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Wielkość i umieszczenie gniazd gąsiorka Lanius collurio
w krajobrazie rolniczym wschodniej Polski
Gąsiorek Lanius collurio jest szeroko rozpowszechnionym gatunkiem lęgowym na większo-
ści obszaru Palearktyki Zachodniej (Cramp & Perrins 1993). Zarówno rozmieszczenie, jak i
biologia lęgowa tego gatunku w Europie są dobrze poznane (Panow 1983, Cramp & Perrins
1993, Fornasari et al. 1997, Lefranc & Worfolk 1997, Harris & Franklin 2000). Elementy bio-
logii związane z posadowieniem i wielkością gniazda były opisywane również w Polsce
(Kuźniak 1991, Tryjanowski 1999). Celem niniejszej notatki było scharakteryzowanie umiej-
scowienia i parametrów gniazda w krajobrazie rolniczym.

Badania prowadzono od maja do lipca w latach 1999–2003 na trzech powierzchniach
próbnych położonych 10–15 km na północny wschód od Siedlec (pow. siedlecki, woj. ma-
zowieckie). Łączna powierzchnia badanego terenu wynosiła 855 ha i stanowił ją krajobraz
rolniczy o ekstensywnym sposobie użytkowania gruntów uprawnych. Na badanym terenie
dominowały grunty orne (53,5% powierzchni), łąki i pastwiska (21,1%) oraz zadrzewienia
(12,3%). Dokładny opis obszaru badań można znaleźć w pracy Goławskiego (2006). Gniaz-
da wyszukiwano we wszystkich potencjalnych miejscach gniazdowania, takich jak: skraje
zadrzewień, kępy oraz pojedyncze drzewa i krzewy, sady i uprawy porzeczek oraz drzewa i
krzewy na skraju zabudowań. Pomiary posadowienia gniazd wykonywane były po opusz-
czeniu ich przez pisklęta lub po stracie lęgu. Ze względu na zniekształcanie (rozdeptywanie)
gniazd przez przebywające w nich pisklęta, pomiarów wielkości gniazd (z dokładnością do
1 mm) dokonano tylko dla lęgów straconych na etapie składania bądź inkubacji jaj. Wyso-
kość posadowienia gniazd nad ziemią mierzono do jego górnej krawędzi z dokładnością do
1 cm. Ekspozycję gniazda ustalono z wykorzystaniem kompasu, a gniazda zaklasyfikowano
do jednego z 8 kierunków geograficznych. Objętość gniazda obliczono korzystając ze wzo-
ru:

VT = V1 – V2, gdzie V1 = 1/3 h1
2 (1,5R1 – h1), a V2 = 1/3 h2

2 (1,5R2 – h2)

R1 – średnica zewnętrzna gniazda, R2 – średnica wewnętrzna gniazda, h1 – wysokość
gniazda, h2 – głębokość gniazda (Tryjanowski 1999).

W latach 1999–2003 znaleziono 246 lęgów gąsiorka. Gniazda były umieszczone na 31
gatunkach (lub oznaczonych tylko do rodzaju) drzew i krzewów. Najwięcej gniazd znajdo-
wało się na wierzbach Salix sp. – 12,8%, gruszy pospolitej Pyrus communis – 11,5% i bzie
czarnym Sambucus nigra – 9,0%, (tab. 1). Dwanaście gniazd (4,9%) znaleziono w stertach
ściętych gałęzi.

Średnia wysokość umieszczenia gniazda wynosiła 128 cm (SD=97, zakres 8–535 cm,
N=243). Gniazda zbudowane na drzewach umieszczone były średnio na wysokości 148
cm (Me=127, SD=97, N=112), a gniazda ulokowane na krzewach na wysokości 117 cm
(Me=84, SD=96, N=119). Różnice w wysokości umieszczenia gniazd na drzewach i krze-
wach były istotne statystycznie (test Manna-Whitneya, Z=3,11, P=0,002). W usytuowaniu
gniazd przeważała ekspozycja północna (17,8%) oraz południowa (17,2%, rys. 1). Nie
stwierdzono statystycznie istotnych różnic w ekspozycji gniazd ( 2 =8,78, df =7, P=0,269).

Średnica zewnętrzna gniazda miała przeciętnie 123 mm (SD=11, zakres 99–190 mm,
N=101), a średnica wewnętrzna 79 mm (SD=5, zakres 64–100 mm, N=105). Średnia wy-
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sokość gniazda wynosiła 76 mm (SD=13, zakres 49–110 mm, N=102), a jego głębokość 46
mm (SD=6, zakres 29–59 mm, N=100). Średnia objętość gniazd wynosiła 492,4 cm3 (SD=
67,2, zakres 208,5–1063,5 cm3, N=94).

Spośród 218 dokładnie przejrzanych gniazd aż w 166 (76,1%) stwierdzono fragmenty
sznurka polipropylenowego. W niektórych gniazdach były to pojedyncze fragmenty o
długości kilkunastu cm, ale zdarzały się także gniazda, w których sznurek był głównym bu-
dulcem gniazda, a rośliny stanowiły tylko niewielkie uzupełnienie. Spośród rzadziej wystę-
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Tabela 1. Umieszczenie gniazd gąsiorka Lanius collurio w krajobrazie rolniczym wschodniej Polski
Table 1. Location of the Red-backed Shrike nests in the agricultural landscape of eastern Poland. (1)
– tree species, (2) – number of nests, (3) – percentage

Gatunek (1) Liczba gniazd (2) Udział [%] (3)

Salix sp. 30 12,8
Pyrus communis 27 11,5
Sambucus nigra 21 9,0
Malus domestica 15 6,4
Humulus lupulus 14 6,0
Ribes nigrum 14 6,0
Alnus glutinosa 13 5,6
Ribes rubrum 13 5,6
Prunus spinosa 11 4,7
Rubus sp. 11 4,7
Cerasus sp. 8 3,4
Rhamnus cathartica 7 3,0
Syringa vulgaris 7 3,0
Rubus idaeus 6 2,6
Juniperus communis 5 2,1
Padus sp. 5 2,1
Pinus sylvestris 4 1,7
Carpinus betulus 3 1,3
Corylus avellana 3 1,3
Prunus domestica 3 1,3
Philadelphus coronarius 2 0,9
Rosa sp. 2 0,9
Tilia cordata 2 0,9
Crataegus sp. 1 0,4
Frangula alnus 1 0,4
Picea abies 1 0,4
Populus nigra „Italica” 1 0,4
Prunus insititia 1 0,4
Sorbus aucuparia 1 0,4
Symphoricarpos albus 1 0,4
Ulmus sp. 1 0,4

Razem (4) 234 100,0



pującego materiału wchodzącego w skład gniazd należy wymienić fragment chusteczki
higienicznej (1 gniazdo) oraz kawałki foliowych worków (2 gniazda). Większość gniazd zbu-
dowana była głównie z traw z dodatkiem drobnych roślin zielnych i gałązek.

Wybór gatunku krzewu lub drzewa, na którym gąsiorki zakładają gniazdo jest silnie uza-
leżniony od jego dostępności (Cramp & Perrins 1993, Kuźniak & Tryjanowski 2003). Na ba-
danym terenie gąsiorki wykorzystywały znaczną liczbę drzew i krzewów, co wynika
zapewne z dużego zróżnicowania gatunkowego roślin w tej części kraju. Mimo, że nie do-
konano oszacowania dostępności poszczególnych gatunków drzew i krzewów można
stwierdzić, że gąsiorki preferowały gniazdowanie na gruszach i bzach czarnych, które sto-
sunkowo rzadko występowały na badanym terenie. Niektórzy autorzy wskazują na prefero-
wanie przez gąsiorka gatunków kolczastych bądź ciernistych, takich jak: głóg Crataegus sp.,
śliwa Prunus sp., jeżyna Rubus sp., które ograniczają drapieżnikom dostęp do gniazda (Ku-
źniak 1991, Hernández 1994, Nikolov 2000). Wysokość posadowienia gniazd nad ziemią
była bardzo zróżnicowana. Najniżej położone gniazdo (górna krawędź na wysokości 8 cm)
niemal dotykało podstawą ziemi, natomiast najwyższe znajdowało się na wysokości 535
cm. Przeciętna wysokość posadowienia gniazda była typowa dla tego gatunku (porównaj:
Kuźniak 1991, Cramp & Perrins 1993, Harris & Franklin 2000). Czasami stwierdzano jednak
gniazda umieszczone na wysokości 25 m, lub dla odmiany, w gęstej trawie bezpośrednio na
ziemi (Kuźniak & Tryjanowski 2003). Pomimo nie stwierdzenia statystycznie istotnych różnic
w posadowieniu gniazd względem kierunków geograficznych nie świadczy to jednak o bra-
ku preferencji do miejsc bardziej nasłonecznionych lub cienistych. Należy zwrócić uwagę, że
ekspozycja gniazda może być warunkowana oddziaływaniem innych czynników, np. ko-
niecznością ochrony przed wiatrem, charakterystyką otoczenia gniazda, czy też ulokowaniem
gniazda w obrębie korony krzewu/drzewa i odległością od skraju rośliny. W Bułgarii ponad
połowa gniazd miała ekspozycję południową, nie stwierdzono natomiast gniazd o ekspozycji
północnej (Nikolov 2000).
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Rys. 1. Ekspozycja (%) gniazd gąsiorka Lanius collurio względem kierunków geograficznych w krajo-
brazie rolniczym wschodniej Polski (N=157)
Fig. 1. Geographical exposure (%) of the Red-backed Shrike in the agricultural landscape of eastern
Poland (N=157)



Rozmiary gniazd i ich objętość, w porównaniu z innymi badaniami, okazały się stosun-
kowo niewielkie (Cramp & Perrins 1993, Lefranc & Worfolk 1997, Harris & Franklin 2000).
W Wielkopolsce objętość gniazd była niemal dwukrotnie większa od uzyskanej w niniej-
szych badaniach (Kuźniak & Tryjanowski 2003). Być może warunki pogodowe w okresie lę-
gowym we wschodniej Polsce, w porównaniu z Wielkopolską, są bardziej sprzyjające dla
gąsiorka. Grubsze ściany gniazda mogą lepiej utrzymywać odpowiednią termikę podczas
inkubacji, a gniazda z grubszymi ścianami są bardziej trwałe i odporne na działanie wiatru.

Charakterystycznym elementem konstrukcji gniazd był sznurek polipropoylenowy, który
wykazano w 3/4 gniazd. Włókna polipropylenowe i plastikowe elementy są wskazywane
jako częsty materiał wykorzystywany przez gąsiorki do budowy gniazd (Harris & Franklin
2000, Nikolov 2000). Budulec ten stanowi pewne zagrożenie dla dzierzb, szczególnie pi-
skląt, które mogą się w niego zaplątać, co w konsekwencji może prowadzić do ich okalecze-
nia lub śmierci (Antczak et al. 2004). Na opisywanym terenie nie stwierdzono takich
przypadków, znaleziono jednak martwego, zaplątanego w sznurek samca gąsiorka. Ptak
prawdopodobnie zginął próbując przynieść sznurek do gniazda.

Posadowienie gniazd gąsiorków w krajobrazie rolniczym we wschodniej Polsce nie od-
biegało od danych zebranych w innych miejscach w Polsce, jak i w Europie. Zwraca jednak
uwagę znaczna różnorodność gatunkowa krzewów i drzew, na których ulokowane były
gniazda, co jest zapewne konsekwencją bogactwa gatunkowego roślin w krajobrazie rolni-
czym w tej części kraju.

Dziękuję Cezaremu Mitrusowi za krytyczne uwagi do pierwszej wersji pracy.

Summary: Size and location of the Red-backed Shrike Lanius collurio nests in the agricultural
landscape of eastern Poland. The research was performed in 1999–2003 on an 855-ha-large plot of
cropland under extensive cultivation in the agricultural landscape of eastern Poland. Nests (N=234)
were found in 31 species of trees and shrubs, the greatest number in willows Salix sp. (12.8%), the
Common Pear Pyrus communis (11.5%) and European Elder Sambucus nigra (9%). They were situ-
ated at a height of 8–535 cm, on average 128 cm above the ground. Although northern (17.8%) and
southern exposure (17.2%, N=157) predominated, statistically significant differences in nest loca-
tion as related to geographical exposure were not found. The mean nest volume equalled 492.4 cm3

(N=94). Of the 218 nests described in detail, in as many as 166 (76.1%) fragments of polypropylene
string were detected. Location of the Red-backed Shrike nests in the agricultural landscape of eastern
Poland did not diverge from data collected in other regions of the country or Europe. However, the
wide variety of shrub and tree species used for nest-sites, which must have stemmed directly from
the high plant species richness in the agricultural landscape of eastern Poland, is worth noting.
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