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RYTM DOBOWY POPULACJI 
GĘSI GĘGAWY ANSER ANSER W DOLINIE BARYCZY 

The circadian rhythm of population of the Greylag Goose Anser anser 
in the Barycz valley 

Na rytm dobowy gęsi gęgawy Anser anser składają  się  w miarę  regu-
larne dwa typy aktywności: żerowanie i wypoczynek, przerywane lata-
niem, czuwaniem czy pielęgnacją, zależne przede wszystkim od zmian 
dostępności podstawowych źródeł  pokarmu, niepokojenia ptaków oraz 
warunków pogodowych (Raveling i in. 1972). Aktywność  dobowa ptaków 
lęgowych i w mniejszym stopniu nielęgowych zmienia się  znacznie w na-
stępujących po sobie fazach cyklu biologicznego. Celem badań  była próba 
porównania rytmu dobowego ptaków lęgowych i nielęgowych populacji 
gęgawy w różnych okresach fenologicznych, określenie aktywności dzien-
nej samca i samicy (głównie pary lęgowej) w różnych okresach ich cyklu 
biologicznego oraz próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak zacho-
wanie ptaków zmienia się  pod wpływem różnych warunków pogodowych 
i czynników otoczenia. W pracy podjęto dodatkowo próbę  zbadania pew-
nych aspektów biologii lęgowej gęsi, jak: określenie odległości od gniazda 
do żerowiska, stałość  miejsc gniazdowania i żerowania, obecności lub 
braku samca towarzyszącego samicy na żerowisku. Próba znalezienia 
odpowiedzi na przedstawione wyżej problemy była możliwa jedynie dzięki 
oznakowaniu za pomocą  obroży znacznej części milickiej populacji gęsi 
gęgawy. Znakowanie obrożami z wygrawerowanym kodem literowo cyfro-
wym umożliwiało indywidualne rozpoznawanie osobników. Długi, blisko 
dziesięciomiesięczny okres przebywania gęsi w dolinie Baryczy, liczeb-
ność  populacji szacowana na 480-550 par lęgowych ( Dyrcz i in. 1991), 
a przede wszystkim duży udział  osobników znakowanych w populacji 
i długowieczność  samych ptaków sprawiły, że dolina Baryczy stała się  
optymalnym miejscem do prowadzenia badań  dotyczących rozmaitych 
aspektów biologii, ekologii i etologii tego gatunku. 
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OPIS TERENU BADAŃ  

Obserwacje prowadzono w środkowej części doliny Baryczy, w kom-
pleksie stawów hodowlanych Stawno pod Miliczem. Szczegółowymi ba-
daniami objęto stawy: Gadzinowy Duży (90 ha) i Gadzinowy Maly (16 ha). 
Stawy te znajdują  się  poza rezerwatem na północ od rzeki Barycz, w są-

siedztwie wsi Nowy Zamek i Godnowa. Oba stawy różniły się  obecnością  
i różnorodnością  roślinności przybrzeżnej oraz wielkością  i liczbą  wysp. 
Większość  wysp została sztucznie utworzona podczas pogłębiania sta-
wów i likwidowania trzcinowisk. Staw Gadzinowy Maly charakteryzował  
się  brakiem roślinności przybrzeżnej, brakiem wysp trzcinowych oraz obe-
cnością  czterech, sztucznie utworzonych wysp lądowych. Dwie z nich, 
porośnięte trawami, były miejscem gniazdowania dwóch par gęsi (w tym 
jednej znakowanej B39), pozostałe porastało gęste poszycie krzewiaste. 
Na wyspie z gniazdem samicy B39 znajdowała się  kolonia mewy śmieszki 
Larus ridibundus. Staw Gadzinowy Duży charakteryzował  się  bogato roz-
winiętą  roślinnością  szuwarową, na którą  składały się: pałka wąskolist-
na Typha angustifolia, trzcina pospolita Phragmites australis i oczeret 
jeziorny Scirpus lacustrls. Tworzyła ona przybrzeżne pasy różnej szeroko-
ści (1-60 m) oraz niewielkie wyspy trzcinowe. Na stawie znajdowały się  
liczne sztuczne i naturalne pryzmy porośnięte tylko trawami lub drzewa-
mi i krzewami. Gnieździło się  na nich około 20 par gęsi gęgawy (m. in. 
znakowane samice: C73, C04, C12, B72). Stawy otoczone były groblami, 
które porastała roślinność  typowa dla zbiorowisk łąkowych oraz nielicz-
ne drzewa, m. in. olsza czarna Alnus incana, topola osika Populus tremu-
la, dąb szypułkowy Quercus robur i rozmaite krzewy. Groble stanowią  
wyłączne miejsce żerowania i dziennego odpoczynku lęgowych gęsi 
w okresie wodzenia młodych oraz dodatkowe, rzadko jednak wykorzysty-
wane, żerowiska samic w okresie wysiadywania. Badaniami objęto rów-
nież  stawy znajdujące się  w obrębie rezerwatu: Słupicki Nowy, Polny, Sło-
neczny Górny i Słupicki. W roku 1991 stawy Słupicki Nowy i Słupicki 
zostały spuszczone, stając się  równocześnie specyficznym miejscem że-
rowania i odpoczynku dziennego gęsi, zwłaszcza w okresie ich letniego 
gromadzenia się. Analogicznym żerowiskiem był  również  płytko zalany 
staw Polny. W roku następnym staw Słupicki został  ponownie napełnio-
ny, stając się  odpowiednim miejscem obserwacji par dorosłych gęsi z mło-
dymi (m. in. znakowanych ptaków A45, C04, C72). Obserwacje prowa-
dzono również  na terenach gruntów rolnych otaczających kompleks sta-
wowy Stawno. Rozlegle pola i łąki stanowiły bowiem dogodne żerowiska 
dla gęsi w okresie ich lotności. Podstawowe badania aktywności gęsi gę-
gawy na żerowisku miały miejsce w trzech rejonach: 

1. Grunty rolne przyległe do wsi Nowy Zamek i Godnowa (powierzch-
nia całkowita 58 ha). 
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2. Grunty rolne koło wsi Grabownica (130 ha). 
3. Pola i łąki otaczające wieś  Ruda Milicka (24 ha). 

MATERIAŁ  I METODY 

Materiały wykorzystane w tej pracy pochodzą  z dwóch sezonów 1991 
i 1992. Wstępne obserwacje przeprowadzone w roku 1990 umożliwiły po-
znanie terenu badań  i wybór optymalnego miejsca obserwacji w sezo-
nach następnych. Badana populacja jest całkowicie wędrowna. Obser-
wacje obejmowały cały okres przebywania gęsi w dolinie Baryczy: od ich 
powrotu z zimowisk na przełomie stycznia i lutego, do jesiennych migra-
cji trwających do połowy grudnia. W roku 1991 rozpoczęto obserwacje 
19 marca i kontynuowano je do czasu odlotu ostatnich gęsi na zimowi-
ska. W roku 1992 natomiast pierwsze dane pochodzą  z 19 lutego, kiedy 
znaczna część  populacji powróciła już  z zimowisk. Badaną  populację  two-
rzyły ptaki niedojrzałe płciowo (do trzeciego roku życia) oraz ptaki lęgowe, 
skojarzone w trwałe pary. Ptaki nielęgowe tworzyły grupy po kilka lub 
kilkanaście osobników, razem żerujących, odpoczywających, praktycz-
nie przez cały sezon. Ptaki lęgowe powracały z zimowisk we wspólnych 
stadach z nielęgowymi. Stada takie utrzymywały się  jeszcze przez pewien 
czas po powrocie z zimowisk. Z nadejściem pory gniazdowania ptaki lęgo-
we porzucały stada, większość  czasu spędzając tylko ze swoim partne-
rem. Stan taki trwał  przez cały okres gniazdowania i wodzenia młodych. 
Po osiągnięciu lotności przez młode i wypierzeniu się  starych, ptaki lęgo-
we z tegorocznymi młodymi i osobniki nielęgowe łączyły się  w większe 
stada, razem odlatując na zimowiska. 

Obserwacje prowadzono w różnych porach dnia, najczęściej od wcze-
snych godzin rannych do późnego zmierzchu tak, by uzyskać  rzeczywisty 
obraz aktywności dziennej ptaków. Obiektem obserwacji były głównie ptaki 
znakowane obrożami z wygrawerowanym kodem literowo-cyfrowym. Ak-
tywność  dzienną  określono przy użyciu dwóch metod: 

- metoda „focal bird sampling" (Altmann 1974; Martin i Bateson 1986) 
polegała na ciągłej obserwacji jednego osobnika przez określony czas 
i notowaniu wszystkich typów jego zachowania. Dla samicy w okresie 
wysiadywania jaj czas pojedynczej, ciągłej obserwacji wynosił  15 min, 
a przerwy pomiędzy każdą  sesją  obserwacyjną  - 15 min, w ciągu których 
kontrolowano aktywność  samic gnieżdżących się  na sąsiednich wyspach. 
Ptaki nielęgowe na żerowisku oraz ptaki lęgowe w okresie wodzenia mło-
dych obserwowano w sposób ciągły praktycznie tak długo, jak było to 
możliwe (ptaki często znikały z pola widzenia, niemożliwe było więc usta-
lenie stałego czasu obserwacji). 
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- metoda „scan sampling" (Altmann 1974; Martin i Bateson 1986) 
polegała na równoczesnej obserwacji większej liczby osobników (pary lub 

kilku par ptaków). Czas obserwacji, trwającej tak długo jak to było możli-
we, podzielono na krótkie 1-minutowe (czasem 2-min) interwały. W koń-

cu każdego interwału (każdej minuty lub każdych dwóch minut) notowa-

no aktualny typ zachowania się  poszczególnych osobników (obserwacja 

punktowa). Czas pomiędzy kolejnymi obserwacjami punktowymi (tj. czas 

trwania interwału) był  wyłączony z obserwacji. Metoda ta została zastoso-

wana jako uzupełnienie metody „focal bird sampling" przy obserwacji 

ptaków przed okresem gniazdowania, par wodzących młode (zwłaszcza 

w okresie pierzenia, gdy ptaki kryły się  w gęstych zaroślach porastają-

cych groble i niemożliwa była ich ciągła obserwacja) oraz ptaków lęgo-

wych na żerowisku, dla których przyjęto jednak znacznie krótsze, 10 s 

odstępy czasu między obserwacjami punktowymi, proporcjonalnie do krót-

kiego czasu przebywania ich na żerowisku. Czas mierzono przy użyciu 
stopera. Obserwacje prowadzono z odległości 100-400 m, przy użyciu lor-

netki 12 x 40 oraz lunety o powiększeniu 60 x 40. 
Typy zachowań  gęgawy podzielono na 6 podstawowych kategorii (ryc. 1): 

A - żerowanie, głowa trzymana nisko, z przerywanymi dziobnięciami; 
B - czuwanie, głowa uniesiona maksymalnie wysoko, szyja wyprosto-

wana, wyciągnięta ku górze; 
C - pielęgnacja, czyszczenie piór, rozprostowywanie nóg i skrzydeł , 

kąpiel; 
D - sen, głowa trzymana na grzbiecie, wtulona w skrzydło; 
E - wypoczynek, szi,ja złożona w kształcie litery „S", często tył  głowy 

na grzbiecie; 
F - inne, np. lot, grożenie itp. 
Dla samicy w okresie wysiadywania jaj przyjęto dodatkowe dwie kate-

gorie: poprawianie gniazda, samica siedząc na gnieździe przyciąga dzio-
bem leżące lub rosnące obok gniazda źdźbła traw (ryc. 1G) i obracanie jaj, 
samica stojąc na gnieździe spodnią  stroną  dzioba obraca jaja (ryc. 1H) 

Analiza danych. Na podstawie otrzymanych danych ustalono aktyw-

ność  ptaków w cyklu dziennym odpowiednio dla obu metod obserwacji. 
Aktywność  dzienną  opartą  na metodzie „focal bird sampling" otrzymano, 

korzystając ze wzoru: 

Px= 
1T 
— x 100%, 

gdzie: P, - procentowy udział  czynności x w ciągu dnia; Tx  - czas czynno-
ści x w obserwacji T; T - czas obserwacji; x - kategorie zachowania gęsi 
gęgawy (1-8). 

Aktywność  dzienną  otrzymano natomiast metodą  „scan sampling", 
ustalając proporcje wszystkich obserwacji punktowych, w których wy- 
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Ryc. 1. Typy zachowań  gęsi: A— żerowanie, B— czuwanie, C — pielęgnacja, D — sen, E — wypoczynek, 
F — inne, G — poprawianie gniazda, H — obracanie jaj 

Fig. 1. The commonest activities of the Greylag Goose: A — feeding, B — vigilance, C —comfort move- 
ments, D — sleeping, E — resting, G — repairing of the nest, 	turning of eggs 

stąpił  dany typ zachowania do całkowitej liczby obserwacji punktowych 
w danej sesji obserwacyjnej, korzystając z zależności: 

P - 	 x 100% 
ESp 

gdzie: Px  - procentowy udział  czynności x w ciągu dnia; Sp, - liczba ob-
serwacji punktowych czynności x (sample point); Sp - całkowita liczba 
obserwacji punktowych (sample point). 

Przy krótkich interwalach między notowaniami punktowymi można 
przyjąć  założenie, że prawdopodobieństwo napotkania osobnika przy da-
nej czynności jest proporcjonalne do czasu trwania tej czynności w ciągu 
dnia (lub danej sesji obserwacyjnej). Opierając się  na tym założeniu, dane 
uzyskane metodą  obserwacji przerywanej („scan sampling") dla samicy 
lęgowej na żerowisku, gdzie przyjęto interwały 10 s, potraktowano jako 
otrzymane metodą  ciągłą  („focal bird sampling"). 
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Ryc. 2. Procentowy udział  poszczególnych typów 
zachowań  samicy i samca w cyklu dziennym przed 
okresem gniazdowania. 
A — żerowanie, B — czuwanie, C — odpoczynek, 
D—sen, E— pielęgnacja upierzenia, F — inne 

Fig. 2. Percentage time in activity for diurnał  time-
budget of Greylags during the pre-breeding sea-
son. 
A — feeding, B — vigilance, C — resting, D — sleep-
ing, E — preening, F — other activIties 
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WYNIKI 

Aktywność  dzienna pary lęgowej w różnych okresach 
fenologicznych 

Okres powrotu z zimowisk. Gęsi lęgowe powracały z zimowisk we 

wspólnych stadach z nielęgowymi. W stadach tych ptaki lęgowe i nielęgo-

we razem zerowały, czuwały, odpoczywały jeszcze przez pewien czas po 
powrocie. Na żerowiskach przebywały od wczesnych godzin rannych prak-
tycznie przez cały dzień, aż  do zmroku. Po zachodzie słońca opuszczały 

miejsca żerowania, udając się  na nocleg na stawy. W ciągu dnia także 
obserwowano nieregularne przeloty gęsi z żerowisk na stawy. Miały one 
miejsce przede wszystkim wtedy, gdy ptaki były wyraźnie zaniepokojo-
ne. W większych stadach liczących od 10 do 55 osobników ptaki lęgowe 
przebywały krótko. Już  pod koniec lutego pary lęgowe trzymały się  od-
dzielnie, choć  ciągle w pobliżu stada. Pary te broniły miejsca swojego 

żerowania przed innymi osobnikami. W miarę  zbliżania się  okresu gnia-
zdowania ptaki więcej czasu spędzały na wodzie, żerując tylko rano i wie-
czorem. Podczas wieczornego pobytu na żerowisku wzrastała aktywność  
żerowania i czuwania zarówno samca jak i samicy. Samica w okresie przed 
gniazdowaniem 66,0% czasu aktywności dziennej żerowała, 13,2% czasu 
czuwała, 10,7% odpoczywała (ryc. 2). Na sen przeznaczyła 5,6%, a pielę-
gnacja i „inne" stanowiły odpowiednio 2,5%i 2,0% czasu aktywności dzien-
nej. Samiec na czuwanie poświęcił  44,2%, na żerowanie 30,8%, na odpo-
czynek 7,5% czasu aktywności dziennej. Sen i pielęgnacja stanowiły od-
powiednio 8,7% i 5,3%. Zachowanie agresywne, przeganianie innych osob-
ników ze stada było najczęściej 
podejmowane z inicjatywy samca 
i stanowiło 3,5% czasu aktywności 
w ciągu dnia. Aktywność  dzienna 
ptaków przed okresem gniazdowa-
nia została oszacowana metodą  
„scan sampling". Przeprowadzono 
23 sesje obserwacyjne. Obserwacją  
były objęte 4 pary lęgowe 

Okres lęgowy. Podczas inkuba-
cji aktywność  dzienna samca i sa-
micy radykalnie się  zmianiala w po-
równaniu z poprzednim okresem. 
Wysiadywaniem zajmowała się  wy-
łącznie samica, która 92,6% czasu 
w ciągu dnia spędzała na gnieździe, 
jedynie 7,4% czasu kzrowala, opu-
szczając gniazdo. Przebywając na 
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Ryc. 3. Procentowy udzial poszczególnych typów 
zachowań  samicy w cyklu dziennym podczas in-
kubacji. 
A — odpoczynek, B — sen, C — żerowanie, D — po-
prawianie gniazda, E —obracanie jaj, F — pielęgna-
cja upierzenia, G — czuwanie, H—inne 

Fig. 3. Percentage time in activity for diumal time. 
budget of Greylags females during the incubation. 
A — resting, B— sleeping, C —feeding, D — repairing 
of the nest, E — turning of eggs, F — preening, 
G— vigilance, H — other activities 
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Ryc. 4. Częstotliwość  żerowania samicy w ciągu 
dnia w okresie inkubacji. 
N — liczba żerowań  
Fig. 4. Feeding frequency by Greylags female dur-
ing each daylight hourof the incubation period. 
N — number of feedings 
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Ryc. 5. Pory żerowań  samicy i samca w okresie 
inkubacji. 

Fig. 5. Feeding hours by females and males in the 
incubation period 

gnieździe, 55,7% czasu poświęcała 
na odpoczynek, 1,1% czasu czuwa-
ła, 1,2% pielęgnowała upierzenie, 
4,2% poprawiała gniazdo, 1,4% 
obracała jaja, 5,2% czasu stanowiły 
„Irme" (ryc. 3). Proporcje czasu usta-
lono na podstawie uśrednionych 
wyników z obserwacji trzech lęgo-
wych samic, jednak zachowanie po-
szczególnych samic znacznie się  róż-
niło. Jedna z nich (B39) na sen prze-
znaczała 36,2%, podczas gdy inna 
(C04) tylko 19,0% czasu aktywno-
ści dziennej. Samica raz, rzadziej 
dwa razy w ciągu dnia, opuszczała 
gniazdo udając się  na żerowisko, 
choć  były również  dni, w których 
wcale nie żerowała (ryc. 4). Średni 
czas pojedynczego zerowania wyno-
sił  22,2 min (zakres 12-42 min, 
N= 27). Samice najczęściej zerowa-
ły późnym popołudniem (ryc. 5), 
a aktywność  żerowania wzrastała 
wraz z upływem okresu wysiadywa-
nia (ryc. 6). Zasadniczej zmianie nie 
ulegał  czas pojedynczego zerowania, 
lecz częstotliwość  zerowań  w ciągu 
dnia. Lęgowa gęś  na żerowisko wy-
bierała grunty rolne położone moż- 
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Ryc. 6. Długość  okresu żerowania samicy w ko-
lejnych fazach inkubacji 

Fig. 6. Duration of female's feeding bouts at suc-
cessive stages of the incubation period 
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liwie najbliżej miejsca gniazdowania (około 200-300 m) (ryc. 7), korzysta-
jąc z tych samych miejsc żerowania niezmiennie przez cały okres inkuba- 
cji. Na żerowisku pobierała pokarm intensywnie, nieprzerwanie, rzadko 
na 2-3 s podnosząc głowę  i rozglądając się. Z żerowiska wracała prosto do 
gniazda. Przed wejściem na gniazdo przeciętnie przez 4 min pielęgnowała 
upierzenie (2-7 min, N = 15). 

Samiec z pary lęgowej około 39,5% czasu w ciągu dnia spędzał  na sta-
wie w pobliżu gniazda. Pod koniec inkubacji czas ten wzrastał  do około 
50%. Z reguły czuwał  on na wodzie, rzadziej odpoczywał. Nie zaobserwo-
wano ani razu samca na wyspie przy gnieździe. Pozostałą  część  dnia sa-
motnie spędzał  na żerowiskach przylegających bezpośrednio do stawu, 
na którym znajdowało się  gniazdo. W przeciwieństwie do samicy prefero-
waną  przez samca porą  żerowania były wczesne godziny ranne (ryc. 5), 
choć  nierzadko spotykano samce żerujące także w innych porach dnia. 
Na żerowisku w przypadku, gdy samiec przebywał  bez samicy, najczę-
ściej przyłączał  się  do stad nielęgowych gęsi. Natomiast gdy przylatywał  
z samicą  żerował  razem z nią  w pewnej odległości od stada. Podczas żero-
wania samicy, samiec 70% czasu poświęcał  na czuwanie, 27% przezna-
czał  na pielęgnację, a tylko przez 3% czasu żerował  razem z samicą. Śre-
dnio po 22 min żerowania samiec eskortował  samicę  do gniazda, z reguły 
wracając potem na żerowisko. Pod koniec okresu inkubacji samiec żero-
wał  na grobli w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca gniazdowania. 

Okres wodzenia młodych. Okres wodzenia młodych trwał  od połowy 
kwietnia, przez cały maj, do połowy, a często do końca czerwca. Młode na 

x 

miejsce gnieżdżenia 
breeding place 

x 	miejsce żerowania 
feeding place 

wYSPY 
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Ryc. 7. Miejsca żerowania samic lęgowych w okresie inkubacji 

Fig. 7. Feeding grounds of breeding females during the incubation period 
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drugi dzień  po wykluciu opuszczały gniazdo. Pary z młodymi z reguły 
pozostawały na stawach, na których gniazdowały. Czasami przechodziły 
na inne, dość  odległe stawy, np. para z samicą  C04 gniazdująca na stawie 
Gadzinowy Duży y':7 okresie wodzenia młodych była obserwowana na sta-
wie Słupicki, odległym w prostej linii o 3 km. Przez 55-65 dni rodziny 
przebywały na stawach i otaczających je groblach stawowych. Nigdy nie 
żerowały na okolicznych polach i łąkach. Stawy wraz z groblami i wyspa-
mi dostarczały ptakom pokarmu i schronienia w razie niebezpieczeństwa. 
W momencie zagrożenia stare ptaki prowadziły nielotne młode na wodę. 

Rodziny około 25% czasu w ciągu dnia spędzały na wodzie (w 50% są  to 
ucieczki ptaków z grobli na staw, powodowane głównie obecnością  czło-
wieka). Na wodzie ptaki nie przebywały długo, średnio około 15,3 min (od 
3 min do 1 h 36 min, N= 37). W momencie ustania zagrożenia gęsi wraca-
ły na groble, na których spędzały około 75,0% czasu w ciągu dnia. Młody-
mi opiekowały się  oba ptaki. Zachowanie samca i samicy różniło się  jed-
nak znacznie. Przebywając na grobli samica 50,7% czasu aktywności dzien-
nej spędzała na żerowaniu, 23,8% czuwała, 17,3% odpoczywała. Nieznacz-
ny udział  stanowiły pozostałe typy zachowania: pielęgnacja - 5,4%, sen -
0,1%, inne - 2,7%. Samiec na żerowanie poświęcał  jedynie 25,3% czasu 
aktywności dziennej, czuwając aż  58,4%. Na pielęgnację, odpoczynek i sen 

przeznaczał  odpowiednio 3,8%, 8,7% i 0,1%. Kategoria „inne" stanowiła 

około 3,7% czasu jego aktywności (ryc. 8). W okresie wodzenia młodych 

zachowania „inne" to przede wszystkim grożące postawy skierowane prze-

ciwko członkom innych rodzin. Zaobserwowano znaczne różnice w zacho-
waniu poszczególnych par. Samiec C72 przeznaczał  na żerowanie 37,4% 

czasu w ciągu dnia, na czuwanie - 34,3%. Należało się  spodziewać, że 
samica poświęci więcej czasu na 

■ 9 	 czuwanie, rekompensując mniejszą  
▪ ci' 	 czujność  samca. Samica czuwała 

jednak tylko 13,5% (mniej niż  staty-
styczna czujność  samicy) w ciągu 
dnia, żerując 54,5%, odpoczywając 
24,8%. Z kolei, samiec B31 aż  68,7% 
czasu aktywności dziennej czuwał, 

A 	B 	C 	D 	E 
	żerując tylko 15,5%. Analogicznie, 

Ryc. 8. Procentowy udział  poszczególnych typów można oczekiwać, że wzrost czujno-
zachowań  samicy i samca w cyklu dziennym w 
okresie wodzenia młodych. 
A — żerowanie, B — czuwanie, C — odpoczynek, 
D — pielęgnacja upierzenia, E — inne 

	
ści samca spowodował  zmniejszenie 
czujności samicy. Samica B31 na 
czuwanie przeznaczała 24,6% czasu 
(więcej niż  statystyczna czujność  sa- Fig. 8. Percentage time in activity for diurnal time- 

budget of G reylag Geese during rearing goslings. micy), na żerowanie 50,4%. 
A — feeding, B — vigilance, C — resting, D — preen-
ing, E — other activities 
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A. Dybich-Pytel 

Okres letniej koncentracji. Dzienną  aktywność  ptaków stanowiły 

dwie, w miarę  regularne pory żerowania oddzielone okresem wypoczynku 
na stawach. Cykl ten zmieniał  się  w zależności od warunków pogodo-
wych czy zaniepokojenia ptaków. Zasadnicze zmiany źwiązane są  z upły-

wem kolejnych miesięcy. W lipcu i sierpniu gęsi opuszczały stawy (nocle-
gowiska) jeszcze przed wschodem słońca. Odlot na żerowiska trwał  za-

zwyczaj około godziny. Ptaki odlatywały grupami po 10-30 osobników. 
Ostatnie gęgawy odlatywały ze stawu krótko po wschodzie słońca. Około 

godziny 8" pierwsze ptaki powracały na stawy. Powrót był  rozciągnięty 

w czasie średnio do 1 godziny, chociaż  niekiedy między powrotem na staw 
pierwszych i ostatnich ptaków mijały trzy godziny (800-119. Staw był  głów-
nie miejscem wypoczynku i pielęgnacji upierzenia, był  też  dodatkowym 
miejscem żerowania. W roku 1991 miejscem dziennego odpoczynku gę-
gaw był  płytko zalany staw Polny oraz spuszczone stawy Slupicki Górny 
i Słupicki Nowy. Niepokojone ptaki mogły przelatywać  na inne stawy. 
Około godziny 1700  pierwsze gęgawy ponownie opuszczały stawy, kieru-
jąc się  w stronę  żerowisk i pozostawały tam do zmroku. Około godziny 
20' (30-40 min po zachodzie słońca) rozpoczynał  się  powrót gęsi na sta-
wy. We wrześniu i październiku cykl ten zmieniał  się  i był  skorelowany 
z długością  dnia. Na ranne żerowanie gęsi leciały o wschodzie słońca, 
przebywając na żerowisku do godziny 100°-1100. Na powtórne żerowanie 
odlatywały około godziny 15' pozostając do zmroku. Czas między kolej-
nymi żerowaniami spędzały na stawach. W listopadzie natomiast, a czę-
sto już  pod koniec października gęsi przebywały na żerowiskach przez 
cały dzień, od wschodu do zachodu słońca. Czasami małe grupy ptaków 
odłączały się  od stada i na krótko leciały na stawy. Były to jednak przelo-
ty nieregularne i nie dotyczyły wszystkich osobników. 

Aktywność  dzienna nielęgowych ptaków w różnych okresach 
fenologicznych 

Przed osiągnięciem dojrzałości płciowej (w 3 roku życia; Cramp 1977) 
gęsi gęgawy łączą  się  w większe grupy. Stada nielęgowych ptaków towa-
rzyszą  ptakom lęgowym, zwłaszcza w okresie wiosennej migracji, letniej 
koncentracji i odlotu na zimowiska. W tych fazach cyklu biologicznego 
rytm dobowy ptaków lęgowych i nielęgowych był  taki sam. Różnice w cy-
klu dziennym pojawiały się  wraz z przystępowaniem ptaków dojrzałych 
płciowo do lęgów. 

Okres powrotu z zimowisk. Po powrocie z zimowisk ptaki nielęgowe 
tworzyły wspólne stada z ptakami lęgowymi. Opis cyklu dziennego w tym 
okresie został  już  opisany powyżej. Pod koniec lutego i na początku mar-
ca aktywność  dzienna ptaków nielęgowych zasadniczo się  nie zmieniała. 
Na żerowiskach przebywały zazwyczaj przez cały dzień, od wczesnych 
godzin rannych do zmroku. Od połowy marca pora ich żerowania ulegała 
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skróceniu do dwóch okresów w ciągu dnia. Na żerowiska gęsi przylatywa-
ły o świcie, pozostając tam do godziny 10°°-1100. Godziny południowe 
spędzały na stawach, gdzie odpoczywały, pielęgnowały upierzenie i spały. 
Często żerowały również  na wyspach lub w trzcinach znajdujących się  na 
stawie. Trzymały się  w stadach po 15-20 osobników. Około godziny 15°°-
16°°  powracały na żerowiska, pozostając tam do zmroku. Nielęgowe gęga-
wy czasami przebywały na żerowisku również  w ciągu dnia. Do grup pta-
ków nielęgowych dołączają  ptaki, które utraciły lęg. Para  d  B71 i 9 B78 
gnieżdżące się  na stawie Gadzinowy Duży była obserwowana 2 V 92 na 
żerowisku w stadzie 20 nielęgowych gęsi. Udział  poszczególnych typów 
zachowania w aktywności dziennej samca i samicy przedstawia ryc. 9. 

Okres pierzenia.  Ptaki nielęgowe wymieniają  upierzenie wcześniej niż  
lęgowe (Cramp 1977). Gęsi na okres 1 miesiąca tracą  zdolność  do lotu. 
Pierzenie się  trwa od połowy maja do końca czerwca. W tym czasie ptaki 
nielęgowe gromadziły się  na stawach. Z reguły były to stawy o bogato 
rozwiniętej roślinności szuwarowej i wielu wyspach. Ptaki przez cały dzień  
przebywały w trzcinowiskach, nie korzystając z dotychczasowych żero-
wisk, jakimi były pola i łąki otaczające stawy. Ranne i wieczorne kontrole 
żerowisk w tym okresie potwierdziły brak ptaków na żerowiskach. Ze 
względu na zbyt ukryty behawior gęsi w okresie pierzenia nie była możli-
wa obserwacja ptaków i oszacowanie procentowego udziału poszczegól-
nych typów zachowania w aktywności dziennej. 

Okres letniej koncentracji.  Ptaki nielęgowe po osiągnięciu lotności 

tworzyły wspólne stada z ptakami lęgowymi aż  do odlotu na zimowiska. 

Cykl dobowy został  opisany powyżej. W okresie, kiedy ptaki lęgowe wy-
siadywały i wodziły młode, gęsi nie- 

% 	 lęgowe przebywały głównie na sta- 

ao 	 • 9 	wach, na których było wysokie za- 
o d' 	gęszczenie par lęgowych. Zaobser - 

30 	 wowano zależność, że im więcej par 

20 	 lęgowych gniazdowało i wodziło mło- 
de na danym stawie, tym większe 

O stada ptaków nielęgowych przeby-
wały na tych stawach. Często ptaki 

A B CD E F 

Ryc. 9. Procentowy udział  poszczególnych typów nielęgowe towarzyszyły ptakom lę-

zachowań  samicy i samca z pary, która utraciła gowym, zwłaszcza wodzącym młode, 
lęg w cyklu dzienny. 	 czujnie rozglądając się. Prawdopo- 
A — żerowanie, B — czuwanie, C — odpoczynek, D dobnie ostrzegały je przed niebezpie- - pielęgnacja upierzenia, E —sen, F— inne 

Fig. 9. Percentage time In activity for diurnal time- czeństwem. Kontrole żerowisk  wy-

budget of unsuccessful breeding pair of Greylag kazały, że ptaki nielęgowe w czasie 
Goose. 	 gdy dojrzałe płciowo gęgawy przystę- 
A —feeding, B — vigilance, C — resting, D — preen- 
ing, E — sleeping, F— other activities 	 powały do okresu lęgowego (składały 
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i wysiadywały jaja, wodziły młode), korzystały z żerowisk położonych naj-
bliżej stawów, na których przebywały w dzień, towarzysząc parom lęgo-
wym. Godny uwagi jest fakt stałości żerowisk ptaków nielęgowych. Stwier-
dzono, że przebywały one ciągle na tych samych żerowiskach (i stawach), 
aż  do okresu pierzenia się. 

DYSKUSJA 

Czynniki determinujące rytm dobowy gęsi gęgawy 

Po powrocie z zimowisk ptaki lęgowe i nielęgowe tworzyły wspólne sta-
da. Jedną  z przyczyn formowania większych grup jest prawdopodobnie 
zwiększenie efektywności żerowania. Według Dicka (1988a) oraz Rutsch-
ke (1982) czujność  osobników maleje wraz ze wzrostem wielkości stada. 
Im większe stado, tym mniejsza część  osobników czuwa, tym samym mniej 
czasu na czuwanie poświęca pojedynczy osobnik. Uzyskaną  nadwyżkę  
czasu może przeznaczyć  na żerowanie. Średnio od połowy marca rytm 
dobowy ptaków nielęgowych składał  się  z dwóch okresów aktywnego że-
rowania: rano i wieczorem, oddzielonych wypoczynkiem na stawach 
w godzinach południowych. Wyjątek stanowi okres przed jesienną  migra-
cją, gdy czas żerowania trwał  przez cały dzień, oraz okres pierzenia, gdy 
nielotne gęsi praktycznie nie wykorzystują  dotychczasowych żerowisk, 
przebywając cały czas na stawach. Podstawowym źródłem pokarmu są  
dla nich w tym czasie trzcinowiska. Określony w niniejszej pracy rytm 
dzienny ptaków lęgowych i nielęgowych w okresie letniej koncentracji 
jest zbliżony do aktywności gęgaw z okolic jeziora Mńritz podanej przez 
Schródera (1973). Wskazuje on na dwa szczyty aktywności żerowania gęsi 
miedzy godziną  430-8' rano i 1550-2020  wieczorem (dane dla połowy sierp-
nia). Podobny opis rytmu dobowego gęgaw w okresie letniej koncentracji 
podaje Rutschke (1982), badający populację  gęgaw znad jeziora Gńlpe. 
Jednym z czynników zakłócających regularność  rytmu dobowego ptaków 
były warunki pogodowe. Jak podają  Bauer i Glutz (1968), w czasie mgły, 
zachmurzenia czy opadów ptaki opóźniały poranny odlot na żerowisko. 
Znacznie wcześniej wracały również  z wieczornego żerowania na stawy. 
Być  może, to skrócenie czasu potencjalnego żerowania powodowało, że 
gęsi przebywały na polach również  w ciągu dnia. Potwierdzają  to również  
moje obserwacje. Dni, w których stwierdzałam większe grupy gęsi na po-
lach w godzinach południowych, charakteryzowały się  zachmurzeniem 
i opadami. Z dotychczas opublikowanych prac o modyfikacji rytmu dobo-
wego gęsi pod wpływem warunków pogodowych na uwagę  zasługuje pra-
ca Ravelinga i in. (1972) o aktywności bernikli kanadyjskiej Branta cana-
densis na zimowiskach. Podstawowy rytm dobowy tego gatunku w okre- 
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sie od września do marca jest zbliżony do rytmu gęgawy w okresie letniej 
koncentracji i powrotu z zimowisk. Autorzy podkreślają  znaczenie wpły-
wu intensywności światła na aktywność  gęsi. W pochmurne dni bernikle 
kanadyjskie pozostawały na żerowisku w ciągu dnia częściej niż  w jasne, 
słoneczne dni. O ich aktywności decydowała również  temperatura oto-
czenia. Poniżej 0,6°C gęsi były nieaktywne. Badania milickiej populacji 
gęsi gęgawy wykazały, że po powrocie z zimowisk gęsi żerowały regular-
nie nawet podczas mroźnych dni, gdy temperatura sięgała —3-0°C. Rów-
nież  Paulus (1988) w badaniach nad nielęgowymi Anatida2 stwierdził, że 
niekorzystne warunki pogodowe (głównie zachmurzenie) wpływały na 
wydłużenie czasu żerowania w ciągu dnia. W próbie określenia rytmu 
dobowego gęgawy założono na podstawie własnych obserwacji i literatu-
ry (Cramp 1977; Witkowski 1983), że gęsi noc spędzają  na stawach, nie 
podejmując prób żerowania pod osłoną  ciemności. Jednak niektórzy ba-
dacze: Paakspuu (1963), Hudec i Rooth (1970), Bauer i Glutz (1968) po-
dają, że gęgawy mogą  żerować  również  nocą. Czynnikiem wpływającym 
na nocną  aktywność  jest niepokojenie ptaków na żerowisku w ciągu dnia, 
najczęściej z powodu polowań  i prac polowych. Moim zdaniem ani polo-
wania, ani prace rolne nie mają  istotnego wpływu na modyfikacje rytmu 
dobowego gęsi. Często obserwowano jak spłoszone przez rolników, żeru-
jące gęsi przenosiły się  na sąsiednie pola, gdzie nie były niepokojone. 
Ważnym argumentem przeciwko podjęciu nocnego żerowania przez gęsi 
jest presja drapieżników. Wiele drapieżnych ssaków aktywnych nocą  sta-
nowi zbyt duże ryzyko dla gęgawy. Obserwacje gęgaw w dolinie Baryczy 
potwierdzają  zaobserwowany wcześniej m. in. przez Dicka (1988). Amata 
i in. (1991), Owena (1979) wzrost intensywności żerowania przed odlo-
tem na zimowiska, celem zgromadzenia większych rezerw pokarmowych. 
Ptaki przygotowujące się  do jesiennej migracji korzystają  z żerowisk przez 
cały dzień. 

Czynniki wpływające na różnice w aktywności dziennej 
samca i samicy w okresie lęgowym 

Rytm dobowy ptaków dojrzałych przystępujących do lęgów odbiega 
znacznie od rytmu ptaków nielęgowych. Inna jest również  aktywność  dzien-
na samca, inna samicy pary lęgowej. Wkrótce po powrocie z zimowisk 
pary lęgowe odłączały się  od stada ptaków nielęgowych żerując samotnie, 
pomimo wszelkich korzyści płynących z żerowania stadnego (Dick 1988a). 
Sądzę, że ma to na celu maksymalizację  żerowania samicy. Terytorializm 
żerowiskowy umożliwia bowiem kontrolę  nad zasobami pokarmowymi 
wewnątrz terytorium, eliminując ewentualnych konkurentów. Redukuje 
czas i liczbę  agresywnych utarczek wywołanych konkurencją  o pokarm. 
Według Dicka (1988b) wraz ze wzrostem wielkości stada zwiększa się  agre- 
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sywność  w stadzie. Taktyka ta łączy się  też  z większą  czujnością  pary 

ptaków związaną  z obroną  terytorium. Zaobserwowano, że przede wszy-

stkim czuwa samiec, samica natomiast więcej żeruje. Koszty z niestadne-

go żerowania ponosi tylko samiec. Samica zwiększa natomiast efektyw-

ność  żerowania. Szczegółowe badania aktywności żerowania gęsi biało-

czelnej Anser albtfrons w okresie przed gniazdowaniem (Fox i Madsen 

1981) potwierdziły, że korzyści z przebywania w stadzie osiąga tylko sa-

miec. W stadzie bowiem żeruje i czuwa około 44,3%, natomiast przeby-

wając z samicą  z dala od stada żeruje 20,2%, a czuwa przez 55,2% czasu. 

Z kolei, samica w stadzie żeruje 60,4%, pozostając tylko z samcem 63,3% 

czasu aktywności dziennej. Wybór takiej strategii w połączeniu z cało-

dniowym żerowaniem pozwala na jak najlepsze przygotowanie samicy do 

wysiłku związanego z okresem reprodukcji. Obserwacje przeprowadzone 

przeze mnie wykazały, że samica w okresie od przylotu z zimowisk do 

rozpoczęcia lęgu przeznacza aż  66% czasu aktywności dziennej na żero-

wanie. Czas przeznaczony na efektywne żerowanie zależy od jakości po-

bieranego pokarmu. Czas niezbędny do zaspokojenia potrzeb organizmu 

zmienia się  w zależności od stopnia strawności danego rodzaju pożywie-

nia (Amat i in. 1991). Gęgawy powracające do doliny Baryczy najchętniej 

żerowały na młodym zbożu, które odznacza się  wysoką  zawartością  biał-
ka niezbędnego do produkcji jaj i węglowodanów zaspokajających po-

trzeby energetyczne (Szulc 1994). Intensywne żerowanie nie jest więc. 
moim zdaniem, wywołane przez brak wartościowego pokarmu, ale wy-
ższym zapotrzebowaniem organizmu lęgowej samicy. Potwierdzają  to ba-
dania Foxa i Madsena (1981) na gęsi białoczelnej. Samica przed przystą-
pieniem do gniazdowania 63,3% czasu przeznacza na żerowanie. Czas 
między powrotem z zimowiska a przystąpieniem do lęgu gęsi białoczelnej 
wynosi około 13 dni, gęgawy natomiast około miesiąca. Proporcjonalnie 

aktywność  żerowania samicy gęgawy przed okresem reprodukcji jest wy-
ższa niż  gęsi białoczelnej. Prawdopodobnie jest to wynikiem wyboru innej 
strategii przez gęsi gnieżdżące się  na północy. Według Newtona (1977), 
gatunki z rodzaju Anser i Branta, których lęgowiska leżą  w północnej 
tundrze, przystępują  do lęgów w kilka dni po powrocie z zimowisk. Przez 
cały okres reprodukcji korzystają  wyłącznie z rezerw pokarmowych zgro-
madzonych na miejscu zimowania lub w czasie wiosennych przelotów. 
Gęgawa gromadzi zapasy po powrocie z zimowisk, w miejscu gniazdowa-

nia. Ważność  nagromadzenia odpowiednich ilości rezerw pokarmowych 
w okresie po powrocie z zimowisk potwierdzają  obserwacje samicy gęga-

wy w okresie wysiadywania. Samica jedynie 7,4% czasu w ciągu dnia 
żeruje (ryc. 2), resztę  czasu spędzając na gnieździe. Pora i czas żerowania 

samicy są  w miarę  regularne, aczkolwiek parokrotnie zaobserwowano, że 

samica w ciągu całego dnia nie opuściła gniazda. Prawdopodobnie w jed- 
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nym przypadku było to spowodowane niepokojeniem ptaka przez moją  
obecność  w pobliżu gniazda. W pozostałych przypadkach dużą  rolę  od-
grywały prawdopodobnie niekorzystne warunki pogodowe (zimno, opady 
śniegu). Young (1972) donosi o możliwości żerowania inkubujących sa-
mic w nocy, w celu uzupełnienia rezerw pokarmowych. Sądzę, że w wa-
runkach milickich istnieje zbyt silna presja drapieżników aktywnych nocą, 
by ptaki podejmowały tak wysokie ryzyko. Przeciwko nocnemu żerowa-
niu może również  świadczyć  fakt, że jedna z obserwowanych przeze mnie 
samic, która nie opuściła gniazda w ciągu całego dnia, nazajutrz żerowa-
ła aż  42 min. Prawie o połowę  dłuższy od średniego czas żerowania przy-
puszczalnie stanowił  rekompensatę  braku żerowania w poprzednim dniu. 
Na żerowisku samicy towarzyszy samiec, który czuwa podczas gdy sami-
ca intensywnie żeruje (Witkowski 1983; obserwacje własne). Samiec uzu-
pełnia braki pokarmowe później, gdy powraca na żerowisko po odprowa-
dzeniu samicy na gniazdo. Wybór na żerowisko miejsca w najbliższym 
otoczeniu gniazda i krótki czas żerowania maksymalnie skracają  czas 
samicy poza gniazdem, dzięki czemu zwiększają  się  szanse na sukces 
lęgowy. Witkowski (1983) badając tę  samą, milicką, ale nie znakowaną  
populację  gęgawy stwierdził, że rytm dobowy pary lęgowej w okresie re-
produkcji nie różni się  znacznie od rytmu ptaków nielęgowych. Podaje, że 
podstawowy rytm dobowy z wczesnorannymi i wieczornymi okresami że-
rowań  jest zachowany dla pary lęgowej. Jedynie w zależności od fazy okresu 
reprodukcji ulega nieznacznym modyfikacjom, np. w okresie wysiadywa-
nia czas żerowania zostaje zredukowany do 1,5-2,5 h. Przeprowadzone 
obserwacje nie potwierdzają  wyników badań  Witkowskiego (1983). Zaob-
serwowano bowiem, że samica lęgowa żeruje najczęściej raz w ciągu dnia 
(ryc. 4) przez krótki czas, średnio 22,2 min. Samiec lęgowy podczas sta-
dium inkubacji przebywa na żerowiskach w ciągu całego dnia. Wydłuże-
nie czasu żerowania pod koniec inkubacji prawdopodobnie jest spowo-
dowane większym zapotrzebowaniem pokarmowym samicy na skutek 
zmniejszania się  rezerw w trakcie inkubacji (Newton 1977; Ankney i Mcln-
nes 1978). Z obserwacji Strouda (1981) wynika natomiast, że samica gęsi 
białoczelnej w ostatnich dniach przed wykluciem młodych więcej czasu 
żeruje, by w okresie klucia (około 2 dni) nie opuścić  gniazda. Między za-
chowaniem poszczególnych samic w okresie inkubacji zaobserwowano 
znaczne różnice. Różnice były prawdopodobnie spowodowane umiejsco-
wieniem gniazda. Kategoria „czuwanie" sklasyfikowana jako ekstremal-
nie ku górze wyciągnięta głowa zbyt łatwo może zdradzić  usytuowanie 
gniazda. Czuwanie ma miejsce w momentach największego zaniepokoje-
nia ptaka i trwa 3-5 s. Wybór miejsca pobytu prawdopodobnie był  rów-
nież  przyczyną  odmiennego zachowania lęgowych par gęsi w okresie wo-
dzenia młodych. Para B31 przebywająca na stawie Gadzinowy Mały (poza 
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rezerwatem) była narażona na obecność  człowieka w większym stopniu 
niż  para C72 ze stawu Słupicki. Po wykluciu młodych zachowanie samca 
i samicy gruntownie się  zmienia. Samiec jest odpowiedzialny za bezpie-
czeństwo rodziny, wzrasta więc jego czujność  kosztem żerowania. Samica 
natomiast intensywnie żeruje, prawdopodobnie uzupełniając straty spo-
wodowane okresem składania jaj i inkubacji. Potwierdzają  to obserwacje 
innych badaczy. Newton (1977) podaje gwałtowny wzrost żerowania sa-
micy Anser rossi po wykluciu młodych, której straty rezerw pokarmo-
wych w okresie inkubacji dochodzą  do 43% jej początkowej wagi. Dick 
(1988a) badając aktywność  żerowania gęgawy podaje, że samica na żero-
wanie przeznacza 70% czasu aktywności dziennej, na czuwanie 16,4%. 
Samiec natomiast żeruje 20,3%, czuwa 58% czasu aktywności dziennej. 
Badania Dicka (1988a) wykazały również, że samiec nie rekompensuje 
krótszego czasu pobierania pokarmu wyższym wskaźnikiem żerowania 
(tj. liczbą  dziobnięć  na min), wręcz przeciwnie, wskaźnik żerowania dla 
samicy jest wyższy niż  dla samca. Lessells (1987) badając aktywność  samca 
i samicy gęsi śnieżnej Anser caerulescens w okresie wodzenia młodych 
otrzymał  analogiczne wyniki. Samica żeruje około 50,9% czasu aktywno-
ści dziennej, samiec około 40,6%. Pozostałe typy zachowania ( pielęgna-
cja, sen, odpoczynek) stanowią  niewielki i raczej niezmienny udział  w ak-
tywności dziennej ptaków. Po wykluciu młodych poszczególne rodziny 
gromadzą  się  w większe grupy. Jest to typowa strategia antydrapieżnicza, 
w stadzie większe jest prawdopodobieństwo szybszego zlokalizowania 
wroga. Większość  prac dotychczas opublikowanych o aktywności dzien-
nej gęsi gęgawy dotyczą  ptaków nie znakowanych, co uniemożliwia szcze-
gółowe badania aktywności samca i samicy w warunkach odmiennych 
niż  milickie. Syntetyczną  pracą  o biologii, etologii, aktywności dziennej, 
której przedmiotem były osobniki indywidualnie znakowane, jest praca 
Lorenza (1989). Swoje obserwacje prowadził  on jednak w warunkach pół-
naturalnych, często na oswojonych ptakach, co w znacznym stopniu mogło 
zmienić  ich zachowanie przez np. zmniejszenie czujności żerujących osob-
ników, czy samicy w okresie wysiadywania. 
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SUMMARY 

The observations on the circadian rhythm of Greylag Geese were carried out in 1991-92 

on two fish-ponds and three study plots (24, 58 and 130 ha) comprising fields and meadows. 

The study was conducted during the whole time of the Greylags" stay in the v-alley, from 

their arrival from winter quarters (late January, early February) to the autumn migrations 
lasting fili mid December. The populatlon consisted of both immature (up to 3 year old) and 

breeding, mated birds. Non-breeding birds foraged and rested together in groups of several 

or a dozen or so individuals throughout the season. Breeding birds arrived from winterings 

with non-breeding ones in the same flocks. Greylags remained in these flocks for some time 

till the beginning of breeding. During the breeding season breeding birds abandoned flocks 

and spent most of the time with their partners. This was the situation during breeding and 

rearing gosllngs. After the young had gained the ability to fly and old birds had moulted, 
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breeding birds with their young and non-breeding individuals »bied in larger flocks and left 
together for winterings. 

Observations were carrled out at different times of a day, most often from early morning 
tlll dusk. Most of the birds observed had neck-collars which facilitated the recognition of sex 
and age. During the collection of the data, the focal bird sampling and scan sampling me-
thods were applied. The behaviour of Greylags was divided into 6 categories: foraging, vigi-
lance, comfort movements (preening, stretching of wings and legs, bathing), sleeping, rest-
Ing and "other" (flying, threatening etc.). For incubating females two categories were added: 
repatring of the nest and turning of eggs. 

During spring and autumn rnigrations, the circadian rhythm of breeding and non-breed-
ing birds did not differ. Geese foraged in meadows and fields al] day and spent nights on 
ponds. Thls rhythm changed when mature birds started to breed. During this time non-
breeding individuals accompanied breeding pairs and foraged in early mornings and eve-
nings. Such rhythm was disturbed by weather conditions. On cloudy days geese spent more 
time in feeding grounds. The harassing of geese did not influence substantially their circadi-
an rhythm. Before the breeding season, feeding constituted 66% of the breeding females" 
dlurnal time budget and vigilance13.2% (corresponding values for their mates were 30.8% 
and 44.2%, Fig. 2). 

The rhythm changed dramatically in the breeding season. During incubation period fe-
males spent most of their time on the nests (Fig. 3). They left for feeding only once a day 
between 4 and 6 p.m. for 22.2 min on average (7.4% of a day) (Fig.4). They used feeding 
grounds close to their nests. During foraging females were guarded by their mates. Maks did 
not contribute to incubating and spent 60.5% of the day feeding. Breeding pairs defended 
their feeding grounds which could influence the effectiveness of feeding. During caring for 
goslings, females spent 50.7% of the day feeding and 23.8% scanning the environment for 
predators (males respectively 25.3% and 58.4%, Fig. 8). The behaviour of particular individ-
uals and pairs often differed from the averages. 

During the moult, breeding and non-breeding birds spent all the time on ponds and did 
not visit feeding grounds on land. During the time of after-breeding concentrations, the 
circadian rhythm of all birds was identical, they foraged in early mornings and evenings and 
most of the day spent resting on ponda. 

Non-breeding birds during the whole stay In the Barycz valley were gathered in ]arfie 
flocks. This could be interpreted as an adaptation to more effective feeding by individuals as 
well as decreasing the danger from predators. 
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