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Nesting of Black-headed Gull Larus ridibundus L.
(3 text-figs., pls. VI—XII)

Gnieżdżenie się mewy śmieszki Larus ridibundus L.

Гнездование озёрной чайки Larus ridibundus L.

INTRODUCTION

The objective of the study presented in this paper was to investigate the 
nesting of the Black-headed Gull Larus ridibundus L., especially the adaptive 
abilities of this bird as regards both the choice of nesting colony site and the 
situation and building of particular nests. The further purpose of the study 
was to find out the common features of the nests built under various conditions, 
the features that might be assumed as characteristic of this species of birds.

The Black-headed Gull is a species widely distributed over the Palaearctic 
region, and as results from recent observations it has been extending its range 
northwards. I t  seems that this expansion is not stimulated by climatic changes 
but caused by a considerable, general, biologic dynamics of this species. One 
of the sources of this dynamics and tendency towards expansion may be a marked 
adaptive ability of the Black-headed Gull so far as nesting is concerned.

I wish to express my hearty gratitude to Prof. K. S ta rm a c h ,  Director of 
the Institute of Water Biology of the Polish Academy of Sciences, for enabling 
me to collect material in the pond area under the administration of the Insti
tute. I also owe thanks to Mr. J. N o sk iew i cz, custodian of the West-Pomorze 
Museum in Szczecin, who enabled me to visit the colony of Black-headed Gulls 
in the vicinity of Szczecin.

LOCALITIES

The material for this study consists of the observations made at several 
colonies of Black-headed Gulls situated on the ponds at Gołysz, on the artifi
cial water reservoir at Goczałkowice, both in Silesia, as well as on the sedimen-
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STRESZCZENIE

Autor stara się zbadać dwa zagadnienia: możliwości przystosowawcze 
śmieszki do gnieżdżenia się w różnych warunkach oraz wynalezienie cech 
wspólnych charakterystycznych dla gniazd śmieszki.

Z punktu widzenia stada możliwości przystosowawcze objawiają się przede 
wszystkim w wyborze miejsca na założenie kolonii. R ozmaitość miejsc wybie
ranych jest bardzo duża. Od rzadko zarośniętych głębszych wód, przez gęsto 
zarośnięte płycizny, żwirowiska, do trawiastych wysepek oraz od zacisznych, 
z dala od ludzi położonych jeziorek, przez zagospodarowane stawy rybne do 
wód przemysłowych w pobliżu wielkich i hałaśliwych zakładów przemysłowych 
(fot. 1—2). Wielkości rozmaitych kolonii są zestawione w tabeli 1. Z punktu 
widzenia pary budującej gniazdo, możliwości przystosowawcze w wyborze 
miejsca na usytuowanie gniazda i doborze budowlanego materiału są jeszcze 
większe. Wachlarz miejsc wybieranych przez ptaki oraz związanych z nimi 
typów gniazd, gdzie obok trzech typów zasadniczych, tj. budowanych na twar
dym gruncie (fot. 3— 4), na kępach roślinnych (fot. 5) i gniazd pływających 
(fot. 6), występują jeszcze inne warianty, wskazuje na bardzo dużą plastyczność 
instynktu gnieżdżącego się ptaka. Zupełnie podobnie przedstawia się sprawa 
doboru materiału do budowy gniazda (tabele 2 i 3).

Po eliminacjach rozmaitych cech gniazd śmieszki, jedynie średnica we
wnętrzna czaszy gniazda wykazuje większą stabilność (fig. 2) przy dużej roz
piętości innych wymiarów, np. średnicy zewnętrznej gniazd (fig. 1) i różnorod
ności materiału, usytuowania itp. Wymiary średnicy wewnętrznej i zewnętrznej 
gniazda są od siebie niezależne (tabela 4). Średnica wewn ętrzna czaszy gniazda 
wykazuje jedynie nieznaczną korelację z ilością ja j w gnieździe (tabela 5). 
Wymiar średnicy wewnętrznej czaszy gniazda, jako zależny od wrodzonego 
sposobu formowania gniazda i wielkości ptaka, jest w przypadku śmieszki cechą 
najbardziej charakterystyczną. Średnia arytmetyczna dla 116 gniazd wynosi 
14,78 cm przy odchyleniu znamiennym 0,82 cm. Średnica zewnętrzna gniazda 
uzależniona jest od jego usytuowania (fig. 3).

Na zakończenie autor omawia występowanie u śmieszek lęgów mieszanych. 
Okazuje się, że lęgi takie, składające się ze zniesień dwu samic śmieszki do tego 
samego gniazda, stanowią kilka procent ogólnej ilości zniesień (tabela 6). Śmieszki 
mogą też składać ja ja  do gniazd innych gatunków ptaków, m. in. do porzuco
nych gniazd perkozów dwuczubnych z zaziębionymi jajam i (fot. 10).
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