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Krzysztof Zając

EKOLOGIA ROZRODU
DZIWONI! CARPODACUS ERYTHRINUS
NA STAWACH PODGÓRZYŃSKICH
BREEDING ECOLOGY OF THE SCARLET ROSEFINCH
CARPODACUS ERYTHRINUS AT PODGÓRZYN FISHPONDS
Dziwonia należy do grupy gatunków silnie zwiększających w ostatnich
dziesięcioleciach swój areał w Europie. Badaniem biologii rozrodu dziwonii zajmowało się w Europie niewielu badaczy. W głównej mierze dotyczyły
one populacji ze wschodniej części kontynentu oraz krajów skandynawskich (np. Bozhko 1974; Peiponen 1974; Stjernberg 1979; Bjórklund
1990a, b). Niemal całkowicie brak opracowań dotyczących biologii dziwonii terenu Polski, poza opisami pojedynczych gniazd (Czarnecki 1962)
oraz materiałami pochodzącymi z Kartoteki Gniazd i Lęgów, wykorzystanymi w opracowaniach monograficznych (Glutz i Bauer 1991; Dyrcz i in.
1991).
Celem niniejszych badań było poznanie wybranych parametrów ekologii rozrodu dziwonii w środowisku stawów rybnych, siedlisku skupiającym znaczną część śląskiej populacji tego gatunku (Dyrcz i in. 1991).

TEREN I METODA BADAŃ
Badania prowadziłem w latach 1999-2003 na terenie kompleksu stawów rybnych k. Podgórzyna znanego pod nazwą Stawów Podgórzyńskich.
Powierzchnię badawczą stanowiła zachodnia część kompleksu, charakteryzująca się szczególnie wysokim zagęszczeniem dziwonii (Zając 2002). Była
to izolowana grupa 7 stawów o łącznej powierzchni 50 ha (kompleks .Sobieszów" w: Gramsz 1991). Jedynie 3 stawy były wykorzystywane gospodarczo. Pozostałe przez cały rok pozostawały suche, co sprawiało. że ich
dno w znacznym stopniu było porośnięte płatami nawłoci Solidago spp.
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Tabela 1. Liczba par dziwonii na terenie badań
Table 1. Number of breeding pairs of the Scarlet Rosefinch in the study area
Rok / Year
1999 2000 2001 2002 2003
Liczebność (pary)
Number of breeding pairs
Zagęszczenie (par/10 ha)
Density (pairs/ 10 ha)
Udział (%) samców w 2 roku życia
Percentage of 2" year males

12

13

12

16

17

2,4 2,6 2,4 3,2 3,4
8,3 7,7 O 12,5 17,6

i młodym drzewostanem olchowo-brzozowym. Otoczenie stawów stanowiły w przeważającej części podmokłe łąki i tereny uprawne. Przy stawie „Poleśny" zlokalizowane były dwa kilkuhektarowe zadrzewienia.
Obserwacje rozpoczynałem na początku maja celem ustalenia terminu
przylotu i osiedlania się poszczególnych osobników. W latach 2002-2003
przylatujące samce chwytałem w sieci i znakowałem indywidualnie kombinacją trzech kolorowych obrączek. Pozwoliło to na uzyskanie dokładniejszych danych dotyczących zagęszczenia par lęgowych oraz śledzenie
losów poszczególnych osobników i par. Począwszy od dnia przylotu aż do
połowy czerwca obserwacje prowadziłem przez 4-7 dni w tygodniu, celem
określenia daty utworzenia pary, zlokalizowania miejsca budowy gniazda
oraz daty złożenia jaj. Kontrole gniazd prowadziłem aż do wylotu ostatnich
piskląt. Ogółem w ciągu wszystkich lat badań znalazłem 41 gniazd, z tego
39, w których zostało złożone co najmniej 1 jajo. Większość gniazd (35)
znalazł em na etapie składania jaj lub klucia piskląt. W przypadku znalezienia niepeł nych zniesień, po kolejnych 1-4 dniach przeprowadzałem kolejną kontrolę celem określenia wielkości pełnego zniesienia. Następną kontrolę gniazda przeprowadzał em w terminie przewidywanego klucia piskląt.
W okresie wysiadywania jaj prowadzono jedynie obserwacje gniazd z odległości, mające na celu stwierdzenie obecności lub ewentualnego braku
samicy. Gniazda z pisklętami były kontrolowane co 1-3 dni.
Objętość jaj obliczałem przy użyciu wzoru (Hoyt 1979):
V=

x LB2

gdzie L - długość, B - szerokość lub maksymalna średnica jaja, a K„ współczynnik objętości. Za Hoytem (1979) przyjęto, że wartość współczynnika K, wynosi 0,51. Przy obliczaniu strat w lęgach zastosowano metodę
Mayfielda (Mayfield 1975; Johnson 1979).
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Tabela 2. Terminy przylotów i długość okresu przylotu samców i samic dziwonii
w kolejnych latach badań
A - najwcześniejsza data, B - średnia data, C - długość okresu przylotu (dni)
Table 2. Spring arrival dates and duration of the arrival period of the Scarlet ROsefinch males and females in the consecutive seasons
A - the earliest date, B - mean date, C - duration of the arrival period (in days)
Rok
Year
1999
2000
2001
2002
2003

Samce / Males
A
B
19 V
22 V
9V
18 V
13V
14V
12V
15V
21 V
24 V

C
9
17
7
9
7

Samice / Females
A
B
C
25 V
7
23 V
20
21 V
12 V
16V
13V
9
8
16V
13V
23 V
24 V
7

WYNIKI
Zagęszczenie populacji lęgowej. Na badanym terenie gniazdowało od
12 do 17 par, co daje zagęszczenie 2,4-3,4 par/10 ha (tab. 1), średnio 2,8
par/10 ha. Wyższe liczebności w latach 2002-2003, kiedy ptaki był indywidualnie znakowane, sugerują, że liczebność w poprzednich latach mogła być nieco zaniżona. Udział samców w drugim kalendarzowym roku
życia w latach 1999-2003 wynosił średnio 9,2% (zakres 0-17,6%, tab. 1).
W analizie uwzględniono samce przebywające na terenie badań co najmniej dwa tygodnie.
Przyloty. Jako pierwsze przylatywały samce. Najwcześniejszą stwierdzoną datą przylotu samca był 9 V (w roku 2000). Najwcześniejsza średnia data przylotu samców przypadała na 14 V, a samic na 16 V. W roku
2001 pierwsze samice przyleciały tego samego dnia co pierwsze samce (tab.
2), jednak średnie opóźnienie ich przylotu w stosunku do samców wynosiło 2 dni (SD = 1,58, N = 5 sezonów). Przylot trwał u obu płci zwykle 7-9 dni.
Jedynie w roku 2000 rozciągnął się do 17 dni u samców i 20 dni u samic.
Z dziewięciu samców zaobrączkowanych w roku 2002 sześć (66%) osiedliło się w następnym sezonie na powierzchni badawczej.
Budowa i umiejscowienie gniazda. Budową gniazda zajmowała się
wyłącznie samica i ona prawdopodobnie decydowała o jego lokalizacji. Niektóre samce po zdobyciu partnerki opuszczały terytorium i przenosiły się
w nowe miejsca. Samiec zwykle towarzyszył partnerce podczas zbierania
materiału na gniazdo, jednak nie stwierdziłem przypadku pomocy przy
budowie. Okres między rozpoczęciem budowy, a złożeniem pierwszego jaja
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Tabela 3. Wymiary gniazd dziwonii (w cm) (N = 31)
Table 3. Nest size in the Scarlet Rosefinch (cm)
Parametr gniazda
Nest parameter
Średnica zewnętrzna
Outer diameter
Średnica wewnętrzna
Inner diameter
Wysokość
Height
Głębokość
Depth of the cup

Średnia
Mean

Min.

Max.

SD

13,5

10

17

1,68

6,4

5

8

0,75

7,7

6

9

1,12

4,0

3

5

0,58

wynosił 3-6 dni (N = 5). W jednym przypadku jaja zostały złożone 2 dni po
ukończeniu budowy gniazda. Dwukrotnie obserwowałem wykańczanie
gniazda przez samicę już po rozpoczęciu wysiadywania.
Główny materiał budulcowy stanowiły suche, zeszłoroczne łodygi roślin zielnych i traw. Podstawa gniazda zbudowana była z grubszych
(o średnicy 2-2,5 mm) łodyg ziół, załamanych na krawędziach, wyraźnie
wystających poza krawędź czary. Sama czarka gniazda zbudowana była
z cieńszych łodyżek oraz korzeni ziół i traw. Niekiedy wplatane były także
suche liście jeżyny i traw. Wyściółka składała się z cienkich włókien roślinnych, niekiedy z domieszką włosia. Wymiary gniazd przedstawiono
w tabeli 3.
Dziwonie zakładały gniazda na wysokości od 25 do 226 cm nad ziemią
(ryc. 1). Średnia wysokość wynosiła 66 cm (SD = 41,8; N = 38). Średnia
wysokość roślinności, w której ukryte było gniazdo wynosiła 163 cm (SD =
46,6; N = 35). Były to zarówno krzewy i drzewa, jak i nawłocie na znacznych powierzchniach porastające groble stawów (tab. 4). W przypadku
nawłoci gniazda uwite były na kilku zeszłorocznych, uschniętych, często
połamanych łodygach i otoczone okapem świeżych, tegorocznych młodych
roślin. Duży udział w otoczeniu gniazd miały także pokrzywa Urtica spp.
i trzcina Phragmites australis, często wspierające z boków konstrukcję
gniazda.
Fenologia okresu lęgowego. Okres lęgowy trwał od drugiej połowy maja
do końca lipca. Najwcześniejszą datą złożenia pierwszego jaja był 19 V,
najpóźniejszą - 2 VII. Najwcześniej pisklęta opuściły gniazdo 15 VI, najpóźniej - 26 VII. Średnia data złożenia pierwszego jaja dla wszystkich lat
badań i całego sezonu lęgowego przypadała na 3 VI. W przypadku 68,6 °/o
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Tabela 4. Częstość stwierdzania gniazd dziwonii na różnych gatunkach roślin

Table 4. Percentage of the Scarlet Rosefinch nests found in different plant species
Gatunek rośliny / Plant species

N

Jeżyna Rubus sp.
Nawłoć Solidago sp.
Olsza czarna Alnus gludnosa
Dziki bez czarny Sambucus nigra

21
11
4
5

51,2
26,8
12,2
9,8

Razem / Total

41

100,0

lęgów (N = 35) pierwsze jajo zostało złożone w ostatniej pentadzie maja lub
pierwszej pentadzie czerwca. Lęgi rozpoczynane w drugiej połowie czerwca i w lipcu były przeważnie lęgami powtarzanymi (najwcześniejsza data
złożenia pierwszego jaja w lęgu powtarzanym to 14 czerwca). W roku 2003
stwierdziłem przypadek pomyślnego wyprowadzenia przez jedną parę
dwóch lęgów.
Wymiary jaj i wielkość zniesienia. Średnie wymiary jaj z 17 lęgów
wahały się w zakresie: długość - 18,33-21,43 mm (SD = 0,20-0,77); szero-
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kość - 13,45-15,3 mm (SD = 0,03-0,35). Średnie ważone dla obu parametrów wynosiły: 19,93 x 14,44 mm (SD = 0,84 x 0,37). Średnia objętość jaj
wahała się pomiędzy 1,66, a 2,34 cm3 (SD = 0,07-0,17). Średnia ważona
dla wszystkich lęgów wynosiła 2,08 cm3 (SD = 0,18, N = 17). Objętość
ostatniego jaja w zniesieniu (N = 10) była średnio 1,06 razy większa od
średniej objętości wszystkich złożonych przez samice jaj (łącznie z ostatnim).
Liczba jaj w pełnych zniesieniach wynosiła od 3 do 6, jednak aż 61%
zniesień zawierało 5 jaj. Średnia liczba składanych jaj wynosiła 4,7 (SD =
0,67, N = 35). Wielkość zniesienia zmniejszała się z upływem sezonu lęgowego (r = -0,35, p = 0,0361, N = 35). Średnia wielkość zniesienia dla pierwszych lęgów wynosiła 4,8 jaja (SD = 0,66, N = 30), zaś dla lęgów drugich
i powtarzanych 4,2 (SD = 0,45, N = 5).
Wysiadywanie i wykluwahlość jaj. Okres wysiadywania (liczony od
dnia złożenia ostatniego jaja do dnia wyklucia pierwszych piskląt) trwał
10-13 dni (med. = 12 dni, N = 8). W większości przypadków (92,8%, N = 35)
klucie następowało asynchronicznie i trwało 2-3 dni. Jedynie w trzech
gniazdach, zawierających 3-4 jaja, wszystkie pisklęta wykluły się jednego
dnia. Pośrednio świadczy to o tym, że większość samic rozpoczynało wysiadywanie od trzeciego lub czwartego jaja.
Wylduwalność jaj liczona udziałem piskląt wyklutych ze złożonych jaj
wynosiła 93% (114 jaj w 24 lęgach). Uwzględniłem tylko lęgi bez strat częściowych na etapie wysiadywania. Niewyklute pojedyncze jaja stwierdziłem w 33% gniazd (N = 24). Były to wyłącznie gniazda ze zniesieniami złożonymi z 5 lub 6 jaj.
Pisklęta. Pisklęta przebywały w gnieździe od 10 do 13 dni, przyjmując
dzień klucia jako pierwszy dzień życia. Niektóre pisklęta opuszczały gniazdo już 9 dnia, jednak dotyczyło to tylko sytuacji, gdy były wyjmowane do
mierzenia i ważenia.
Sukces lęgowy i produktywność lęgów. Ze 165 jaj złożonych w 35
gniazdach, wykluło się 113 młodych (68,5%), z których przeżyło 100 piskląt (88,5%). Sukces wylotu dla wszystkich lat badań wyniósł 60,6%.
Średnia produkcja podlotów na gniazdo wynosiła 2,9 (SD = 2,16, N = 35),
a na parę, która pomyślnie wyprowadziła lęg - 4,4 (SD = 0,65, N = 23).
Sukces lęgowy wyliczony metodą Mayfielda wynosił 63,5% (dzienna szansa przeżycia DSR = 0,9827).
Straty w lęgach. Jedyną stwierdzoną przyczyną strat było drapieżnictwo. W większości przypadków gniazdo nie było wyraźnie uszkodzone, co
najwyżej lekko przechylone wjedną stronę. Zwykle znajdowano w nim zimne jaja, niekiedy z pojedynczymi piórami zaatakowanej samicy (częściej
pióra samicy leżały poza gniazdem). Tylko dwa gniazda były wywrócone,

Ekologia rozrodu dziwonii

11

a jaja leżały na ziemi. Wskazuje to, że ofiarą drapieżników była zwykle
wysiadująca samica. W jednym przypadku stwierdzono zniszczenie przez
drapieżnika jaj, a w dwóch przypadkach zabicie piskląt. Straty notowano
częściej na etapie jaj (23,1% z 39 lęgów) niż na etapie piskląt (6,7% z 30
lęgów).
Straty częściowe zanotowano tylko w dwóch gniazdach z jajami, w których stwierdzono zniknięcie odpowiednio 1 i 2 jaj. Nie stwierdzono strat
częściowych na etapie wychowywania piskląt.
Potencjalnymi drapieżnikami, jakie obserwowano na badanym terenie
były: sójka Garrutus glandartus, sroka Pica pica, wrona Corvus cornix, kruk
Corvus corax, błotniak stawowy Circus aeruginosus, myszołów Buteo Luter), łasica MusteUa nivalis, gronostaj M. errninea, tchórz M. putorius, lis
Vulpes vutpes, kot Felts catus oraz gryzonie.
Dwukrotnie zanotowano opuszczenie gniazda przez samice na etapie
budowy. W obu przypadkach związane to było z agresją ze strony gniazdującego w sąsiedztwie gąsiorka Lanius coUurio.

DYSKUSJA
Zagęszczenie dziwonii stwierdzone na Stawach Podgórzyńskich należy
do najwyższych podawanych z terenu Polski (Tomiałojć i Stawarczyk 2003).
Biorąc jednak pod uwagę zagęszczenia spotykane w innych populacjach
(przegląd w Cramp i Perrins 1994) należy uznać je za średnie dla gatunku.
Ekstremalnie wysokie zagęszczenie terytoriów stwierdzono w Szwecji 16 d'a'/1,5 ha (Martens i Kessler 2000). Potwierdza to sugerowaną przez
Czikeli (1977) możliwość tworzenia przez dziwonię lokalnych skupisk podobnych do kolonii.
Dominacja samców po drugim kalendarzowym roku życia stwierdzona
w badanej populacji, jest typową cechą ustabilizowanych populacji rozrodczych tego gatunku. Podobne proporcje grup wiekowych obserwowano
w populacjach skandynawskich i wschodnioeuropejskich (np. Peiponen
1974; Stjernberg 1979; Bozhko 1980; Bjórklund 1989). Udział samców
w drugim kalendarzowym roku życia był wyższy na nowo zasiedlonych
przez gatunek obszarach w Europie Zachodniej, gdzie często stanowiły
one ponad 70% populacji (Jung 1983). Jednak w odróżnieniu od populacji badanej przez Bjórklunda (1989), gdzie wszystkie jednoroczne samce
utworzyły pary, na Stawach Podgórzyńskich tylko trzy z siedmiu jednorocznmych samców gnieździły się. Dwa samce skojarzyły się z drugimi
samicami samców poligynicznych, a utworzenie pary miało miejsce na eta-
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pie składania jaj (dane własne). W przypadku trzeciego samca brak danych o historii samicy. Niska skuteczność w zdobywaniu partnerki przez
młode osobniki może być podyktowana preferencją samic względem intensywniej ubarwionych „czerwonych" samców (Schnitzer i in. 2004). Jednak takiego związku między cechami fenotypowymi samca a wyborem samicy nie stwierdził Bjórklund (1990a). Rozbieżność wyników w obu populacjach może świadczyć, że preferencje samic (bądź ich natężenie) mogą
być uzależnione od socjalnych i ekologicznych warunków gniazdowania
(Badyaev i Quarnstróm 2002).
Podobnie jak w innych europejskich populacjach (Peiponen 1974;
Stjernberg 1979; Bozhko 1980; Bjórklund 1990b; Soućek 1993), większość gniazd w badanej populacji zakładana była do 1,5 m nad ziemią.
Jednak stosunkowo niska była średnia wysokość w porównaniu z innymi
populacjami, gdzie zwykle wynosiła ona około 1 m. Tak niskie umiejscowienie gniazda związane było z typem roślinności dominującej na terenie
badań. Większość gniazd była położona wewnątrz zwartych płatów nawłoci i jeżyn porastających groble oraz wnętrze spuszczonych stawów. Znaczne rzadziej wykorzystywane były pojedyncze krzewy i drzewa. Gniazda
budowane były w niższych partiach roślinności i zwykle były słabo osłonięte od spodu. Bjórklund (1990b) i Albrecht (2004) wykazali, że gniazda
umieszczone wewnątrz jednorodnego płatu roślinności miały większą szansę przetrwania.
Mimo, że podobnie jak w innych populacjach większość zniesień w badanej populacji zawierało 5 jaj, to jednak ich średnia wielkość (4,7) była
jedną z niższych stwierdzanych w Europie. Podobną średnią stwierdzili
Bozhko (1974) 1 Albrecht (2004). Większe średnie zniesienia (5,0-5,3) notowano natomiast w populacjach skandynawskich (Risberg 1970; Peiponen 1974; Stjernberg 1979; Bjórklund 1990a). Stwierdzony przeze mnie
spadek wielkości zniesienia w miarę upływu sezonu lęgowego, wykazali
również Stjernberg (1979) i Albrecht (1999, 2004). Ponadto Albrecht (1999)
wykazał analogiczny spadek rozmiarów jaj w trakcie sezonu lęgowego, jak
również różnice w wielkości jaj w obrębie zniesienia. Objętość pierwszego
jaja w zniesieniu była mniejsza, a ostatniego większa niż pozostałych jaj.
Podobny trend w przypadku ostatniego jaja stwierdziłem również w niniejszych badaniach. Może to wskazywać na istnienie u tego gatunku „strategii przeżycia całego lęgu" („brood survival strategy"; Slagsfold i in. 1984),
co sugeruje również Albrecht (1999). Przy założeniu, że z większych jaj
klują się większe pisklęta to strategia ta zmniejsza różnice w rozmiarach
między pisklętami, wynikające z różnic w ich wieku (Slagsfold i in. 1984).
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Straty lęgowe stwierdzone w badanej przeze mnie populacji dziwonii
były stosunkowo niskie jak na gatunek budujący gniazda otwarte (Nice
1957). Zbliżone do moich wyniki uzyskali Bjórklund (1990b) i Albrecht
(2004). Najwyższe spośród populacji europejskich straty odnotowano
w Finlandii, gdzie zaledwie 52,7% gniazd opuściły podloty (Stjernberg 1979).
Parametry rozrodcze badanej populacji były zbliżone do tych notowanych w innych regionach Europy. Na uwagę zasługuje pojawianie się jednak nowych dla tego gatunku strategii rozrodczych, jak wyprowadzanie
dwóch lęgów w sezonie. Dotychczas stwierdzono podobną sytuację tylko
raz w naturze (Noah 2002), chociaż wcześniej odnotowano takie przypadki u ptaków trzymanych w niewoli (Giebing 1992).
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STRESZCZENIE
Badania prowadzono w latach 1999-2003 na kompleksie stawów k. Jeleniej
Góry (SW Polska), o powierzchni 50 ha. Ogółem znaleziono 41 gniazd dziwonii.
W latach 2002-2003 ptaki były indywidualnie znakowane kombinacją kolorowych
obrączek.
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Średnie zagęszczenie gatunku na badanym obszarze wynosiło 2,8 p/10 ha.
9,2% wszystkich stwierdzonych samców stanowiły ptaki drugoroczne (tab. 1).
Pierwsze ptaki pojawiały się w maju. Samice przylatywały średnio 2 dni później
niż samce. Przylot trwał u obu pici zwykle 7-9 dni, z wyjątkiem 2000 roku, kiedy
to rozciągnął się do 17 dni u samców i 20 dniu samic (tab. 2).
Budowa gniazda (wyłącznie przez samicę) trwała 3-6 dni. Wymiary gniazd przedstawiono w tab. 3. Gniazda były umieszczane na wysokości 25- 225 cm, średnio 66 cm (ryc. 1) i budowane były na 4 gatunkach roślin (tab. 4). Sezon lęgowy dziwonii trwał od drugiej połowy maja do końca lipca. Najwcześniejszą datą złożenia
pierwszego jaja był 19 maja, najpóźniejszą - 12 lipca (ryc. 2). Pierwsze pisklęta
opuściły gniazdo 15 czerwca, ostatnie 26 lipca. W roku 2003 stwierdzono przypadek pomyślnego wyprowadzenia przez jedna parę dwóch lęgów. Zniesienia zawierały 3-6 jaj. Większość z nich składała się z 5 jaj (61%). Wielkość zniesienia zmieniała się w trakcie trwania sezonu lęgowego (r = -0,35). Średnie wymiary jaj wynosiły 19,93 x 14,44 mm, a średnia objętość - 2,08 cm3. Objętość ostatniego jaja
była średnio 1,06 razy większa od średniej dla wszystkich jaj w zniesieniu.
Okres wysiadywania trwał od 10 do 13 dni (od dnia złożenia ostatniego jaja do
wyklucia pierwszego pisklęcia). W większości gniazd młode kluły się przez 2-3
dni. Jedynie w 3 gniazdach wszystkie pisklęta wykluły się tego samego dnia (N = 35).
Wykluwalność jaj wynosiła 93% (N = 24). Pisklęta spędzały w gnieździe 10-13 dni,
jednak w przypadku niepokojenia były zdolne do jego opuszczenia w wieku 9 dni.
Całkowite straty lęgowe wynosiły 36,5% (dzienna szansa przeżycia,
DSR = 0,9827). Główną przyczyna strat gniazdowych było drapieżnictwo. Poza
tym dwukrotnie stwierdzono porzucenie przez samicę gniazda na etapie budowy
w wyniku agresji gąsiorka Lanius conurio gniazdującego w sąsiedztwie. Lęgi z jajami były niszczone częściej niż lęgi z pisklętami (odpowiednio 23,1 i 6,7%). Średnia
produkcja podlotów na gniazdo wynosiła 2,9, a na parę, która pomyślnie wyprowadziła lęg - 4,4.

S UMMARY
The study was carried out in 1999-2003 at the fishponds near Jelenia Góra
(SW Poland), on a study plot of 50 ha. A total of 41 nests of the Scarlet Roseflnch
were found. During 2002-2003 the birds were individually colour-ringed.
The average density of the species in the study area was 2.8 pairs/10 ha.
Second-year males constituted 9.2% of all observed males (Table 1). The first birds
appeared in May. On average, females arrived two days later than males. Usually,
the arrival of both males and females lasted for 7-9 days, except in 2000, when it
stretched out to 17 and 20 days in the case of males and females respectively
(Table 2).
Nest construction (only by the female) lasted from 3 to 6 days. The nest dimensions are given in Table 3. The height of nests above the ground ranged from 25 to
225 cm (on average 66 cm) (Fig. 1). They were built in four plant species (Table 4).
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The breeding season lasted from the second half of May to the end of July. The
earliest date of the first egg-laying was 19th May, the latest - 12th July (Fig. 2).
The first chicks left their nest on 15th June, the last ones - on 26th July. In 2003,
one pair was recorded to have two successful broods.
The clutches were composed of 3-6 eggs, the majority (61%) containing 5 eggs.
The clutch size decreased with the breeding season progressing (r = -0.35). The
mean dimensions of eggs were 19.93 x 14.44 mm, and the mean volume - 2.08
cm3. The volume of the last egg in the laying sequence was on average 1.06 larger
than the clutch mean.
The incubation period lasted from 10 to 13 days (from laying of the last egg tai
hatching of the first nestling). In most nests (92.8%) the young hatched during
2-3 days; only in three nests all nestlings hatched on the same day (N = 35). The
percentage of hatched eggs equalled 93% (N = 24).
The nestlings spent 10-13 days in the nest. When disturbed, the chicks were
able to leave the nest at the age of 9 days.
The total nest loss rate amounted to 36.5% (day survival rate - DSR = 0.9827).
The main reason behind the nest losses in the species was predation. Besides,
two females deserted the nest at the building stage due to aggression of the Redbacked Shrike Lanius collurio nesting in the neighbourhood. Clutches were signiflcantly more frequently destroyed than broods (23.1% vs. 6.7%). The average
production of young amounted to 2.9 fledglings per nest, and 4.4 fledglings per
successful nest.
Adres autora:
Krzysztof Zając. ul. Fabryczna 1,A". 57-540 Lądek Zdrój, e-mail: rosefirich@poczta.onet.pl

