
Zimowy pokarm srokosza Lanius excubitor w krajobrazie
rolniczym wschodniej Polski
Skład pokarmu ptaków może zmieniać się w zależności od wielu czynników, m.in. położe-
nia geograficznego, warunków pogodowych (Cramp & Perrins 1993, Tryjanowski et al.
2003a), a także struktury siedliskowej obszaru, na którym prowadzono badania. Obecność i
proporcje składników diety mogą zależeć również od zastosowanej metody analizy pokar-
mu (Tryjanowski et al. 2003b). Dieta srokosza Lanius excubitor była przedmiotem wielu ba-
dań (podsumowanie w Cramp & Perrins 1993, Lefranc & Worfolk 1997, Harris & Franklin
2000), również w okresie zimowym (np. Olsson 1986, Karlsson 2002, Nikolov et al. 2004).
Intensyfikacja rolnictwa we wschodniej Polsce jest znacznie mniejsza w porównaniu z kraja-
mi Europy zachodniej i północnej. Fakt ten może mieć odzwierciedlenie w składzie fauny
występującej w tym typie krajobrazu i tym samym w składzie diety srokosza. Celem badań
było określenie składu pokarmu srokosza w okresie zimowym w otwartym krajobrazie rolni-
czym o ekstensywnej gospodarce rolnej, we wschodniej Polsce. Jest to jedno z bardziej na
wschód wysuniętych miejsc w Europie, gdzie badano pokarm tego gatunku.

Badania prowadzono w latach 2000–2004 i 2007, w promieniu do 20 km wokół Siedlec
(pow. siedlecki, woj. mazowieckie; 52°12'N, 22°31'E). Obszar ten należy do mezoregionu
Wysoczyzna Siedlecka i makroregionu Nizina Południowopodlaska (Kondracki 1988). Skład
pokarmu oparto o analizę zawartości wypluwek (N=110). Materiał zbierano od październi-
ka do marca (wyłączając listopad, kiedy wypluwek nie zbierano) przeszukując miejsca,
gdzie widywano srokosze. Były to rozległe pola uprawne z pojedynczymi drzewami i krze-
wami, z niewielkim udziałem łąk, pastwisk i ugorów. Okres ten, podobnie jak w innych pra-
cach (np. Karlsson 2002, Nikolov et al. 2004) uznano za zimowanie tego gatunku. Zbierano
wyłącznie wypluwki wyglądające na świeże i zatapiano je w 90% etanolu. Średnia długość
wypluwki wyniosła 25,6 mm (SD=4,8 mm, zakres 15,0–38,5 mm), a szerokość 12,5 mm
(SD=2,0 mm, zakres 9,5–20,0 mm, N=70 wypluwek). W przeciętnej wypluwce znalezio-
no 1,2 ofiary (N=88 wypluwek). Ofiary były klasyfikowane do możliwie najniższego takso-
nu. Liczebność bezkręgowców ustalono na podstawie charakterystycznych dla danego
taksonu szczątków tj. głów, odnóży, części lub całych pokryw. Liczebność kręgowców opar-
to na liczbie wypreparowanych czaszek lub szczęk.

W wypluwkach stwierdzono szczątki 190 zwierząt (tab. 1). Największym udziałem od-
znaczały się owady Insecta (18 gatunków) stanowiąc 65,3% wszystkich osobników. Wśród
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Tabela 1. Zestawienie liczby i udziału ofiar srokosza Lanius excubitor podczas zimowania we
wschodniej Polsce
Table 1. A list of prey items and their percentage in the Great Grey Shrike diet during wintering in
eastern Poland. (1) – taxon, (2) – number of prey items, (3) – percentage of particular prey

Takson (1) Liczba ofiar (2) Udział ofiar (%) (3)

Invertebrata – razem 124 65,3
Inscecta – razem 124 65,3

Coleoptera – razem 99 52,1
Carabidae – razem 67 35,3

Amara 31 16,3
Calathus 8 4,2
Carabus 8 4,2
Poecilus 15 7,9
Pterostichus 5 2,6

Curculionidae – razem 7 3,7
Cloenis 6 3,2
Nierozpoznane 1 0,5

Dytiscidae – razem 6 3,2
Colymbetes 6 3,2

Scarabaeoidea – razem 13 6,8
Aphodius 1 0,5
Geotrupes 12 6,3

Silphidae – razem 3 1,6
Necrophorus 2 1,1
Silpha 1 0,5

Staphylinidae – razem 3 1,6
Nierozpoznane 3 1,6

Dermaptera – razem 7 3,7
Forficulidae – razem 7 3,7

Forficula 7 3,7
Hymenoptera – razem 5 2,6

Formicidae – razem 2 1,1
Formica 2 1,1

Vespidae – razem 3 1,6
Vespa 3 1,6

Odonata – razem 1 0,5
Orthoptera – razem 12 6,3

Acrididae – razem 1 0,5
Chorthippus 1 0,5

Gryllidae – razem 10 5,3
Gryllus 10 5,3

Tettigonidae – razem 1 0,5
Tettigonia 1 0,5

Vertebrata – razem 66 34,7
Mammalia – razem 66 34,7

Rodentia – razem 66 34,7
Microtidae – razem 66 34,7

Microtus 66 34,7



nich chrząszcze Coleoptera stanowiły 52,1% ofiar, a drugie co do liczebności prostoskrzydłe
Orthoptera – 6,3% ofiar. W mniejszej liczebności odnotowano owady z rzędów: Dermapte-
ra, Odonota i Hymenoptera. Wśród chrząszczy najliczniejsze były biegacze Carabidae, a na-
stępnie już znacznie mniej liczne, żukowate Scarabaeidae. Do najczęściej stwierdzonych w
pokarmie rodzajów należały: Amara – 31, Poecilus – 15, Geotrupes – 12 osobników. Pewną
ciekawostką było odnotowanie w próbie trzech szerszeni Vespa cabro. Kręgowce stanowiły
w pokarmie 34,7% liczby wszystkich ofiar (tab. 1). Wszystkie należały do jednego rodzaju –
nornik Microtus, co więcej, oznaczone do gatunku okazały się być nornikami zwyczajnymi
Microtus arvalis.

W poszczególnych miesiącach udział owadów w pokarmie wahał się między 36–89%.
Największy udział owadów odnotowano w październiku, a najmniejszy w styczniu i lutym
(rys. 1). Stwierdzono statystycznie istotne różnice w proporcji owadów i ssaków w zależno-
ści od miesiąca, w którym odbywał się zbiór materiału ( 2 =18,76, df =4, P<0,001). Liczba
bezkręgowców odławianych przez srokosze w październiku i grudniu była wyższa niż war-
tość oczekiwana.

Wielkość wypluwek srokosza zebranych podczas niniejszych badań była nieco większa,
natomiast średnia liczba ofiar w wypluwce była mniejsza w porównaniu z podobnymi dany-
mi zebranymi w Ameryce Północnej (Atkinson & Cade 1993). Natomiast w Europie, wymia-
ry wypluwek były niemal identyczne z uzyskanymi w niniejszych badaniach (Olsson 1986,
Nikolov et al. 2004, Karlsson 2007).

Ze względu na udział w diecie kręgowców i bezkręgowców, dieta srokosza we wschod-
niej Polsce była najbardziej zbliżona do diety tego gatunku w Szwajcarii, ale odbiegała od
diety opisanej z pobliskich, wschodnich Niemiec, gdzie odnotowano znacznie więcej krę-
gowców (1,3:1) w stosunku do bezkręgowców (Olsson 1986 za Bassin et al. 1981, Oeser
1974). W Bułgarii udział bezkręgowców stanowił aż 90% wszystkich ofiar (Nikolov et al.
2004), co zapewne wynikało ze zdecydowanie cieplejszego klimatu w porównaniu ze
wschodnią Polską. Z zestawienia proporcji kręgowców i bezkręgowców w pokarmie przed-
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Rys. 1. Udział procentowy bezkręgowców Invertebrata i kręgowców Vertebrata w wypluwkach sroko-
sza w okresie zimowym we wschodniej Polsce
Fig. 1. Proportion of invertebrates to vertebrates in the Great Grey Shrike pellets in wintertime in
eastern Poland



stawionego przez Nikolova et al. (2004) jasno wynika, że im bardziej na północ tym w po-
karmie wzrasta udział kręgowców, sięgając aż 100% w zachodniej Finlandii. Jednak udział
poszczególnych taksonów zwierząt w pokarmie zależy od okresu zbioru materiałów. Na
początku zimy, w Finlandii, proporcja bezkręgowców do kręgowców wynosiła 3,36:1, ale w
środku zimy spadła zaledwie do 0,16:1 (Karlsson 2002). Z pewnością na przytoczone wyżej
relacje taksonów ofiar w pokarmie srokosza silnie wpływają warunki pogodowe.

Udział ssaków w stosunku do owadów zmieniał się w ciągu sezonu. Najwięcej ssaków
było odławianych przez srokosze w styczniu i lutym, co jest zgodne z danymi uzyskanymi na
podstawie analizy zawartości żołądków tego gatunku w Słowacji (Hromada & Krištin 1996).
Fakt ten wynikał niewątpliwie z mniejszej dostępności owadów w tym okresie, w którym pa-
nują zazwyczaj najsurowsze warunki klimatyczne. Brak w pokarmie srokosza z okolic Sie-
dlec przedstawicieli innych gromad kręgowców jest ewenementem w porównaniu z
wynikami innych badań. W Finlandii, na podstawie analizy wypluwek zebranych w tym sa-
mym okresie, stwierdzono znaczny udział badylarki Micromys minutus (27,5%) i ryjówki ak-
samitnej Sorex araneus (14,8%), a ptaki w diecie srokosza stanowiły 7% udziału (Karlsson
2002). W Szwecji w pokarmie dominowały także norniki (55%), ale znaczny był również
udział myszy Apodemus sp. (11,7%), ryjówki aksamitnej (12,4%), a ptaki stanowiły aż 13%
wszystkich ofiar (Olsson 1986). Również w Ameryce Północnej dieta srokosza zawierała
znaczny udział ptaków (Atkinson & Cade 1993). Wysoki udział ptaków w pokarmie może
być odzwierciedleniem surowych warunków pogodowych. Przy głębokiej pokrywie śnie-
żnej dostępność do gryzoni jest mała, wzrasta wówczas rola ptaków jako alternatywnego
źródła pokarmu. We wschodniej Polsce, w okresie zbioru materiału, zimy były stosunkowo
łągodne z niewielką pokrywą śnieżną. Średnie dekadowe temperatury w okresie zbierania
materiału, nawet w styczniu–lutym, nie spadały poniżej 0°C, a w marcu, w dzień dochodziły
nawet do 18°C (dane Stacji Meteorologicznej Akademii Podlaskiej w miejscowości Zawady,
10–20 km od miejsc zbioru wypluwek). Brak szczątków ptaków w wypluwkach może wyni-
kać także ze zwyczaju umieszczania zabitych ptaków przez srokosza w tzw. spiżarniach (Lo-
rek et al. 2000), które nie zostały wykryte.

Zróżnicowanie gatunkowe ofiar srokosza na badanej powierzchni było małe, co praw-
dopodobnie wynika z obfitości i dostępności norników na opisywanym terenie. Na północy
Europy, w surowszych warunkach klimatycznych, dostępność poszczególnych gatunków
ofiar jest niska co sprawia, że srokosze muszą wykorzystywać szersze spektrum potencjal-
nych ofiar, co jest zgodne z teorią optymalnego żerowania (ang. optimal foraging theory,
Karlsson 2002).

Na podstawie analizy resztek zwierząt zawartych w wypluwkach można stwierdzić, że w
krajobrazie rolniczym wschodniej Polski pokarm srokosza jest mało zróżnicowany, a zmiany
udziału bezkręgowców w stosunku do kręgowców podczas kolejnych zimowych miesięcy
są związane z warunkami pogodowymi.

Dziękuję Zbigniewowi Mocarskiemu za oznaczenie bezkręgowców w pokarmie srokosza a Ce-
zaremu Mitrusowi za krytyczne uwagi do pierwszej wersji pracy.

Summary:Winter food of the Great Grey Shrike Lanius excubitor in the agricultural landscape of
eastern Poland. The research was performed in 2000–2004 and 2007 in the agricultural landscape
of the environs of Siedlce (eastern Poland). Pellets were collected in the period from October to
March (except for November). Remains of 190 animals were found in the food, insects predominat-
ing (65.3%), among which Coleoptera and Orthoptera constituted 52.1% and 6.3% of prey items re-
spectively. Vertebrates made up 34.7% of all prey items, with only the Field Vole Microtus arvalis
identified to the level of species. The greatest share of insects was noted for October, and the smallest
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for January–February. The average length of a pellet equalled 25.6 mm, width 12.5 mm. On average,
1.2 items of prey were distinguished in a single pellet. In the agricultural landscape of eastern Poland,
the Great Grey Shrike food is of low species diversity, the changes in the proportions of invertebrates
to vertebrates during consecutive winter seasons corresponding with those revealed in other Euro-
pean studies.
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