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MATERIAŁY DO EKOLOGII ROZRODU GŁOWIENKI 
(AYTHYA FERINA) NA STAWACH MILICKICH 
ON THE BREEDING ECOLOGY OF POCHARD 
(AYTHYA FERINA) AT WLICZ FISH-PONDS 

Celem badań  /V-VIII 1975m/było poznanie niektórych aspektów 
ekologii rozrodu głowienki, a szczególnie określenie sukcesu 
lęgowego. Poszukiwania gniazd prowadziłem w trzech rodzajach 
siedlisk: w łanach roślinności wodnej wynurzonej /twzcina, pał-
ka i turzyce!, na wyspach z roślinnością  trawiastą, krzewami 
i drzewami / kontrolowałem 12 wysp/ oraz w dwóch koloniach 
śmieszki /Larus ridibundue/. Łącznie kontrolowałem wybrane 
miejsca na 9 stawach o sumarycznej powierzchni 930 ha. Zna-
lazłem 230 gniazd, z których 176 zawierało pełne zniesienia. 
Liczba jaj w pełnym zniesieniu wahała Się  od 4 do 36, najczęś-
aie4 od 6 do 9 jaj. Przyjąłem, te zniesienia powyżej 14 jaj 
pochodziły od co najmniej dwóch samic- brednia wielkość  poje-
dynczego zniesienia wynosiła 8,5 jaja• Głowienki przystąpiły do 
lęgów w I dekadzie maja, a największe ich nasilenie miało 
miejsce w II i III dekadzie tego miesiąca. Średnia wielkość  
zniesienia w czerwcu /6,8 jaja/ była znacznie niższa niż  w 
maju /10,5 jaja/. Wynikało to - prawdopodobnie - z przewagi 
w czerwcu zniesień  uzupełniających, które są  z reguły mniejsze. 

Straty w lęgach dla całej badanej populacji wynosiły 53,5%. 
Były one najniższe w kolonii śmieszek /33%/ oraz na wyspach 
/34%!,a na pozostałym terenie /głównie trzcinowisks/ wynosiły 
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at 80%. Niskie straty w dwu pierwszych miejscach prawdopodob-

nie wynikały m istnienia "parasola ochronnego" w postaci ko-

lonii śmieszek, niedostępności tych miejsc dla drapieżników 
naziemnych oraz z faktu, że na wyspach głowienki zaczynały 
lęgi później, tzn. wtedy, gdy bujnie rozwinięta roślinność  da-

wała dobre ukrycie gniazdom. Wysokie straty w innych miejscach 

przypisuję  intensywnej penetracji tych miejsc przez drapieżni-

ki /również  lądowe/ w połączeniu ze słabym rozwojem wegetacji 
w początkach_ maja oraz ingerencji człowieka. W lęgach nie 

zniszczonych przez drapieżniki wykluło się  tylko 44,3% jaj 
/n=1934/. Nie wyklute jaja pochodzą  z lęgów opuszczonych 

/74,5%/4 także w udanych lęgach z części jaj nie wykluły się  

pisklęta /13,5%slobalnej liczby jaj/. Pozostałe 12% stanowią  

jaja złożone poza gniazdem. Procent jaj nie wyklutych wzrastał  

z wielkością  zniesienia /ryc.1/. 
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Udział  różnych przyczyn utraty lęgu był  następujący: dra_ 

pieżnintwo /głównie wrona siwa/ - 36%?  porzucenie gniazda - 32%, 

ingerencja prowadzącego badania - 2 i zatopienie lęgu - 4%. 

Wysoki udział  ingerencji badającego w stratach wynikł  głównie 

z powodu opuszczenia przez wszystkie samice lęgów w dwóch sku-

pieniach gniazd kontrolowanych przez prowadzącego badania. 

Lęgi głowienki w koloniach śmieszek miały pewne cechy odręb-

ne od pozostałych. Gniazda występowały tu w wyższym zagęszcze-

niu, z czym prawdopodobnie związane było częstsze występowanie 

tu pasożytnictwa 3.ęgowego. Stąd zniesienia z uwegłędnieniem 

lęgów podwójnych - były tu przeciętnie większe /11,8 jaja, 

X26/ niż  na pozostałym terenie /9,2 jaja, n=135/. Średnia 

produkcja piskląt na lęg zakończony sukcesem wynosiła w gniaz-

dach głowienek usytuowanych w koloniach śmieszek 9,5 pisklęcia, 

a poza nimi - 8,1 pisklęcia. W kolonii mew występowała przy 

tym duża synchronizacja przystępowania głowienek do lęgów 

/I połowa mają7, przez co wzrastała szansa wyklucia się  mło-
dych z podrzuconych jaj. 

Częste było też  występowanie zniesień  mieszanych. Znalazłem 

30 gniazd głowienki /17% zniesień/ z podrzuconymi jajami krzy-

żówki /Anas platyrhynchos/, podgorzałki /Aythya nyroca/ i czer-

nicy /Aythya fuligulą7. W 28 gniazdach innych gatunków kaczek 

znalazłem od 1 do 5 jaj głowienki. W 4 przypadkach do jednego 

gniazda zniosły się  samice 3 różnych gatunków. 

Straty wśród młodych, po opuszczeniu gniazd, oceniłem na 

podstawie wielokrotnego liczenia wielkości rodzin. Wyróżniłem 

3 kategorie wieku młodych: do 2 tygodni, 2-4 tygodnie 1:powyżej 

4 tygodni. Znając średnią  liczbę  wyklutych młodych na jedną  sa-

micę  /8,14/, można było określić  wysokość  strat wśród młodych 

w poszczególnych kategoriach wieku. Srednia wielkość  rodziny 

młodych w wieku do 2 tygodni wynosiła 6,54, a więc straty się-

gały 19,6%. Srednia wielkość  rodziny 2-4 tygodniowych piskląt 

/5,61/wskazuje, że straty w tym okresie życia wynioały 
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Straty wśród piskląt w wieku powyżej 4 tygodni /średnia wielkość  
rodziny - 5,07 młodego/ wynosiły 7,6%, a więc wraz z wiekiem 
malała wyraźnie śmiertelność  młodych. Najbardziej krytycznym 
okresem były pierwsze dwa tygodnie życia. Na podstawie bezpo-
średnich obserwacji mogę  ocenić, że główną  przyczyną  strat 
wśród młodych łydo drapieżnictwo, a rolę  najważniejszego dra-
pieżnika odgrywał  błotniak stawowy /Circus aeruginosus/. Prawdo-
podobnie pewną  rolę  odgrywały tu także wrony i drapieżne ssaki 
/lis, kunowate/. Łączne straty wśród młodych, które oceniłem 
na 37,6%, mogły być  w rzeczywistości wyższe, gdyż  około 7% sa-
mic wodziło tylko 1-2 młode, Jeżeli one zginęły, samica przyłqr  
czała się  do grup pierzących się  ptaków. Można przypuścić, że 
w niektórych przypadkach nastąpiło to tak szybko, że młode w 
ogóle nie zostały zarejestrowane przez prowadzącego obserwacje. 

W najbliższych latach planuję  badania pasożytnictwa lęgowego 
u grążyc. 

Sumery 

During 1975 breeding season, 230 nests of Pochard were 
checked including 176 nests which contained a full clutch. 
Clutch size was 4-36 eggs /mainly 6-9 eggs/. The assumption 
was made that clutches larger than 14 eggs originated from 
two females. So, the average clutch eize was estimated to be 
8,5 eggs /10,5 in May and 6,8 in June/.Birds nesting in 
Black-headed Guli /Larus ridibundus/ colonies suffered smaller 
brood losses /33%7, in comparison to 34% on smali islands and 
80% on the rent of the study area. In guli colonies Pochards 
breed also in higher density and the intraspecific nest para-
sitism was more common there but owing to high laying Synchro-
nieation the additional eggs hatched here more often than in 
other parte of the study area. Theaverage duckling production 
per nest was higher among Pochards breeding in gull. colonies. 
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Brood losses were caused by predation /36%/, deeertion /32%/, 

disturbance by man /28%/ and overflooding /4%/. The losses 

among ducklings during firet two weeks of life were 19,6%,in 
2-4 weeks old - 10,4%, and in thoee more than 4 weeks old-7,6%. 

Altogether the losses among ducklings were estimated at 37,6%. 

The main reason of the losses proved to be predation, especially 

by, Marsh Harrier /Circus aeruginosus/. In the following yeare 

the author is going to carry out some study on intra - and 

interspecific nest parasitism in Pochard. 


