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WYKLUCZANIE SIĘ  ŻEROWISK SAMCA I SAMICY TRZCINNICZKA /ACRO-
CEPHALUS SCIRPACEUS/ W OKRESIE KARMIENIA PISKL4T 

Foraging ground division between sees during feeding nest-
lings in Reed liarbler /Acrocephalus scirpaceus/ 

Obserwacje prowadzono w okresie 6 VII - 2 IX 1974 r., na 

stawie .Sloneczny" /gospodarstwo rybackie Stawno k. Milicza/, 

którego powierzchnia liczy ok. 160 ha. Do bezpośrednich ob-

serwacji wybrano półwysep z trzcin o powierzchni 0.25 ha, na 

którym gniazdowało 7 par trzcinniczków. W sąsiedztwie pół-

wyspu znajdowała się  grobla ze starymi dębami /Ryc.l/. 

Ptaki były chwytane przy gnieździe w sieci nylonowe i 

indywidualnie znakowane przez malowanie kolorowych plam na 

piórach przy pomocy szybkoscluiącej farby .nitro" oraz za-

kładanie kolorowych obrączek, Płeć  oznaczano na podstawie 

plamy lęgowej i zachowania ptaka w późniejszym okresie. Wy-

szukano i oznakowano wszystkie gniazda. Obserwacje, trwające 

2-8 godzin dziennie, prowadzono z kryjówki umieszczonej na 

wieży, co umożliwiało nieprzerwane śledzenie wybranych pta-

ków. Notowano piętro roślinności, w którym ptak zbierał  po-

karm, stosując uproszczony podział  Leisłera /1970/ /Tabe-

la 1/. Na planie zaznaczano loty poza trzcinowisko. 

W okresie karmienia piskląt, trzciuniczki zbierały pokarm 

w trzcinach i w koronach starych dębów rosnących na najbliż-

szej grobli. Samce znacznie częściej niż  samice wylatywały 

poza trzciny - terujący na dębach ptak w 795 przypadków 1)/ 
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samcem, a w 21> przypadków samicą  /Tabela 1/. 

Tabela ł. Udział  płci w żerowaniu w różnych miejscach. 
Łączne dane dla siedmiu par 
Partial exclusion of foraging places between 
sexes. Data for seven pairs together 

Miejsce terowania 
Foraging place 

J'  ? Istotność  statys-
tyczna /"X4/ 
Statistical signi 
ficance 

n > n % 

Poza trzcino-
wiskiem 301 79 79 21 183.5; 	P < 0.001 
Out of reed-bed 

Aerositon 56 37 96 63 10.9; 	P< 0.001 

Calamositon A 224 42 310 58 19.6; 	P<0.001 

Calamositon B 114 33 227 67 46.3; 	P<0.00ł  

Hydrositon 5 2 N.S. 

Łącznie 
Total 

700 714 

Objaśnienia: Aerositon - warstwa powietrza nad trzcinami, 
Calamositon A - górna część  trzcin, Calamositon D - dolna 
część  trzcin, Hydrositon - powierzchnia wody. 

Zasięg lotów poszczególnych samców po pokarm wynosi]. od 33 m 

do 66 m /Ryc. 1/, a średnia dla 22 obserwacji wynosiła 54 m. 

Samice przeważnie zbierały pokarm w pobliżu gniazda. Obie 

płcie, terujące w trzcinach, częściej penetrowały górne pię-

tro /Calamositon A/ niż  piętro dolne /Całamositon 13/, ale 

u samców zaznaczyło się  to w większym stopniu /Tabela 2/. 

Po opuszczeniu gniazda przez młode, częściowe wykluczanie 

Się  żerowisk karmiących je rodziców utrzymywało się. I tak 

na przykład, młode pary nr 9, po opuszczeniu gniazda trzyma-

ły się  przez pierwszy tydzień  w jego pobliżu /1-2 m/. Potem 
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przesunęły się  w kierunku skraju trzcin sąsiadującego z dę-

bami i tu były karmione przez rodziców. Samiec karmił  jedno, 

trzymające się  osobno pisklę, a samica trzy pozostałe, przy 

czym ich loty po pokarm wykluczały się  przestrzennie. 

Tabela 2. Pleć  a częstość  terowania w określonym piętrze 
trzcinowiska. Łączne dane dla siedmiu par. 
Differences beetwen senes regarding foraging 
height in reeds. Data for seven pairs together. 

er +o  

Calamositon A 224 /66%! 310 /58%! 

Calamositon B 114 /34%/ 227 /42%/ 
'12= 6.35; ~.02 

Miejsca Zerowania poszczególnych par w okresie karmienia 

piskląt tylko częściowo zachodziły na siebie /Ryc. 1/. 

W okresie tym nie obserwowano utarczek terytorialnych między 

samcami w trzcinowisku i w pobliżu gniazd, ale obserwowano 

tego rodzaju agresywne zachowanie się  wśród samców żerują-

cych na dębach, a więc poza terytorium lęgowym. Jako przy-

kład można przedstawić  obserwacje w dniu 20.7.1974. W tym 

czasie szczególnie często odwiedzany był  przez trzcinniczki 

dąb D /Ryc. 1/, silnie zaatakowany przez gąsienice zwójki 

zieloneczki /Tortrix viridana/. W ciągu 63 minutowej obser-

wacji ośmiokrotnie zanotowano utarczki między samcem nr 9 

i samcem nr 2 /Ryc. 1/. Z tego, sześciokrotnie samiec 2 ata-

kował  samca 9 w pasie trzcin pod dębem D, jeden raz obserwo-

wano utarczkę  między tymi dwoma samcami w koronie dębu D i 

jeden raz samiec 2 ścigał  samca 9 od dębu w kierunku trzci-

nowiska. 
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Ryc.l. Miejsca zbierania pokarmu przez trzcinniczki karmią-
ce pisklęta w 4 gniazdach w dniach 20-23 VII 1974 
/lącznie 357 obserwacji/. 

Foraging places of Reed Warblers feeding nestlings 
in four nests, July 20-23, 1974 /357 observation 
units altogether/. 
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Zebrany materiał  potwierdza dane innych /Lack 1946, Cat-

chpole 1972, Borowiec 1983/, że u trzcinniczka znaczna część  

pokarmu jest zbierana poza terytorium lęgowym. Nie musi to 

jednak oznaczać, te na zagęszczenie par lęgowych nie ma 

wpływu zasobność  pokarmowa siedliska. Uzyskane wyniki pośre-

dnio wskazują  wagę  czynnika pokarmowego. Częściowe wyklucza-

nie się  miejsc terowania w obrębie pary lęgowej można inter-

pretować  jako przystosowanie zmniejszające konkurencję  o po-

karm i co za tym idzie, umożliwiające intensywniejsze kar-

mienie piskląt. Analogicznie, Robins /1971/ wykazał  częścio-

we wykluczanie się  żerowisk samca i samicy u północnoamery-

kańskiego gatunku Ammodramus henslowii /Passeriformes/, ży-

jącego w jednorodnych środowiskach preriowo-łąkowych. 

Również  częściowe wykluczanie się  terowisk poszczególnych 

par przemawia za ograniczającym wpływem czynnika pokarmowego 

dalszym potwierdzeniem tego było zaobserwowanie bezpośred-

nich utarczek między samcami zbierającymi pokarm na dębach, 

poza granicami terytoriów lęgowych. 
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Summary 

Basing on observations of 4 nests with nestlings, it was 

found that males more frequently foraged outside reed-beda 

/in old oaks/ than females /Table 1/, and that feeding 

grounds of particular pairs wers to some entent mutually 

excluded /Fig. 1/. 


