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wanej pokrywie ciala. Swiadczy o tym duza liczba Diptera i Hymenoptera stwierdzo
nych w jesiennym pokarmie skowronka przez Garricka (1981), a stosujacego metode
analizy zawartosci woli, gdzie owady zachowuja sie w znacznie lepszym stanie.
Skowronek ma duza liczbe gastrolitów zoladkowych (2,74 szt. /porcje kalu - niepubI.
dane wlasne), które z latwoscia rozcieraja mniej schitynizowane odnóza, pokrywy
skrzydlowe i glowy chrzaszczy.

Metoda ta, mimo wykazanych niedoskonalosci, jest przydatna w badaniu pokarmu
drobnych Passeriformes, bowiem poZ\",ala zebrac duza ilosc materialu w krótkim czasie,
a przede wszystkim jest nieszkodliwa dla ptaków.

Za pomoc w oznaczaniu owadów i dyskusje dziekuje Panom Dr. E. Baraniakowi,

Dr. J. Kargowi i G. Lorkowi.
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AUTUMN DIET OF THE SKYLARK (ALA UDA ARVENSIS)

Summary

The food composition ofthe Skylark was examined by means of faecal analysis in
the cultivated field s of western Poland. Faecal sampIes (N=203) were collected between
25 October and 2 November, 1993. Seeds and plant debris were found to constitute 90%
while animai fragments 10% of dry faecal matter (Table l). The results were comparable
with those obtained in New Zealand (Garrick 1981) and England (Green 1978, 1980).

Piotr Tryjanowski

NIEZWYKLE ZACHOWANIE SROKI (PICA PICA)

Od IV do VI 1993 i 1994 roku, najednym ze skrzyzowan przy Placu Grunwaldzkim
we Wroclawiu, obserwowalem wielokrotnie niecodzienne zachowanie sroki. Samotny
ptak przysiadywal na znaku drogowym przy przejsciu dla pieszych, przed wjazdem
z drogi podporzadkowanej na bardzo ruchliwa trase przelotowa. Sroka wykazywala
bardzo mala plochliwosc, nie reagujac na przechodzacych kolo znaku ludzi, pomimo,
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ze czesto przystawali oni obok i przygladali sie nieplochliwemu ptakowi. Schemat jej
zachowania byl zawsze taki sam. Kiedy przed wjazdem na droge glówna, kolo znaku
zatrzymywal sie Fiat l26p (tylko ten samochód stymulowal sroke do "akcji") ptak
siadal blyskawicznie na tylnym zderzaku, z na wpól rozlozonymi skrzydlami w celu
utrzymania rownowagi (rys. l). W tej pozycji jako "pasazer na gape" ptak przejezdzal
50-100 m, po czym wracal na poprzednie miejsce. Powtarzalo sie to ok. pieciokrotnie
po czym ptak odlatywal. Nie stwierdzilem, by zachowanie to mialo na celu uzyskanie
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pokarmu. Jak sie wydaje mialo ono charakter zabawy. Niewielka plochliwosc ptaka
(oczywiscie przyjmujac, ze byl to zawsze ten sam osobnik) sugeruje, ze mógl on dawniej
byc hodowany lub przynajmniej karmiony przez czlowieka - i to, jak przypuszczam,
moglo lezec u podstaw tego niecodziennego zachowania.

ATYPICAL BEHAVIOUR OF A MAGPIE (PICA PICA)

Summary

Between April and June 1993 and 1994 in Wroclaw a tame Magpie was repeatedly
observed sitting on the hind bumper of a small car (Fiats 126 p). Each time the bird was
driven 50-100 m and then return to the previously occupied post (a traffic-sygnal).
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