
POMYŚLNY LĘG MYSZOŁOWA BUTEO BUTEO 
PRZY RUCHLIWEJ TRASIE SAMOCHODOWEJ 

Wysoka liczebność  myszołowa i typ zasiedlanych środowisk powodują, 
że gatunek ten podlega niemal stałym kontaktom z człowiekiem. Mimo to 
pozostaje ptakiem dość  płochliwym, a gniazdowanie w miejscach inten-
sywnej aktywności ludzkiej nadal nie jest częste. Ciągi komunikacyjne są  
przez myszołowa regularnie wykorzystywane w okresie zimowym jako że-
rowisko, jednak przypadki lęgów w bezpośrednim sąsiedztwie dróg należą  
do rzadkości (Stowasser 1965, Wittenberg 1981). Jeden z takich przypad-
ków przedstawiono w niniejszej notatce. 

25 IV 03 koło miejscowości Radzików na SW od Wrocławia znaleziono 
gniazdo myszołowa zawierające 2 jaja. Znajdowało się  ono w odległości 
180 m od granicy wsi, w pasie drzew rosnących wzdłuż  międzynarodowej 
trasy samochodowej E67. Drzewa, głównie jesiony Fraxinus excelsior (nie-
wielka domieszka topól Populus sp.) rosły w odległości 5 m od krawędzi 
jezdni i miały wysokość  13-14 m. Gniazdo umiejscowione było na jesionie 
na wysokości 10,8 m od ziemi. Klucie nastąpiło ok. 20 V, zaś  wylot piskląt 
z gniazda - 5-8 VII (8 i 9 VII obserwowano lotne młode). Otoczenie stano-
wiły intensywnie użytkowane i bezleśne tereny rolnicze. Oprócz drzew 
wzdłuż  drogi jedyne potencjalne miejsca gniazdowe stanowił  ok. 150 me-
trowy zadrzewiony rów przebiegający prostopadle do szosy tuż  obok gniazda 
oraz male zadrzewienie śródpolne położone 250 m dalej. W zadrzewieniu 
tym myszołowy gniazdowały w poprzednich latach, ale w omawianym se-
zonie do lęgu tam nie doszło. Jest prawdopodobne, że tegoroczny lęg przy 
szosie dotyczył  tej samej pary. 

Droga E67 jest jedną  z najruchliwszych międzynarodowych tras tran-
zytowych w południowo-zachodniej Polsce, mimo iż  jest jednopasmowa. 
Trzykrotne 15-minutowe pomiary (25 IV, 23 V i 18 VI) realizowane poza 
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godzinami szczytu wykazały, że na odcinku przy gnieździe myszołowa na-

tężenie ruchu wynosiło 12,6 pojazdu na minutę, w tym 15% stanowiły 

samochody ciężarowe. Wysiadujący ptak nie reagował  na hałas i prze-

jeżdżające auta, nawet gdy górna krawędź  dużych samochodów ciężaro-

wych znajdowała się  w odległości zaledwie kilku metrów od gniazda. 

Opisany przypadek lęgu w bezpośrednim sąsiedztwie tej drogi jest pierw-

szym, jaki zaobserwowano na ok. 40-kilometrowym jej odcinku, objętym 

corocznymi obserwacjami od 1993 roku (Wuczyński 2003 oraz mat. nie-

publ.). Nie stwierdzono także podobnych przypadków na przyległym ob-

szarze 240 km2  Równiny Wrocławskiej, gdzie populację  lęgową  myszołowa 

badano w latach 1994-1996 (Burak 2002). Dane te potwierdzają  nieco-

dzienny charakter opisanego lęgu. 

Przyczyną  podejmowania przez ptaki drapieżne lęgów w takich niety-

powych miejscach może być  konkurencja, presja drapieżnicza lub trady-

cje lokalne w wyborze lęgowisk, lecz zwykle jest to brak innych, dogodniej-

szych miejsc gniazdowania (Newton 1990). Znikoma powierzchnia zadrze-

wień  na omawianym obszarze mogła być  także przyczyną  podjęcia opisa-

nego lęgu przy szosie. W terenach intensywnego rolnictwa zadrzewienia 

wzdłuż  dróg stanowią  jedne z nielicznych dostępnych miejsc gniazdowa-

nia, niestety bywają  usuwane w imię  bezpieczeństwa jazdy na drodze. Tym-

czasem odpowiednio zagospodarowane obrzeża dróg mogą  odgrywać  istotną  
rolę  w ochronie ptaków drapieżnych, przyczyniając się  do potencjalnego 

wzrostu liczebności lokalnych populacji (Meunier i in. 2000). Opisany lęg 

myszołowa przy ruchliwej drodze potwierdza potrzebę  ochrony alei przy-

drożnych, lecz także ich uważnego monitorowania pod kątem lęgów tego 

i innych gatunków drapieżników. 

Literatura 

Burak M. 2002. Liczebność  i wybór miejsc gniazdowych u myszołowa Buteo buteo 
na Równinie Wrocławskiej. Ptaki Śląska 14: 91-111. 

Meunier F.D. , Verheyden C., Jouventin P. 2000. Use of roadsides by diurnał  raptors 
in agricultural landscapes. Biol. Conserv. 92: 291-298. 

Newton I. 1990. Population ecology of raptors. 'MAD Poyser, London. 
Stowasser G. 1965. Mausebussardhorst am Boden. Vogelwelt 86: 31-32. 
Wittenberg J. 1981. Die Brutbestandsentwicklung des Mausebussards Buteo buteo 

in einem Vorzugshabitat bei Braunschweig - die Bedeutung natnrlicher 
Faktoren und menschlicher EinfluJ3nahme. Beitr. Naturk. Niedersachs. 34: 
194-201. 

Wuczyński A. 2003. Abundance of Common Buzzard Buteo buteo in the Central 
European wintering ground in relation to the weather conditions and food 
supply. Buteo 13: 11-20. 



136 	 Materiały do awifauny Śląska 

Successful brood of the Common Buzzard Buteo buteo 
next to a busy motor road 

In the breeding season of 2003 a successful brood of the Common Buzzard 
Buteo buteo was noticed in a single row of trees growing along a busy Internatio-
nal road in Lower Silesia (SW Poland). The example underlines the importance of 

wooded roadsides for raptors protection in the regions under intensive farming. 
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