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PASOŻYTNICTWO LĘGOWE MYSZOŁOWA /BUTEO BUTEO/ WZGLEDĘM BIELIKA /HALIAEETUS ALBICILLA/
Buzzard /Buteo buteo/ brood parasitism on White-tailed
Eagłe /Haliaeetus albicilla/

Przypadki całkowitego pasożytnictwa lęgowego myszołowa
względem bielika stwierdziłem dwukrotnie w tym samym gnieź _
dzie, w latach 1982 i 1983, w okolicy Krośnie w dolinie Baryczy. Według jednoznacznie wskazujących na to okoliczności,
w obu przypadkach były to te same samice bielika i myszołowa. Typowe gniazdo zostało zbudowane przez bieliki w r. 1980,
umieszczone w koronie starej sosny, na skraju 130-letniego
drzewostanu sosnowego z domieszką drzew liściastych.
Pierwszy przypadek stwierdzono 30 maja 1982. Podczas kon•
troli gniazda oprócz jednego młodego bielika w wieku ok. 40
dni, w gnieździe były jeszcze dwa myszołowy, których wiek
oszacowałem na ok. 23 i 18 dni. Myszołowy mimo drobnej budowy znajdowały się w doskonalej kondycji fizycznej /umięśnienie i otłuszczenie/,podczas gdy bielik w kondycji co najwyżej przeciętnej. Krótka obserwacja trzech piskląt w gnieździe wskazywała, że bielik był zdominowany przez myszo łowy,
co objawiało się m.in. tym, że gdy myszołowy przyjmowały
pozę odstraszającą i obronną, bielik natychmiast kładł się
płasko na gnieździe. Myszołowy wyleciały z gniazda ok. 25
czerwca i wkrótce potem rozpoczęły samodzielne ł owy w najbliższej okolicy gniazda. Jednak za każdym razem, przy
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przejmowaniu przez samicę zdobyczy od samca, wylatywały naprzeciw bielikom, utrudniając przyniesienie zdobyczy do
gniazda. Mimo, że młody bielik opuścił gniazdo pomiędzy
6 a 9 lipca, myszołowy były karmione przez bieliki jeszcze
do ok. 25 lipca, tj. do czasu, kiedy bieliki opuściły bezpośrednie sąsiedztwo gniazda.
W drugim przypadku podczas kontroli gniazda 9 czerwca
1983, oprócz dwóch bielików w wieku ok. 50 i 45 dni, w
gnieździe znajdowały się dwa myszołowy w wieku ok. 32 i 28
dni. Tym razem bieliki były w lepszej kondycji niż pisklę
w roku poprzednim, myszołowy, w kondycji nieco gorszej aniżeli młode rok wcześniej. Nie obserwowano też wyraźnej dominacji w gnieździe któregoś z dwóch gatunków. Myszołowy
podobnie jak w roku poprzednim wyleciały z gniazda po 20
czerwca i karmione przez bieliki przebywały w jego pobliżu
do połowy lipca. Słabszego z bielików znaleziono na ziemi
w pobliżu gniazda 9 lipca, silniejszy rozpoczął pierwsze
loty kilka dni wcześniej, a ok. 20 lipca opuścił bezpośrednie sąsiedztwo gniazda.
Porównanie wyliczonych długości w czasie poszczególnych
etapów cyklu lęgowego bielika i myszołowa /wyliczenia na
podstawie własnych obserwacji przy gnieździe oraz danych
Glutza et al. 1971/ wskazuje, że środek okresu przebywania
piskląt w gnieździe jest wspólny dla bielika i myszoł owa
/Ryc. 1/.
Zaskoczeniem w obu przypadkach było to, że myszołowy,
młodsze od bielików o 2-3 tygodnie, w konkurencji pokarmowej
z młodymi bielikami nie tylko nic nie straciły, ale wyszły
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z niej zwycięsko.
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przebiegu okresów lęgowych myszołowa i bielatach 1982 i 1983
of Buzzard and White-tailed Eagle breeding
in 1982 and 1983
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Osiągnęły one zdolność' lotu nieco wcześniej aniżeli średnia
dla tego gatunku w normalnych warunkach, co może świadczyć
o obfitości odpowiedniego pokarmu, jaki otrzymały w gnieździe bielika. Bieliki natomiast wyraźnie odczuły konkurencję
młodych myszołowów w obu przypadkach.
Wielokrotne obserwacje przy gnieździe wskazują, że całkowity udział w wysiadywaniu i karmieniu piskląt miały wyłącznie bieliki, gdyż ani razu nie obserwowano starego myszołowa w pobliżu gniazda. Potwierdza to zachowanie się młodych
myszołowów, które nie reagował y zupełnie na widok i głosy
krążących wysoko starych myszołowów, natomiast spontanicznie
reagował y na widok pojawiających się bielików.
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Handbuch der Vogel Mitteleuropas. IV, Ealconifarmes.
Frankfurt/M.

Summary
it
On checking a White-tailed £agle nest May 30, 1982,
of
was found that except one nestling of White-tailed Eagle
18 days
c. 40 days, there were also two Buzzards, c. 23 and
and
old. Buzzards were in better condition than the eagle
the
seemed to dominate over it. About June 25 Buzzards left
until
nest and remained nearby fed by White-tailed Eagles
s
July 25. When the female took food from the male, Buzzard
the
to
prey
flew to meet them, making it difficult to carry
nest. On June 9, 1983 when checking the same nest two
except
nestling Buzzards, c. 32 and 28 days old, were found
wers
two White-tailed Eagles, c. 50 and 45 days old. Eagles
the
in better condition, Buzzards in worse from than in
s left
previous year. No species seemed to dominate. Buzzard
in the
the nest after June 20 and, fed by Eagles, remained
Eagle
ailed
vicinity till mid July. The weaker White-t
the
fledgling was found dead on the ground near the nest,
c. July
stronger one left the direct vicinity of the nest on
20. It was surprising in both cases that Buzzards, younger
with
than eagle nestlings by 2-3 weeks, competed for food
is the
them successfully. They started to fly earlier than
d, on
suffere
average for this species. White-tailed Eagles
to the
the other band, from Buzzard competition. Many visits
bred
sita showed Chat it were only White-tailed Eagles that
nest.
the
and fed, for an adult Buzzard was never seen near
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Young Buzzards did not turn any attention to the sight and
calls of Buzzards gliding high above, yet they strongly
reacted to the sight of approaching White tailed Eagles.

