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Dynamika lęgowej populacji gawrona
Corvus frugilegus w krajobrazie rolniczym
Wysoczyzny Siedleckiej w latach 1998–2003

Dynamics of breeding population of the Rook
Corvus frugilegus in the agricultural landscape
of eastern Poland in the years 1998–2003

ABSTRACT: Monitoring of rookeries was carried out in the fragmented agricultural land-
scape (1412.82 km2) of eastern Poland (51°59’–52°19’N; 21°52’–22°40’E). Number of
breeding pairs and number of colonies declined. Simultaneously the mean size of colony in-
creased. The number of nests in a group of small colonies (1–40 nests) fluctuated and was
negatively correlated with the number of nests in large colonies. In medium-size colonies
(40–400 nests) the number of breeding pairs and the number of colonies decreased. The
number of large colonies (400–1200 nests) was constant. The number of nests in large colo-
nies changed by only 4% in the study period. Density and numbers of the population were
positively correlated with the percentage of area overgrown by wheat.

KEY WORD: population dynamics, Rook, Corvus frugilegus, agricultural landscape, decrease
of numbers

STRESZCZENIE: W latach 1998–2003 na 1412,82 km2 silnie rozdrobnionego krajobrazu rol-
niczego wschodniej Polski (51°59’–52°19’N; 21°52’–22°40’E) przeprowadzono monitoring
populacji lęgowej gawrona. Stwierdzono zmniejszenie się liczebności oraz spadek liczby ko-
lonii lęgowych. Jednocześnie następował wzrost średniej wielkości skupiska lęgowego. W
grupie kolonii małych (1–40 gniazd) odnotowano wahania liczebności, a ich liczba była
ujemnie skorelowana z liczbą gniazd w skupiskach dużych. Zmniejszyła się liczba kolonii
średnich (40–400 gniazd), a także liczebność par gniazdujących w skupiskach lęgowych tej
kategorii. Liczba skupisk dużych (400–1200 gniazd) nie zmieniła się, zaś liczba gniazd w
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tych koloniach ulegała stosunkowo niewielkim wahaniom. Stwierdzono pozytywną zale-
żność pomiędzy liczebnością i zagęszczeniem gawronów w gminach a udziałem powierzch-
ni zasiewów pszenicy.

SŁOWA KLUCZOWE: dynamika populacji, gawron, Corvus frugilegus, krajobraz rolniczy, spa-
dek liczebności

Wstęp
Gawron należy do gatunków, które objęte są licznymi cenzusami w wielu krajach
europejskich. Regularne długoterminowe śledzenie liczebności populacji lęgo-
wych przeprowadzono m.in. w Wielkiej Brytanii (Marchant & Gregory 1999), Ho-
landii (Schoppers 2004), Austrii (Peter 1995), Szwajcarii (Juillard 1990) i niektó-
rych regionach Niemiec (Buchen 1994, George & Hellmann 1994). Również w
Polsce gatunek ten został zaliczony do gatunków flagowych, których zmiany li-
czebności mogą odzwierciedlać kondycję środowiska (Sikora et al. 2002). Mimo to
niewiele jest prac analizujących zmiany wielkości poszczególnych populacji krajo-
wych. Pewien pogląd na tendencje u tego gatunku dają prace ze Śląska (Czapulak &
Betleja 2002) i Ziemi Przemyskiej (Hordowski 1995). Na Wysoczyźnie Siedleckiej
w typowym dla wschodniej Polski krajobrazie rolniczym wykonano dwa cenzusy:
w 1970 (Luniak 1972) i w 1998 roku (Kasprzykowski 2001). Jako że porównanie
jednokrotnych cenzusów może być niewystarczające w określeniu aktualnych tren-
dów liczebności, celem badań było określenie zmian liczebności gawrona w okresie
sześcioletnim na podstawie corocznych liczeń gniazd w koloniach.

Teren
Monitoring populacji lęgowej gawrona prowadzono w 11 gminach: Wodynie, Skó-
rzec, Kotuń, Mokobody, Suchożebry, Siedlce, Wiśniew, Domanice, Zbuczyn, Mordy
i Paprotnia zlokalizowanych w powiecie siedleckim. Gminy liczyły od 210,7 do
46,9 km2, średnio 125,5 km2. Powierzchnia znajdowała się w południowej części
Wysoczyzny Siedleckiej (51°59’–52°19’N a 21°52’–22°40’E) i obejmowała 1412,82
km2. Mezoregion ten wchodzi w skład makroregionu Nizina Południowopodlaska
(Kondracki 1998). Obszar badań leży w strefie moren czołowych zlodowacenia
warciańskiego, a wysokości nad poziomem morza wynoszą od 120 do 195 m. Cha-
rakterystyczną cechą jest duża mozaikowatość krajobrazu rolniczego, największy
udział w 2002 roku stanowiły grunty orne – 49,1%, następnie łąki i pastwiska –
19,2%, lasy – 17,1%, sady – 1,0%, zaś pozostałe tereny, w tym nieużytki – 13,6%
ogólnej powierzchni (Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2002).
Statystyczne gospodarstwo rolne obejmowało średnio 7,49 ha, w tym użytki rolne
stanowiły 6,42 ha (Powszechny Spis Rolny 2002).

Metody
Monitoring liczebności gawrona polegający na liczeniu gniazd we wszystkich miej-
scowościach prowadzono w latach 1998–2003. Kontrole zajmujące 3–5 dni w każ-
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dym roku wykonywano w drugiej dekadzie kwietnia. Zgrupowanie lęgowe (skupi-
sko) w jednej miejscowości potraktowano jako jedną kolonię. Branie pod uwagę
wszystkich gniazd było związane z kontaktowaniem się (kontakt wzrokowy i
głosowy) oraz wspólnym żerowaniem osobników gniazdujących w jednej miejsco-
wości. Przy prezentacji i analizie wyników wyróżniono trzy kategorie wielkości ko-
lonii: małe, średnie i duże. Przyporządkowując zgrupowanie lęgowe do odpowied-
niej kategorii, brano pod uwagę średnią wielkość ze wszystkich lat badań
wynoszącą dla kolonii małych – 1,0–40,0 gniazd, średniej wielkości – 40,1–400,0
oraz dużych – powyżej 400,1. Zakresy klas ustalono arbitralnie na podstawie anali-
zy rozrzutu wielkości skupisk lęgowych.

Wyniki

W czasie sześcioletniego monitoringu populacji lęgowej gawrona na Wysoczyźnie
Siedleckiej stwierdzono spadek liczebności z 4479 do 3271 par lęgowych, czyli o
27% (ryc. 1). Co roku populacja zmniejszała liczebność, średnio o 5,4%. Najwięk-
sze różnice odnotowano w roku 2000, kiedy to roczny spadek liczebności wyniósł
16,7%. Jednak w następnym roku obserwowano niewielki wzrost liczby gniazd. Za-
gęszczenie populacji zmniejszyło się z 3,17 do 2,31 pary/km2. Wraz ze spadkiem li-
czebności następował ciągły spadek liczby skupisk lęgowych z 24 w roku 1998 do 15
w latach 2002 i 2003, a zależność ta była bardzo ścisła (rS= 0,93, p < 0,01, N = 6).

W żadnym z czterech analizowanych sezonów (1999–2002) traktowanych
łącznie i osobno nie odnotowano zależności pomiędzy liczbą gniazd i zagęszcze-
niem a udziałem gruntów ornych, łąk i pastwisk oraz lasów w gminach (p>0,05, N
= 11 i N = 44). Natomiast dla dwóch okresów łącznie (1996–1998 oraz 2002)

Dynamika lęgowej populacji gawrona w krajobrazie rolniczym Wysoczyzny Siedleckiej 657

Ryc. 1. Liczebność (słupki, N) i liczba kolonii (linia, n) gawrona na Wysoczyźnie Siedlec-
kiej; nad słupkami podano liczbę par lęgowych

Fig. 1. Numbers (bars, N) and number of colonies (line, n) of Rook on the Siedlecka Pla-
teau; the number of breeding pairs is indicated above the bars



stwierdzono zależność pomiędzy udziałem powierzchni zasiewów pszenicy w po-
szczególnych gminach a zagęszczeniem (rS = 0,50, p = 0,01, N = 22) i liczebnością
(rS = 0,64, p = 0,001, N = 22). Dla pozostałych gatunków zbóż: żyta, jęczmienia,
owsa i mieszanki zbóż nie odnotowano istotnych zależności.

Na tle ogólnej regresji liczebności populacji następował wzrost średniej wielko-
ści skupiska lęgowego. Chociaż najniższą średnią wartość (178,1 gniazda) odnoto-
wano w roku 2000, to można obserwować ujemną, ścisłą zależność (ryc. 2). Po-
równując skrajne sezony, należy stwierdzić, że średnia wielkość skupiska lęgowego
wzrosła z 187,1 do 224,6 gniazda, czyli o 17%.

We wszystkich latach badań odnotowano łącznie 29 skupisk lęgowych. Wśród
nich 11 zakwalifikowano do małych (tab. 1). Średnia wieloletnia liczba gniazd w tej
klasie wielkości wynosiła od 5,0 do 30,7. Najmniejsza liczba gniazd w danym roku
to pojedyncze gniazdo stwierdzone w 2003 roku (Stacja Mordy), zaś jedne z naj-
większych skupisk małej wielkości liczyły 73 gniazda w 2000 roku (Stok Lacki)
oraz 71 gniazd w roku 2003 (Seroczyn). Spośród wszystkich stwierdzonych zgru-
powań tej wielkości, stale lęgowe gawrony we wszystkich latach obserwowano tyl-
ko w 2 miejscach (18%), w 3 (27%) kolonie zanikły, a w przypadku pozostałych
(55%) gawrony gniazdowały nieregularnie (tab. 1). Liczba kolonii wynosiła od 7 w
1998 i 2000 do 5 w pozostałych latach, a średnia wielkość skupiska małego wahała
się od 11,6 w roku 1999 do 27,0 w 2003 (tab. 2). Udział liczby gniazd zlokalizowa-
nych w tych skupiskach wynosił od 1,4 do 4,1% (ryc. 3). Stwierdzono ujemną kore-
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Ryc. 2. Zależność średniej wielkości skupiska lęgowego (x) od ich liczby (n); rS = –0,81; p <
0,05, N = 6

Fig. 2. Relationship between mean size of colonies (x) and the number of colonies (n); rS =
–0,81; p < 0,05, N = 6



lację pomiędzy liczbą gniazd w małych skupiskach a liczbą gniazd w skupiskach du-
żych (rS = –0,83, p < 0,05, N = 6).

W klasie skupisk średnich odnotowano łącznie 13 zgrupowań lęgowych (tab.
1). Największe skupisko w tej klasie wielkości znajdowało się w Mordach i w 1998
roku liczyło 342 gniazda. Łączna liczba par lęgowych zasiedlających ten typ kolonii
w ciągu 6 lat zmniejszyła się z 1171 w 1998 do 586 w 2003 (spadek o 66%). Z roku
na rok zmniejszała się również liczba skupisk średniej wielkości, osiągając naj-
niższą wartość (6) w latach 2002 i 2003, choć średnia wielkość oscylowała w grani-
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Tabela 1. Liczba gniazd w skupiskach lęgowych gawrona na Wysoczyźnie Siedleckiej w la-
tach 1998–2003

Table 1. Number of nests in the rookeries on the Siedlecka Platau in the years 1998–2003

Wielkość zgrupo-
wania lęgowego Lokalizacja 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Średnia

Małe (small) Dąbrówka Stany 5 3 – – – – 4,0

Żebrak – – 3 7 – – 5,0
Stacja Mordy 14 10 – 2 3 1 6,0
Skórzec – – 6 – – – 6,0
Paprotnia – – 9 – – – 9,0
Krzymosze 21 14 – – – – 17,5
Kotuń 27 17 18 18 18 9 17,8
Koryciany 21 – – – – – 21,0
Stok Lacki 8 14 73 39 14 6 25,7
Seroczyn 2 – 6 28 29 71 27,2
Żelków – – 15 – 29 48 30,7

Razem (total) 98 58 130 94 93 135
Średnie (medium) Trzciniec 73 53 1 – – – 42,3

Wielgórz 51 49 – – – – 50,0
Stany Małe 56 – – – – – 56,0
Teodorów 160 65 6 16 – – 61,8
Oleśnica 51 61 75 72 69 81 68,2
Niwiski 98 96 75 59 40 42 68,3
Broszków 98 53 – – – – 75,5
Domanice 53 42 79 97 148 46 77,5
Wiśniew 147 131 130 30 – – 109,5
Krzesk 211 12 – – – – 111,5
Wodynie 215 231 183 110 64 46 141,5
Śnice 156 151 138 199 185 89 153,0
Mordy 342 201 130 94 169 282 203,0

Razem (total) 1711 1145 817 677 675 586
Duże (large) Mokobody 729 688 528 622 547 520 605,7

Iganie 338 608 540 480 534 452 492,0
Podnieśno 806 847 711 702 679 652 732,8
Siedlce 797 921 834 1129 898 928 917,8

Razem (total) 2670 3064 2613 2933 2658 2552



cach 84,6–131,6 gniazda (tab. 2). Tylko w tej klasie wielkości odnotowano ścisłą
zależność liczby skupisk od liczby gniazd (rS = 0,98, p < 0,001, N = 6), a także
ścisłą zależność liczby gniazd w tej klasie wielkości od liczby gniazd całej populacji
(rS = 0,94, p <0,01, N = 6). Nie obserwowano przy tym powstawania nowych
zgrupowań tej wielkości. Udział gniazd w całej populacji zmniejszył się o ponad
połowę z 38,2% do 17,9% (ryc. 3).

Liczba skupisk dużych pozostała na tym samym poziomie (4), zaś liczebność
par lęgowych w tej grupie skupisk ulegała stosunkowo niewielkim wahaniom,
zmniejszając się pomiędzy skrajnymi sezonami badań zaledwie o 4%. Największe
skupisko dużej wielkości znajdowało się w Siedlcach i liczyło w 2001 roku 1129
gniazd (tab. 1). Średnia wielkość skupiska dużego była największa w 1999 roku –
766 gniazd, zaś najmniejsza w 2003 – 638 gniazd (tab. 2). We wszystkich latach
skupiska te stanowiły największy udział liczby gniazd w badanej populacji, ze
wzrostem o ok. 20% pomiędzy skrajnymi sezonami (ryc. 3).
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Tabela 2. Liczba (N) i średnia wielkość (x) małych (M), średnich (S) i dużych (D) zgrupo-
wań lęgowych gawronów w latach 1998–2003

Table 2. Number (N) and mean size (x) of small (M), medium (S) and large (D) zgrupowań
lęgowych gawronów w latach 1998–2003 colonies of the Rook in the years 1998–2003

Klasa
wielkości

1998 1999 2000 2001 2002 2003
N x N x N x N x N x N x

M 7 14,0 5 11,6 7 18,6 5 18,8 5 18,6 5 27,0
S 13 131,6 12 95,4 9 90,8 8 84,6 6 112,5 6 97,7
D 4 667,5 4 766,0 4 653,3 4 733,3 4 664,5 4 638,0

Ryc. 3. Udział gniazd znajdujących się w dużych (D), średnich (S) i małych (M) zgrupowa-
niach lęgowych w populacji gawrona na Wysoczyźnie Siedleckiej

Fig. 3. Percentage of nests in large (D), medium (S) and small (M) colonies in the Rook
population on the Siedlecka Plateau



Dyskusja

Wzrost liczebności populacji lęgowych gawronów nastąpił w drugiej połowie XX
wieku na wielu obszarach Europy (Buchen 1994, Havelka & Mittmann 1996,
Scholz 1997, Marchant & Gregory 1999, Bengtsson 2000), a nawet odnotowano
pojawianie się kolonii w miejscach dotychczas niezasiedlonych, np. w Szwajcarii
(Juillard 1990). Podobna sytuacja dotyczyła badanej populacji, gdyż między latami
1971 a 1998 stwierdzono wzrost liczby gniazd o ponad 50% (Kasprzykowski
2001). Śledzenie liczby gniazd w następnych latach wykazało jednak spadek liczeb-
ności, który prawdopodobnie rozpoczął się jeszcze przed rokiem 1998. Tendencje
spadkowe w latach 90. XX wieku w Polsce stwierdzono na Śląsku (Czapulak & Be-
tleja 2002) oraz na Ziemi Przemyskiej (Hordowski 1995). W skali Europy regres li-
czebności odnotowano w populacjach zasiedlających skraje europejskiego zasięgu:
w Hiszpanii (Olea et al. 1997) oraz Danii i Estonii (BirdLife International 2000).

Ze spadkiem łącznej liczebności gawrona na Wysoczyźnie Siedleckiej związany
był proces zanikania kolonii średniej wielkości, co tylko w jednym przypadku spo-
wodowane było wycięciem części drzew z gniazdami. W odniesieniu do pozo-
stałych znikających i zmniejszających się skupisk lęgowych tej kategorii nie odno-
towano przypadków ciągłego przepłaszania i usuwania drzew gniazdowych.
Jednocześnie nie powstawały nowe, średniej wielkości kolonie, nawet w wyniku
rozwoju małych kolonii. Na podstawie wykazania ujemnej zależności należy przy-
puszczać, że liczba gniazd w koloniach małych jest wynikiem procesu ich opusz-
czania bądź osiedlania się w nich ptaków rekrutujących się ze skupisk dużej wiel-
kości. Podobne wnioski przytaczają Kawa i Pelc (2001) na przykładzie populacji
lęgowej na Rzeszowszczyźnie. Brak wpływu małych kolonii na całą populację na
Wysoczyźnie Siedleckiej wyraża się również niskim i zmiennym udziałem gniazd
oraz niestałym miejscem ich usytuowania.

W sytuacji zanikania kolonii średniej wielkości oraz efemerycznego charakteru
małych kolonii kluczowe znaczenie dla badanej populacji mają kolonie duże. Na
Wysoczyźnie Siedleckiej tej wielkości skupiska lęgowe pozostawały na względnie
stałym poziomie, natomiast wzrost udziału gniazdujących par lęgowych wiązał się
bezpośrednio z regresem w koloniach średniej wielkości. Stabilizacja liczebności
dużych kolonii umiejscowionych w pobliżu naturalnych żerowisk (łąki i pastwiska
w dolinach rzecznych) obserwowana była m.in. w Holandii (Schoppers 2004).

Z opisywanymi wyżej zmianami w liczbie skupisk lęgowych w wyróżnionych
kategoriach wiąże się zjawisko wzrostu średniej wielkości skupiska lęgowego. Pro-
ces ten, choć nie tak wyraźny jak na Wysoczyźnie Siedleckiej, zaobserwowano w
województwie lubuskim (Jerzak & Piekarski 2001). Wzrost o 24% wielkości śred-
niej kolonii odnotowano także na Wyspach Brytyjskich (Marchant & Gregory
1999). Zupełnie odwrotna sytuacja obserwowana jest w środowiskach zurbanizo-
wanych, gdzie dominują kolonie niewielkie (Hordowski 1989, Leibl 1997, Górska
1998, Korbut 1999, Mazgajski 2001).

Mimo że wielu autorów podaje wyraźny związek między zagęszczeniem gawro-
na a udziałem gruntów ornych, łąk i pastwisk oraz obszarów leśnych (np. Pinowski
1959, Dyrcz 1966, Georgie & Hellmann 1994, Kawa & Pelc 2001, Jerzyk & Piekar-
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ski 2001), nie stwierdzono takich powiązań na Wysoczyźnie Siedleckiej. Wpływały
na to przede wszystkim różnice wielkości analizowanych powierzchni, gdyż na
przykład na Śląsku brano pod uwagę zagęszczenie gawronów w powiatach (Czapu-
lak & Betleja 2002). Gminy na Wysoczyźnie Siedleckiej były bardzo do siebie zbliż-
one pod względem udziału poszczególnych komponentów środowiska, a w ciągu 4
lat ich udział zmienił się niewiele (Roczniki Statystyczne Województwa Mazowiec-
kiego 1999, 2000, 2001, 2002). Brak podobnych zależności w ujęciu gmin stwier-
dzono również pod Przemyślem (Hordowski 1989). Przy analizie wybiórczości
środowiska przez osiedlające się gawrony w ujęciu ogólnym ważny jest więc udział
poszczególnych komponentów krajobrazu, zaś w drugim rzędzie na liczebność
wpływają zmiany związane ze strukturą zasiewów i sposobów gospodarowania w
areale żerowiskowym. Preferowanym rodzajem żerowisk w warunkach krajobrazu
rolniczego są łąki i pastwiska, a zwłaszcza zboża jare (Kasprzykowski 2003). Po-
twierdzeniem tego może być stwierdzenie pozytywnej zależności pomiędzy liczbą
gniazd gawronów a powierzchnią zasiewów pszenicy, która stanowi główny ele-
ment zbóż jarych w analizowanych gminach. Preferencje w konsumpcji tego gatun-
ku zboża wykazano także eksperymentalnie w warunkach hodowli wolierowej (Lu-
niak 1977). Pozytywną korelację między zagęszczeniem gawrona a udziałem
powierzchni zasiewów zbóż w powiatach podawał też Dyrcz (1966), choć z suge-
stią, że nie jest to zależność bezpośrednia. Niewykluczone więc, że na zmniejsze-
nie liczebności i zanik kolonii średniej wielkości na Wysoczyźnie Siedleckiej miało
wpływ ograniczanie zasiewów zbóż jarych (przede wszystkim pszenicy) w pobliżu
miejsc lęgowych. Konieczne jest jednak zbadanie tego w oparciu o areał żerowisko-
wy konkretnych skupisk lęgowych gawrona. Silny związek pomiędzy liczbą gniazd
w koloniach w odniesieniu do powierzchni łąk i pastwisk na obszarze do 6 km od
kolonii wykazały badania przeprowadzone w Anglii (Griffin & Thomas 2000). Nie
analizowano tam jednak udziału poszczególnych zasiewów, zaś ogólna powierzch-
nia upraw wpływała negatywnie, choć bez istotnych zależności.
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