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BIOLOGIA I EKOLOGIA ROZRODU POTRZOSA (EYMERIZA SCHOENICLUS)
W REJONU STAWÓW MILICKICH
Breeding biology and ecology of the Reed Bunting (Emberiza
schoenicłus) in the region of the Milicz fish-pond area

W literaturze jest zaskakująco mało oryginalnych publikacji poświęconych biologii i ekologii rozrodu potrzosa, pomimo że jest to gatunek liczny i szeroko rozmieszczony w Europie i Azji. Prócz starszych dzieł ogólnych (Niethammer 1937,
Dementiev i in. 1954), wymienić tu można cztery prace:
Haukioja (1970), Ulbricht (1975), Blfimel (1982) i Hermann
(1983), które dostarczają obszerniejszego materiału porównawczego do niniejszych badań. Materiały tu zawarte stanowią
część nieopublikowanej rozprawy doktorskiej (Okulewicz 1973),
która pomimo upływu lat nie straciła na aktualności.
Teren i metody badań
Badania prowadzono w latach 1962-1963 i 1966-1971 w ciągu
całego sezonu lęgowego (III-VII) potrzosa. Ich miejscem były
przede wszystkim kompleksy stawów milickich w rejonie gospodarstw rybackich Radziądz, Stawno i Grabownica. Okresowo
zbierano też dane na, terenach wodonośnych i polach irygacyjnych Wrocławia, a także nad Widawą koło Kiełczćwka, Nadolic
Wielkich oraz koto Kątów Wrocławskich. Siedliska objęte obserwacjami obejmowały fragmenty trzcinowisk i szuwarów na
obrzeż ach stawów, kępiaste turzycowiska, podmokłe i suche

łąki oraz pastwiska, pobocza rowów odwadniających i inne.
W większości tych siedlisk występowały kępy krzewów, gł ównie
wierzb (Salix spp.).
Technika badań polegała na wyszukiwaniu i systematycznej
kontroli gniazd potrzosa, długotrwałych obserwacjach nad zachowaniem się ptaków, włączając w to obserwacje z kryjówki
ustawionej w odległości około 2 m od gniazda. Obserwacje z
ukrycia prowadzono łącznie przez 139 godzin, przy 4 gniazdach.
Zagęszczenie populacji lęgowej ustalono przy użyciu zmodyfikowanej (przedłużenie czasu liczeń, wyszukiwanie gniazd) metody kartograficznej (Enemar 1959), stosując na ogól. 8-9 liczeń w sezonie na jednej powierzchni.
Zajmowanie terytoriów, śpiew i toki
Dokładniejsze określenie przylotu populacji lęgowej było
utrudnione z powodu dość licznego zimowania na Śląsku tego
gatunku i braku wyraźnego początku przelotu wiosennego, którego największe nasilenie przypadało na okres od drugiej dekady marca do pierwszej dekady kwietnia. Pierwsze osobniki
należące do dolnośląskiej populacji lęgowej zaczynały pojawiać się na lęgowiskach od połowy do końca marca. Całkowite
wysycenie biotopów lęgowych nastąpiło z początkiem drugiej
lub w trzeciej dekadzie kwietnia. Pierwsze przylatywały na
lęgowiska samce, wyprzedzając o kilka do kilkunastu dni
samice.
W swym terytorium samiec posiadał jedno główne miejsce
śpiewu, najwyżej położone, z którego kontrolował nienaruszalność swego rewiru, oraz kilka miejsc zapasowych. Ptak zazwyczaj śpiewał tylko ńatych wybranych miejscach. Jedynie
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w środowiskach o bardziej jednolitym pokryciu (trzciny, ł ki
pozbawione krzewów) stanowiska zapasowe, a czasem także stanowiska główne, nie były stałe. Śpiewający ptak zawsze usadawiał się w punkcie górującym nad otoczeniem. Wysokość tego
miejsca nie przekraczała 7-8 m, a najczęściej mieściła się
w przedziale 0.5-2.0 m nad podłożem. Odpowiednie miejsce
śpiewu jest bardzo ważnym atrybutem terytorium. Wskazują na
to trzy zaobserwowane przypadki, gdy samiec, którego terytorium leżało na otwartej łące, śpiewał na skraju trzcin, oddzielonych od jego terytorium terenem innej pary.
Najwcześniej zanotowano śpiew potrzosa 24 II 1968, a najpóźniej 11 VIII 1971. Częstotliwość śpiewu ulegała wyraźnym
zmianom w ciągu pory lęgowej (Ryc. 1). Diagram ten sporządzono na podstawie 10-minutowych pomiarów ilości zwrotek śpiewanych w ciągu 1 minuty (lata 1963-1971). Pomiary wykonywano
zawsze w godzinach południowych (10007- 14"), przy słonecznej pogodzie (unikając dni upalnych) i niewielkim wietrze.
Liczba śpiewających samców od końca kwietnia do końca czerwca pozostawała prawie bez zmian, a duży procent śpiewał do
połowy lipca. Nie stwierdzono aby samce przestawały śpiewać
lub wyraźnie rzadziej i mniej intensywnie śpiewały od chwili
wylęgu piskląt. Samce karmiły pisklęta rzadziej niż samice
i poświęcały mniej czasu na poszukiwania pokarmu, a ponadto
zawsze przerywały zabiegi opiekuńcze na rzecz czynności związanych z obroną terytorium.
Wielokrotnie obserwowano lot tokowy samca. Potrzos zrywał
się z trzciny, szczytu krzewu itp. i .wzlatywal po dość stromej linii w górę. W tej fazie lotu dwukrotnie słyszano nie-
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pełny i cichy śpiew; w pozostał ych przypadkach samiec nie wydawał żadnego głosu. Po osiągnięciu punktu szczytowego na wysokoś ci 5-6 m od miejsca startu, opadał lotem ślizgowym.
W czasie lotu tokowego tułów ptaka przyjmował położenie mniej
więcej poziome, ogon był nieco wzniesiony ku górze, rozłożone
do połoWy skrzydła drgały w płaszczyźnie prostopadłej do ciała. W fazie opadania ptak czasem wydawał delikatny, świerkający głos, a prawie zawsze tuż przed lądowaniem; ciche, przeciągłe i wysokie "siiij lub sciiij". Lądowanie odbywało się
zawsze w pobliżu samicy. Po wylądowaniu odnotowano trzy rodzaje zachowania się samca. (1) Rozpoczynał on szybko i energicznie obdziobywać pobliskie pędy roślin, a zwłaszcza podłoże. Zachowanie to sprawiało wrażenie bardzo sztucznego i miało charakter czynności przekierunkowanej (Tinbergen 1970).
(2) Zachowywał się pozornie biernie, najwyżej rozkładał wolno
ogon i szybko go składał. Był to zazwyczaj wstęp do dalszych
zalotów i tokowania. (3) Rozpoczynał toki, których szczegółowy opis przedstawia się następująco. Samiec siadłwszy w pobliżu samicy ustawiał się do niej przodem i energicznie
strzygł ogonem, błyskając białymi plamami na sterówkach i raz
po raz strosząc pióra na głowie. Następnie wyciągał głowę do
przodu i nieco ku dołowi z równoczesnym wygięciem szyi w
lekki łuk - sprawiał wówczas wrażenie garbatego. Równocześnie
z przybraniem tej pozycji silnie stroszył pióra z tyłu głowy,
karku, szyi oraz na piersi. Wówczas najbardziej kontrastowe
elementy upierzenia - czarna głowa, krawat i ich białe obramowania oraz biała obroża na karku był y najbardziej wyeksponowane. Po kilku sekundach samiec cofał głowę, głęboko ją

wtulając w upierzenie i jednocześnie przestawał stroszyć
pióra. Czynności te powtarzał wielokrotnie dodając do nich
nowe elementy: wahadłowo poruszał wyciągniętą do przodu głową, opuszczał skrzydła wzdłuż boków ciała i czasem nimi
lekko potrząsał. Ogon był też opuszczony ku dołowi, tak że
jego koniec dotykał ziemi i był przy tym co chwilę powoli
rozkładany uwidaczniając białe plamy na sterówkach, a następnie szybko składany. W tym samym czasie stroszył pióra u nasady ogona, przez co szara plama na kuprze stawała się większa i bardziej widoczna. Jeżeli samica pozostawała na miejscu, samiec z cofniętą głową i dziobem skierowanym w dół,
strosząc pióra na piersi, tyle głowy i szyi, poruszał się
przed nią w lewo i prawo lub obchodząc ją prawie dookoła,
eksponował przód, tył i boki ciała. Czasami już wtedy samica
przybierała pozycję wyrażającą gotowość do kopulacji, a mianowicie przy poziomym ustawieniu ciała z lekko wyciągniętą
głową, wykonywała wibrujące ruchy nieco rozłożonymi skrzydłami i lekko podnosiła ogon. Ustawiała się do samca raz bokiem raz tyłem, wydając w szybkim tempie cichy głos. W innych
przypadkach samica uciekała na piechotę przed tokującym samcem lub, częściej, przelatywała na inne miejsca. Zazwyczaj
wydawała wtedy ostry głos: "cierrr

cierrr

cierrr ...".

Samiec natychmiast podążał za nią i kontynuował toki. Jeżeli
samica uciekała na piechotę łub przerywała żerowania, samiec
postępował za nią drobnymi kroczkami, co nadawało płynności
jego ruchom i tylko co pewien czas wykonywał pojedynczy podskok. Z nastroszonym upierzeniem, opuszczonymi skrzyd łami,
wlokąc ogon po ziemi poruszał się po linii falistej i co pe-

wien czas zabiegał drogę samicy starając się ją skłonić do
kopulacji. Kopulacja trwała parę sekund i była kilkakrotnie
powtarzana. Często, zwłaszcza na początku pory lęgowej, zdarzało się, że samiec usiłował kopulować pomijając etap zalotów. Na początku pory lęgowej, gdy istniał jeszcze niedobór
samic, 'zdarzało się że za jedną samicą uganiały się równocześnie dwa, a nawet trzy samce i usiłowały z nią kopulować.
Gonitwy te chwilami przekształcały się w walki między samcami. Kilkakrotnie obserwowano samca latającego za samicą z
długim źdźbłem trawy w. dziobie. Był to prawdopodobnie rodzaj
toków, ale żadnych dalszych informacji na ten temat nie zebrano.
Obrona terytorium
We wczesnym okresie pory lęgowej granice terytorium są
najczęściej ustalane poprzez śpiew. Jeżeli inny samiec zbliżył się zbytnio do granic terytorium, właściciel przylatywał
w jego pobliże i z tego miejsca śpiewał. Zazwyczaj samce
przez kilka minut na przemian śpiewały, a następnie jeden
z nich zmieniał miejsce śpiewu i siadał bliżej rywala. Ten
z kolei czynił to samo lub odsuwał się w głąb swego terytorium. W przypadku gdy samce zbliżały się do siebie i odległość między nimi zmniejszyła się do około 3 m, zaprzestawały śpiewu. Siedząc naprzeciw siebie co chwila rozkładały i
szybko składały ogon, w tempie zupełnie odmiennym niż w
innych przypadkach. Po wymianie tych sygnałów, najczęściej
dochodziło do wzajemnego przeganiania się, lub jeden z nich
ustępował. W przypadku przeganiania się, role co chwila się
zmieniały w zależności od tego na czyj teren zapędzały się

ptaki. W efekcie kończyło się to ucieczką jednego z samców w
głąb własnego terytorium lub równoczesnym zajęciem dostatecznie od siebie oddalonych miejsc we własnych terytoriach i
podjęciem śpiewu. Lot w czasie tych utarczek był pewnego rodzaju manifestacją: potrzosy leciały dość wolno, uderzając
nie całkiem rozłożonymi skrzydłami i wtedy dawał się słyszeć
rytmiczny furkot lotek. Te mechaniczne szmery były ciche,
słyszalne tylko z bliskiej odległości. Prawdopodobnie takie
d źwięki wydaje tylko ptak goniący rywala. W czasie przeganiania się, ptaki co chwila przysiadały, strosząc pióra na głowie, wykonywały wahadłowe ruchy głową, a najczęściej całym
ciałem i znowu podejmował y gonitwę. Rzadziej dochodziło do
bezpośrednich starć między samcami; bywały one dość żywiołowe, ptaki nacierały na siebie przy pomocy dziobów, nóg i rzadziej skrzydeł. Starcia odbywały się zwykle w powietrzu i ustawał y z chwilą opadnięcia ptaków na ziemię. Do przeganiania
i bójek bez żadnych wstępów, dochodziło najczęściej wtedy,
gdy obcy samiec wtargnął dość daleko w głąb cudzego terytorium..Konflikty na granicy rewirów były najczęstsze w pierwszej fazie okresu lęgowego (IV-V), a w lipcu zachowanie terytorialne stopniowo wygasało. W pewnym stopniu ilość starć zależała też od charakteru siedliska. W środowiskach o licznych
komponentach pionowych, granice terytoriów ustalały się dość
szybko i był y bardziej przestrzegane. W terenie o jednorodnym
pokryciu, przy braku punktów orientacyjnych, rewiry poszczególnych samców dość znacznie zachodziły na siebie, co było
przyczyną częstszych konfliktów granicznych.
W końcu marca i początku kwietnia samce śpiewały w dość
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dużych odległościach od siebie i rzadko dochodziło do bezpośrednich konfliktów. W miarę upływu czasu przybywały następne
ptaki, starając się wywalczyć terytoria między stacjonarnymi
samcami. W trakcie pory lęgowej wielkość i granice terytorium
tego samego samca ulegały przesunięciom.
Samice karmiące pisklęta najczęściej zbierały pokarm w obrębie terytorium, a samce równie często w obrębie jak i poza
terytorium.
Gniazdo"
Budową gniazda zajmowała się wyłącznie samica, a samiec
czasem jej towarzyszył. Budowanie 'odbywało się najczęściej
rano lub po deszczu, kiedy zeszłoroczne źdźbła i pędy były
wilgotne i podatne na zginanie. Dotyczyło to. zwIaszcza pierwszej fazy budowy. Elementy zewnętrznej warstwy gniazda były
ściągane z-najbliższego sąsiedztwa, a rzadko z odległości aż
10-15 m. Natomiast materiał utyty do budowy warstwy środkowej
i wyściółki gniazda był transportowany ze znacznie odleglejszych miejsc. Do budowanego gniazda samica wchodziła zawsze z
jednej strony. Powodowało to, przy używaniu długich źdźbeł do
formowania zewnętrznej warstwy gniazda, powstanie od tej
strony "ogona" swobodnie sterczących elementów budulca.
"Ogon" mógł dochodzić do 40 cm długości, ale najczęściej liczył 12-15 cm. Gniazda z "ogonem" spotykano głównie w kwietniu i maju, ponieważ potrzos używając do budowy gniazda wyłącznie martwych części roślin, kiedy ciągnie potrzebne mu
źdźbła• turzyc i traw, urywa je najczęściej u podstawy, gdzie
są najbardziej zbutwiałe. Później gdy proces gnicia zeszłorocznej roślinności był bardziej zaawansowany, rwała się ona
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na krótsze elementy i w gniazdach z czerwca i lipca "ogon"
spotykany był rzadko lub był on krótki (5-8 cm).
Zmienność wymiarów gniazd była znaczna. Gniazda pierwszych
lęgów były zwykle większe i bardziej masywne niż gniazda budowane w czerwcu i lipcu. Na rozmiary gniazda miało też
wpływ jego usytuowanie; do największych należały umieszczane
w krzewie, na pewnej wysokości nad ziemią, a do najmniejszych
wciśnięte między gęste, pionowe pędy traw i turzyc i zawieszone od kilku do kilkunastu centymetrów nad ziemią.
Budowanie gniazda trwało 1-4 dni (Tabela 1).
Tabela 1. Długość okresu budowy gniazda
Duration of the period of nest building

Liczba dni
No. of days

1

2

3

Liczba gniazd
No. of nests

2

5

12

4 x=2.6, SD=0.75

1

Warstwa zewnętrzna budowana była głównie z grubych źdźbeł,
pędów traw, turżyc, situ i roślin zielnych. Średnica tych
elementów najczęściej wynosiła 2-4 mm (wyjątkowo do 7 mm),
a długość do 40-60 cm. Początkowo były one układane bezładnie,
a potem formowane w kształt przyszłego gniazda. Analiza składu gatunkowego roślin stanowiącychbudulec, wskazywała że
samica używa materiału najłatwiej dostępnego. W 12 dokładnie
badanych gniazdach stwierdzono w warstwie zewnętrznej 36 gatunków roślin, a najczęściej były to trawy: mietlica biaława
(Agrostis alba) i wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis),
a także turzyce (Carex spp.) oraz sit rozpierzchły (Juncus
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effusus). W skład warstwy środkowej wchodziły najczęściej
drobne źdźbła traw, kwiatostany, cienkie liście lub ich fragmenty. Materiał ten wykazywał mniejszą hydrofilność w porównaniu z występującym w warstwie poprzedniej. Łącznie stwierdzono tu 21 gatunków roślin. Na 12 analizowanych gniazd, w
dziesięciu ponad 50% materiału stanowiły mietlice (Agrostis
spp.), do częstych gatunków należały też inne trawy: wyczyniec łąkowy, wiechlina łąkowa (Poa pratensis) i kostrzewa
czerwona (Festuca rubra). Warstwa wyścielająca zbudowana z
fragmentów kwiatostanów oraz liści traw i turzyc, składała
się z drobnych elementów o średnicy poniżej 1 mm i długości
2-5 cm. W próbce 68 gniazd stwierdzono tu tylko 9 gatunków
roślin, a najliczniej mietlicę, kostrzewę czerwoną, wiechlinę
łąkową i wyczyniec łąkowy. Poza tym można wymienić psią trawkę (Nardus stricta), sporofity mchów, włosie i sierść. Rzadko
spotykano drobne korzonki, tak często znajdywane w gniazdach
trznadla (Emberiza citrinella).
Wysokość gniazd nad podłożem (n = 263) wahała się od O do
45 cm (Ryc. 2). Wzrastała ona wraz z upływem pory lęgowej, co
związane było z rozwojem roślinności. Umiejscowienie gniazd
było urozmaicone (Ryc. 3).
'Początek pory lęgowej, składanie i wysiadywanie jaj
Początek pory lęgowej (składanie pierwszych jaj) w poszczególnych latach był związany z podniesieniem się średniej
temperatury dziennej do co najmniej + 10°C,. po okresie chłodów. Największe nasilenie przystępowania do lęgów przypadało
na trzecią dekadę kwietnia i pierwszą dekadę maja (Ryc. 4).
Rozpoczynanie najpóźniejszych lęgów stwierdzono w trzeciej
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Ryc. 2. Rozkład wysokości umieszczenia gniazd nad podłożem
Horizontal distribution of nests
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Ryc. 3. Umiejscowienie gniazd potrzosa
Nest location of Reed Bunting

Gniazda wciśnięte między grube pędy roślin wodnych (trzcina,
pałka wodna, manna mielec itp.) n = 20
Nests squeezed between shoots of water plants (Phragmites,
Typha, Glyceria)

b

Nests in heaps of broken reeds, with bottom resting on horizontal or oblique shoots

Gniazda w stertach połamanych szuwarów, oparte dnem o pędy o ułożeniu poziomym lub skośnym
n(a+b) = 11

a

15

a

Gniazda w kępach turzyc łub traw oparte dnem o ich pogięte
stare lub świeże pędy n(a+b) = 10
Nests in tufts of Carex or grass, with bottom resting on
their bent, old or new shooti

•.1
<NI-Ov
\\-•

Gniazda wciśnięte w środek kępy situ n = 44
Nests squeezed in the middle of sedge tufts

b
C

Nests squeezed between verticał shoots of Carex or grass tufts, with bottom resting on or at
various height above substratum

Gniazda wciśnięte między pionowe pędy kęp turzyc łub traw. Dno oparte o podłoże lub na różnej
wysokości ponad podłożem n(a+b+c) = 124

a

ON

P
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a

b

Gniazda położone u podstawy kępy turzycy, trawy lub situ, a
kino dotyka podłoża n(a+b) = 12
Nests situated at base of Carex, grass or sedge tufts, with
bottom touching substratum

'Gniazda umieszczone w zagłębieniu podłoża u podstawy kępy
turzycy, situ lub wśród roślinności zielnej n = 5
Nests situated in depressions of ground, at base of Carex or
sedge tufts or among herbaceous vegetation

b

C

Nests situated among grass, Carex or herbaceous vegetation not forming tufts, with bottom
usually touching substratom

Gniazda położone wśród traw, turzyc lub roślinności zielnej nie tworzącej kęp. Dno zwykle dotyka podłoża n(a+b+c) = 25

a

b

Nest situated under or in bushes

Gniazda umieszczone pod krzewami lub w krzewach n(a+b+c) = 22

a

20

Liczba gniazd
no.of nests
46
39
34

N=285
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Rozpoczynanie lęgów (pierwsze jajo) przez potrzosy.
Dane kumulacyjne z lat 1962-1977
The beginningof breeding (first egg) of Reed
Bunting. The cumulative data 1962-1977
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dekadzie lipca.
Samice przystępowały do składania jaj z reguły następnego
dnia po ukończeniu budowy gniazda. Tylko w jednym przypadku na
27 badanych, stwierdzono jednodniową przerwę. Potrzos składa
jedno jajo dziennie. Na 42 obserwacje, w 30 przypadkach złożenie jaja miało miejsce wcześnie rano, przed godziną 630, a
najpóźniej między 900 a 11°°. Samice rozpoczynały wysiadywanie
z reguły w dniu złożenia ostatniego jaja, chociaż w niektórych
gniazdach inkubacja rozpoczynała się przed złożeniem pełnego
zniesienia. Udział samca w wysiadywaniu jaj ograniczał się do
krótkich raczej okresów, od kilku do kilkunastu razy w ciągu
dnia. Na 73 obserwacje zastępstw samicy przez samca, 32 miały
miejsce w godzinach 700 - 10", a 15 w godzinach 1330 - 17".
Czas przebywania samców w gnieździe wahał się od 3-42 minut,
najczęściej 6-10 minut.
Zmiana ptaków w wysiadywaniu była zawsze poprzedzona ceremoniałem jednakowym dla obu płci. Jeden z ptaków siadał w odległości około 1 m, powyżej gniazda, obracał głową na boki,
strzygł rytmicznie ogonem, ukazując białe plamy na steróN&ach,
przeskakiwał z miejsca na miejsce, oddalając się, to znów
zbliżając do gniazda. Trwało to zazwyczaj 1-3 minut, zanim
wysiadujący ptak opuścił gniazdo. Nie stwierdzono wykonywania
tych czynności jeżeli na gnieździe nie było drugiego ptaka.
Opisane zachowanie się obserwowano też (zwłaszcza w przypadku samca) we wczesnym okresie (1-2 dzień) karmienia piskląt.
Samica często schodziła z gniazda nie czekając na zastąpienie
przez samca. Wczasie tych krótkich przerw żerowała, porządkowała upierzenie i odpoczywała. W dni upalne przerwy takie
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były dłuższe i mogły sięgać dwóch godzin. W czasie dłuższych
przerw samica jednak odwiedzała gniazdo.
Wysiadywanie trwało 12-15 dni (n=12) od dnia złożenia
ostatniego jaja do wyklucia się pierwszego pisklęcia; średnio 13.0 dnia.
Wielkość zniesienia
Wielkość ta w badanych populacjach potrzosa wahała się od
2 do 6 jaj, a najczęściej występowały zniesienia z pięciu
jaj, przy średniej 4.72 (Tabela 2 i 3).
Tabela 2. Rozkład zniesień o różnej wielkości
Number of clutches of various size

Wielkość zniesienia
Clutch-size
n

4

5

6

2-6

14.

71

156

27

269

5.2

26.4

58.0

10.0

100

2

3

1
0.4

Ponadto stwierdzono cztery zniesienia podwójne, tj. przypadki
niesienia się dwóch samic do jednego gniazda. Poniżej szczegóły. (1) 22 V 1963 przy stawie w rejonie Radziądza znaleziono gniazdo z 8 jsjami; z tego 5 było większych i jaśniej ubarwionych, a 3 mniejsze i ciemniej ubarwione. W gnieździe tym
wysiadywały na zmianę dwie samice (ich udział w wysiadywaniu
był nierówny) oraz samiec. Po trzech dniach podniesienie się
poziomu wody spowodowało zniszczenie jaj. (2) W dniach 25 V 1 VI 1968 w gnieździe na stawie Grabownica samica złożyła
5 jaj i rozpoczęła wysiadywanie, 8 V w gnieździe z wysiadują-
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cą samicą znajdowały się już tylko 3 jaja, w tym dwa z dawnych pięciu i jedno nowe, 9 V - 4 jaja (2 stare i 2 nowe) i
11 V - 5 jaj ( 1 stare i 4 nowe). Jaja były numerowane. Przy
gnieździe tym widziano zawsze tylko jedną samicę. 16 V gniazdo zostało zniszczone przez drapieżnika. (3) 16 V 1971 koło
Kątów Wrocławskich znaleziono gniazda potrzosa z 11 jajami,
których ubarwienie i wymiary wskazywały na obecność dwóch
zniesień: 6 i 5-jajowego. Wysiadywały dwie samice i samiec.
1 VI gniazdo zostało zniszczone. (4) W czerwcu 1971 r. przy
stawie Grabownica znaleziono gniazdo z 4 jajami, do którego
w dziewiątym dniu wysiadywania dołożone zostało piąte jajo,
prawdopodobnie przez inną samicę.
Przeciętna wielkość zniesienia, podobnie jak u wielu
innych gatunków ptaków, malała w miarę upływu sezonu lęgowe go'(Tabela 3 i 4).
Tabela 3• Sezonowa zmienność średniej wielkości zniesienia
Mean clutch-size and its seasonal variation
Miesiąc
Month

n

x

SD

IV

76

4.92

0.65

V

136

4.87

0.61

VI

41

4.29

0.64

VII

16

3.56

0.73

IV-VII

269

4.72

0.73
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Tabela 4. Istotność statystyczna sezonowej zmienności wielkości zniesienia (Tabela 3), mierzona testem
t-Studenta
Statistical significance of differences listed in
Table 3 (t-Student test)
IV

.V

V

0.44, NS

-

VI

5.05, Pc 0.001

5.23, P<0.001

VII

6.90, P < 0.001

6.95, P<0.001

VI
-

3.5, Per.0.01

Wykluwanie się piskląt i opieka nad potomstwem
Na podstawie obserwacji z kryjówki przy dwu gniazdach, zanotowano pewne szczegóły zachowania się rodziców w czasie wykluwania się piskląt. Z chwilą pojawienia się otworów i pęknięć w jajach samica zaczynała zachowywać się niespokojnie.
Co chwilę unosiła się, zaglądała pod siebie, poprawiała ułożenie jaj, zmieniała swą pozycję na gnieździe i znów przysiadała na jajach, by za chwilę poWtórzyć te czynności.
W miarę postępującego wykluwania się piskląt, obdziobywała
delikatnie sterczące, małe kawałeczki skorupy lub zbierała
je z dna gniazda i zjadała. Większe fragmenty skorupek wynosiła poza gniazdo na odległość od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Po opuszczeniu w locie skorupki, samica zazwyczaj
natychmiast wracała do gniazda, a w każdym razie jej nieobecność nie przekraczała 2 minut. Czterokrotnie zanotowano wizyty samca przy gnieździe w czasie wykluwania się piskląt. Za
każdym razem był on przepędzany przez samicę. Natomiast w
przerwach między wykluwaniem się kolejnych piskląt, samiec
pomagał w karmieniu już wyklutych i ogrzewał je w czasie nieobecności samicy. W jednym z gniazd samica po ośmiu karmie-
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niach zaczęła się odzywać energicznym, chrapliwym i ćwierkającym głosem "cierrr - cierrr - cierrr", na który zjawił się
samiec i usiadł na gnieździe z pisklętami. Początek wykluwania się piskląt przypadał zazwyczaj rano, rzadko na godziny
popołudniowe, a w dwóch przypadkach pisklęta zakończył y wyokoło 1900 i 2100. Okres wykluwania się wszystklxiwanke się
kich piskląt w lęgu trwał 2-3 dni (Tabela 5).
Tabela 5. Długość okresu wykluwania się wszystkich piskląt
w gnietdzie
Duration of hatching period in one nest
Wielkość zniesienia
Clutch-size
n
średnia długość okresu klucia się (dni)
Mean duration of hatching
period (in days)

3

4

5

6

2

2

5

1

2.0

2.0

2.2

3.0

Karmienie piskląt. W pięciu zaobserwowanych przypadkach .
pierwsze karmienie pisklęcia miało miejsce po 59, 67, 118,
123 i 136 minutach od chwili wyklucia się (wyniesienie skorupki) i było zawsze wykonywane przez samicę. Samiec zjawiał
się po raz pierwszy z pokarmem po 38 - 160 minutach (n=4) od
momentu pierwszego karmienia piskląt przez samicę. Udział
samca w karmieniu w'najdokIadniej badanym lęgu (Tabela 6) był
niższy niż w przypadku samicy i stanowił tyłka około 1/3
wszystkich karmień. Prawidłowość ta zaznaczyła się też w
trzech innych gniazdach, mniej dokładnie badanych.
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Tabela 6. Udział płci w karmieniu piskląt w wybranym gnieździe w dniach 11-18 VI 1963
Participation of both sexes in nestling feeding in
a selected nest in 11-18 VI 1963
Wiek pis- Długość okrekląt (dni) su obserwacji
(minuty)
Age of
Duration of
nestlings
observation
(days)
period (minutes)

Liczba (%)
karmień

Łączna liczba
karmień/godz

Number (%)
of feedings

Total number
of feedings
per hour

1

891

44 (67) 22 (33)

4.4

2

1000

46 (55) 38 (45)

5.0

4

610

42 (58) 31 (42)

7.2

5

936

92 (61) 58 (39)

9.6

905

156 (90) 17 (10)

11.5

992

137 (67) 69 (33)

12.5

5334

517 (69) 235 (31)

8.5

7
B
Razem
Total

Inne formy opieki nad potomstwem. Nie prowadzono w tym
aspekcie dokładniejszych obserwacji ilościowych. W ogrzewaniu
piskląt brali udział oboje rodzice. Przez pierwsze 3-4 dni
życia pisklęta były niemal stale ogrzewane, a potem coraz
częściej pozostawiane na okresy od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Starsze pisklęta w okresie dobrej pogody były
ogrzewane tylko w nocy i wcześ nie rano. Jednak nawet w przypadku 8-9 dniowych piskląt samica pozostawała na noc na gnieździe.
W czasie opadów rodzice, a najczęściej sami a, bez względu
na wiek piskląt wracali do gniazda by usiąść nad pisklętami.
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Rozkładali szeroko i skośnie skrzydła, stroszyli pióra boków
ciała i kupra, i w ten sposób osłaniali pisklęta przed deszczem. Przy przedłużającym się opadzie, osłaniający ptak co
jakiś czas strząsał z upierzenia nagromadzone krople wody.
W takiej sytuacji najczęściej tylko samiec dostarczał pokarmu
pisklętom i częstość karmienia malała. Obserwowano też przypadki osłaniania piskląt przed słońcem przez ptaka dorosłego
(sa'mca lub samicę siedzącego na brzegu gniazda z rozpostartymi skrzydłami i ogonem. Maksymalnie trwało to 40 minut.
Okres pobytu w gnieździe wahał się od 8 do 12 dni (n=30).
Gniazda były jednak często kontrolowane i można przypuszczać;
że w normalnych warunkach pisklęta przebywają w gnieździe
przeciętnie dłużej. Dopiero w wieku 15-16 dni młode były zdolne do kilkunastometrowych lotów, a w wieku 18-19 dni już dobrze latały. Nie zebrand-dokładniejszych informacji dotyczących karmienia podlotów. Sporadycznie obserwowano karmienie
do 26 dnia życia młodych.
Zagęszczenie populacji lęgowej
Oceniano ją na 8 powierzchniach próbnych (Tabela 7). Najwyższe zagęszczenia osiągnął potrzos na zalanych wodą, kępiastych terenach z przymieszką krzewów. Im suchsze i mniej
zróżnicowane struktualnie siedlisko (a więc bardziej przekształcone przez człowieka), tym niższe było zagęszczenie
par lęgowych potrzosa.
Straty w lęgach
Przy ocenie strat globalnych wzięto pod uwagę tylko gniazda znalezione w okresie składania i wysiadywania jaj (n=123),
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Objaśnienie do Tabeli 7.
Explanations to Table 7.
Siedliska:
Habitats: A

pas trawiastych łąk z rozproszonymi krzewami,
otoczony zaroślami szuwarów
bełt of grassy meadows with scattered bushes,
surrounded by reed beds

B - silnie zalana, turzycowo-trawiasta, kępiasta
łąka; szuwary; pojedyncze krzewy
strongly flooded meadow with tuft-forming
Carex and grass; reeds, single bushes
C - zalane odstojniki ścieków z grobelkami, bujne
szuwary i kępiasta roślinność zielna
flooded waste settling ponds with dykes; rich
reeds and tuft-forming herbs
D - niezalana łąka turzycowo-trawiasta bez krzewów; liczne rowy
non-flooded meadow with grasses and Carex, no
bushes; numerous ditches
E - częściowo zalana łąka turzycowo-trawiasta;
pojedyncze krzewy
partly flooded meadow with grasses and Carex;
single bushes
F - Śródpolne trzcinowisko; płaty traw i turzyc;
nieliczne krzewy
reed-bed among cultivated fields; patches of
grasses and Carex, few bushes
G - niezalane łąki nadrzeczne bez krzewów; kępy

pokrzyw i nawłoci
non-flooded meadows on river bank, no bushes;
tufts of nettles and Solidago
H - łąki kośne z wysoką roślinnością trawiastą;
rowy; nieliczne krzewy
mowed meadows with high grasses; ditches;
few bushes

3.1
0.3

3
5
1

7.5
16.0
35.0

F
G
H

1971

1971

Kielczówek

Pola irygaCyjne II

4.0

4.4-6.3

1971

9-13

3.9-8.8

10.6

10.9-13.6

18.3

Zagęszczenie
(par/10 ha)
Density (pairs/10 ha)

Kąty Wrocławskie

20.5

E

1967-69

Gadzinowy

4-9

10.25

17

16.0

C
D

24-30

22.0

22

B

1967-69,1971

1971

1967-69,1971

Grabownica III

Pola irygacyjne I

Grabownica I

1971

Golica

No. of pairs

Liczba par

12.0

Habitat

Years

Sample plot

Wielkość powierzchni (ha)
Area in ha

A

Siedlisko

Lata

Nazwa powierzchni

Tabela 7. Zagęszczenie populacji lęgowej potrzosa w r6Znych siedliskach (woj. wrocławskie)
Breeding density of the Reed Bunting in various habitats (voivodship of Wrocław)
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co pozwała na uzyskanie rezultatów obciążonych stosunkowo
niewielkim błędem, polegającym na zaniżeniu strat rzeczywistych (Mayfield 1961). Uwzględnienie lęgów znalezionych na
późniejszym etapie znacznie powiększa ten błąd. Na 123 gniazda, 73 (59.3%) zostały zniszczone.
Przy rozpatrywaniu przyczyn utraty lęgów wzięto pod uwagę
gniazda znalezione we wszystkich stadiach lęgu (n=96). Gniazda w których znikały jaja lub pisklęta zostały uznane za
zniszczone przez drapieżniki. W badanych populacjach największy wpływ na rezultaty lęgów miał czynnik drapieżnictwa
(Tabela 8). Lista potencjalnych drapieżników, które mogły niszczyć lęgi potrzosa na terenie badań jest długa. Tylko w
czterech przypadkach z bardzo dużym prawdopodobieństwem ustalono, że sprawcą zniszczenia lęgu były: zaskroniec (Natrix
natrix), bocian biały (Ciconia ciconia), karczownik (Arvicola
terrestris) i wrona siwa (Corvus cornix). Straty powodowane
przez drapieżniki (a co za tym idzie i straty globalne) na
początku pory lęgowej były znikome, osiągały maksimum w środkowej części okresu lęgowego, gdy zagęszczenie gniazd potrzosa było najwyższe, i ponownie zmniejszały się pod koniec pory
lęgowej (Tabela 9). Gniazda uwite w terenie całkowicie zalanym wodą, na wystającej z wody roślinności podlegały nieco
słabszej presji d:apieżnictwa (26% gniazd zniszczonych, n=53)
niż pozostałe gniazda (31%, n=162), ale różnice te były nieistotne statystycznie. Stwierdzono też przeciętnie niższe
straty wśród gniazd wyżej położonych, aczkolwiek różnice te
nie były statystycznie istotne (Tabela 10).

4
2
3
9
4

Podpalanie traw i trzcin
Fire

Rozdeptane przez zwierzęta
Trodden by ahimals

Deszcz
Rain

Wzrost poziomu wody
Increasing of water level

Przyczyna nieznana
Unknown
59

2

Człowiek
Men

Łączn
Totalie

35

100

6.8

15.2

5.1

3.4

6.8

3.4

59.3

37

1

3 .

2

2

-

29

2.7

8.2

5.4

-

5.4

78.4

100

Faza lęgu
Składanie i wyPisklęta
siadywanie jaj
Nestling period
Egg period

Drapież nictwo
Predation

Cause of failure

Przyczyny strat

Tabela 8. Liczba zniszczonych lęgów z różnych przyczyn
Cause of brood losses

2.1

6.2

2.1

66.7

5.2

12.5

96 ".100

5

12

5 ' 5.2

2

6

2

64

Łącznie
Total
n

IV

V
VI

VII

8

0.0

% gniazd zniszczonych przez drapieżniki
Percent of nest
destroyed

0.0

75

13.8

130

7.7

143

15.3

111

4.2

72

16.3

49

9.4

32

0.0

21

9.5

21

6.2

16

11-20 21-30 3.-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31

LiCzba kontrolowa
nych gniazd
No. of checked
nests

Okres pory lęgowej
Time of breeding
season

Tabela 9. Sezonowa zmienność strat powodowanych przez drapieżniki
Seasonal yariation of nest predation

Nast oS Reed Bunting.

Gniazdo potrzosa (Emberiza schoeniclus). 9 VII 1971, staw Grabownica. Fot. J. Okulewicz

Hatching Reed Buntings

Klujące się pisklęta potrzosa (Emberiza schoeniclus). 5 VI 1963, staw
Jeleni III, Radziądz. Fot. A. Borkowski
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Tabela 10. Straty, a wysokość umieszczenia gniazda
Nest losses and nesting height
Wysokość gniazda
nad ziemią (cm)
Nesting height

n

% gniazd
zniszczonych
% nest destroyed

o - 5

88

53.4,

6 - 15

81

46.9

16 - 45

41

36.6

NS
NS
NS

Literatura
Bliimel H. 1982. Die Rohrammer. Die Neue Brekim-Bficherei.
Wittenberg Lutherstadt.
Dementiev G.P., et al. 1961. Pticy Sovetskovo Sojuza. V.
Moskwa.
Enemar A. 1959. On the determination of the size and composition of a passerine bird population during the breeding season. A methodological study. Var Fagelv., Suppl.
2: 1-114.
Haukioja E. 1970. Clutch size in the Reed Bunting Emberiza
schoeniclus. Ornis Fennica 47: 101-135.
Hermami H. 1983. 8kologie und Verhalten der Rohrammer Emberiza schoeniclus in den Amperauen bei Emmering. Verh. orn.
GES. Bayern 23: 459-477.
Mayfield H. 1961. Nesting success calculated from exposure.
Wilson Bull., 73: 255-261.
Niethammer G. 1937. Handbuch der deutschen Vogelkunde. I.
Leipzig.

36
Okulewicz J. 1973. Biologia i ekologia potrzosa (Emberiza
schoeniclus L.) w okresie lęgowym. Praca doktorska maszynopis w Zakładzie Ekologii Ptaków UWr.
Tinbergen N. 1951. The study of instinct. Oxford.
Ulbricht H. 1975. Zur Brutbiologie der Rohrammer, Emberiza
schoeniclus. Beitr. Yogelkd. 21: 452-470.
Sumery
The studies were carried out in 1962-1963 and 1966-1971,
from March to July. Besides Milicz ponds, additional observations were made in five places within the area of Wrocław.
Habitats under observation included fragmenty of reed beds
on pond margins, tuft-forming beds of Carex, wet and dry
meadows and pastures, as well as margins of melioration
ditches etc. The technique of studies consisted in finding
and systematic control of Reed Bunting nests and long-lasting
observations, including some made from a shelter close to the
nest.
First individuals of the studied populations arrived on
their breeding groUnds from half of March, and in the second
or third decade of April the arrival was completed. The number of singing males from the end °f April till 'the end of
June remained almost unchanged, and a large percentage sang
until half of July. No males were found to cease'singing or
to sing distinctly less often and less'intensely from the
moment of hatching of nestlings. The frequency of singing
underwent some changes during the breeding period (Fig. 1).
The author presents a detailed gescription of displaying
flight, courtship, territoriality and agonistic behaviour of
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male. Only female built the nest, though male someties accompanied it. Components of the outer layer of the nest were
mostly collected in the closest vicinity. The materiał used
for building the mid layer and the lining was transported
from much more distant places. Nest building lasted 1-4 days
(Table 1). The outer layer was built mostly of thick blades
(2-4 mm), grass shoots, Carex, sedge and herbaceous plants.
In 12 closely examined nests 36 plant species were found in
the outer layer, grasses (Agrostis alba and Alopecurus pratensis), sedge (Juncus effusus) and Carex spp. being most
often used. The mid layer consisted mostly of smali grass
blades, inflorescence, thin leaves or their fragments.
Together 21 plant species were found of which grasses of the
genus Agrostis were the most frequent. The inner layer was
built of inflorescence fragments and blades of grass and
Carex of less than 1 mm diameter and 2-5 cm long. Only 9
plant species were found in a sample of 68 nests, most numerous being grasses: Agrostis sp., Festuca rubra, Poa pratensis and Alopecurus pratensis. Besides, moss sporophytes,
hair and fur can be mentioned. The height of nest ranged
from O to 45 cm (Fig.2).
The most intense breeding was observed in the third decade
of April "and first decade of May (Fig. 4). Females started
laying eggs as a rule on the next day after the completion of
nest. Only in one case of 27 studied a One-day break was
observed. Of 42 cases observed, in 30 the egg-laying took
place early in the morning, before 6.30, at the latest between 9.00 and 11.00. Females started incubating eggs as a
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rule on the day of laying of the last egg, though in some
nests incubation started before the last egg was laid. Participation of male in incubation was limited to rather short
periods (3-42, and most often 6-10 minutes), from a few to c,
dozen times a day. Incubation period (from łaying of the last
egg to hatching of the first nestling) lasted 12-15 days
(mean 13 days).
Clutch size in the studied populations of Reed Bunting
ranged from 2 to 6 eggs (Table 2) and decreased in the course
of breeding period (Tables 3 and 4). Four double clutches (in
one nest two females laid eggs) were observed. Period of hatching of all the nestlings in the clutch lasted 2-3 days
(Table 5). In five cases observed the first feeding of nestlings took place after 59, 67, 116, 123 and 136 minutes after
hatching and was always performed by the female. The male
appeared first with food (n=4) after 38 - 160 minutes from
the first feeding of nestlings by the female. Participation
of male in feeding in the most exactly studied clutch was lower than that of the female (Table 6). Nestling period
ranged from 8 to 12 days (n=30). Only at the age of 15-16 days
the nestlings were capable of several metres flights, and at
the age of 18-19 days they were flying quite well.
The density of breeding population in various plots amounted to 0.3 - 18.3 pairs per 10 ha (Table 7).
When estimating nest losses, only nests found during the
period °f egg-laying and incubation (n=123) were taken int°
account. Of them 59.3% were destroyed. In the itudied population predation had the strongest effect on the breeding
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results (Table 8). Only in four cases it was possible to
ascertain that the clutches were destroyed by grass snake
(Natrix natrix), White Stork (Ciconia ciconia), water wole
(Arvicola terrestris) and Hooded Crow (Corvus cornix). At the
beginning of the breeding period losses caused by predators
were smali (Table 9).
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