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Celem badañ przeprowadzonych miêdzy 20 a 30 grudnia 2007 i 2008 r. by³a charak-

terystyka gniazd tar³owych troci wêdrownej z dorzecza rzeki £eby. W tym celu wytypo-

wano odcinki rzeki £eby oraz jej niektórych dop³ywów. Analizê rozmiarów gniazd doko-

nano w oparciu o parametry takie jak: d³ugoœæ kopca (lk), szerokoœæ kopca (wk), wyso-

koœæ kopca (hk), d³ugoœæ do³ka (ld), g³êbokoœæ do³ka (hd), wysokoœæ maksymalna kopca

(hmax), na któr¹ sk³ada³a siê suma wysokoœci kopca i g³êbokoœci do³ka, d³ugoœæ ca³kowi-

ta gniazda (L), opisan¹ jako suma d³ugoœci kopca i d³ugoœci do³ka oraz œrednicê kopca

(S), wyra¿on¹ jako œrednia arytmetyczna d³ugoœci i szerokoœci kopca. Zale¿noœci miêdzy

poszczególnymi parametrami gniazd opisano wspó³czynnikiem korelacji Pearsona (r).

W badaniach rejestrowano parametry wy³¹cznie gniazd pojedynczych, zbudowanych

przez jedn¹ samicê. Pomijano natomiast gniazda z³o¿one, uformowane przez kilka

samic troci. £¹cznie wykonano pomiary 83 gniazd troci. Wartoœci d³ugoœci kopców mie-

œci³y siê w zakresie 50-135 cm, a ich szerokoœci 50-150 cm. Œrednia maksymalna wyso-

koœæ kopców wynios³a 21,5 cm. Dla parametrów d³ugoœæ kopca-œrednica kopca odnoto-

wano istotn¹ pozytywn¹ zale¿noœæ (r = 0,65; P < 0,005). Zaobserwowano istotn¹ pozy-

tywn¹ korelacjê (r = 0,40, P < 0,005) miêdzy œrednic¹ kopców i ich maksymaln¹ wysoko-

œci¹. Wystêpowa³a pozytywna zale¿noœæ miêdzy g³êbokoœci¹ do³ków a szerokoœci¹

kopców (r = 0,39; P < 0,005). Œrednie wartoœci d³ugoœci kopców i ich szerokoœci wska-

zuj¹, ¿e gniazda by³y szersze ni¿ d³u¿sze wzglêdem kierunku nurtu, co jest rezultatem

odmiennym od notowanych przez innych autorów. W celu pe³niejszej charakterystyki

gniazd troci z dorzecza £eby, konieczne s¹ dalsze badania, poszerzone o analizê pozo-

sta³ych parametrów gniazd takich jak: prêdkoœæ przep³ywu wody i uziarnienie substratu.
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