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Zygm unt Grodziński

The annual life cycle of Rooks Corvus frugilegus L in n a e u s ,  1758 and Jackdaws 
Corvus monedula L in n a e u s ,  1758 in the town of Cracow

[W ith 9 text-figs.]

Roczny cykl życiowy gawronów Corvus frugilegus L in n a e u s , 1758 i kawek Corvus monedula L in n a e u s , 1758
w mieście Krakowie

A b s t r a c t .  Rooks and Jackdaw s form loose groups in the Cracow area all the year round 
except for the breeding season proper. They roost together and then fly in groups to their 
feeding grounds, proceeding by separate b u t constant routes. The breeding birds roost in the 
centre of the town, in the town gardens called “P lan ty ” . An a ttem p t was made to explain 
th is choice of roosts by their favourable microclimate. The gradual foundation of pre-roosting 
places in the “P lan ty ” is presented. The mom ent and m anner of the abadonm ent of the roosts 
by  the breeding birds on 12 October was observed. The reasons why Jackdaw s build their 
nests much later than  do the Rooks have been reduced to their m ethod of providing themselves 
w ith building m aterial. The setting-in of groundfrost brings about an invasion of Rooks and 
Jackdaw s in the built-up areas to the town, in search of food. The birds clearly prefer places 
abounding in food and  having convenient observation posts. The in tensity  of invasion increased 
each tim e w ith the increase in frost and in the  thickness of snow layer.
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I. PROBLEM

Jackdaws and R ooks form loose groups of birds whose abundance and be
haviour draw much more attention of inhabitants of Cracow than does the 
presence of Sparrows, Tits, Blackbirds and Starlings. Only half-wild Pigeons 
i*
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STRESZCZENIE

R oczny cykl życiowy gawronów i kawek związanych z Krakowem rozpada 
się na dwa okresy — rozród i zimowanie. Pod koniec pierwszego okresu naliczono 
podczas przelotów na nocleg do centrum miasta ponad 3800 osobników. Liczba 
zimujących i żerujących w mieście ptaków przekracza 9100 osobników (ta
bela III). Wśród nich znajduje się nieokreślona bliżej liczba ptaków lęgowych, 
a większość stanowią przybysze ze wschodu. Ptaki z tej grupy nocowały w las
kach na południowo-wschodnim obrzeżu miasta, w odległości 8,4 km od nocle
gów letnich (ryc. 1).

W miejscach noclegowych rosną prawie wyłącznie drzewa liściaste, a sfa
lowania terenu osłaniają je od wiatrów. Stwierdzono, że już pod koniec kwietnia 
samce kawek lęgowych nocują na Plantach, później dołączają się do nich nie
liczne rodziny gawronów. Z wolna i stopniowo rozwijają się dwa miejsca przed- 
noclegowe, skąd ptaki lecą gromadnie na właściwy nocleg. W październiku 
(12) ptaki lęgowe opuściły Planty i przeniosły się do zimowych noclegowisk 
(ryc. 2: R , P R I, II).

Przeloty na nocleg ptaków zarówno lęgowych, jak i zimujących, kontrolo
wane w pięciu punktach miasta, charakteryzują następujące dane: Przeloty 
zaczynają się co najmniej na godzinę przed zachodem słońca. W pierwszej 
połowie tego czasu ciągną w zasadzie pojedyncze osobniki lub małe grupki, 
później liczne stada różnej wielkości. W miejscu zbiórek stada lecące różnymi 
trasami lądują w czasowej kolejności przybycia i mieszają się ze sobą. Ciągi 
kończą się koło zachodu słońca, a na niektórych trasach zimowych przeciągają 
się poza ten termin (ryc. 3—7).
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Gawrony budują gniazda otwarte w postaci solidnych, i trwałych czasz, 
kawki ukryte w zakamarkach budynków lub dziuplach w sposób raczej niedbały. 
Gawrony, ptaki krępe i silne, łamią z łatwością swoim mocnym dziobem gałęzie 
i wyrywają pęki trawy z korzeniami i ziemią. Natomiast kawki lżejsze i smukłe, 
obdarzone słabszym dziobem, raczej zbierają nim materiał budulcowy z ziemi. 
Mrozy wczesnowiosenne wiążą ten materiał w grudzie, a śnieg przykrywa 
go całkowicie. W tym  można dopatrywać się przyczyny, że kawki rozpoczynają 
budowę gniazd znacznie później niż gawrony.

Zespół zimujących ptaków żeruje początkowo na podmiejskich polach 
i łąkach. Pierwsze przymrozki w trzeciej dekadzie października powodują, że 
ptaki zaczynają zapuszczać się w zabudowane tereny miasta w liczbie szybko 
rosnącej. Kontrola inwazji w dwu większych parkach i przeszło dwukilometro- 
wym ciągu ulic daje wgląd w przebieg i mechanizm tego zjawiska (ryc. 8 i 9, 
tabela Y). Stopień zagęszczenia ptaków, przede wszystkim gawronów, w te
renach zabudowanych odznacza się wielką różnorodnością. Ptaki unikają 
ciasnych, zagubionych wśród ścian domów podwórzy. Odwiedzają natomiast 
wszystkie ogrody, zadrzewione zieleńce, place targowe, obszerne podwórza,
0 ile znajduje się tam dostępny dla nich pokarm i dogodne punkty obserwacyjne 
w postaci drzew, dachów, kominów, anten, z których bacznie śledzą, co dzieje 
się w okolicy. Pokarm, początkowo naturalny, składa się z owadów, mięczaków
i dżdżownic ukrytych w trawie lub w opadłych liściach. W ciągu zimy stale 
dostępne są odpadki kuchenne w pojemnikach na śmieci i pokarm podawany 
przez mieszkańców. W dziesięciu odcinkach ciągu ulic o urozmaiconym typie 
urbanistycznym obecność żerujących ptaków wahała się w porannych godzinach 
w lutym, miesiącu najtrudniejszym dla nich, od 4,7—52,0 osobników dziennie 
(tabela V). Obok gawronów żerowały stale kawki, ale stanowiły tylko 2,1— 
2,7% zespołów. Natomiast w drugiej połowie marca, kiedy gawrony zostały 
tylko przy gniazdach, kawki dalej żerowały tutaj i zbierały materiał na gniazda 
aż do połowy kwietnia. -

Gawrony i kawki reagują zdecydowanie na cykliczne zmiany w nasileniu 
światła, które zachodzą w ciągu roku, a także w ciągu jednego dnia (fotope- 
riodyzm). Do pierwszej grupy należą migracje wiosenne i jesienne oraz rozród, 
do drugiej przeloty między miejscami noclegowymi a żerowiskiem. Część na
szych gawronów przechodzi dwa razy okres toków, poronny w jesieni i właściwy 
na wiosnę. Cykl rozrodu kawek zaczyna się tylko raz na wiosnę, ale w terminie 
przesuniętym blisko o miesiąc w porównaniu z gawronami. Anomalie klima
tyczne, jako czynnik modyfikujący fotoperiodyzm, mogą przyspieszyć lub opóź
nić ten proces, a duży śnieg może nawet przerwać na kilka dni budowę gniazd 
gawronich.

Gawrony łączą się doraźnie w grupy na zasadzie “passive cooperation” 
up. przy żerowaniu, podobnie kawki przy zbieraniu budulca na gniazdo. Ptaki 
tworzą z łatwością stada mieszane, liczące setki i tysiące sztuk, szczególnie 
w okresie migracji lub podczas zbiórek przednoclegowych. W tym drugim przy
padku ptaki muszą się uspokoić i wyciszyć, zanim zdecydują się na odlot do
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miejsca noclegowego. Decyzja nie dojrzewa u wszystkich jednocześnie i w jed
nakowym stopniu. Jeżeli nawet zerwie się grupka ptaków już zdecydowanych, 
większość nie przyłącza się do nich. Dopiero sygnał odlotu którejś kolejnej 
pociąga resztę za sobą (tabela I). Jeszcze silniejsze rozbieżności nastroju zdra
dzały ptaki opuszczające Planty dnia 12.10. Jedne ptaki leciały wprost do zimo
wego noclegowiska, inne krążyły długo nad dotychczasowym, inne nawet 
siadały tam na kilka minut. Ostatecznie jednak wszystkie porzuciły Planty 
(tabela II). Ptaki nie kierowały się zatem automatycznie zachowaniem osob
ników zdecydowanych do odlotu. Wahały się, ociągały przez kilkanaście mi
nut, wreszcie uległy ich przykładowi. Stado kawek i gawronów nie jest wobec 
tego zwartym i w pełni zdyscyplinowanym zespołem, czym różni się zasadniczo 
od stada szpaków.
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