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Wahania czy trendy?
- 45 lat badan parametrów wedrówek ptaków

Fluctuations or trends?
- 45 years of studying parameters of bird migration

Abstraet: Our knowledge about long-term changes in bird populations is still limi-
ted, and in the times of observed climate changes the need for co11ecting information
of this type is obvious. Only changes in population size and migration timing fo11o-
wed by many-year monitoring programs have been described better. However, also in
this case our knowledge is constrained to local populations or the presented results
raise reservations considering methods used. Moreover, a several-year decrease in
the population size is interpreted by conservational organisations as a signal to raise
alarm for the protection of an endangered species. Such a fa11can be indeed a reason
of concern, but it we11 may reflect a short-term decrease phase in continuously
oscillating numbers of the population. A unique opportunity to study long-term
wildlife phenomena (including large-scale monitoring of populations) is provided by
data co11ected for several tens of years at constantly operating bird ringing stations
(including 45-year data from the Operation Baltic stations). In the present paper I
discuss possibilities and conditions in which this type of data can be used as indices
of long-term population changes, and also problem s with interpretation of data on
long-term changes in migration timing.

Key words: bird migration, multi-year monitoring, cycles of population numbers,
timing of migrations.
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Wspólczesna nauka oparta na dwu-, trzyletnich grantach w slabym tylko
stopniu penetruje zagadnienia dlugofalowych zmian parametrów zjawisk
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przyrodniczych. W ornitologii lepiej poznane sa jedynie wieloletnie zmiany
daty przylotu róznych gatunków (np. TRYJANOWSKIet al. 2002, GORDOet al.
2005, MITRUSet al. 2005), zmiany parametrów legów (np. WINKEL& HUDDE
1997, TRYJANOWSKIet al. 2004), oraz zmiany liczebnosci populacji sledzone
w ramach wieloletnich programów monitoringowych (np. SILLETTet al. 2000,
JULLIARDet al. 2003, MITRUSet al. 2005). W pierwszym wypadku, wiele prac
opiera sie na datach pierwszego wiosennego stwierdzenia. Interpretacja da-
nych zebranych ta metoda nastrecza jednak duze trudnosci i nie pozwala
najczesciej odpowiedziec na stawiane przez autorów pytanie o zmiany czasu
przylotu poszczególnych gatunków (SPARKSet al. 2001). O wiele lepsze dane
uzyskiwane sa na stacjach obraczkowania ptaków - pozwalaja one uchwycic
nie tylko najwczesniejsze pojawy, ale równiez kwartyle i mediany przelotu
- miary pozwalajace o wiele precyzyjniej opisywac zmiany fenologii ptasich
wedrówek (SPARKSet al. 2005). Okres legowy nie nalezy do tematu niniejsze-
go opracowania. Jesli chodzi o monitoring liczebnosci populacji, to nasza
wiedza ogranicza sie najczesciej do lokalnych populacji, a dane rzadko moga
byc interpretowane w szerszym kontekscie geograficznym. Doskonalego
przykladu dostarczaja prowadzone z wielka starannoscia metodyczna i trwa-
jace nieprzerwanie od roku 1975 liczenia ptaków w Bialowieskim Parku
Narodowym (TOMIALOJCet al. 1984, TOMIALOJC& WESOLOWSKI1994, 1996,
WESOLOWSKIet al. 2002). Pomimo, ze w tym wypadku prace prowadzone sa na
imponujacej powierzchni blisko dwustu hektarów, wyniki daja nam tylko
bardzo ogólne pojecie o trendach i zagrozeniach w populacjach ptaków le-
snych pólnocnego Podlasia; szacowanie tylko na ich podstawie stanu popula-
cji w pólnocno wschodniej czesci Europy jest oczywistym absurdem. Unikal-
nych danych o liczebnosciach ptaków na wielkich obszarach, dostarczaja od
1961 roku prace Akcji Baltyckiej - programu chwytania i obraczkowania
ptaków w czasie migracji na polskim wybrzezu Baltyku. Podobnych stacji
obraczkowania, choc rzadko prowadzonych od tak dawna i z taka konse-
kwencja metodyczna jest w Europie wiele. W tym kontekscie, zdziwienie
musi budzic fakt, ze w literaturze mamy tak nieliczne dobre analizy danych
naukowych zbieranych w ten sposób. Przyczyna lezala w trudnosciach meto-
dycznych, ale ostatnio, jak sie wydaje, trudnosci te zostaly w duzej mierze
przelamane. Coraz wiecej dowodów swiadczy o tym, ze odpowiednio zbierane
dane stacji obraczkowania moga stanowic pelnowartosciowy material do ana-
liz zmian liczebnosci populacji na wielkich obszarach. Dyskusja tego zagad-
nienia, w której znaczacy jest wklad polskiej ornitologii, jest przedmiotem
pierwszej czesci niniejszego artykulu. Pod koniec tej czesci przedyskutuje
równiez trudnosci zwiazane z dlugoterminowymi badaniami nad zmianami
fenologii migracji. W drugiej czesci chcial bym scharakteryzowac dane uzy-
skiwane w takich dlugookresowych badaniach - w tym wypadku nie tylko te
dotyczace wielkosci populacji i dat migracji poszczególnych gatunków, ale
takze opisujace parametry przelotu, czy dane biometryczne.
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Material

Dane analizowane w niniejszej pracy pochodza z dwu stacji obraczkowania
ptaków zlokalizowanych na polskim wybrzezu Baltyku: Mierzei Wislanej
(54°21'N, 19°19'E) i Bukowa-Kopan (w róznych latach: 54°21'N, 16°17'E lub
54°28'N, 16°25'E - dla opisu srodowisk i dokladnej lokalizacji obu stacji
zobacz BUSSE& KANIA1970, BussE 1994, NOWAKOWSKI2001). W okresie od
jesieni 1961 roku stacje te schwytaly i zaobraczkowaly lacznie ponad milion
ptaków, glównie wróblowych. Ptaki chwytane sa w sieci ornitologiczne, a po
identyfikacji gatunku i, jesli to mozliwe, takze plci i wieku, obraczkowane
oraz wazone i mierzone (dlugosc skrzydla, dlugosc ogona, odleglosc konca
drugiej do ósmej lotki pierwszorzedowej od szczytu skrzydla). Wszystkie stoso-
wane standardy metodyczne i sposoby pobierania pomiarów byly wczesniej
szczególowo opisywane i zostaly zebrane w "Bird Station Manual" (BussE 2000).

Dla porównania uzyto danych uzyskiwanych podczas monitoringu popu-
lacji legowych prowadzonego w Bialowieskim Parku Narodowym (TOMIALOJC
et aL 1984, TOMIALOJC& WESOLOWSKI1994, 1996, WESOLOWSKIet aL 2002).
Badania te prowadzone sa przy pomocy tak zwanej metody kartograficznej
pozwalajacej wzglednie precyzyjnie ustalac liczbe par legowych na 187,5 ha
zróznicowanych biotopowo powierzchni (dla ogólnego opisu metodyki stoso-
wanej w cytowanych pracach, oraz opisu srodowisk na powierzchniach ba-
dawczych zobacz w TOMIALOJCet al. 1984; dla opisu i dyskusji metody karto-
graficzne zobacz w TOMIALOJC1980, NOWAKOWSKI1994).

Czy wyniki obraczkowania ptaków w czasie przelotu
mozna interpretowac jako wskaznik stanu
ich populacji legowych?

Czy chwytania ptaków zerujacych na miejscach odpoczynku odzwierciedlaja
rzeczywista intensywnosc przelotu nad danym obszarem? Czy wieloletnie
i sezonowe dynamiki liczebnosci obrazuja rzeczywista zmiennosc intensywno-
sci przelotu, czy tylko uwarunkowana licznymi czynnikami skutecznosc odlo-
wów? W jakim stopniu intensywnosc przelotu w konkretnym miejscu obrazu-
je ogólna intensywnosc migracji w regionie? Na takie pytania musi odpowie-
dziec sobie badacz, który przystepuje do analizy danych ze stale dzialajacych
stacji obraczkowania ptaków. Rózni autorzy zajmowali w przeszlosci skrajne
stanowiska. Jedni sadzili, ze tego typu material jest do tego stopnia obciazo-
ny przez lokalnie dzialajace czynniki (glównie pogodowe), ze w praktyce
uniemozliwia to poprawne wnioskowanie (ALERSTAMet al. 1973, SVENSSON
1978). Po drugiej stronie stal BUSSE(1990), który wyrazal przekonanie, ze
zarówno wieloletnie, jak i sezonowe dynamiki chwytan moga byc szczególowo
analizowane i interpretowane w szerszej skali populacyjno-geograficznej.
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Obecnie coraz wiecej danych wskazuje, ze nalezy zgodzic sie z tym drugim
stanowiskiem. Porównanie danych z obraczkowania nocnych migrantów
i obserwacji radarowych przelotu daly ogólnie zadawalajaca zgodnosc (ZEHNDER
& KARLSSON2001). Podobnie obserwacje dziennego przelotu sikor zgadzaly
sie z wynikami chwytan w tym samym miejscu (COFTA1985). W dwu pracach
poswieconych przelotowi bogatki (NOWAKOWSKI2002, 2003) przeanalizowalem
wyniki prac 6 stacji obraczkowania polozonych na obszarze od Estonii do
pólnocnej Polski. Na wszystkich tych stacjach wykazalem wysoka zgodnosc
zarówno sezonowych jak i wieloletnich dynamik chwytan, co wskazuje, ze
- przynajmniej w wypadku tego gatunku - dane z konkretnej stacji obracz-
kowania moga byc interpretowane jako reprezentatywne dla duzego obszaru,
a wiec spelniaja wymogi monitoringu wielkoobszarowego. Jednak u wielu
gatunków nie notuje sie tak wielkiej zgodnosci wyników uzyskiwanych
w róznych, czesto stosunkowo blisko siebie polozonych obszarach badan
(WOZNIAK1997, NOWAKOWSKI& BUSSE2002). Dlaczego?

Teren Europy Srodkowej, jest miejscem kluczowym dla poznania wedró-
wek dlugo i srednio dystansowych migrantów legnacych sie na pólnocy
i wschodzie naszego kontynentu. Trasy przemieszczen poszczególnych popu-
lacji u wielu gatunków krzyzuja sie w tym rejonie: w Polsce mozemy obser-
wowac przelot populacji podazajacych ze Szwecji na Balkany i dalej na Bliski
Wschód, ale takze tych przemieszczajacych sie z Rosji do Hiszpanii czy
z Finlandii na Pólwysep Apeninski. Doskonalego przykladu dostarcza rudzik
Erithacus rubecula, u którego stwierdzono krzyzowanie sie w pólnocnej Pol-

. sce przynajmniej 4 tras przelotu tworzacych razem niezwykle skomplikowa-
ny uklad przestrzenno czasowy (REMIsIEwIczet al. 1997, REMIsIEwIcz2002).
Podobne zjawisko krzyzowania tras przelotu wystepuje na przyklad u spie-
waka (Turdus philomelos - BUSSE & MAKSALON1986), drozdzika (Turdus
iliacus - ALERSTAM1993) i gajówki (Sylvia borin - BUSSE 2001). Jak z tego

wynika na stacjach obraczkowania bardzo czesto chwytamy mieszanke popu-
lacji pochodzacych z róznych rejonów geograficznych. N a przykladzie pier-
wiosnka Phylloscopus collybita (SVENSSON2000) pokazal, ze nawet jesli takie
populacje nie sa od siebie zbyt odlegle i nie oddzielaja je znaczace bariery
geograficzne, moga wykazywac odmienne wieloletnie trendy liczebnosci (ryc. 1).
Tak wiec, w przypadku wielu gatunków, wieloletnie trendy liczebnosci uzy-
skiwane na stacjach obraczkowania, moga byc wypadkowa róznych, i czesto
przeciwnych, trendów w populacjach pochodzacych z róznych rejonów geo-
graficznych (WOZNIAK1997, NOWAKOWSKI& BUSSE 2002). Dla gatunków
o bardzo skomplikowanym systemie wedrówkowym pomocna jest jednocze-
sna interpretacja wyników pracy wielu stacji obraczkowania. I tak dla rudzi-
ka na 20 stacjach obraczkowania polozonych w pólnocnej i srodkowej Euro-
pie (Finlandia, Szwecja, Estonia, Lotwa, Litwa, Obwód Kaliningradzki, Pol-
ska, Niemcy, Austria) odnotowano 7 istotnych statystycznie wieloletnich tren-
dów dodatnich i 5 ujemnych (pozostale nieistotne - NOWAKOWSKI& BUSSE2002).
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Rycina 1. Zmiany liczebnosc populacji pierwiosnka w Danii, Szwecji i Finlandii na podstawie
liczen populacji legowej (za SVENSSON2000)

Figure 1. Changes in the size of the population of the Chiffchaff Phylloscopus collybita
in Denmark, Sweden and Finland based on counts of breeding birds (after SVENSSON2000)

WOZNIAK(1997) rekalkulujac wszystkie te dane dochodzi do wniosku, ze
sytuacja tego gatunku na badanym obszarze jest stabilna od kilkudziesieciu
lat. Zwrócmy uwage, ze jesli interpretujemy te dane oddzielnie dla poszcze-
gólnych stacji w 12 na 20 wypadków dojdziemy do blednych wniosków
stwierdzajac, ze liczebnosc populacji rudzika zmienia sie znaczaco w tej cze-
sci Europy. N a dwu stacjach polozonych zaledwie 130 km jedna od drugiej
rudzik pokazal istotne statystycznie, dlugookresowe trendy przeciwne - na
Mierzei Wislanej 37-letni trend ujemny, a w Rybachy 35-letni trend dodatni
(NOWAKOWSKI& BUSSE2002). Tak wiec prawidlowe wnioskowanie wymaga
porównywania wyników z róznych stacji obraczkowania. Jednoczesnie zebra-
nie danych z duzej liczby stacji, przy dobrej znajomosci tras wedrówki dane-
go gatunku, pozwala formulowac wnioski bardziej szczególowe - na podsta-
wie polozenia geograficznego poszczególnych stacji z dodatnimi i ujemnymi
trendami mozna ocenic, w których rejonach geograficznych populacje rudzi-
ka (lub innego gatunku dla którego dysponujemy odpowiednimi danymi) sa
zagrozone, a w których wykazuja tendencje wzrostowe lub sa stabilne.

Porównujac dane z monitoringu prowadzonego na stacjach obraczkowa-
nia i na obszarach legowych musimy zdawac sobie sprawe z jeszcze jednego
faktu. Dane uzyskane w okresie legowym opieraja sie glównie na liczbie par
przystepujacych do legów lub liczby gniazd. Tymczasem dane zbierane na
stacjach obraczkowania opisuja stan populacji jesienia, kiedy dominuja ptaki
mlode, wylegle ostatniej wiosny. Oczywiste jest, ze o liczebnosci jesiennej
populacji decyduje sukces legowy w danym roku oraz przezywalnosc pisklat
w krytycznym okresie po wylocie z gniazda i nie ma prostego przelozenia
miedzy liczba ptaków gniazdujacych i wedrujacych jesienia (szerzej zobacz
BUSSE1980). Z drugiej strony w dluzszym okresie badan wyniki liczen popu-
lacji legowej i populacji w okresie jesiennej wedrówki musza dac podobne
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trendy, przy czym jak mozna sie spodziewac ta druga metoda bedzie dostar-
czac wyników charakteryzujacych sie wieksza wariancja. W tej sytuacji nie
dziwi fakt, ze SVENSSON(2000) porównujac intensywnosci przelotu dla róz-
nych gatunków z danymi z liczen populacji legowych wykazal podobne trendy
dlugookresowe, ale niska zgodnosc w odniesieniu do poszczególnych lat. Po-
dobnie, porównujac dane o liczebnosciach populacji legowej w Bialowiezy
i intensywnosci migracji na najblizej polozonej stacji obraczkowania ptaków -
Mierzeja Wislana (liczba porównywanych lat N =23) stwierdzilem brak zalez-
nosci w poszczególnych latach (korelacja nieistotna lub wrecz ujemna) dla
gatunków migrantów obligatoryjnych takich jak rudzik (R = 0,30) spiewak
(R = 0,30), pierwiosnek (R = -0,26), mucholówka zalobna (Ficedula hypoleuca,
R = 0,38), mucholówka szara (Muscicapa striata, R = 0,26), kapturka (Sylvia
atricapilla, R = 0,09), zieba (Fringilla coelebs, R = -0,22). Jednoczesnie u 5 na
7 wymienionych gatunków wystapily trendy wieloletnie o tych samych zna-
kach, u spiewaka brak trendu na przelocie i dodatni trend w populacji legowej
i tylko u pierwiosnka trendy przeciwne (ujemny na przelocie i dodatni
w populacji legowej). Co wiecej u kosa Turdus merula wystapila nie tylko ogólna
zgodnosc trendów, ale równiez zbieznosc wieloletnich dynamik liczebnosci lego-
wej i intensywnosci przelotu (R = 0,63, p < 0,001), Jesli polaczymy fakty, ze
Bialowieski Park Narodowy lezy ponad 300 kilometrów na poludniowy wschód
od Mierzei Wislanej i ze ptaki z tego obszaru z pewnoscia nie wedruja przez
pobrzeze Baltyku - taka zgodnosc trendów mozna uznac za interesujaca. Po-
wyzszy przyklad jest zreszta doskonala ilustracja prawdy, ze nie wszystkie
zwiazki korelacyjne mozna i nalezy interpretowac jako uklady przyczynowo

. skutkowe (szerzej o tym zagadnieniu zobacz - SPARKS & TRYJANOWSKI 2005)

Dla migrantów czesciowych wyniki obraczkowania na przelotach i liczen
na powierzchni legowej byly jeszcze bardziej zgodne. Typowy przedstawiciel
tej grupy, mysikrólik (Regulus regulus; NOWAKOWSKI& VAHATALO2003), wyka-
zywal scisla korelacje miedzy liczba ptaków na powierzchni legowej w Bialowie-
zy i intensywnoscia jesiennego przelotu na Mierzei Wislanej (R = 0,75 p < 0,001;
ryc. 2) i to pomimo bardzo skomplikowanego wzoru przemieszczen u tego ga-
tunku (REMISIEWICZ& BAUMANIS1996). Mysikrólik jest obligatoryjnym mi-
grantem czesciowym, czyli odsetek migrujacych ptaków jest z roku na rok
mniej wiecej staly. W tym wypadku mozna sie wiec spodziewac korelacji
prostoliniowej i taka w istocie otrzymano (ryc. 2). Inaczej jest u dzieciola
duzego - to gatunek inwazyjny (NOWAKOWSKI& VAHATALO2003), a wiec taki
którego migracja nastepuje tylko w niektóre lata - te o wysokim zageszczeniu
populacji, podczas gdy w latach o niskim i srednim zageszczeniu olbrzymia
wiekszosc osobników jest osiadlych. I rzeczywiscie w latach ze srednia i niska
populacja legowa w Bialowiezy nie obserwowano przelotu na Mierzei Wi-
slanej (wylapywano tylko osobniki miejscowe), podczas gdy wzrost zagesz-
czenia populacji legowej powyzej sredniej laczyl sie z szybkim wzrostem
intensywnosci przelotu na wybrzezu Baltyku (R = 0,85 p < 0,001; ryc. 3).
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Liczebnosc populacji legowej w Bialowiezy

Rycina 2. Korelacja miedzy liczebnoscia populacji legowej mysikrólika w Bialowieskim Parku
Narodowym, a wynikami chwytan tego gatunku na Stacji Obraczkowania

Mierzeja Wislana najblizszej jesieni
Figure 2. Correlation between the size of the breeding population of the Goldcrest Regulus regulus

in Bialowieza National Park, and the results of catches ofthis species in the ringing station Mierzeja Wislana
following autumn
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Liczebnosc populacji legowej w Bialowiezy

Rycina 3. Korelacja miedzy liczebnoscia populacji legowej dzieciola duzego w Bialowieskim
Parku Narodowym, a wynikami chwytan tego gatunku na Stacji Obraczkowania Mierzeja

Wislana najblizszej jesieni
Figure 3. Correlation between the size of the breeding population of the Great Spotted

Woodpecker Dendrocopos major in Bialowieza National Park and the results of catehes ofthis
species in the ringing station Mierzeja Wislana the following autumn
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te same trendy i tylko jeden wynik wyraznie sprzeczny) pokazuje, ze przy
wszystkich zastrzezeniach metodycznych, mozna skutecznie uzywac wyni-
ków obraczkowanie ptaków na przelocie jako wskaznika wielkoskalowych
zmian liczebnosci populacji ptaków wróblowych.

Istnieje jeszcze jedno niebezpieczenstwo zwiazane z interpretacja danych
dotyczacych obraczkowania migrantów czesciowych na przelotach. U grupy
tej potencjalnie mozliwa jest najszybsza ewolucja zachowan migracyjnych
(BERTHoLDet al. 1990). W zwiazku z tym zmiany liczby przelatujacych pta-
ków moga odzwierciedlac zmiany zachowan wedrówkowych, a nie zmiany
wielkosci populacji. U sikory modrej Parus caeruleus stwierdzono znaczace
zmiany liczby ptaków na przelocie. Na 20 stacjach obraczkowania zanotowa-
no 6 spadkowych trendów liczebnosci w srodkowej Europie (w Austrii, Niem-
czech i Polsce) oraz 13 wzrostowych w pólnocnej Europie (Kraje Baltyckie,
Szwecja, Finlandia) i tylko jeden trend nieistotny (NOWAKOWSKI& BussE
2002, ryc. 4). Podobne (spadki na pólnocy, wzrosty na poludniu), choc nie az
tak wyrazne tendencje, stwierdzono u bogatki (NOWAKOWSKI& BussE 2002).
Czy oznacza to, ze pólnocnoeuropejskie populacje modraszek i bogatek sa
w ekspansji, a srodkowoeuropejskie zmniejszaja swoja liczebnosc? W Bialo-
wieskim Parku Narodowym stwierdzono dla obu gatunków istotny wzrost
liczebnosci populacji legowej (dla modraszki - R = 0,66, p < 0,001, ryc. 4),
co moze wskazywac, ze populacje srodkowoeuropejskie równiez wykazuja
wzrost. Spadki intensywnosci przelotu w tej czesci Europy mozna natomiast
tlumaczyc zmianami zachowan migracyjnych sikor. W zwiazku z ociepleniem
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Figure 4. Changes in the size of the breeding population of the BIue Tit Parus caeruleus in
Bialowieza National Park (black squares, thick line of trend) and the intensity of its autumn
migration (measured by the number of caught birds) in the ringing station Mierzeja Wislana
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klimatu w populacjach Europy srodkowej zmniejsza sie prawdopodobnie
udzial ptaków wedrujacych, równoczesnie zas skraca sie dystans wedrówki
tych z Europy pólnocnej. Te dwa czynniki moga w efekcie powodowac spadek
intensywnosci migracji nawet przy wzroscie populacji. Inaczej w pólnocnej
czesci naszego kontynentu - zimy sa tam nadal wystarczajaco surowe, zeby
zmuszac sikory do migracji, a wzrost intensywnosci przelotu odzwierciedla
rzeczywisty wzrost wielkosci populacji.

Jakie trudnosci metodyczne napotkamy przy badaniu
zmian fenologii migracji?

Najczesciej stosowanym kryterium do oceny dlugoterminowych zmian daty
przylotu jest data pierwszego wiosennego pojawu (np. ASKEYEVet al. 2002,
GORDOet al. 2005). Dane tego typu maja kilka waznych zalet: na wielu
obszarach obserwacje dat pierwszego przylotu prowadzone sa od konca XIX
wieku co daje niepowtarzalna szanse sledzenia naprawde dlugookresowych
zmian terminu migracji na przyklad w kontekscie zmian klimatycznych
(ASKEYEVet al. 2002); ponadto fakt pierwszego w danym roku stwierdzenia
jakiegos gatunku, od dawna fascynowal ornitologów amatorów, w zwiazku
z czym nietrudno o wspólczesne dobre (oparte na pracy wielu obserwatorów)
dane na ten temat. Niestety dane tego typu obarczone sa równiez powaznymi
wadami a obserwowane zmiany daty pierwszych wiosennych stwierdzen
wcale nie musza oznaczac zmian terminu przelotu. Przede wszystkim "pierw-
sze stwierdzenie" jako zjawisko o charakterze incydentu jest bardzo silnie
zalezne od intensywnosci obserwacji oraz sprawnosci i umiejetnosci obserwa-
tora (SPARKSet al. 2001). Intensywnosc obserwacji jest zmienna nie tylko
w dlugich okresach czasu, ale moze zalezec od wielu czynników wplywaja-
cych na aktywnosc obserwatorów amatorów - takich jak pogoda, czy daty
wystepowania dni wolnych (TRYJANOWSKIet al. 2005). Trudno znalezc dane
naprawde dlugoterminowe, co do których nie mielibysmy metodycznych wat-
pliwosci w tym wzgledzie. Po drugie, wzrost liczebnosci populacji w oczywisty
sposób zwieksza szanse na stwierdzenia bardzo wczesne, a spadek zmniejsza
taka szanse przy stalym srednim czasie przelotu (HuIN & SPARKS2000,
SPARKSet al. 2001, TRYJANOWSKI& SPARKS2001). Tak dzieje sie w wypadku
kazdego zjawiska malo prawdopodobnego (jakim jest bardzo wczesne stwier-
dzenia jakiegos gatunku ptaka) - przy zwiekszeniu próby szansa jego zaist-
nienia jest wieksza. Co wiecej zmiany srodowiskowe (szczególnie klimatycz-
ne) moga powodowac zwiekszenie zmiennosci terminów migracji w populacji,
przy stalym srednim terminie. To oczywiscie równiez spowoduje przyspiesze-
nie pierwszych stwierdzen przylotu. Reasumujac: nawet zachowujac staran-
nosc metodyczna, nie mozemy byc pewni, ze odnotowywane zmiany czasu
pierwszego stwierdzenia wiosennego odzwierciedlaja odpowiadajace im zmia-
ny sredniego terminu migracji.
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Wymienione problemy metodyczne nie wystepuja, jesli analizujemy dane
dotyczace dynamiki przelotu w calym sezonie migracyjnym lub chociazby
w jego znacznej czesci. Takich danych dostarczaja stale dzialajace stacje
obraczkowania ptaków. Niestety i w tym wypadku napotykamy pewne trud-
nosci metodyczne. Aby precyzyjnie obliczyc srednia, mediane czy kwartyle
daty przelotu, musimy dysponowac narzedziami umozliwiajacymi rozróznie-
nie osobników rzeczywiscie migrujacych, od lokalnych ptaków koczujacych
na danym terenie po zakonczeniu (wiosna) lub przed rozpoczeciem przelotu
(jesien). Na podstawie samych dynamik liczebnosci jest to czesto niemozliwe.
Dobrym wskaznikiem czy chwytane ptaki to migrant y, czy osobniki z lokal-
nych populacji jest analiza otluszczenia. Powszechnie wiadomo, ze ptaki na
przelocie sa lepiej otluszczone, w szczególnosci dotyczy to dalekodystanso-
wych nocnych migrantów. Jak wykazalem dla pokrzewek (NOWAKOWSKI1999)
udzial ptaków otluszczonych (otluszczenie 3 i wiecej w 9 stopniowej skali
SEEN - zobacz BUSSE 2000) gwaltownie rosnie z poczatkiem migracji, co
pozwala dosc precyzyjnie ten poczatek wyznaczyc. Metoda ta okazala sie
równiez skuteczna dla wyznaczania poczatku przelotu dziennych migrantów
przemieszczajacych sie metoda od krzaka do krzaka, które nie otluszczaja sie
tak znacznie w czasie wedrówki. W tym wypadku poczatek przelotu nie jest
tak wyraznie zaznaczony przez wzrost udzialu osobników mocno otluszczo-
nych (których w ogóle jest bardzo malo), ale analiza zmian sredniego otlusz-
czenia dla bogatki pokazala wyrazny wzrost tego parametru w momencie
rozpoczecia przemieszczen (NOWAKOWSKIw przygotowaniu).

Charakterystyki dlugookresowych zmian
parametrów wedrówki

W roku 1990 Busse przedstawil zmiany intensywnosci przelotu mysikrólika
na Mierzei Wislanej. Jak wynika z prezentowanych przez autora danych
intensywnosc przelotu na poczatku badan (od 1961) byla wysoka, ale szybko
spadla do roku 1971. Nastepnie w polowie lat siedemdziesiatych nastapil
gwaltowny wzrost i ponowny spadek z bardzo niska intensywnoscia przelotu
w latach osiemdziesiatych. Generalnie dla calego 28 letniego okresu zanoto-
wano niewielka tendencje spadkowa (BUSSE 1990). Dalsze lata przyniosly
dalsze dane: kolejny silny wzrost z maksimum w roku 1992 i "katastrofalny
spadek" w koncu lat dziewiecdziesiatych (ryc. 5). Analizujac material z cale-
go 37-letniego okresu stwierdzimy brak trendu wieloletniego, ale badacz
rozpoczynajacy prace np. w roku 1963 i kontynuujacy badania przez 13 lat
(okres trudny do wyobrazenia w dobie mody na krótkie 2-3 letnie projekty
badawcze) stwierdzi gwaltowna ekspansje mysikrólika w Europie. Jednak,
jesli ten sam badacz rozpoczalby zbieranie materialów w roku 1975, po 15
latach nabralby pewnosci, ze mysikrólik w Europie jest gatunkiem skrajnie
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zagrozonym, wymagajacym najpilniejszej pomocy (ryc. 5). W istocie jednak
- co stalo sie oczywiste dopiero po blisko 40 latach badan - mysikrólik jest
gatunkiem o wyraznym kilkunastoletnim cyklu liczebnosci. A trend? Na
dwadziescia stacji obraczkowania polozonych w Europie srodkowej i pólnoc-
nej zanotowano dla tego gatunku 5 trendów ujemnych, piec dodatnich i 10
nieistotnych statystycznie (NOWAKOWSKI& BUSSE2002). U modraszki w la-
tach 1963-1997 zanotowano 4 wyrazne cykle, kazdy charakteryzujacy sie
dwoma szczytami - pierwszym wiekszym i drugim mniejszym (ryc. 6).
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Rycina 5. Fluktuacje intensywnosci jesiennego przelotu mysikrólika na Stacji Obraczkowania
Mierzeja Wislana

100% =srednia z badanego okresu
Figure 5. Fluctuations of the intensity of the autumn passage of the Goldcrest Regulus regulus

in the ringing station Mierzeja Wislana
100% =mean from the studied period
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Rycina 6. Fluktuacje intensywnosci jesiennego przelotu modraszki na Stacji Obraczkowania
Mierzeja Wislana
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Figure 6. Fluctuations of the intensity of the autumn passage of the Blue Tit Parus caeruleus

in the ringing station Mierzeja Wislana
100% =mean from the studied period
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Dopiero tak dlugi okres badan pokazuje, ze opisany cykl kryje w sobie gene-
ralna tendencje spadkowa (o jej przyczynach pisalem wczesniej), co w krót-
szym okresie skutecznie maskuja kolejne maksima i minima (ryc. 6). Czy
opisywane cykle dlugookresowe sa charakterystyczne tylko dla jesiennych
populacji migrantów czesciowych, czy wystepuja równiez u migrantów obli-
gatoryjnych na legowiskach? Analiza 25 lat zmian liczebnosci pierwiosnka
w Puszczy Bialowieskiej pokazuje wyrazny cykl z 7 maksimami i brak tren-
du wieloletniego. Oczywiscie nie wszystkie gatunki wykazaly tak wyrazna
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Rycina 7. Fluktuacje liczebnosci populacji legowej pierwiosnka
w Bialowieskim Parku Narodowym
100% =srednia z badanego okresu

Figure 7. Fluctuations ofthe Chiffchaff Phylloscopus collybita breeding population
in Bialowieza National Park

100% =mean from the studied period

cyklicznosc zmian liczebnosci - u wielu zmiany te mialy charakter "chaotycz-
ny", ale w kazdym wypadku dopiero bardzo dlugi okres badan ujawnial rze-
czywiste dlugookresowe trendy dodatnie lub ujemne. O przyczynach powsta-
wania cyklicznych zmian liczebnosci ptaków wróblowych nie wiemy nic. Zjawi-
sko do tej pory nie bylo opisywane dla ptaków, z wy,jatkiem migrantów inwa-
zyjnych (takich jak sowa sniezna Nyctea scandiaca - KERLINGERet al. 1985).
Cykle takie znane sa jednak wsród owadów, gryzoni i wielu ssaków drapiez-
nych (liczne przyklady mozna znalezc w JEDRZEJEWSKA& JEDRZEJEWSKI2001).

Badania Akcji Baltyckiej dostarczaja równiez systematycznie zbieranych
danych o zmianach róznych parametrów wedrówki. Analizujac szybkosci mi-
gracji bogatki w latach 1961-1997 stwierdzilem niewielka tendencje spadko-
wa, ale równiez w tym wypadku mozna bylo odnotowac kilku- kilkunastolet-
nie okresy wzrostu wartosci tego parametru (ryc. 8, NOWAKOWSKI2001). Ana-
lizowane przeze mnie dane biometryczne pokazaly kilkudziesiecioletnie istot-
ne statystycznie trendy dodatnie i ujemne, przy braku zmian systematycznych
w okresie 37 lat. Taki charakter mialy zmiany dlugosci skrzydla (dla calego
okresu R = 0,05, ryc. 9), ale takze otluszczenia, masy ciala bez tluszczu itp.
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Rycina 8. Szybkosc migracji bogatki (za NOWAKOWSKI2001)
Linia ciagla - ogólny 35 letni trend malejacy; linie przerywane - dwa lokalne trendy rosnace:

11 i 7 letni

Figure 8.Migration speed in the Great Tit Parus major (after NOWAKOWSKI2001)
Continuous line - general 35-year decreasing trend; dashed lines - two local increasing trends:
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Rycina 9. Zmiany dlugosci skrzydla W latach 1967-2003 u migrujacych samic bogatek (lacznie
stacje Mierzeja Wislana i Bukowo-Kopan)

Linia pogrubiona - 27 letni trend rosnacy (Korelacja Spearmana R = 0,59, p = 0,002); linia
cienka - 15 letni trend malejacy (R = -0,51,p = 0,050)

Figure 9. Changes during 1967-2003 in the wing length of migrating females of the Great Tit
Parus major (stations Mierzeja Wislana and Bukowo-Kopan jointly)

Thick line - 27-year increasing trend (Spearman rank correlation: rs = 0,59, p = 0.002); thin
line - 15-year decreasing trend (rs = -0.51, p = 0.050)

(NOWAKOWSKIW przygotowaniu), Cykliczny charakter zmiany czasu wedrówki
skowronka Alauda arvensis ujawniaja materialy zbierane od konca XIX wie-
ku w okolicach Kazania (AsKEYEVet al. 2002). Krzywa zmian daty wykazuje
kilkunastoletni cykl z amplituda dochodzaca do 20 dni (ryc. 10). Te wszystkie
przyklady pokazuja, ze cyklicznosc jest cecha charakterystyczna dla wielolet-
nich zmian parametrów biologicznych u ptaków i dotyczy nie tylko liczebno-
sci populacji.
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Rycina 10. Data przylotu skowronka w dystrykcie Kazanskim (za AsKEYEVet al. 2002)
Figure 10: The arrival data of the Skylark Alauda aruensis in the Kazan distict

(after ASKEYEVet al. 2002)

Odpowiadajac na tytulowe pytanie: wahania czy trendy?: oczywiscie
trendy, ale czestokroc zamaskowane przez nie mniej od nich interesujace
cykle wieloletnie lub przez zmiany parametrów o charakterze "losowym".
"Losowe" zmiany parametrów zaleza od trudno przewidywalnych i z punktu
widzenia ptaków rzeczywiscie losowych czynników srodowiskowych - takich
jak pogoda (SAETHERet al. 2005). Moga byc tez wyrazem naszej niewiedzy co
do licznych czynników stymulujacych zjawisko lub skutkiem uproszczenia
modelu, za pomoca którego chcemy zjawisko to opisac.

Podziekowania. Jestem winien wyrazy wdziecznosci pro f. dr. hab. Przemy-
slawowi Busse za uwagi do tego tekstu i wiele lat interesujacej dyskusji na
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komentarze, które pozwolily pelniej przedstawic dyskutowane zagadnienia.
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