
ACTA ZOOL. CRACOV. 27 11 187—206 KRAKÓW, 31. I. 1984

Roch MACKOWICZ, Rudolf KLAROWSKI and Krystyna SŁAWIŃSKA

The Mute Swan Cygnus olor (GMELIN 1789) on Lake Luknajno 
(North-eastern Poland)

[with 3 text-figs.]

Łabędź niemy Су gnus olor (GMELIN, 1789) na jeziorze Łuknajno 
(północno-wschodnia Polska)*

A b s t r a c t .  The population of Mute Swans on Lake Łuknajno consists of breed
ing birds (on the average c. 20 pairs), flocks of non-breeding, moulting birds, which 
numbered as many as 1756 specimens in 1968, and spring and autumnal migrants 
(c. 1000 birds in the autumn). The number of breeding birds was found to be on the 
increase, which manifested itself by their colonial nesting on the island. A fall in the 
size of non-breeding flocks observed in the last few years is connected with a change 
in the habits of the Swans, which have begun showing a preference for the littoral 
shallows of the Baltic.

I. INTRODUCTION

Not many ornithological reserves enjoy such renown as does Lake 
Łuknajno (Łukniany). This is so owing to its largest wild population of 
the Mute Swan on the European continent (SOKOŁOWSKI, I960; HIL- 
PRECHT, 1970). Numerically strong populations of the Mute Swan are of 
particular importance now, for in most Central European countries flocks 
of these birds have been derived from introduced couples (SZIJJ, 1963; 
BAUER and GLUTZ z. BLOTZHEIM, 1968; HILPRECHT, 1970; SCHERNER, 
1980).

In spite of the international importance attached to Lake Łuknajno 
as a refuge of Swans (HEINROTH, 1922, 1928; v. SANDEN, 1939; TI
SCHLER, 1941; SOKOŁOWSKI, 1958, I960; BERGLUND et al., 1963; 
BAUER and GLUTZ v. BLOTZHEIM, 1968; HILPRECHT, 1970; MATHIAS- 
SON, 1973a), there is, as yet, no adequate estimation of the numbers of 
breeding pairs, the size of moulting flocks and the numbers of migrants 
stopping on the lake.

* Praca w ykonana w ram ach Problemu MR.II.3
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STRESZCZENIE

Jezioro Łuknajno (Łukniany) jest znanym  m iejscem  przebyw ania du
żych stad łabędzi niemych. Zróżnicowane oceny wielkości stad  i liczeb
ności par lęgowych, podaw ane przez różnych autorów , wym agały do
kładniejszego prześledzenia zmian sezonow ych w populacji łabędzi Łuk- 
najna. W  tym  celu zestawiono dostępne wyniki liczeń dokonyw anych 
przez strażników  rezerw atu, leśników i ornitologów, zaw arte w doku
m entacji W ojew ódzkiego K onserw atora Przyrody w  O lsztynie oraz w li
teraturze (tab. I). Zmiany liczebności łabędzi w cyklu  rocznym  badano 
w roku 1977, od chwili stopienia lodu wiosną do ponownego zam arznię
cia w zimie. Liczenia przeprow adzano z ambon obserw acyjnych za pomo
cą lunety w odstępach dwutygodniowych. W ynikiem  tych  badań jest 
w yodrębnienie 4 ugrupow ań łabędzi niem ych na  jeziorze: par lęgowych, 
nielęgow ych stad pierzących się, m igrantów  w iosennych i m igrantów  je 
siennych. Dzięki kartografow aniu ustalono w ystępow anie 22 par lęgo
wych, zasięgi ich terytoriów  i m iejsca przebyw ania ptaków  pierzących 
się (ryc. 1). Pary  lęgowe preferu ją zachodni i południow y brzeg, zaś p ta
ki nielęgowe i m igrujące północny i zachodni. W ybór tych  brzegów nie 
jest uzależniony od w ystępow ania szerszych pasów trzcin lub obfitszych 
żerowisk, lecz unikaniem  przez łabędzie m iejsc o większym  falowaniu. 
Dzięki płytkości (x =  0,6 m) dno jeziora Łuknajno jest dostępne dla ła 
będzi w 92%  sw ej powierzchni (627 ha). Łąki podwodne 4 zespołów ra 
m ienic porasta ją  84%  powierzchni jeziora. Ze względu na głębokość, dla 
żerow ania łabędzi jest dostępne 527 ha łąk (77%), co odpowiada średnio 
liczbie 17,22 łabędzi/10 ha łąk podwodnych.
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W  okresie 80 lat liczeń w yróżniono 3 okresy liczniejszego gnieżdże
nia się łabędzi na jeziorze: w latach 1928— 1932, 1954— 1956 i 1963— 1968 
(ryc. 2a i 2b). W zrost liczby par łączył się z kolonijnym  gnieżdżeniem się 
na m ałej wyspie (40 arów) pew nej liczby łabędzi, k tóre m iały tu  na j
m niejsze tery to ria  lęgowe w skali światowej (np. w roku 1955 terytorium  
gniazdowe na wyspie w ynosiło średnio 71 m2). Efemeryczność w ystępo
wania dużej koncentracji gniazd na w yspie zależy nie tylko od liczebnoś
ci dojrzew ających płciowo nielęgow ych łabędzi, ale również od często
tliwości zakłóceń cyklu gniazdowego na wyspie przez człowieka.

Średnia liczebność par lęgow ych na jeziorze Łuknajno wynosi 33,5 
(tab. II, ryc. 2a), a nielęgow ych pierzących się stad łabędzi 763 ptaki 
(tab. II, ryc. 2b). Stada nielęgowe koncentru ją się na jeziorze od czerwca 
do sierpnia, a we w rześniu rozpoczynają odlot.

Przelot m igrantów  jesiennych trw a od października do listopada. Od
lot ostatnich łabędzi następuje w grudniu (w roku 1978 w  styczniu) (ryc. 
3). W ielkość stad m igrujących trudno jest bez znakowania ustalić ze 
względu na możliwość przebyw ania jeszcze na jeziorze pierzących się 
łabędzi i par lęgowych. Stado m igrantów  jesiennych może jednak docho
dzić do 1300 ptaków. W  roku 1977 stw ierdzono tylko 240 łabędzi m igru
jących przy łącznej liczbie 800 przebyw ających w tedy na jeziorze p ta
ków. Średnia liczba populacji jesiennej wynosi 867 łabędzi (tab. II, ryc. 
2c). Znacznie trudniej ocenić liczebność m igrantów  w iosennych ze wzglę
du na przebyw anie na jeziorze już par lęgow ych i pojaw ianie się p ierw 
szych łabędzi nielęgowych. M igrantów  w iosennych jest m niej niż jesien
nych — w roku 1977 było 150 łabędzi przelotnych w stadzie wynoszą
cym 218 ptaków  (ryc. 2c, ryc. 3).

Od połow y lat 70. obserw uje się spadek liczebności łabędzi na jez. 
Łuknajno, związany niew ątpliw ie ze w zrastaniem  liczebności stad pie
rzących się łabędzi na południowym  w ybrzeżu Bałtyku.
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