Ptaki (cz´Êç II)

Prunella collaris

A267

(Scop., 1769)

P∏ochacz halny
Rzàd: wróblowe, podrzàd: Êpiewajàce, rodzina: p∏ochacze

Status wyst´powania w Polsce
Gatunek osiad∏y. Bardzo nielicznie l´gowy w Bieszczadach,
nieliczny w Sudetach i na Babiej Górze, lokalnie Êrednio liczny w Tatrach. Prawdopodobnie migracje zimowe sà ograniczone do zejÊcia ni˝ej z hal i terenów ponad górnà granicà
lasu. Cz´Êç populacji mo˝e jednak migrowaç dalej.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Opis gatunku
Ptak wyraênie wi´kszy od wróbla, ale z delikatniejszym
dziobem. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 16–19 cm, rozpi´toÊç
skrzyde∏ 30–33 cm, masa cia∏a 40 g. Samica jest nieco
mniejsza od samca. Doros∏y samiec ma szarà g∏ow´ z niewyraênym, bràzowym kreskowaniem. Od dzioba przez
oko biegnie ciemniejsza pr´ga. Oko otacza delikatna bia∏a obràczka. Grzbiet pokryty jest wyraênym ciemnobràzowym kreskowaniem na szarawym tle. Wzd∏u˝ boków cia∏a
biegnà g´sto u∏o˝one rdzawe paski. Podgardle jest bardzo
g´sto bia∏o-czarno ∏uskowane. Brzuch szarawy. Skrzyd∏a
bràzowe, z jasnymi obrze˝eniami lotek. Na zakoƒczeniach
Êrednich i du˝ych pokryw skrzyd∏owych obecne sà bia∏e
plamki, które na roz∏o˝onym skrzydle dajà efekt dwóch
prà˝ków. Ogon jest czarniawy, z bia∏ymi zakoƒczeniami
sterówek, doÊç dobrze widocznymi u przelatujàcego ptaka.
Oko jest ciemnobràzowe, nogi koralowoczerwone, dziób
czarny z wierzchu i na koƒcu, a ˝ó∏ty u nasady. Samica jest
bardzo podobna, jednak ma nieco skromniejsze upierzenie. M∏ode nie posiadajà rdzawej barwy na bokach, ich
gard∏o jest szare. Ogólny ton upierzenia m∏odych ptaków
jest ciemniejszy i bardziej jednolity, z mniejszym udzia∏em
szarej barwy. Âpiew p∏ochacza halnego sk∏ada si´ z urozmaiconych tonów, które ptak wydaje w wolnym tempie. W
pewnych momentach przypomina to Êpiew skowronka.
P∏ochacz halny w trakcie Êpiewu zmienia si∏´ g∏osu, Êpiewajàc raz g∏oÊno, raz cicho. G∏osy wabiàce sà proste i podobne do g∏osu wróbla.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
P∏ochacz halny bardzo cz´sto jest mylony z wróblem Passer domesticus (A354, nieopisany w tej ksià˝ce), szczególnie w miejscach o nasilonym ruchu turystycznym. Jest to
jednak ptak wyraênie od wróbla wi´kszy, o czerwonych nogach, rdzawych bokach cia∏a, z czarno-bia∏o ∏uskowanym
gard∏em zamiast czarnego Êliniaka, jak ma to miejsce
u wróbla. Blisko spokrewniona z p∏ochaczem halnym po-
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krzywnica Prunella modularis (A266, nie opisana w tej
ksià˝ce) jest znacznie mniejsza i skromnie ubarwiona.

Biologia
Tryb ˝ycia
Ptak dzienny, ˝yje w parach. W czasie sezonu l´gowego
w miejscach wi´kszego zag´szczenia pojawiajà si´ samce
b´dàce pomocnikami i wtedy p∏ochacze tworzà grupki wychowujàce razem piskl´ta, sk∏adajàce si´ z kilku osobników. Poza sezonem l´gowym cz´sto spotykany w niewielkich stadkach. Gatunek stosunkowo ma∏o p∏ochliwy. Ptaki
mo˝na obserwowaç z bliska, szczególnie w miejscach,
gdzie stale dokarmiane sà przez ludzi.
L´gi
Gatunek terytorialny. Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàga w 2. roku ˝ycia. Na terenach gniazdowania pojawia si´ wczesnà
wiosnà, cz´sto jeszcze wtedy, gdy teren ten pokryty jest
Êniegiem. Do zak∏adania gniazd przyst´puje, gdy tylko
Ênieg zaczyna ust´powaç. Gniazdo umieszczone jest z regu∏y w szczelinie skalnej, pod ska∏ami lub we wg∏´bieniu
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W´drówki
Typowych w´drówek u tego gatunku praktycznie si´ nie
spotyka. Po sezonie l´gowym ptaki przemieszczajà si´ jedynie w miejsca, gdzie jest ∏atwo dost´pny pokarm. Niewielkimi grupkami penetrujà wtedy trawiaste hale, zbli˝ajàc si´ do siedzib ludzkich. W czasie nawrotów zimy, przy
gwa∏townych opadach Êniegu, w górach spotyka si´ p∏ochacze poza terenami l´gowymi. Widywane by∏y wtedy
w Górach Izerskich, Pieninach, Górach Âwi´tokrzyskich, na
Guba∏ówce. Dwukrotnie stwierdzono pojedyncze osobniki
na ni˝u w Êrodkowej cz´Êci kraju: 3 kwietnia 1977 na skraju ¸odzi oraz 10 kwietnia 1993 w Kielcach.
Zimowanie
P∏ochacz halny zimuje cz´sto w pobli˝u siedzib ludzkich,
takich jak schroniska, sza∏asy, lub przebywa pod os∏onà
drzew w pobli˝u górnej granicy lasu. ˚eruje zimà wÊród
ga∏´zi Êwierków, a tak˝e na odpadkach i pokarmie zostawianym przez turystów lub wysypywanym przez pracowników schronisk i kolejek. Jako miejsca noclegowe wykorzystuje za∏omy Êcian i okapy dachów schronisk oraz pobliskie Êwierki. Zimà spotykany jest w stadkach do kilkunastu
osobników (np. przy górnej stacji kolejki linowej na Kasprowym Wierchu 1970 m n.p.m.).
Pokarm
Latem podstawowym sk∏adnikiem pokarmu sà owady:
wa˝ki, prostoskrzyd∏e, pluskwiaki, gàsienice i imago
motyli, larwy i doros∏e muchówki i b∏onkówki, w tym
mrówki oraz chrzàszcze. Mniej intensywnie ∏owi pajàki,
ma∏e Êlimaki czy skàposzczety. W niewielkiej iloÊci pobiera tak˝e pokarm roÊlinny: nasiona zio∏oroÊli i traw,
a tak˝e sporadycznie jagody borówek. W okresie pozal´gowym po˝ywienie porzucone lub podawane p∏ochaczom przez turystów, jak na przyk∏ad serek topiony,
okruchy chleba, kawa∏ki w´dliny, stanowi w niektórych

miejscach znaczàcy procent diety. Pokarm zbierany jest
g∏ównie z ziemi, po której ptaki przemieszczajà si´ szybko ma∏ymi skokami lub biegajàc. ˚erujà w bardzo ró˝nych miejscach. Mogà to byç zarówno nagie ska∏y i g∏azy, p∏aty Êniegu, mchy, zesch∏a i Êwie˝a roÊlinnoÊç zielna o wysokoÊci do kilkunastu centymetrów, jak i dachy,
parapety schronisk, Êmietniki, miejsca celowego dokarmiania, a tak˝e koƒski nawóz. Czasami chwytajà owady w powietrzu lub penetrujà, podobnie do pomurnika,
niewielkie Êcianki skalne. Zdarza si´, ˝e rozdziobujà
równie˝ mech i porosty na ska∏ach. Sporadycznie gonià
na piechot´ lecàce nisko owady lub czatujà na nie, stojàc nieruchomo. Zimà w pokarmie zwi´ksza si´ znacznie udzia∏ roÊlin, w tym nasion Êwierka, jod∏y oraz zaschni´tych owoców krzewinek.

Wyst´powanie
Siedlisko
Zasiedla tereny górskie od górnej granicy lasu po pi´tro
niwalne (w polskich górach 1200 do 2250 m n.p.m.). Sà
to g∏ównie ró˝ne kombinacje siedlisk trawiasto-skalnych
powy˝ej górnej granicy lasu, przede wszystkim w pi´trze
halnym, rzadziej w pi´trze kosodrzewiny, gdzie p∏ochacz
halny zdecydowanie unika jej zwartych p∏atów. Szczególnie
licznie zasiedla rumosz skalny u podnó˝a turni.
Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
4060 Wysokogórskie borówczyska ba˝ynowe (Empetro-Vaccinietum)
4070 ZaroÊla kosodrzewiny (Pinetum mugo)
4080 Subalpejskie zaroÊla wierzbowe wierzby lapoƒskiej lub
Êlàskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae)
6150 Wysokogórskie murawy acydofilne (Juncion trifidi)
i bezwapienne wyle˝yska Ênie˝ne (Salicion herbaceae)
6170 Nawapienne murawy wysokogóskie (Seslerion tatrae) i wyle˝yska Ênie˝ne (Arabidion coeruleae)
6230 Bogate florystycznie górskie i ni˝owe murawy bliêniczkowe (Nardion)
6430 Zio∏oroÊla górskie (Adenostylion alliariae) i zio∏oroÊla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
8110 Piargi i go∏oborza krzemianowe
8120 Piargi i go∏oborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae
8210 Wapienne Êciany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
8220 Âciany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacetalia vandelii
8230 Pionierskie murawy na ska∏ach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)
9410 Górskie bory Êwierkowe (Piceion abietis cz´Êç – zbiorowiska górskie)
9420 Górski bór limbowo-Êwierkowy (Pino cembrae-Piceetum)
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pod os∏onà roÊlinnoÊci. Zdarzajà si´ gniazda umieszczone u wlotu jaskiƒ, w tym silnie penetrowanych przez ludzi.
W zniesieniu 2–4 jaj. Dwa l´gi w sezonie. Zale˝nie od
pogody pierwsze l´gi mo˝na spotkaç od koƒca kwietnia–po∏owy maja do lipca. Drugi l´g od po∏owy czerwca
do koƒca sierpnia. Okres wysiadywania trwa 14–15 dni.
Wysiadujà oboje rodzice. W gnieêdzie m∏ode przebywajà oko∏o 16 dni. Sà karmione przez oboje rodziców oraz
cz´sto przez ptaki b´dàce pomocnikami. Karmienie trwa
równie˝ przez szereg dni po wylocie m∏odych z gniazda.
M∏ode cz´sto opuszczajà gniazdo, gdy jeszcze nie potrafià dobrze lataç. Przez szereg dni po wylocie mogà wykorzystywaç gniazdo jako miejsce schronienia. Terytorium
l´gowe niewielkie, lecz znacznie wi´kszy obszar jest penetrowany w poszukiwaniu pokarmu. Stwierdzone zag´szczenie w Tatrach wynosi: na halach z k´pami kosówki 1,0 p./10 ha, a w ska∏ach i osuwiskach skalnych bez
kosówki 1,8 p./10 ha.
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Rozmieszczenie geograficzne
P∏ochacz halny jest gatunkiem górskim o porozrywanym areale, zamieszkujàcym Palearktyk´. Wyst´puje w górach Eurazji
oraz w górach pó∏nocno-zachodniej Afryki (Atlas). Na tym
rozleg∏ym obszarze wyst´powania gatunku wyró˝niono 10
podgatunków. Podgatunek nominatywny P. c. collaris spotykany jest w pó∏nocno-zachodniej Afryce w Górach Atlas oraz
w zachodniej i Êrodkowej Europie w Górach Kantabryjskich
i Górach Centralnych na Pó∏wyspie Iberyjskim, w Pirenejach,
Alpach, Sudetach i Karpatach do Rumunii. P. c. subalpina zasiedla Góry Dynarskie, Ba∏kany, Góry Taurus i Kret´, a P. c.
montana Anatoli´, Kaukaz, Elbrus po pó∏nocny Iran. Pozosta∏e podgatunki wyst´pujà poza Europà. W okresie l´gowym
p∏ochacz halny zamieszkuje z regu∏y hale od 1200 m n.p.m.
po stref´ wiecznego Êniegu. W Alpach i na Kaukazie dochodzi do 3000 m n.p.m., w Azji Ârodkowej do 4000 m n.p.m.,
a w Himalajach jeszcze wy˝ej, osiàgajàc blisko 8000 m
n.p.m. na Mount Everest. Zimà czasami zostaje na terenie l´gowym, ale zwykle przesuwa si´ ni˝ej po stokach, zwykle do
1800 m n.p.m. Znacznie rzadziej odwiedza skaliste miejsca
na nizinach lub w´druje dalej.
Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce najliczniejsza populacja p∏ochacza halnego wyst´puje w Tatrach. Wszystkie znane tu stanowiska l´gowe
znajdowa∏y si´ na wysokoÊci 1550–2250 m n.p.m. Mniej
licznie wyst´puje na Babiej Górze i w Bieszczadach. W Sudetach tylko w Karkonoszach, ponadto sporadycznie jego
l´gi stwierdzono w masywie Ânie˝nika. Populacje w Sudetach i polskich Karpatach sà najdalej na pó∏noc wysuni´tymi stanowiskami w Europie.

Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à (Dz.U. z 2004r. Nr 220, poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): NT gatunek ni˝szego ryzyka, ale bliski zagro˝enia
Status zagro˝enia w Europie: S gatunek niezagro˝ony, którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych
Wszystkie stanowiska tego gatunku w Polsce znajdujà si´
na terenie parków narodowych: Bieszczadzkiego PN, Tatrzaƒskiego PN, Babiogórskiego PN i Karkonoskiego PN.

zamieszkujà tereny Hiszpanii (17 000–20 000 p.), Szwajcarii (15 000–20 000 p.) i W∏och (10 000–20 000 p.).
Najliczniejsza polska populacja p∏ochacza halnego zamieszkuje Tatry. W latach 1992–1994 w Tatrzaƒskim PN
wykazano 359 p., z czego 53 p. wyst´powa∏y w Tatrach
Zachodnich. W roku 1993 najwi´ksze skupienia p∏ochaczy notowane by∏y w Dolinie Pi´ciu Stawów Polskich
– 122 p., w Dolinie Gàsienicowej – 65 p. i w Kotle Morskiego Oka – 43 p. PodkreÊliç jednak trzeba, ˝e zale˝nie od warunków atmosferycznych notuje si´ silne wahania liczebnoÊci tego gatunku. W 1999 r. w Dolinie
Pi´ciu Stawów Polskich stwierdzono tylko 76 p. l´gowych. Mniej licznie, bo w liczbie kilku–kilkunastu p., gatunek wyst´puje na Babiej Górze. Zwiàzany tu jest
z urwiskami i rumoszem skalnym na pó∏nocnym stoku
Diablaka, gdzie si´ gnieêdzi. Chocia˝ populacja p∏ochacza halnego na Babiej Górze jest niewielka, to jednak jest ju˝ znana od po∏owy XIX w. W Bieszczadach
prawdopodobnie gniazduje kilka p. W Sudetach wyst´puje tylko w Karkonoszach, gdzie w latach 1991–1994
spotkano 9–10 p. W latach 1962–1965 stwierdzono na
tym terenie wahania 5–12 p. Ponadto sporadyczne l´gi
p∏ochacza halnego wykryto w 1973 r. w masywie Ânie˝nika. Ogólnie w Polsce aktualnie gniazduje 375–385 p.
Wydaje si´, ˝e jest to gatunek o stabilnej liczebnoÊci
w Tatrach i Karkonoszach, gdzie pomimo znacznych
wahaƒ utrzymuje równowag´ dynamicznà. Zagro˝one
sà tylko drobne populacje, szczególnie bieszczadzka
i byç mo˝e babiogórska.

Zagro˝enia
Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• niska liczebnoÊç i izolacja populacji zasiedlajàcych poszczególne fragmenty area∏u gniazdowego;
• drapie˝nictwo ze strony drapie˝ników czworono˝nych
(kuna leÊna, ∏asica i inne ∏asicowate);
• utrata siedlisk w wyniku rozbudowy tras narciarskich
i szlaków turystycznych;
• synantropizacja p∏ochacza w miejscach licznie odwiedzanych przez turystów.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania
Nale˝y:
• utrzymaç obecny status ochronny terenów wyst´powania p∏ochacza halnego, nie dopuszczajàc do
zwi´kszenia ich penetracji przez ludzi oraz przez zwierz´ta hodowlane.

Propozycje badaƒ
Rozwój i stan populacji
WielkoÊç europejskiej populacji p∏ochacza halnego szacuje si´ na 62 000–130 000 p. Najliczniejsze populacje
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Nale˝y badaç:
• biologi´ okresu l´gowego i zimowego;
• dyspersj´ pol´gowà.

Prunella collaris (P∏ochacz halny)

Monitoring
• coroczne liczenie par l´gowych (ze zwróceniem uwagi na
pomocników), z indywidualnym znakowaniem (kolorowe
obràczki) ptaków, w jednej z tatrzaƒskich dolin, najlepiej w
Dolinie Pi´ciu Stawów Polskich lub Dolinie Gàsienicowej.
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