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Preferencje siedliskowe jarzębatki Sylvia nisoria
i gąsiorka Lanius collurio na Roztoczu Środkowym
Marcin Polak, Maciej Filipiuk
Abstrakt: Głównym celem pracy była analiza wybiórczości siedliskowej jarzębatki i gąsiorka na
obszarze ich współwystępowania. W latach 2012–2013 na powierzchni próbnej zlokalizowanej
na Roztoczu Środkowym (106 ha) stwierdzono gniazdowanie 20 par jarzębatek oraz 32–33 par
gąsiorków. W obu latach 31% do 42% par dzierzb gniazdowało w bliskim sąsiedztwie pokrzewek.
W celu analizy wybiórczości głównych siedlisk użytkowanych przez oba gatunki wykorzystano
wskaźnik wybiórczości siedliskowej Jacobsa. Oba gatunki preferowały strefę zakrzewień oraz odłogów, natomiast unikały pól uprawnych. Jarzębatka gnieździła się znacznie niżej nad powierzchnią gruntu niż gąsiorek, ale oba gatunki preferowały podobną wysokość krzewów gniazdowych.
Przedstawione przez nas wyniki mogą być pomocne przy planowaniu czynnej ochrony tych gatunków, mogą być także wykorzystane do oceny stanu zachowania siedlisk i populacji jarzębatki
oraz gąsiorka.
Słowa kluczowe: jarzębatka, Sylvia nisoria, gąsiorek, Lanius collurio, preferencje siedliskowe
Habitat preferences of the Barred Warbler Sylvia nisoria and Red-backed Shrike Lanius collurio in the Middle Roztocze region. Abstract: The main aim of this study was the quantitative
analysis of differences and similarities in breeding habitats selection of the Barred Warbler and Redbacked Shrike in the area of co-occurrence. In 2012 and 2013, 20 territorial pairs of the Barred
Warbler and 32–33 territorial pairs of the Red-backed Shrike bred on the study plot in the Middle
Roztocze region (south-eastern Poland). Annually, 31–42% of the shrike pairs bred in close proximity of warblers. Habitat preferences of the studied species were investigated using the Jacob’s habitat selectivity index. Bushes and fallows were preferred, while arable fields were avoided by both
species. Analysis of nest heights above ground indicated vertical separation of the studied species
– shrikes nested higher in the bushes than warblers, however, both species preferred similar height
of nesting bushes. The results have important implications for an effective conservation strategy for
areas with large and viable populations of these threatened species.
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Określenie wybiórczości siedliskowej jarzębatki Sylvia nisoria oraz gąsiorka Lanius collurio w różnych typach środowisk jest szczególnie istotne z kilku powodów. Oba gatunki
w okresie lęgowym zasiedlają przede wszystkim krajobraz rolniczy (Schmidt 1981, Kuźniak & Tryjanowski 2003). W ostatnich latach w obrębie agrocenoz zachodzą istotne
zmiany związane z intensyfikacją produkcji rolniczej lub zaprzestaniem dotychczaso22

wego użytkowania, co powoduje, że ptaki krajobrazu rolniczego są jedną z najbardziej
zagrożonych grup ptaków w Europie (Goławski & Dombrowski 2002, Orłowski 2005,
Skórka et al. 2010). Identyfikacja obszarów kluczowych dla tej grupy awifauny w naszym
kraju wykazała istotne znaczenie wyżynnych regionów zlokalizowanych w południowej
i wschodniej Polsce (Kuczyński & Chylarecki 2012). Tereny te charakteryzują się urozmaiconą rzeźbą terenu oraz dominacją rolnictwa z drobnoobszarową strukturą włas
ności. Oba gatunki są szczególnie chronione w Unii Europejskiej i zostały wpisane do
Załącznika I Dyrektywy Ptasiej 2009/147/WE. Zobowiązuje to nasz kraj do wyznaczenia
i objęcia właściwą ochroną obszarów występowania tych ptaków, jak i monitorowania
stanu zachowania siedlisk oraz populacji lęgowych (Sikora et al. 2012). Jednak określenie
prostych do weryfikacji kryteriów oceny jakości siedlisk nie jest zadaniem łatwym, gdyż
dla wielu gatunków wciąż nie dysponujemy wystarczającymi danymi o szczegółowych
wymaganiach środowiskowych w siedliskach optymalnych i suboptymalnych (Zawadzka
et al. 2013). W przypadku gąsiorka obfite piśmiennictwo krajowe i europejskie dostarcza
dokładnych informacji o jego preferencjach siedliskowych (Kuźniak & Tryjanowski 2003,
Brambilla et al. 2007, Goławski & Meissner 2007, Goławski & Goławska 2008, Tsiakiris
et al. 2009). Jarzębatka jest najrzadszą z krajowych pokrzewek, a jej skryty tryb życia
i zasięg ograniczony do wschodniej części Europy powodują, że prace o jej preferencjach siedliskowych są wciąż rzadkością (Kuźniak et al. 2001, Waldenström et al. 2004,
Szymański & Antczak 2013).
Zbliżone wymagania siedliskowe jarzębatki i gąsiorka w okresie lęgowym zostały zauważone już wcześniej (Gotzman 1965, Nankinov & Darakchiev 1979, Neuschulz 1981,
1988, Kuźniak et al. 2001). Oba gatunki najczęściej wybierają nasłonecznioną mozaikę
terenów otwartych i niskich zakrzewień charakteryzujących się wysokimi zagęszczeniami
bezkręgowców, które stanowią ich główny pokarm (Cramp 1992, 1993). Jednak wciąż
brakuje ilościowych analiz i porównań na terenach ich sympatrycznego występowania.
Szczególnie istotne jest poznanie charakteru interakcji pomiędzy tymi dwoma gatunkami
(antagonistyczny, neutralny) (Polak 2013), w tym stopnia pokrywania się nisz siedliskowych (Polak 2012). Można przyjąć, że taki sam sposób użytkowania biotopu lęgowego
powoduje zwiększoną konkurencję o miejsca lęgowe i tereny żerowiskowe (Svensson
1978). Z drugiej strony niewielkie różnice w wykorzystywaniu miejsc lęgowych mogą
zmniejszać konkurencję o zasoby w obrębie ich terytoriów gniazdowych, co pozwala
jarzębatce i gąsiorkowi na gniazdowanie obok siebie.
Celem niniejszej pracy była charakterystyka preferencji siedliskowych jarzębatki i gąsiorka na terenie ich wspólnego występowania w ekstensywnym krajobrazie rolniczym
na Roztoczu Środkowym. Podjęliśmy również próbę oceny sposobu wykorzystania dostępnych mikrosiedlisk oraz określenia różnic i podobieństw w wybiórczości siedliskowej
pomiędzy tymi dwoma gatunkami.

Teren badań
Badania prowadzono na powierzchni badawczej we wschodniej Polsce w okolicy miejscowości Żurawnica (pow. zamojski, woj. lubelskie, N 50°38’; E 22°58’). Fizjograficznie
obszar ten położony jest w obrębie makroregionu Roztocze (343.2) i mezoregionu Roztocze Środkowe (343.22). Naturalnym typem krajobrazu dominującym na tym terenie
jest krajobraz wyżynny na skałach węglanowych (Kondracki 1994). Roztocze Środkowe
jest mezoregionem silnie zalesionym. Podejmowanie akcji osadniczych i gospodarczych,
w wyniku powołania Ordynacji Zamojskiej w 1589 roku, miało istotny wpływ na kształ23

towanie się charakterystycznego krajobrazu Roztocza. Typowym składnikiem odlesionych wzgórz tego regionu są układy przestrzenne z wąskimi i długimi działkami rolnymi,
które są przedzielone wysokimi miedzami. Stanowią one unikalny, ukształtowany przez
stulecia, składnik krajobrazów wiejskich o randze europejskiej (Skowronek 2005). Szerokość większości pól uprawnych zawiera się w przedziale od 10 do 15 m, co skutecznie
uniemożliwia mechanizację i specjalizację gospodarstw. Zróżnicowanie geomorfologiczne terenu oraz procesy erozyjne sprzyjają terasowaniu działek rolniczych. Powszechny
staje się na tym obszarze proces porzucania dotychczasowych form gospodarowania rolnego. Ekstensywny charakter rolnictwa w tym regionie spowodowany jest uwarunkowanym historycznie rozdrobnieniem gruntów ornych oraz niską opłacalnością prowadzenia
małych gospodarstw rolnych w trudnych warunkach naturalnych (Moskal 2005).
Wyznaczona powierzchnia badawcza mieściła się w granicach Obszaru Specjalnej
Ochrony Ptaków „Roztocze” (PLB060012), funkcjonującego w ramach europejskiej sieci
ochrony przyrody Natura 2000 (http://natura2000.gdos.gov.pl). Była ona oddalona o ok.
2 km na zachód od granic Roztoczańskiego Parku Narodowego, natomiast ok. 1 km na
zachód od centrum terenu badań przebiega południkowo dolina rzeki Wieprz. W granicach powierzchni główną uprawę stanowiły zboża. Zakrzewienia śródpolne tworzyły
przede wszystkim śliwa tarnina Prunus spinosa, dzika róża Rosa canina, bez czarny Sambucus nigra i jeżyny Rubus spp. Mniej liczne były głogi Crataegus spp. Występowały tam
również zaniedbane plantacje aronii Aronia spp. W zadrzewieniach dominowały grusze
Pyrus spp., jabłonie Malus spp., jesiony wyniosłe Fraxinus exscelsior i topole osiki Populus
tremula. Około 10% krzewów na miedzach zostało wyciętych przez rolników pomiędzy
2012 a 2013 rokiem.

Materiał i metody
Badania prowadzono na powierzchni badawczej (maksymalne rozmiary: długość
– 1700 m, szerokość – 900 m) o łącznej powierzchni 106 ha w sezonach lęgowych
2012 i 2013. Liczbę par lęgowych/terytoriów obu badanych gatunków określono na
podstawie kombinowanej odmiany metody kartograficznej (Tomiałojć 1980a, 1980b).
W okresie od maja do lipca powierzchnię regularnie kontrolowano w odstępach kilkudniowych. Łącznie w roku 2012 przeprowadzono 17, a w 2013 – 15 kontroli. Podczas
każdej wizyty w terenie prowadzono obserwacje i nasłuchy mające na celu wykrycie
jak największej liczby terytoriów jarzębatki i gąsiorka. W wyjątkowych sytuacjach stosowano metodę stymulacji głosowej jarzębatki, głównie w celu potwierdzenia braku
ptaków w danym miejscu. Na ortofotomapach notowano także przemieszczenia i zachowania terytorialne osobników. Szczególną wagę przywiązywano do stwierdzeń równoczesnych. W części terytoriów ptaki były znakowane z użyciem kolorowych obrączek, co ułatwiało identyfikację indywidualną osobników. W celu wykrycia terytoriów
gąsiorka nie stosowano stymulacji głosowej. Podstawową metodą lokalizacji gniazd było
systematyczne przeszukiwanie wszystkich potencjalnych miejsc lęgowych w zaroślach
rosnących na badanej powierzchni. Lokalizację każdego gniazda nanoszono na ortofotomapę oraz określano dokładne współrzędne przy pomocy odbiornika GPS z dokładnością do 5 m. Pomiar wysokości krzewów i dystansu pomiędzy dolną krawędzią
gniazda a poziomem ziemi wykonano za pomocą taśmy mierniczej z dokładnością do
10 cm. W analizach dotyczących wyboru miejsca gniazdowego pominięto lęgi powtarzane. Łącznie w analizie uwzględniono dane dotyczące 50 gniazd gąsiorka i 20 gniazd
jarzębatki. Minimalna odległość w linii prostej pomiędzy czynnymi gniazdami została
24

określona za pomocą odbiornika GPS lub w przypadku mniejszych odległości przy użyciu taśmy mierniczej.
Dokładne badania udziału głównych środowisk preferowanych przez oba gatunki
zostały wykonane na podstawie danych zebranych w 2012 r. Analizę struktury siedliskowej na powierzchni badawczej i w obrębie terytoriów badanych gatunków przeprowadzono na podstawie kolorowych aktualnych ortofotomap wykorzystując program Quantum GIS. Wyróżniono sześć głównych typów siedlisk: pola uprawne, zakrzewienia,
odłogi (obszary rolne nieużytkowane), drogi polne, zadrzewienia i zabudowania. Za
pomocą aplikacji Quantum GIS zmierzono procentowy udział tych środowisk na całej
powierzchni. Badana powierzchnia obejmowała mozaikę sześciu głównych środowisk,
których udział był następujący: pola uprawne – 65,9%, odłogi – 22,3%, krzewy – 6,4%,
zadrzewienia – 3,1%, drogi gruntowe – 2,2%, zabudowania – 0,1%. Następnie obliczono
udział siedlisk występujących w każdym terytorium gąsiorka i jarzębatki. Wyznaczenie
granic rewirów lęgowych dokonano równolegle dwoma metodami. W pierwszej metodzie jako terytorium przyjęto najmniejszy wielokąt wypukły, wyznaczony na podstawie
naniesionych na mapę skrajnych przestrzennie miejsc obserwacji ptaków w danym rewirze przy użyciu metody minimalnych wielokątów (MCP, ang. Minimum Convex Polygon)
(Kenward 1987). W przypadku jednego terytorium gąsiorka, gdzie znaleziono zajęte
gniazdo, a nie zanotowano punktów obserwacyjnych ptaków, rewir wyznaczono jako
koło o powierzchni równej średniej powierzchni pozostałych terytoriów wyznaczonych
metodą MCP. Zaletą tego podejścia jest mniejsza inwazyjność oraz czasochłonność prac
terenowych niż w przypadku badań telemetrycznych, ale wadą jest niedoszacowanie
wielkości rewirów w oparciu wyłącznie o obserwacje z regularnych liczeń, a nie szczegółowych badań przeznaczonych tylko do tego celu. W drugiej metodzie wykreślono
koliste, hipotetyczne terytoria, których zasięg został wyznaczony okręgami, których centrum stanowiły: gniazda lub, jeśli nie odnaleziono lęgu, skupiska stwierdzeń osobników.
W przypadku braku znalezionego gniazda za centrum terytorium przyjmowano punkt
będący geometrycznym środkiem wyznaczonym na podstawie miejsc obserwacji ptaków
w danym rewirze. Dla terytoriów gąsiorka przyjęto promień 70 m (1,539 ha) (Goławski
& Meissner 2008), a dla jarzębatki 50 m (0,785 ha) (Waldenström et al. 2004). Założenie o kolistości terytoriów ma swoje poważne ograniczenia zwłaszcza na powierzchni
tak niejednorodnej. Metoda wyznaczania hipotetycznych rewirów lęgowych nie może
zagwarantować, że siedliska nie użytkowane przez ptaki będą wykluczone, ale jest akceptowalna przy porównaniach międzygatunkowych (Goławski & Dombrowski 2002).
W celu analizy wybiórczości głównych siedlisk wykorzystywanych przez oba gatunki
wykorzystano wskaźnik wybiórczości siedliskowej Jacobsa D (Jacobs 1974):
D = (r – p)/(r + p – (2rp))
gdzie:
r – udział siedliska w terytorium ptaka
p – udział tego samego siedliska na powierzchni badawczej.
Indeks Jacobsa może przybierać wartości od – 1 (całkowite unikanie) do + 1 (pełne
użytkowanie). Wartość 0 wskazuje na wykorzystywanie siedliska zgodnie z jego udziałem
na powierzchni badawczej. Ograniczeniem tej metody jest wpływ potencjalnej autokorelacji w rozmieszczeniu poszczególnych typów użytkowania terenu. W niniejszych analizach testy parametryczne stosowano po uprzednim sprawdzeniu zgodności rozkładu
z rozkładem normalnym (test Kołmogorowa–Smirnowa; wszystkie przypadki – P>0,10).
W trakcie analizy wybiórczości miejsc gniazdowych w obrębie krzewów wykorzystywa25

no test t Studenta oraz test zgodności χ2.W testach przyjęto dwustronny obszar krytyczny, a za wyniki istotne statystycznie uznano takie, w których prawdopodobieństwo
popełnienia błędu pierwszego rodzaju było równe lub mniejsze niż 0,05. Średnie zaprezentowano wraz z podaniem odchylenia standardowego (± SD). Obliczenia wykonano
w programie STATISTICA 6.0 (Statsoft Inc. 2001).

Wyniki
Rozmieszczenie i liczebność
W latach 2012 i 2013 na badanej powierzchni stwierdzono odpowiednio 32 i 33 terytoria gąsiorka oraz (w obu latach) 20 terytoriów jarzębatki. Rozmieszczenie rewirów lęgowych było skupiskowe (rys. 1). Wzorzec rozmieszczenia stanowisk badanych gatunków
były podobne w obu sezonach badań. Terytoria lęgowe koncentrowały się w czterech
wąskich pasach – w północnej, środkowej i południowej części terenu badań. Obszary
te charakteryzowały się największym udziałem gruntów odłogowanych i zakrzewień na
powierzchni próbnej. Zagęszczenie gąsiorka zawierało się w granicach 3,0–3,1 par (terytoriów)/10 ha, a jarzębatki wyniosło 1,9 par (terytoriów)/10 ha. Proporcja liczebności
gąsiorka do jarzębatki na badanej powierzchni wyniosła 1:0,6.

Rys. 1. Rozmieszczenie terytoriów lęgowych jarzębatki i gąsiorka na powierzchni próbnej koło Żurawnicy
(Roztocze Środkowe, woj. lubelskie) w latach 2012–2013
Fig. 1. Distribution of breeding territories of the Barred Warbler and Red-backed Shrike on the study
plot near Żurawnica village (Roztocze region, Lublin province, SE Poland) in 2012–2013. (1) – Barred
Warbler’s territories, (2) – Red-backed Shrike’s territories, (3) – habitat structure, (4) – roads, (5) – trees,
(6) – bushes, (7) – fields, (8) – fallow land, (9) – buildings
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Tabela 1. Wielkość terytorium jarzębatki i gąsiorka na powierzchni próbnej na Roztoczu Środkowym w latach 2012–2013
Table 1. The size of breeding territories of the Barred Warbler and Red-backed Shrike on the study
plot localised in the Middle Roztocze region in 2012–2013. (1) – year, (2) – size of breeding territory,
(3) – mean ± standard deviation, (4) – range
Rok (1)
2012
2013

N
20
32

Powierzchnia terytorium lęgowego (ha) (2)
Sylvia nisoria
Lanius collurio
Średnia ± SD (3)
Zakres (4)
N Średnia ± SD (3)
Zakres (4)
0,35 ± 0,21
0,04–0,83
20
0,32 ± 0,23
0,06–1,03
0,16 ± 0,12
0,03–0,57
33
0,26 ± 0,22
0,03–1,09

Wielkość terytorium gąsiorka, mierzona metodą MCP, wahała się od 0,03 do 1,09
ha, a powierzchnia rewiru lęgowego jarzębatki zawierała się w przedziale 0,03–0,83 ha
(tab. 1). W pierwszym roku badań przeciętna wielkość rewiru lęgowego jarzębatki była
dwukrotnie większa niż gąsiorka (test t; t50=4,11; P<0,005), lecz w 2013 roku wartości
te były podobne (t51=0,98; P=0,33). Odległość między najbliższymi gniazdami dzierzb
wynosiła 24–242 m (średnia: 83 ± 50 m; N=50), natomiast między dwoma najbliższymi
gniazdami pokrzewek wahała się między 58 a 488 m (średnia: 202 ± 106 m; N=20);
różnica pomiędzy gatunkami była istotna statystycznie (t68=6,36; P<0,001). Corocznie
od 31% do 42% lęgów gąsiorka było zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 50 m
od gniazda jarzębatki. Stwierdzono przypadek obecności czynnych gniazd obu gatunków w obrębie jednego krzewu. Minimalny dystans od gniazda gąsiorka do najbliższego
gniazda jarzębatki wynosił od 3 m do 341 m (średnia: 98 ± 80; N=50).

Użytkowanie siedlisk
Określenie proporcji wyróżnionych typów siedlisk w rewirach wyznaczonych za pomocą
dwóch metod dało zbliżone wyniki (tab. 2), dlatego też w analizach skupiono się na danych uzyskanych metodą MCP. Przy użyciu wskaźnika wybiórczości siedliskowej Jacobsa
(D) wykazano, że jarzębatka wykazywała preferencję do zakrzewień (+0,40) i odłogów
(+0,23), natomiast unikała zabudowań (–1,00) oraz pól uprawnych (–0,34); nieznacznie
Tabela 2. Powierzchnia i udział poszczególnych typów siedlisk w terytoriach jarzębatki i gąsiorka
w 2012 roku. Granice rewirów zostały wyznaczone za pomocą dwóch odrębnych metod (patrz
rozdział Materiał i metody)
Table 2. The area and proportion of particular types of habitats in territory of the Barred Warbler
and Red-backed Shrike in 2012. The territories were delimited by use two methods. (1) – habitat,
(2) – area in ha (%), (3) – Minimum Convex Polygon method, (4) hypothetical territory method, (5) –
fields, (6) – fallow land, (7) – bushes, (8) – trees, (9) – roads, (10) – buildings, (11) – total
Siedlisko (1)
Pola uprawne (5)
Odłogi (6)
Zakrzewienia (7)
Zadrzewienia (8)
Drogi (9)
Zabudowania (10)
Razem (11)

Powierzchnia w ha (udział w %) (2)
Metoda MCP (3)
Metoda hipotetycznych rewirów (4)
S. nisoria
L. collurio
S. nisoria
L. collurio
3,4 (48,6%)
2,8 (54,9%)
7,8 (50,6%)
21,6 (56,1%)
2,2 (31,3%)
1,6 (31,3%)
4,8 (31,2%)
11,7 (30,4%)
1,0 (13,8%)
0,5 (9,8%)
1,8 (11,7%)
3,5 (9,1%)
0,2 (2,9%)
0,1 (2,0%)
0,6 (3,9%)
0,9 (2,3%)
0,2 (2,9%)
0,1 (2,0%)
0,4 (2,6%)
0,8 (2,1%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
7,0 (100,0%)
5,1 (100,0%)
15,4 (100,0%)
38,5 (100,0%)
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preferowane były również drogi (+0,13), a zadrzewienia były dla niej obojętne (+0,02).
Gąsiorek podobnie wybierał odłogi (+0,23) oraz zakrzewienia (+0,20), natomiast unikał
zabudowań (–1,00), pól uprawnych (–0,24) oraz zadrzewień (–0,15), a drogi były dla
niego obojętne (–0,09). Pomiędzy analizowanymi gatunkami ptaków nie stwierdzono
istotnych różnic przy porównaniu udziału zasiedlanych typów siedlisk (test zgodności χ2:
χ2=3,17; df=5; P=0,67).

Wybór miejsca gniazdowego
Różnice pomiędzy badanymi gatunkami ptaków w wykorzystaniu poszczególnych gatunków/rodzajów krzewów jako miejsc gniazdowych były istotne statystycznie (test zgodności χ2: χ2=12,29; df=4; P<0,05). Najwięcej gniazd gąsiorka znajdowało się w tarninie – 23 (46%) i róży – 22 (44%); w głogu i bzie czarnym znaleziono po dwa lęgi, a w
aronii jeden. Natomiast jarzębatka w większym stopniu preferowała tarninę (13 gniazd;
a
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Rys. 2. Wysokość krzewu gniazdowego (a) oraz wysokość umiejscowienia gniazda nad ziemią (b) u
jarzębatki (czarne słupki) i gąsiorka (szare słupki) na Roztoczu Środkowym w latach 2012–2013
Fig. 2. Heights of shrubs with nests (a) and above–ground heights (b) at which the Barred Warbler (black
bars) and Red-backed Shrike (grey bars) nests were located in 2012–2013. (1) – height of shrub with
nest, (2) – proportion of nests (%), (3) – above-ground height of nest
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65%), niż różę – 6 (30%), czy bez czarny – 1 (5%). Wysokości krzewu gniazdowego jarzębatki (średnia: 252,0 ± 52,0 cm; zakres 180–350 cm; N=20) i gąsiorka (średnia: 263,6
± 70,6 cm; zakres 120–480 cm; N=50) były zbliżone (t68=0,66; P=0,51) (rys. 2a).
W przypadku gąsiorka stwierdzono istotny wzrost wysokości gniazda nad ziemią wraz
ze wzrostem wysokości krzewu gniazdowego (r=0,72; P<0,001; N=50). U jarzębatki
takiej zależności nie zaobserwowano (r=0,38; P=0,10; N=20). Wysokość umieszczenia
gniazda nad ziemią była istotnie niższa (t test; t68=4,27; P<0,001) u jarzębatki (średnia:
80,0 ± 34,8 cm; zakres 20–160 cm; N=20) niż u gąsiorka (średnia: 129,6 ± 46,9 cm;
zakres 40–220 cm; N=50) (rys. 2b).

Dyskusja
Na Roztoczu Środkowym jarzębatka oraz gąsiorek miały podobne wymagania siedliskowe
i chętnie zasiedlały strefę ekotonu na pograniczu pól uprawnych, odłogów, zakrzewień
i zadrzewień. Jedną z konsekwencji nasilenia konkurencji międzygatunkowej o pokarm
oraz miejsca gniazdowe gatunków o podobnych wymaganiach ekologicznych może być
segregacja przestrzenna rewirów gniazdowych (Catchpole 1973, Svensson 1978). Jednak
w niniejszych badaniach nie zaobserwowano tego zjawiska i oba badane gatunki gnieździły się obok siebie. Stwierdzone w badaniach zagęszczenie gąsiorka (3,0–3,1 par/10
ha) należy do stosunkowo niskich w skali kraju (Tomiałojć & Stawarczyk 2003). W Polsce,
w siedliskach optymalnych, zagęszczenie tego gatunku wynosiło najczęściej od kilku nawet do kilkunastu par/10 ha (Kuźniak & Tryjanowski 2003). Natomiast zagęszczenie jarzębatki na poziomie 1,9 par/10 ha było stosunkowo wysokie (Kuźniak et al. 2001, Goławski
2007a, Szymański & Antczak 2013). Przegląd krajowego piśmiennictwa wskazuje, że oba
gatunki osiągają wyższe zagęszczenia w dolinach rzecznych niż w krajobrazie rolniczym
(Dombrowski et al. 2000, Brauze 2007, Polak 2012, Polakowski 2013).
Interesujące jest to, że w niniejszych badaniach, na tej samej powierzchni, jarzębatka
miała większe rewiry lęgowe niż gąsiorek. Wynik ten mógł być artefaktem spowodowanym ograniczeniami zastosowanej przez nas metody oraz różnicami w zachowaniach
terytorialnych badanych gatunków (Cramp 1992, 1993). Jednak niewielkie odległości
między gniazdami gąsiorka wskazują na stosunkowo małe terytoria w badanej populacji. Podobne zjawisko zanotowano również w warunkach doliny rzecznej nad środkową Wisłą (Polak M., dane niepubl.). W optymalnych środowiskach powierzchnia rewiru
lęgowego gąsiorka wynosi przeciętnie 0,48 ha (0,08–1,52 ha; Kuźniak & Tryjanowski
2003). W Europie, w dogodnych warunkach siedliskowych, wielkość terytorium jarzębatki kształtowała się na poziomie od 0,15 do 2,1 ha (Kujawa 2013). W porównaniu do
tych danych, przeciętne wielkości rewirów obu gatunków na Roztoczu były niskie, ale
mieszczą się w podawanych wcześniej zakresach.
Porównując proporcje głównych siedlisk w terytoriach obu badanych gatunków z ich
udziałem na powierzchni wykazano, że zarówno gąsiorek, jak i jarzębatka preferowały
strefę zakrzewień oraz odłogów, natomiast unikały pól uprawnych. Pozostałe siedliska
były dla nich obojętne lub zajmowały zbyt małą powierzchnię, aby można było na podstawie uzyskanych wyników wyciągać wnioski. Zakrzewienia są podstawowym siedliskiem, w którym jarzębatka oraz gąsiorek zakładają gniazda (Neuschulz 1981, 1988,
Kuźniak & Tryjanowski 2003). Dla jarzębatki jest to również główne miejsce zdobywania pokarmu (Schmidt 1981). Preferowanie odłogów zostało wykazane również dla
różnych gatunków ptaków krajobrazu rolniczego w naszym kraju, a przede wszystkim:
pokląskwy Saxicola rubetra, kląskawki S. rubicola, cierniówki Sylvia communis, łozówki
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Acrocephalus palustris oraz potrzeszcza Emberiza calandra (Orłowski 2005, Orzechowski & Jermaczek 2009, Wylegała 2012). Bogata oraz zróżnicowana baza żerowiskowa
jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych czynników wpływających na pozytywną rolę odłogowanych gruntów w kształtowaniu awifauny krajobrazu rolniczego (Dombrowski & Goławski 2004). Jednak w niniejszych badaniach nie można też wykluczyć
autokorelacji przestrzennej pomiędzy odłogami oraz zakrzewieniami. Niektórzy autorzy podkreślają, że mozaika niewielkich ugorów oraz pól uprawnych jest korzystna dla
awifauny krajobrazu rolniczego, a wielkoobszarowe odłogi mogą zubożać ugrupowania
ptaków (Orzechowski & Jermaczek 2009). Ponadto grunty odłogowane zagrożone są
zarastaniem przez inwazyjne gatunki roślin, np. nawłocie Solidago spp., co powoduje
zmniejszenie liczebności i bogactwa gatunkowego awifauny lęgowej (Skórka et al. 2010).
Przedstawione przez nas wyniki wykazują, że jarzębatka oraz gąsiorek na Roztoczu
do założenia gniazda preferowały niskie krzewy, głównie tarniny i róży, o wysokości około 2,5 m. Badania prowadzone w innych siedliskach w różnych częściach Polski wskazują, że obydwa badane gatunki zasiedlają szerokie spektrum gatunkowe krzewów i niskich drzew (Bocheński 1985, Goławski 2007b). Wydaje się jednak, że gatunek krzewu/
drzewa gniazdowego nie jest istotny. Wybór gatunku krzewu lub drzewa, na którym
gąsiorek i jarzębatka zakładają gniazdo jest determinowany jego dostępnością (Kuźniak
& Tryjanowski 2003). Ważna jest odpowiednia wysokość i struktura krzewu oraz ulistnienie, które pozwala ukryć gniazdo przed drapieżnikami. Niektórzy autorzy wskazują na
preferowanie przez gąsiorka i jarzębatkę gatunków kolczastych bądź ciernistych, takich
jak głóg, śliwa czy jeżyna (Hedenström & Åkesson 1991, Kuźniak 1991, Nikolov 2000).
Wybór tego typu krzewów ma znaczenie adaptacyjne, gdyż może zmniejszać możliwość penetracji wnętrza krzewu przez potencjalne drapieżniki plądrujące lęgi. Goławski
(2007b) zanotował preferencje gąsiorka do gniazdowania na gruszach i bzach czarnych,
które stosunkowo rzadko występowały na badanym przez niego terenie. Hedenström &
Åkesson (1991) natomiast zwracają uwagę na to, że jarzębatka nie ma określonych preferencji w wyborze krzewu gniazdowego, a gniazduje raczej w gatunkach roślin, które są
najbardziej dostępne i rozpowszechnione na danej powierzchni.
Niniejsze badania potwierdziły wcześniejsze obserwacje dotyczące pionowej separacji miejsc lęgowych pomiędzy dwoma badanymi gatunkami (Polak 2012). Podobne
zjawisko zostało opisane dla sympatrycznie gniazdujących na terenach podmokłych rokitniczki A. schoenobaenus i trzcinniczka A. scirpaceus – ten ostatni gniazdował wyżej
w roślinności szuwarowej (Catchpole 1973). Jarzębatka najczęściej gnieździła się w dolnej strefie krzewu, który był silnie przerośnięty gęstą roślinnością zielną, zwłaszcza pokrzywą zwyczajną Urtica dioica oraz jeżyną. Gniazda gąsiorka umiejscowione były wyżej
nad ziemią, co było skorelowane pozytywnie z wysokością krzewu gniazdowego. Różnice międzygatunkowe w umieszczeniu gniazda nad poziomem gruntu mogły być spowodowane różnymi czynnikami. Jarzębatka charakteryzuje się skrytym trybem życia i w
związku z tym może lepiej ukrywać swój lęg w mniej eksponowanym miejscu (Schmidt
1981, Neuschulz 1988). Inną możliwością są odmienne strategie żerowania i związane
z nimi ograniczenia, wynikające z możliwości maksymalnego skrócenia dystansu pomiędzy gniazdem a strefą, w której ptaki zdobywają pokarm (Wesołowski & Rowiński 2004).
Optymalizacja ta jest szczególnie istotna w okresie wychowu młodych, kiedy ptaki z wysoką częstotliwością karmią pisklęta i nawet niewielkie zmiany wysokości położenia
gniazda wpływają na ogólny bilans wydatków energetycznych związanych z karmieniem
piskląt (Dunn et al. 2010). Jarzębatka aktywnie zbiera bezkręgowce, przeszukując rośliny
w strefie zakrzewień (Cramp 1992), natomiast najczęstszą metodą żerowania gąsiorka
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jest polowanie z zasiadki zlokalizowanej na szczycie krzewu na przemieszczające się
bezkręgowce w powietrzu lub na ziemi (Cramp 1993).
W kontekście projektów czynnej ochrony i potrzeby oszacowania szczegółowych
kryteriów przydatnych do wiarygodnej oceny stanu zachowania siedlisk wspomnianych
gatunków, zebrane przez nas dane wykazały, że w krajobrazie rolniczym Roztocza Środkowego oba gatunki preferują ekstensywnie użytkowane grunty orne z wysokimi miedzami porośniętymi przez kolczaste zarośla. Preferowane krzewy były niskie oraz silnie
przerośnięte roślinnością zielną. W pobliżu nich znajdowały się wąskie pasy odłogów,
stanowiących bogatą bazę żerowiskową. Przedstawione przez nas wyniki ukazały jednak niewielkie i subtelne różnice w wybiórczości siedliskowej obu badanych gatunków,
które mogą pomagać w zmniejszeniu konkurencji międzygatunkowej na obszarach ich
wspólnego występowania.
Badania zostały przeprowadzone za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Serdecznie dziękujemy Tomkowi Kobylasowi za inspirację do podjęcia niniejszych badań
na malowniczych „dzikich polach” koło Żurawnicy. Recenzentowi oraz Redaktorom składamy podziękowania za celne uwagi, które w istotnym stopniu poprawiły pracę.

Literatura
Brambilla M., Rubolini D., Guidali F. 2007. Between land abandonment and agricultural intensification: habitat preferences of Red-backed Shrikes Lanius collurio in low-intensity farming
conditions. Bird Study 54: 160–167.
Bocheński Z. 1985. Nesting of the Sylvia warblers. Acta Zool. Cracov. 29: 241–328.
Brauze T. 2007. Liczebność i preferencje środowiskowe jarzębatki Sylvia nisoria na terasie zalewowej dolnej Wisły. Not. Orn. 48: 1–10.
Catchpole C.K. 1973. Conditions of co-existance in sympatric populations of Acrocephalus warbler. J. Anim. Ecol. 42: 623–635.
Cramp S. (ed.). 1992. Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. 6: Warblers. Oxford University Press.
Cramp S. (ed.). 1993. Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. 7: Flycatchers to Shrikes. Oxford University Press.
Dombrowski A., Goławski A., Kuźniak S., Tryjanowski P. 2000. Stan i zagrożenia populacji gąsiorka
Lanius collurio w Polsce. Not. Orn. 41: 139–148.
Dombrowski A., Goławski A. 2004. Znaczenie odłogów w preferencjach środowiskowych wybranych gatunków lęgowych ptaków w krajobrazie rolniczym środkowej Polski. Not. Orn. 45:
83–90.
Dunn J.C., Hamer K.C., Benton T.G. 2010. Nest and foraging–site selection in Yellowhammers
Emberiza citrinella: implications for chick provisioning. Bird Study 57: 531–539.
Goławski A., Dombrowski A. 2002. Habitat use of Yellowhammers Emberiza citrinella, Ortolan
Buntings E. hortulana, and Corn Buntings Miliaria calandra in farmland of east–central Poland.
Ornis Fenn. 79: 164–172.
Goławski A. 2007a. Does the red-backed shrike (Lanius collurio L.) benefit from nesting in the association with the barred warbler (Sylvia nisoria Bechst.)? Pol. J. Ecol. 55: 601–604.
Goławski A. 2007b. Wielkość i umieszczenie gniazd gąsiorka Lanius collurio w krajobrazie rolniczym wschodniej Polski. Not. Orn. 48: 273–277.
Goławski A., Meissner W. 2007. The influence of territory characteristics and food supply on the
breeding performance of the Red-backed Shrike (Lanius collurio) in an extensively farmed region of eastern Poland. Ecol. Res. 23: 347–353.
Goławski A., Goławska S. 2008. Habitat preference in territories of the Red-backed Shrike Lanius
collurio and their food richness in an extensive agriculture landscape. Acta Zool. Hung. 54:
89–97.
31

Gotzman J. 1965. Die Transspezifischen Räumlichen Beziehungen zwischen dem Neuntöter (Lanius collurio L.) und der Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria Bechst.) in der Brutzeit. Ekologia Polska
A 13: 1–22.
Hedenström A., Åkesson S. 1991. Notes on the breeding biology of the Barred Warbler Sylvia nisoria at Ottenby, Sweden. Ornis Svec. 1: 57–59.
Jacobs J. 1974. Quantitative measurement of food selection. Oecologica 14: 413–417.
Kenward R.E. 1987. Wildlife radio–tagging: equipment, field techniques and data analysis. Academic Press, London.
Kondracki J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno–geograficzne. PWN, Warszawa.
Kuczyński L., Chylarecki P. 2012. Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy. GIOŚ, Warszawa.
Kujawa K. 2013. Jarzębatka Sylvia nisoria. W: Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł.
Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, ss. 126–132. GDOŚ, Warszawa.
Kuźniak S. 1991. Breeding ecology of the Red-backed Shrike Lanius collurio in the Wielkopolska
region (Western Poland). Acta Ornithol. 26: 67–83.
Kuźniak S., Bednorz J., Tryjanowski P. 2001. Spatial and temporal relations between Barred Warbler
Sylvia nisoria and Red-backed Shrike Lanius collurio in the Wielkopolska region (W Poland).
Acta Ornithol. 36: 129–133.
Kuźniak S., Tryjanowski P. 2003. Gąsiorek. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin.
Moskal E. 2005. Rola enklaw rolniczych na obszarach leśnych Ordynacji Zamojskiej w przekształcaniu środowiska naturalnego Równiny Biłgorajskiej. W: Skowronek E. (red.). Wpływ działalności gospodarczej wielkich majątków ziemskich na stan współczesny dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, ss. 71–82. Wyd. UMCS, Lublin.
Nankinov D., Darakchiev A. 1979. Relationships and areal pulsation of the Barred Warbler (Sylvia nisoria Bechst.) and the Red-backed Shrike (Lanius collurio L.). Nautschni Trudovye 17:
139–148.
Neuschulz F. 1981. Brutbiologie einer Population der Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) in Norddeutschland. J. Ornithol. 122: 231–257.
Neuschulz F. 1988. Zur Synökie von Sperbergrasmücke Sylvia nisoria (Bechst., 1975) und Neuntöter Lanius collurio (L., 1758). Luchow–Dannenberger Orn. Jber.
Nikolov B. 2000. An investigation of nest building and nests of the red-backed shrike (Lanius collurio) in Bulgaria. Ring 22: 133–146.
Orłowski G. 2005. Endangered and declining bird species of abandoned farmland in south–western Poland. Agr. Ecos. Environ. 111: 231–236.
Orzechowski R., Jermaczek D. 2009. Ptaki lęgowe w krajobrazie rolniczym okolic Łagowa (zachodnia Polska, lubuskie) ze szczególnym uwzględnieniem gruntów odłogowanych. Przegl.
Przyr. 20: 69–81.
Polak M. 2012. Habitat preferences of the sympatric barred warbler (Sylvia nisoria) and the redbacked shrike (Lanius collurio) breeding in central Poland. Ann. Zool. Fenn. 49: 355–363.
Polak M. 2013. Comparison of nest defence behaviour between two associate passerines. J. Ethol.
31: 1–7.
Polakowski M. 2013. Wysokie zagęszczenie jarzębatki Sylvia nisoria w Kotlinie Biebrzańskiej w latach 2012 i 2013. Ornis Pol. 54: 205–208.
Schmidt E. 1981. Die Sperbergrasmücke. Wittenberg Lutherstadt.
Sikora A., Chylarecki P., Kuczyński L., Neubauer G., Chodkiewicz T., Woźniak B. 2012. Monitoring
ptaków, w tym monitoring obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Faza III, lata
2010–2012. GIOŚ, Marki.
Skowronek E. 2005. Wpływ działalności gospodarczej Ordynacji Zamojskiej na kształt dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Zamojszczyzny. W: Skowronek E. (red.). Wpływ działalności
gospodarczej wielkich majątków ziemskich na stan współczesny dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego, ss. 19–36. Wyd. UMCS, Lublin.

32

Skórka P., Lenda M., Tryjanowski P. 2010. Invasive alien goldenrods negatively affect grassland bird
communities in Eastern Europe. Biol. Conserv. 143: 856–861.
Statsoft Statsoft Inc. 2001. Statistica for Windows (data analysis system). Version 6.
Svensson S. 1978. Territorial exclusion of Acrocephalus schoenobaenus by A. scirpaceus in reed
beds. Oikos 30: 467–474.
Szymański P., Antczak M. 2013. Structural heterogenity of linear habitats positively affects Barred
Warbler Sylvia nisoria, Common Whitethroat Sylvia communis and Lesser Whitethroat Sylvia
curruca in farmland of Western Poland. Bird Study 60: 484–490.
Tomiałojć L. 1980a. Kombinowana odmiana metody kartograficznej do liczenia ptaków lęgowych.
Not. Orn. 21: 33–54.
Tomiałojć L. 1980b. Podstawowe informacje o sposobie prowadzenia cenzusów z zastosowaniem
metody kartograficznej. Not. Orn. 21: 55–62.
Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP
“pro Natura”, Wrocław.
Tsiakiris R., Stara K., Pantis J., Sgardelis S. 2009. Microhabitat selection by three common bird spe�cies of montane farmlands in northern Greece. Environ. Manage. 44: 874–887.
Waldenström J., Rhönnstad P., Hasselquist D. 2004. Habitat preferences and population trends
in the Barred Warbler Sylvia nisoria in the Ottenby area, southeast Sweden. Ornis Svec. 14:
107–116.
Wesołowski T., Rowiński P. 2004. The breeding behaviour of the Nuthatch Sitta europaea in relation to natural hole attributes in a primeval forest. Bird Study 51: 143–155.
Wylegała P. 2012. Ptaki odłogowanych pól w Poznaniu Naramowicach. Ptaki Wielkopolski 1:
149–153.
Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. 2013. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.
GDOŚ, Warszawa.
Marcin Polak, Maciej Filipiuk
Zakład Ochrony Przyrody, Instytut Biologii i Biochemii UMCS
Akademicka 19, 20-033 Lublin
mpolak@hektor.umcs.lublin.pl

33

