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LICZEBNOŚĆ I WYBÓR MIEJSC GNIAZDOWYCH
U MYSZOŁOWA BUTEO BUTEO
NA RÓWNINIE WROCŁAWSKIEJ
NUMBERS AND NEST SITE SELECTION
OF THE COMMON BUZZARD BUTEO BUTEO
ON THE WROCŁAW PLAIN (SW POLAND)
W Polsce badania mające na celu określenie składu gatunkowego i zagęszczenia lęgowych ptaków drapieżnych prowadzono na wielu powierzchniach. Wykazały one znaczne różnice w zagęszczeniu populacji poszczególnych gatunków, zarówno pomiędzy regionami kraju, jak i typami środowisk. Tym niemniej stan wiedzy o tej grupie ptaków jest wciąż niedostateczny (Czuchnowski 1993). W związku z tym dalsze badania na dużych
powierzchniach próbnych pod kątem określenia stanu populacji ptaków
drapieżnych, w tym również i myszołowa, oraz zmian ich liczebności są
bardzo cenne. Badania nad ptakami drapieżnymi zarówno w Polsce, jak
w innych krajach Europy, prowadzono głównie na terenach leśnych (Pielowski 1991). Tymczasem obszary rolnicze zajmują w Polsce ponad 60%
powierzchni, a występujące ptaki drapieżne mają znaczący wpływ na prawidł owe funkcjonowanie tych fizjocenoz (Czarnecki 1958; Pielowski 1991).
W ostatnich latach zauważa się jednak wzrost zainteresowania występowaniem tej grupy w krajobrazie rolniczym (Chmielewski i in. 1996; Pugacewicz 1997: Dombrowski in. 2000: Wylegała 2002).
Wybiórczość środowiskowa jest bardzo istotnym zagadnieniem, ponieważ wybór miejsca gniazdowania może wpływać na sukces lęgowy. W wielu badaniach opisywano cechy środowiska lęgowego myszołowa, ale tylko
w kilku podjęto próbę określenia czynników, które decydują o wyborze
miejsca na gniazda. Określeniem parametrów środowiska w okresie lęgowym zajmowali się Hubert (1993) we Francji oraz Jędrzejewski i in. (1988)
w Sobiborze we wschodniej Polsce. Ich badania dotyczyły jednak zwartych
kompleksów leśnych.
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Celem niniejszej praca było określenie liczebności myszołów na w krajobrazie rolniczym o wysokim stopniu odlesienia oraz scharakteryzowanie
miejsc gniazdowych w tym środowisku. Podjęto próbą określenia preferencji środowiskowych myszoł owa lub udokumentowania ich braku w stosunku do wybranych cech badanej powierzchni.

TEREN BADAŃ

Obserwacje prowadzono na fragmencie Równiny Wrocławskiej o łącznej powierzchni 240 km2. Teren badań położony był na południe od Wro-
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Ryc. 1. Mapa terenu badań
A - większe lasy, B - wsie, C - główne drogi; D - kolej, E - granica terenu badań.
Fig. 1. Map of the study area
A - larger forests, B - villages, C - main roads, D - railway, E - border of the
study area.
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cławia, na terenie gmin Kobierzyce i Żórawina. Północną granicę wyznaczała autostrada A4, zachodnią - granica gminy Kobierzyce, południową
- drogi polne z Rękowa do Nowego Ślęszowa, zaś wschodnią drogi polne
i asfaltowe z Nowego Ślęszowa do Smardzowa (ryc. 1). Na powierzchni zdecydowanie dominował zagospodarowany krajobraz, w którym pola uprawne
stanowiły 88% obszaru. Pola były poprzecinane mniejszymi lub większymi zadrzewieniami. Na powierzchni przeważały uprawy zbóż (pszenicy, jęczmienia, żyta, owsa), rzepaku oraz roślin okopowych takich jak: ziemniaki,
buraki, sałata i inne. Dominują tutaj bardzo żyzne gleby typu czarnej ziemi, z domieszką gleb gliniastych i ilastych (Walczak 1970). Obszary zabudowane zajmowały 10,7 km2 (4,5% całej powierzchni). Wsie były rozmieszczone równomiernie i miały na ogół zwartą zabudowę. Łączna powierzchnia zadrzewień wynosiła tylko 7 km2 (3% obszaru). Stanowiły je przede
wszystkim kępowo rozmieszczone wśród pól zadrzewienia, parki podworskie, pasy wiatrochronne, większe laski, zieleń osiedli ludzkich oraz pojedyncze drzewa porastające brzegi kanałów melioracyjnych i pobocza dróg
polnych. Na powierzchni dominowały niewielkie zadrzewienia (<5 ha), które
podobnie jak osiedla ludzkie, rozmieszczone były równomiernie na całym
terenie badań. Kompleksów leśnych o powierzchni większej niż 10 ha było
tylko dziesięć (w tym sad z drzewami owocowymi), a powierzchnia największego lasu wynosiła 60 ha. W śródpolnych zadrzewieniach i małych
kompleksach leśnych warstwę drzew tworzyły przede wszystkim: jesion
Fraxinus sp., topola czarna Poputus nigra, dąb Quer= sp., jawor Acer
pseudoplatanus, a jako domieszka występowały olsza czarna Alnus glutinosa, wiąz Ulmus sp., grab Carpinus betulus, buk Fagus siluatica, lipa
Ti/ia sp., brzoza Betula sp., wierzba Salix sp. i świerk Picea excelsa.
W większości śródpolnych zadrzewień drzewostan był bardzo prześwietlony, choć w kilkunastu przypadkach zwarte korony prawie w całości ocieniały wnętrze lasków. Warstwa podszytu i runa była bardzo dobrze rozwinięta i w okresie największego rozkwitu sprawiał a niejednokrotnie problemy przy penetrowaniu zadrzewień. Średnia wysokość zadrzewień wynosiła 19,3 m (od 13 do 30 m). Nieliczne, bardzo male stawy, oczka wodne,
nieużytki oraz łąki nie przekraczały 5% całej powierzchni próbnej. Głównym ciekiem wodnym na powierzchni była Ślęża, której całkowita długość
na obszarze badań wynosiła 22 km. Ponadto przez powierzchnię przepływały trzy mniejsze rzeczki: Sł awka, Czarna Sławka i Zurawka. Łączna długość dróg szybkiego ruchu (E12, E22 i E87) oraz torów kolejowych, przecinających ten obszar, wynosiła około 190 km.
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METODYKA

Badania prowadzono w latach 1994-96. Dane dotyczące wybiórczości
środowiskowej i sukcesu lęgowego zbierano w latach 1994-95. W drugiej
połowie marca we wszystkich trzech sezonach przeprowadzano kontrolę
całej powierzchni w celu wyszukania wszystkich dużych gniazd. Od początku kwietnia do końca pierwszej dekady maja każdego roku przeprowadzono trzy-cztery kontrole w celu oceny liczebności oraz zagęszczenia
myszołowów na powierzchni badań. Liczebność określano na podstawie
zajętych rewirów. Za dowód zajęcia rewiru przyjmowano stwierdzenie pary
dorosłych ptaków. Za parę lęgową uznawano taką, u której stwierdzono
wysiadującego ptaka na gnieździe.
Wielkość zadrzewień, odległość gniazd i wszystkich zadrzewień na całej
powierzchni od siedzib ludzkich oraz szos (dróg utwardzanych) odczytano
z mapy w skali 1 : 25 000. Także na podstawie mapy określono udział
procentowy pól, lasów i zadrzewień, terenów zabudowanych, łąk, dróg,
rzek, stawów i nieużytków. Odległość gniazd od skraju lasu mierzono krokami. Wysokość umieszczenia gniazda nad ziemią, wysokość drzew gniazdowych oraz całych zadrzewień mierzono przy pomocy uniwersalnego,
optycznego wysokościomierza z dokładnością do 1 m. Pierśnice (obwody)
drzew gniazdowych mierzono taśmą mierniczą na wysokości 1,5 m nad
ziemią. Określono także maksymalną pierśnicę drzew w każdym zadrzewieniu. Do określenia stopnia dominacji gatunków drzew w zadrzewieniach posłużono się kombinowaną skalą Braun-Blanqueta (Szafer i Zarzycki 1977). Obejmuje ona sześć kategorii uwzględniających stopień pokrycia powierzchni przez dany gatunek: (5) - 75-100%; (4) - 50-75%; (3) 25-50%; (2) - dany gatunek pokrywa mniej niż 25% całej powierzchni,
przy czym albo występuje bardzo obficie, albo pokrywa ponad 5% powierzchni; (1) - dany gatunek występuje dość obficie lub obficie przy słabym pokryciu; „+" - dany gatunek występuje skąpo lub bardzo skąpo.
Według tej skali gatunki oznaczone liczbami 5 i 4 to gatunki dominujące w zadrzewieniu, zaś pozostałe kategorie określają gatunki na wpół panujące. Określenie stopnia ilościowości wedł ug przytoczonej skali dokonywano „na oko". Metoda Braun-Blanqueta ma tę ogromną zaletę, że jest
prosta, stosunkowo łatwa do stosowania i szybka w użyciu (Szafer i Zarzycki 1977).
W analizie wpływu wielkości zadrzewień oraz odległości między nimi
a zabudowaniami i szosami, na wybór miejsca gniazdowego uwzględniono
dane o wszystkich zadrzewieniach na powierzchni. Pod względem wielkości zostały one podzielone na trzy kategorie: zadrzewienia do 5 ha, zadrze-
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Tabela 1. Liczebność i zagęszczenie myszołowów na Równinie Wrocławskiej w latach 1994-96
Table 1. Numbers and density of the Common Buzzard on the Wrocław PlaM in
1994-96
Lata / Years

Rodzaj danych
Kind of data

1994

1995

1996

Liczba zajętych rewirów
No. of occupied territories

55

60

64

Liczba par lęgowych (z gniazdami)
No. of breeding pairs (with nests)

48

56

61

22,9

25,0

26,7

Zagęszczenie (pary/100 km2)
Density (pairs/ 100 km2)

wienia o powierzchni 5-10 ha oraz o powierzchni powyżej 10 ha. Nie
uwzględniono pojedynczych drzew i pasów wiatrochronnych, ponieważ
oszacowanie ich liczebności na całym terenie badań było praktycznie niemożliwe. Pod względem odległości od osiedli i dróg zadrzewienia zostały
pogrupowane w przedziałach co 400 metrów. Na podstawie udziału zadrzewień w poszczególnych kategoriach (wielkości lub odległości) i łącznej
liczby gniazd znalezionych w danym roku, wyliczono oczekiwaną liczbę
gniazd jaka powinna przypadać na daną kategorię, jeśli ptaki przy wyborze zadrzewienia kierowałyby się wyłącznie częstością jego występowania.
Otrzymane wartości oczekiwane porównano z danymi empirycznymi (test
x2 ) i na tej podstawie ustalano czy zadrzewienia o określonych cechach
były preferowane czy też nie.

WYNIKI
Liczebność i zagęszczenie
Na powierzchni próbnej stwierdzono w roku 1994, 55 par myszołowów,
w sezonie 1995 liczba par wynosiła 60, zaś w roku 1996 stwierdzono 64
pary (tab. 1). Udział par terytorialnych, które nie przystąpiły do lęgów malał w kolejnych latach badań z 12,7% w roku 1994 do 4,7% w roku 1996.
Zagęszczenie terytorialnych par wahało się od 22,9 do 26,7 par/100 km2.
Rozmieszczenie rewirów lęgowych na całej powierzchni było raczej równo-
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Ryc. 2. Rozmieszczenie rewirów myszoł owów na Równi enie Wrocł awskiej
w latach 1994-96
Fig. 2. Distribution of the Common
Buzzard territories on the Wrocław Plain in 1994-96

O
El

60

1994 (N = 48)
1995 (N = 56)
1996 (N = 61)

50
28

N = 120
40

24

30

20
16

20

12-

10

<5

4F1
<0,5 2,6-1,0 ,1-1,5 1,6-2,0 2,1.2,5 2,5.3,0 3,1-3,5 km

5.10 ha

Ryc. 3. Procentowy rozkł ad odległości
między sąsiadują cymi gniazdami w latach 1994-96

Ryc. 4. Procentowy rozkład wielkości
zadrzewień gniazdowych zajmowanych
w latach 1994-96
P - pojedyncze drzewa i pasy witrochronne.

Fig. 3. Percentage distribution of the distances between neighbouring nests in
1994-96

Fig. 4. Percentage distribution of the sizes of nest-groves occupied in 1994-96
P - single trees and szhelter belts.
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Tabela 2. Procentowy udział zadrzewień zasiedlonych przez myszołowy
w odniesieniu do ogólnej liczby zadrzewień na powierzchni w różnych klasach
wielkości
Liczbę zadrzewień w danej klasie wielkości podano w nawiasach.
Table 2. Percentage of groves occupied by the Common Buzzard as related to the
total number of groves on the study plot in different size classes
Total number of groves for a given size class in parantheses.
Wielkość zadrzewienia / Size of grove

Rok
Year

< 5 ha (206)

5-10 ha (14)

> 10 ha (10)

1994

15,5

35,7

50,0

1995

18,9

42,8

50,0

1996

16,5

50,0

60,0

1994-96

17,0

42,8

53,3

mierne, choć w roku 1994 stwierdzono gniazdowanie trzech par na obszarze 0,5 km2 (w pasach wiatrochronnych). Średnia odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi gniazdami wynosiła na całym terenie badań 1088 m i wahała się od 30 do 3125 m (ryc. 3).
Charakterystyka miejsc gniazdowych
We wszystkich trzech sezonach większość par (56-70%) gnieździła się
w zadrzewieniach o powierzchni poniżej 5 ha (ryc. 4). Różnice między sezonami w udziale gniazd położonych w czterech wyróżnionych kategoriach
zadrzewień były niewielkie. Jedynie w roku 1996 stwierdzono 14 par tj.
prawie dwukrotnie więcej niż w latach 1994-95, które miały gniazda na
pojedynczych drzewach bądź w pasach wiatrochronnych. Różnica ta nie
była istotna statystycznie (x2 = 5,34, df = 2, p = 0,07).
Najmniejsze zadrzewienia wykorzystywane były najrzadziej w porównaniu do wszystkich dostępnych na obszarze badań, średnio 17% spośród wszystkich istniejących (tab. 2). Z zadrzewień o wielkości 5-10 ha
myszołowy zasiedlały średnio 42,8% wszystkich istniejących, a zadrzewienia powyżej 10 ha były zajmowane w 50-60 % (tab. 2).
Pomimo że większość par gnieździła się w najmniejszych zadrzewieniach,
myszołowy preferowały zadrzewienia większe. We wszystkich trzech latach
badań udział par gniazdujących w zadrzewieniach średnich (5-10 ha)
i dużych (>10 ha) był istotnie wyższy od wartości oczekiwanych (1994: x,' =
8,74, df =. 2, p < 0,05; 1995: x2 = 7,31, df = 2, p < 0,05; 1996: x2 = 15,35, df
= 2, p < 0,001).
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Odległość gniazd od najbliższych zabudowań wahała się od 10 rn do
1750 m, średnio 680 m (ryc. 5). Ptaki częściej niż to by wynikało z rozkładów
oczekiwanych zasiedlały zadrzewienia położone dalej od osiedli ludzkich.
Zarówno w roku 1994, jak i w 1995, różnice były istotne statystycznie
(1994: x,2 = 12,52, df = 2, p < 0,01; 1995: x,2 = 10,25, df = 2, p < 0,01).
Odległości drzew gniazdowych od najbliższej szosy wahały się między
40 a 1250 m, średnio 360 m. W obu latach większość gniazd położona
była w odległości do 400 m od najbliższej drogi (ryc. 6). Odległość między
zadrzewieniem a drogą nie była czynnikiem wpływającym na wybór zadrzewienia przez myszołowy. Stwierdzone rozkłady odległości gniazd od
szosy w latach 1994-95 nie różniły się od rozkładów oczekiwanych (1994:
X2 = 1,16, df = 2, p = 0,56; 1995: 3e = 0,44, df=2, p = 0,80). O braku wpływu
obecności dróg na wybór zadrzewienia przez myszołowy świadczy również
fakt, że 100 ze 115 gniazd znajdowało się bliżej szos niż osiedli ludzkich.
Wszystkie gniazda myszołowów zakładane były w odległości nie przekraczającej 50 m od skraju lasu (ryc. 7), co było związane z niewielkimi
rozmiarami śródpolnych zadrzewień. Jednak zdecydowana większość drzew
gniazdowych (95%) znajdował a się w odległości nie większej niż 20 m od
skraju lasku, w tym 25 gniazd (23,1%) umiejscowionych było na samym
skraju lasu, na pojedynczym drzewie lub w pasie wiatrochronnym. Maksymalna odległość od skraju lasu wynosiła 50 m. Gniazda położone w odległości większej niż 25 in, znajdowały się najczęściej w sąsiedztwie małych polan lub niewielkich dróg przecinających lasek.
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Ryc. 5. Procentowy rozkład odległości
gniazd od zabudowań

Ryc. 6. Procentowy rozkład odległości
gniazd od szosy

Fig. 5. Percentage distribution of distances between nests and buildings

Fig. 6. Percentage distribution of distances between nests and the road

99

Myszołów na Równinie Wrocławskiej
Drzewa gniazdowe

W latach 1994-96 myszołowy użytkowały 115 różnych gniazd. 35 (30,4%)
spośród nich został o zbudowanych na topolach czarnych, a 33 (28,7%) na
jesionach (tab. 3). Topola był a gatunkiem dominującym w 20 zadrzewieniach i w 19 z nich myszołowy zbudowały gniazda na tym gatunku drzewa. Pozostał e 16 gniazd na topolach znajdowało się w zadrzewieniach,
w których gatunek ten był bardzo nieliczny. Natomiast jesion dominował
aż w 67 zadrzewieniach i był wybierany przez myszołowy na drzewo gniazdowe niemal wyłącznie tylko w takich zadrzewieniach (31 z 33 gniazd).
Dąb dominował tylko w pięciu zadrzewieniach, zaś ptaki zbudowały na
tym gatunku 16 gniazd.
Gatunki drzew dominujące w zadrzewieniach zostały wybrane jako drzewa gniazdowe w 28 przypadkach (29,5%) - ryc. 8. Jednak częściej, bo aż
w 34 przypadkach (35,8%) ptaki korzystały z gatunków drzew, które w zadrzewieniach występowały nielicznie lub bardzo nielicznie (oznaczone według skali Braun-Blanqueta jako „+").
Gniazda znajdowały się na wysokości od 5 do 21 m, średnio 13,2 in nad
ziemią (SD = 4,02, N = 104) - ryc. 9. Ponad 70% z nich było umieszczonych w dolnych częściach koron (ryc. 10), z reguły w trzech czwartych
wysokości drzewa oraz od 2 do 17 m od wierzchołka drzewa gniazdowego.
Tylko 10 gniazd (11,4%) znajdowało się poniżej połowy wysokości drzewa.

❑
❑

45

1994 (N = 42)
1995 (N = 50)

4D

N = 88
35
30

35
25

30
25

20

20

15

15

10

10

<10

11-20

21-3D

>30 m

Ryc. 7. Procentowy rozkład odległości
gniazd od skraju lasu
S - skraj zadrzewienia.
Fig. 7. Percentage distribution of distances separating nests from the grove edge
S - edge of the grove.

Ryc. 8. Rozkład procentowy drzew
gniazdowych w odniesieniu do dominacji danego gatunku w zadrzewieniu (według skali Braun-Blanqueta)
Fig. 8. Percentage distribution of nesttree as related to dominance of a given
tree species in the grove (according to
the Braun-Blanquet scale)
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Tabela 3. Grzewa gniazdowe myszołowa na Równinie Wrocławskiej
Table 3. Nest-tree species of the Common Buzzard on the Wrocław Plain
Liczba gniazd
No. of nests

Gatunek drzewa
Tree species

Udział
Percentage

Topola czarna Populus nigra

35

30,4

Jesion Fraxinus sp.

33

28,7

Dąb Quercus sp.

16

13,9

Olsza czarna Alnus glutinosa

12

10,4

Wierzba Salix sp.

5

4,3

Wiąz Ulmus sp.

4

3,5

Świerk Picea excelsa

3

2,6

Topola biała Populus alba

2

1,7

Jawor Acer pseucloplatanus

2

1,7

Głóg Crategus sp.

1

0,9

Grab Carpinus betulus

1

0,9

Lipa Tilia sp.

1

0,9

115

99,9

Razem / Total

m
26-30

N 104

21-25
16-20
11-15

Ryc. 9. Procentowy rozkład wysokości
gniazd nad ziemią
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Fig. 9. Percentage distribution of distances between nests and the ground

Ryc. 10. Procentowy rozkład gniazd
w różnych strefach drzewa
I - dolny pień, Il - górny pień, HI - dolna korona, IV - górna korona
Fig. 10. Percentage distribution of nests on the consecutive sections of the
tree
I - lower trunk, II - upper trunk, III lower crown, IV - upper crown.
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Myszołowy najczęściej budowały gniazda w rozwidleniu pnia (50%, N =
104) bądź w rozwidleniu jednego z głównych konarów (29%), a rzadziej na
bocznej gałęzi przy pniu (13%). Osiem gniazd (7,7%) umieszczonych było
na bocznych gałęziach, w znacznej odległości od pnia głównego. Sześć z nich
umiejscowionych było w jemiole Viscum album, która mogła zapewniać
większą stabilność gniazda, jak również funkcjonować jako dodatkowe
ukrycie w okresie, kiedy drzewa nie posiadały jeszcze liści.
Wysokość drzew gniazdowych wahała się od 9 do 30 m, średnio 20 m
(SD = 4,8, N = 64) - ryc. 11. Natomiast wysokość całych zadrzewień wynosiła średnio 19,3 m przy rozrzucie od 13 do 30 m (N = 52). Obwody drzew
gniazdowych wynosiły średnio 160 cm (SD = 47,5 cm, N = 64, zakres 80255 cm). Natomiast obwody drzew dominujących w zadrzewieniu (według
skali Braun-Blanqueta oznaczone jako 4 i 5) wahały się od 60 do 200 cm,
średnio 112 cm (SD = 28,5 cm, N = 49) - ryc. 12. Różnica była istotna
statystycznie (1.51, = 6,24; p < 0,001). W 17 z 49 zadrzewień gniazdowych
(34,7%) gniazda umieszczone były na drzewach o maksymalnej pierśnicy.
Ponowne wykorzystanie gniazd
W roku 1995, 28 z 56 par (50,0%), a w roku 1996 - 34 z 64 par (53,1%)
wykorzystało do lęgów stare gniazda. Wykorzystanie starych gniazd miało
ścisły związek z udatnością lęgu w poprzednim sezonie. W roku 1995 z 27
gniazd, w których pary odniosły sukces lęgowy w roku 1994 i które przetrwały przez zimę, 18 zostało zajętych ponownie (66,7%). W roku 1996
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Ryc. 11. Procentowy rozkład wysokości drzew gniazdowych (A) i całych zadrzewień (B)
Fig. 11. Percentage distribution of nesttree heights (A) and grove heights (B)

Ryc. 12. Procentowy rozkład obwodów
drzew gniazdowych (A) i drzew dominujących w zadrzewieniu (B)
Fig. 12. Percentage distribution of circumferences of nest-trees (A) and trees
dominating In the grove (B)

102

M. Burak

udział takich gniazd był jeszcze wyższy, albowiem na 31 gniazd, w których
pary gnieździły się pomyślnie w sezonie 1995, aż 24 ponownie zostały zasiedlone (77,4%).
Natomiast tylko sześć par w roku 1995 i trzy pary w roku 1996 zagnieździło się w gniazdach, w których nastąpiła strata lęgu w poprzednim sezonie.
W roku 1995 14 z 28, a w roku 1996 - 16 z 30 nowych gniazd zostało
zbudowanych w tych samych zadrzewieniach, w których myszołowy pomyślnie wyprowadzały lęgi w poprzednich sezonach.

DYSKUSJA
Liczebność i zagęszczenie. Na Równinie Wrocławskiej w okresie badań liczebność myszołowa wzrosła z 55 do 64 par. Brak danych porównawczych i krótki okres badań nie pozwała stwierdzić czy jest to zjawisko
trwale. Na kilku powierzchnia w Polsce stwierdzono jednak, że liczebność
myszołowa w latach 90. wzrosła kilkakrotnie w porównaniu do stanu z lat
70. i 80. (Czuchnowski 1993; Pugacewicz 1997; Dombrowski i in. 2000).
Na Równinie Wrocławskiej myszołowy występowały w zagęszczeniu 2327 par/100 km2. Na innych powierzchniach położonych w okolicach Wrocławia zagęszczenia były wyższe. Na Wysoczyźnie Średzkiej wynosiło ono
37,8 par/100 km2 (K. Rybak). Na Równinie Oleśnickiej stwierdzono 33
pary/100 km2, a w znajdującej się w obrębie tej powierzchni gminie Długołęka nawet 54,4 pary/100 km2 (T. Drazny). Jeszcze wyższe zagęszczenie
(73,2 pary/100 km2), ale uzyskane na stosunkowo malej powierzchni (32,8
km2), odnotowano między Sadowicami a Bielanami Wr. (W. Grabiński
w Dyrcz i in. 1991). Wyższe zagęszczenia na tych powierzchniach wynikały prawdopodobnie z wyższej ich lesistości. Na Równinie Wrocławskiej udział
lasów wynosił 3%, podczas gdy na Równinie Oleśnickiej - 27%, a na Wysoczyźnie Średzkiej - 50%. Stwierdzone zagęszczenia były jednak najwyższe w porównaniu do powierzchni o zalesieniu porównywalnym z Równiną
Wrocławską (2-5%). W okolicach Czempinia wynosiło ono bowiem 20 par/
100 km2 (Pielowski 1991), na Równinie Bielskiej - 16,8 par/100 km2 (Pugacewicz 1997), na Równinie Szamotulskiej - 16,0 par/100 km2 (Wylegała
2002), a w Heide (Niemcy) tylko 5 par/100 km2 (Looft 1968). Bardzo niskie
zagęszczenia (0-9 par/100 km2 ) stwierdzono na Mazowszu i poł udniowym
Podlasiu, ale dane pochodziły z przełomu lat 70. i 80. (Chmielewski i in.
1996).
Także na powierzchniach leśnych bądź z dużym udziałem lasów zagęszczenia były zróżnicowane. W Puszczy Niepoł omickiej stwierdzono 40
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par/100 km2 (Czuchnowski 1993), a w Biał owieskim Parku Narodowym 45-52 pary/100 km2 (Jędrzejewski i in. 1994). Jednak w Puszczy Wkrzańsklej i w Borach Dolnośląskich stwierdzono około 20 par/100 km2 (P. Zyska
za Tomialojć 1990; W. Grabiński i T. Stawarczyk za Dyrcz i in. 1991),
a w Puszczy Kampinoskiej tylko 12-16 par/100 km2 (Olech 1991). Najwyższe zagęszczenie myszoł ów w Polsce stwierdzono w Sierakowskim Parku
Krajobrazowym - 54,9 pary/100 km2 przylesistości powierzchni około 30%
(Maciorowski i in. 2000).
Według Moor 'a (1957) myszołowy największe zagęszczenia osiągają
w krajobrazie rolniczym lub w mozaikach terenów podmokłych i rolniczych. Również Rockenbauch (1975) twierdzi, że zagęszczenie myszołowów jest wyższe w okolicach z mniejszą ilością zwartych lasów, gdyż preferują one otwarte powierzchnie. Dane z kilkudziesięciu powierzchni próbnych z Europy środkowej (głównie z Niemiec) wskazują, że najwyższe zagęszczenia myszołowów były notowane na obszarach z dużym udziałem
pól uprawnych, a nie w większych kompleksach leśnych (Gedenon 1994).
Na liczebność myszołowów na danym terenie w dużej mierze wpływa
struktura biotopu, w którym się one gnieżdżą, tzn. odpowiednia proporcja
lasów i pól (Melde 1977). Dostępność miejsc gniazdowych jestjednym z najważniejszych czynników decydujących o zasiedlaniu danego terenu przez
myszołowy. Na powierzchniach ubogich w takie miejsca, niejednokrotnie
notowano jednak wysokie zagęszczenia w lokalnych „wyspach zieleni".
W Walii stwierdzono trzy czynne gniazda myszołowa i jedno gniazdo kani
rudej Milvus milvus w lasku o wymiarach 300 x 300 jardów (Moore 1957),
a na wyspie Skomer (Wielka Brytania) na powierzchni niespełna 3 km2 8 par (Brown 1976). Na Równinie Wrocławskiej także odnotowano taką
sytuację (3 pary/0,5 km2), ale w tym przypadku było to prawdopodobnie
związane z izolacją tego fragmentu terenu przez stagnującą po wiosennych roztopach wodę.
Charakterystyka miejsc gniazdowych. Stanowiska lęgowe myszołowów były rozmieszczone dość równomiernie na terenie badań. W byłej NRD
większość gniazd zakładana byla w odległości 30-100 m od siedzib ludzkich (Stegemann 1986). Na Równinie Wrocławskiej tylko niepełna 30%
gniazd położonych było w odległości do 400 metrów od zabudowań, choć
ponad połowa zadrzewień na powierzchni znajdowała się w tym przedziale
odległości. Ponadto myszołowy wykazywały preferencję do zadrzewień znajdujących się dalej od osiedli ludzkich.
Na Równinie Wrocławskiej brak jest zwartych, dużych kompleksów leśnych (największy fragment leśny mial 60 ha), tym niemniej wykazano, że
myszołowy preferowały zadrzewienia o powierzchni powyżej 5 ha. Większe
zadrzewienia prawdopodobnie umożliwiają lepsze ukrycie lęgu i zapew-
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Mają większe bezpieczeństwo. Najwięcej gniazd zostało założonych w małych zadrzewieniach (<5 ha) i wiązało się to z ich dostępnością, a nie preferencjami ptaków. Również Stegemann (1986) stwierdził, że najwięcej gniazd
myszołowa założonych było w małych zagajnikach, pasach i niewielkich
grupkach drzew. Stosunkowo rzadkie są natomiast przypadki budowania
gniazd na pojedynczych drzewach. Na Równinie Bielskiej, gdzie w latach
90. XX wieku zanotowano wyraźny wzrost liczebności i zasiedlenie małych lasków (<5 ha), stwierdzono tylko jeden taki przypadek (Pugacewicz
1997). Także w innych populacjach tak usytuowane gniazda należą do
rzadkości (Sellin 1967; Tubbs 1972; Rockenbauch 1975; Brown 1976;
Stegemarm 1986; Pielowski 1991; Schneider i in. 1991), bądź nie są stwierdzane (Wylegała 2002). Z tego względu interesujące wydaje się stwierdzenie na Równinie Wrocławskiej aż 14 stanowisk lęgowych na pojedynczych
drzewach oraz w pasach wiatrochronnych.
Nie stwierdzono preferencji zakładania gniazd względem szos, a gniazda usytuowane były zarówno blisko dróg, jak i w znacznej odległości od
nich. Również Hubert (1993) stwierdził, że drogi, jak również zbiorniki
wodne, nie wpływają na wybór przez myszołowy miejsca gniazdowania. Ze
względu na bardzo małą ilość łąk, pastwisk, nieużytków oraz stawów i oczek
wodnych na badanym obszarze (około 5% całej powierzchni) nie analizowano wybiórczości względem tych ekosystemów, tym niemniej nie stwierdzono, aby zagęszczenia w najbliższej okolicy tych środowisk były wyższe.
Na Równinie Wrocławskiej 95% gniazd umieszczonych było w odległości nie większej niż 20 m od brzegu zadrzewienia, a prawie 25% gniazd
usytuowanych było na samym skraju lasu. Natomiast gniazda znajdujące
się w odległości większej niż 25 m od skraju lasu, sąsiadowały z leśnymi
drogami lub polanami. Bardzo zbliżone wyniki uzyskano w wielu innych
badaniach (Tubbs 1967, 1974; Picozzi i Weir 1971; Kos 1973; Melde 1976;
Knńwer i Loske 1980; Newton i in. 1982: Hartung i Pessner 1985; Jędrzejewski i in. 1988; Dombrowski in. 2000). Jedynie we Francji myszołowy
wykazywały tendecję do gnieżdżenia się dalej od skraju lasu. Tylko 50%
gniazd było zakładanych w odległości do 200 m w głąb lasu, a stwierdzono
też gniazdo oddalone od skraju lasu o około 800 m (Hubert 1993). Umiejscowienie gniazda na skraju lasu umożliwia myszołowom szybki dolot do
rewirów łowieckich (Warncke i Wittenberg 1959; Knńwer i Loske 1980;
Schneider i in. 1991). Według Holdsworth 'a (1971) w latach obfitych
w norniki - głównej ofiary myszołowa, gniazda częściej były zakładane na
skraju zadrzewień. Usytuowanie gniazda na brzegu lasu ułatwia również
ptakom opuszczanie i wlot do gniazda (Schneider i in. 1991; Hubert 1993).
Inne opinie łączą sąsiedztwo otwartych przestrzeni z niedoskonałością

Myszołów na Równinie Wrocławskiej

105

w zwinnoś ci tych ptaków podczas polowania wśród drzew (Jędrzejewski
i in. 1988). Jednak Tubbs (1974) wykazał, że dieta myszołowa może składać się wyłącznie ze zwierząt leśnych, co wskazuje, że myszołów z powodzeniem może zdobywać pożywienie także w lesie, polując pod jego sklepieniem.
Istotnym czynnikiem jest także zwarcie drzewostanów oraz obecność
podrostu, co ma między innymi związek z bezpieczeństwem lęgów. W Puszczy Kampinoskiej nie stwierdzono gniazd myszołowów w drzewostanach
rzadkich i w drzewostanach bez podrostu (Olech 1991).
Drzewa gniazdowe. W badanej populacji myszołowy preferowały gniazda zbudowane na topolach, pomimo że gatunkiem dominującym w większości zadrzewień był jesion. Udział gniazd zbudowanych na jesionie był
niewiele niższy (29%), lecz w przypadku tego gatunku prawdopodobnie
związane to było z jego większą dostępnością. Drzewa iglaste były bardzo
nieliczne na terenie badań i nie pozwalało to określenie wybiórczości
w odniesieniu do tej grupy drzew. Niski udział gniazd zbudowanych na
drzewach szpilkowych (3%) sugeruje jednak, że myszołowy niechętnie z nich
korzystały, pomimo że gniazda na nich umieszczone były dobrze ukryte.
Gatunek drzewa, na którym myszołowy najczęściej budują gniazda różni
się między populacjami. W niektórych rejonach był nim dąb (KnUwer i Loske 1980; Hartung i Pessner 1985; Fryer 1986; Hubert 1993), świerk (Solonen 1982), buk (Looft 1968, Rockenbauch 1975, Schneider i in. 1991)
bądź brzoza (Stegemann 1986; R. Kruszyk i R. Zbroński — dane niepublikowane). Według wielu autorów wybór gatunku drzewa jest ściśle związany z jego dostępnością. Na niektórych powierzchniach próbnych myszołowy najczęściej zakładały gniazda na sośnie, która była jednocześnie najliczniejszym gatunkiem drzewa na tych obszarach (Picozzi i Weir 1971;
Tubbs 1974; Knuwer i Loske 1980; Jędrzejewski i in. 1988; Hubert 1993).
Jednak według Rockenbaucha (1975) nie zawsze gatunki dominujące
w danym lesie są najczęściej wybierane przez myszołowy jako drzewa gniazdowe. Opinię tą potwierdzają dane Brown (1976) i Joensena (1968), którzy stwierdzili, że udział gniazd założonych na drzewach szpilkowych był
wyższy niż udział tych drzew w drzewostanie. Podobnie w Białowieskim
Parku Narodowym stwierdzono, że 60% gniazd zbudowanych było na lipie, pomimo że stanowiła ona tylko 17% drzewostanu. Natomiast na dominujących w lesie dębach stwierdzono tylko 7% gniazd (Jędrzejewski i in.
1994). Twierdzenie to potwierdzają także dane z Równiny Wrocławskiej.
Wprawdzie prawie 30% gniazd było położonych na gatunkach dominujących, jednak częściej (36%) myszołowy korzystały z gniazd umieszczonych
na drzewach, które były najmniej liczne w zadrzewieniu.
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Różnice w wyborze gatunku drzewa miedzy populacjami i częsty wybór
gatunku nie dominującego na powierzchni wskazują, że sam gatunek nie
jest najważniejszy, a wyborze przez myszoł owy tego lub innego drzewa
decydują inne czynniki np. jego morfologia.
Na Równinie Wrocławskiej przeciętna wysokość drzew gniazdowych
wynosiła 20 m. Podobne wyniki otrzymali Jędrzejewski i in. (1988) - 22 m
oraz Knuwer i Loske (1980) - 21 m. Wedł ug Kostrzewy (1987) myszołowy
nie kierują się przy wyborze drzewa jego wysokością, ale w poł udniowozachodniej Francji myszołowy nie zajmowały zadrzewień niższych niż 14
m (Hubert 1993). Na Równinie Wrocławskiej stwierdzono dwa takie przypadki.
W badanej populacji średnia wysokość gniazd nad ziemią wynosiła 13
m i jest ona jedną z niższych w porównaniu z innymi populacjami. Wyraźnie niżej zakładały gniazda myszołowy w Finlandii - około 10 m (Solonen
1982), natomiast maksymalne średnie wysokości mieściły się w przedziale 16-18 m (Rockenbauch 1975; KnUwer i Loske 1980). Tak niska przeciętna wysokość gniazd nad ziemią na Równinie Wrocławskiej prawdopodobnie wynika z niższej wysokości zadrzewień na tej powierzchni,
w porównaniu do innych obszarów. W związku z tym, dostępność wyższych
zadrzewień będzie pociągała za sobą wzrost średnich wysokości umiejscowienia gniazd.
Większość gniazd myszołowów we Francji (52%) było umiejscowionych
na dwóch trzecich wysokości drzewa, a 80% powyżej połowy ich wysokości (Hubert 1993). Także Schneider i in. (1991) stwierdzili, że większość
myszołowów zakładała gniazda w trzech czwartych wysokości drzewa. Na
Równinie Wrocławskiej większość gniazd znajdowało się w koronie drzew,
głównie w trzech czwartych wysokości drzewa, a tylko 11,4% gniazd umiejscowionych było poniżej połowy wysokości drzewa gniazdowego. Drzewa
gniazdowe były z reguły większe od drzew dominujących w danym zadrzewieniu. Stwierdzono, że obwody drzew gniazdowych są istotnie większe od
obwodów drzew dominujących w zadrzewieniach, a 31 z 88 drzew wykorzystanych przez ptaki miało maksymalne pierśnice w całym zadrzewieniu. W południowo-zachodniej Francji myszołowy zbudowały większość
gniazd (89%) na drzewach o średnicy większej niż 40 cm (Hubert 1993).
Na Równinie Wrocławskiej większość gniazd (79%) usytuowanych była
w rozwidleniu pnia lub gałęzi. Tak położone gniazda były także charakterystyczne dla populacji badanych przez KnUwera i Loske (1980) oraz Schneidera i in. (1991), a w New Forest myszołowy korzystały wyłącznie z takich
gniazd (Tubbs 1974). Niższy udział gniazd umieszczonych w górnej części
koron drzew oraz na gałęziach bocznych może wynikać z tego, że miejsca
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te nie zapewniają gniazdom odpowiedniej stabilności. Na Równinie Wrocławskiej dwa gniazda umieszczone były prawie na samym czubku korony drzewa, wśród bardzo cienkich gałęzi, które przy podmuchach wiatru
poruszały się wraz z całym gniazdem. Lęgi w obu gniazdach nie zakończyły się pomyślnie. Niekiedy najliczniejsze są gniazda zbudowane przy pniu
(Picozzi i Weir 1971; Rockenbauch 1975; Dombrowski i in. 2000; R. Kruszyk i R. Zbroński - dane niepublikowane). Na Równinie Wrocławskiej udział
tego typu gniazd wynosił tylko 13% i były umieszczone przeważnie na drzewach o dość dużych konarach bocznych.
Preferowanie starszych drzew ma związek z konstrukcją gniazda, które
może mieć średnicę 80 cm i ważyć kilka-kilkanaście kilogramów. Według
Solonena (1982) wybór miejsca na gniazdo jest kompromisem pomiędzy
potrzebą ukrycia gniazda i zapewnieniem bezpieczeństwa lęgom a zapewnieniem gniazdu odpowiednio mocnej podstawy. W Finlandii wykorzystywane przez myszołowy świerki dostarczały dobrego schronienia, lecz gałęzie mogły być za słabe do podtrzymania konstrukcji gniazda. Natomiast
stare brzozy oraz inne drzewa liściaste często zapewniające znakomite fundamenty na gniazdo, nie zawsze zapewniały dobre ukrycie gniazda, co było
powodowane zbyt późnym pojawianiem się lub zbyt wysoko zlokalizowanym ulistnieniem (Solonen 1982).
Ponowne wykorzystanie gniazd. Myszolowy na Równinie Wrocławskiej wykorzystywały w następnych sezonach około 50% starych gniazd.
W populacji badanej przez Schneidera i in. (1991) tylko około 30% par
korzystał o ze starych gniazd. W Wielkopolsce udział gniazd użytkowanych
tylko w jednym sezonie wynosił 40-50% (Dąbrowski 1983; Mazurczak
1987). W Szkocji 40% par budowało nowe gniazda (Picozzi i Weir 1971),
a w Anglii średnio tylko 20,6% par gnieździła się w nowych miejscach (Tubbs
1967).
Według Tubbsa (1967) większość gniazd jest wykorzystywana nie dłużej niż przez dwa kolejne sezony, a stare gniazdo może być zajmowane po
roku lub dwóch latach przerwy. Znany jest jednak przypadek użytkowania tego samego gniazda przez kolejnych 18 lat (Picozzi i Weir 1971),
a Schneider i in. (1991) oraz Rokenbauch (1975) opisali przypadki korzystania z gniazda przez 8-9 lat.
Ptaki w swoim terytorium mogą posiadać do sześciu gniazd, a w skrajnych przypadkach nawet 14 gniazd (Tubbs 1967; Holdsworth 1971; Rockenbauch 1975). Rockenbauch (1975) stwierdził, że nie ma reguł y w zakładaniu nowych bądź odnawianiu starych gniazd i jedne pary zmieniają
gniazdo co roku, a inne dopiero po kilku latach. Według Holdsworth 'a
(1971) niektóre gniazda są wykorzystywane częściej niż inne, co sugeruje,
że muszą posiadać pewne cechy, które czynią je szczególnie atrakcyjnymi.
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Na Równinie Wrocławskiej ponowne wykorzystanie zadrzewień, w których
ptaki odnawiały gniazda lub budowały nowe, miało związek z efektami
lęgów. W następnym sezonie chętniej zajmowane były gniazda w tych zadrzewieniach, w których w poprzednim roku para odniosła sukces lęgowy.
Holdsworth (1971) stwierdził, że myszołowy częściej zmieniają miejsca
gniazdowania po nieudanej próbie lęgu.
Połowa nowo założonych gniazd znajdowała się w nie zajmowanych
dotychczas zadrzewieniach. Prawdopodobnie częściowo było to związane z
przemieszczeniem par po nieudanej próbie lęgu w poprzednim sezonie, ale
wynikało to również ze wzrostu liczebności myszołowa i pojawienia się
nowych par. Na terenach leśnych budowanie nowych gniazd może być
związane z gospodarką leśną.
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STRESZCZENIE
Badania prowadzono w latach 1994-96 na fragmencie Równiny Wroclawskiej
o powierzchni 240 km2 (ryc. 1). Powierzchnia reprezentuje silnie odlesiony krajobraz rolniczy. Udział pól wynosi' 88%, a lasy stanowiły 3% powierzchni (łącznie
7 km2). Nie licząc pojedynczych drzew i pasów wiatrochronnych, na powierzchni
znajdowało się 230 zadrzewień równomiernie rozmieszczonych na całym obszarze. Przeważały zdecydowanie zadrzewiania mał e o powierzchni do 5 ha (206),
a lasów powyżej 10 ha było dziesięć. Największy kompleks leśny obejmował powierzchnię 60 ha. W zadrzewieniach dominowały: jesion Fraxinus sp., topola czarna
Populus nigra, dąb Quercus sp. i jawor Acer pseudoplatanus.
W latach 1994-96 liczebność myszołowa oceniono odpowiednio na 55, 60 i 64
pary, a zagęszczenie wyniosł o odpowiednio 22,9, 25,0 i 26,7 pary/100 km' powierzchni ogólnej (tab. 1, ryc. 2). Średnia odległość między gniazdami wynosiła
1088 m (ryc. 3). Większość par (56-70%) gniazdowała w zadrzewieniach małych
(do 5 ha; ryc. 4). Średnia odległość gniazd od najbliższych zabudowań wynosił a
680 m, a od dróg asfaltowych - 360 m (ryc. 5 i 6). Wykazano, że myszołowy preferowały zadrzewienia większe oraz położone dalej od osiedli ludzkich. Nie stwierdzono, aby drogi były czynnikiem wpływającym na wybór zadrzewienia.
Wszystkie gniazda były zbudowane w odległości do 50 metrów od skraju zadrzewienia (ryc. 7). Najwięcej gniazd umieszczonych było na topolach czarnych
(30,4%, N = 115) oraz jesionach (29,5%) - tab. 3. Myszoł owy najczęściej wybierały
drzewa, które były najmniej liczne (35,8%) lub dominujące w zadrzewieniu 29,5%;
ryc. 8). Średnia wysokośc gniazd nad ziemią wynosiła 13,2 m (ryc. 9), a 70% umieszczonych było w dolnych częściach koron (ryc. 10). Gniazda zbudowane były w roz-
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widleniu pnia (50%, N = 104), rozwidleniu jednego z głównych konarów (29%), na
bocznej gałęzi przy pniu (13%) i na bocznych gałęziach z dala od pnia (7,7%).
Średnia wysokość drzew gniazdowych wynosiła 20 m (ryc. 111), a średni obwód
160 cm (ryc. 12). W latach 1995-96, 50-53% par gnieździła się w starych gniazdach i częściej (67-77%) czyniły to pary, które w poprzednim sezonie wyprowadziły młode.

SUMMARY
The research was carried out in 1994-96 on a fragment of the Wrocław Plain.
covering 240 km2 (fig. 1). The area represented a strongly deforested agricultural
landscape. Fields accounted for 88%, and forests for 3% of the study plot (jointly
7 km2). Leaving out of account single trees and shelter belts, there were 230 groves which were evenly distributed within the whole area. Smali groves, up to 5 ha
(206), decidedly predominated, the number of forests over 10 ha equalling ten.
The largest forest complex occupied an area of 60 ha. The species predominating
in the groves were: the Ash Frcucinus sp., Black Poplar Populus nigra, Oak Quercus
sp. and Sycamore Acer pseudoplatanus.
In 1994-96 the Common Buzzard abundance was estimated at respectively
55, 60 and 64 pairs, yielding respective densities of 22.9, 25.0 and 26.7 pairs/
100 km' of total arca (table 1, fig. 2). Mean distance between the neighbouring
nests equalled 1.088 m (fig. 3). Most pairs (56-70%) nested in smali groves (up to
5 ha: fig. 4). Mean distance from the nests to the nearest buildings was 680 m, to
tarred roads - 360 m (fig. 5 and 6). The Common Buzzards have been revealed to
prefer larger groves and ones situated farther from human settlements. Roads
have not been found to be a factor influencing the choice of nest-grove.
All nests had been built at a distance up to 50 metres from the grove edge (fig.
7), the majority in Black Poplars (30.4%, N = 115) and Ashes (29.5%) - table 3.
Most commonly the buzzards selected trees which were the fewest (35.8%) or predominating (29.5%) in the grove (fig. 8). On an average, the nests were located
13.2 m above the ground (fig. 9). and 70% of them in the lower parts of the trown
(fig. 10). The nests were situated in forks of the trunk (50%, N = 104), forks of one
of the main branches (29%), on lateral branches at the trunk (13%) and on lateral
branches off the trunk (7.7%). Mean height of nest-trees was 20 m (fig. 11), mean
circumference equalling 160 cm (fig. 12). In 1995-96, 50-53% pairs bred in old
nests, which was more frequently (67-77%) observed in the case of pairs that
produced fledglings in the previous year.
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