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Zdarza się, że do gniazd ptaków szponiastych jako pokarm dla młodych przynoszona jest żywa zdobycz (Spofford i
Amadon 1993). Do wyjątkowych zdarzeń należą sytuacje, gdy żywe pisklęta
ptaków szponiastych, będące ofiarą drapieżnictwa, zaczynają być karmione przez
przybranych rodziców, a nawet osiągają
zdolność lotu. Takie adopcje międzygatunkowe zostały stwierdzone m.in. w
gniazdach bielików Haliaeetus albicilla.
Celem niniejszej notatki jest opisanie takich przypadków ze Śląska oraz zebra-

nie informacji z innych części Polski, a
także podjęcie próby wyjaśnienia tego fenomenu w oparciu o literaturę ornitologiczną i obserwacje terenowe.
Na Górnym Śląsku pierwsza obserwacja młodego myszołowa Buteo buteo w
gnieździe bielika miała miejsce 1.06.1990
w Nadleśnictwie Lubliniec. W dniu kontroli jeden z młodych bielików przebywał
już poza gniazdem, natomiast na gnieździe stał całkowicie opierzony drugi bielik, w pobliżu którego leżał myszołów w
wieku około 3-4 tygodni (H. Kościelny
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– inf. niepubl.). Ponownie młode myszołowy w gnieździe bielika stwierdzono na
terenie Nadleśnictwa Kluczbork w 1994 r.
W dniu 20.06.1994 jeden z myszołowów
znajdował się poza gniazdem, a drugi był
gotowy do wylotu, podczas gdy pierwszy z młodych bielików opuścił gniazdo
30.06.1994, a drugi kilka dni później
(Wyszyński 1995).
Gdy 14.06.2012 przeprowadzono kontrolę stanowiska bielika na terenie Nadleśnictwa Lubliniec, zauważono leżącego
na gnieździe młodego bielika oraz całkowicie wyrośniętego myszołowa, który stał
na skraju gniazda (B. Barczak, A. Czubat).
W celu wykonania dokumentacji fotograficznej 17.06.2012 gniazdo skontrolowano
ponownie. Stwierdzono wtedy dwa gotowe do wylotu bieliki. Młody myszołów
wyleciał już z gniazda i siedział na sośnie
oddalonej o ok. 25 m od drzewa gniazdowego. Gdy został dostrzeżony przez obserwatorów, przeleciał ok. 40 m i usiadł
na sośnie (fot. 1) (A. Czubat, R. Świerad).
Kolejnego żywego myszołowa w zajętym gnieździe bielika stwierdzono
31.05.2017 w Nadleśnictwie Turawa. W
gnieździe znajdowały się dwa młode bieliki z pojedynczymi piórami puchowymi
na głowach oraz myszołów w wieku ok.
trzech tygodni, który miał głowę pokrytą
puchem, jednak na grzbiecie pojawiły się
już pióra okrywowe. Ptak był najedzony,
o czym świadczyło wypchane wole (B.
Barczak, A. Czubat). Nie przeprowadzono
kolejnych kontroli tego stanowiska, dlatego nie wiadomo, czy myszołów opuścił
gniazdo.
Podczas monitoringu stanowisk lęgowych bielika w województwie opolskim
w 2018 r. w jednym z gniazd zlokalizo-
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Fot. 1. Młody myszołów wychowany w gnieździe bielika tuż po wylocie z gniazda, czerwiec
2012 r. (fot. R. Świerad)
Photo 1. A young Buzzard, raised in the nest of
the White-tailed Eagle, just after fledging, 2012

wanych w Nadleśnictwie Kup 4.06.2018
stwierdzono dwa młode bieliki oraz dwa
myszołowy. Na podstawie zdjęć wykonanych 7.06.2018 wiek bielików oszacowano
na 8 tygodni, natomiast myszołowów na
4 oraz 5-6 tygodni (fot. 2). Kolejna kontrola odbyła się 22.06.2018. Gdy obserwatorzy znajdowali się ok. 150 m od
gniazda, zauważyli dwa całkowicie wyrośnięte młode bieliki oraz w pełni opierzonego myszołowa. W tym momencie
w pobliżu miejsca gniazdowego pojawił
się najpierw jeden zaniepokojony dorosły
bielik, po chwili dołączył do niego drugi
dorosły osobnik. W międzyczasie młody
myszołów położył się na gnieździe i był
niewidoczny do końca obserwacji trwającej 50 minut. Patrząc na gniazdo, oprócz
bielików można było zauważyć pióra z
grzbietu leżącego myszołowa oraz czasem fragment głowy. Po 45 minutach ptak

Fot. 2. Dwa młode bieliki oraz dwa pisklęta myszołowa w gnieździe w Nadleśnictwie Kup
7.06.2018 (fot. M. Sierakowski) i 22.06.2018 (fot. J. Sieczka)
Photo 2. Two young White-tailed Eagles and two young Buzzards on the nest in the Kup Forestry Division, June 2018

wstał. Miał na głowie resztki puchu, co
oznaczało, iż był to drugi młody myszołów w tym samym gnieździe (fot. 2). W
związku z tym, że podczas sprawdzania
gniazda w jego pobliżu zawsze przebywały ptaki dorosłe, zrezygnowano z kolejnych kontroli tego stanowiska, dlatego
też nie można jednoznacznie stwierdzić,
czy młode myszołowy opuściły gniazdo.
Jest to bardzo prawdopodobne w przypadku starszego ptaka, który 22.06.2018
był całkowicie wyrośnięty oraz gotowy
do wylotu.
W Polsce po raz pierwszy młode myszołowy w gnieździe bielika stwierdzono
w dolinie Baryczy w 1982 r. oraz w tym
samym gnieździe w 1983 r. W obydwu
przypadkach zarówno młode bieliki, jak i
myszołowy opuściły gniazdo: w 1982 r. jeden bielik i dwa myszołowy, w 1983 r. dwa
bieliki i dwa myszołowy (Mrugasiewicz
1984). W latach 1980. również w oko-

licy Szczecina znajdowało się gniazdo, w
którym podczas obrączkowania młodych
bielików stwierdzano pisklęta myszołowów przez cztery lata z rzędu (Hussong
1990). W notatce nie podano bliższych
szczegółów obserwacji, jednak zamieszczono w niej zdjęcie gniazda z dwoma
młodymi bielikami oraz trzema pisklętami myszołowów w różnym wieku. Ponadto na podstawie informacji zebranych
od koordynatorów regionalnych Komitetu Ochrony Orłów oraz osób obrączkujących bieliki ustalono, że do 2018 r. żywe
myszołowy lub pisklęta szponiastych o
nieokreślonej przynależności gatunkowej odnotowano w gniazdach bielików w
województwach: zachodniopomorskim,
pomorskim, lubuskim, wielkopolskim,
mazowieckim, lubelskim. W województwie zachodniopomorskim lęg, w którym
oprócz bielika znajdowało się żywe pisklę
myszołowa, miał miejsce w Nadleśnictwie
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Bierzwnik w 2001 r. (C. Korkosz – inf.
niepubl.). W województwie pomorskim
23.05.2010 podczas obrączkowania bielików stwierdzono trzy pisklęta szponiastych, których gatunku nie określono
(fot. 3). Podczas kontroli przeprowadzonej 12.06.2010 w gnieździe były już tylko
dwa bieliki (J. Jezierski – inf. niepubl.). Z
kolei w województwie lubuskim dwa lęgi
bielików z pisklętami myszołowów odnotowano w 2008 r. (A. Mrugasiewicz, M.
Urban – inf. niepubl.). W Nadleśnictwie
Dębno na gnieździe znajdował się młody
bielik oraz pisklę myszołowa (fot. 4), natomiast w lęgu z Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie dwa bieliki oraz jeden myszołów
(fot. 5). Tylko w drugim przypadku przeprowadzono dodatkowe kontrole, które
wykazały, że młody myszołów opuścił
gniazdo (M. Południewski, M. Urban –
inf. niepubl.). W 2011 r. w okolicy Międzyrzecza w województwie lubuskim w
gnieździe z dwoma pisklętami bielika
przebywały dwa młode myszołowy, natomiast w okolicy Skoków w województwie
wielkopolskim w lęgu z dwoma pisklętami bielika znajdował się młody myszołów (T. Mizera, P. Sieracki – inf. niepubl.).
Na Mazowszu lęg, w którym obok dwóch
piskląt bielika znajdował się myszołów,
odbył się w 2015 r. w Puszczy Kampinoskiej (fot. 6) (J. Jezierski – inf. niepubl.).
Na Lubelszczyźnie w ostatnich 10 latach
żywe myszołowy w zajętych gniazdach z
lęgami bielików stwierdzono dwa razy.
W pierwszym lęgu podczas obrączkowania bielików zauważono również pisklę
myszołowa, któremu zaczęły wyrastać
pałki lotek. Myszołów był w dobrej kondycji fizycznej. Podczas kolejnej kontroli
nie stwierdzono myszołowa, który naj-
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prawdopodobniej został zjedzony przez
bieliki. W drugim lęgu z województwa
lubelskiego na gnieździe znajdowały się
dwa wyrośnięte młode bieliki oraz opierzony młody myszołów. Myszołów był
agresywny wobec bielików. Pełne wole
świadczyło, że był dobrze nakarmiony.
Nie przeprowadzono dodatkowej kontroli
tego stanowiska, ale uwzględniając wiek
myszołowa, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że zdołał on opuścić gniazdo (J. Wójciak – inf. niepubl.).
Brakuje takich obserwacji z województw
kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz łódzkiego
(M. Tkacz, Z. Cenian, P. Mirski, D. Zawadzka, D. Anderwald, T. Przybyliński –
inf. niepubl.). Również w województwie
dolnośląskim po 1983 r. nie stwierdzono
takich lęgów (J. Lontkowski, M. Pietkiewicz – inf. niepubl.). Z pewnością część
młodych myszołowów mogła zostać niezauważona podczas kontroli przeprowadzanych z ziemi, jednak nie zmienia to
faktu, że jest to zjawisko bardzo rzadkie.
Poza Polską podobne przypadki odnotowano w Niemczech (Kasper 2003,
Müller i Lauth 2006, Görke i Görke 2010,
Görke i in. 2015, Neumann i Schwarz
2016), na Litwie (Dementavičius 2004),
na Węgrzech (Horváth 2009) i w Czechach (Literak i Mraz 2011). Na szczególną uwagę zasługują dwa lęgi, które
odbyły się w tym samym gnieździe w
Dolnej Saksonii w 2015 oraz 2016 r. W
dniu 16.05.2015 po wejściu do gniazda w
celu zaobrączkowania piskląt okazało się,
że oprócz dwóch młodych bielików znajduje się w nim jeszcze około tygodniowe
pisklę myszołowa. Było ono w bardzo dobrej kondycji i miało jedynie niewielkie

Fot. 3. Gniazdo z dwoma pisklętami bielika oraz trzema niezidentyfikowanymi pisklętami szponiastych, 23.05.2010, woj. pomorskie (fot. J. Jezierski)
Photo 3. A nest with young White-tailed Eagles and three nestlings of unidentified raptor species

Fot. 4. Młody bielik z pisklęciem myszołowa w gnieździe w Nadleśnictwie Dębno, 2008 r. (fot.
M. Urban)
Photo 4. A young White-tailed Eagle and a nestling of Common Buzzard on the nest in the Dębno
Forestry Division, 2008
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zadrapanie na lewym skrzydle. Ponieważ bieliki były zbyt małe, obrączkowanie przesunięto na 28.05.2015. Po kolejnym wejściu do gniazda stwierdzono na
nim trzy żywe myszołowy oraz resztki
czwartego. Ze względu na różnice wieku
wykluczono, aby pochodziły one z jednego gniazda. Żyjące myszołowy były dobrze odżywione, co potwierdza, że musiały być karmione przez dorosłe bieliki.
Kolejne kontrole przeprowadzono z ziemi.
Dnia 15.06.2015 na gnieździe znajdowały
się dwa młode bieliki, jednak myszołowów nie widziano. W lipcu potwierdzono
obecność w okolicy gniazda młodych bielików. Brak myszołowów sugerował, że w
pewnym momencie stały się one pokarmem piskląt bielików (Görke i in. 2015).

W 2016 r. przy gnieździe zainstalowano
fotopułapkę. W dniu 1.06.2016 odbyło
się obrączkowanie młodych bielików. Na
gnieździe nie było myszołowów, mimo iż
tydzień wcześniej przez lunetę widziano
obok dwóch młodych bielików dwie pokryte puchem głowy mniejszych piskląt.
Po obejrzeniu zdjęć z fotopułapki zidentyfikowano co najmniej 12 różnych myszołowów przyniesionych przez bieliki do
gniazda. Na zdjęciach widać obok młodych bielików do czterech myszołowów
jednocześnie. Niektóre są martwe, inne
lekko ranne. Można też zauważyć osobniki bez żadnych widocznych obrażeń. Po
1.06.2016 do gniazda zostało przyniesionych pięć kolejnych myszołowów. Wszystkie myszołowy, które pojawiły się w gnie-

Fot. 5. Dwa młode bieliki oraz pisklę myszołowa w gnieździe w Nadleśnictwie Strzelce Krajeńskie, 2008 r. (fot. M. Urban)
Photo 5. Two young White-tailed Eagles and the Buzzard nestling on the nest in the Strzelce Krajeńskie Forestry Division, 2008
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ździe podczas sezonu lęgowego, stały się
pokarmem bielików. Pojedynczy ptak
przeżył najdłużej 9 dni (Neumann i
Schwarz 2016). Uzyskana dokumentacja
potwierdziła, że bieliki mogą przynosić
do gniazda żywe myszołowy, z których
nie wszystkie są natychmiast zabijane
przez dorosłe ptaki lub znajdujące się na
gnieździe młode.
Pierwszą znaną informacją o lęgach, w
których obok piskląt bielików znajdowały
się młode myszołowy, jest notatka Mrugasiewicza (1984). Autor za wyjaśnienie
tego zjawiska uznał pasożytnictwo lęgowe
myszołowa względem bielika. Powyższą
tezę powtórzył Wyszyński (1995), pisząc
o takim lęgu z terenów północnej Opolszczyzny. Brakuje jednak informacji na te-

mat udokumentowanego pasożytnictwa lęgowego w rodzinie jastrzębiowatych Accipitridae w literaturze dotyczącej
tej grupy ptaków (Newton 1979, Mebs i
Schmidt 2014, Sarasola i in. 2018). Również autorzy opisujący lęgi bielików amerykańskich Haliaeetus leucocephalus oraz
bielików, w których stwierdzono żywe
myszołowy rdzawosterne Buteo jamaicensis lub myszołowy zwyczajne, zakładają,
że mało prawdopodobnym wytłumaczeniem tego zjawiska jest pasożytnictwo lęgowe (Stefanek i in. 1992, Spofford i Amadon 1993, Watson i in. 1993, Kaspar 2003,
Dementavičius 2004, Müller i Lauth 2006,
Horváth 2009, Literak i Mraz 2011). Pisklęta szponiastych wielokrotnie stwierdzano w pokarmie bielika. Do 2017 r. w

Fot. 6. Dwa pisklęta bielików oraz myszołów w gnieździe w Puszczy Kampinoskiej, 2015 r. (fot.
J. Jezierski)
Photo 6. Two nestlings of the White-tailed Eagle and a nestling of the Buzzard on the nest in the
Kampinos Forest, 2015
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Fot. 7. Martwe pisklę myszołowa przyniesione do gniazda jako zdobycz, Podlasie (fot. P. Mirski)
Photo 7. Dead nestling of the Buzzard brought to the nest as a prey, Podlasie

województwie zachodniopomorskim
oraz lubuskim podczas obrączkowania
bielików w gniazdach co najmniej 9 razy
znajdowano martwe pisklęta innych gatunków szponiastych. Najczęściej były to
właśnie myszołowy. Stwierdzono również
pisklę jastrzębia Accipiter gentilis, a w jednym przypadku gatunku nie zidentyfikowano (A. Mrugasiewicz, M. Urban – inf.
niepubl.). Na Podlasiu w latach 2013-2018
przy 11 gniazdach bielików założono fotopułapki. Martwe pisklęta myszołowów
przynoszone jako zdobycz zostały sfotografowane w trzech gniazdach (fot. 7) (P.
Mirski – inf. niepubl.). Na Lubelszczyźnie
ofiarami bielików były pisklęta myszołowów oraz błotniaków stawowych Circus
aeruginosus (J. Wójciak – inf. niepubl.).
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Czasami jednak zdarza się, iż pisklę myszołowa, schwytane jako zdobycz, podczas przenoszenia nie zostanie poważnie
lub w ogóle zranione i trafia do gniazda
bielika żywe (Neumann i Schwarz 2016).
Zaczyna wtedy najprawdopodobniej żebrać o pokarm, co tłumi instynkt drapieżcy i wywołuje u dorosłych bielików
odruch karmienia. W publikacji Neumana i Schwarza (2016) znajduje się zdjęcie, na którym obok dwóch piskląt bielika
widać dwa kilkudniowe oraz jedno kilkunastodniowe pisklę myszołowa. Jest ono
najprawdopodobniej karmione przez dorosłego bielika. Przynoszenie żywej zdobyczy jest zjawiskiem wyjątkowym, ale
zdarza się to nie tylko w lęgach bielików.
W Polsce takie przypadki odnotowano

w gniazdach orlika krzykliwego Clanga
pomarina oraz błotniaka stawowego. W
przypadku orlika krzykliwego były to
młoda łasica Mustela nivalis oraz żaba
Ranidae (J. Wójciak – inf. niepubl.), natomiast w przypadku błotniaka stawowego dorosły skowronek Alauda arvensis, który został znaleziony bezpośrednio
przy gnieździe podczas obrączkowania
młodych błotniaków (W. Michalik – inf.
niepubl.). W niektórych gniazdach bielików znajdowano po kilka żywych piskląt
myszołowów lub niezidentyfikowanych
szponiastych, co jest kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że tezę o
pasożytnictwie lęgowym myszołowa
względem bielika należy uznać za mało
prawdopodobną. Ponadto pisklęta myszołowów widoczne zarówno na zdjęciach
we wspomnianych wcześniej publikacjach
Hussonga (1990), Görke i in. (2015) oraz
Neumana i Schwarza (2016), jak i sfotografowane w 2018 r. na Opolszczyźnie, są
w różnym wieku, co wyklucza sytuację,
że mogły się one wykluć w gnieździe bielika po złożeniu jaj przez samicę myszołowa. Warto również wspomnieć o fenologii lęgów obydwu gatunków. Bieliki w
Europie Środkowej najczęściej składają
jaja od trzeciej dekady lutego do pierwszej
dekady marca. W Wielkopolsce pierwsze
jajo złożyły średnio 9.03 (N=9), a na Pomorzu 6.03 (N=8) (Mizera 1999). Kontrole gniazd bielika przeprowadzone w
ramach monitoringu stanowisk lęgowych
tego gatunku w województwie opolskim
wykazały, że pary, które przystąpiły do lęgów, wysiadują już w pierwszej dekadzie
marca, a do wyjątków należą lęgi późniejsze (A. Czubat – inf. niepubl.). Natomiast myszołów w Europie Środkowej

rozpoczyna składanie jaj od połowy
marca, najczęściej w pierwszej połowie
kwietnia (Mebs i Schmidt 2014). Badania populacji myszołowa w okolicy Halle
na terenie Niemiec wykazały, że w latach
1986-1990 ptaki rozpoczynały składanie
jaj przeciętnie 12.04 (N=246) (Schönbrodt
i Tauchnitz 1991), a w latach 1991-1998
11.04 (N=332) (Schönbrodt i Tauchnitz
1999). Bielik wysiaduje jedno jajo 38 dni
(Mizera 1999, Mebs i Schmidt 2014). Samica myszołowa musiałaby więc znieść
swoje jajo do gniazda, na którym znajdowałyby się wyklute już pisklęta bielika lub
jaja w końcowym okresie inkubacji. Musiałaby to w dodatku zrobić przeganiając
dorosłego bielika lub w jego obecności.
Tym samym tezę z pierwszych publikacji
o pochodzeniu myszołowów w gniazdach
bielika w wyniku pasożytnictwa lęgowego
należy uznać za błędną, a opisane przypadki wynikają z drapieżnictwa bielika
wobec innych gatunków szponiastych i
związane są ze zjawiskiem adopcji międzygatunkowej.
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Summary
This paper presents the information
about nests of the White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla containing young Common Buzzards Buteo buteo. A total number of 19 such cases has been described
from the area of Poland. Most of them
have been recorded in Silesia (N=7), in
Western Pomerania (N=5), in Lubuskie
Province (N=3) and near Lublin (N=2).
Single cases have been reported from the
provinces of Mazovia and Wielkopolska.
The collected material does not support
the hypothesis of the Buzzard brood parasitism. In contrast, it seems that some
prey items of White-tailed Eagles are taken alive to their nest, and sometimes survive until fledging, provisioned by their
foster parents. It is possible that begging
calls of the young stimulate their feeding
by adult White-tailed Eagles and reduce
the predator instinct in their nest.
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