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EKOLOGIA ROZRODU WRONY SIWEJ /CORVUS- CORONE CORNIX/ NA STA,WACH MiLICKICH
Breeding ecology of Hooded Crow /Corvus corone cornix/ at
ailicz fish-ponds

Obserwacje prowadzono w latach 1980-81. Szczególną uwagę poświęcono drapieżnictwu i jego wpływowi na produkcję populacji. Terenem badań był rezerwat „Stawy Milickie", kompleks ,,Stawno. /51°30'N 17°30"E/ o powierzchni 23 km2. Stawy zajmują 2/3 badanego obszaru, ląd stały stanowią groble,
wyspy, niewielkie powierzchnie pól, łąk oraz 4 kilkunastohektarowe fragmenty zwartych zadrzewień. Groble oraz częśc
wysp porośnięte są dębami, olchami, wierzbami i brzozami.
Łącznie kontrolowano 119 zajętych gniazd. Badania o zbliżonym charakterze lecz w innych środowiskach, głównie śródpolnych, były prowadzone w Norwegii /01stad 1935/, Finlandii'
/Tenouvo 1963/, Szwecji /Sondell 1976, Patterson 1977, Loman
1977 i 1980/, Szkocji /Charles 1972, Yom-Tov 1974, Picozzi
1975/, RFN /Wittenberg 1968/ i Szwajcarii trompa 1975, btlhmer 1977/.
Wyniki
Na obszarze rezerwatu gnieździło się,w kolejnych latach
50 i 45 par wron. Zagęszczenie /w przeliczeniu na całą po-.
wierzchnię badań/ wynosiło odpowiednio 2.2 i 2.0 par/km2.
Prawdopodobnie nie było ono ograniczane, ani brakiem miejsc
na gniazda, ani brakiem pokarmu, który w sezonie lęgowym
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wron wydawał się być w nadmiarze. Poza ptakami lęgowymi
stwierdzono stałą obecność stada ptaków nielęgowych. W roku
1980 liczyło ono 65, ,a w 1981 r. 35 osobników.
Gniazda zakładane były niemal wyłącznie na wyspach i
groblach pomiędzy stawami. Ptaki Wnikały zwartych zadrzewień.
Podstawową przyczyną strat lęgowych było drapieżnictwo /Tabela 1 /, a głównymi drapieżnikami kuna /Martes martes/ i
wrona. Presja wrony w obu latach była stała /32% niszczonych
gniazd/, natomiast kuny wyższa w roku 1980. Stwierdzono istotne Statystycznie różnice pod względem wielkości zniesienia, wysokość strat i produkcji młodych, między lęgami na
wyspach, a lęgami z grobli /Tabela.2 i'3 7.

Dyskusja
Duże straty czynione przez drapieżniki spowodowały, że
sukces lęgowy i produkcja młodych w badanej populacji wrony
siwej była bardzo niska./Tabela 4 /, w porównaniu z populacjami badanymi w innych krajach, Wśród dziewięciu badanych
dotychczas, podobnie niską jak milicka produkcję , wykazywał
y
populacje z okolic Brunszwiku /Wittenberg 1968/ i Aberdeen
/-i.om-Tov 1974/ - 1,2 młodego na parę. Główną przyczyn
ą strat
lęgów we wszystkich badanych populacjach było
drapieżnictwo
wrony i to przede wszystkim ptaków ze stada nielęgowego.
Jedynie w Szwajcarii /Tompa 1975/ niska produkcja w
środoWiskach śródpolnych /0,47 młodego na pa'rę/ byla
skutkiem niszczenia większości gniazd przez człowieka.
Stabilno ść strat powodowanych przez wronę /32t w
obu
latach/ pomimo dwukrotnego spadku liozebności stada
ptaków
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niełęgowych, pozwala przypuszczać, że w przypadku badanej
przeze mnie populacji, kanibalami był y pary lęgowe, a nie
stado. Potwierdzają to badania Tenovuo /19(53/, który pisze,
że głównym wrogiem pary lęgowej są jej sąsiedzi. Na badanym
obszarze stwierdziłem występowanie kuny, której duża aktywność była istotną przyczyną niskiego sukcesu lęgowego i niewielkiej produkcji młodych. W ciągu dwóch łat zniszczyła ona
nie mniej niż 35 gniazd /43.2w łęgów/. Różnice w ilości
gniazd niszczonych przez kunę pomiędzy obu latami /TaLeła i/
mogą wynikać ze spóźnionej o około 25 dni,bardzo chIoenej
wiosny x, roku 1980 w porównaniu z rokiem 1981. iak znaczne
opóźnienie sezonu wegetacyjnego spowodowało, że gniazda,
kladane na drzewach długo jeszcze nieulistnionych, były doskonale widoczne i przez to łatwe do znalezienia dla kuny.
Nie można jednak wykluczyć, że wcześniejszy sezon wegetacyjny pośrednio przyczyniał się do zmniejszania liczby gniazd
niszczonych przez kunę, poprzez pojawienie się innego, łatwiej dostępnego dla tego drapieżnika pokarmu. Wywołane chłodniejszą wiosną opóźnienie czasu składania pierwszych jaj i
rozciągnięcie procesu zakładania gniazd, aż do początku maja
/Ryc. 1/, również miało wpływ, poprzez obniżenie średniej
wielkości zniesienia o 0.52 jaja, na niższą w pierwszym roku
badań produkcję młodych. Podobne zjawisko stwierdził Leman
/1980/.
Terytoria na wyspach, zapewniające w dużym stopniu bezpieczeństwo lęgom i wysoką produkcję młodych /Tabela 2./
ptakom, które je zdobędą, są, najprawdopodobniej zajmowane
przez pary najsilniejsze, dominujące w hierarchii. Potwier-
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Tabela 1. Przyczyny strat w lęgach
Reasons of brood 1osses.
•
1981

1980

N

Liczba założonych gniazd
ho. of nests

62

100

57

100

Lęgi zniszczone przez drapieżniki

50

81

31

54

wrona
Hooded Crow

16

32

10

. 32

kuna
marten

26

52

9

29

2

6

10

52

Broods destroyed by predators
W tym /including/:

człowiek
human
ptak drapieżny
raptor
przyczyna niezn.nn,
reason unknown

2
7

4,6

Groble
Dikes

istotnoA6 statystyczna różnic
statistical
sic,nificance

0,6

•
5,11

Wyspy
Islands

t =•2,13

50

9

N

P(0,05

0,97

SD

WielkoSó zniesienia
Clutch size

x

•

NS

3,46

1,39

SD

t = 0,66

2,85

3,22

x

20

9

N

Liczba młodych na
parę z sukcesem
No. of fiedglings
per successful
pair

0,63

2,64

x

1,36

1,39

SD

Liczba młodych
na parę
No. of fledglil:gs per pair

90

11

N

,

o

•

% lęgów zniczczonych przez
drapieżniki
% of broods
destroyed by
predators

Tabela 2. Porównanie wyników lęgów wron na wyspach i groblach /łącznie z lat 1980 i 1981/
Comperison of breeding results in pairs of Hooded Crows sóttled on islands and
dikes

Groble
Dikes

Wyspy
islande

20

9
•

Liczba par z lęgiem
pomyślnym
No. of successful
pairs

.

70

2

Pary, które nie wyprowadzily młodych
< No. of unsuccessful pairs

2
x =

17

P«0,001

istotnośó statystyczna
różnicy
Statistical siGnificans

Tabela 3. Różnice w sukcesie lęgowym par na wyspach i grabiach /1980 i 1981/
Dreeding success differences in pairs breodi.ng on islets and dikes

16

33

51
52

1,24
1,74

0,53
1,13

32
27

0,85

4,96

1981

N

SD

0,95

x

N

% lęgów pomyślnych
5; of broods successful

4,44

SD

Liczba młodych na parę
No. of fledglings per
breediug pair

1980

x

Wielkoóó zniesienia
Clutoh size

1980 i 1981.
Tabela 4. Wyniki lęgów wrony na stawach milickich w latach
1981
and
1980
years
in
Crows
Hooded
of
results
Ureeding

26
n
— 4 para lęgowa

dni
miesiąca

10

1981
10-

10

20
IV

30

10
V

ł. ;zasilenie rozpoczynania lęgów /Olata złożenia pierwszego jaja/ w badanej,pópnlacji wrony siwej.
Beginning of breeding season /dates of first egg
in the studied population of Hooded Crow

dzają torwiększe lęgi u par gnieżdżących się na wyspach, pomimo, te jaja są tu znoszone nawet nieco później, a więc
różnica wielkości nie wynika z czasu składania jaj.
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bummary
Breeding density of the 'studłed population'was 2.2
/1980/ and 2.0 /1981/ pairs por square km. The production of
fledg1ings per breeding pair was 0.53 in 1980, and 1.13 in
1981 - a low figuro in comparison to other Hooded Crow populations, studied elsewhere. Eighty four per cent of broods
in 1980, and 67% in 1981 were destroyed, mai/11y by other
Hooded Crows and hartens, hartens caused especilly heavy
losses in 1980 when spring was very 1ote, and crows' nests
easy to spot on leafless trees. Hooded Crows which breed on
islets situated on large ponda suffered no breeding łosses
and reared 2.6 fledglinga _por pair. Birdswhich breed along
the dikes suffered heavy predation /76% of nests destroyed/
and reared 0.63 fledgling per breeding pair. The clutch-size
on islets averaged 5.11 eggs4 and on dikes 4.60 eggs /t.2.13
P< 0.05/ and suppose the dominant pairs settle on islets'due•
to their being safest nesting places.

