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WYNIKI BADAŃ NAD POPULACJA GĘSI GĘGAWY
(ANSER ANSER) NA STAWACH MILICKICH
POPULATION STUDY OF GREYLAG GOOSE
(ANSER ANSER) BREEDING AT MILICZ FISH-PONDS

Populacja milicka gęgawy należy do największych w środkowe
Europie. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z końca =X w. W początkach bieżącego stulecia liczyła ona około 400 par /Pax 1925/.
W czasie i po II wojnie światowej nastąpił drastyczny spadek
liczebności gęgawy do kilkudziesięciu par /Szarski 1950/, co
było wynikiem kłusownictwa i źle dobranych czasów ochronnych.
Pod koniec lat pięćdziesiątych/ po utworzeniu w Dolinie Baryczy
obszaru chronionego, liczba lęgowych gęsi zaczęła wzrastać i
obecnie osiągnęła poziom 320 - 350 par.
Szczegółowymi badaniami objęto tylko część populacji milickiej, zasiedlającej kompleks stawowy Stawno. Przedstawione wyniki dotyczą badań z lat 1972 - 1979•
Liczba par lęgowych w poszczególnych latach wynosiła:
1972

1973-
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132

154

136

145

122

141

146

123
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Termin rozpoczynania niesienia się związany był ściśle z
zanikiem pokrywy lodu na stawach. Dopiero bowiem wtedy gniazdom, umieszczonym zwykle na wyspach z trzcin, nie zagrażały
/ lub zagrażały w mniejszym stopniu/ drapież ne ssaki /lis,
pies, kuna, tchórz/. Ich działalność może mieć szczególnie
silny wpływ na populację gęsi, ponieważ atakują one nie tylko
lęgi, ale przede wszystkim wysiadujące samice. Gęsi nigdy jednak nie rozpoczynały składania jaj przed 25 lutym, nawet przy
braku lodu. Odgrywały tu zapewne rolę przyczyny fizjologiczne.
Pełne zniesienia zawierały od 2 do 12 jaj. Jeśli były większe, to pochodziły od dwóch lub więcej samic. 3rednia wielkość
zniesienia w różnychLlatach wynosiła od 4,9 do 5,6 jaja, a
średnia wieloletnia - 5,3 jaja. Nie stwierdzono statystycznie
istotnych zależności między terminami rozpoczynania lęgów w
poszczególnych sezonach a średnią wielkością zniesienia, co
wyraźnie występuje np. u innych gatunków gęsi gnieżdżących się
w tundrze: Srednia aielkość zniesienia malała w miarę upływu
sezonu /67 jaja na podzątku do 4,1 pod koniec sezonu/..Nie
atwierdzono'powtórnego składania jaj przez gęsi, którym zostało zniszczone kompletna jut zniesienie.
Sledzegie losów poszczególnych gniazd pozwoliło ustalić,
te sukces lęgowy determinowany był dwoma głównymi czynnikami:
drapie ż niciwem i dezerc-jet /opuszczaniem
gniazd przez samice/.
Straty powodowane przez drapieżnictwo /splądrowanie gniazd
przez wronę, błotniaka stawowego, dzika/ wyniosły w poszczególnych latach od 12,3 do 28,7%; średnio - 20,a%. Straty wskutek dezercji wynosiły od 12,3 do 26,6%; średnio - 20,7%. Straty z innyóh przyczyn wahały się od 1 do 6,9%; średnio - 2,7%.
T sumie,liczba nieudanych lęgów wynosiła w poszczególnych latach od 31 do 53,V

średnio - 44,2%.
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Efektywność lęgów udanych, z których wykluło się i opuściło
gniazdo przynajmniej jedno .pisklę, była wysoka i wynosiła od
87,9 do 94,1% wyklutych piskląt w stosunku do liczby zniesionych jaj. Para, której lęg się udał, produkowała średnio 4,9
pisklęcia. Jeśli przeliczyć ogólną liczbę wyklutych piskląt
na wszystkie pary, które założyły gniazda, okaże się, iż jedna
para lęgowa gęsi produkowała rocznie średnio 2,9 pisklęcia.
Przeżywalność młodyph od momentu wyklucia do uzyskania przez
nie zdolności latania wynosiła od 66,7 do 79,6%; średnio -72,5%.
Tylko w 1979 r. z powodu specyficznych warunków, umożliwiających
silna penetrację stawów przez drapieżne ssaki /wyjąłkowo niski
poziom wody!, wyniosła ona. zaledwie 35,8%. Duła przeżywalność
młodych w warunkach normalnych była wynikiem tego, że gęsi
w okresie dorastania nie wychodziły ze stawów, a więc były
bardziej zabezpieczone przed naziemnymi drapieżnikami. Średnia
liczba lotnych młodych, wyprodukowanych przez jedną parę gęsi
w ciągu jednego sezonu, wyniosła zatem 2,1 osobnika. Straty
do tego momentu - w stosunku do potencjalnej produkcji /liczby
złożonych jaj/ - wyniosły średnio 60,5%. Była to produkcja wystarczająca do utrzymania badanej populacji na ustabilizowanym poziomie.
Szczegółowe wyniki badań zostaną opublikowane w Acta Ornithologice: Population studies of Greylag Goose, Anser anner, breeding in Barycz valley, Poland.
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Sumnary
This is a ehort report of the etudy carried out in 1972-1979
on one of the group of fish-ponda in Barycz volley. Puli results will be published in Acta Ornithologica. The number of
breeding pairs in particular years in the studied area is
shown in a table. The whole population in volley consists of
320-350 paire. Geese bred there mainly in the islets of reed.
Egg-laying started after ico-cover melted but never before
25th February. When ice-cover exists, such predators as Dog,
Fox, Martin and Polecat can easily approch the nest on the
islet and kilt incubating fornale. The clutch-size ranged Prom
2 to 12 eggs /g = 5,3/. It decreased during the season. 21% of
broods_ were completely destroyed by predators /mainly Hooded
Crow but also Marsh Sarrier and Wild Boar/ and 21% of broode
were deserted. In average 56% of broods were successful /produced at least one gosling/. 72% of hatched goelings survived
to the age of flying ability. It means that one breedihg pair
produced 1,1 fledglings.In the studied population such reproduction rata was enough to halane losses.

