta przy polowaniu. 
Obecnie jest ptakiem rzadkim i płochliwymdlatego jak chcesz 
go zobaczyć to musisz być cicho. Na szczęście jego 
europejska populacja powoli się odbudowuje, ze względu na 
objęcie go w wielu krajach (w tym w Polsce) ochroną 
gatunkową i strefową. Puchacz jest prawdopodobnie 
największą sową świata, jedyna sowa jaka dorównuje mu 
rozmiarami topuchacz japoński. 
Puchacz swoim wzrostem wyprzedza sowę śnieżną, 
puchacza wirginijskiego, puszczyka mszarnego i puszczyka 
uralskiego. Skoro już ci opowiedziałam gdzie on się znajduje 
teraz ci zrobię charakterystykę, żeby jak będziesz go szukał 

wiedział jak wygląda. A więc tak upierzenie Puszczyka jest ogólnie w różnych tonacjach 
brązu, nieco zmienne w zależności od podgatunku, z licznymi 
plamkami i kreskami. Jego szlara jest szara a na głowie ma dwa 
sterczące pęczki piór, które przypominają uszy. Skoro mamy 
charakterystykę teraz ci powiem czym się żywi i dowiesz się 
trochę iekawostek. Poluje na średniej wielkości ptaki i ssaki, 
czasami na niewielkie owady. W zależności od miejsca i pory 
roku ma zmienne „zwyczaje” związane z odżywianiem się. Gody 
rozpoczynają się wcześnie, czasami już w grudniu. Terytorium 
zajmuje obszar o powierzchni ponad 10 km². Na 
nizinach gniazdo znajduje się najczęściej w opuszczonym 
gnieździe ptakaszponiastego, obszernej dziupli lub na ziemi. Na 
gniazdo wybiera tereny niedostępne, np. olsy . W górach gniazduje na półkach skalnych. 
Pisklęta są gniazdownikami niewłaściwymi. Usamodzielniają się po ok. 5 miesiącach. W 
naturze żyje najczęściej do 20 lat.  
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