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BIOLOGIA I EKOLOGIA BŁOTNIAKA STAWOWEGO /CIRCUS AERUGINOSUS/
W DOLINIE BARYCZY /DONIESIENIE TYMCZASOWE/
Breeding biology and ecology of Marsh Harrier /Circus aeruginosus/ in Barycz valley /preliminary nota/

Badania prowadzono w latach 1972-1975 oraz 1982-1983 na
obszarze Gospodarstwa Rybackiego Stawno, składającego się
z 30 stawów o łącznej powierzchni ok. 1600 ha. Celem badań
było zdobycie podstawowych danych o biologii i ekologii rozrodu błotniaka stawowego, a także zbadanie składu pokarmu
w sezonie lęgowym. Osobnym problemem był wpływ zaprzestania
stosowania w rolnictwie DDT i jego pochodnych od r. 1975, na
rozrodczość badanej populacji błotniaka.
Liczebność i zagęszczenie. Liczbę par lęgowych w poszczególnych latach przedstawia poniższe zestawienie:
Rok
Year
Liczba par
No. of pairs

1972 1973 1974 1975 1982 1983
30

31

30

35

37

47

Przeciętne zagęszczenie wynosiło 2 pary na 100 ha w pierwszym okresie, a 2.5 par/100 ha w drugim okresie badań. Najbliższa odległość pomiędzy sąsiadującymi gniazdami /dwóch
różnych par/ wynosiła 35 m. Najwyższe zagęszczenie /staw
"Nowy Świat Górny./ wynosiło - 12.5 p./100 ha. Terytorium
gniazdowe było bronione przez samca przed innymi samcami,
a także obcymi samicami, oraz rzadko przez samicę i to tylko
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przed innymi samicami. Poligamia występowała sporadycznie.
Łącznie zarejestrowano 7 przypadków bigamii /od O do 2 przypadków w sezonie/.
Chronologia lęgów. Rozpoczynanie niesienia się następowało przeciętnie po 25 dniach od powrotu z zimowisk. Najwcześniej składanie jaj rozpoczęło się 8 IV, Pomiędzy 20
kwietnia, a 5 maja rozpoczynało składanie jaj 70% wszystkich
samic. Ostatnie samice niosły się jeszcze w końcu maja.
Wielkość zniesienia. W badanej populacji wynosiła ona
2-8 jaj /n=191/. Zniesienia złożone z 5 jaj stanowiły 52%,
a zniesienia liczące 4 i 6 jaj po 18%. Średnia wielkość
zniesienia ze wszystkich lat wynosiła 5.0 jaj. Była ona
zróżnicowana w zależności od czasu rozpoczynania lęgu - na
początku sezonu wynosiła 5.6, a pod koniec spadła do 4.4 jaja. Różnice te były statystycznie istotne /t.3.9, P<0.001/.
Wysiadywały wyłącznie samice, począwszy od zniesienia
drugiego jaja. W tym czasie karmione były przez samca, przeciętnie 4 razy dziennie. Średnio po 33 dniach wysiadywania
z jaja wykluwało się młode. W okresie wysiadywania samice
przechodziły częściowe pierzenie.
Losy lęgów. Ze 191 lęgów nadających się do pełnej analizy, 143 /75%/ zakończyło się sukcesem, tzn. z gniazda wyleciał przynajmniej 1 młody. W 6% gniazd albo wszystkie jaja
zostały rozgniecione przez wysiadujące samice, albo pojedyncze ocalały, ale nie wykluły się z nich młode. Następne 15%
lęgów zostało zniszczonych przez drapieżniki, głównie dzika
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/Sus scrofa/, lecz także przez inne błotniaki stawowe, srokę
/Pica pica/, tchórza /Putorius putorius/, gronostaja /Mustela
ermineal, a nawet bielika /Haliaeetus albicilla/. W 3% gniazd
młode wprawdzie wykluły się, ale potem znaleziono je martwe,
i to przeważnie w pierwszych dniach tycia. Przyczyną ich
śmierci nie był głód /ilość pokarmu była dostateczna/, lecz
raczej nieprawidłowy rozwój embrionalny. Jaja z których się
wykluły mogły zawierać nadmierne stężenia DDT i jego pochodnych. Analiza chemiczna uszkodzonych jaj wykazała obecność
DDT i DDE w dutym stężeniu. Wreszcie 2 lęgi /1%/ zostały
porzucone, z powodu obecności prowadzącego badania.
We wspomnianych 191 gniazdach zostało zniesionych 964 jaj.
14% jaj uległo zniszczeniu wskutek rozgniecenia ich przez
samicę. Rozgniatanie jaj miało w szczególności miejsce podczas dłuższych i intensywnych opadów, gdy samice wysiadywaly
niecierpliwie. Drapieżniki /dzik, błotniak, sroka/ zniszczyły 12% jaj, dalsze 12% było niezapłodnionych lub zarodki
zamarły w nich we wczesnym okresie rozwoju, a 1% jaj samice
porzuciły. Z 584 jaj /61%/ wykluły się młode.
Po przeanalizowaniu tych samych danych, ale z rozbiciem
na dwa okresy badań ujawniły się między nimi pewne różnice
/Tabela 1/. W pierwszym okresie /1972-1975/ używano jeszcze
w rolnictwie polskim DDT i DDE /zaprzestano ich stosowania
w r. 1975/, a w drugim okresie /1982-1983/ nie używano jut
tych środków. Okazało się, że w pierwszym okresie straty
w lęgach byly wyższe z powodu większej liczby gniazd
w których wszystkie lub część jaj uległa zgnieceniu. Przy-
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1982-1983

n.361

19
16

10

13

17

Egge unfertilized or
with dead embryoe
out of egge in 'moceeefull broode/

Egge predeted
/out of all
eggs laid/

Total peroent
of broken eggs
/oUt of all
laid/

1972-1975
n.603

Jaj niezapłodnionych
lub z zamarłymi embrionami /74 z jaj w
lęgach z sukcesem/

16

10

Łącznie, jaj
zniszczonych
przez drapieżniki

81

1982-1983
n=74

3.4

Łącznie zgniecionych jaj /(%
ze wszystkich
złożonych Jaj/

71

66

14

20

Neetlings died in
firet daya of
life /% out of
all neetlinge
hatohed/
Younge hatched
,% out of all
egge laid/

58

Młode zmarłe
w pierwszych
dniach życia /g
ze wszystkich
wyklutych/

1.5

4

Alt nestlinge died in
firet deye of life

Lęgi w których wszystkie
pieklęta zmarły w pierwszych
dniach życia

'yklutych młodych
i% ze wszystkich
złożonych jaj/

Alt eggs broken by
incubating femele

Broods predated

Successful
broods

1972-1975
n.117

Wysiadająca samica
zgniotła wezyetkie
jaja w lęgu

Lęgi zniszczone
przez drapieżniki

Lęgi zakończone
sukcesem

Breeding success and brood loseee in two periody of etudy /in percent/

Tabela 1. Straty w lęgach i sukces lęgowy w dwóch badanych okresach /%/
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czyną zgnieceń były zbyt słabe skorupy /wynik oddziaływania
DDT i pochodnych na wydzielanie gruczołu skorupowego u ptaków/. Drugą, niekorzystną dla pierwszego okresu różnicą jest
większy procent młodych, które zmarły w pierwszych dniach
tycia. Sądzę, że to także mogło być wynikiem znaczniejszej
zawartości DDT w jajach w tym okresie, powodującej niedorozwój, lub osłabienie zarodków, a wkrótce po ich wykluciu,
śmierć. Za taką interpretacją przemawiałby również większy,
w pierwszym okresie, procent jaj, które nie uległy zgnieceniu, a nie wykluły się z nich młode. Część z nich zawierała
martwe zarodki.
Natomiast straty wywołane drapieknictwem były wyższe w
drugim okresie. Zostało to spowodowane głównie nasileniem
się penetracji lęgowisk błotniaka przez dziki, co umożliwiał
wywołany suszą niski poziom wody w stawach. Nastąpił również
wyraźny wzrost liczebności populacji dzika na stawach milickich.
Przeżywalność młodych. Z 584 wyklutych młodych, ok 17%
/11% w stosunku do zniesionych jaj/ zmarło w pierwszych
dniach życia, /nieliczne później, w wieku do 20 dni: te ostatnie najczęściej z głodu/. Dwa procent /1% ze zniesionych
jaj/ zostało zabitych przez drapieżniki /tchórz, gronostaj,
bielik/, jeden procent /0.5%! zginęło porzucone przez samic
z powodu obecności prowadzącego badania i tyleż samo zostało
zabitych przez rodzeństwo /kainizm/. Sporadyczne przypadki
kainizmu miały miejsce podczas okresowego głodu i ofiarą padały młode już wcześniej wycieńczone, będące w stanie prawie
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agonalnym. Tylko raz /na 6 znanych przypadków/ ofiara została zjedzona przez rodzeństwo /kanibalizm/. 460 młodych przeżyło do wylotu z gniazda, co stanowi 79% z wyklutych piskląt.
Produkcja potencjalna /liczba zniesionych jaj/ została więc
zrealizowana w 48%. Produkcja lotnych młodych na 1 parę lęgową wynosiła 2.4, a na parę z sukcesem lęgowym 3.2 młodego
/w okresie pierwszym odpowiednio: 2.2 i 2.7, a w drugim
okresie: 2.7 i 3.4 młodego/.
Wychowywanie młodych oraz podział obowiązków rodzicielskich. Młode wykluwały się asynchronicznie, przeważnie
kolejne pisklę co drugi dzień. Skorupy jaj były zjadane, lub
wynoszone poza gniazdo przez samicę. Przez pierwszych 15 dni
od wyklucia się najstarszego młodego, pokarm był dostarczany
wyłącznie przez samca i to zarówno dla młodych jak i dla samicy. Samica zajmowała się w tym okresie rozdrabnianiem i podawaniem pokarmu oraz ogrzewaniem lub ochładzaniem młodych.
Gdy średni wiek młodych w gnieździe wynosił ok. 10 dni, a
lęg składał się z więcej niż 3 młodych, samiec nie był już
w stanie sam wykarmić potomstwa. Stwierdzono bowiem, iż w
warunkach milickich samiec przynosił zdobycz ważącą przeciętnie 26 g., średnio 8 razy dziennie. Samiec dostarczał więc
w ciągu czasu trwania jego aktywności dobowej /3" - 2100/
ok. 210 g pokarmu. Natomiast przeciętne zapotrzebowanie dobowe pisklęcia w wieku 10 dni wynosiło ok. 60 g. Wyliczenia
te potwierdziły bezpośrednie obserwacje przy gniazdach,
które wykazały, że ok. 15 dniu tycia najstarszego młodego,
samica włączała się do dostarczania pokarmu. Polowała naj-
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pierw w najbliższej okolicy gniazda, a gdy młode były jut
opierzone, na dalszych stawach. Przez pierwsze 20-24 dni tycia piskląt, przynoszone przez rodziców ofiary były rozdrabniane wyłącznie przez samicę i podawane młodym do dzioba.
Później pisklęta'same zaczynały rozrywać zdobycz, a mniejszą
połykały w całości. Wtedy właśnie rozpoczynała się najsilniejsza konkurencja o pokarm wśród rodzeństwa. W wieku od
25-35 dni zapotrzebowanie pokarmowe było największe i wynosiło ok. 140 g na jednego młodego dziennie, mimo te masa
młodych przyrastała najsilniej w wieku od 10 do 25 dnia tycia, po czym się stabilizowała, wykazując tylko nieznaczne
wahania. Zwiększanie zapotrzebowania na pokarm w tym wieku
było związane z rozwojem piór oraz wzrostem aktywności młodych, które we wcześniejszym wieku przeważnie spały. Błotniaki zaczynały latać w wieku 37-42 dni /samce jako lżejsze,
wcześniej od samic/. Między 41, a 45 dniem życia młode jut
wylatywały naprzeciw rodzicom niosącym pokarm, ale ten jeszcze ciągle składany był na gnieździe. Dopiero od 50 dnia,
zdobycz często oddawana była w powietrzu, przy czym z początku młodym nie zawsze udawało się przejąć zdobycz i była ona
gubiona w trzcinach. Od 46 dnia młode niepokoiły samice łysek
i kaczek z młodymi, wykonując niezdarne i nieskuteczne ataki.
Pierwsze samodzielne i skuteczne polowanie obserwowano dopiero po 70 dniu tycia. Najwcześniejszy przypadek samodzielnego
złowienia żaby /na pokosie trzcin/ nastąpił w 54 dniu.
Naukę wszelkich, nowych elementów zachowania w tyciu młodych /samodzielne rozrywanie zdobyczy, podlatywanie do rodzi-
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ców po pokarm, próby samodzielnego polowania/ poprzedzało
przegłodzenie młodych przez 1-2 dni. Przez drugą połowę
okresu wychowywania młodych udział samca w dostarczaniu pokarmu malał, a nawet zupełnie ustawał. Prawdopodobnie było
to związane z odbywaniem przez samce częściowego pierzenia.
Więź pomiędzy rodzicami, a potomstwem ustawała pomiędzy 80
a 90 dniem od wyklucia.

Pokarm. Zebrano próbki pokarmu obejmujące 1084 ofiary,
z czego 655 w czasie całodziennych obserwacji przy gniazdach,
194 przy kontroli gniazd oraz 235 przy kontroli platform
pokarmowych błotniaków lub po bezpośrednio zaobserwowanych
udanych atakach, przeważnie na pisklę ta ptaków wodnych. Na
podstawie całodziennych obserwacji przy gniazdach ustalono,
że samiec przeważnie chwytał zdobycz przebywającą na lądzie
/74% zwierząt lądowych, 16% wodnych i 10% ze środowisk nieustalonych/; zdobycz samicy natomiast była głównie pochodzenia wodnego /89% zwierząt wodnych, 4% lądowych i 7% nieustalonych/. Istniał więc wyraźny podział nisz pokarmowych pomiędzy płciami. Również przeciętna zdobycz samicy /ok. 50 g/
była prawie dwukrotnie większa od zdobyczy samca /26 g/.
Wśród zdobyczy samca dominował y /powyżej 5% udzialu/:
polnik /Microtus arvalis/, skowronek /Alauda arvensis/ oraz
inne Wróblowate /Passeriformes/ łąk i skraju lasu; u samicy
natomiast: śnięte karpie /Cyprinus carpio/, pisklęta trzcinniczka /Acrocephalus scirpaceus/, łyski /Fulica atra/, głowienki /Aythya ferina/ i innych kaczek oraz żaby, głównie
Rana esculenta. Łącznie w diecie badanej populacji błotnia-
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ków stawowych stwierdzono ponad 50 gatunków kręgowców.
Otrzymane wyniki wskazują, że w badanej populacji pokarm
prawdopodobnie nie był czynnikiem krytycznym, powodującym
znaczniejszą śmiertelność młodych. Tylko 5% młodych z całą
pewnością zginęło z głodu i to prawie wszystkie w okresach
dłuższych opadów deszczu, które bardzo utrudniają polowanie
rodzicom. Pokarmem, który jest na stawach milickich dostępny
w ciągu całego niemal sezonu lęgowego, są śnięte karpie, na
skutek licznych chorób ryb.

Summary

This study was carried out on a large complex of 30 fish
ponda with the total area about 1600 ha. The studied population of Marsh Harrier comprised in various years 30 to 47
breeding pairs. Only47 cases of polygyny /1 male + 2 females/
were observed. Density increased from initially 2 pairs/km2
to 2.5 pairs/km2 at the end of the study. The maximum density
recorded within one pond was 12.5 pairs/km 2. 70% of females
started egg laying from 20 April to 5 May, the earliest data
8 April. The latest broods began at the end of May. The mean
clutch size was 5.0 eggs. In early broods, however 5.6; in
late broods 4.4 eggs /t=3.9, P<0.001/. The incubating
fornale was fed by the male 4 times a day on the average.
Egg hatched after 31-35 days of incubation /over 70% cases

33 clays/. In that period females moulted partially.
DDT and its derivatives wers banned in Poland in 1975;

37

this had a direct influence on the breeding success of the
studied population /Table 1/, In the eggs crushed by the
incubating females a high concentrations of DDT and DDE wers
found. The potential productions /eggs laid/ was accomplished in 48%. The production of full-grown young per one
breeding pair was 2.4, per one successful pair - 3.2.
The young hatched asynchronously, usually a successive
chich every second day. Egg shells wers either eaten or
carried out of the nest by the fornale. During the first 15
days from the hatching of the oldest nestling,food was
supplied by males only, both for the young and for the female. Later on both parents fed. The females hunted malały
over the ponds, and the males over the land. The harriers
started flying when 37-42 days old /males earlier than females/ and wara still fed. The earliest successful attack of
a young was observed when it was 54 days old but most of
them wara stated at the age of 70 days. The parent-offspring
bond dissolved between 80-90 day of the young life. In the
prey fed by the male the following species predominated
/more than 5%/: Field Vole /Microtus arvalis/, Skylark
/Alauda arvensis/ and other meadow and wood-edge Passeres;
and the following wers fed by females: carcasses of Carps
/Cyprinus carpio/, nestlings and fledglings of Redd Warbler
/Acrocephalus scirpaceus/, young Coot /Fulica atra/, young
Pochard /Aythya ferina/ and frogs /mainly Rana esculenta/.
Altogether, 1084 items of prey wers examined.

