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EKOLOGIA ROZRODU TRZCINNICZKA 
ACROCEPHALUS SCIRPACEUS 

NA STAWACH MILICKICH 

Breeding ecology of the Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus 
at Milicz fish-ponds 

Badaniami biologii rozrodu trzcinniczka zajmowało się  w Europie wie-
lu badaczy. Do obszerniejszych i szczególnie przydatnych do porównań  
z wynikami niniejszych badań  należą  prace Browna i Daviesa (1949), Dyr-
cza (1981), Ólschlegela (1971, 1981) oraz Wardena (1984). Podsumowa-
nia biologii trzcinniczka na podstawie istniejącego piśmiennictwa doko-
nał  ostatnio Schulze-Hagen (1991). 

Celem niniejszej pracy było zbadanie ekologii rozrodu trzcinniczka na 
stawach w Miliczu. Zebrany w latach 1980-1983 materiał  został  częścio-
wo opublikowany już  wcześniej (Borowiec 1983; Borowiec i Dąbrowska 

1991; Borowiec 1992). 

TEREN I METODA BADAŃ  

Badania prowadzono w latach 1980-1983 na terenie rezerwatu „Sta-
wy Milickie". Powierzchnie badawcze wyznaczono na stawie „Słoneczny", 

znajdującym się  w pobliżu gospodarstwa rybackiego Stawno, około 6 km 

na wschód od Milicza. W latach 1980-1981 badania prowadzono we frag-
mencie trzcinowiska o powierzchni 2 ha (powierzchnia 1), gdzie ptaki były 

chwytane w sieci i znakowane kolorowymi obrączkami. W latach 1982-

1983 badania ekologiczne rozszerzono na pozostałe 8 ha (powierzchnia II), 

obejmując cały 10-hektarowy pas trzcinowiska przylegający do południo-

wej grobli stawu (ryc. 1). Na 2-hektarowej powierzchni kontynuowano 
badania nad indywidualnie znakowanymi osobnikami trzcinniczka, a na 

pozostałej powierzchni wyszukiwano wszystkie gniazda i regularnie kon-

trolowano ich zawartość  w odstępach kilkudniowych. Różnice pomię-

dzy powierzchniami nie dotyczyły jedynie zastosowanej metody badań. 

Wykazano między innymi występowanie różnic w przebiegu pory lęgowej, 
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zagęszczeniu oraz wysokości strat i z tego względu w części dotyczącej 
wyników zachowano podział  na dwie powierzchnie badawcze. 

Znakowanie kolorowymi obrączkami pozwoliło na śledzenie losów po-
szczególnych osobników i par, i umożliwiło dokładne rozróżnienie lęgów 

pierwszych, uzupełniających (składanych po stracie poprzedniego lęgu), 
i drugich (składanych po zakończeniu pierwszego lęgu sukcesem). Uzy-
skano również  dokładniejsze dane dotyczące zagęszczenia par lęgowych, 
niż  w przypadku standardowych badań  ekologicznych. 

WYNIKI 

Zagęszczenie populacji lęgowej. Zagęszczenie populacji lęgowej wy-
nosiło na badanym terenie 85 par/10 ha. Jednak rozmieszczenie par nie 
było równomierne. Powierzchnia I charakteryzowała się  wysokim zagę-
szczeniem gniazd i par. Na 2 ha trzcinowiska gniazdowała 1/3 badanej 
populacji, osiągając maksymalne zagęszczenie 175 par/10 ha w roku 1982. 
Zagęszczenie na powierzchni II wynosiło średnio 68 par/10 ha. W latach 
1980-1983 stwierdzono dość  dużą  stabilność  populacji lęgowej (tab. 1). 
Liczba znalezionych gniazd w ciągu całego sezonu lęgowego była większa 
od liczby stwierdzonych par. Wiązało się  to z dużymi stratami w lęgach 
i wielokrotnym przystępowaniem do rozrodu poszczególnych par. 

Fenologia okresu lęgowego. Okres lęgowy badanej populacji trzcin-
niczka przypadał  na drugą  połowę  maja, czerwiec, lipiec i częściowo na 

Ryc. 1. Teren badań. A— powierzchnia I, B — powierzchnia II 
Fig. 1. Study area. A — plot I, B — plot II 



Tabela 1. Liczba partrzcinniczków na terenie badań  
Table 1. Number of breeding pairs of the Reed War-
bler in the study area 

Rok 	
Powierzchnia I Powierzchnia II Razem 

Year 	
Plot I 	Plot II 	Tata! 
(2 ha) 	(8 ha) 	(10 ha) 

1980 32 ? ? 

1981 30 ? ? 

1982 35 52 87 

1983 28 55 83 

Tabela 2. Fenologia okresu lęgowego w kolejnych 
latach badań. 
A— najwcześniejsza data zlożenia pierwszego jaja, 
B — średnia data złożenia pierwszego jaja, C —
najwcześniejsza data zlożenia pierwszego jaja 
w drugich lęgach, D — data usamodzielnienia się  
ostatnich piskląt 

Table 2. B reeding phenology in consecutive years 
of the study. 
A — the earliest date of laying of the first egg, 
B — mean dale of laying of the first egg, C — the 
earliest date of laying of the first egg in the second 
brood, D — the dato of gaining independence by 
last nestlIngs 
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sierpień. Zarówno przylot osobni-
ków (Borowiec 1992), jak i przystę-
powanie do lęgów następowało suk-
cesywnie. Terminy przystępowania 
do lęgów i zakończenie sezonu były 
we wszystkich latach zbliżone i nie 
odbiegały wyraźnie od terminów po-

dawanych przez innych autorów dla 
Europy Środkowej (Schulze-Hagen 
1991). Najwcześniejszą  datę  złożenia 

pierwszego jaja zanotowano w 1980, 
a najpóźniejszą  w roku 1983 (tab. 2). 
Najkrótszy sezon lęgowy zanotowa-

no w roku 1983 (73 dni), a najdłuż-
szy w roku 1982 (89 dni). 

Największa liczba jednocześnie 
czynnych gniazd w badanej popu-
lacji trzcinniczka przypadała rok-
rocznie na czerwiec. Najwcześniej 

szczyt sezonu lęgowego zanotowano 

w 1981, a najpóźniej w roku 1982. 
Na powierzchni I szczyt sezonu na- 

Rok 	
stępował  o jedną  pentadę  wcześniej 

Year 	niż  na powierzchni II. Początek pory 

1980 	20 V 	20 VI 	 lęgowej i osiągnięcie szczytu liczeb- 

1981 	23 V 12 VI 	 ności badanej populacji następowa- 

1982 	23 V 	18 VI 	 ło gwałtowniej niż  zakończenie se- 

W roku 1980 do drugich lęgów 

przystąpiło 6,3% par, w 1982 - 9,3%, a w 1983 - 15,7% par. W roku 1981 

nie stwierdzono drugich lęgów. 

Wielkość  zniesienia. W badanej populacji trzcinniczka do najczęst-

szych zniesień  należały lęgi złożone z czterech jaj (tab. 3). W porównaniu 

z badaniami Dyrcza (1981) stwierdzono więcej lęgów z pięcioma jajami. 

Średnia wielkość  zniesienia w badanej populacji wynosiła 3,9 jaja 

(N = 250 gniazd). Najmniejszą  średnią  wielkość  zniesienia zanotowano 

w roku 1980 (tab. 4). 
Wielkość  zniesienia zmniejszała się  w miarę  upływu sezonu lęgowego 

(ryc. 3). Stwierdzono istotną  statystycznie, ujemną  korelację  (r = -0,85, 

p < 0,001) pomiędzy średnią  wielkością  zniesienia a datą  złożenia jaj. 

Średnia wielkość  zniesienia dla lęgów pierwszych była wyższa niż  dla lę-

gów uzupełniających (tab. 4). W czasie składania kolejnych lęgów uzu- 

A 	B 	C 	D 

1983 	29 V 	19 VI 	
zonu (ryc. 2). 

 

20 VII 	18 VIII 

10 VIII 

10 VII 	19 VIII 

25 VII 	9 VIII 



8 	 M. Borowiec 

N 

 

1982 
13 A 
• B 

 

30- 

 

 

20- 

 

 

 

10- 

 

 

Ili— F-1.. 

  

 

11V 16V 21V 26V 31V SVI 10y1 15y1 20VI 25VI 30V1 SVII OVII15V120V1125V1130V114V111 

N 
	

1983 
I3 A 

30- 
	

• B 

20- 

10- 

11V 16V 21V 26V 31V 5VI 10y1 15VI 20VI 25VI 30VI 5VII 10V1115V120V1125V1130VII 4VIII 

Ryc. 2. Liczba czynnych gniazd trzcinniczka na powierzchni i i 11 w latach 1982-83. 
A - powierzchnia I, B - powierzchnia II 

Fig. 2. Number of active nests of the Reed Warbler on plot I and II in 1982-83. A- plot I, B- plot II 

Tabela 3. Rozkład liczby gniazd z różną  wielko-
ścią  zniesienia w kolejnych latach badań  
Table 3. Distribution of clutch sizes in consecutive 
years of the study 

Liczba jaj w zniesieniu /Clutch size 
Rok 
Year 3 4 5 
1980 3 12 8 O 

1981 8 22 4 o 
1982 15 59 22 1 

1983 16 71 10 1 

Razem N 42 164 42 2 

Total q,  18,8  65,6  16,8 0,8 
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Ryc. 3. Zależność  pomiędzy średnią  wielkością  
zniesienia a datą  złożenia jaj. 
A-lęgi pierwsze, B-lęgi uzupełniające, C-wszy-
stkie lęgi. Pierwsza pentada- 12-16 V 

Fig. 3. Relationship between mean clutch size and 
date of egg-laying for clutches commenced In con-
secutive five-day periods (first period - 12-16 V). 
A - first broods, B - replacement broods, C - alt 
broods 
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Tabela 4. Średnia wielkość  zniesienia w lęgach trzcinniczka 
Table 4. Average clutch size of the Reed Warbler 

Średnia wielkość  zniesienia / Mean clutch size 
Rok 
Year 

Lęgi pierwsze 
First broods 

N 	T< 	SD 

Lęgi uzupelniające 
Replacement broods 

N 	ż' 	SD N 

Razem 
Total 

"ż  SD 

1980 9 4,3 0,51 12 4,0 0,60 21 4,1 0,67 

1981 16 4,1 0,21 17 3,8 0,70 33 3,9 0,65 
1982 46 4,4 0,42 51 3,9 0,67 97 4,1 0,57 
1983 55 4,1 0,35 44 3,2 0,61 99 3,8 0,54 

Razem / Total 126 4,2* 0,43 124 3,7" 0,68 250 3,9 0,58 

•- t = 4,31, p < 0.001 

pełniających kondycja fizyczna samic musiała pogarszać  się, gdyż  pod 
koniec lipca i w sierpniu lęgi złożone z trzech jaj stanowiły aż  38% lęgów 
uzupełniających. Średnia wielkość  zniesienia w lęgach pierwszych zmie-
niała się  w tym czasie tylko nieznacznie. W drugiej połowie czerwca i na 
początku lipca wśród lęgów pierwszych zanotowano o 15% więcej znie-
sień  złożonych z 5 jaj niż  wśród lęgów wczesnych (maj - początek czerw-
ca). 

Inkubacja jaj.  Średnia długość  okresu inkubacji liczona od dnia zło-
żenia pierwszego jaja do dnia wyklucia się  pierwszego pisklęcia wynosiła 
12 dni. Stwierdzono jednak pojedyncze przypadki wykluwania się  piskląt 
po 11, 13 i 15 dniach. Tylko w 11% gniazd (N = 147) wszystkie pisklęta 
kluły się  jednego dnia. W pozostałych gniazdach pierwsze pisklęta wy- 
kluwały się  o jeden lub dwa dni wcześniej niż  ostatnie. Również  Dyrcz 
(1974) zwracał  uwagę  na asynchroniczne klucie się  młodych w większo-
ści gniazd trzcinniczka. Według Kowalik (1980), w 79% przebadanych 
gniazd (N  =  40) pisklęta kluły się  niesynchronicznie. Pośrednio świadczy 
to o tym, że samice trzcinniczka często rozpoczynają  wysiadywanie od 
drugiego lub trzeciego jaja. 

Wykluwalność  jaj.  Wykluwalność  jaj w badanej populacji trzcinnicz-
ka była dość  wysoka i wahała się  od 87% w 1981 do 96% w roku 1983 
(N =  124). Główną  przyczyną  nie wykluwania się  jaj było najprawdopo-
dobniej niezalężenie jaj lub zamarcie zarodka na bardzo wczesnym etapie 
rozwoju (po rozbiciu jaja w jego wnętrzu nie znajdowano zarodka dostrze-
galnego nieuzbrojonym okiem). Stwierdzono jeden przypadek zamarcia 
zarodka (po rozbiciu jaja znaleziono martwy zarodek). 

Pisklęta. Pisklęta przebywały w gnieździe od 10 do 14 dni. Niepokojo-
ne mogły opuszczać  gniazdo już  9 dnia. W badanej populacji najwięcej 
trzcinniczków opuszczało gniazdo po 11 dniach (80%, N = 75). 
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Obserwowano jeden przypadek wpadnięcia pisklęcia do wody po nie-

fortunnym opuszczeniu przez niego gniazda. Ptak utrzymywał  się  na po-

wierzchni wody energicznie machając skrzydłami. Po przepłynięciu około 

30 cm wspiął  się  na najbliższą  trzcinę. Ptaka tego zaobrączkowano i ob-

serwowano jeszcze przez tydzień  w pobliżu gniazda. 
Po opuszczeniu gniazda podloty były nadal karmione przez oboje ro-

dziców przez okres około 14 dni. Zaobserwowano dwa przypadki karmie-
nia podlotów tylko przez sanica (samice w tym czasie wysiadywały drugi 

lęg) i jeden przypadek karmienia młodych tylko przez samicę, która stra-

ciła samca. 
Straty w lęgach. Przy obliczaniu strat w lęgach uwzględniano tylko te 

gniazda, do których zostało złożone przynajmniej jedno jajo. W ciągu czte-

rech lat badań  z 362 znalezionych gniazd, których los był  znany, zostało 
zniszczonych 218, co stanowi 61%. Główną  przyczyną  strat było drapież-
nictwo (około 95% wszystkich strat). Poza tym stwierdzono ginięcie pi-

skląt z głodu i zimna (cztery przypadki), pasożytnictwo lęgowe kukułki 

(jaja kukułki znaleziono w 18 gniazdach, ale podloty kukułki wyszły tyl-
ko z czterech gniazd), złamanie trzcin i wypadnięcie jaj lub piskląt z gnia-
zda (trzy przypadki), zgniecenie gniazda przez trzciny położone przez sil-
ny wiatr (jeden przypadek). Nie zanotowano strat spowodowanych przez 
zalanie gniazd na skutek wysokiej fali lub podniesienia się  poziomu wody. 
Za lęg zakończony sukcesem uznawano taki lęg, z którego wyszedł  przy-
najmniej jeden podlot. Oprócz strat całkowitych zanotowano również  straty 
częściowe (ginięcie pojedynczych jaj lub piskląt), jednak wystąpiły one 
nie więcej niż  w 10% gniazd. Stwierdzono różnice w wysokości strat po-
między poszczególnymi latami i powierzchniami (tab. 5), jednak tylko 
różnice pomiędzy stratami na powierzchni I w latach 1981 i 1982 oraz 
1981 i 1983 były istotne statystycznie. 

Straty spowodowane przez drapieżniki. Za lęg zniszczony przez dra-
pieżnika uznawano taki lęg, w którym przy kolejnej wizycie stwierdzono 
brak wszystkich jaj lub piskląt niezdolnych jeszcze do opuszczenia gnia-
zda. Najczęściej gniazdo było nieuszkodzone. Niekiedy na dnie gniazda 

Tabela 5. Procent zniszczonych gniazd trzcinniczka 

Table 5. Percentage of destroyed nests of the Reed Warbler 

Rok 
Year 

Powierzchnia I / Plot I 

N 	 q 

Powierzchnia II /Plot II 

N 

1980 53 69,8 ? ? 

1981 52 78,8 ? ? 

1982 53 54,7 71 52,1 

1983 43 59,5 85 58,8 

Razem /Total 201 65,7 156 55,5 
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pozostawały plamy po zawartości jaj lub resztki drobno pokruszonych 
skorup. W takich przypadkach drapieżnikami mogły być  drobne ssaki 
owadożerne albo gryzonie. Gdy z gniazda ginęły strasze pisklęta (7-9-
dniowe), wyściółka gniazda była uszkodzona. Tylko 20% gniazd zostało 
uszkodzonych w taki sposób, że drapieżnik zniszczył  również  gniazdo. 
Zanotowano kilka przypadków złamania trzcin w połowie ich wysokości 
pomiędzy wodą  a gniazdem, a jaja lub pisklęta na skutek przechylenia 
gniazda wpadły do wody. Na uwagę  zasługuje fakt, że we wszystkich przy-
padkach zostały złamane tylko te trzciny, na których zawieszone było 
gniazdo. Ponieważ  jednak ani jaja, ani pisklęta nie zostały zjedzone, trud-
no te przypadki jednoznacznie zakwalifikować  jako zniszczone przez dra-
pieżnika. Złamania trzcin spowodowane były najprawdopodobniej przez 
bąka, który w ten sposób często łamie trzciny, lądując w trzcinowisku 
(obserwacje własne). Gdy część  lub całe gniazdo było oderwane od pod-
trzymujących je łodyg roślinnych, to zniszczenie to można przypisać  błot-
niakowi stawowemu, w którego pokarmie licznie występuje trzcinniczek 
(Witkowski 1989). Oprócz wymienionych gatunków ptaków na badanym 
obszarze stwierdzono obecność  następujących drapieżników stwarzają-
cych potencjalne zagrożenie dla lęgów trzcinniczka: bączek  Ixobrychus 
minutus, kukułka Cucutus canorus, wodnik Raltus aquaticus, rzęsorek 
Neomys focliens, ryjówka Sorex sp., karczownik Aruicola terrestris. piż-
mak Ondatra ztbethica, badylarka Micromys mkutus,  gronostaj Mustela 
erminea, zaskroniec Natrix natrix, lis Vutpes uulpes i kot domowy  Felis 
catus. Z wymienionych drapieżników w akcji widziano jedynie kukułkę  
zjadającą  jaja trzcinniczka. 

We wszystkich latach badań  straty w lęgach były około 2 razy wyższe 
wśród jaj niż  wśród piskląt (tab. 6). W roku 1982 stwierdzono najwyższe 
straty w gniazdach z pisklętami i jednocześnie jedne z najniższych strat 
w gniazdach z jajami, co mogło się  wiązać  z silniejszą  presją  nieco innego 
zestawu drapieżników niż  w pozostałych latach badań. 

Tabela 6. Procent zniszczonych lęgów wśród gniazd z jajami i pisklętami 

Table 6. Percentage ot destroyed nests with eggs and nestlings 

Rok 
Year 

Gniazda z jajami 	 Gniazda z pisklętami 
Nests with eggs 	 Nests with nestlings 

N 
	

N 

1980 42 52,3 20 35,0 

1981 35 62,5 12 41,7 

1982 127 37,0 80 21,3 

1983 108 50,9 53 22,6 

Razem /Total 309 50,7* 165 30,2* 

• —x.2 . 21,3, p < 0,001 
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Tabela 7. Wysokość  strat w różnych okresach pory lęgowej wyrażona jako procent gniazd zniszczo- 

nych z istniejących. 
A- przed szczytem lęgów, B - w szczycie lęgów, C - po szczycie 

Table 7. Percentage of nests destroyed in early (A), medium (B) and ‚Me season (C). 
Medium season was defined as the part of the breeding season with the highest number of active nests 

Etap pory lęgowej / Stage d breeding season 

Rok 
Year 

N 

A 

N 

B 

N 

C 

1980 19 21,1 33 54,5 14 63,2 

1981 18 36,8 32 62,5 22 50,0 

1982 57 50,8 82 28,1 50 20,0 

1983 39 17,9 75 32,0 77 50,6 

Razem /Total 133 31,7 222 44,3 163 45,9 

W celu stwierdzenia różnic w przeżywalności lęgów w czasie, podzielo-

no sezon lęgowy na trzy okresy: przed szczytem lęgów, w szczycie lęgów 

i po szczycie lęgów. Analizowano wszystkie lęgi, jakie istniały w tych trzech 

okresach. Straty spowodowane przez drapieżniki w wyróżnionych okre-
sach pory lęgowej były różne w różnych latach badań. W roku 1982 naj-

wyższe straty zanotowano na początku sezonu lęgowego, a w miarę  upły-

wu czasu szansa na wyprowadzenie piskląt rosła. W roku 1983 wczesną  
wiosną  straty były najniższe i rosły w miarę  upływu sezonu lęgowego. 
Podobną  sytuację  zanotowno w roku 1980, natomiast w roku 1981 naj-
większe straty zanotowano wśród gniazd istniejących w szczycie sezonu 
lęgowego (tab. 7) 

Analizując prawdopodobieństwo zakończenia lęgu sukcesem w zależ-
ności od okresu, w którym zbudowane zostało gniazdo, otrzymano nieco 
odmienne wyniki, co ilustruje tab. 8. W latach 1980, 1981 1 1983 najniż- 

Tabela 8. Procent lęgów zakończonych sukcesem w gniazdach zbudowanych: przed szczytem lęgów 
(A), w szczycie lęgów (B) i po szczycie (C) 

Table 8. Percentage of successful nests in early (A), medium (B) and late season (C). 
For the explanation see Table 7 

Etap pory lęgowej /Stage of breeding season 

Rok 
Year 

N 

A 

N 

B 

q 	N 

C 

1980 19 78,9 19 63,2 10 20,0 

1981 18 61,1 21 57,1 12 33,3 

1982 57 49,1 56 67,9 14 50,0 

1983 39 82,1 56 64,3 28 10,7 

Razem /Total 133 67,8 152 63,1 64 28,5 
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sze straty miały samice, które zbudowały swoje gniazda przed szczytem 
liczebności gniazd, a więc one miały największe prawdopodobieństwo 
zakończenia lęgu sukcesem. W roku 1982 natomiast te, które zbudowały 
gniazda w szczycie lęgów. W latach 1980, 1981, 1983 wyższe straty wy-
stąpiły w gniazdach zbudowanych po szczycie lęgów. 

Nasilenie drapieżnictwa w latach 1980-1983 wynosiło średnio 0,9 gnia-
zda na dzień. W roku 1982 największe nasilenie drapieżnictwa stwier-
dzono przed szczytem lęgów (1,2 gniazda na dzień). 

W celu zbadania zależności pomiędzy zagęszczeniem gniazd a stratami 
podzielono badaną  powierzchnię  na dwa obszary: o niskim i wysokim za- 
gęszczeniu. Analiz 	 wysokości strat ograniczono do dwóch lat (1982, 1983) 
i do okresu szczytu lęgów (15 VI-5 VII 82, 10 VI-30 VI 83), kiedy to 
nasilenie drapieżnictwa było zbliżone (0,9 gniazda na dzień) i na bada-
nym obszarze znajdowało się  jednocześnie najwięcej gniazd. Zarówno 
w 1982 jak i w roku 1983 większe straty stwierdzono na obszarze 
o większym zagęszczeniu gniazd, jednak tylko w 1982 różnice te były 
istotne statystycznie (tab. 9). 

Ginięcie piskląt z głodu i zimna. W ciągu czterech lat badań  zanoto-
wano jedynie cztery przypadki częściowego lub całkowitego ginięcia lęgu 
z głodu lub z zimna. W roku 1981 w jednym z gniazd znaleziono jednego 
martwego ptaka. Reszta piskląt opuściła gniazdo i była karmiona przez 
parę  rodzicielską. Zginięcie pisklęcia, które było wyraźnie młodsze od 
pozostałych, przypadło na okres gwałtownego załamania się  pogody (spa-
dek temperatury do kilku stopni powyżej zera i ciągłe opady deszczu). 
W roku 1983 w tych samych okolicznościach zginęło 11 piskląt w trzech 
gniazdach. Wszystkie przypadki ginięcia piskląt z zimna i głodu zanoto-
wano pod koniec sezonu lęgowego (druga połowa lipca). 

Produktywność  lęgów. W badanej populacji średnia roczna produk-
cja podlotów na gniazdo wahała się  od 0,8 do 1,7 podlota na gniazdo 
(tab. 10). Dzięki indywidualnemu znakowaniu ptaków i śledzeniu ich 

losów w ciągu całego sezonu lęgowego można podać  z dość  dużą  dokład-

nością  sukces lęgowy poszczególnych par. Ze względu na duże straty 

Tabela 9. Wysokość  strat w lęgach w zależności od zagęszczenia gniazd w szczycie lęgów. 
A — wysokie zagęszczenie (175 p/10 ha), B — niskie zagęszczenie (65 p/10 ha) 

Table 9. Nesting failures in relation to the density of nests during medium season. 
A — high density (175 p/10 ha), B— low density (65 p/10 ha) 

Rok A 	 B 
Year N N 

P 

1982 62 33,8 20 15,0 0,05 

1983 54 33,3 33 24,2 NS 

Razem /Total 116 33,6 53 22,0 NS 
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Tabela 10. Produkcja podlotów w badanej populacji trzcinniczka 

Table 10. Production of fledglings 

Liczba podlotów / Number of fledglings 

Rok 
Year na gniazdo 	/ per nest na samic@ 	/ per female 

N x 	SD N ł  SD 

1980 60 0,8 1,47 30 1,4 1,88 

1981 48 1,1 1,64 28 2,2 1,48 

1982 107 1,7 1,93 36 2,1 1,85 

1983 127 1,3 1,75 29 1,9 1,87 

Razem /Total 340 1,3 1,78 123 1,6 1,81 

i wielokrotne przystępowanie nie-
których samic do lęgów produkcja 
młodych na samicę  była wyższa niż  

30 	 na gniazdo i wynosiła w różnych la- 
tach od 1,1 do 2,4 podlota. Jednak 

20 	 nie wszystkie pary wychowały po- 

10 	
tomstwo. W 1980 i 1982 roku 52% 

DYSKUSJA 

par, a w 1981 36% par zakończyło 
sezon lęgowy bez sukcesu. Średnio o 	i 	2 3 4 	6

N pull w badanej populacji 54% par (N = 
Ryc. 4. Całkowita produkcja podlotów na parę  lę- 122) wyprodukowało w ciągu dane-
gową  go sezonu lęgowego przynajmniej 
Fig. 4. Annual production of fledglings per Reed jednego młodego (ryc. 4). Pary, które Warbler pair 

zakończyły sezon lęgowy z sukce- 
sem, wychowały najczęściej trzy lub cztery młode. 

Najwyższą  produkcję  piskląt na gniazdo zanotowano w roku 1982. 
zało się  to z dużą  średnią  wielkością  zniesienia oraz niższymi stratami 
lęgowymi. Najniższą  produkcję  piskląt zanotowano w roku 1981 (tab. 10). 

W porównaniu z wynikami podawanymi przez innych autorów stwier-
dzone zagęszczenia populacji lęgowej trzcinniczka należą  do średnich. 
Mniejsze zagęszczenia podawane są  z jezior (Wesołowski 1975; Hudec 
1975a i b). Zbliżone zagęszczenia stwierdzili: Ólschlegel (1971) na sta-
wach rybnych oraz Prys-Jones (1974) w rezerwacie torfowiskowym. Bar-
dzo wysokie zagęszczenia lęgowych populacji trzcinniczka (470-530 par/ 
10 ha) podawane w literaturze wynikają  z przeliczania na większe po-
wierzchnie liczby gniazd znalezionych na małych obszarach trzcinowisk 
(Ólschlegel 1971; Westphal 1980). W porównaniu z danymi Dyrcza (1981). 

N=122 
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z tego samego terenu, który stwierdził  zagęszczenia od 124 par/10 ha do 
216 par/10 ha, badana populacja została rozproszona i nie osiągnęła tak 
dużych zagęszczeń  jak w latach siedemdziesiątych. 

Na terenie badań  trzcinniczka gnieździły się  w skupieniach. O istnie-
niu skupiskowości gniazd tego gatunku donoszą  liczni autorzy z całej 
Europy (Brown i Davies 1949: Raitasuo 1958; Catchpole 1972; Westphal 
1980). Również  wcześniejsze badania prowadzone na tym samym obsza-
rze wykazały istnienie luźnych kolonii gniazd tego gatunku (Dyrcz 1981). 
Przystosowawcze znaczenie gnieżdżenia się  w skupieniach nie jest do 
końca wyjaśnione. Wprawdzie obserwacje prowadzone na tej samej po-
pulacji w latach 1970-1974 wykazały, że straty w miejscach o wysokim 
zagęszczeniu gniazd były niższe (Dyrcz 1981), jednak niniejsze badania 
nie potwierdziły tej zależności. 

Występowanie szczytu lęgów na powierzchni I o jedną  pentadę  wcze-
śniej niż  na powierzchni II sugeruje preferowanie tej powierzchni przez 
trzcinniczki, które nie tylko osiedlały się  tu nieco wcześniej, ale również  
osiągały wyższe zagęszczenie. Podczas badań  wielokrotnie obserwowano 
ptaki żerujące w lesie łęgowym, graniczącym poprzez groblę  z powierzch-
nią  I. Zjawisko to było szczególnie intensywne wczesną  wiosną, w okresie 
budowy gniazd (Borowiec 1992). Ponieważ  szczyt liczebności potencjal-
nego pokarmu trzcinniczka występował  wcześniej na drzewach i krze-
wach w porównaniu z trzcinowiskiem, bliskość  lasu mogła być  czynni-
kiem zwiększającym atrakcyjność  powierzchni I (Dyrcz, w przyg.). 

Jak wynika z przytoczonych danych, wielkość  zniesienia zmniejszała 
się  w miarę  upływu sezonu lęgowego, jednak było to głównie spowodowa-
ne przybywaniem lęgów uzupełniających, których udział  zwiększał  się  od 
końca czerwca do końca lipca (ryc. 3). Wielkość  zniesienia w lęgach skła-
danych przez samice po raz pierwszy była przez cały sezon lęgowy prawie 

taka sama, z nieznaczną  tendencją  do zwiększania się  udziału zniesień  
złożonych z pięciu jaj na początku czerwca. Mniejsza średnia wielkość  
zniesienia dla lęgów uzupełniających wynikała zapewne z pogarszania 
się  kondycji samic, składających jaja po raz drugi, trzeci, a niekiedy na-
wet czwarty (Borowiec 1992). Wyniki uzyskane przez Dyrcza (1974) do-
wodzą, że pisklęta z lęgów późniejszych w sezonie są  średnio cięższe niż  
młode z lęgów wczesnych. Obserwacje zasobności pokarmu w środowi-

sku trzcinowisk również  sugerują, że ilość  dostępnego pokarmu wzrasta 
w miarę  upływu sezonu lęgowego trzcinniczka, a nie maleje (Dyrcz, 
w przyg.). W świetle tych danych należałoby na nowo przedyskutować  
pogląd przytaczany przez wielu autorów na poparcie tezy Lacka (Brown i 
Davies 1949; Bibby 1978; Schulze-Hagen 1991) o przystosowawczym 
znaczeniu zmniejszającej się  wielkości zniesienia w miarę  upływu sezonu 
lęgowego. 
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W badanej populacji stwierdzono przewagę  asynchronicznego klucia 
się  piskląt nad synchronicznym. Powodowało to, że pisklęta w większości 
gniazd różniły się  wiekiem. Mimo że nie stwierdzono wielu przypadków 
ginięcia piskląt z głodu, asynchroniczne klucie może być  przystosowa-

niem umożliwiającym przetrwanie niesprzyjających warunków przez część  
piskląt z lęgu. 

Trzcinniczek jest gatunkiem ptaka charakteryzującym się  wysokimi 
stratami lęgowymi (Schulze-Hagen 1991), szczególnie w porównaniu 
z innymi blisko spokrewnionymi gatunkami z rodzaju Acrocephalus (Bib-
by 1978; Dyrcz 1981; Schulze-Hagen 1983). Bliższa analiza danych wie-
loletnich wskazuje jednak na istnienie dużych różnic w wysokości strat 
pomiędzy latami. Warden (1984) w ciągu 14 lat badań  nad trzcinniczkiem 
w Anglii wykazał, że wysokość  strat wahała się  od 14% do 83%. W bada-
nej populacji były one dość  wysokie, prawdopodobnie ze względu na wy-
stępowanie bogatego zespołu potencjalnych drapieżników. Schulze-Ha-
gen (1992) zwraca uwagę  na szczególną  rolę  kukułki, która nie tylko jest 
pasożytem lęgowym trzcinniczka, ale również  rabuje jaja z gniazd. Praw-
dopodobnie ma to na celu zmuszenie gospodarza do powtórzenia lęgu 
i zwiększa szanse kukułki na złożenia jaja we właściwym okresie (Wyllie 
1975). Na badanym obszarze stwierdzono występowanie kukułki i wyda-
je się  prawdopodobne, że mogła ona być  skutecznym drapieżnikiem,szcze-
golnie dla gniazd położonych blisko lasu (powierzchnia 1). Wysokie straty 
lęgowe trzcinniczek próbuje kompensować  wielokrotnym przystępowa-
niem do rozrodu (Borowiec 1992). Mimo to w badanej populacji całkowita 
produkcja piskląt była bardzo niska i tylko część  ptaków kończyła sezon 
lęgowy sukcesem, wyprowadzając najczęściej trzy lub cztery młode. 
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SUMMARY 

The study was carried out in 1980-1983 at fish-ponds in the "Stawy MilicIde" reserve, 
western Poland. In 1980-1981 the detailed investlgation was conducted on the 2 ha study 
plot of reedbed (plot I). During 1982-1983 the ecological study was carried out also on the 
plot of 8 ha (plot II) - Fig. 1. 

The average density was 85 pairs/10 ha, although the distribution was not regular. The 
density on plot 11 was lower, on average 68 pairs/I0 ha. The number of found nests was 
higher than the number of observed pairs. This resulted from high nest losses and renest-
ing. 

The breeding season of the population feli in the second half of May. June, July and 
partly also August. Both the arrival from winterings and the beginning of breeding were 
successive. The shortest breeding season occurred in 1983 (73 days) and the longest one in 
1982 (89 days). The highest number of active nests was recorded in June (Fig. 2). 

The number of pairs that started the second brood was 6.3% in 1980, 9.3% in 1982 and 
15.7% in 1981. In 1981 second broods were not observed. 

Most clutches contained 4 eggs (Tab. 3). Mean clutch size was 3.9 (N=250 nests). The 
smallest clutch was recorded in 1980 (Tab. 4). There was a progressive reduction in clutch 
size over the season (Fig. 3). First clutches comprised more eggs than repeated ones. During 
the season the physical condidon of females must have decreased as repeats of dirce eggs 
accounted for 38% in late July and August. The mean size of first clutches varied slightly. In 
the second half of June and in the beginning of July there were 15 % more clutches of five 
eggs in comparison wlth May and early June. 

The average length of incubation was 12 days (from laying of the first egg till hatching of 
the first nestling). In most nests the young hatched during 2-3 days, but only in 11% of 
nests did all nestlings hatch ona single day (N=147). 

The percentage of hatched eggs was quite high and varied from 87% to 96% (N=1.24). The 
main reasons for hatching failure were the unfertilisation of eggs and the death of embryos. 
Nestlings stayed in nests for 10-14 days. If the young were harassed they were able to leave 
nest at the age of 9 days. Most nestlings left nests after 11 days (80%, N=75). Fledglings were 
fed by parents for about 14 days. 
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The main reason for nesting fallures was predation (95% of all losses).The percentage of 

losses varied between study plota and years (Tab. 5). Losses of clutches were twIce as high 

as those of broods (Tab. 6). 
In order to find differences In the amount of losses throughout the breeding season, it 

was divided anto early, medium and late. Mld season was defined as the period with the 

highest number of active nests. The percentage of losses decreased over the season in 1982, 

the highest losses oecurred in early season. In 1980 and 1983 losses were the lowest in early 

spring and increased over a season. In 1981 they were the highest in mld season (Tab. 7). 

However, the analysis of probability of nesting success in relation to the time of nest build-

ing revealed a different paltem (Tab. 8). 

To estimate the relationship between the density of nests and nest losses the study area 

was divided finto two plots with high and low nest density. Only data from 1982-83 and mld 

season (when the pressure of predators was similar and about 0.9 nest per day) were analy-

sed. Botki in 1982 and 1983 hlgher losses were found in the area with higher density of 

nests. However, only in 1983 were these differences statistleally significant (Tab. 9). Four 

cases of dying of all or some of the nestlings from cold and hunger were observed. They all 

feli during a weather break (low temperature, heavy rains) and at the end of the season. 

The production of young ranged 0.6-1.1 fledglings/nest. Owing to the fact that the pop-

ulation was individually marked the nesting success of particular pairs was estimated pre-

cisely. As losses were high and females renested several times the production of young per 

female was higher and ranged 1.3-2.4. The production of young was the highest in 1982 

when clutches were big and losses the lowest (Tab. 10). Some pairs did not produce a single 

fledgling (1981 - 36% of pairs, 1980 and 1982 - 52%). On average 54% of pairs (N=122) 

produced at least one young pur season. 
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