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WSTWNE WYNIKI BADAM NAD EKOLOGIO ROZRODULYSKI / FULICA
ATRA/ NA STAWACH M1LICKICH
Preliminary results of -Coot /Fulica atra/ breeding ecology
investigations at Milicz fish-ponds

Badania przeprowadzono w latach 1980-1982 na stawie
Słoneczny Górny" o powierzchni około 170 ha /Zakład Prod.
Rybackiej Stawno/. Roślinność wodna wynurzona zajmuje tu ok.
16 ha i składa się głównie z trzciny /Phragmites communis/
oraz W mniejszym stopniu z - pałki /Typha augustifolia/.
Trzciny tworzą szeroki pas /od 30-200 m/'wzdluż SW brzegu
stawu, wąskie pasy /od 1,5-6'm, sporadycznie szersze/ wzdłuż
pozostałych brzegów i 14 wysp na stawie. Podział na 3 typy
siedlisk stosuję przy analizie wyników. Średnia głębokość
stawu wynosi okuło 100 cm.
Zagęszczenie populacji lęgowej
Liczba gnieżdżących się par łysek zmniejszała się w
ciągu trzech lat badań /Tabela 1 /. Największe zagęszczenie
-stwierdzono na wyspach, a w wąskich pasach trzcin wzdłuż
grobli było ono wyraźnie niższe niż w pozostał ych dwóch siedliskach. Duży spadek liczebno ści łysek. w r. 1982 mógł być
spowodowany opóźnioną wiosną oraz stratami w ciągu zimy.
Rozpoczynanie lęgów
Sezon lęgow• był rozciągnięty w czasie. Pierwsze jajo
było złożone 1- IV, a ostatnie 24 VIS.

r. 1982 pierwsze ja-

jo pojawiło się dopiero 22 IV /Ryc. 1/, co najprawdopodob-
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lyc. 1. Przebieg pory lęgowej /daty złożenia pierwszego
jaja/ w badanej populacji łyski.
Timing of breedine season /dates of first egg/ in
the studied population of Coot
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niej było związane z późną wiosną. W dwóch latach kiedy sezon lęgowy nie był skróCony tj. w 1980 i 1981 r. wystąpiły

3 szczyty ilości zaklaSdanych gniazd /Ryc.,1/. Było to związne z trzykrotnym /wyjątkowo czterokrotnym/ składaniem lęgów uzupełniających, różnymi terminami w przystępowaniu do
lęgów w różnych siedliskach oraz prawdopodobnie tym, że m1,de ptaki później przystępowały do lęgów /Crawf ord 1980/.
Najpóźniej gniazda były zakładane w wąskich pasach trzcin
przy groblach, przeważnie dopiero po ich odrośnięciu /trzciny były tam silnie niszczone przez ruchy wody i lodu w okresie zimowym/. Szczyt liczebności jednocześnie czynnych
gniazd przypadał we wszystkich sezonach najwcześniej w głównym pasie trzcin, następnie na wyspach i najpóźniej-w wąskich pasach trzcin przy groblach.
Wielkość zniesienia
Liczba jaj w zniesieniu wynosiła od 3 - 12 /Ryc. 2/.
1981/
Najwięcej było lęgów zawierających 7 jaj /rok 1980 i
oraz 6, jaj /rok 1982/. W sumie w latach 1980-1982 najwięcej
było lęgów złożonych z 7 jaj, nieco mniej z 6 i 8 jaj. Niżzalsza średnia wielkość zniesienia w r. 1982 była przypuszc
ego.
nie spowodowana późniejszym rozpoczęciem sezonu lęgow
/Ryc.3,
sezonu
u
upływ
Większość lęgu zmniejszała się w miarę

3
Tabela 2/. Przy podzieleniu okresu zakładania gniazd na
i staczęści, spadek ilości jaj w zniesieniu jest widoczny
ia
średn
1982
i
tystycznie istotny /Tabela 2/. V latach 1980
wielkość zniesienia była najniższa w głównym pasie trzcin
trzcin
/odpowiednio 6.5 i 6.0/, a największa w wąskim pasie
statysjednak
są
nie
te
Różnice
przy groblach /7.3 i
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Ryc. 2. Rozkład wielkości zniesień y badanej populacji
łyski.
Distribution of clutch-sine in the studied population of Coot.
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Sezonowa zmienność wielkości zniesienia w badanej
populacji łyski.
Seasonal variation of clutch-size in the studied
population of Coot.
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nie czynnych gniazd przypadł najpóźniej. Prawdopodobnie ta
wysoka średnia była związana z najmniejszym zagęszczeniem
par na tym terenie.
Sukces lęgowy łysek na badanym terenie był zależny od
wielu czynników. Wpływ rozpoczęcia sezonu lęgowego oraz zagęszczenia gniazd wydaje się nieznaczny. W r. 1982 kiedy sezon lęgowy zaczął się znacznie' później i kiedy liczba gnieżdżących się par zmniejszyła się wyraźnie w porównaniu z dwoma ubiegłymi sezonami, zarówna straty w lęgach /procent
zniszczonych gniazd/ jak procent par, które zakończyły sukcesem sezon lęgowy nie były ani najwyższe, ani najniższe, ,
wśród wyników z lat 1980-1982. Podobnie na wyspach, gdzie
zagęszczenie było największe, straty w lęgach były niższe
niż w wąskim pasie trzcin'przy groblach, ale wyższe niż w
głównym pasie trzcin, Liczba jaj w zniesieniu nie wpływała
na możliwość zniszczenia gniazda w skali całego stawu, ale
w latach 1980 i 1982 najmniejszą średnią wielkość zniesienia
stwierdziłem w głównym pasie trzcin, gdzie straty w gniazdach były najmniejsze we wszystkich trzech latach badań. Nie
wydaje się jednak w tym wypadku by wielkość lęgów miała duży
wpływ na sukces lęgowy. Natomiast wyraźnie był on związany z
porą zakładania gniazd i siedliskiem w którym były założone,
oraz przypuszczalnie z wiekiem ptaków. Rozdzielenie wpływu
czasu i miejsca założenia gniazda jest jednak bardzo trudne
na podstawie dotychczas zebranego materiału. Wiek ptaków może mieć duży wpływ na sukces lęgowy, gdyż ptaki młode przystępują później do lęgów /Crawford 1930/, mają mniej czasu
na lęgi uzupełniające, mniejsze doświadczenie i w związku
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w gniazdach w wąskim pasie trzcin przy groblach, a najwięcej
w głównym pasie trzcin /r. 1980 i 1981/ oraz w pasie trzcin
i na wyspach /r. 1982/. Natomiast liczba yyklutych piskląt
na parę z sukcesem lęgowym była największa na wyspach /1980
i 1982 r./ oraz w wąskiM pasie trzcin przy sróbł ach /1981/.
Najmniejsza była w wąskim pasie trzcin przy groblach w la- •
tach 1980 i 1982 oraz w głównym pasie trzcin w r. 1981.
Podsumowanie danych za lata 1980-1982 zawiera Tabela 6.
Dyskusja
Zagęszczenie par na 100 m linii brzegowej było wyraźnie •
.wyższe w głównym pasie trzcin i na wyspach niż w wąskim pa-•
sie trzcin przy. groblach. Gniazda zakładane w wąskim- pasie .
trzcin przy groblach były szczególnie silnie narażone na
działanie fal, łudzi drapieżników lądowych oraz wron, które
miał y dogodne punkty obserwacyjne na drzewach rosnących
wzdłuż grobli. Siedlisko to nie zapewniało dobrego ukrycia •
gniazda i dorosłych ptakóW. Słabszy i mniej różnorodny b"ył
rozwój roślinności podwodnej będącej w znacznym stopniu pokarmem łyski /tylko tutaj zaobserwowano zjadanie przez łyski
wynurzonych pędów trzciny/. -Wszystkie te czynniki najprawdopodobniej wpływały na mniejszą skłonność do zajmowania"tery-•
torfów w tym siedlisku i w rezultacie na mniejsze zagęsczenie. średnia wielkość zniesienia na stawie Słoneczny 'dy_:a,
..
zbliżona do średniej stwierdzonej w innych krajach Etuop:)
środkowej /Cramp et al. 1980/. Ciekawym jesz fakt, że l'a2- •
•
wyższa średnia wielkość zniesienia w latach 1980 i 1962 w-stąpiła w gniazdach zaloZoh3ch w wąskim pasie trzei.:
groblach, pomimo że w typ) siedlisku szczyt ilości
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tycznie istotne.
Sukces lęgowy
Straty w zniesieniach wynosiły w kolejnych latach
63,25O i 58,7>;.We wszystkich trzech latach straty były
najmniejsze w gniazdach zakładanych w głównym pasie trzcin
średnie na wyspach i największe w wąskim pasie trzcin przy
groblach /Tabela 3/. 1; miarę upływu sezonu lęgowego wzrastał
procent gniazd niszczonych /Tabela

4/.

Głównymi przyczynami

strat było drapieżnictwo, porzucenie gniazd i silne falowanie wody /Tabela 5/. Na stawie Słoneczny-gnieździło się w
różnych latach od 5-7 par błotniaków stawowych /Circus aeruginosUs/ i 3-7 par wron siwych /Corvus Forone cornix/, każdy
fragment trzcin był patrolowany przeż te ptaki wielokrotnie
w ciągu dnia. Liczba gniazd niszczonych przez drapieżniki
w poszczególnych pentadach nie była proporcjonalna do ilości
istniejących gniazd. Straty w lęgach nie były też związane
z zagęszczeniem par na 100 m linii brzegowej, ani z ilością
jaj w żniesieniu. Gniazda były porzucane najczęściej w stadium składania jaj. 'i;śród 43 porzuconych gniazd, aż 41 zostało porzuconych w drugiej połowie Sezonu lęgowego. Silne
falowanie wody powodowało największe straty wśród gniazd zakładanych w wąskim pasie trzcin przy groblach.
produkcja
Liczba wyklutych piskląt na parę przystępującą do lęgu
najLłyksza w

190, a najmniejsza w r. 1982, a wyli-

czona na parę z sukcesem lęgowym była największa w r. 1981,
a najmniejsza w

r.

1982. We wszystkich trzech latach naj-

mniej piskląt na parę przystępującą do lęgów wykluwało się
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z tym większe straty, oraz gorsze terytoria, gdyż najlepsze
są już zajęte przez ptaki starsze. Zwiększanie

się

strat w

miarę upływu sezonu lęgowego byle, przypuszczalnie spowodowane mniejszą wytrwałością w wysiadywaniu jaj /porzucanie
gniazd/ i przystępowaniem do lęgów ptaków mlodydh. Presja
drapieżników przypuszczalnie nie wpływała znacznie na zwiększanie strat w gniazdach w drugiej połowie sezonu lęgowego,
na co wskazuje duża liczba gniazd porzuconych, a nie zrabowanych w tym okresie.
Pomimo dużych strat w lęgach, większość par ostatecznie
zakońCzyła lęgi sukcesem, dzięki lęgom uzupełniającym. 1.
1980 ostatecznie sukces lęgowy /wykluło się przynajmniej 1
pisklę/ osiągnęło 77,8% par, w r. 1981 64,95 par, a w 1952 r.
68,9% par.
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Summary
This study was carried out in 1980-1982 on a larga
fish-pond ,Słoneczny" 170 hal, in which emergent vegetation
consisted mainly of beds of Phragmites comMunis with patches
of Typha angustifolia. This vegetation forms: a wide be łt
/30-200 m/ along the southern edge, fourteen islets anć

38

narrow belts along dams. The number and density of breeding
pairs is shown on Table 1. The first egg was laid in April
1, the last one in July 22. In 1980 and 1981 three peaks of
egg-laying were found /Fig. 1/. This was mainly due to renesting as pften as three /exCeptionally four/ times. Every
season the egg-laying period started in the wide reed bełt,
then it was on isletS and, last in the narrow reed beds
along dams. The mean clutch size and its seasonal fluctuation is shown in Table 2. The rates of brood losSes were
influenced by nest localisation /Table 3/ and timing in
breeding season /Table 4/. The number of nests destroyed by
predators was not influnced by nest density, or clutch size.
The main predators were probably Corvus c, cornix and Circus
aeruginosus. Nests were deserted mainly in the second part
Dl the breeding season /41 nut of 43 nests/. Differ.ent rea-

sons of brood losses were listed in Table

5. Production of

hatchlings per a breeding pair is shown in Tatle

6. In 1980,

77,8 of breeding pairs produced at least one nestling;
appropriate figures for 1981 and 1982 are 64,9% and
respectively.

68,9%,
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Tabela 1. Liczba i zagęszczenie par lęgowych łysek na 100 m
linii brzegowej trzcin i otwartej wody.
Number and density of breeding-pairs of Coots on
100 m of reed edge. 1982

1981

1963
n

zagęszczenie
density

n

zagęszczenie
density

n

zagęszczenie
density

Główny pas trzcin
Wide reed bełt

47

1,9

43

1,8

27

1,1

I,Y5PY
Islets of reeds

88

2,1

97

2,3

47

1,1

45

1,o

31

0,7

16

o,4 __

180

1,6

171

1,5

90

0,3•

Siedlisko
Habitat

Wąskie pasy trzcin
wzdłuż grobli
Narrow reed belts
along dams
Łącznie
Total

każdy sezon lwowy byl podzielony na 3 równe okresy;

Total

Razem

Trzeci okres
T114'd period

Second period

Drugi okres

tiret pericl.

Pierwszy okres

397

52

174

141

No.of nests with known
clutch-oize

Period of breeding

wielkości zniesienia

Liczba Gniazd o znanej

wielkość mile-

7.0

5.9

6.9

7.4

Mean clutch size

sienie.

średnia

\
_,P(0.01

t=4.658 -

P<0.001

Student's t
test

t.2.,959

\
NS
ii

ł 89,"

2.79

2.23

SD

Test
studenta

~o dla poszczególnych sezonów sa podsumowano dla lat 1980-1982.
hecni ciotek-size of Goot. Lach breeding season was divided Lato 3 periods of the_
same length; data for each period are sumiarized for the years 1980-1982.

Średnia i4iełko::.6

Okres pory legowej

Tabela 2.

O

Lącznie
fotel

Wąski pas trzcin
wzdłuż Grobli
Narrow reed beits
alonG dams

isicts of reed

Wyspy

Wide reed belt

Główny pas trzcin

Habitat

Siedlisko

692

155

362

175

Number of
built nests
•

Liczba gniazd
założonY611

379

100

199

80

Liczba gniazd
bez sukcesu
lęgowego
Number of
unsuccessful
nests

54.8

64.5

55.0

45.7

% of UnsucCessful
nests

% gniazd bez
sukcesu lęgowego

Nesting success of Coot in three different habitats /1980-1982/ '

Tabela 3. Losy gniazd w zależności od miejsca ich założenia /1980-1982/

< O. 05

4.09; P<0.05.

4.03 ; P

i
->c_

219
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130

692

Drugi ukres
Second period

Trzeci, okres
Third period

Razem
Total

Number of
built nests

Period of breeding
eeason

Pierwszy okres
Firet period

Liczba gniazd
założonych

Okres pory
lęgowej

379

97

192

90

Liczba gniazd
bez sukcesu
lęgowego
Number of
unsuccessful
nests

54.8

74.6

56.0

41.1

3.:.?"

13.82; P<0.001

11.85; P<0.001

% of unsuccessful
neste

, » gniazd bez
sukcesu lęgowego

Tabela 4. Losy gniazd w zależności od daty ich założenia /1980-1982/
Neeting success in relation to timing of breeding /first egg/ in 1980-1982

5.

Lącznie
Butni.

Wąskie pasy
trzcin wzdłuż
grobli
Narrow reed
beits alond
damo

Wyspy
lslets of reed

(,92

155

362

379

100

199

80

Total number of unsuccessful
nests

Number of
built nests

175

Liczba
gniazd
bez sukcesu
lęgowego

Liczba
gniazd
zał ożonych

501 779.4/

62 /02.0/

167 /83.9/

72 /90.0/

Liczba
gniazd
zniszczonych przez
drapieżniki
Number of
nesta destroyed by
predators

43 /11.3/

14 /14:0/

21 /10.6/

8 /10.0/

Number of
nests abandoned

Liczba
gniazd
porzuconych

54 /9.0/

24 /24.0/

10 /5.0/

1 /0.3/

-

1 /0.5/

-

eggs

WaVeS

-

Number of
westa with
unhatched

Liczba
gniazd
zniszczonych przez
falowanie
Number of
nests destroyed by

Liczba
gniazd z niewyklutymi
jajami

Udział różnych czynników, powodujących straty w lęgach /w nawiasach ze wszystkich
gniazd bez, sukcesu/
Causes of brood losses /in parentheses percentage front unsuccessful broods/

Główny pas
trzcin
Wide reed bełt

'

Habitat

Siedlisko

Tabela

411
•

Tabela

6.

Produkcja piskląt w trzech typach siedlisk
/1980-1982/
Hatchling production in different habitats

Siedlisko
Habitat

Główny pas trzcin
Wide reed bełt

Liczba wyklutych
piskląt na parę
iprzystępującą do
lęgów
Hatchlings par
breedi"g pair

Liczba wyklutych
piskląt na parę
z sukcesem lęgowym
Hatchlings per
successful pair

5.3

6.5

lslets of reed

14.7

6. 7

'w' ąskie pasy trZcin
wzdłuż grobli
larrow reed belts
along dams

3.8

6.4

Lącznie
Tota1

4.7

6.6

,iyspy

