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WSTĘP 

Badania nad wędrówkami ptaków na polskim wybrzeżu Bałtyku, noszące 
nazwę Akcji Bałtyckiej, rozpoczęto w 1960 r. na mierzei jeziora Ptasi Eaj koło 
Górek Wscłiodnich. Od roku 1961 w ramacłi Akcji pracowało w okresie jesien
nym** po kilka terenowych placówek badawczych, zwanych punktami Alccji 
Bałtyckiej, w skrócie „punktami". Wyniki, uzyskane w 1960 r. zostały już 
opracowane (BUSSE, GROMADZKI, SZULC, 1963). Obecnie zespół uczestników 
Akcji przystępuje do publikacji rezultatów badań przeprowadzonych w latach 
1961-1967. Z okresu tego ogłoszono dotąd drukiem sześćdziesiąt cztery pozycje. 
Są to sprawozdania, notatki i prace oparte na drobnej części materiału lub 

* Prace Akcji Bałtyckiej. Nr 14. 
** Od 1963 r. pracowały także punkty wiosenne. Wyniki badań nad wędrówkami 

wiosennymi zostaną opublikowane oddzielnie. 
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232 Przemysław Busse, Wojciech Kania 2 

pojedynczj'cli obserwacjacli (patrz GROMADZKI, 10R»5), albo też stanowiące 
jmblikaeje materiałowe, o])ejinnjące surowy, iiporza^dkowany jedynie materiał 
(BUSSE, GROMADZKI, 1900). 

Niniejsza publikacja ma stanowić wstęp do serii monograficznych opra
cowań wędrów^ek poszczególnych gatimków ptaków na polskim wybrzeżu 
Bałtyku; ma spełniać względem nich rolę części metotlycznej. Opracowania 
te, nazwane opracowaniami standardowymi, będą posiadały wsjiólny schemat, 
w jednakowy sposób będą przedstawiały pewne problemy i będą ])ról)owały 
rozwiązać je tymi samymi metodami. Zebranie w jednej pracy opisów terenu 
i metod oraz wyjaśnień podstawkowych sposobów przedstawienia i opracowania 
zagadnień, a więc informacji dotyczących w większym lub mniejszym stoi)niu 
wszystkich opracowań standardowych, pozwoli na uniknięcie wielokrotnego 
])Owtarżania tych samych danych w kolejnych pracach. Poszczególne opra
cowania standardowe nie muszą wykorzystywać kompletu niżej jiodanych 
wiadomości, nie muszą zawierać wszystkich elementów schematu, mogą rozwa
żać nie uwzględnione w nim problemy lul) stosować nieco inne sposoby opra
cowania materiału, -w zależności od specyfiki wędrówki gatunku. Zasadnicza 
jednolitość sposobu opracowania danych ułatwi w przyszłości przygotowanie 
publikacji syntetycznych, omawiających wybrane zagadnienia dotyczące 
większj^cli grup gatunków. 

Eozpoczęty przez niniejszą publikację cykl opracowań standardowych 
wi-az ze sprawozdaniem z obrączkowania ptaków (BUSSE, GROMADZKI, LOOO) 
i będącymi w przygotowaniu: przeglądem gatunków oljserwowanych i chwy
tanych w czasie Akcji Bałtyckiej oraz zestawieniem materiałów biometrycz-
nycli gatunków nielicznie chwytanych, będą stanowić wstępne opracowanie 
podstawowego materiału zgromadzonego podczas Akcji w okresie jesieni 1901-
1964. 

Materiał ten został zebrany przez wymienione niżej osoby, którym serdecz
nie dziękujemy w imieniu wszystkich, którzy w przyszłości będą korzystali 
z rezultatów ich bezinteresownej pracy. 

1'rzez wszystkie siedem jesiennych sezonów w terenowycli pracach Akcji Bałtyckiej 
wzięli udział: Przemysław BUSSE, Roman HOŁYTŚSKI, Wojciccli KANIA. 

Przez sześć sezonów w pracacli Akcji uczestniczyli: Maciej GROMADZKI, Jadwiga MA-
CHALSKA, Czesław NITECKI i Stefan STRAWIŃSKI. 

W cii^gu pięciu sezonów podczas Akcji pracowali; Anna IIALBA, Ryszard HALBA, Ewa 
HEKMAN. 

Przez cztery sezony pracowali: Joanna JABŁOŃSKA, Bolesław JABŁOŃSKI, Barbara 
KANIA, Joanna KANIA, Jan KOZŁOWSKI, Bogumiła OŁECII, "Waldemar OŁECII. 

W ciągu trzech sezonów w pracach Akcji Bałtyckiej wzięli udział: Celestyn BEOŻEK, 
Teodozja BUSSE, Joanna CZAJA, Anna FEDTK^ Stanisław FEDTK, Maria PIKSZT, Jadwiga 
GTEOMADZKA, Joanna HERNES, Jerzy OKULEWICZ, Tadeusz PLEWKA, Jerzy PRZYBYSZ, Jan 
RAFIŃSKI, Witold ROZTWOROWSKI, Teresa SZCZĘŚNIAK, Liidwik TOMIAŁOJĆ, Stefan ULE-
wioz, Anna WĄS, Maria WIELOCH. 

Przez dwa sezony w pracach Akcji uczestniczyli: Bronisław CYMBOROWSKI, Joanna 
DIAK, Irena DWORAKOWSKA, Wanda FRYC, Maria GAWLIK, Zbigniew GŁOWACIŃSKI, Ewa 
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3 Akcja Bałtycka 1961-1967. Metody pracy 233 

HORN, Antoni LEŹNICKI, Maria ŁEPKOWSKA, Janusz MANDZIUK, E-wa NOWAK, Jerzy PIAN

KO, Joanna PIOTROWSKA, Mirosława SOLIŃSKA, Jan STRAWIŃSKI, ! Miclial STRAWIŃSKI, |  

Micliał TEMPCKYK, Grażyna TUROWSKA, Kazimiera TYSZKIEWICZ, Jacek WASILEWSKI, 
Bogdan WIATR, Elżbieta WIRTH, Joanna WRÓBLEWSKA, Witold ZTTURZYCKI, Barbara ŻU
RAWSKA. 

W ciągu jednej jesieni w pracach Akcji wzięli udział: Jadwiga I>ALARIN, Hanna BA
RANOWSKA, JadAviga BEDNARSKA, Kazimierz BĘTLE.TEWSKI, Grzegorz BRODOWSKI, Wac
ława CHMIELEWSKA, Jan CYBIS, Zygmunt CZARNECKI, Gerard DREWA, Maria I^UTKO, An
drzej DYRCZ, Marek DZIĘCIELEWSKI, Irena FABIERKIEWICZ, liyszard FIAŁKOWSKI, Andrzej 
PUBYK, Elżbieta GALOCII, Barbara GAWĘCKA, Magdalena GOSTKOWSKA, Wojciech GÓRSKI, 
Barbara GRYTNER, Zofia GUZOWSKA, Łucja HEINTSCH, Teresa JABŁOŃSKA, Byszard JA
BŁOŃSKI, Zbigniew JAKUBIEC, Włodzimierz JAROŃ, Bożena JAWORSKA, Anna JELONKIE-
wicz, Barbara JĘDRZE.TCZAK, Krystyna KAHL, Elżbieta KALETA, Zofia KISZKA, Jerzy 
KLAG, Zdzisław KLEJNOTOWSKI, Krystyna KOBYLIŃSKA, Jlicliał KOMOSZYŃSKI, Jerzy 
KOPTON, Tadeusz KORNIAK, Halina KOWALCZYK, Janina KUBKA, Magdalena KULIG, Ta
deusz KURAN, Piotr KUŚNIERCZYK, Zenon LEWARTOWSKI, Jerzy LEWOSZ, Tomasz LISOWSKI, 
Aleksander MALINOW, Zofia MAŁINOW, Ewa MALINOWSKA, Stanisław MANIKOWSKI, Mał
gorzata SIANTEUFFEL, Gustaw MATUSZEWSKI, Grzegorz MAZUREK, Anna MIEKKULOW-
GLIŃSKA, Adam MRUGASIEWICZ, Wiesława MOSIELAK, Liliana NITECKA, Andrzej NORYŚ-
KIEWICZ, ^laria OCIIALSKA, Jacek OCHALSKI, Anna OKULEWICZ, Jadwiga PARKOŁA, Adam 
PASSINI, Barbara PASSINI, Józef PASZKOWSKI, Larysa PAWLAK, Eugenia PIOTROWSKA, 
Tadeusz PŁODOWSKI, Kyszard PRZYBYLEK, Stefan KADZIKOWSKI, Gabriela KAFIŃSKA, 
Stanisława EOUPPEKT, ligon SCHMIDT, Eiva SENIÓW, Kazimierz SIERAKOWSKI, Elżbieta 
SILA, Barbara SOBOLEWSKA, Elżłtieta SOBOCIŃSKA, Tadeusz SOLIŃSKI, Elżłdeta STAWISKA, 
Ludwik STOMMA, Magdalena STOMMA, Kazimierz STRZAŁKA, Małgorzata SZWYKOWSKA, 
Zofia SzYPUŁA, Jolanta TKACZYK, Zofia TOMASZEWSKA, Teresa TOMEK, Jadwiga TYMICZ, 
Józef URBAŃCZYK, Maria WALIGÓRA, January WEINER, Izabella WIELOWIEJSKA, Eyszard 
WIŚNIEWSKI, Janina WIŚNIOWSKA, Halina WITKIEWICZ, Józef WITKOWSKI, Michał WOJ
CIECHOWSKI, Irena AVÓJCIK-MIGAŁA, Bogdana ZAJĄC, Jan ZAJĄCZKOWSKI i Krzysztof 
ZDZITOWIECKI. 

Dziękujemy koleżance Bogumile OLECH za pomoc w zebraniu części mate
riału do niniejszej publikacji. 

OPIS TERENU, CZAS PKACY 

Zamieszczone poniżej scliematyczne plany punktów z bardzo ogólnym 
opisem roślinności mają za zadanie orientacyjne i)rzedstawienie warunków 
terenoAvych w miejscach chwytania i obserwacji ptaków. Oznaczone na planach 
(rys. 1-12) stanowiska siatek umoźliwi}).ją zorientowanie się, w jakich biotopach 
ptaki były cliwytane. Na planach o większej skali (Ujście Nogatu, Nowa 
Pasłęka, prócz 1960 r.; Górki Wschodnie 1962, Hel 1961, Bukowo II 1967, 
Łeba 1962, Łeba 1963, Dziwnów) zaznaczono wszystkie miejsca, AV których 
w latach 1961-1967 stawiano siatki. Na planach o skali mniejszej (Mierzeja 
Wiślana, Hel 1962-1907, Bukowo, Wapnica) nie uwzględniono wszystkich 
stanowisk, przedstawiono jedynie rejony rozmieszczenia siatek. Poza Mierzeją 
Wiślaną i Helem różnice w ustawieniu siatek w kolejnych latach były nie
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234 Przemysław Busse, Wojciech Kania 4 

wielkie. Duża ich część stała z roku na rok w tych samych miejscach. Także 
w trakcie j^racy punktu rzadko przenoszono je na inne stanowiska. 

Eozmieszczenie siatek na Mierzei Wiślanej było następujące. Do 1963 r. 
wszystkie siatki były obsługiwane przez obóz I. W latach 1961-1962 stały one 
w zagajniku (3) — patrz rys. 2 — na skarpie leżącej na południu od obozu I, 
oraz w młodniku, na wschód od obozu (6 a) i obok kępy świerków (2). W 1963 r. 
siatki ustawione były podobnie, nie stały jedynie w młodniku sosnowym (6 a). 
W 1964 r. siatki postawiono w czterech grupach: w niewielkiej ilości w zagaj
niku liściastym (3), w młodniku sosnowym (6 a), na północ od szosy (4) i na 
wzgórzacli nad zalewem (6 c). Ta ostatnia grupa siatek obsługiwana była przez 
osobny obóz (II). W 1965 r. został wyodrębniony oddzielny punkt, Mierzeja 
Wiślana II, który objął zagajnik na wzgórzach (6 c), w którym dostawiono 
kilka siatek, niewiele sieci ustawionych w wschodniej części zagajnika (6 b) 
oraz siatki postawione na południowym skraju poręby i młodnika (7). Na do-

100 m 
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Rys. 1. Plan punktu Nowa Pasłęka (54°23'N, 19°44'E). Punkt leżał 2 km na zaołiód od wsi 
Nowa Pasłęka, w zagajniku wśród pól i pastwisk. 

1 — zagajnik olchowy o wysokości 5-8 m, z kępami osik, i)ojedynczymi sosnami, bzem czarnym i jeżynami. 
Na brzegacli kępy tarnin. 2 — krzaki wierzbowe i pojedyncze olchy; 3 — nieużytek z dołami po wybranym 
żwirze; 4 — zagajniki sosnowe o wysokości 6-8 m z jeżyną; 5 — urwisko z kolonią hrzegówki-Riparia riparia 
(L.); ß - punkt obserwacyjny w 1963 r; 7 - punkt obserwacyjny w latach 1961, 1962, 1964. W 1966 r. NP 
pracowała tylko w sierpniu - większość siatek stała w trzcinie (stanowisk tych nie zaznaczono na planie). 
Objaśnienia użytych symboli; a — kępy krzaków; b - drzewostan liściasty; c - młodnik liściasty lub poje
dynczo krzaki wśród drzew; d - drzewostan sosnowy; e - młodnik sosnowy; I - poręba; g - pastwisko; 
h - łąka; i - tereny podmokle; j — tereny porośnięto trzciną; k — pola uprawne; 1 — plażo piaszczyste; 
ł _ wydmy porośnięte roślinnością wydmową; m — obóz; n — punkt obserwacyjny, o — siatki; p — pu
łapka tunelowa; r — helgoland; s — granice biotopów; t - urwiska; u - ro^vy;w - strumienie; x - dro-

gi i ważniejsze ścieżki; y — tory kolejowe. 
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5 Akcja Bałtycka 1901-1967. Metody pracy 235 

Rys. 2. Plan punktu Mierzeja Wiślana (54°19'N, 19°14'E). Punkt leżał na Mierzei Wiślanej, 
w połowie drogi między Skowronkami a Borowem. 

1 — młody bór sosnowo-brzozowy; 2 — świerki o wysolcości oljolo 7-10 m; 3 - młodnilc 5-7 m wysolcośoi 
(brzozy, Jarzębiny, dęby, sosny i kruszyny) z kilkoma starszymi dębami; 4 — wejmutki, sosny jarzębiny 1 kru
szyny; 5 — młode sosny pojedynczo! w kępach (wysokość drzew 2-5 m); 6 — młodnik sosnowy o wysokości 
około 3 m, z domieszką brzozy, jarzębiny i kruszyny, pojedynczymi starymi dębami, w południowej części po
krywający łańcuch wzgórz, opadających w stronę zalewu urwiskiem; 7 — kilkuletni młodnik sosnowy. Kępy 
krzaków na pastwisku złożone były ze zdzicze^ch śliw, wiśni, jarzębiny, bzu i róży. Objaśnienia symboli 

patrz rys. 1. 

V 

Rys. 3. Plan punktu Ujście Nogatu (54°15'N, 
19°22'E). Punkt znajdował się na północnej kra
wędzi Wysoczyzny Elbląskiej, w pobliżu brzegu 
Zalewu Wiślanego, niedaleko wsi Kamionek Wielki. 
Siatki były ustawione w terenie pociętym jarami, 
opadającym ku północy. Objaśnienia symboli — 

patrz rys. 1. 
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236 Przemysław Busse, Wojciech Kania 6 
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Rys. 4. Plan punktu Górki Wschodnie 1962 (54°20'N, 18°4:7'E). W 1961 r. punkt Górki 
Wschodnie znajdował się w części zachodniej mierzei jeziora Ptasi Baj, koło ujAcia Wisły 
Śmiałej do morza. Usytuowanie punktu było takie samo jak w 1960 r. (BUSSE, GROMADZKI, 

SZULC 1963). W 1962 r. punkt przesunięto na wscliodni kraniec mierzei. 
1 — kępy wlorzb, brzóz I olch. Objaśnienia symboli - patrz rys. 1. 

morze 

Zatoka Pucka 

Rys. 5. Plan punktu Hel 1961 (54°46'N, 18°28'E). W 1961 r. punkt znajdował się w pobliżu 
Władysławowa. Obóz leżał na wysokości 2,7 kilometra szosy Władysławowo — Hel. 

1 — olołia, osika, jeżyny 1 róża; 2 — świerki, oleby szare, brzozy i osiki, jarzębiny i róże; 3 — miodnik świer
kowy. Objaśnienia aymboll — patrz rys. 1. 
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100 m 

lO 

Zatoka Pucka 

Rys. 6. Plan punktu Hel 1962-1967 (54°46'N, 18°28'E). W latach 1962-1967 punkt znaj
dował się bliżej Cliałup. Obóz położony był na wysoko-ści 4,4 kilometra szosy Władysławo

wo — Hel. 

1 — miodnik (Świerkowy o wysokości 1-1,5 m z domieszką brzóz; 2 — rzadka drągowina sosnowa bez podszytu; 
3 — las klonowo-olchowo-oslkowy o wysokości 10-15 m, z podrostem jarzębin, czeremch 1 dzikich bzów czarnych; 

4 — olchy i brzozy. Jeżyna. Na skraju Jarzębiny. Objaśnienia symboli — patrz rys. 1. 

tychczasowym punkcie Mierzei Wiślanej I zlikwidowano najbardziej wysu
niętą na północ grupę siatek (4). 

W 1966 i 1967 siatki stały zasadniczo tak samo. Na MW I w latach 1963-65 
stała pułapka typu Helgoland. 

Na planie punktu Mierzeja Wiślana (rys. 2) nie zaznaczono stanowisk sieci 
stojących w trzcinach Zalewu Wiślanego. Począwszy od 1963 r. było ich każdej 
jesieni od kilku do kilkunastu. Przeważnie we wrześniu sieci te przenoszono 
do biotopów lądowych. Najwięcej, bo po 20 sztuk ustawiono ich w trzcinach 
w 1966 r. (Mierzeja Wiślana II) i w 1967 (Mierzeja Wiślana I). 

Także na punkcie Hel ustawienie siatek ulegało pewnym zmianom. Z wyjąt
kiem 1962 r. najdalej na zachód wysunięte siatki stały około 40 m od obozu 
(patrz rys. 6). Wschodnia granica ustawienia siatek w 1962 r. przebiegała na 
zachód od punktii obserwacyjnego, a w następnych latach stopniowo przesu
wała się coraz dalej na wschód. W 1967 r. połowa siatek ustawiona była 
wzdłuż kierunku NW-8E. 
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Eys. 7. Plan punktu Łeba 1962 (64°46'N, 17°35'E). Punkt Łeba w 1962 r. znajdował się 
na mierzei jeziora Sarbsko. 

1 — niskie, podmokłe zarośla olchy z domieszką brzóz i pojedynczymi sosnami; 2 — bez czarny; 3 — bór 
sosnowy. Objaśnienia symboli — patrz rys. 1. 

lOOm 

Rys. 8. Plan punktu Łeba 1963 (54°45'N, 17°30'E). W 1963 r. punkt Łeba znajdował się 
na mierzei jeziora Łebsko, na zachód od Rąbek. 

1 — Świerki; 2 — podmokła łąka z kępami krzewów; 3 — wydmy; 4 — bór sosnowy. Objaśnienia symboli — 
patrz rys. 1. 
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mm 

jezioro Buhwo 

Rye. 9. Plan punktu Bukowo I (54°2rN, 16°17'E). Punkt znajdował się na mierzei jeziora 
Bukowo, między Dąbkami i Dąbkowicami. , 

1 — kilkumetrowej wysokości wał wydmowy między plażą a lasem, porośnięty roślinnością wydmową: 2 — las 
olchowy; 3 — jeziorko, 4 — las olcho wo-brzozowy 1 brzozowy; 5 — laa brzozowo-sosnowy; 6 — bór sosnowy: 
7 — miodnik sosnowy z kępami brzóz i olch oraz szpalerem olch na granicy miodnika z trzcinami. W latach 
1966-1967 zlikwidowano większość siatek stojących na zachód od punktu obserwacyjnego. Objaśnienia symbo

li — patrz rys. 1. 

Jez. Bukoivo 

Rya. 10. Plan punktu Bukowo II. Punkt leżał niespełna 1 km na zachód od B I. Siatki 
ustawiono w młodnikach sosnowych z pojedynczymi kępami osik oraz na brzegu trzcin, 
częściowo w sąsiedztwie rosnących tam krzewów i olch. Objaśnienia symboli — patrz rys, 1. 
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240 Przemysław Busse, Wojciech Kania 10 

100 m 

Dziwna 

Kys. 11. Plan punktn Dziwnów (54''02'N, 14°45'E). Punkt Dziwnów położony był u ujścia 
Dziwny do morza. 1 — zbite zarośla (głównie rokitnik i bez czarny) na terenie nieco pod

mokłym; 2 — bór sosnowy. Objaśnienia symboli — patrz rys. 1. 

Dodać też trzeba, że na planach nie oznaczono rozmieszczenia siatek-jed-
nopółkowych, które schwytały bardzo niewiele ptaków. 

Czas pracy punktów i ilości sieci, jaką każdy z nich dysponował, przedstawia 
tabela 1. Daty w nawiasach odnoszą się do czasu schwytania pierwszych i os
tatnich ptaków w siatki najwcześniej postawione i najpóźniej zwinięte. Daty 
poza nawiasami dotyczą okresu pracy wszystkich lub prawie wszystkicli siatek. 
Jest to w większości przypadków równocześnie okres, w którym prowadzono 
obserwacje. Me było ich w ogóle tylko na kilku punktacli (1962 r. — Ujście No-
gatu, Biała Góra; 1965 r. — Mierzeja Wiślana II, 196() r. — Mierzeja Wiślana II, 
Wapnica; 1967 r. — MierzejaAVislanal, BukowoII), awNowej Pasłęce w 1961 r. 
prowadzono obserwacje od 15 IX. W tabeli podano przybliżone średnie 
ilości sieci pracujących na piinkcie. Główną przyczyną używania zmiennej 
ilości siatek, były zniszczenia dokonywane przez bydło i ludzi. Wahania te nie 
przekraczały zazwyczaj 20% najwyższego stanu. 

METODY PRACY TERENOWEJ 

Materiał zbierano drogą obserwacji wzrokowych i słuchowych w czasie 
przelatywania ptaków oraz przez chwytanie i laboratoryjne badanie złapanych 
ptaków. 
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jez. Szmaragdowe 

WOm 

Rys. 12. Plan punktu Wapnica (53°54'N, 14°23'E). Punkt Wapnica znajdował się na Wolinie, 
obok miejscowości Wapnica, w terenie pagórkowatym, o różnicach wysokości dochodzących 
do 30-40 m. Siatki stały na ohszarze od północy ograniczonym brzegiem jeziora Szmarag
dowego, od zachodu strumieniem i leżącymi w jego biegu jeziorkami. Oznaczone na planie 

zarośla, to głównie rokitnik. Objaśnienia symboli — patrz rys. 1. 

O b s e r w a c j e  

Obserwacji przelatujących ptaków dokonywano na wszystkich punktach 
przez pierwsze piętnaście minut każdej godziny. W latach 1966-1967 w przy
padku absolutnego braku przelotu skracano je do pięciu minut. Czas rozpoczę
cia pierwszej i ostatniej obserwacji podany jest w tabeli 2. W latach 1962-1965 
nie prowadzono obserwacji o godzinie 14 czasu środkowoeuropejskiego. W 1961 
i 1962 r. na każdym punkcie obserwacji dokonywała zasadniczo ta sama osoba, 
by wobec różnego poziomu obserwatorów, materiał z każdego punktu był 
w jego obrębie ściśle porównywalny. W późniejszych latach na niektórych 

«punktach obserwatorzy zmieniali się, jednak wobec ich mniej więcej wyrówna
nego poziomu, uzyskany materiał można w przybliżeniu uznać za jednolity. 
W 1961 r. obserwacje odbywały się podczas obchodu siatek, na stałej trasie. 
W latach następnych obserwowano z jednego, najdogodniejszego miejsca, 
co roku tego samego (patrz plany punktów). Obserwacje prowadzono w pasie 
o szerokości umożliwiającej rozpoznanie przelatujących ptaków (szerokość pasa 
była zatem mniejsza dla gatunków małych, większa dla dużych). I^otowano 
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1 

6.09-15.10 
• •• 

43 siatek 

1 

(16)17.08-
25(26).10 

50 siatek j 

(20)22.08-
15(16).10 

37 siatek | 
1 

1 

I 

(3)6.09-15.10 

38 siatek 

1 

(5)6.09-15.10 

53 siatki 

1 
1 

(4)6.09-15.10 ! 

32 siatki 

1 

(5)6.09-15.10 

1 
7.09-15.10 

30 siatek 
1 

1 

(2)6.09-13.10 

20 siatek 

1 

(5)6.09-15(22).10 

35 siatek 

1 

(3)6.09-15.10 

42 siatki 

1 
1 

(5)6.09-15(16).10 

40-80 siatek 

1 

(31.08)1.09-
15(16).10 

27 siatek 

(5)6.09-
15(16).10 

25 siatek 

6.09-15(16).10 

32-47 siatek 

1 
1 

(5)6.09-10.10 

18 siatek 

(31.08)1-
30.09(2.10) 

19 siatek 

(30.08)1.09-
30(31).10 

we wrześniu 24 
siatki, w paź
dzierniku 70 

8iatek(2) 

(9)11.09-10.10 

19 siatek 

(9)11.09-
10(12).10 

19 siatek 

1 
1 

(9)11.09-
10(11).10 

19 siatek 

1 

(14)15.09-14.10 

10 siatek 

1 

(14)15.09-
14(15).10 

6 siatek 

1 

(14)15.09-
15.10 

6 siatek 

1 

Żelistrzewo 

Hel 

Łeba 

Bukowo I 

Bukowo II 

Dziwnów 

Wapnica 
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Tabela 2. Godziny rozpoczęcia pierwszej i ostatniej obserwacji oraz pierwszego i przedostat
niego obchodu (według czasu środkowoeuropejskiego). 

Rok 
(1) 

Okies 
(2) 

Czas roi 

pierwszej obserwacji 
i pierwszego obchodu 

(3) 

spoczęcia 

ostatniej obserwacji 
i przedostatniego 

obcliodu (4) 

1961 
i 

1962 

sieipień i wrzesień 
październik 

500 

600 

1800 

1 7 0 0  

1963 
i 

1964 

do 31.08 
1-20.09 

21.09-10.10 
11.10-20.10 

21-30.10 

5 0 0  

5 0 0  

600 
6 0 0  

7 0 0  

1 9 0 0  

1800 
1 7 0 0  

1600 
1 6 0 0  

1965-

1967 

do 31.08 
1-30.09 
1-30.10 

5 0 0  

6 0 0  

7 0 0  

1800 
1 7 0 0  

1600 

także ptaki nie rozpoznane, przelatujące w pasie o przyjętej według powyższej 
zasady szerokości. W 1961 i 1962 r. notowano wszystkie spostrzeżone w pasie 
obserwacji ptaki, od 1963 r. tylko przelatujące oraz żerujące na otwartych 
przestrzeniach, bez uwzględnienia ptaków obserwowanych w zaroślach i prze
noszących się z drzewa na drzewo. Podczas obserwacji notowano nazwę gatun
kową, ilość przelatujących ptaków, kierunek przelotu z dokładnością do 1/8 
róży wiatrów i charakter przelotu (przeleciał i siadł, był i odleciał, przelatywał, 
krążył). Ptaki wyjątkowo rzadkie starano się odstrzelić. Od 1964 r. przed każdą 
obserwacją ornitologiczną dokonywano obserwacji meteorologicznych, notując 
przybliżoną siłę i kierunek wiatru, zachmurzenie, zamglenie, opady. 

C h w y t a n i e  p t a k ó w  

W czasie Akcji chwytano przede wszystkim ptaki wróblowate, głównie że
rujące i koczujące wśród krzewów i niewysokich drzew oraz w trzcinie (w siatki 
trzy i czteropółkowe, częściowo w helgoland). W znacznie mniejszej ilości 
odławiano ptaki podczas bezpośredniego przelotu (w helgoland, siatki podno
szone) oraz żerujące na plażach i łąkach (w siatki jednopółkowe, w pułapkę 
tunelową). 

Stylonowe siatki do chwytania ptaków stanowią podstawowy środek łapania 
ptaków podczas Akcji. Używano siatek barwy czarnej, początkowo głównie 
trzypółkowych o wymiaracłi 6,9-7,5 X 2,7 m i oczku 18 mm. Od 1963 r. stop
niowo wprowadzono siatki czteropółkowe długości 7 m, wysokości 2 m i oczku 
16 mm, charakteryzujące się większą chwytnością, wynikającą ze zwiększenia 
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ilości półek, zmniejszenia ich szerokości oraz zmniejszenia wielkości oczka (BÜSSE, 
1965). Większość siatek posiadała blokady przeciwwiatrowe, zwiększające ich 
wydajność w czasie wiatru (patrz BUSSE, GROMADZKI, 1962; BUSSE, 1965). 

Do chwytania ptaków ciągnącycli podczas przelotu nisko nad wierzchoł
kami zarośli, na niektórycli punktach używano od 1963 r. kilku siatek podno
szonych. Były to siatki umieszczone na długicłi drążkach. Odległość od ziemi 
do dolnej półki wynosiła około 3 m. W celu wyjęcia złapanych ptaków siatkę 
opuszczano na dół. 

Siatki sprawdzano co godzinę. Czas rozpoczęcia pierwszego i przedostatniego 
obchodu podany jest w tabeli 2. Ostatni obchód odbywał się po zapadnięciu 
zmroku. 

Helgoland używany był tylko na punkcie Mierzeja Wiślana w latach 1963-
1965. Była to ijułapka z rozpiętej na żeTaznycli masztach siatki, przeznaczona 
do samodzielnego (bez napędzania) chwytania przelatujących ptaków. Jej wy
miary; długość 30 m, szerokość wrót 10 m, wysokość 6 m. Od brzegów wrót 
odchodziły dwa skrzydła długości 5 m, powiększające zasięg działania pułapki 
(BUSSE, 1965). 

Pułapka tunelowa stosowana była w Górkach Wschodnich w 1961 r. i na 
Helu, głównie w 1964 r. Miała ona kształt prostopadłościanu. Zamiast naj
mniejszych ścian znajdowały się lejkowato zwężające się tunele, biegnące 
ku wnętrzu pułapki i zakończone otworem o wielkości umożliwiającej dostanie 
się do środka ptakom z rodzajów Calidris i Tringa. Od wejścia do tuneli roz
chodziły się po dwa skrzydła naprowadzające. Pułapkę umieszczano na plaży 
jeziora Ptasi Eaj (1961) lub Zatoki Puckiej (1963, 1964 r.), na granicy wody 
i kontrolowano co godzinę lub dwie. 

Nocne łowy ze światłem stosowane były podczas akcji tylko dorywczo 
na Helu w 1964 r. 

Techniczne szczegóły budowy urządzeń służących do chwytania ptaków 
można znaleźć w następujących publikacjach: BUSSE, GROMADZKI (1962) 
i BUSSE (1965). 

L a b o r a t o r y j n e  b a d a n i a  c h w y t a n y c l i  p t a k ó w  

Schwytane ptaki oznaczano pod względem gatunku, płci i wieku, obrącz
kowano i notowano godzinę ich złapania. U gatunków, u których wiek jest 
niemożliwy do oznaczenia według upierzenia, określano go według stopnia 
skostnienia czaszki. 

Mózgoczaszka ptaków dorosłych zbudowana jest z dwóch równoległych 
blaszek kostnych połączonych słupkami. Przestrzeń między nimi wypełnia 
powietrze, dzięki czemu mózgoczaszka ma barwę białawą z intensywniej bia
łymi cętkami w miejscu złączenia słupków z blaszką, co u mniejszych ptaków 
widać po rozchyleniu piór na głowie (ułatwieniem jest zwilżenie skóry, ewentu
alnie wyrwanie kilku piór i poruszanie skórą względem czaszki). Mózgoczaszka 
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ptaków młodych zbudowana jest początkowo z jednej blaszki, druga narasta 
w ciągu pierwszych miesięcy życia. Jesienią u więlcszości młodych ptaków wróblo-
watych widać przez skórę mniejszą lub większą różową plamę — prześwitujący 
przez pojedynczą blaszkę kostną mózg. Najpewniejszym sposobem określenia 
młodego wieku ptaka jest znalezienie granicy pola różowego (jedna blaszka) 
z białym, cętkowanym (dwie blaszki). Proces kostnienia postępuje u różnych 
gatunków z rozmaitą szybkością. Jesienią niektóre tegoroczne ptaki mogą już 
mieć dwublaszkową strukturę czaszki całkowicie wykształconą. Wtedy więc 
tą metodą można bezbłędnie określać wiek tylko części ptaków młodych (sta
nowiących jednak przygniatającą większość ptaków, chwytanych jesienią). 
Najdłużej pojedyncza blaszka utrzymuje się w poprzedniej części czaszki, 
między oczami (NOREIS, 1961 według BAIRDA, 1963). 

U schwytanych ptaków mierzono dkigość złożonego skrzydła i ogona z do
kładnością do 1 mm, oraz skoku i dzioba z dokładnością do 0,5 mm. Od 1963 r. 
dwóch ostatnich pomiarów dokonywano tylko u ptaków z niektórych gatunków. 
W 1962 r. długość ogona mierzono wsuwając linijkę między środkowe sterówki, 
aż do oDoru (odległość od końca sterówki do pygostylu). Od 1963 r. pomiaru 

ogona dokonywano linijką przyciśniętą do podniesio
nych pod kątem prostym do grzbietu ptaka sterówek, 
opartą końcem o ich nasadę (długość sterówek 
wraz z pygostylem, rys. 13). W 1961 r. na niektórych 
punktach stosowano jeden, na innych drugi sposób. 
W przygotowaniu jest praca porównująca wyniki 
uzyskane przy pomocy obu metod. 

Ponadto określono ilościową formułę skrzydła, 
od 1965 r. u wszystkich, wcześniej u niektórych 
gatunków. Ptaki były także ważone. Wyniki ważenia 
osobników o ciężarze 4-25 g były odczytywane z do
kładnością do ćwierć grama, ptaków ważących 25-50 g 
z dokładnością do pół grama, ptaków cięższych (50-
110 g) z dokładnością do jednego grama. 

Od 1962 r. oznaczano otłuszczenie ptaków. W1962r. 
według skali HELMSA i DRXJRT'ego (1960). Stosowa
nie tej skali komplikował fakt, iż często ilość tłuszczu 

na brzuchu wskazywała na inny stopień otłuszczenia, niż tłuszcz w furculum 
(przestrzeń między obojczykami a szyją). W związku z tym od 1963 r. używano 
skali opracowanej na Akcji w oparciu o skalę HELMSA i DEXJRY'ego (tabela 3). 

Ptaki schwytane ponownie, tak zwane retrapy*, tylko ważono i oznaczano 
ich otłuszczenie. 

Rys. 13. Sposób mierzenia 
ogona, stosowany podczas 

Akcji Bałtyckiej. 

* Retrap — ptalc zaobrączkowany, schwytany ponownie w miejscu obrączkowania 
po upływie niedługiego czasu (w tym samym sezonie pracy punktu). W niektórych pracach 
(BUSSE, G-ROMADZKI, 1966; BUSSE, GTKOMADZKI, 1967) używano jako równoznacznego ter
minu „kontrola krótkoterminowa". 
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Tabela 3. Skala otłuszczenia. Strona prawa wg HELMS, DRUEY (1960). Strona lewa — zmo
dyfikowana skala opracowana dla Akcji Bałtyckiej (otłuszczenie oznacza się najpierw na 

brzucłiu, a następnie, jeśli trzeba, w rejonie furculum). 

Brzucli 
(1) 

Furculum 
(2) 

Stopień 
otłu

szczenia 
(3) 

Furculum 
(2) 

Brzuch 
(1) 

Brak pasemek tłusz
czu między jelita
mi. Tłuszcz najwy
żej w ilościacli śla
dowych (4) 

W środku widać 
plamkę nie pokry
tego tłuszczem wor
ka powietrznego (5) 

T„ 
Tłuszczu brak lub 
są tylko ślady Brak tłuszczu 

Brak pasemek tłusz
czu między jelita
mi. Tłuszcz najwy
żej w ilościacli śla
dowych (4) 

• 

Cały środek pokry
ty tłuszczem (6) T. 

Tłuszcz obecny ale 
między obojczyka
mi wklęśnięcie głę
bokie; obojczyki 
nie przykryte 

Ślady 

Nie zlane pasemka tłuszczu między jeli
tami (7) Ta 

Zapełnione, ale 
w dalszym ciągu 
wklęsłe; obo j czyki 
nieco przykryte 

Nie pokryty, 
trochę tłusz
czu między 
zwojami jelit 

Częściowo pokryty tłuszczem (pasemka 
zlane), widoczna wątroba, czasem częśó 
jelit (8) 

T, 
Pokryte, ale jeszcze 
trochę wklęsłe ;]oboj -
czyki przykryte 

Pokryty wyś-
ciółką ale 
brak uwypu
kleń 

Całkiem pokryty 
tłuszczem (może 
być widoczny tylko 
wąziutki skrawek 
wątroby) (9) 

Tłuszcz nie uwypu
kla się poza brzegi 
furculum (10) 

T4 

Zapełnione, tłuszcz 
dochodzi do pozio
mu mięśni piersio
wych, przelewa się 
nad brzegi 

Wzgórkowata 
wyściółka Całkiem pokryty 

tłuszczem (może 
być widoczny tylko 
wąziutki skrawek 
wątroby) (9) Tłuszcz tworzy wy

pukłą poduszkę (11) T. 
Wypukła wyściółka 
sięgająca za furcu
lum 

Duże rozdęte 
wzgórki 

Poza wyżej wymienionymi badaniami podstawowymi wykonywano badania 
specjalne, obejmujące: notowanie siatki, półki, kierunku schwytania ptaka; 
określenie stadium pierzenia; oznaczenie przynależności do podgatunków; 
zbieranie pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych, badanie znaków szczegól
nych w upierzeniu itp. łfiektóre z tych badań wykonane były na wszystkich 
punktach, inne tylko na niektórych; na wszystkich, bądz wybranych gatunkach. 
Wyniki badań specjalnych zostaną opublikowane oddzielnie, niezależnie od 
opracowań standardowych, dlatego ich metodyka nie będzie tutaj szerzej 
omawiana. 
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W dniach o szczególnie dużej ilości schwytanych ptaków, powyższe pomiary 
i badania starano się w latach 1901-1964 wykonać przynajmniej xi 30 osobni
ków z każdej grupy płci i wieku każdego gatunku. W późniejszym okresie 
(19()5-1907) dążono w takich przypadkach do kompletnego zbadania jak naj
większej ilości osobników z jednego tylko, szczególnie w danym dniu licznego, 
gatunkti. Niekiedy brakowało czasu na zrealizowanie i tego, minimalnego 
programu. Ograniczano się wówczas do oznaczania gatunku, płci, wieku i do 
obrączkowania. 

Ptaki z gatunków stAvierdzonych w Polsce po raz pierwszy lub drugi zwykle 
uśmiercano i zdejmowano z nich skórki. Skórki zdejmowano także z ptaków 
padłych. Ponadto zebrano pewną ilość czaszek i żołądków z zawartością. Zbio
ry skórek ])rzekazano Instytutowi Zoologicznemu PAN w Warszawie. 

METODY OPKACOAVANIA MATERIAŁU 

P r z y g o t o w a n i e  m a t e r i a l o A v  d o  o p r a c o w a n i a  

Dla ułatwienia analizy zebranych materiałów, dane zanotowane pierwotnie 
w notesach obserwacyjnych i zeszytach były przepisywane na karty karto-
teczne i zestawienia. Obserwacje i)rzelatujących i)taków zostały wypisane 

rOLSKA AKADEMIA NAUK 
iQBtDtUt Zoologictoff 
STACJA ORNITOLOGICZNA 

U Górkach Wichodnicb 
Carduelis spinus 

Gatunek 

H I'lS 750 
Obrączka 

Pleć 6' Wiek 

MiejscomoSi! 

MienejaWiilaiMi 
5 4 ' i y N .  l y U ' E  

Data 1 9 1964 godz.. .'/5* Sieć MartaiB 

ekrzpdło 
złotone ogon dziób skok 

a^ażen 
data 

ie 
n'ynik 

12.7 % 

Uujegi: 

Dorean p. 2. Zani. S14 

23 /Y 13,2 r<-Uujegi: 

Dorean p. 2. Zani. S14 

Uujegi: 

Dorean p. 2. Zani. S14 

Uujegi: 

Dorean p. 2. Zani. S14 

Rys. 14. Kartka kartoteczna z danymi schwytanego ptaka, stosowana do 1964 r. 
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na arkusze obserwacji, oddzielnie dla poszczególnych gatunków, z uwzględnie
niem daty, godziny, kierunku przelotu i ilości zaobserwowanych osobników. 
Na podstawie zeszytów zawierających dane schwytanych ptaków sporządzano 
zestawienia przedstawiające ilośd ptaków obrączkowanych oraz ilość retra-
pów z poszczególnych gatunków w kolejnych dniach pracy punktu. Każda poje
dyncza karta zestawienia zawiera dane z pięciu kolejnych dni (pentada) i sumę 
dla tego okresu. We wszystkich latach stosowany był identyczny podział czasu: 
jako datę pierwszego dnia pierwszej pentady przyjmowano zawsze 17 VIII, 
choćby w danym roku praca punktu zaczynała się później. Zwykle punkty 
zaczynały systematyczną pracę od pierwszego dnia pentady. Wszystkie dane 
dotyczące każdego schwytanego ptaka były przepisywane z zeszytów na karty 
kartoteczne, zwane dalej „kartkami" (rys. 14 i 15) i w tej postaci przekazy
wane osobom opracowującym poszczególne gatunki. 

Schemat opracowania standardowego 

Przedstawiony niżej schemat opracowania standardowego wędrówki posz
czególnych gatunków ptaków na polskim wybrzeżu Bałtyku jest schematem 
bardzo ogólnym, ramowym. Nie stanowi on więc całkowicie wyczerpującej 
informacji o metodyce użytej w każdym konkretnym opracowaniu. Wpłynęły 
na to dwie zasadnicze przyczyny: po pierwsze, nie sposób obecnie przewidzieć 
wszystkich możliwości ukrytych w surowym materiale, po drugie, ilości schwy
tanych ptaków są tak różne dla poszczególnych gatunków, punktów i sezonów, 
że do opracowania niektórych fragmentów schematu będzie po prostu brako
wać danych. Dlatego też podajemy tylko zasadnicze momenty stosowanych 
metod. 

Opracowanie standardowe ma się składać z dwóch podstawowych części: 
charakterystyki przelotu na polskim wybrzeżu i zagadnień biologicznych 
ściśle związanych z wędrówką. 

Czas przelotu gatunku 

Materiałem podstawowym do określenia tego parametru wędrówki są: 
dzienny wykres przelotu, pentadowy wykres przelotu oraz kartki. Na dziennym 
wykresie przelotu na osi rzędnych odłożone są bezwzględne ilości schwytanych 
lub widzianych ptaków; na wykresie pentadowym natomiast odkładany jest 
procent ptaków wędrujących w danej pentadzie, obliczony w stosunku do 
całkowitej ilości osobników tego gatunku w tym sezonie na danym punkcie. 
W zależności od biologii omawianego gatunku, na wykresach tych mogą być 
przedstawione ptaki obserwowane, gdy wskaźnikiem stopnia natężenia wę
drówki są obserwacje przelotu (np. u ptaków wędrujących w dzień), lub chwy
tane (np. u ptaków wędrujących nocą). Stosowanie wyników chwytania w sieci 
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jako wskaźnika intensywności przelotu miało już miejsce w pracach omawia
jących wędrówkę ptaków (np. BUSSE, GROMADZKI, SZULC 1963; SVÄRDSON 1953). 

Wartością charakteryzującą czas przelotu gatunku na badanym terenie 
może być „średnia data przelotu". Średnią datę przelotu otrzymuje się 
obliczając średnią arytmetyczną numerów dni, w którj^ch schwytano lub ob
serwowano osobniki danego gatunku, z uwzględnieniem ilości ptaków z każdego 
dnia (tzw. średnia arytmetyczna M^ażona). Do operacji tej numeruje się 
kolejno dni od 17 sierpnia (początek pierwszej pentady), gdyż bezpośrednie 
obliczanie średniej z dat jest niemożliwe. Dla zobrazowania tej metody 
podajemy obliczenie przykładowe: w dniu nr 15 (31 VIII) schwytano 30 
piecuszków, Phylloscopiis trocMlus L., w dniu m- 17 (2 IX) — 80 piecusz-
ków, nr 18 (3 IX) — 40 ptaków tego gatunku itd.; obliczenie średniej daty 
przelotu: 

,  ( 3 0 X 1 5 ) + ( 8 0 X 1 7 ) + ( 4 0 X 1 8 ) + . . .  d = — 7" — ^ = np. 20,6 
ogolna ilośc ptaków 

co odpowiada dacie 5-6 IX. 
Obliczoną w ten sposób datę można by laznać za rzeczywistą średnią datę 

przelotu, gdyby czas pracy punktu obejmował cały okres wędrówki gatunku. 
Ponieważ jednak na ogół czas pracy był mniejszy niż okres przelotu większości 
gatunków, a poza tym ulegał zmianom i przesunięciom, otrzymane wyniki 
będą odbiegały od rzeczywistości i to w sposób trudny do ilościowego oki-eś-
lenia. Mimo tych ograniczeń, obliczone wartości można jednak używać do po
równań, zarówno między różnymi punktami, jak i kolejnymi latami. Należy 
jednak prowadzić obliczenia wyłącznie dla okresÓAv czasu wspólnych dla po
równywanych jednostek. Przykładowe zastosowanie tego ograniczenia przedsta
wia rysunek 16. Trzeba tu podkreślić, że wartości wyliczone dla „punktu X" 
przy porównaniu z innymi punktami (d^ — wariant A na rys. 16) będą inne 
niż wartości wyliczone dla porównania przelotu na tym punkcie w różnych 
latach (dß — wariant B na rys. 16) czyli 

Pufikiy 1IX 6IX 
a) "X"f 

"y" 

"z" 

1961 

ij( 6xm 

-t—I 1961 

1962 

1965 

Punkt "X" (1) ® 

1IX 6/X 26IX 6X 
I I 

b 
okresporómi/wa/fwśd (6IX-1X) (2) okres porównywalności (6IX-26IX){2) 

Kys. 16. Wyznaczenie okresów porównywalności przelotu. 

A — porównywanie przelotu na różnych punktach w tym eamym roku, B — porównywanie przelotu w różnych 
latach na tym samym punkcie. 
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Rys. 17. Okresy porównywalności przelotu dla punktów Akcji Bałtyckiej w latach 1961-
-1067. 

Linie ffmbe — olsresy porównywalności w danym roku. Stosowane na Akcji skróty nazw punktów: NP — Nowa 
ł*aslęka, MW ~ Mierzeja Wiślema, N — Ujście Nogatu, BG — BiaJa Góra, G\V — Górki Wschodnie, Ż — 

Żelistrzcwo, II — Hel, Ł - Łeba, B — Hukowo, D — Dziwnów, W — Wapnica. 

(1961, punkt X, wariant A) dj, (1961, punkt X, wariant B). Mimo tej 
niedogodności, porównania w obrębie każdego z wariantÖAv są. całkowicie pra
widłowe. Okresy porównywalności dla punktów Akcji Bałtyckiej w latach 
1961-1967 przedstawia rys. 17. 

Analiza falowości przelotu 

U wszystkich obserwowanych podczas Akcji gatunków występują znaczne 
wahania ilości osobników przelatujących w kolejnych dniach. W niektórych 
przypadkach zmiany ilości przekraczają 1000 % przelotu w dniu poprzednim. 
Dla dni ze znacznie zwiększonym przelotem, przyjęliśmy stosować określenie 
„szczyty przelotu", dla dni ze znacznie zmniejszoną ilością ptaków — „mi
nima przelotu". Grupa dni ze zwiększonym przelotem, oddzielona od innych 
szczytów przez minima wyraźnie niższe od minimów dzielących szczyty tej 
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gnipy, została nazwana „falą przelotu". Falę przelotu wyodrębnia się więc na 
podstawie dziennego wykresu przelotu. Istnienie fal przelotu może mieć dwie 
zasadnicze przyczyny: sprzyjające lub nie sprzyjające wyrunki meteorologiczne 
na trasie przelotu, albo też wędrówkę przez nasze tereny grup ptaków danego 
gatunku rozpoczynających migrację niezależnie od siebie (m. in. różnych po
pulacji). 

Istnienie drobniejszych zróżnicowań intensywności przelotii, a więc wystę
powanie poszczególnych szczytów i minimów, można prawdopodobnie przy
pisać wyłącznie wpływowi warunków atmosferycznych. Próbą określenia, 
które ze zjawisk meteorologicznych mają najbardziej istotny wpływ na inten
sywność wędrówki, będzie analiza przelotu na tle sytuacji barycznej. Przy
kład zestawienia danych meteorologicznych stanowi rys. 18. Dane meteoro
logiczne użyte do analiz pochodzą z map synoptycznych, tzw. „czarnych", 
publikowanych przez Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny, 
przy czym większość wykorzystanych map była publikoAvana w Gdyni, a tylko 
część przez centralę w Warszawie. W przygotowanych tabelach zostały wy
różnione następujące obszary, jako specjalnie interesujące z punktu widzenia 
wędrówelc na naszym wybrzeżu: 

1) tereny dalekiego zaplecza — prawdopodobnie tereny lęgowe większości 
naszj^ch migrantów: a. okolice Moskwy (dane głównie z Moskwy*), b. Finlandia 
(dane głównie z Helsinek), c. Środkowa Skandynawia (dane — Sztokholm), 

2) tereny bezpośrednio sąsiadujące: a. republiki nadbałtyckie (dane — Ry
ga), b. Południowa Skandynawia (dane — Kopenhaga), 

3) polskie wybrzeże Bałtyku (dane — Gdańsk). 
Już sama analiza warunków atmosferycznych na tych rozległych obszarach 

może podsunąć hipotezy nie tylko co do przyczyn wystąpienia poszczególnych 
szczytów i minimów, lecz także dotyczące pochodzenia ptaków wędrujących 
w danym czasie. Na przykład wystąpienie niezwykle wczesnego i intensywnego 
przelotu m. in. rudzików, Erithacus rubecula (L.), w roku 1961 (4 IX) w trzy 
dni po gwałtownym ochłodzeniu, które wystąpiło tylko w okolicach Moskwy 
(temperatura 3°C) może sugerować, że właśnie stamtąd pochodziły wędrujące 
ptaki. 

l^astępnym sposobem określania przypuszczalnych terenów skąd pochodzi 
któraś z zaobserwowanych fal migrantów, jest zastosowanie porównawczego 
diagramu falowości przelotu w różnych punktach. Rysunek 19 przedstawia 
fragment takiego diagramu dla rudzika, Erithacus rubecula (L.). Symbol od
powiadający danemu punktowi i dacie obrazuje intensywność wędrówki w tym 
miejscu i dniu, wyrażoną w procentach przeciętnego przelotu na tym punkcie. 
Zastosowano tu podział na klasy liczebności przedstawione w objaśnieniach 
do rysunku. Zgodność lub niezgodność występowania fal i szczytów w różnych 

* Niektóre wielkości parametrów meteorologicznych (temperatura, wiatr) pochodzą 
z pojedynczych miejscowości położonych na omawianych terenach, pozostałe dane odnoszą 
się do całych obszarów. 
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Eys. 19. Diagram falowości przelotu. Oznaczenia pun
któw patrz rys. 17. Pusta kratka, — przelot o inten
sywności do 40 % przelotu przeciętnego na danym 
punkcie, x - intensywność przelotu 41-80 % przelotu 
przeciętnego, O — intensywność przelotu 81-120 %, 
0 - intensywność przelotu 121-160 %, 0 - inten-
sywność przelotu 161-200 %, # — intensywność przelo

tu powyżej 200 % przelotu przeciętnego. 
Przykład analizy dla^amu: Opierając się na wyżej przedstawionym 
diagrramłe, można przypuszczać, że w dniach 10-17 IX przybyła na 
polskie wybrzeże fala ptaków ze Skandynawii (silny przelot na piin-
ktacłi Bukowo l Wapnica łożących naprzeciw »Skandynawii), a 20 
1 22 IX leciały ptaki z północnego wschodu (Intensywnj'* przelot 

na punktach wschodnich, brak na poprzednio wymienionych). 

okolicach naszego wybrzeża, ułatwia wybór i podział materiału przeznaczonego 
do analizy biometrycznej, która ma stanowić ostatni etap w próbach określania 
zróżnicowania populacyjnego przelatujących przez nasze wybrzeże ptaków. 

Przy opracowaniu biometrycznym przewiduje się stosowanie możliwie 
prostych metod statystycznych z uwzględnieniem analizy jednorodności wy
różnionych grup. Na specjalne omówienie zasługuje jedynie sposób wykorzys
tania wyników ważenia. W czasie prac terenowych wszystkie ptaki miały 
prócz ważenia określany stopień otłuszczenia (patrz metody pracy terenowej). 
Jest zrozumiałe, że na wynik ważenia ma wpływ, prócz masy kośdca, mięśni 
itp. również ilośd zmagazynowanego tłuszczu. Wielkość tych zapasów ulega 
ciągłym zmianom i wahania te mogą w znacznym stopniu maskować różnice 
w wielkości ptaków. Tak więc ptak mały lecz tłusty, może więcej ważyć niż 
ptak duży lecz chudy. Aby uniknąć tych niedogodności, przyjęliśmy za wskaź
nik wielkości ptaka taki ciężar, jaki by przypuszczalnie posiadał, mając otłusz
czenie Tjj. Sposób przeliczania ciężaru na Tj podajemy na przykładzie: 

Daty PunMy (2) 
1 1 )  NP MW H ß w 

nix X X 
12 

15 O o O X 
O O X X 

15 X 
W X O X • X 
77 X X X 0 
m X O • • • 
19 • • X X o 
20 o O X 
21 X X X 
22 (8) <8) • X 
23 O O o • 
24 • • • • 
25 e 9 0 0 
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Tabela 4. Przykładowa tabela przełiczeniowa ciężani na otłuszczenie Tj. 

T„ 
Średni ciężar Odcliylenie od 

(2) średniego cię
żaru dla Ta (3) 

g g 

i i i 

Ta 

(2) (3) 

T. 

(2) (3) etc. 

Dane pier
wotne (1) 15,5 -0,8 16,2 -0,1 10,3 0,0 16,7 +0,4 

Poprawki (4)* -0,9 -0,4 0,0 + 0,3 

* Uzyskane z wykresu (patrz rys. 20) 

Rys. 20. Przykładowy wykres zależności cię
żar — otłuszczenie. • — średnie obliczone 
na podstawie surowego materiału; • — punkt 
odniesienia przy przeliczaniu na Ta; p„, Pi ... 

poprawki przy przeliczaniu na Tj. 

1. Dla całego materiału z danego gatunku, osobno dla obu płci, oblicza się 
średnie ciężary ptaków z otłuszczeniem Ti, itd., otrzymując wiersz I w ta
beli (tabela 4 — przykładowo), 

2. Na podstawie tej tabeli sporządza się wykres (wyrównany graficznie) 
zależności: otłuszczenie — ciężar (rys. 20) i stąd uzyskuje ostateczne poprawki, 
które należy uwzględnić przeliczając na standardowy ciężar przy T^. 

Umowne przyjęcie jako standardowego otłuszczenia wynika ze stwier
dzenia, że w okresie wędrówki jesiennej niższe klasy otłuszczenia (a szczególnie 
Tfl) występują bardzo nielicznie, co wpływałoby l)ardzo niekorzystnie na wiel
kość błędu popełnionego przy przeliczaniu. 

Przebywanie na badanym terenie 

Za problematykę ściśle związaną z charakterystyką wędrówki, można 
uznać próby określania średniego czasu przebywania na badanym terenie i stwier
dzenie rodzaju zmian w ciężarze i otłuszczeniu, jakim podlegają zatrzymujące 
się ptaki. W obu tych wypadkach nie iiwzględnia się ponownych «chwytań 
w tym samym dniu, przy czym w drugim przypadku bierze się pod iiwagę 
wszystkie pozostałe daty schwytania, w pierwszym zaś — tylko datę najpóźniej szą. 

G 
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Ptaki schwytane następnego dnia po zaobrączkowaniu uznaje się za j^rzeby-
wające na tym terenie przez jeden dzień. Uzyskany średni „czas przebywania 
na terenie" nie będzie wielkością absolutną, lecz względną. Tym niemniej 
uzyskana wielkość będzie się nadawała do porównań między różnymi punkta
mi i różnymi latami. 

Aktywność dzienna 

Analiza aktywności dziennej migrantów obejmuje problemy rytmiki żero
wania i odpoczynku u ptaków wędrujących nocą oraz zmian intensyAvności 
przelotu u ptaków odbywających wędrówkę w ciągu dnia. Dla pierwszej z wy-

Tabela 5. Długość dnia w okresie przelotu jesiennego 

Wschód słońca Zachód słońca Długość dnia 
Dekady (1) 

(2) (3) godz.;miii. (4) (2) (3) godz.;miii. (4) min. (5) 

12-21 VIII 440 19«» 14:40 880 
22-31 VIII 4S1 18'» 14:07 847 

1-10 IX 510 183J 13:22 801 
11-20 IX 5" 18°' 12:42 762 
21-30 IX 543 17" 12:02 721 
1-10 X 603 17" 11:16 676 

11-20 X (jao 16" 10:37 «35 
21-30 X 03» 1630 10:00 600 

22-51 VIII 

1-K X 

11-20IX 

21-50IX 

1-10X 

11-20X 

21-50X 

godziny ( 2 )  

Rys. 21. Skale czasu dla wykresów aktywności dziennej (jesień). Punkty przecięcia cienkich 
krzywych z liniami poziomymi wyznaczają odstępy godzinowe skali dla każdej dekady. 

Skale sporządzone dla środkowego dnia dekady. 

http://rcin.org.pl



258 Przemysław Busse, Wojciech Kania 28 

dekada ^ 
8» 

godziny (5) zachód słońca W wschód słońca (3) 

Rys. 22. Sposób wykorzystania zmiennych skali czasu. A — krzywa dla dekady „A" 
(dzień 14 godzinny), B — krzywa dla dekady „B" (dzień 12 godzinny), C — krzywa dla 
dekady „C" (dzień 10 godzinny), S — otrzymana krzywa sumaryczna, x — pimkt na krzywej 

S, uzyskany przez sumowanie pozostałych krzywych o godz. 10"». 

mienionych grup ptaków wykładnikiem zmian ruchliwości będą różnice w in
tensywności chwytania w sieci, dla drugiej grupy natomiast, materiałem podsta
wowym będą wyniki obserwacji wizualnych. 

Niezależnie jednak od materiału wyjściowego, podstawowym problemem 
jest odpowiednie przedstawienie rytmiki dziennej na wykresach. W czasie 
przeszło dwumiesięcznej pracy niektórych punktów, długość dnia (odstęp 
między wschodem i zachodem słońca) zmienia się w nader szerokich granicach 
(od 14 godz. 48 min. do 9 godz. 57 min.). Pora prowadzenia obserwacji, zwią
zana z czasem słonecznym średnim („zegarowym") ulega skutkiem tego prze
sunięciom w stosunku do czasu biologicznego, regulowanego wschodem i za
chodem słońca. Ponieważ płynne, codzienne przesuwanie pory wszystkich 
obserwacji jest w praktyce niemożliwe, jedynym wyjściem z sytuacji stało się 
takie przedstawienie graficzne zmian aktywności, by uzyskać maksymalnie 

http://rcin.org.pl



29 Akcja Bałtycka 1961-1967. Metody pracy 259 

zbliżone odbicie rzeczywistości przy nie zmienionej metodyce badań tereno
wych. Za podstawę takiej metody przyjęliśmy ustalenie na osi czasu punktów 
przedstawiającj^ch wschód i zachód słońca. Punkty te zajmują zawsze stałe 
położenie na skali, bez względu na to jaki odstęp czasu (ile godzin i minut) 
je dzieli. Odpowiednim zmianom ulegają natomiast skale godzinowe: w okresie, 
gdy dzień trwa 14 godzin, odstępy między godzinami zegarowymi będą nmiejsze 
niż w czasie, gdy dzień trwa tylko 10 godzin. Ze względów technicznych skale 
czasu zostały ustalone w odstępach co 10 dni. W tabeli 5 umieszczone są podsta
wowe dane liczbowe użyte przy konstrukcji skali czasu dla środkowej części 
naszego wybrzeża. Eys. 21 przedstawia uzyskane skale czasu dla poszczegól
nych okresów pracy Akcji. Sposób wykorzystania tych skal ilustruje rys. 22. 
Na osi rzędnych nanosi się ilość obserwowanych (lub chwytanych) ptaków o da
nej godzinie, w rozpatrywanej dekadzie, uwzględniając odpowiednią skalę 
czasową. Otrzymane wykresy można użyć do sporządzenia sumarycznego 
wykreśli aktywności dziennej danego gatunku, sumując graficznie wykresy 
dekadowe. Operację tę wykonuje się dla punktów odpowiadających godzinom 
dnia liczącego równo 12 godzin. Sumując graficznie ki-zywe przedstawione przy
kładowo na rysunku 20, dodajemy odcinki a, b, c, oraz uzyskaną wielkość odkła
damy na osi odciętych, otrzymując żądany punkt „x". Wykresy dekadowe 
można prócz tego użyć do porównań między kolejnymi okresami wędrówki, 
choć w tym wypadku wygodniej jest użyć na osi rzędnych skali procentowej 
(procent od ogólnej ilości ptaków obserwowanych, czy chwytanych w dekadzie). ^ 
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PE3K)ME 

B HacToamcH cxarbe paccMarpHBaeTca MexoAHKa npoBeaeHHbix B TeneHHH 1961— 
1967 rr. pa6oT nocBamcHHbix MHrpauHSM nraii Bflojib nojibCKoro no6epeacb5i BajitHKH. 
Bce 3TH paöoTbi oöbe/iHHJiioTCfl riofl o6mHM nasBaHHeM „BaJiTHHCKaa onepauna". 

CTaxbH HBjiaexca BsefleHHeM B cepHio M0H0rpa(J)HHecKHx paöox Kacaiomaxca nepejiexos 

oxaejibHwx BHAOB — B xaK nasbiBaeMbie cxaHflapxHwe CBOAKH. 

HccneflOBaHHH sejiHCb B 15 paajiHHHWx naöJiioflaxejibHbix nyHKxax, pacnojiosceHHbix 
B/iojib nojibCKoro iioGepeacba BajixHHCKoro Mopa. CxeMaxHHecKHe njianbi Mecx Hccjie-
flOBaHHH npeflcxaBnenbi na pHcyHKax 1—12, cpoKn pa6oxbi cooxBexcxBeHHbix nyHKXOB 
conocxaBJieHbi na xaGjiHiie 1. Paöoxa na cooxaexcxBenHbix HaöjiioaaxejibHbix nyHKxax 
cocxofljiacb B xoM, Hxo exeiacHo B xeneime 15 MHHyx npoHSBOflHJiHCb Ha6jiiofleHHa (xa-
öjiHiia 2) H saxcM jiaöopaxopHaa o6pa6oxKa noiiMaHHbix B cexH nxHU. Bo speMa BHsy-
ajibHbix Ha6;iioAeHHH oxMenajica BHA nepejiexaioiuHx nxHu,, HX HHCJieHHOcxb, nanpa-
BjieHHe H xapaKxep nepenera. IIxHUbi oxjiaBJiHBajiHCb xpexnojioMHbiMH CXHJIOHOBHMM 

cexaMM xHna mist-net o pasMepax 7,0 x 2,5 M. KOJIKHCCXBO paöoxaromHx na oxae^bHbix 
iiyHKxax cexoK conocxaBjieno Ha xaGnHue 1. CCXKH npocMaxpHBajiHCb exceiacHo B OAHO 

H xo ace BpeMa, Kor^a npoHSBO^HJiHCb HaöJiiofleHHa. KpoMe xoro 6biJia HcnojibsosaHa 
jiOByuiKa XHna „FextbronaHfl", xynaejibMbie jiosyiuKH u cexKM c OAHOH nojiKoS. Oxjia-

BjiHBajiHCb FjiaBHWM o6pa30M nxHUbi KopMamneca B KycxapHHKOBWx pomax H B xpocx-

HHKaX. 
Y noHMaHHbix nxHii onpeaejiajica noji H Boapacx, oxMeiajiocb BpeMa oxjioBa, H3Me-

pajiacb fljiHHa Kpwjia u xBOCxa (c 1963 ro^a no MexoflHKe npeflcxanjiCHHOH na pHC. 13), 

flUHHa iieBKH H KJiioBa, KOJiMHecxBenno onpeaejiajiacb 4)opMyjia KpbiJia, nxnu BSBeuiH-
BajiH H onpeAeJiajiH y HHX cxenenb oacnpenna (B 1962 r. no uiKajie noaaHHoä 

c npaaoH cxopoHW na xa6jiHn;e 3, B nepnofl 1963—1967 rr. no niKajie c JICBOH cxopoHbi 
Xa6jIHUbI 3). NO OXHOmCHHIO K HCKOXOpblM BHflaM a06aB0HH0 npOHSBOflHJIHCb CneilHajIb' 
Hbie HCCJieflOBanna. 

/],aHHbie 3anHcaHHbie B GJIOKHOXAX nepenncbiBajiHCb B FLAJIBHENMEM na OTCXH (CBO-

;iHbiń Maxepnaji no Ha6jiK)aeHHaM), ox^eJibHO fljia KaacAoro BH^a, HJIH naHOCHimcb na 

KapxoHKH BbinHCbiBaeMbie oxflCJibno fljia Kaacflon OCO5H; cocxaBjia^HCb xaKace CBOflHbie 

jiHCXbi noHManHbix nxnn. KA^^aa Kapxa öwjia cnaÖJKeaa B rpa4)bi, rAC SANHCBIBAJINCB 

AanHbie as nocjieAyioniHx naxn AHCH, xaK HasbiBaeMbie naxHAnesKH (nepBaa naxHAHCBKa 

HaMHHaAacb c 17 aBrycxa). 

B cxaHAapxHbix pa6oxax öyAex paccMaxpHBaxbca xapaKxepncxHKa nepejiexa oxAejib-

Hbix BHAOB B panOHC nOJIbCKOH BaAXHKH H ÖHOAOrHHeCKHe npoßjieMbl XeCHbIM 06pa30M 

CBa3aHHbie c MHrpaanaMH. Bce 3XH pa6oxbi 5yAyT cocxaBJienbi no eAHHOH cxeMe, npn 

HcnoAbsoBaHHH oflUHX H xex >Ke cnoco6oB npeACxaBJienna H o6pa6oxKH MaxepnajiOB. 

OnpefleAeHHe cpoKOB nepejiexa cooxBexcxBennbix BHAOB ocnoBbiBaexca na anajiHse 

rpa(})HK0B nepejiexa no AnaM H naxHAHCBKaM, TAB B saBHCHMocxn ox xoro, Koxopbin H3 

cnoco6oB 6oAee Har^aAHO xapaKxepnsyex HHxencHBHocxb nepe^exa, aBxopbi npHHHMarox 

BO BHHMaHHe HHCACHHOcxb oxjiaBAHBacMbix HAH HaÖAioAaeMbix nxHij. BeAHHHHOH onpc-

ABAaromeił cpoK nepcAexa BHAa B npeACAax HCCAeAycMOH xeppHxopHH Moacex 6bixb 
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„cpeflHee HHCJIO nepejieta", KOTopoe BbicHHTbiBaercs KaK cpeaHce HHCJIO HOMepoB AHCH, 

B TeMeime KOToptix oTMenajica ^laHHMH nepejier, pasyMeerca c KojiHMecTBeHiitiM yneroM 

HHCJia nTHU OTMeiacMbix Ka>KAoro «HH (B3BemeHHaa cpeAHaa BejiHHHHa). nojiynenubiii 
TaKHM 06pa30M cpe^iHHH cpoK nepejiera MoacHO 6biJio 6bi CHHxaTb ^locrosepubiM, ecjiH 

6bi BpcMH pa6oTbi nyHKta oxBaxbiBajio nojiHbiń nepHOfl nepejiera BH^a. TaK, KaK 3TO 

ycjioBHe B oómeM ne 6biJio BbinojiHCHO, nojiyneHHbie pesyjibxaTbi cjieayei' cHHraxb, HTO 

OTKJiaHfllOTCfl OT aCHCTBHTejIbHOrO HHCJia, H TO KOJIHHeCTBeilHO TpyflHO OIipC^JCJiaCMblM 
oöpasoM. HecMoxpa na 3TH rpy^nocTH, nojiyneHHbie BCJIHHHHM MOJKua cpaBHHBaxb 

KaK no OTHOUICHHK) K pa3JIH'IHbIM nyHKTaM, TaK H no OTHOUieHHK) K OTflCJlbHblM rOMM, 

OflHaKO AOJIJKHbl OHH 05H3aTejIbH0 OXBaXblBaTb 0/IHH H TOT »6 OÖUIHH ßjlfl cpaBHHBa-

CMbix BejiHHHH oTpesoK BpcMeuH. K npHMcpy npHMCHeHHe 3Toro orpaHHHeHHH npcAcraB-

jiCHo Ha pnc. 16. IIo cTHOuieHuio K nyHKTaM BajiTniicKOH KaMnaHHH npHroflHbie 

CpaBHCHHH OTpeSKH BpeMCHH COHOCTaBJieHbl Ha PHC. 17. 
HHTCKCHBHOcTb nepcjicTa HTHu; HaÖJiioflaeMbix B nepHOfl pa6oTbi BajiTHHCKoS KaM

naHHH BecbMa H3MeH4HBa, npHHBM KojieóaHHH flocTHraiOT HHor^a 1000% no OTHOIHC-

HHK) K KOJiHHecTBy HTHU H3 Hpeflbwyuiero flHa. /^HH, Ha npoTHSceHHe KOTopbix HaöJiioAaji-

CH 6ojiee HHTCHCHBHUH nepejiCT aBTopbi HasbiBaiOT BO.IIHOH nepejiCTa, eflHHHHiibie ahh 

c 6ojiee HHTencHBHbiM nepejicTOM — anoreaMH nepe.neTa, AHH C He3Ha4HTe;ibHbiM ne-

pe;ieTOM — MHHHMyM nepejiexa. Ha npHHHHbi B03HHKH0BeHHH BOJIH nepejiexa Moryx 

CKJiaabiBaTbca cymecTByiomHe Bflo.nb MHrpauHOHHoro nyTH MereopojiorHMecKHe ycjio-

BHH, a TaKÄC HCsaBHCHMbiH flpyf OT flpyra nepejieT oT^ejibnux rpynnHpoBOK H nony.aa-

UHH HTHU. npHMHHOH 06pa30BaHHa OTACJIbHblX anorCCB, HJIH MHHHMyMyB, aBJiaiOTCH 

no Bceił BepoHTHOCTH eflHHCTBCHHO MCTeopojiorHHecKHe ycjiOBHa. AHajiH3 xo/ia nepejiexa 

B conocTaB.iieHHH c GapHHecKOH oöcTanoBKOH COCTOMHHH aTMoc4)epbi, 6biTb MoaccT, 

n03B0JiHT peuiHTb, KaKHe MCTCopoJiorHHecKHe (J)aKTopbi HrpaiOT Tyx Be;iymyK) pojib. 

ABTopaMH öbiJiH COHOCTaBJieHbl MCTeopojiorHHecKHe flaHHbie H3 pańoHOB oxBaTWBa-

roujHx npeanojiaraeMbie rnesflOBbie TeppHTopHH (OKPCCTHOCTH MOCKBH, OHHJianaHa, 
ueHTpajibHbie nacTH CKaHflHHaBHH), H h3 paöoHOB nepejieTHwx nyTeń (ripHÖajiTHHCKHe 

COB. Coil. PecnyöJiHKH, loacubie nacTH CKaHAHHaBHH) Kacaiomaeca 50JibuJHHCTBa MHi pn-

pyiomHX BflOJib nojibCKHx no6epe>KHH BajiTHXH BH/IOB HTHU. B KanecTBc npHMcpa TaKoro 

po^a conocTaBJiCHHH npHBoaHTca 3flecb pnc. 18. flaHHwe 5bi;iH nojiyicHbi h3 CHHOHTH-

HecKHX KapT H3flaBaeMbix FocyflapcTBenHbiM rHflpo-MeTcopojiorHiecKHM HHCTHTyTOM. 

CpaBHHBaHHC MCTeopojiorH'iecKHx ycjioBHH B npeflejiax ynoManyTbix TeppHTopwH c BOJI-

HaMH nepejiCTa moäct xaKJKe npHBecTH K 0npe4e.iieHH0H rHnoTe3e OTHOCHTejibiio MecTa 

npoHcxoacACHHa nepencTaiomHX B flannoe BpeMH HTHU. CjieayiomHM cnocoSoM onpe-

aejlCHHa TeppHTOpHH, H3 KOTOpblX HpeanOJlOJKHTCJlbHO DpOHCXOflflT MHTpaHTbl flBJiaCTCH 

npHMeHCHHe cneuHajibHoro cpaBHHTCJibHoro rpa(J)HKa BOJiHOo6pa3HocTH nepejieTa 

Ha6jiK)/iaeMoro na pasHbix nynKTax B^ojib no6epe»(bH —• pHC. 19. TaKoro poaa rpa4)HK 
MoaceT TAKHM oöpasoM oöJiernHTb Bwöop H KJIACCH(J)HKAHHK) MATEPNAJIOB NPEANASHA-

HeHHblX flJIH ÓHOMCTpHHeCKOrO aHaJlH3a, KOTOpblH no MHCHHIO aBTOpOB, aO.!I)KeH 6blTb 
nocjieflHHM STanoM o6pa6oTKH MaTepnajioB Kacaicmnxca nonyjiauHOHHOH H3MeHHH-

BOCTH IITHII NEPEJICTAROIUHX BFLOJIB nojibCKoro no5epeacba. /],jia GHOMCTPHHCCKOH o6pa-

6OTKH ABTOPAMH NPEAYCMOTPEHO B0CN0JIB30BAHHE caMbix npocTbix CTATHCTHIECKHX 
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MCTOflOB yHHTbiBaiomHx aHajiH3 oflHopoziHocTH BbiflejieHHbix rpynnapoBOK. Ha oco6oe 
BHHMaHHe sacjiy^HBaeT eme cnoco6 HcnojibsoBanHH peayjibTaroB BSBeiuHBaHHH. Cxenenb 

ojKHpcHHH y nrim asjiacTCH secbMa H3MeHHHB0H H no/iBepraeTCfl 3HaHHTe;ibHbiM Kojie-
6aHHHM. n03T0My, HTOÖbl MOKHa 6bIJI0 OCHOBblsaflCb Ha flaHHblX BBBeUIHBaHHH CpaBHH-

BaTb BCJiHHHHy HTHII, cjic^ycT yHHTbiBaxb cooTBCTCBeHHyio nonpaBKy (pHC. 20). BHOCH 

nonpaBKy MOJKHa BWHHCJIHTB BCC NIHUBI, KOTopwH ona 6bi HMCJia npH nocroHHHOM, 

yCJIOBHO npHHflTOM ypOBHe 0>KHpeHHJI T2. /],aHHbie AJIH BbipOBHCHHOH rpa(J)HHeCKH KpH-

BOH, npeACTaBjieHHoił Ha ynoMHHyroM Bbiuie pHcyHKe, aBTopw nojiyiHJiH BbiCHHTbiBa» 

cpe/iHHH BCC TCJia xapaKTcpHbiH cooxBexcTBeHHOH creneHH oacapeHHH (Ta6. 4). 

MHrpauHOHHbiH nepHoji xapaKjepHsyeTCfl raKace cpeaneft BCJIHHHHOH BpeMena npe-
6biBaHHH B npe^ejiax HCCJie^ioBaHHOH TeppHxopHH H HSMeneHHHMH Beca TCJia, a ranace 

creneHH oacHpeHHH BpeMCHHO SAFLEPACHBAIOMNXCH HTHU. Ilpn nepBOM HS 3THX BonpocoB 

yHHTbiBaerca eaHHCTBCHHO Aara nepBoro H nocjieanero OTjioBa B CCTH. nojiyneHHbm ta-

KHM 06pa30M CpeAHHH CpOK CTaUHOHapHOrO npeGbIBaHHH He3HaHHTeJIbH0 OTKJIOHfleiCH 
OT flCHCTBHTejibHoro. HpH onpcAejieHHH H3MeHeHHH Beca H CTeneHH oKHpeHHa npHHH-

MaioTca BO BHHMaHHe flaHHbie Ka>K;ioH HOHMKH. B O6OHX cjiynaax ne yMHTbiBaiOTca JiHuib 
OCO5H noHMaHbi BTOPHHHO B ;IEHB OKONBNEBANNA, B TO BPEM» KaK HTHU noHManHbix cjie-
ayiomero ana nocne KOJibueBaHHa aBTopbi cHHTaioT saflepacHBäioniHMHca na AaHHoii 

reppHTopHH oflHH flenb. 

AHaJIH3 CyTOHHOH aKTHBHOCTH OXBaTblBaCT HpOÖJieMbl CyTOHHOrO HHKJia KopMexceK 

H OTJlblXa y HTHII MHrpHpyroUJHX HOHblO H H3MeHeHHa HHTCHCHBHOCTH HepejlCTa AHBBHblX 

MHrpaHTOB. ITo OTHomeHHK) K nepBOH KaTcropHH noKa3aTejieM HSMeneHHH aKTHBHocxH 

HBJiaeTca pa3HHHa CTeneHH nona;iaeMOCTH HTHU B CCTKH, HO OTHOIUCHHIO K BTopoH — 
ocHOBHbiM MaTepnajioM aBJiaioTca pe3yjibTaTbi HaöJiioaeHHH. He3aBHCHM0 OT HCXO^HOFO 

MaTepHajia, OCHOBHMM BonpocoM aBJiaerca npeacTaBjieHHe AaHHbix cyxoHHOH aKTHB-

HOCTH Ha rpa4)HKax. Bo BpeMa pa6oTbi HCKOTopbix nynKTOB ^JiHHa zjaa yMCHbuiaeTca 

noHTH Ha 5 HacoB. BpeMa np0H3B0flHMbix e>KeMacHO Ha6jiK)fleHHH MenaeTca B CBa3H 

c 3THM HO oTHomeHHK) K ÖHOJiorHHecKOMy BpeMCHH, peryjiHpyeMoro BOcxo^aMH H sa-

KaraMH cojiHua. MTOGm ynecTb 3TO oGcxosTejibCTBO, npn cocraBJieHHH rpa4)HK0B aKXHB-

HOCTH aBTOpW BOCHOJIbSOBaJIHCb CJieflyiOmHM MCTOflOM: Ha KOOp/lHHaTaX BpeMeHH, 

npHHHMacMbix oT^iejibHo fljia Ka>KAoro lO-flHCBHoro 0Tpe3Ka spcMeHH ycxaHaBjiHBajiHCb 

HyHKTbi Bocxo/ia H 3aKaTa. PaccToanne Me>Kfly HHMH na Ka>Kfl0H nocjieAyiomeH OCH no 

BpeMeHH oflHHaKOBoe H no Mepe Toro, KaK coKpamaexca aJinna ^Ha, yBejiHHHBaroxca 

no ÄJiHHe 0Tpe3KH OCH cooTBexcTByiouiHe o^HOMy nacy (raö. 5, pnc. 21). Cnocoö Hcno;u>-

30BaHHa TaKoro pofla uiKanbi npeacTaBJien na pHC. 22. rpa<j)HKH cyroHHoft axTHBHOCTH 

B nocjieayiomHx flecaTHflnesKax (A, B, C) öbijiH npHroroBJieHbi c yneroM cooTBeTCTBen-

HOH HJKajibi BpeMeHH; HpeACTaBJieHHbie na HHX xpaBbie MoacHo rpa(|)HHecKH cyMMHpo-

BaTb AJia cocxaBJieHHa oömero rpa(j)HKa cyTOHHOH aKTHSHocTH (S) xapaKTcpnoH fljia 

jxaHHoro BHfla HTHU. Sry npoue;iypy npeOTpHHHMaiOT aBTopu no oTHomeHHio K nyHK-

TaM cooTBexcTByiomHM BpeMeHH flHa HacHHTbiaaiomero 12 nacoB. CyMMHpya rpa(]}H-
necKH KpHBbie A, B, C, npHÖaBJiaioT OHH oxpesKH a, b, c, nojiynaa xaKHM 06pa30M nyHKT 

x Ha OÖMEH KpHBOH. rpa(})HKH xapaKTepH3yiomHe flexaflbi Moryx 6biTb HcnojibsoBaHbi 

fljia cpaBHeHHH Meacay CO5OH nocjieAyiomnx oxpesKOB MHrpauHOHHoro nepHoaa, xoxa 
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B 3T0M cjiynae öy^jex 6ojiee yfloGno BocnojiLsoBaxbca fljra nocxpoeHHa OCH opAHHax 

nponcHXHOH uiKajioii (npoucHX no oxHomenHio K oßmeiviy KOUHHCcxsy nxHn; HaÖJiiOfla-

CMblX, HJIH nOHMaHHblX B flaHHOH ABKafle). 

OCTACHENHH K RAÖJIHUAM H PHCYHKAM;. 
TaönHua 1. BpeM« paóoTbi HaöJiioflaTejibHbix nyHKTOB h KOJiHHecxBO pa6oTaKDmHX cetOK. • — 0,5 

Mecaua, „siatek" — ceroK, „we wrześniu 24" — „B ceHTdöpe 24", „w październiku 70 siatek" 

— „B OKTJiöpe 70 cexoK". 

TaójiHua 2. Bpeina Hanana nepsoro H nocneflnero HaöjiiojieHHH HJIH KOHTpona cexoK (no cpeflHe-
eBponeöcKOMy BpeineHH). (1) — ro«, (2) — nepHOfl, (3) — BpeMH Hanajia nepsoro HaöJiwfleHHa HJIH 
KOHTpojiH, (4) — BpeMH HocneflHero HaÖjnoflCHHH H npeflnocTOflnero KOHTPOJIH. 

TaßjiHua 3. UlKana crenenH oMpeHHfl. C neBOfl cTopoHbi TAÖXTHUBI no TeJibMcy H /Ipapn (Helms, 
Drury, 1960). C npasoil cxopoiibi noflana uiKana npHineHHeiviaa B pa6oTax BaJiraflcKoß KaMnanHH — 
CHanana onpeflenaeTca crenenb oacHpeHHH na 6pioxe, saxeM na furculum. IIlKa;ia HMeex cJieflyiomHe öa^jibi: 
To — Hex >KHpa (b — 6pioxo); nex >KHpa HJIH ero cjieflbi na furculum (f), 
Ti — cneflbi (b); HeMHoro, RJIYÖOKAA Bnajinna MOKfly KJiKSHHuaMH, KJHOMHUW ne npHKpbixbie (b), 
T2 — oxKJiaÄKa jKHpa TOJibKO MesKfly nexjiaMH KHineHHHKa (b); Bna^HHa Meatfly furculum 3anojiHeH-

Haa, oflHaKO B flajibneftniHM necKOJibKO Bornyxa, a KJiiOHHUbi npHKpnxw HeSHanHxeJibHO (f), 
T3 — 5pK)xo npHKpHxo ÄHpoBOö noflKJiaflKOit 6e3 BbinyKjiocxeH (b); BnaflHHa HesHaHHxeJibnaa, KJIKD-

HHHbl npHKpwxbie (f), 
T4 — ÄHpoBaa noflKJiaflKa o6pa3yex BwnaHHBaHHa (B); BnaflHHbi Hex, »npoBue oxuomeHHa nepexoflax 

CBepx KpaeB (f), 

Ts — BbinaiHBaHHa BcnyneHbi (b); BbinaHHBaiomaaca acHpoBaa noflcxHJiKa BbixoflHX no3a furculum. 
TaöJiHua 4. nepeciex Beca nxHuw na sec xapaKxepHbiü «jia T2. (1) —; nepBonaiajibHbie aaHHbie, 

(2) — Bec B cpeflHeM, (3) — oxKJioneHHa ox cpeflnero Beca xapaKxepHoro flna T2, (4) — nonpasKH nojiy-
KeHHbie H3 rpa(})HKa 20. 

Ta6jiHua 5. ripoflojDKHxejibHOCxb flna B nepnofl oceHHero nepejiexa. (1) — «ECAXHFLHEBKH 
(fleKaflbi), (2) — BOCXOA cojinua, (3) — 3aKax, (4) — fljiHHa flna noflana B nacax H MHnyxax, (5) — AUHHa 

flHa B MHHyxax. 
PHC. 1. njiaH pacnonoKeHHa nyHKxa nofl HOBO» nacjicHKo» (NP). RIYHKX 6bm pacnojiosKeH B ojib-

maHHKe cpeflH nonefl H nacxßnm B6JIH3H BncJiHHCKoro 3ajiHBa. OGosHanenHa neKOxopwx CHMBOHOB HMCK)-
mnxca xaK»ce H na ocxanbHwx njianax: j — xpocxHHKH, k — nocesHbie nona, 1 — MOPCKOII njia^K, ł — flio-

Hbi, m .— jiarepb, n — HaÖJiroaaxejibHwfi nyHKx, 0 •— cexKH, p — xyHHejibnaa jicsyiuKa, r — jioBymxa 

„reJibrojiaHfl", s — rpaHHuw 6HoxonoB. 

PHC. 2. ITuaH pacnojioaceHHa nyHKxoB Ha BHCJiHHCKOli Koce (MW I, MW II). nyHKXw 6bijiH pacnojio-
»eHbi na jiecHOft nonaHe npn MOnOflnaKe cpe^H COCHOBOFO Jieca na 6epery BHCJiHHCKoro 3ajiHBa. 

PHC. 3. üjian pacnoJioaceHHH nyHKxa npn ycxbe Horaxa (N). llyHKx 6bin pacnojiojKen na nojiHbiM-
OBparoB cKJioHe cHHacajoinHMca K BHCJiHHCKOMy 3aJiHBy. 

PHC. 4. rijiaH pacnojioacenna nyHKxa B Typnax BCXOAHHX (GW) B 1962 x. IlyHKX 6biji pacnonGÄen 
MejKfly MopeM H 03ep0M c roacnoit cxopoHM cpeflH ojibmaHHKOB H cocnaKoa. 

PHC. 5 H 6. rijian pacnojroacenna B flByx Mecxax nyHKxoB na XeJibcKOM n-ae (H). riynKx Suji pac 
nojiojKen cpeflH cocHoaoro Jieca B MOJioflHaKax Me>K/iy MopeM a IlyaKHM saJiHBOM. 

PHC. 7 H 8. IIjiaH PACNOJIOÄCHHA a flayx Mecxax nyHKxa a paflone JIe6bi (Ł). flyHKX 6biji pacno-

JIOJKEH MEACFLY «LOHAMH B03HHKINHMH MEJKFLY SeperoM Mopa H osepaMH. B OKPECXHOCXH NPEOÖJIAFLAJIH 
cocHOBbie Jieca. 

PHC. 9 H 10. rinan pacnoJioaceHHa nynKXOB ByKOBO I H ByKoao II (a I, B II). IlyHKXbi HaxoflHJiHcb 
cpeflH flioH pacnonoaceHHbix Meacfly öeperoM Mopa H 03ep0M ByKOBO. 

PHC. 11. ITjian pacnonoacenHa nymcxa noa ASHBHOBOM (D) a paßone ycxba peKH A3HBHOA K Mopio. 
IlyHKT HaxoflHJiCH cpeflH sapocjieÄ o6jienHXH {Hippophae rhamnoides). 

PHC. 12. ITjian pacnono>KeHHa nyHKxa nofl BannHuefi (W) na o-ae BOUHH. Ilymcx 6biji pacnonoacen 
Ha« osepoM cpeflH 3apocjieä oönenHXH. 
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PHC. 13. Cnocoß HSMepeHHH XBOcra npHMenaeMbifl BO epcMa paSoT BanTHficKofl KaMnanHH HaHH-

Haa c 1963 rofla. 

PHC. 14. KapTOTCHHwft JIHCTOK npHMCHHeMbiti no 1964 rofla. 
PHC. 15. KapTOTCHHwfi JIHCTOK npHMenaeMbift nocjie 1964 rofla. 
PHC. 16. OnpeflejieiiHe cpoKoe cpasHHMOcTH nepHO^a nepeneTOB. A — CpaBHHMOCTb paajiHHHux 

nyHKTOB B TeneHHe oflHoro H TOFO JKC rofla, B — cpaBUHMocTb ofliioro H TOFO »e nyHKxa na npoTfl»ceHHe 

pa3Hbix Jier. 
PHC. 17. CpOKH CpaBHHMOCTH. 1 — nyHKTbl, 2 — CPOK CpaBHHMOCTH. 

PHC. 18. IlpHMep CIIOCO6OB NPHROTOBJIEHHH K o6pa6oTKe MereopojiorHiecKHX flaHHwx. /Jannbie H3 
OKpecTiiocTeil MOCKBU. rpa(l)A 1 — Maccw BOSAYXA pacnojioxcenbi iia reppHTopHH, 2 — axMoc^epHue 
(|)poHTbi, 3 — 5apH4ecKaH oGcranoBKa, 5 — oca^KH, 6 — Berpbi, 7 — rcMnepaxypa no IJ,eJibCHio, 
8 — flaxbi. 

PHC. 19. rpa^HK B0JTH006pa3H0cxH nepenexa (B npouenxHOM cooxHoineHHK) K cpeflHeviy nepenexy). 
1 — flaxbi, 2 — nyHKXbi. 

PHC. 20. FPAETIHK oxo6pa»caiomHft BSAHMO^aBHCHMocxt Mewy BBCOM xejia H cxencHbio OMCHPENHA 
1 — Bee B rpaMMax, 2 — OKHpenne. 

PHC. 21. IIlKana BpcMenH ana KPHBWX cyxoMHOH aKTHBHOcxH (noflcnex npHroxoB.neH ÄJIH cepeflHHHO-

ro ;iHH ÄecflXHflHCBKH). 1 — flecHTHflHCBKH (jjeKaflbi), 2 — BpeMH B Macax, 3 — Bocxofl cojiHua, 4 — aaxax. 

PHC. 22. Cnoco5 HCNOJIBSOBAHHA HSMENAIOMHXCH uiKan BPEMEHH. S — cyMMapnaa oöina« KPHBAN 
xapaKxepHaH ana BSaxwx B KanecxBC npHMepa xpex /jecaTH^HeeoK. 1 — KonnnecxBO nxHU, 2 — flCKaaa, 
3 — BOCXOFL coniiua, 4 —• aaKax, 5 — apeivia B lacax. 

SUMMARY 

This paper presents the methods applied in the camps of the Operation 
Baltic between 1961-1967. It forms a general introduction to a series of papers 
analysing the passage of the individual species. The investigations were carried 
out in 15 camps situated along the Polish coast of the Baltic. The sketches 
of the camps are shown of Figs. 1-12, the time-table of work is given in Table 1. 
Tlie observations were conducted during a time span of 15 minutes, at one 
hour intervals (Table 2). The following data were noted: species, numbers 
passing, direction and quality of the passage. 

The birds were trapped in three-shelf stilon mist-nets (c. 7x2.5 m). The 
number of nets used at the individual camps is shown on Table I. The nets 
were controlled once per hour. A Heligoland trap, funel trap and one-shelf 
nets were also used. Birds caught were identified and ringed. Tlie following 
data were noted: time of catching, sex, age, length of wing, tail (since 1963 
a method shoAvn on Fig. 13 has been used), bill, tarsus, wing formula, weight 
and fat deposit (in 1962 according to the scale shown on the right side of 
Table 3, in 1963-67 according to the scale shown on the left.) In some species 
special additional examination was carried out. 

All data noted in the field in note-books were copied either on observation 
sheets separate for each species, or on individual index-cards. Each card con-
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taineci data o1)tained from five-day periods called pentades. A similar system 
of pentades was used every year, starting with August 17 th. 

The future papers dealing with tlie passage of individual species will include 
the characteristics of the passage on the Polish coast of the Baltic, and the 
biological data connected with the migratory movements. All the papers will 
be based on the same pattern of discussion and will be presented in a similar 
form to allow the comparison. 

The time of passage of the individual species is based on the one-day and 
pentade diagrams showing the number of birds caught or observed, depending 
on the fact which value better characterizes the intensity of migi'ation. The 
"mean date of the passage" of a species determines the time of passage in the 
territory. It is calculated from the number of days with the observed passage 
and the number of birds seen (weighed aritlimetical average). To calculate it, 
the days are numbered beginning with 17th August. The calculated date might 
be considered as ą real mean date of passage if the observations embraced the 
whole period of the species' migration. Since, however, this was not so the 
results obtained will differ from reality. In spite of these limitations, the calcu
lated values may be used for comparison between the individual camps and 
years. The mean date passage should be calculated exclusively for the periods 
in which the compared camps worked simultaneously. An example of this 
limitation is shown on Fig. 16. The comparable periods for the Operation Baltic 
camps are shown on Fig. 17. 

The intensity of the observed passage is extremely variable and the number 
of birds passing one day may be over 1000% greater than the previous day. 
The following terms are used: wave passage — days with an increased passage, 
peak passage — single days with very intensive passage, low passage — days 
with weak passage. The causes of the wave passage may be either the mete
orological conditions or the migration of independent groups (populations) 
of birds. The causes of the peak and low passages are presumably the mete
orological conditions only. An analysis of the passage in relation to the weather 
conditions will allow, perhaps, to tell which atmospheric phenomena have 
a prevalent influence on the passage. The meteorological data were collected 
from ten-itories embracing the presumable breeding areas of birds passing 
along the Polish coast of the Baltic (Moscow area, Finland, central Scandinavia) 
and migration routes (Baltic countries, southern Scandinavia). An example 
of prepared tables is shown on Fig. 18. 

The data used were derived from the weather maps published by tlie 
Polish Hytko-Meteorological Institute. The comparison of weather conditions 
prevaling over the teiTitories mentioned with the wave passages may also 
suggest hypotheses refen-ing to the origin of birds migrating in a stated period. 
Another method of determining the territories from where the observed waves 
of migrants come Is the use of a comparative diagram of the waveness of 
passage in different points (Fig. 19). Such a diagram wiU facilitate the choice 
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and discrimination of material for biometrical analysis. This analysis is to be 
the last stage of an attempt to determine the differentiation of populations 
passing along the Polish coast. In the biometric studies the simple statistical 
methods will be used. 

Special attention is given to the results of weighing. The fat reserve in 
birds is greatly variable and oscillates in broad extremes. To compare the size 
of birds according to their weight it is necessary to add or to deduct and app
ropriate correction (Fig. 20) and to calculate the weight which the would have 
if they had the same conventional fat reserve Tj. The data for graphical smoo
thed curve shown on the figure are taken from the mean weights calculated 
for different grades of fat reserve (Table 4). 

The passage is also characterised by the mean period of stay in the in
vestigated area, and the changes in the fat reserve of momentarily not mi-
gTating birds. 

With the mean period of stay only the first and the last trapping dates 
are considered. Bii-ds not trapped for the second time are not considered, thus 
the calculated mean period of stay is slighty different from the real one. In 
determining the changes of weight and the fat reserves all retraps are consi
dered. In both cases birds retrapped on the day of ringing are not considered. 
Birds controlled the next day after ringing are considered as staying one day 
on the spot. 

The analysis of diurnal activity of migrants embraces the problems of 
feeding rhytmics and rest in night migrants, and the changes of the passage 
intensity in day migrants. For the first group the exponent of the mobility 
changes wUl be the differences in the netting intensity, for the second the results 
of observation. The fundamental problem, however, is to show the daUy rhy
thmics on the diagrams. During the period of work the length of a working day 
changes for about five hours. Consequently, the observation periods pier 
hour are shifted against the biological time regulated by the sunrise and 
sunset. In order to consider this in the activity diagrams the following method 
is used: on the time axes (one for each ten day period) points showing the 
sunrise and sunset were fixed. On each axis both points are equally distant. 
When the day shortens, the time between them diminishes and the segments 
relating to one hour augment (Table 5, Fig. 21). The method of using such 
a time scale is shown on Fig 22. The activity diagrams for the subsequent 
decades (A, B, C) considering the appropriate time scale, may be graphically 
added thus getting the summarised diagram of the day activity (S) of the species. 
This operation is done for points relating to the individual hours of a 12-hour 
day. Summing up graphically the curves A, B, C, we add the sectors a, b, c, 
and we receive the point „x" on the effect curve S. The decade diagrams may 
be used for comparison between the subsequent periods of migration, although 
in this particiilar case more convenient is the use of a percentage scale on the 
ordinate axis (percent of the total of birds observed or caught in a decade). 
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Legend to figures and tables: 
Fig. 1. Ńowa Pasłęka camp (NP) situated among young alder trees. Some symbols used 

in all figures; j — reeds, k — fields, 1 — beaclies, ł — dunes, m — camp site,n — observa
tion point, o — nets, p — funnel trap, r — Heligoland trap, s — boundaries of biotopes. 

Fig. 2. Mierzeja Wiślana (MW I and MW II) camps situated in a clearing in a pine 
forest near the Zalew Wiślany. 

Fig. 3. Ujście Nogatu (N) camp situated on the slope on the Zalew Wiślany. 
Fig. 4. Górki Wschodnie (GW) 1962 camp situated between the sea and the freshwater 

lake among the young pine and alder trees. 
Fig. 5. and 6. Two sites of Ilel (H) camp situated between the sea and the Puck Gulf 

among the young pine trees. 
Fig. 7 and 8. Two sites of Łeba (Ł) camp situated between the dunes and freshwater 

lake among the pine forest. 
Fig. 9 and 10. Bukowo I (B I) and Bukowo II (B II) camps situated between the 

dunes and Lake Bulcowo among alder and pine forest. 
Fig. 11. Dziwnów (D) camp situated on the river band among the bushes of Hippophae 

rhamnoides. 
Fig. 12. Wapnica (W) camp situated on the Island Wolin among the busłies. 
Fig. 13. The method of taking tail measurements used since 1963. 
Fig. 14. An index-card used before 1964. 
Fig. 15. An index-card used after 1964. 
Fig. 16. Determination of comparable periods of the passage. A — comparison of 

various points within the same year, B — comparison of the same point in different years. 
Fig. 17. Comparable periods. 1 — points, 2 — comparable period. 
Fig. 18. Composition of meteorological data, Moscow area. 1 — kind of air masses, 

2 — fronts, 3 — pressure systems, 4 — clouds, 6 — rainfall, 6 — winds, 7 — tempe
rature in °C, 8 — dates. 

Fig. 19. Waveness of passage diagram — percent in relation to the average passage. 
1 — dates, 2 — points. 

Fig. 20. Relation: weight to fat reserve. 1 — weight in g, 2 — fat reserve. 
Fig. 21. Time scales for the day activity calculated for the medium day of a decade. 

1 — decades, 2 — hours, 3 — sunrise, 4 — sunset. 
Fig. 22. The use of variable time scales. S — effect curve for three decades. 1 — num

ber of birds, 2 — decade, 3 — sunrise, 4 — sunset, 5 — hours. 

Table 1. Working time of the camps and number of mist nets. 
Table 2. Time of the first and the last observation or net control (Central European 

Time). 1 — year, 2 — period, 3 — first observation or control, 4 — last observation 
or penultimate control. 

Table 3. Fat deposit. Right side of the table according to HELMS & DRUKY (1960). 
Left side — a scale used during the Operation Baltic. The belly is investigated first, the 
furculum next (if necessary). 1 — belly, 2 — furculum, 3 — grade of fat deposit. The 
scale: 4 — no fat between the intestines, only traces of fat may occur, 5 — in the center 
a fragment of an air sac uncovered by fat is visible, 6 — the center is entirely covered by fat, 
7 - stripes of fat between intestines, 8 - partially covered with fat, liver visible, 
9 — totally covered with fat, only a small part of liver may be visible, 10 — fat does 
not overrun the edges of furculum, 11 - fat composes a convex cushion. 

Table 4. Convertion of the bird weight into standard fat deposit T2. 1 primary 
data, 2 — mean weight, 3 — deviation of mean weight for Ta, 4 — corrections taken 

from diagram 20. 
Table 5. Day length during the autumn passage. 1 — decades, 2 — sunrise, 3 — 

— sunset, 4 - length of the day in hours and minutes, 5 — in minutes. 
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