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tions on the Mietkowski Reservoir in the autumn of 2002 rank among the largest
known from the migration and wintering areas of this species.
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POMYLNY LÊG MYSZO£OWA BUTEO BUTEO
PRZY RUCHLIWEJ TRASIE SAMOCHODOWEJ
Wysoka liczebnoæ myszo³owa i typ zasiedlanych rodowisk powoduj¹,
¿e gatunek ten podlega niemal sta³ym kontaktom z cz³owiekiem. Mimo to
pozostaje ptakiem doæ p³ochliwym, a gniazdowanie w miejscach intensywnej aktywnoci ludzkiej nadal nie jest czêste. Ci¹gi komunikacyjne s¹
przez myszo³owa regularnie wykorzystywane w okresie zimowym jako ¿erowisko, jednak przypadki lêgów w bezporednim s¹siedztwie dróg nale¿¹
do rzadkoci (Stowasser 1965, Wittenberg 1981). Jeden z takich przypadków przedstawiono w niniejszej notatce.
25 IV 03 ko³o miejscowoci Radzików na SW od Wroc³awia znaleziono
gniazdo myszo³owa zawieraj¹ce 2 jaja. Znajdowa³o siê ono w odleg³oci
180 m od granicy wsi, w pasie drzew rosn¹cych wzd³u¿ miêdzynarodowej
trasy samochodowej E67. Drzewa, g³ównie jesiony Fraxinus excelsior (niewielka domieszka topól Populus sp.) ros³y w odleg³oci 5 m od krawêdzi
jezdni i mia³y wysokoæ 13-14 m. Gniazdo umiejscowione by³o na jesionie
na wysokoci 10,8 m od ziemi. Klucie nast¹pi³o ok. 20 V, za wylot piskl¹t
z gniazda  5-8 VII (8 i 9 VII obserwowano lotne m³ode). Otoczenie stanowi³y intensywnie u¿ytkowane i bezlene tereny rolnicze. Oprócz drzew
wzd³u¿ drogi jedyne potencjalne miejsca gniazdowe stanowi³ ok. 150 metrowy zadrzewiony rów przebiegaj¹cy prostopadle do szosy tu¿ obok gniazda
oraz ma³e zadrzewienie ródpolne po³o¿one 250 m dalej. W zadrzewieniu
tym myszo³owy gniazdowa³y w poprzednich latach, ale w omawianym sezonie do lêgu tam nie dosz³o. Jest prawdopodobne, ¿e tegoroczny lêg przy
szosie dotyczy³ tej samej pary.
Droga E67 jest jedn¹ z najruchliwszych miêdzynarodowych tras tranzytowych w po³udniowo-zachodniej Polsce, mimo i¿ jest jednopasmowa.
Trzykrotne 15-minutowe pomiary (25 IV, 23 V i 18 VI) realizowane poza
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godzinami szczytu wykaza³y, ¿e na odcinku przy gniedzie myszo³owa natê¿enie ruchu wynosi³o 12,6 pojazdu na minutê, w tym 15% stanowi³y
samochody ciê¿arowe. Wysiaduj¹cy ptak nie reagowa³ na ha³as i przeje¿d¿aj¹ce auta, nawet gdy górna krawêd du¿ych samochodów ciê¿arowych znajdowa³a siê w odleg³oci zaledwie kilku metrów od gniazda.
Opisany przypadek lêgu w bezporednim s¹siedztwie tej drogi jest pierwszym, jaki zaobserwowano na ok. 40-kilometrowym jej odcinku, objêtym
corocznymi obserwacjami od 1993 roku (Wuczyñski 2003 oraz mat. niepubl.). Nie stwierdzono tak¿e podobnych przypadków na przyleg³ym obszarze 240 km2 Równiny Wroc³awskiej, gdzie populacjê lêgow¹ myszo³owa
badano w latach 1994-1996 (Burak 2002). Dane te potwierdzaj¹ niecodzienny charakter opisanego lêgu.
Przyczyn¹ podejmowania przez ptaki drapie¿ne lêgów w takich nietypowych miejscach mo¿e byæ konkurencja, presja drapie¿nicza lub tradycje lokalne w wyborze lêgowisk, lecz zwykle jest to brak innych, dogodniejszych miejsc gniazdowania (Newton 1990). Znikoma powierzchnia zadrzewieñ na omawianym obszarze mog³a byæ tak¿e przyczyn¹ podjêcia opisanego lêgu przy szosie. W terenach intensywnego rolnictwa zadrzewienia
wzd³u¿ dróg stanowi¹ jedne z nielicznych dostêpnych miejsc gniazdowania, niestety bywaj¹ usuwane w imiê bezpieczeñstwa jazdy na drodze. Tymczasem odpowiednio zagospodarowane obrze¿a dróg mog¹ odgrywaæ istotn¹
rolê w ochronie ptaków drapie¿nych, przyczyniaj¹c siê do potencjalnego
wzrostu liczebnoci lokalnych populacji (Meunier i in. 2000). Opisany lêg
myszo³owa przy ruchliwej drodze potwierdza potrzebê ochrony alei przydro¿nych, lecz tak¿e ich uwa¿nego monitorowania pod k¹tem lêgów tego
i innych gatunków drapie¿ników.
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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 international road in Lower Silesia (SW Poland). The example underlines the importance of
wooded roadsides for raptors protection in the regions under intensive farming.

Andrzej Wuczyñski
Instytut Ochrony Przyrody PAN
Dolnol¹ska Stacja Terenowa
Podwale 75, 50-449 Wroc³aw
e-mail: a.wuczynski@pwr.wroc.pl

WYSTÊPOWANIE P£OMYKÓWKI TYTO ALBA
W OKOLICACH G£OGÓWKA
P³omykówka nale¿y do gatunków sów cile zwi¹zanych z cz³owiekiem.
Wystêpuje zarówno w krajobrazie rolniczym, jak i w miastach. Obserwowany w wielu miejscach spadek liczebnoci t³umaczony jest g³ównie zanikaniem miejsc dogodnych do gniazdowania i chemizacj¹ rolnictwa wp³ywaj¹c¹ negatywnie na bazê pokarmow¹ p³omykówki (Hagemeijer i Blair
1997; Kitowski 1999; Tomia³ojæ i Stawarczyk 2003). Obiekty sakralne,
które s¹ g³ównym miejscem gnie¿d¿enia siê tych sów, s¹ ostatnio czêsto
remontowane co wi¹¿e siê z likwidacj¹ miejsc wlotowych na wie¿e i strychy. Natomiast nowe kocio³y najczêciej nie nadaj¹ siê do zasiedlenia
przez ten gatunek.
W latach 2002-2003 cz³onkowie Górnol¹skiego Ko³a Ornitologicznego
wykonali liczenia p³omykówki w okolicach G³ogówka (woj. opolskie). Badania mia³y na celu okrelenie rozmieszczenia i liczebnoci gatunku oraz
zmian liczebnoci w porównaniu do danych z tego terenu z lat 1980.
Wyszukiwanie p³omykówki prowadzono na obszarze 197 km2, który
stanowi³ fragment wiêkszej powierzchni kontrolowanej w latach 1984-87
przez Kopija (1990). Oprócz centralnie po³o¿onego miasta G³ogówek na
terenie badañ znajduje siê 28 wsi. Na powierzchni znajduj¹ siê 22 obiekty
sakralne, w tym 1 opuszczony koció³ i 1 kaplica. W wiêkszoci s¹ to budowle 100-letnie lub starsze, zbudowane w stylu barokowym z wysokimi
wie¿ami. Krajobraz powierzchni jest typowo rolniczy z rozleg³ymi polami
uprawnymi. Na bardzo ¿yznych glebach uprawiane s¹ g³ównie zbo¿a,
a tak¿e kukurydza i rzepak. Brak jest lasów, a zadrzewienia ródpolne s¹
nieliczne. Liczne drogi pomiêdzy wsiami obsadzone s¹ najczêciej topola-

