SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU TERENOWEGO
GOTLANDIA, 25.05-10.06.2019
Obiektem badawczym w naszych pracach licencjackich są dwa gatunki ptaków
muchołówka bałoszyja (Ficedula albicollis) oraz bogatka zwyczajna (Parus major). Chcemy
w nich ukazać jak wybór miejsca gniazdowania oraz jakość terytorium na którym znajdują się
gniazda wpływa na sukces reprodukcyjny badanych gatunków. W tym celu udałyśmy się na
wyspę Gotlandię znajdującą się w Szwecji. Pracowałyśmy na czterech powierzchniach
badawczych, na których były rozmieszczone budki lęgowe dla ptaków Kattlunds, Domerarve,
Rums, Bälshage oraz Sles. Są to tereny leśne, porośniete drzewami liściastymi i
towarzyszącymi im licznymi krzewami głogu Crataegus sp. oraz róży Rosa sp.

Fot. 1-3. Budki lęgowe na powierzchniach badawczych
Okres ten był dla nas bardzo intensywny, umożliwił nam nie tylko zebranie danych
pozwalających na realizację naszych prac dyplomowych, ale również nabycie nowych
umiejętności oraz przebywanie w tak cudownym miejscu jak ta wyspa.
Dnie spędzałyśmy w lesie, gdzie za pomocą terenowego GPSa szukałyśmy
lokalizacji budek. Dotarcie do wyznaczonych miejsc często nie było łatwe, ale zawsze się
opłacało, ponieważ w większości znajdowałyśmy tam gniazda naszych ptaków, czasem jednak
można było spotkać nieproszonych gości (głównie trzmiele lub myszy).

Fot. 4-7. Typowa sytuacja: budka zajęta przez bogatkę (fot. 6) lub muchołówkę (fot. 4,5,7)

Fot. 8-9. Nieproszeni goście
Następnie przystępowałyśmy do spisania protokołu terenowego. Po wyglądzie jaj
lub gniazda oceniałyśmy jak gatunek ptaków ma w tym miejscu lęg. Dotykiem sprawdzałyśmy

czy jaja są ciepłe, co oznacza, że jaja są inkubowane. Często badanie organoleptyczne nie było
potrzebne, bo w gnieździe znajdowała się samica, która w przypadku sikory walecznie broniła
dostępu do jaj, stroszyła piórka, dziobała, wydawała odgłosy. W każdym gnieździe trzeba było
zliczyć jaja, a następnie w kolejnych dniach odwiedzać budkę w celu sprawdzenia czy pisklęta
się już wykluły. Najprzyjemniejszym momentem w naszych badaniach było otwieranie budek,
w których mogłyśmy już znaleźć wyklute pisklęta, które ważyłyśmy, aby określić ich wiek.

Fot. 10-11. Pisklęta bogatki w drugim dniu
Gniazda, w których pisklęta osiągnęły już „sędziwy” wiek 8 dni były znów przez
nas odwiedzane, w celu zaobrączkowania młodych, zważenia, policzenia. Proces ten wymagał
od nas dużej precyzji, cierpliwości i delikatności, co czasem bywało naprawdę trudne.
Zaobrączkowane pisklęta ponownie odwiedzałyśmy w 14 dniu ich życia, tuż przed
opuszczeniem gniazda. Ponownie sprawdzałyśmy ich masę, mierzyłyśmy długość skoku.

Fot. 12-16. Dzień ósmy

Fot. 17-18. Młode muchołówki – dzień 12.

Fot. 19-20. Młode bogatki – dzień 14.
Praca ta mimo, że każdego dnia wymagała od nas wykonywania tych samych czynności
nie była nudna ze względu na różnorodność sytuacji jakie daje nam sama biologia. Najlepszym
przykładem jest jedno z gniazd, które szczególnie utkwiło nam w pamięci - numer 42 z
powierzchni Sles. Śmiertelność piskląt na tej powierzchni nie była duża, a sam teren w naszej
ocenie był „przyjazny” dla rodziców. Mimo to w 8. dniu zbyt mała waga piskląt uniemożliwiła
nam ich zaobrączkowanie, a na dnie gniazda odkryłyśmy jedno martwe, wychudzone pisklę.

W pobliżu nie było słychać odgłosów rodziców alarmujących o nieproszonych gościach przy
budce. W nadziei, że rodzice powrócą, pisklęta zostały ogrzane za pomocą warm pack-ów przez
naszą promotorkę dr Edytę Podmokłą. Następnego dnia odnalazłyśmy kolejne martwe pisklę.
Pozostałe pisklęta po otwarciu budki wyciągała do nas dzioby a te z młodych, które były
najsilniejsze wydawały odgłosy informujące o tym, że są głodne. Rodzice karmią swoje pisklęta
gąsienicami znajdującymi się na drzewach, również my chciałyśmy pomóc naszym pisklakom
i znalazłyśmy parę sztuk na drzewie. Próbowałyśmy nakarmić młode, jednak były one za słabe,
aby połknąć pokarm. Widząc stan piskląt, stwierdzono, że pisklęta umrą w ciągu paru dób, a
my przyjdziemy tylko wyczyścić budkę, by w kolejnym sezonie lęgowym nowe ptaki mogły
zbudować tam gniazdo. Możecie sobie tylko wyobrazić nasze miny kiedy kilka dni później dr
Edyta Podmokła powiedziała nam, że pisklęta żyją, co prawda mają niską wagę, ale przeżyły,
a w pobliżu budki znów słychać ćwierkanie rodziców.
Wyjazd na Gotlandię umożliwił nam nie tylko zebranie kluczowych danych do naszych
prac, ale również dość intensywne obcowanie z naturą. Przez ten krótki okres byłyśmy
świadkami narodzin kolejnych pokoleń zwierząt, obserwowałyśmy jak młode pisklęta walczą
o przeżycie oraz jak dwa gatunki ptaków koegzystują na danym terenie.
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