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PIERZENIE LOTEK U ŁABĘDZIA NIEMEGO (CYGNUS OLOR) NA STAWACH 
RYBNYCH 

Moulting of remiges in Mute Swan (Cygnus olor) on fish-pond 
habitats 

Jednym z mniej zbadanych zagadnień  biologii łabędzia nie-

mego jest pierzenie'łotek. Najpełniejszy obraz tego zjawiska 

przedstawia praca Mathiassona (1973), omawiająca terminy pie-

rzenia lotek, pokarm oraz wybiórczość  środowiskową  stad pie-

rzących się  łabędzi. W Polsce zagadnienie to nie było dotych-

czas badane. Jedynie praca Mackowicza (1981) nawiązuje do te-

go tematu i omawia wybiórczość  miejsc pierzenia niełęgowych 

stad łabędzi. Celem niniejszej pracy było określenie struktu-

ry wieku i płci pierzących się  stad oraz zbadanie terminów 

wymiany lotek w zależności od wieku i płci osobnika. 

Teren badań  

Materiał  zbierałem na terenie rezerwatu "Stawy Przemkow-

skie" (woj. legnickie, południowo-zachodnia Polska). Powierz-

chnia wszystkich stawów (60 zbiOrników) wynosi ok. 900 ha, 

powierzchnia największego stawu 128 ha, a pozostałych od 20 

do 100 ha. Większość  grobli pozbawiona jest drzew, a wzdłuż  

każdej z nich występuje pas roślinności wynurżonej o szero-

kości do 50 metrów. Na większości stawów występują  wyspy, 

które podobnie jak pasy wzdłuż  grobli złożone są  głównie z 

trzciny (Phragmites communis) i pałki (Typha sp.). Głębokość  

stawów z reguły nie przekracza 1.5 metra. Dodatkowe informa- 
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cje o terenie badań  zawierają  prace Cieślaka et al. (w druku) 

i Czapulaka (w druku). 

W r. 1983 chwytałem również  łabędzie w kompleksie "Stawno" 

k. Milicza (woj. wrocławskie). Powierzchnia całego kompleksu 

wynosi 1737 ha, a stawu pierzowiskowego ("Słoneczny Dolny") - 

164 ha; Kompleks ten jest zbliżony charakterem do stawów w 

okolicach Przemkowa. 

Metodyka 

Materiał  zbierałem w latach 1981-84; w tym okresie na te-

renie badań  pierzyło się  140-200 łabędzi. Do ich łapania sto-

sowałem metodę  opisaną  przez Majewskiego (1981). Odłowy prze-

prowadzałem dwu- do pięciokrotnie między 15 lipca a 15 sierp-

nia. W poszczególnych latach chwytałem od 6.5 do 86% osobni-

ków ze s"ada nielęgowego. W sumie schwytałem 256 ptaków, w 

tym 45 w kompleksie "Stawno". Wiek oznaczałem z podziałem na 

dwie kategorie: ptaki w 2 roku życia (2 r; dziób barwy oło-

wianej z przebłyskami koloru różowego, obecność  szarych piór 

zwłaszcza na kuprze) oraz osobniki starsze co najmniej w 

trzecim roku życia (po 2 r; dziób różowy lub w pełni wybarwio-

ny, brak szarych piór). Płeć  oznaczałem na podstawie wyglądu 

kloaki (tylko u osobników powyżej dwóch lat). Ponadto prowa-

dziłem odłowy ptaków lęgowych. Łącznie schwytałem 14 osobni—

ków (6 samic i 8 samców). Złapanym łabędziom mierzyłem dłu-

gość  piątej lotki pierwszorzędowej (licząc od szczytu skrzy-

dła). Dzięki dwukrotnym pomiarom rosnącej lotki u 36 łabędzi, 

określiłem tempo jej wzrostu, a tym samym mogłem obliczyć  

wstecz datę  przstąpienia do pierzenia. Wszystkie złapane ła-

będzie obroczkowałem, a w r. 1982 ok. 100 osobników dodatkowo 
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oznakowałem malując pióra kwasem pikrynowym. 

Wyniki 

Struktura wieku i płci. 

W r. 1982 na stawach k. Przemkowa i w r. 1983 w "Stawnie" 

udział  procentowy ptaków w 2 roku życia był  zbliżony i wyno-

sił  34-36% (N = 115 i N = 45). W r. 1984 wśród pierzących się  

w Przemkowie łabędzi ta grupa wiekowa była mniej liczna. Sta-

nowiły one wówczas 19% (N = 43) złapanych osobników, ale róż-

nica ta nie jest istotna statystycznie. Dwa najstarsze złapa-

ne łabędzie (dp i 9) liczyły co najmniej 7 lat, a inny (9) był  

w wieku 7 lat. 

W przypadku dwóch,spośród analizowanych trzech lat, w pie-

rzących się  stadach wśród ptaków starych (w wieku po 2 r.) 

przeważały samce. Taką  sytuację  stwierdziłem w r. 1982 w 

Przemkowie i w r. 1983 w "Stawnie", kiedy to udział  samców 

wynosił  odpowiednio 57 i 67%. Jedynie w r. 1984 wśród 32 sta-

rych osobników o oznaczonej płci przeważały samice (78%). 

Tempo wzrostu lotek. 

Długość  piątej lotki I-rzędowej mierzonej zimą  wynosiła 

średnio 363 mm u samców (N = 77; SD = 12.29) i 337 u samic 

(N = 72; SD = 12.26). Na podstawie dwukrotnych pomiarów ros-

nącej lotki stwierdziłem, że przyrasta ona średnio 7.1 mm/ 

dzień  (min. 5.0; max. 8.1, N=36). Nie było różnic w tempie 

wzrostu tej lotki między ptakami w 2 roku życia a starszymi 

oraz między samcami i samicami. 

Fenologia pierzenia. 

Rycina 1 przedstawia przebieg przystępowania do wymiany 
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Ryc. 1. Przebieg przystępowania do wymiany lotek u złapanych 
łabędzi 

Course of flight feather moulting in all caught swans 
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lotek ogółu złapanych łabędzi. Pierwsze osobniki rozpoczynały 

pierzenie w pierwszej dekadzie czerwca, a szczyt przypadał  na 

pierwszą  połowę. lipca. Ostatnie łabędzie zrzucały lotki w po-

łowie sierpnia. Termin ten może być  częściowo ograniczony da-

tą  ostatniego łapania, ale uważam, że jeśli łabędzie przystę-

powały do pierzenia po 15 sierpnia to i tak nie były to zna-

czące ilości. Np. w końcu sierpnia 1982 prawie wszystkie ła-

będzie opuściły już  staw pierzowiskowy i przebywały w rozpro-

szeniu na całym kompleksie. Występowała tendencja do wcześ-

niejszego rozpoczynania pierzenia przez ptaki stare i samce 

(Ryc. 2 i 3). Jednakże tylko w przypadku płci udało mi się  

stwierdzić  istotne statystycznie różnice. Otóż  do 30 czerwca 

pierzenie rozpoczęło 23% samców, a tylko 11% samic (7 = 5.25, 

p< 0.025). Łabędzie prawdopodobnie odzyskują  lotność  kiedy 

mierzona lotka osiąga długość  280-300 mm. Świadczy o tym fakt, 

że złapałem zaledwie kilka osobników o lotce dłuższej od po-

danej wartości (Ryc. 4). Oznacza to, że pierzaki są  ponownie 

zdolne do lotu po upływie ok. 40 dni, kiedy piąta lotka osią-

ga ok. 80% pełnej długości. W związku z tym osobniki, które 

rozpoczęły pierzenie najwcześniej były lotne już  w połowie 

lipca, ale dopiero na początku sierpnia tj. po osiągnięciu 

przez lotki ostatecznej długości opuszczały one staw pierzo-

wiskowy (Ryc. 5). Odlot z terenu badań  rozpoczynał  się  praw-

dopodobnie jut w sierpniu. W r. 1982 w kcificu tego miesiąca na 

całym kompleksie przebywało co najmniej 36 spośród ok. 100 

osobników, które-oznakowałem kwasem pikrynowym. Z całą  pewno-

ścią  jednak, najpóźniej we wrześniu większość  pierzących się  

w Przemkowie łabędzi opuszczała ten teren. W okresie od paź- 
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Ryc. 2. Przebieg przystępowania do wymiany lotek ptaków 

młodych (w 2 roku życia) i starszych (po 2 roku) 

Course of flight feather moulting in young (2nd year 

of life) and older (over 2 years) birds 
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Ryc. 3. Przebieg przystępowania do wymiany lotek samców i 

samic w wieku co najmniej 3 lat (po 2 roku) 

Course of flight feather moulting in males and 

females at age of at least 3 years (after 2nd year) 
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Ryc. 4. Rozkład liczby łabędzi w kolejnych przedziałach dłu-
gości piątej lotki I-rzędowej, złapanych w końcowych 
etapach rozwoju lotek. Linią  przerywaną  zaznaczono 
średnią  dlugosd w pełni wyrośniętej lotki u samic i 
samców 

Distribution of number of individuals in consecutive 

classes of length óf fifth primary flight feather, 
caught at finał  stages of feather flight growth. 
Broken line - mean length of fully grown flight 
feather in females and males 
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Ryc. 5. Liczebność  nielęgowych łabędzi na całym kompleksie 
stawów (z wyłączeniem stawu pierzowiskowego) latem 
1982 r. 

Number of non-breeding swans in entire pond complex 

(except. the moulting sita pond) in summer 1982 
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dziernika do połowy grudnia kontrolowałem wszystkie stawy 

dziewięciokrotnie i stwierdzałem co najwyżej 7 ,makOwanych, 

osobników. 

Wymiana lotek u ptaków lęgowych. 

Spośród sześciu złapanych lęgowych samic cztery przystąpi-

ły do wymiany lotek na przełomie czerwca i lipca, kolejna - 

1 VIII, a szósta dopiero 23 sierpnia. Samice z pierwszej gru-

py przystąpiły do lęgów w końcu marca lub w pierwszej połowie 

kwietnia, a dwie pozostałe, które rozpoczęły pierzenie w sie-

rpniu - w pierwszej połowie maja. Trzy samice przystąpiły do 

pierzenia lotek w końcu lipca lub w pierwszej dekadzie sierp-

nia, a inne dopiero 25 sierpnia. Cztery dalsze osobniki zła-

pane w pierwszej połowie tegoż  miesiąca nie przystąpiły jesz-

cze do pierzenia. W pięciu przypadkach samiec i samica należa-

ły do jednej pary, ale tylko w dwóch można było dokładnie 

określić  ile dni później samiec przystąpił  do pierzenia. Róż-

nice te wynosiły 27 i 2 dni. W tym drugim przypadku oba ptaki 

przystąpiły do pierzenia w końcu sierpnia, a do lęgów na po-

czątku maja. W pozostałych trzech przypadkach samce posiadały 

jeszcze stare lotki, tak że można tylko powiedzieć, że oma-

wiana różnica nie była mniejsza niż  13, 26 i 43 dni. 

Dyskusja 

Udział  łabędzi w drugim roku życia w badanych przeze mnie 

stadach nielęgowych wahał  się  od 19 do 36%. Zbliżone wartości 

podaje Nathiasson (1973) dla jednego z pierzowisk w Szwecji, 

gdzie w latach 1964-67 ptaki dwuletnie stanowiły średnio 29 

stada. W roku 1971 otrzymał  on jednak znacznie niższą  wartość, 
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co tłumaczy słabym sukcesem lęgowym łabędzi w poprzednim roku. 

Bardzo duże wahania liczby ptaków z tej kategorii wiekowej 
otrzymano podczas wieloletnich badań  w Danii (Andersen-Harild 

1981a). Zakres zmienności wynosił  tam od kilku do ok. 50% 

i na trzech pierzowiskach przebieg zmian był  podobny. Autor 

ten upatruje głównej przyczyny zmian w różnej przeżywalności 

ptaków młodych podczas kolejnych zim i szczególnie podkreśla-

ważność  tego czynnika w przypadku populacji bardziej osiad-

łych. Na strukturę  wiekową  stada nielęgowego mogą  mieć  wpływ 

jeszcze co najmniej dwa czynniki tj. liczba par, które zakoń-

czyły sezon rozrodczy bez sukcesu oraz liczba ptaków, które 

pomimo dojrzałości płciowej nie przystąpiły do lęgów. Wykaza-

no bowiem, że obie te kategorie ptaków wchodzą  również  w 

skład pierzącego się  stada (Mathiasson 1981). 

W roku 1982 w Przemkowie i w r. 1983 w "Stawnie" stwier-

dziłem, że udział  samców jest wyższy niż  samic. Jest to zgod-
ne z danymi z innych terenów. Na jednym z pierzowisk w Szwe-

cji udział  samców wynosił  63%, w rezerwacie "Ptasi Raj" kolo 
Gdańska - 65% (N = 77; Wieloch - inf. ustna), a w rezerwacie 
"Słońsk" w ujściu Warty - 56% (N = 223; własne materiały nie-
publikowane). Takie proporcje płci związane są  z tym, że 
przeciętnie samice przystępują  do lęgów w młodszym wieku niż  
samce (Perrins i Reynolds 1967, Minton 1968). Komentarza wy-

magają  natomiast odmienne proporcje płci wśród łabędzi złapa-
nych w r. 1984. W roku.tym pierzące się  osobniki skupione by-
ły w trzech grupach na trzech stawach. Być  może struktura 
płci i wieku (niższy udział  młodych ptaków w r. 1984), każdej 
z tych grup była odmienna, a ponieważ  większość  złapanych 
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osobników pochodziła tylko z jednej z nich, mogłem otrzymać  
wypaczone wyniki. 

Szwedzkie łabędzie rozpoczynały wymianę  lotek ok. 10 dni 
później niż  na Śląsku. Również  szczyt przystępowania do pie-
rzenia był  przesunięty i występował  w drugiej połowie lipca i 
na początku sierpnia, a nie jak w przypadku,  śląskich pierzo-
wisk w pierwszej połowie lipca. W czerwcu przystępowało tam 
do pierzenia zaledwie 10% ptaków, podczas gdy wartość  ta dla 
badanych przeze mnie pierzowisk wynosiła 34%. 

Na badanych przeze mnie pierzowiskach, jak również  w Szwe-
cji (Mathiasson 1973) zaznaczała się  tendencja do wcześniej-
szego rozpoczynania pierzenia przez samce i ptaki stare (po 

drugim roku). Przypuszczalnie osobniki z tych kategorii w 

związku z tym, że są  większe i mają  korzystniejszy stosunek 
masy ciała do powierzchni; lepiej znoszą  zimę  i wiosną  są  w 
• lepszej kondycji. Reynolds (1972) stwierdził, że osobniki 
cięższe przystępują  do pierzenia wcześniej. Podobną  zależność  
pomiędzy masą  ciała a pierzeniem piór pokrywowych przez ptaki 
młode (w pierwszym roku życia) wykazał  Andersen-Harild (1981b). 

U ptaków lęgowych, w obrębię  pary, wymiana lotek przebiega 
w innej kolejności. Najpierw pierzy się  samica, a dopiero po 
upływie 6-8 tygodni samiec (Hilprecht 1970). Moje szczupłe da-
ne wskazują, że odstęp ten może być  znacznie krótszy, a w 
skrajnym przypadku trwający zaledwie dwa dni. Prawdopodobnie 
termin rozpoczęcia przez samicę  pierzenia jest uzależniony od 
daty zniesienia pierwszego jaja, a różnica w terminach między 
samicą  a samcem jest tym mniejsza im później dana para przys-
tąpiła do lęgów. W przypadku par gnieżdżących się  wcześnie 
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samiec może pozwolić  sobie na rozpoczęcie pierzenia po odzys-

kaniu lotności przez samicę, ponieważ  prawdopodobnie zdąży on 

przepierzyć  się  w okresie obfitości pokarmu. Samce z par 

przystępujących do lęgów później nie mogą  czekać  tak długo, 

gdyż  wymiana lotek mogłaby przypadać  na niekorzystny okres, 

co przypuszczalnie ze względów energetycznych nie byłoby ko-

rzystne. 

Odmienną  kolejność  pierzenia się  w obrębie pary w porówna-

niu z osobnikami nielęgowymi należy wiązać  ze strategią  roz-

rodczą  łabędzia. Przypuszczam, że jest ona analogiczna do tej, 

jaką  wykazano u gęgaw (Witkowski 1983), a polegającej na tym, 

że ważniejsze jest życie reprodukującej się  samicy niż  Potom-

stwa. Lotność  samca w okresie, kiedy samica pierzy się  umoż-

liwia mu skuteczniejszą  obronę  partnerki w razie niebezpie-

czeństwa, jak również  zapewnia jemu samemu bezpieczeństwo. 

Tezę  tę  pótwierdzają  moje obserwacje poczynione podczas od-

łowów par z młodymi. Tego rodzaju strategia jest charaktery-

styczna zwłaszcza dla ptaków długowiecznych, które mają  szan-

se jeszcze wielokrotnie przystąpić  do lęgów i jest zgodna z 

teorią, "samolubnego genu" (Dawkins 1976). 
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Summary 

The studies were made in 1981-1984 in the fish-pond hature 

reserve "Stawy Przemkowskie" (Legnica voivodship). In 1983 

additionaly awans were caught in the pond complex "Stawno" 

near Milicz. The aim of the study was to estimate the age and 

sex structure of the non-breeding flock, and dates of the be-

ginning of flight feather moulting. Together 256 moulting in-

dividuals were caught (of them 45 in "Stawno") and 14 breeding 

birds. During the study period the abundance of the non-bree-

ding flock amounted to 140-150 individuals and only in 1981 

in the ponda c. 200 swans moulted. 

The percentage of young birds (in the second year of life) 

ranged from 19 to 36. The oldest individuals caught were at 

least 7 years old. In the moulting flocks males dominated 

(57-67%), and the higher percentage of females in 1984 is re-

garded as an artifact resulting from catching only one of the 

three moulting groups. 

The growth rate of the fifth primary amounted to 7.1 mm 

per day. The awans regained their.flight ability after c. 40 

days when the primaries reached c. 80% (280-300 mm) its ulti-

mate length. 

The maximum of moulting feli on the first half of July. 

There was a tendency to earlier moulting in old birds and ma-

les which was probably associated with a better condition of 

such individuals. Most birds left their moulting grounds in 
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September. 

Females of breeding couples moulted on the turu of June 

and July, and in August, and the onset of moulting depended 

on the date of laying of the first egg. Males started moul-

ting in August. The difference in dates between females and 

males in a pair ranged from two to at least 43 days. 
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