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Understorey bird assemblages in various types of lowland 
tropical forest in Tambopata Reserve, SE Peru (with faunistic notes)

[with 1 text-fig.]

Zespoły ptaków dolnego piętra lasu tropikalnego Rezerwatu Tambopata w południowo-wschodnim Peru
(z uwzględnieniem danych faunistycznych)

A b s t r a c t .  Understorey b ird  assemblages were studied by means of m ist-netting in three 
forest types representing a natu ra l vegetation gradient: from the river (Upper Floodplain 
Forest) to the most elevated areas (Upland Forest type 2) th a t rise to  10 m above the  seasonally 
flooded areas. The abundance of birds and relative wing length decreased, whereas species 
diversity  and the degree of sedentariness increased along this gradient. The ant-followers were 
more common in upper forests, whereas hum m ingbirds and m anakins were more abundant in 
floodplain forest.
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I. INTRODUCTION
*

The aim of the study was to describe the bird community in terms of spe
cies composition and abundance along an altitude and vegetation gradient. 
I  was able to find very few papers devoted to these topics (O r ia n s  1969, K a r r  
1971, L o v e jo y  1974).

I  am very grateful to Dr. Max G u n t h e r  who made this study possible, and 
also to Dr. Scott K. R o b in s o n  and Dr. Eduardo S a n t a n a  C. for their valuable 
comments on the manuscript. I thank Barry W a l k e r , Tansy J . B l is s  and 
K eith H a m b l e r  for their help in the field.
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STRESZCZENIE

Badania prowadzono od połowy listopada 1985 do połowy lutego 1986 
w południowo-wschodnim Peru, na terenie stanu Madre de Dios, w większości 
pokrytego naturalnym  lasem tropikalnym. Obszar ten należy do zlewni Ama
zonki. Terenem badań był rezerwat Tambopata, położony ok. 30 km na SW 
od miasteczka Puerto Maldonado w widłach rzek Tambopata i La Torre, na 
wysokości około 250 m n.p.m. Obejmuje on głównie pierwotny las tropikalny. 
R oczna suma opadów wynosi tu taj 1500— 2000 mm, a średnia temperatura 
roczna 18—24°C. Okres badań przypadł na pierwszą część pory deszczowej. 
Prowadzono je przy użyciu siatek stylonowych do połowu ptaków. Schwytane 
ptaki identyfikowano, znakowano, ważono, oceniano otłuszczenie i stopień 
pierzenia się, mierzono długość złożonego skrzydła i wypuszczano. Sieci były 
zainstalowane w trzech rodzajach lasu, odzwierciedlających gradient roślin
ności w miarę posuwania się od rzeki do wyżej położonych miejsc. Był to wyżej 
położony las zalewowy (Upper Floodplain Forest, UF —PF), las niezalewany 
typu 1 (Upland Forest, type 1; UF—1) i las niezalewany typu 2 (Upland Fo
rest, type 2; UF—2). Ten ostatni położony był najwyżej (kilkanaście metrów 
nad poziomem rzeki) na piaszczystych glebach dawnych, aluwialnych teras 
rzecznych. Las UF—1, położony między dwoma pozostałymi, rósł na słabo 
przepuszczalnej glebie i w porze deszczowej tworzyły się tu  rozległe kałuże 
i sadzawki. Poza tym  wymienione rodzaje lasu różniły się składem gatunkowym 
roślin, struktura roślinności natomiast (np. wysokość drzew, obfitość pod
szycia) była zbliżona. W nisko położonym lesie zalewowym (Lower Floodplain 
Forest, LF—PF) prowadzono tylko sporatyczne obserwacje (Appendix 1).

Liczebność i względna długość skrzydła ptaków malała idąc od terenów 
przy rzece do UF—2 (Tabela I V), a zróżnicowanie gatunkowe i stopień osiad- 
łości (wyrażony procentem retrapów) wzrastał. Wykaz ptaków schwytanych
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w trzech rodzajach lasu przedstawiają tabele I—III. R óżnice w składzie awi
fauny w różnych rodzajach lasu, oceniane na podstawie schwytań w sieci, 
dotyczyły przede wszystkim rzadszych gatunków, najczęściej chwytane na
tomiast dominowały we wszystkich trzech siedliskach. Awifauna odznaczała 
się niezwykle silnym zróżnicowaniem gatunkowym; 662 schwytane ptaki na
leżały do 127 gatunków. Liczba retrapów (11.3%) była stosunkowo niska, su
gerując znaczną mobilność ptaków, pomimo że dla ich części chwytanie przy
padło na porę lęgową. Udział gatunków ptaków, towarzyszących kolumnom 
drapieżnych mrówek (ant-followers), wzrastał w miarę oddalania się od rzeki, 
kolibry (Trochilidae) i gorzyki (Pipriade) natomiast były częściej chwytane 
w lesie zalewowym.

Redaktor pracy: prof. dr Z. Bocheński




