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WSTĘPNE WYNIKI BADAt NAD ZNAKOWANĄ POPULACJĄ TRZCINNICZKA
/ACROCEPHALUS SCIRPACEUS/ W REZERWACIE „STAWY MILICKIE"
Study on colour ringed breeding population of Reed ivarblers
_/Acrocephalus scirpaceus / at Milicz fish-ponds

W roku 1970 rozpoczęto na terenie stawów milickich badania ekologiczne nad wybraną populacją trzcinniczka /Acrocephalus scirpaceus/ na stawie „Słoneczny" i kontynuowano je
do roku 1974. Jednocześnie od roku 1972 prowadzono na tym
samym terenie akcję obrączkowania ptaków trzcinowisk w okre-

sie lęgowym. Większość uzyskanych tą drogą materiałów już
opublikowano /Dyrcz 1974, 1979 i 1981/ lub złożono w formie
maszynopisów prac magisterskich w Zakładzie Ekologii Ptaków
UWr. /Surdyk 1975, Szeremeta 1977, Włoszczyńska 1981/. Gatunek ten badany był także na innych obszarach występowania
/Beier 1981, Brown i Davies 1949, Catchpole 1972 i 1974,
Olschlegel 1981, Springer 1960/. M_mo tak wielu znanych juz
faktów dotyczących biologii trzcinniczka, pozostało jeszcze
kilka ciekawych, a nie wyjaśnionych zagadnien. Do najbardziej interesujących należą:
- zbadanie czynników odpowiedzialnych za nierównomierne rozmieszczenie gniazd, które miejscami tworzą wyraźne skupienia
- określenie wpływu czynników behawioralnych, a szczególnie
zachowania terytorialnego na zagęszczenie populacji lęgowej

- wykazanie wpływu czynników środowiskowych na ewolucję be-
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hawioru rozrodczego i socjalnego u badanego gatunku.
W roku 1980 rozpoczęłam badania nad indywidualnie oznakowaną populacją trzeinniczka, stawiając sobie za cel rozwiązanie powyższych problemów. Zi chwili obecnej, po dwóch
sezonach badań, zebrany materiał pozwała na podjęcie dyskusjii na temat wpływu czynników behawioralnych i środowiskowych na ekologię gatunku.
Obserwację prowadzono od chwili pojawienia-się pierwszych osobników, aż do zakończenia okresu lęgowego. Przez
cały okres badań odławiano ptaki dorosłe, znakując je obrączką metalową i kombinacją obrączek kolorowych Pisklętom
w gniazdach i młodym z danego roku nakładano tylko obrączkę
metalową, Indywidualnie oznakowane ptaki obserwowano przy
gniazdach oraz z Wież ustawionych w trzcinach, posługując
się lornetką 83[30. Przez cały sezon lęgowy kontrolowano powierzchnię celem wyszukania wszystkich gniazd. Ogółem objęto
obserwacjami 25 par i 60 gniazd w

r. 1980 oraz 28 par i 56

gniazd w 1981 roku. Przy wyznaczaniu granic terytoriów w okresie ich zajmowania przez samce, posługiwano się magnetofonem. U późniejszym okresie z uwagi na brak reakcji lub
bardzo słabą reakcję na odtwarzany z taśmy śpiew trzcinniczka, opierano się głównie na obserwacjach, uznając za terytorium maksymalny obszar, z którego para przeganiała inne osobniki tego gatunku, badaniami objęto trzcinowisko o powierzchni około 2 ha, stanowiące wyraźnie wyodrębnioną część szerokie6o pasa trzcin przy południowej grobli stawu Słonecznego.
Zasiedlanie trzcinowiska przez pary trzcinniczków było
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rozciągnięte w czasie i trwało od połowy maja do połowy
czerwca. Pierwsze samice przylatywały dużo wcześniej niż następował szczyt przylotu samców. W tej sytuacji część par
budowała gniazda, a nawet powtarzała lęgi w czasie, gdy
trwał jeszcze przylot pozostałej części populacji /Ryc. ł/.
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Ryc. 1. Zmiany liczebności trzcinniczków na terenie badań
w roku 1981.
Fluctuation of Reed Warbler number in the study
area in 1981.
Brak synchronizacji rozpoczynania lęgów oraz duże straty
spowodowane drapieżnictwem /średnio 78%/ sprawiły, że przez
większą część sezonu lęgowego spotykało się na bad,,nej powierzchni osobniki znajdujące

się na wszystkich etapach roz-

rodu /samce bez samicy, pary budujące gniazda, wysiadujące
jaja, wychowujące pisklęta lub karmiące podloty/. Stwarzało
to poważne trudności przy dokładnym określeniu liczby par
lęgowych tym bardziej, że lęgi powtarzane znajdowały się
nawet w odległości 90 m od poprzedniego gniazda. Jedynie
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indywidualne znakowanie osobników umożliwiło obserwacje losów poszczególnych par.
Z powyższymi cechami biologii łęgowej trzcinniczka
związane jest specyficzne zachowanie terytorialne. Trzcinniczek posiada terytorium typu B, co oznacza, że większość pokarmu zbiera poza granicami rewiru. Główną bazą pokarmową
dla ptaków są drzewa przy grobli i las olchowy. Sukcesywny
przylot samców sprawił, że początkowo nieliczne i duże terytoria /średnia wielkość około 800 m2/ malały w miarę upływu czasu i wzrostu zagęszczenia populacji,do 200 m2. Na ogól
samce osiedlały się na stałe w raz wybranym terytorium, dwukrotnie zdarzyło się jednak, że właściciel zmieniał rewir,
a 4 samce, które nie zdobyły samic, opuściły kontrolowaną
powierzchnię po 5-9 dniach, przenosząc się na inny obszar.
Samce reagowały na każdego ptaka jaki pojawił się w ich
rewirze, podlatując w kierunku intruza. Z reguły obcy ptak
unikał spotkania i uciekał, a właściciel terytorium leciał
za nim daleko, przekraczając granice swojego rewiru. Po
chwili jednak wracał i kontynuował śpiew. Takie zachowanie
jest nie tylko skutecznym sposobem przeganiania rywali, ale
także utrzymuje samca w ciągłej gotuwości do połączenia się
z samicą, która może w każdej chwili pojawić się w jego rewirze. W wybranym przez siebie terytorium samce posiadają
kilka ulubionych miejsc, z których śpiewają. Punkty śpiewu
umieszczone były z reGuiy w centrum rewiru. Samce opuszczały
co tylko na krótko lecąc do lasu na żer, lub przeganiając
intruza. Zdecydowaną większość czasu spędzały w terytorium
intensywnie ś piewając. Wydaje się, że śpiew samca jest bar-

dzo ważnym i wystarczający-m dowodem własności terytorium,
gdyż nowo osiedlające się ptaki zajmowały tereny wolne lub
w przypadku ich braku „wciskały się" między już istniejące
terytoria. Wtedy jednak okupowały tylko niewielką część rewiru rywala. W sytuacji konfliktowej samce ustawiały się naprzeciw siebie w niedużej odległości i głośno śpiewały. Zazwyczaj już po kilkunastu minutach ptaki godziły się na nowe
granice rewirów i akceptowały sąsiada. Było to wyraźnie widoczne, kiedy obserwator ustalający dokładne granice terytoriów znajdował się na granicy dwóch rewirów i odtwarzał z
magnetofonu obcy śpiew trzcinniczka. Wtedy oba sąsiadujące
samce wykazywały zaniepokojenie, zbliżały się na odległo ść
2-3 m od magnetofonu i głośno śpiewały. Znajdowały się wtedy
bardzo blisko siebie, ale reagowały agresywnie tylko na
„wspólnego wroga", którego wprawdzie nie widziały, ale słyszały jego śpiew. Po połączeniu się w pary diametralnie
zmieniły swoje zachowanie. Samce przestawały śpiewać i bronić granic rewirów. Zajęte były wyłącznie tokowaniem wokół
samicy. Zaraz po pojawieniu się w terytorium samca, samica
wybierała miejsce na gniazdo. Często zdarzało się, że znaj-.
dowaIo się ono poza granicami rewiru, a czasem nawet w obcy
terytorium /na 61 skontrolowanych gniazd 15 było zbudowanyc._
poza rewirem/. Obszar, po którym poruszała się samica był
również o wiele większy niż terytorium samca, z którym sic
połączyła i wynosił 1000-1600 m2. Partner towarzyszył jej
wytrwale w wędrówkach w poszukiwaniu żeru i materiału na
gniazdo, tokując i podążając za nią „krok w krok". Ud,- samica zbudowała już gniazdo i złożyła w nim jaja, teren bro-
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niony; z którego para odganiała wszystkie obce ptaki ograniczał się do najbliższego otoczenia gniazda.
Zanik behawioru terytorialnego mial ogromny wpływ na
zagęszczenie populacji lęgowej, gdyż umożliwił innym trzcinniczkom osiedlanie się w rewirach samców, które miały już
gniazda. W roku 1980 obserwowano przypadek zajęcia przez
trzy kolejne samice niemalże tego samego rewiru /Ryc. 2/.
Nie wszystkie jednak samce posiadające terytoria łączyły
się w pary. W r. 1980 obserwowano trzy samce, a w 1981 r.sześć samców nie posiadających gniazda. Również okres upływający od chwili zajęcia rewiru przez samca do momentu zdobycia samicy wahał się w szerokich granicach /od 1-26 dni/.
Bliższa analiza wykazywała, że na szybkość łączenia się w
pary duży wp ływ miał wiek ptaka. W r. 1981 aż 78% samców,
które połączyły się z samicą przed upływem tygodnia, to ptaki co najmniej dwuletnie.
Fakt, ze samice poruszają się po całym obszarze trzejnowiska,nie zważając-na granice rewirów i często wybierają
miejsce na gniazdo poza ich granicami nasuwa przypuszczenie,
że kierują się one w większym stopniu jakością samca niż cechami terytorium.
W związku z przytoczonymi obserWacjami nad biologią lęgową trzcinniczka rodzi się pytanie: jaką rolę odgrywa u te14-12 terytorializM? Analiza danych dowodzi, że rewir
go gat,',
nie pełni tu roli bazy pokarmowej. Nie zapewnia również równomiernego rozmieszczenia gniazd, a więc tym samym nie przeciwdziała drapieżnictwu. Terytorializm u trzcinniczka pełni
wyra,2ną funkcję seksualną, mającą na celu jak najlepszy do-
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Ryc. 2. Sukcesywne zmiany terytoriów na wybranym fragmencie terenu badań, a położenie gniazd.Schemat obrazuje nakładanie się granic terytoriów wymijających
się w czasie oraz fakt, że gniazdo może być umieszczone poza terytorium samca.
Successive changes of territories /on the e:cample
of a chosen part of the study area/ and nest occurence. The scheme shows: the coincidence of the
territory boundaries not identical in time; and
the fact that a nest may be out of the male territory.
Objaśnienia symboli:
M 2 - numer samca male's number
- granice terytorium territory boundaries
- gniazdo nest
13 V - 24 V - okres obrony terytorium przez samca
period in which territory was defended
otwarte lustro wody open water
❑

- trzcinowiśko reed-bed
- grobla dike
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bór samca i samicy przed przystąpieniem do rozrodu. Wydaje
się, Że ten typ zachowania terytorialnego, jaki obserwujemy
u trzcinniczka, posiada charakter przejściowy i może stanowić etap pośredni w ewolucji prowadzącej od behawioru terytorialnego do kolonijnego gnieżdżenia

się

spotykanego u

niektórych gatunków ptaków.
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Summary
The study individually colour ringed population of Reed
Warbler at Milicz fish-ponds started in 1980, and was continued in 1981. The study area comprised 2 hectares of reedbeds with 25-30 breeding pairs. This gives density of 125130 pairs per 10 ha. The study was focused on territorial
behaviour and especilly on the influence of this behaviour
on nest distribution and the density °f breeding populatioil
as well. It was found that the territor- v for Roed Warbier
does not serve as a food resource because most.of the foo,:.
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was collected outside the territory - in a smali wood, and
in trees and bushes in the vicinity of the reed-bed. Intensive male territorlai behaviour was limited to a relatively
short period. This period lasted from the time of territory
establishing to that of female arriving. Paired birds defonded only a smali arca close to the nest. The first brood
nest was sometimes situated out of the original male territory. Females moved freely through the whole reed-bed, especially when foraging and collecting nest-material. The nestsite was selected by the female, which did not pay much
attention to the original male territory boundaries. As several. pairs often preferred the same part of the reed-bed,

a bose aggregation of nests was common. Older males /recognized on thc, basis of colour ringiagf.found mates earlier
in the breeding season than younger ones did, and mating
period was shorter with older males. The provisional hypothesis is that territory for Reed Warbler serves mainly as
a place.of pair formation, and helps the selection of a good

