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BIOLOGIA I EKOLOGIA ROZRODU 014,15WKI /DELICHON URBICA/ Y RE- 
JONIE REZERWATU "STAWY MILICKIE" 

Breeding biology and ecology of House Martin /Delichon urbi- 
ca/ in the region of the hilicz fish-pond reserve 

Celem niniejszej pracy było zbadanie niektórych aspektów 
ekologii rozrodu oknówki oraz powracal_ności ptaków do miejsc 
gniazdowania. Zebrany materiał  z obrączkowania dostarczył  
też  danych o wpływie wieku samic na parametry lęgowe. 

Badaniem biologii rozrodu, etologii i ekologii oknówki 

zajmowało się  w Europie wielu badaczy. Szczególnie przydatne 
do porównania z wynikami niniejszych badań  są  prace Rhein-
wałda /1979/, Bunda /1976/ oraz Bunda i Prinzingera /1979, 
1979a, i 1985/. 

Teren, metodyka badań  i materiał  
Badania prowadzono w latach 1983-1985 przez cały sezon 

lęgowy, jedynie w r. 1985 tylko w maju i czerwcu. W pierw-
szym roku badań  zlokalizowano wszystkie gniazda zakładane 
przez oknówki na terenie gospodarstw indywidualnych i pań-
stwowych, a w pozostałych latach kontrolowano gniazda już  
oznaczone oraz zwracano uwagę  na pojawianie się  nowych. Na 
badanym obszarze wyróżniono pięć  stanowisk, odpowiadających 
obszarom pięciu wsi /Ryc. 1/, w których znajdowały się  poje-
dyncze gniazda i kolonie oknówek. Podział  taki był  przydatny 
przy analizie powracalnoci ptaków do miejsc gniazdowania i 
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wylęgu. Dystans, w którym osiedlały się  powracające ptaki 

określono w trzystopniowej skali: 

1. stopień  zerowy - ptaki wracały na tą  samą  ścianę  budynku 

2. ł°  - ptaki wracały do tego samego stanowiska 

3. - ptaki zmieniały stanowisko, ale wracały na teren 

badań  

Ryc. 1. Mapa terenu z zaznaczeniem badanych stanowisk, 
1. Nowy Zamek, 2. Nowe Grodzisko, 3. Trachcice, 
4. Grabownica, 5. Stawno 

Map of study area with five sample plots /villages/ 

Poszczególne stanowiska zawierały różne liczby gniazd, które 

ulegały zmianom w latach 1983-1986 /Tabela 1/. 

W r. 1983 liczba gniazd zajętych, tzn. takich, w których 

zostało złożone przynajmniej jedno jajo, wynosiła 273, nato-

miast w r. 1986 liczba ta zmniejszyła się  do 119. Szczegól-

nie silny spadek liczby gniazd zaobserwowano w Grabownicy. 

Przyczyną  tego było prawdopodobnie otynkowanie jesienią  1983 
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roku ścian budynku, na którym znajdowała się  kolonia tych 
ptaków. Wszystkie stare gniazda, przed otynkowaniem, zosta-

ły zrzucone. Zmniejszenie się  liczby gniazd w Nowym Grodzi-
sku w r. 1984 /z 74 do b/ nastąpiło jednocześnie z likwida-
cją  prowadzonej tam przez kilka lat dutej hodowli gęsi i ba-
ranów. 

Tabela 1. Liczba zajętych gniazd na pięciu stanowiskach w 
latach 1983-1986 

1,umber of occupied nests in five localities 
/villages/ in 1983-1986 

Stanowisko 
Locality 

1983 1984 	1985 1986 

1. Nowy Zamek 51 15 25 17 

2. Nowe Grodzisko 85 22 2 14 

3. Tracheice 9 12 14 28 

4. Grabownica 122 93 62 b0 

5. Stawno 6 12 

Razem 
Total 273 154 103 119 

W nowym sezonie, kolejnym numerem w danej kolonii, ozna- 

czano tylko gniazda zbudowane od nowa, co pozwoliło na obli- 

czenie procentu wykorzystania do lęgów gniazd starych i no-
wych. Kontrole w gniazdach przeprowadzano od połowy maja, 

przez cały sezon lęgowy w odstępach 3-5 dniowych, a czasami  

większych. Ustalono terminy składania jaj, wielkość  zniesień  

oraz czas klucia. W trakcie przeprowadzanych kontroli obrą-

czkowano ptaki-stare i pisklęta /Tabela 2/. Ptaki stare ła-

pano w gniazdach pod koniec okresu wysiadywania jaj i w pier- 



Rok 
Year 0 
	

imm 

1983 
	

157 	94 	598 

1984 
	

89 	6o 	366 

1985 
	

47 	23 	89 

293 	177 	1053 
Razem 
Total 

wszych dniach po wykluciu młodych. Dokładny wiek starych 

ptaków określano na podstawie numerów obrączek. Płeć  rozpo-

znawano po występującej u samic w okresie lęgowym plamie 

lęgowej. Pisklęta obrączkowano w różnym wieku, zwykle w 
12-16 dniu po wykluciu. Pod pojęciem ptaki młode i stare, 
używanym w pracy należy rozumieć  ptaki jednoroczne i star-
sze. Przy testowaniu istotności różnic posługiwano się  tes-

tem -2 i testem t-Studenta /Parker 1978/. 

Tabela 2. Liczba zaobrączkowanych ptaków w latach 1983-1985 
Number of birds ringed in 1983-1985 

Wyniki 

Umiejscowienie gniazd 

Oknówki gnieździły się  pod dachami budynków, które zabez-
pieczały je od opadów atmosferycznych, na wysokości 3-6 m. 
Większość  gniazd opierała się  o drewniane lub metalowe ele-
menty wystające ze ścian budynków. Duża liczba gniazd była 
zakładana między drewnianymi belkami podtrzymującymi dach. 
W latach 1984-85 oknówki w 90% wykorzystywały do lęgów gnia-
zda z poprzedniego sezonu które były naprawiane przez parę  
ptaków przed przystąpieniem do składania jaj. Na 257 gniazd 



Rok 
Year 20 V - 4 Vi 5 - 20 VI 

Stare 
At least 
2-year 

Młode 
1-year 

Stare 	Młode 
At least 	1-year 
2-year 

12 	 1 

20 	 4 

1 	 9 
1984 

1985 
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zajętych przez oknówki tylko 39 /15%! zostało zbudowanych 
od nowa. 

Fenologia 

Wystąpiły dwa szczyty przystępowania do pierwszego lęgu 
/Ryc. 2 i 3/•  Z materiału obrączkowania wynika /Tabela 3/, 
że pierwszy szczyt przypadający w obu latach badań  między 
20 maja a 4 czerwca dotyczył  głównie pierwszych lęgów samic 
starych, natomiast młode samice przystępowały do pierwszych 
lęgów później, między 5 a 20 czerwca, czemu odpowiada drugi 
szczyt. 

Tabela 3. Data rozpoczynania lęgu a wiek samicy 
The beginning of breeding /first egg/ and the age of the female 

Na podstawie obrączkowanych ptaków stwierdzono, że oknów-
ki przystępowały do drugiego lęgu najwcześniej 10 lipca, a 
nasilenie przystępowania do tego lęgu przypadało na dwie os-
tatnie pentady tego miesiąca. Nie stwierdzono wyraźnego 
wpływu temperatury i opadów na przystępowanie do pierwszych 
lęgów, natomiast rozpoczęcie drugiego lęgu mogło zależeć  od 
pogody; gdyż  w obu latach, w tym okresie, nie wystąpiły opa-
dy atmosferyczne, a temperatura powietrza utrzymywała się  
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Ryc. 2. Rozpoczynanie łęgów przez oknówki a warunki atmo-
sferyczne w r. 1983 

Breeding season of House Martin in 1983 in relation 
to weather conditions 

Średnie temperatury dobowe 
- Mean daily temperature 

B - Fenologia lęgów 
Distribution .of first-egg dates in consecutive five-day 
periods 

Dobowe sumy opadów 
- Precipitation /daily totals/ 
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Ryc. 3. Rozpoczynanie lęgów przez oknówki a warunki atmo-
sferyczne w r. 1984 

Breeding season of House Martin in 1984 in relation 
to weather conditions 

Średnie temperatury dobowe A- Mean daily temperature 

B - Fenologia lęgów 
Distribution of first-egg dates in cohsecutive five-day 
periods 

- Dobowe sumy opadów 
Precipitation /daily totals/ 
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powyżej +15°C /Ryc. 2 i 3/. Powtarzanie pierwszych lęgów 

stwierdzono w 1984 r. w pierwszej polowie czerwca, a w r. 

1985 już  w maju. Nie stwierdzono natomiast przypadku wypro-

wadzenia trzech lęgów w jednym sezonie przez jedną  samicę. 

Lęgi wyprowadzone do 20 czerwca w obu latach stanowiły 63% 

wszystkich lęgów z całego sezonu. 

Wielkość  zniesienia 

Najczęściej spotykane zniesienia liczyły 3-5 jaj•  Naj-

mniejsze zniesienie zanotowane w trzech sezonach miało 2 ja-

ja, natomiast największe 6 /Tabela 4/. Średnia wielkość  

zniesienia dla pierwszego lęgu w latach 1983-84 wynosiła 

4.5 jaja. Największe zniesienia /6-jajowe/ występowały tylko 

w dwóch pierwszych pentadach sezonu lęgowego. W miarę  upły-

wu pory lęgowej spadek średniej wielkości zniesienia związa-

ny był  z rosnącym udziałem lęków powtarzanych i drugich, 

które zawierały zniesienia o mniejszej liczbie jaj /Tabe-

la 5/. W roku 1983 najwięcej było zniesień  5-jajowych, nato-

miast w roku 1984 równie częste były zniesienia 4 i 3-jajo-

we. Na różnice w wielkości zniesień  między tymi latami, 

szczególnie widoczne w pierwszych dekadach,mialy prawdopo-

dobnie wpływ warunki atmosferyczne. W r. 1984 występowała 

duża ilość  dni deszczowych /Ryc. 3/, co znacznie utrudniało 

oknówkom zdobycie pokarmu. Wkład energetyczny samic w repro-

dukcję  musiał  byó większy niż  w poprzednim sezonie i przez 

to prawdopodobnie samice składały mniej jaj. 

Wykazano istnienie istotnej zależności między wiekiem 

samicy a wielkością  zniesienia /Tabele: 6 i 7/. Starsze sami-

ce znosiły więcej jaj. 



Tabela 4. Liczba zniesień  o różnej wielkości w latach 
1983-1984 

Number of clutches of different sizes 

Rok 
Year 

Liczba jaj w zniesieniu 
Clutch-size 

1983 

1984 

2 3 4 5 6 n 

6 

łO 

23 

31 

45 

47 

53 

45 5 

136 

138 

Razem 
Total 16 54 92 98 14 274 

Tabela 5. Sezonowa zmienność  średniej wielkości zniesienia 
w latach 1983-1984 /w nawiasach liczba zniesień/ 

Mean clutch-size and its seasonal variation /no. 
of clutches in parentheses/ 

Dekady 
Decades 

1983 1984 1983-1984 

20-30 V 5.1 /40/ 4.7 /35/ 4.9 /75/ 

31- V-9 VI 4.7 /15/ 4.7 /24/ 4.7 /39/ 

10-19 VI 4.5 /25/ 4.1 /21/ 4.3 /46/ 

20-29 VI 4.0 /13/ 3.8 /12/ 3.9 /25/ 

30 VI-9 VII 3.7 /14/ 3.5 /14/ 3.6 /28/ 

10-19 VII 3.4 /7/ 3.0 /10/ 3.2 /17/ 

20..30 VII 3.0 /22/ 3.2 /22/ 3.1 /44/ 

i. dla całej 
pory lęgowej 
Whole bree-
ding season 

4.2 /136/ 4.o /138/ 4.1 /274/ 



Wiek samic 
w latach 

Age in years 

3 

16 

5 

4.3 

4.5 

5.2 

1 

2 

3 

Średnia wiel-
kość  zniesienia 
Mean clutch-size 

Liczba samic 

No. of females 

10 

Tabela 6. Średnia wielkość  zniesienia a wiek samic /1983-
1985/ 

}pean clutch-śize and the age of the fornale /1983, 
1985/ 

Tabela 7. Istotność  statystyczna różnic wielkości zniesień  
samic w różnym wieku 

Statistical significance of differences listed in 
Table 6 

  

t 

 

  

 
 

 

1-roczne - 3 letnie 
ł-year old - 3-year old 

2-letnie - 3-letnie 
2-year old - 3-year old 

1+2-letnie - 3-letnie 
1+2-year old - 3-year old 

2.65 

3.10 

3.08 

P < o. 02 

P < 0.01 

P < 0.01 

  

 

Wysiadywanie jaj 

Oknówka rozpoczyna właściwe wysiadywanie po zloteniu 

przedostatniego jaja /Glutz i Bauer 1985/. Średni czas wy-

siadywania /od złożonego -ostatniego jaja do wyklucia się  

pierwszego pisklęcia/ wynosił  14.7 dnia. Najkrótszy czas 

wysiadywania jaki zanotowano w trakcie badań  wynosił  12 dni, 

najdłuższy 19 dni /Tabela 8/. 
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Tabela 8. Długość  okresu wysiadywania 

Length of the incubation period 

Liczba dni 
No. of days 

12 13 14 15 16 17 18 
	

14.7 

Liczba lęgów 
9 14 26 7 3 	1 61 

No. of nests 

Produkcja młodych 

Spadek średniej produkcji młodych w sezonie lęgowym wy-

stępował  analogicznie do spadku średniej wielkości zniesień  

/Tabela 9/. Istniała różnica między wartością  produkcji w r. 

1983 i 1984, silnie zaznaczona w pierwszych dekadach obu lat. 

Przyczyną  niskiej produkcji w r. 1984 były male zniesienia 

oraz wyższa śmiertelność  piskląt z powodu obfitych opadów 

deszczu; 

Sukces i straty w lęgach 

W latach 1983-1984 największy procent gniazd, z których 

wyleciało przynajmniej jedno młode stwierdzano w pierwszej 

połowie sezonu lęgowego, a więc dla lęgów pierwszych i pier-

wszych powtarzanych /Ryc. 4/. Przyczyną  wyższego sukcesu 

lęgowego w r. 1983 /Tabela 10/, podobnie jak w przypadku 

wielkości zniesień  były dogodne warunki atmosferyczne. Do-

datkowo na obniżenie sukcesu w r. 1984 wpłynęły dość  wysokie 

straty spowodowane kontrolą  gniazd. Gniazda w okresie opadów 

deszczu były bardziej kruche i ulegały nadłamaniu w czasie 

kontroli, co v większym stopniu płoszyło gnieżdżące się  pta-

ki. Analizując sukces lęgowy w ciągu całego sezonu stwier- 
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Tabela 9. Sezonowa zmienność  średniej produkcji młodych na 
lęg z sukcesem, w latach 1983-1984 /liczba lęgów 
w nawiasach/ 

Average number of fledglings produced per brood 
and its seasonal variation /number of broods in 
parentheses/ 

Dekady 
Decades 1983 1984 1983-1984 

20-30 V 3.9 /46/ 2.6 /37/ 3.3 /83/ 

31 v-9 vi 3.3 /35/ 2.9 /37/ 3.1 /72/ 

10-19 vi 3.0 /46/ 2.4 /24/ 2.8 /70/ 

20-29 vł  2.7 /17/ 1.9 /12/ 2.4 /29/ 

30 VI-9 VII 0.9 /17/ 1.7 /13/ 1.3 /30/ 

10-19 VII 1.1 /8/ 0.8 /ło/ 1.0 /18/ 

20-3o vii o.8 /23/ o.6 /32/ 0.7 /55/ 

X dla całej 
pory lęgowej 
Wiole breeding 
season 

2.7 /192/ 2.1 /165/ 2.4 /357/ 

80 

1983 

•• 

1984 

100 

• 
• 
• 

31 
V 	 VI 	 Vll 

Ryc. 4. Okres pory lęgowej a sukces lęgowy w % 
Seasonal variation of breeding success.in percent 

31 
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dzono, że zarówno w r. 1983 jak i w 1984 był  on zdecydowa-

nie wyższy dla łęgów założonych od początku pory lęgowej do 

20 czerwca i wynosił  średnio 82%, podczas gdy w drugiej 

części sezonu wynosił  50.7% /Tabela 10 i Ryc. 4/. 

Tabela 10. Zależność  sukcesu lęgowego od daty rozpoczęcia 
lęgu 
Breeding success in relation to date of clutch 
commencement 

Rok 
Year Kategoria 

Ogółem 
Total 

do 20 VI 
before 

po 20 VI 
after 

N 	',. N 	5. » 

1983 

Lęgi rozpoczęte 
Number of nests 

Lęgi z sukcesem 
Successful nests 

194 

153 

100 

78.9 

127 

114 

100 

89.8 

67 

39 

100 

58.2 

1984 

Lęgi rozpoczęte 
Number of nests 

Lęgi z sukcesem 
Successful nests 

168 100 101 100 67 100 

Razem 
Total 

Lęgi rozpoczęte 
Number of nests 

Lęgi z sukcesem 
Successful nests 

362 

255 

100 

70.4 

228 

187 

100 

82.0 

134 

68 

100 

50.7 

Całkowite straty w lęgach w r. 1984 wynosiły 39% i były 

wyższe niż  w sezonie poprzednim /21%/. li obu latach gniazda 

z jajami były częściej niszczone niż  gniazda z pisklętami 

/Tabela 11/. Około 50% strat w latach 1983-1984 nastąpiło z 

przyczyn nie ustalonych, zwłaszcza w tych przypadkach, gdy 

z gniazda znikały jaja łub młode /Tabela 12/. Lęgi oknówki 

mogły być  zagrożone ze strony ssaków takich jak: kuna, łasi-

ca, gronostaj, tchórz, kot domowy i szczur /Menzel 1984/. 



Jaj 

3. Odpadnięcie gniazda 
Nests' falling down 

4. Znikanie wszystkich 
lub młodych 
Disappearance of all 
eggs or young 

5. Zajęcie gniazda przez 
wróble 
Occupation of nest by 
sparrows 

10.3 

25..2 

10.3 

48.6 

4.7 

0.9 

Przyczyny strat 

Gausa °f failure 

Lęgi zniszczone 
Broods destroyed 

1. Uszkodzenie gniazda przy 
kontroli 
Nest destruction during 
control 

2. Opuszczenie lęgu 
Desertion 

6. Drapieżnictwo 
Predatien 

11 

27 

11 

52 

5 

1 

14 

Tabela 11. Straty na dwóch etapach lęgu 
Brood losses in egg and nestling stage 

Rok 

Year 

Liczba lęgów 
utraconych 

Number of 
failed nests 

% lęgów utraconych 
na etapie jaj 

% lost at egg 
stage 

% lęgów utraconych 
na etapie piskląt 
% lost at nestling 
stage 

1983 

1984 

41 

66 

66 

72 

34 

28 

Razem 
Total 

107 69 31 

Tabela 12. Udzial różnego rodzaju strat w lęgach oknówki 
/1983-1984/ 

Causes of nesting failures in 1983-1984 

Jednak nie wydaje się  prawdopodobne by straty te w badanej 

populacji powodowane były przez wyżej wymienione drapieżniki, 
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ponieważ  gniazda bardzo często umieszczone były w odległości 

40-50 cm od dachu i nie miały żadnych połączeń  ze stropem, 

co powinno znacznie utrudniać  przedostanie się  drapieżnika 

do środka. V żadnym z przypadków, gdy znikały wszystkie jaja 

lub pisklęta, nie zauważono w gnieździe śladów drapieżnic-

twa, np. skorup po jajach, a otwór gniazda, pozostawał  nie-

naruszony. lkiożna sądzić, że opuszczone przez parę  ptaków ja-

ja lub młode były usuwane przez następną  parę  ptaków, nocu-

jącą  w danym gnieździe lub przygotowującą  gniazdo do lęgu. 

Za tym przypuszczeniem przemawia fakt, że gniazda są  używane 

do lęgu kilkakrotnie przez różne pary i nawet po bardzo 

krótkim czasie /1-2 dni/ w opuszczonych gniazdach z jajami 

lub pisklętami notowano zniesienia innej pary oknówek. Is-

tnieje też  pewne prawdopodobieństwo, że para opuszczając 

gniazdo sama wyrzucą  jaja. Kilkakrotnie obserwowano brak 

zniesienia na drugi dzień  po kontroli. Ze względu na kon-

strukcję  gniazda można wykluczyć  samoczynne wypadnięcie jaj. 

W jednym przypadku stwierdzono obecność  drapieżnika - zna-

leziono w gnieździe zniesienie 5-jajowe z wyraźnymi śladami 

uszkodzenia skorupek przez gryzonia. W r. 1983 duży procent 

opuszczonych lęgów /tzn. pozostawionych w gnieżdzie jaj lub 

młodych!, był  wynikiem silnych opadów deszczu w pierwszych 

dniach sierpnia. Przyczyną  opuszczenia 85 lęgów była obec-

ność  wróbli, które wykorzystywały gniazda oknówki do wypro-

wadzenia własnych lęgów. Odpadnięcie gniazda często następo-

wało samoczynnie, spowodowane jego wadliwą  konstrukcją. Re-

akcją  oknówek na niepokojenie i uszkodzenie gniazda w trak-

cie kontroli było z reguły natychmiastowe dobudowywanie 



16 

przez ptaki uszkodzonej części gniazda, natomiast bardziej 

płochliwe pary /10%/ opuszczały gniazdo po kontroli, chociaż  

w większości tych przypadków uszkodzenie nie powodowało wy-

padnięcia jaj lub młodych. 

Powracalność  ptaków do miejsc obrączkowania 

Stwierdzono, że każdego roku na teren badań  wracało ok. 

8% osobników z zaobrączkowanych w poprzednim sezonie /Tabe-

la 13/. Stare ptaki liczniej wracały na teren obrączkowania 

niż  młode /Tabela 13 i 14/. Może to być  związane z większą  

śmiertelnością  młodych na zimowiskach jak i większą  dysper-

sją  ptaków jednorocznych, wynikającą  ze słabego przywiązania 

do miejsca urodzenia. Prawie dwa razy więcej wracało starych 

samic niż  starych samców i w przeciwieństwie do samców, wię-

kszość  powracających samic osiedlała się  w miejscu, gdzie 

w roku poprzednim wyprowadzała lęg. Świadczy to o silniej-

szym przywiązaniu samicy do miejsca gniazdowania niż  samca 

/Ryc. 5a i b/. Z zaobrączkowanych piskląt, w roku następnym 

wracało więcej młodych samców niż  młodych samic. Większość  

samców jednorocznych przeprowadzała lęgi w tym samym stano-

wisku, w którym się  wykluła, natomiast młode samice Osiedla. 

ły się  tym liczniej im dalej było od miejsca wylęgu /kyc. 

i d/. Wykazano również, że powracalność  młodych wyklutych VS 

wcześniejszych lęgach była istotnie wyższa niż  wśród młodych 

wyklutych później /Tabela 15/. Na wyższą  powracalność  mło-

dych wyklutych na początku sezonu lęgowego mógł  wpłynąć  za-

równo wyższy sukces lęgowy jak i wcześniejsze opuszczenie 

gniazda w stosunku do piskląt wyklutych później. Pisklęta 

te mogły być  w lepszej kondycji, co mogło zwiększyć  ich 
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Ryc. 5. Dystans między miejscem urodzenia /jednoroczne pta-
ki/ lub miejscem gnieżdżenia w poprzednim roku /sta-
re ptaki/ a miejscem gniazdowania w roku następnym 

Distance between birth place /one-year birds/ or 
nesting place in the previous year /old birds/ and 
nesting place in the next year 

Kategorie dystansu patrz metodyka. 
A - stare samice, B - stare samce, C - jednoroczne samice, 
D - jednoroczne samce 

Distance categories: 

O the birds return to the same building 

I.- the birds return to the same village but breed on 
another building 

II.- the birds return to the study area but breed in 
another village 

A - old female, B - old male, C - oneyeELr female, 
D - one-year male 
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przetyyalność, oraz mogły lepiej zapamiętać  okolicę  gniazda, 

w którym się  wykluły. 

Tabela 13. Powracalność  ptaków na teren badań  /1984-1986/ 
zaobrączkowanych w poprzednim roku wyrażona w 
procentach. W nawiasach wielkość  próby 
Study area tenacity of birds ringed in previous 
years /in percents, no. of birds in parentheses/ 

Rok 
Year d*.' 

Stare 
Old 

Młode 
1-year 

old 

Młode 
1-year 

old 

Młode 
1-year 

old 
d#  

Łącznie 
Total 

1984 /23/ /8/ /31/ /38/ /12/ /26/ /69/ 

15.0 8.5 12.4 6.3 4.0 9.0 8.0 

1985 /13/ /1/ /14/ /22/ /4/ /18/ /36/ 

15.0 2.0 9.4 6.0 2.2 10.0 7.0 

1986 /7/ /4/ /11/ /7/ /2/ /5/ /18/ 

15.0 17.0 23.0 8.0 4.4 11.0 11.3 

Razem /43/ /13/ /56/ /67/ /18/ /49/ /123/ 
Total 15.0 7.3 12.5 6.4 3.4 9.2 8.0 

Tabela 14. Istotność  statystyczna różnic z Tabeli 13 
Statistic significance of differences in Table 13 

Poziom istotności 
Significance leveł  

Porównywane kategorie 
Cateaories compared 

zs 

12.34 

32.08 

4.99 

14.24 

Młode -  Stare 
1-year 	Old 

stare_młode 
old 	1-year 

stare_stare ds 
old 	old 

młode_młode 
1-year 	1-year 

P < 0.01 

P ( 0.001 

0.05 < P < 0.01 

P < 0.01 



Ilość  zaobrącz-
kowanych mło-
dych z lęgów 
do 20 VI 

Number of young 
ringed in nests 
before'20 VI 

482 

270 

752 

Ilość  zaobrącz-
kowanych mło-

retrapów dych z lęgów 
po 20 VI 

Number of young 
ringed in nests 
after 20 VI 

116 

96 

7 
	

212 

Rok 

Year 

1983 

1984 

Razem 
Total 

8 

6 

retrapów 

3 

1.4 
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Tabela 15. Tendencja do powrotu ptaków jednorocznych z lę-
gów wczesnych i późnych 
Return rate of one-year birds from early and lata 
broods 

2 = 9.96 

P < 0.01 

Dyskusja 

Średnie daty rozpoczynania lęgów, średnia wielkość  znie-

sienia i średnia produkcja młodych dla okolic rezerwatu 

"Stawy Milickie" i dla terenu zachodnich Niemiec mieszczą  

się  w tych samych zakresach /Bund 1976, Hund i Prinzinger 

1979, Rheinwaid 1979/•  Podobieństwo to wynika z braku isto-

tnych różnic w położeniu geograficznym, a tym samym w warun-

kach klimatycznych badanych terenów. W niniejszych badaniach 

wykazano, że stare samice rozpoczynają  pierwsze lęgi wcześ-

niej niż  jednoroczne. Rheinwald i GutsCher/5.974 Rund i Pri-

nzinger/1985/wykazali, że wśród samic z pięciu kategorii 

wiekowych, najwcześniej przystępują  do lęgów samice pięcio-

letnie, nasilenie lęgów pokrywa się  w czasie dla samic dwu- 
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i trzyletnich, natomiast jednoroczne przystępują  do pierw-

szego i drugiego lęgu z przesunięciem 11-12 dniowym w sto-

sunku do starszych. Autorzy ci stwierdzili ponadto, że te 

różnice związane są  z wcześniejszym przylotem na lęgowiska 

samic starych niż  młodych oraz, że różnice tego rodzaju 

występują  także u samców, w związku z tym istnieje silna 

preferencja do formowania się  par w tych samych klasach wie-

kowych. Wielkość  zniesienia, produkcja młodych i sukces lę-

gowy są  znacznie niższe dla samic jednorocznych podczas 

pierwszego lęgu, dopiero podczas drugiego lęgu samice te mo-

gą  mieć  taki sam sukces jak stare /Hund i Prinzinger 1985/. 

V niniejszej pracj• otrzymano takie różnice jedynie dla samic 

trzyletnich w stosunku do młodszych, natomiast brak istotnej 

statystycznie różnicy między samicami dwuletnimi i jednoro-

cznymi. mógł  być  spowodowany małą  próbą, a także odmiennymi 

warunkami atmosferycznymi w obu latach, które mogły wpłynąć  

na wyrównanie tych różnic. 

Większa powracalność  ptaków starych niż  młodych wskazuje 

na większe przywiązanie ptaków starych do miejsca gniazdowa-

nia, niż  młodych do miejsca wylęgu. Hund i Prinzinger /1979/ 

stwierdzili, że stare samice częściej wracały do tego samego 

miejsca gniazdowania po łęgach zakończonych sukcesem, a tak-

że zmiana gniazda między zniesieniami w tym samym roku rów-

nież  zależała od sukcesu lęgowego w pierwszym zniesieniu, 

mianowicie była częstsza po lęgu zakończonym niepowodzeniem. 

Młode samice osiedlały się  w większym oddaleniu od miejsca 

wylęgu niż  młode samce. Podobnie dystans osiedlania, podany 

przez Hunda i Prinzingera 71979a/ dla młodych samic wynosił  
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2.270-3.200 m, a dla młodych samców 1.530-1.930 m. 

Na teren badań  częściej powracały pisklęta, które opusz-

czały gniazdo na początku pory lęgowej. Być  może lepiej za-

pamiętywały okolicę  gniazda, w -którym się  wykluły, niż  pi-

sklęta z lęgów powtarzanych i drugich. Potwierdza to przypa-

dek opisany przez Bunda i Prinzingera /1981/, którzy złapali 

dwie młode samice w 2-3 tygodnie po wylocie z-gniazda w są-

siednich wioskach, a w następnym sezonie w tych samych miej-

scach obie samice przeprowadzały lęgi. Większe tendencje w 

powracalności młodych z pierwszego lęgu niż  młodych z dru-

giego, przedstawione w stosunku 4.7:1,- 2.4:1 podają  również  

Rheinwald i Gutscher /1969/. 
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Summary 

The study was carried out in five viłlages situated in 

agricultural landscape close to the largo fish-pcnd complex 

/Fig. 1/. Ali House Martins' nests in these villages were 

checked every 2-5 days during the whole breeding seasons of 

1983-1984 and in May-June 1985 /Table 1/. The number of 

nests during the study period decreased duo to plastering 

of some houses and closing down of a large sheep and geese 

breeding farm in one of the vil1ages. Alt nestlings and the 

majority of aaults were caught and ringed at nests /Table 2/. 

Martins bred under roofs of buildings at the height of 

3-6 m. The majority of nests were leaned against wooden or 
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metal elements protruding from the buildings' walls. Many 

of them were situated among the roof supporting beams. 

Repaired nests from the previous season constituted 	of 

those used in 1984-1985. 

There were two peaks of egg-laying commencement /Figs 2 

and 3/. The first peak /1,lay 20 - June 4/ was due to the 

start of breeding by experienced females /i.e. at least 2 

years old/ and the secund one /June 5-20/ due to the start 

of breeding mainly by the inexperienced /i.e. 1 year old/ 

ones. First eggs in second broods were laid mostly in the 

last decade of July. The replacement clutches started to 

appear in the first half of June 1984, but in 1985 already 

in May. There was no elear correlation between temperatures 

or precipitation and timing of egg-laying in the first 

broods, though there was probably a correlation between 

these factors and timing of the second broods /Figs 2 and 

3/. Full clutches contained 2-6 eggs /Table 4/, mean size 

of the first clutches was 4.5. Clutch-size decreased over 

a season /Table 5/. The experienced females /at least 2 

years old/ laid larger clutches than the first-breeders 

/Tables 6 and 7/. Incubation period /number of days between 

laying of the last egg and hatching of the first one/ was 

on the average 14.7 /Table 8/, hiean number of fledglings 

per successful brood was 2.4 /Table 9/. Nesting succass of 

early nests /commenced before June 20/ was much higher /80»/ 

than in the later ones /50.7%, Table 10, Fig. 4/. Production 

of young in 1983  was higher than in 19b4. This resulted from 

smaller clutches and higher nestling mortality /due to heav) 
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rains/ in the latter year. In both years egg loss rates were 

higher than nestling losses_ /Table 11/. The exact reasons 

for the majority of losses were unknown. Namely single eggs 

or nestlings were disappearing from the nests. This could 

not be accounted for by nest predation. It is suggested that 

the birds themselves were evicting eggs or nestlings while 

deserting their nests, or that eggs and nestlings were 

evicted by new pairs, occupying the nests after their deser-

tion by the former owners. 

About 8% of adult birds ringed within the study area came 

back there the following spring /Table 13/. Experienóed 

birds /at least 2 years old/ were more site-tenacious than 

first-breeders /Tables 13 and 14/. Old femles were more 

site-tenacious than old-males. Situation was reversed among 

young birds. In contrast to old males, old returning females 

tend to nest much closer to the previous-year breeding pla-

ces. Among birds ringed as nestlings, returning the follo-

wing spring, females showed stronger tendency to came beck 

to their birth places than males /Fig. 4/. The young fledged 

before June 20 came back significantly more frequently than 

the young fledged gater /Table 15/. 
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