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EKOLOGIA ROZRODU KOSA TURDUS MERULA 

W PARKU GRABISZYŃSKIM 

BREEDING ECOLOGY OF THE BLACKBIRD TURDUS MERULA 

AT THE GRABISZYŃSKI PARK 

Kos jest gatunkiem niezwykle plastycznym i doskonale dopasował  

się  do życia w parkach, będących substytutem jego naturalnego leśnego 

środowiska. Ekspansja kosa na tereny zurbanizowane trwająca już  od 

ponad dwóch wieków doprowadziła do powstania dwóch form — leśnej 

i parkowej. Nie różnią  się  one pod względem morfologicznym, ale są  od-

mienne pod względem ekologii i etologii. Obie populacje są  dość  dobrze 

poznane pod względem ekologii rozrodu. Dotychczas na ten temat napisa-

no wiele prac zarówno w Polsce (Dyrcz 1963, 1969, Tomialojć  1993, 1995, 

Wesołowski i Czapulak 1986), jaki w innych krajach Europy (Batten 1973, 

Havlin 1963. Snow 1958, Schnack 1991). Jednak większość  z tych pozycji 

powstała dość  dawno, a obecnie temat ten schodzi na dalszy plan, bądź  

jest pomijany. 

Celem niniejszej pracy było zbadanie ekologii rozrodu kosa w jednym 

z wrocławskich parków miejskich i porównanie otrzymanych wyników 

z dotychczasowym stanem wiedzy. 

TEREN BADAN.  

Badania prowadzono we fragmencie Parku Grabiszyńskiego o po-

wierzchni około 25 ha, znajdującego się  w południowej części Wrocławia. 

W przeszłości większość  terenu funkcjonowała jako cmentarz komunalny 

powstały w roku 1867. Po jego likwidacji w latach 1960. pozostały małe 

wydzielone cmentarze: żołnierzy Włoskich (powstały w 1927) i osób zmar-

łych w latach 1930. i 1940. Od północy teren badań  graniczy ze szkółką  

zieleni miejskiej, od zachodu z ulicą  Grabiszyńską, od południa z polem 

golfowym i Cmentarzem Nieznanego Żołnierza, a od wschodu łączy się  
z resztą  kompleksu parkowego. Gatunkowy skład roślin parku jest bar- 
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dzo urozmaicony, ze względu na liczne występowanie wielu egzotycznych 
gatunków drzew i krzewów. W obrębie kontrolowanego fragmentu parku 
można wyróżnić  dwie części. Na pierwszej, o powierzchni 11 ha, dominują  
trawniki poprzecinane licznymi pasami i kępami wyższej roślinności. Two-
rzą  je głównie gęste kępy krzewów w mniejszym stopniu drzew. Dominują-
cymi gatunkami są  tu głogi Crataegus sp., tarnina Prunus spinosa, śnie-
guliczka Symphoriccupos album, klony Acer sp., róże Rosa sp. oraz dęby 
Quercus sp. Druga (14 ha) ma charakter leśny z zachowanym charaktery-
stycznym składem gatunkowym i układem alejek po zlikwidowanym cmen-
tarzu. Z wyjątkiem jednej otwartej przestrzeni powstałej po wyburzonym 
krematorium, prawie na całym terenie ziemia porośnięta jest bluszczem 
Hellera helix.  Dominującymi gatunkami jest grab Carpinus betulus, brzo-
za brodawkowata  Betula verrucosa, żywotniki Thuja sp., bez czarny Sam-
bucus nigra,  lipy  Tilia  sp. oraz klony. Na terenie parku prowadzone są  
przez zieleń  miejską  liczne zabiegi pielęgnacyjne, polegające głównie na 
wycinaniu krzewów i przycinaniu drzew oraz 2-3-krotnym w ciągu roku 
koszeniu trawy. W części leśnej w latach 1998-99 wycięto większość  krze-
wów i podszytu z młodych drzewek. Prace te bardzo zmieniły wygląd par-
ku i obecnie pozostały jedynie niewielkie zwarte kępy porzeczki Ribes sp., 
śnieguliczki i tawuł  Spiraea sp., których atrakcyjność  jako miejsc lęgo-
wych kosa jest mniejsza. Przed wycinką  znaczna część  terenu była niedo-
stępna dla zwiedzających. W części otwartej prace ograniczają  się  do prze-
rzedzania i przycinania kęp krzewów. Cały park jest poprzecinany gęstą  
siecią  dróg i ścieżek, co powoduje silną  penetrację  ludzi, zwłaszcza, że 
teren staje się  coraz bardziej popularny pod względem rekreacyjnym. 
W roku 1996 w części otwartej powstał  plac zabaw dla dzieci, wraz ze 
ścieżką  zdrowia. Mimo ciągłych prac zieleni miejskiej, prowadzonych tak-
że w trakcie sezonu lęgowego oraz dużej ilości odwiedzających ludzi park, 
zachował  wiele ze swojego dzikiego stanu. 

METODY BADAŃ  

Prace prowadzone były w latach 1999-2002 od trzeciej dekady marca 
do trzeciej dekady lipca. Kontrole odbywały się  2-4 razy w tygodniu. W celu 
wykrycia gniazd stosowano różne techniki. W części otwartej było to sys-
tematyczne kontrolowanie wszystkich kęp krzewów. W części leśnej, bę-
dącej znacznie uboższą  pod względem miejsc nadających się  do gniazdo-
wania, wyszukiwanie w dużej mierze polegało na sprawdzaniu najdogod-
niejszych miejsc: pojedynczych kęp krzewów, porośniętych przez pnącza 
drzew, itp. Prowadzono także obserwacje ptaków dorosłych: niepokoją- 
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cych się, noszących materiał  na gniazdo lub pokarm dla piskląt. W wielu 

przypadkach pozwalało to na wykrycie gniazd dobrze ukrytych lub znaj-

dujących się  na dużych wysokościach. Liczbę  par lęgowych oceniono na 

podstawie liczby czynnych gniazd i liczeń  śpiewających samców w trakcie 

kontroli lęgów. 

Gniazda znajdowano na różnych etapach cyklu reprodukcyjnego. Spo-

śród 284 gniazd 125 zostało znalezionych na etapie składania jaj, 100 na 

etapie inkubacji oraz 31 na etapie piskląt. 28 gniazd zostało znalezionych 

już  jako porzucone. Dla gniazd znalezionych na późniejszych etapach datę  
zniesienia pierwszego jaja obliczano przy założeniu, że jaja są  składane 

w odstępach jednodniowych, a wysiadywanie trwa 13 dni. Za lęg zakoń-

czony sukcesem uznawano gniazdo, w którym w dniu ostatniej kontroli 

pisklęta miały co najmniej 12 dni, bądź  stwierdzano ślady wylotu mło-

dych: odchody piskląt lub obecność  zaniepokojonych rodziców. Po zakoń-

czeniu lęgu wysokość  gniazda była mierzona z dokładnością  do 5 cm. 

WYNIKI 

W latach 2001-2002 liczbę  par lęgowych określono odpowiednio na 

44 i 46, co przy powierzchni parku daje odpowiednio zagęszczenie 17,6 

i 18,4 par/10 ha. Rozmieszczenie terytoriów nie było równomierne i wią-

zało się  z rozmieszczeniem roślinności. W części otwartej mającej w przy-

bliżeniu 11 ha i w znacznej części pokrytej trawnikami gnieździło się  25 

par (22,7 par/10 ha). W najdogodniejszych miejscach na powierzchni 1 ha 

można było znaleźć  gniazda należące do 5 par, a najmniejsza odległość  

pomiędzy dwoma aktywnymi gniazdami wynosiła 6 metrów. 

Umiejscowienie gniazd. Urozmaicony skład gatunkowy roślin wystę-
pujących w parku sprawił, że ptaki wykorzystywały do zakładania gniazd 

34 gatunki roślin (Tabela 1). Gniazda najczęściej były zakładane na krze-

wach, znacznie rzadziej na dużych drzewach. Prawie 54% gniazd (N = 282) 

zostało założonych na zaledwie sześciu gatunkach roślin: na pięciu krze-

wach (głóg, wiciokrzew Lonicera sp., tarnina, róża i leszczyna Coryius sp.) 

oraz jednym gatunku drzewa (żywotnik). Udział  pozostałych gatunków nie 

przekraczał  4%. Kosy szczególnie chętnie gniazdowały na głogu, na któ-

rym powstało ponad 16% gniazd. Na początku sezonu gniazda były zakła-

dane najczęściej w gęstych krzewach liściastych, w wielu przypadkach nie 

mających jeszcze w pełni rozwiniętych liści. Iglaki były wykorzystywane 

w niewielkim stopniu i przeważnie były to żywotniki. Częściej były one 

wykorzystywane na początku sezonu, kiedy to na tych gatunkach powsta-

wało około 50% gniazd. Wraz z upływem sezonu ich udział  malał, a zna- 
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Tabela 1. Liczba gniazd kosa na różnych gatunkach roślin 

Table 1. Number of the Blackbird nests found in different plant species 

Gatunek 
Species 

1999 2000 2001 2002 
Razem 
Total 

Udział  
Percentage 

Krzewy / Bushes 40 45 46 56 187 66,3 

Crategus 7 13 14 12 46 16,3 

Lonicera 6 6 4 7 23 8,2 

Prunus 8 4 7 4 23 8,2 

Rosa 3 3 6 6 18 6,4 

Coryius 5 3 5 4 17 6,0 

Ribes O 2 2 7 11 3,9 

Sambucus 4 2 1 3 10 3,5 

Symphoricarpos 2 1 1 5 9 3,2 

Padus O 5 1 1 7 2,5 

Philodelphus 2 2 1 O 5 1,8 

Inne / Others 3 4 4 7 18 6,4 

Drzewa / Trees 19 29 25 22 95 33,7 

Thuja 5 9 5 6 25 8,9 

Betula 1 5 4 3 13 4,6 

Carpinus 4 2 O 2 8 2,8 

Tilia 1 1 5 1 8 2,8 

Acer 2 1 3 O 6 2,1 

Picea O 2 2 1 5 1,8 

Robinia 0 3 2 O 5 1,8 

Inne / Others 6 6 4 9 25 8,9 

Razem / Total 59 74 71 78 282 100,0 

cząco rósł  innych gatunków (Ryc. 1). Ograniczona liczba dogodnych miejsc 
do gniazdowania w części leśnej wymuszała rokroczne zakładanie lęgów 
dokładnie w tych samych lub słabo ukrytych miejscach. W przypadku po-
jedynczych fragmentów parku można było przewidzieć, gdzie może zostać  
założone gniazdo. Pojedyncze lęgi notowano w dziuplach i wnękach drzew. 
Wszystkie tego typu lęgi znajdowały się  w starych brzozach. Wykryto dwa 
przypadki dwukrotnego użycia tego samego gniazda w jednym sezonie. 
Nie stwierdzono gniazdowania na ziemi lub w innych nietypowych miej-
scach dla tego gatunku. 
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Kosy zakładały gniazda na wysokości od 0,35 do 11 metrów, a średnia 

wysokość  wyniosła 1,95 m (SD = 124, N = 284). Mimo szerokiego przedzia-

łu, prawie 95% gniazd znajdowało się  na wysokości do 4 metrów, a najwię-

cej gniazd (44%) znajdowało się  na wysokości od 1 do 2 metrów (Ryc. 2). 

Kosy wykazywały tendencję  do umieszczania gniazd wyżej w miarę  upły-

wu sezonu lęgowego. Średnia wysokość  gniazd na początku maja wynosi-

ła 140 cm, podczas gdy w czerwcu ponad 200 cm (ryc. 3). W latach 2000-

01 mierzono także odległość  gniazd od najbliższych dróg i ścieżek, w celu 

stwierdzenia wpływu obecności ludzi na wysokość  położenia gniazd. Dla 

analizowanych gniazd wykryto istotny statystycznie wpływ odległości od 

drogi na wysokość  położenia gniazda (r = -0,23, N = 108, p < 0,05). 

Fenologia lęgów. Okres lęgowy trwał  od trzeciej dekady marca do trze-

ciej dekady lipca. Najwcześniejszą  datą  zniesienia pierwszego jaja był  
25 III (2002), a najpóźniejszą  16 VII (2000). Najwięcej kosów przystępowa-

ło do gniazdowania w kwietniu i w pierwszej dekadzie maja (Ryc. 4). W tym 

okresie, w każdej dekadzie rozpoczynało się  od 11 do 15% lęgów (N = 256). 
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Ryc. 1. Zmiany w umiejscowieniu gniazd kosa na różnych gatunkach roślin w trak-

cie sezonu lęgowego 
A - głóg i tarnina, B - żywotnik, C - suchodrzew i  róża. D - inne. Liczby  powyżej 

slupków oznaczają  wielkość  próby. 

Fig. 1. Changes in the location of the Blackbird nests in chfferent plant species 
wlth the advancement of breeding season 
A - hawthorn and blackthorn, B - thuja, C - honeysuckle and briar, D - others. 

Sample sizes are given above the bars. 
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Wyjątkiem był  sezon 2000, w którym 22% lęgów rozpoczęło się  w pierwszej 
dekadzie kwietnia, a w kolejnych dekadach ich udział  nie przekraczał  12%. 

Wielkość  zniesienia Pełne zniesienia zawierały od trzech do pięciu jaj. 
Pod uwagę  wzięto tylko gniazda, które znaleziono na etapie składania jaj, 
bądź  w pierwszych 4 dniach wysiadywania. Najczęściej były to lęgi cztero-
jajowe, które stanowiły 47% (N = 152). Udział  zniesień  z pięcioma jajami 
wynosił  44%, a trzyjajowych - 9 %. Dość  zaskakujący jest brak lęgów sze-
ściojajowych. Średnia liczba jaj w zniesieniu wyniosła 4,35 (SD = 0,64, 
N = 152). Wartość  ta wahała się  między latarni od 4,1 (N = 29, SD = 0.69) 
w roku 2001 do 4,6 (N = 37, SD = 0,55) w 1999, a różnice między sezonami 
były istotne statystycznie (ANOVA,  F3148 =  3.92, P = 0,01). Począwszy od 
pierwszej dekady kwietnia, w której średnia wielkość  zniesienia wynosiła 
4,0 jaja, wartość  ta rosła, osiągając maksimum w pierwszej dekadzie maja 
(4,9), a następnie systematycznie malała aż  do końca sezonu lęgowego 
(Ryc. 5). 

Straty w lęgach  Główną  przyczyną  strat było drapieżnictwo, w wyniku 
którego zniszczonych zostało 159 lęgów. Straty te dotyczyły przede wszyst-
kich gniazd z jajami (69% zniszczonych lęgów). Potencjalnymi drapieżni-
kami odpowiedzialnymi za większość  strat były ptaki krukowate: wrona 
siwa  Corvus corone występująca w parku w liczbie 3-4 par, sójka Garrulus 
galandarius  - 3-5 par oraz sroka Pica pica, która gniazdowała poza grani-
cami powierzchni. Ze ssaków na terenie parku obserwowano licznie wie-
wiórkę  Sciurus vulgaris,  kunę  Marten sp., łasicę  Mustela nivalis oraz koty 

Ryc. 2. Wysokość  umiejscowienia 
gniazd kosa (N = 284) 

Fig. 2. Height above the ground of the 
Blackbird nests (N = 284) 

Ryc. 3. Zmiany średniej wysokości gniazd 
(±SD) w trakcie seszonu lęgowego 

Fig. 3. Changes of the mean nest-height 
(±SD) above the ground with the 
advancement of breeding season 
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domowe Felis catus. W przypadku sroki i wiewiórki zaobserwowano po 

jednym przypadku ataku na gniazdo. Zanotowano także cztery przypadki 

zniszczenia gniazd kosa przez ludzi. Jeden lęg zakończył  się  niepowodze-

niem w wyniku obsunięcia się  gniazda. 

Straty wynikające z porzucenia wyniosły 13% (N = 210). Ponadto 28 

gniazd znaleziono jako już  porzucone. Prawie połowa porzuceń  nastąpiła 

w kwietniu, tj. na początku sezonu lęgowego. Sześć  gniazd zostało porzu-

conych na etapie piskląt. W jednym przypadku powodem porzucenia pi-

skląt była najprawdopodobniej śmierć  samicy. Wysiadywaniem jaj zajął  

się  samiec, który porzucił  lęg po wykluciu się  piskląt. Niektóre lęgi mogły 

zostać  porzucone w następstwie kontroli. 

Sukces lęgowy. Dzienne prawdopodobieństwo przeżycia lęgów (DSR) 

w trakcie znoszenia jaj i wysiadywania było nieznacznie wyższe (DSR = 

0,9312, dni ekspozycji = 1918, lęgi zniszczone = 143) niż  gniazd z pisklę-

tami (DSR = 0,9239, dni ekspozycji - 921, gniazda zniszczone - 62), ale 

różnica nie była istotna statystycznie (z = 0,66, P = 0,51). Sukces lęgowy 

wyliczony na podstawie dziennej przeżywalności lęgów (Mayfield 1975; 

Johnson 1979) wyniósł  12%. Istotny wpływ na prawdopodobieństwo wy-

lotu piskląt miała wysokość  położenia gniazda. Największe szanse na po-

myślnie wyprowadzenie lęgu (>21%) miały pary gniazdujące na wysokości 

od dwóch do trzech metrów (Ryc. 6). Najgorszy wynik osiągały gniazda 

położone najniżej, gdzie wylotem piskląt zakończyło się  zaledwie 6,5% lę-

gów. 
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Fig. 4. The first egg laying dates in the 
Blackbird (N = 280) 

Fig. 5. Changes of the mean (± SD) 
clutch size with the advancement of 
breeding season 
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Stwierdzono także zależność  między porą  sezonu a udatnością  lęgów 
(Ryc. 7). Początek sezonu charakteryzował  się  niskim sukcesem. Spośród 
kwietniowych lęgów w poszczególnych dekadach sukcesem kończyło się  
7-10% lęgów. Dopiero od drugiej dekady maja następował  wzrost, który 
w większości dekad utrzymywał  się  na poziomie około 20% gniazd. 

Wśród lęgów zakończonych sukcesem w 28 przypadkach udało się  okre-
ślić  dokładną  liczbę  piskląt, które opuściły gniazdo. Produktywność  mło-
dych wyniosła 3,28 podlota na gniazdo. W 17 lęgach wystąpiły straty czę-
ściowe, które wyniosły 23%. 

DYSKUSJA 

Dane zebrane w badanej populacji kosa w Parku Grabiszyńskim są  zgod-
ne z wynikami większości opracowań  dotyczących tego gatunku. Popula-
cja ta, charakteryzuje się  wysokim zagęszczeniem par lęgowych, typowym 
dla środowisk synantropijnych, jakimi są  parki. Mimo dość  wysokiego dra-
pieznictwa i strat wynikających z porzuceń  lęgów, zagęszczenie 18,4 par/ 
10 ha jest jednym z wyższych w kraju (Dyrcz i in. 1991; Bednorz i in. 
2000; Tomiałojć  i Stawarczyk 2003). Dla porównania w Parku Szczytnic-
kim zagęszczenie w roku 1995 wyniosło 6,8 pary/10 ha (Sulkowski 1997), 
a w Parku Zachodnim w roku 1984 do 3,0 par/10 ha (Lontkowski 1989). 
Na terenie Wrocławia wyższe zagęszczenia stwierdzono jedynie w Ogrodzie 
Botanicznym, sięgające ponad 20 par/10 ha (Sułkowski 1997). Niewiele 
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Ryc. 7. Zmiany sukcesu lęgowego 
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Fig. 7. Changes in the Blackbird 
breeding success with the advancement 
of breeding season 
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mniejsze zagęszczenie (15,8-18,5 pary/10 ha) otrzymano w latach 1968-

69 na terenie Cmentarza Osobowickiego (Janek 1969). Trudno jednak 

powiedzieć  czy dane te są  wciąż  aktualne, gdyż  dla większości wrocław-

skich parków i cmentarzy brakuje nowszych opracowań. Przykładowo na 

17 ha powierzchni w Parku Szczytnickim nastąpił  wyraźny spadek liczeb-

ności, związany z prowadzonymi pracami pielęgnacyjnymi, z 26 parw la-

tach 1970. (Tomialojć  i Profus 1977) do 18 par na początku lat 1990. (Ci-

sakowski 1992). Pierwsze badania nad kosem w Parku Grabiszyńskim 

wykazały zagęszczenie 9,6 par/10 ha (Dyrcz 1969). W kolejnych latach 

w wyniku ekspansji kosa zagęszczenie wzrosło do 17,2 par/10 ha w la-

tach 1990. (Orłowski i in. 2006). Pomimo prowadzonych na szeroką  skalę  
prac pielęgnacyjnych i związanej z tym fluktuacjami liczebności kosa, liczba 

par utrzymuje się  na podobnym poziomie. Park Grabiszyński charaktery-

zuje się  nie tylko wysokimi zagęszczeniami, ale także bogactwem gatun-

ków ptaków (Orłowski i in. 2006). Dane te świadczą  o jego dużym znacze-

niu dla lokalnych populacji ptaków i unikalności na tle innych parków. 

Pionowe rozmieszczenie gniazd było bardzo zbliżone do wyników anali-

zy kart lęgowych (Wesołowski i Czapulak 1986). Większość  gniazd (ponad 

64%) znajdowało się  na wysokości do 2 metrów. Gniazda położone powy-

żej 4 metrów stanowiły zaledwie 4% wszystkich znalezionych gniazd. Cha-

rakterystyczne dla środowisk synantropijnych jest to, że gniazda zakłada-

ne są  niżej niż  w populacjach leśnych. Najwyżej położone gniazda kosa 

w Parku Grabiszyńskim (11 m), znajdują  się  ponad dwa razu niżej od naj-

wyżej położonego gniazda w Puszczy Białowieskiej (Tomialojć  1993). Nieco 

inne wyniki otrzymał  Dyrcz (1969), co wynika zapewne ze zmiany składu 

roślinności. W trakcie ówczesnych badań  w parku dominowały drzewa 

i krzewy iglaste, na których kosy założyły 66% gniazd (głównie na żywotni-

ku zachodnim Thuja occidentalis  i świerku pospolitym Picea excelsa).  Śred-

nia wysokość  gniazd była wtedy niższa o 23 cm, a w przedziale wysokości 

od zera do dwóch metrów położonych było 87% gniazd. 

Średnia wielkość  zniesienia wyniosła 4,35. Przeciętna wielkość  zniesie-

nia w południowej Polsce była niemal identyczna i wyniosła 4,38 (Weso-

łowski i Czapulak 1986). Podobne wyniki jak w Parku Grabiszyńskim otrzy-

mał  Sułkowski (1997) w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu - 4,33 oraz 

w Parku Szczytnickim - 4.24. Najwyższe średnią  zniesienia kosy mają  
w lasach liściastych, przykładowo w Puszczy Białowieskiej w niektórych 

latach wynosiła ona 4,75 (Tomialojć  1995), a na terenie Polski - 4,46 (We-

sołowski i Czapulak 1986). 

Udatność  lęgów była dość  niska i wyniosła zaledwie 12%. Wartość  ta 

jest jedną  z najniższych jakie stwierdzono w badaniach nad kosem w ostat-

nich latach. W innych populacjach wynosiła ona od 9 do 43%, a najczę-

ściej oscylowała wokół  20% (Groom 1993; Ludvig i in.1995; Schnack 1991; 
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Tomialojć  1995; Wysocki 2005a). W badaniach prowadzonych pod koniec 
lat 1960. udatność  lęgów kosa wynosiła 41% (Dyrcz 1969). Stwierdzony 
obecnie znaczny spadek lęgów zakończonych sukcesem w stosunku do 
wcześniejszych badań  jest najprawdopodobniej spowodowany pojawieniem 
się  ptaków krukowatych Corvidae, które w latach 1960. w parku nie gniaz-
dowały. Podobne zjawisko było obserwowane na różnych powierzchniach 
przez wielu autorów (Mizera 1988; Wysocki 2005b; Sułkowski 1997). Udat-
ność  lęgów była szczególnie niska na początku sezonu lęgowego. Jest to 
odwrotny wynik w stosunku do niektórych badań, które wykazywały wyższy 
sukces wczesnych lęgów związany z mniejszą  presją  drapieżników na po-
czątku sezonu lęgowego (Dyrcz 1969; Ludvig i in. 1995). Tłumaczone jest 
to tym,  kk  drapieżniki zaczynają  wyszukiwać  gniazda później niż  one się  
pojawiają. Podobne zjawisko zaobserwowano w trakcie badań. Z sześciu 
lęgów rozpoczętych w trzeciej dekadzie marca połowa zakończyła się  suk-
cesem, a do 10 IV zniszczone zostało zaledwie jedno gniazdo. Jednak jest 
to zbyt krótki okres dla wyprowadzenia młodych, a od drugiej dekady kwiet-
nia drapieżnictwo silnie wzrastało. Trudno więc mówić  o bezpiecznym okre-
sie, z którego mogłoby skorzystać  więcej par. Niniejsze badania potwier-
dzają  wyższy sukces później założonych lęgów. Mimo iż  nie prowadzono 
żadnych badań  nad ukryciem gniazda, można przypuszczać, że jest to spo-
wodowane mniejszą  wykrywalnością  gniazd przez drapieżniki wraz z po-
stępującym rozwojem ulistnienia. Najprawdopodobniej rozwój ulistnienia 
drzew jest też  przyczyną  wzrostu średniej wysokości, na której kosy zakła-
dały gniazda, wraz z upływem sezonu lęgowego (Tomiałojć  1993). W trak-
cie badań  stwierdzono wyraźnie wyższy sukces lęgowy wyżej położonych 
gniazd. Gniazda na wysokości od dwóch do czterech metrów odnosiły dwu-
krotnie wyższy sukces niż  gniazda położone do wysokości dwóch metrów. 
Zarówno ukrycie gniazda, jak i jego położenie, jest jednym z czynników 
wpływających na efekt lęgu (Cresswell 1997a, 1997b; Osborne i Osborne 
1980; Wysocki 2005b). 

Dodatkową  przyczyną  niskiej przeżywalności wczesnych lęgów była duża 
ilość  porzuceń. Jest to charakterystyczne zjawisko dla środowisk zurbani-
zowanych (Wesołowski i Czapulak 1986). Trudno stwierdzić  jaki wpływ 
miały kontrole, można jednak przypuszczać, że pojedyncze lęgi zostały 
opuszczone z tego powodu. 

LITERATURA 

Batten L. A. 1973. Population dynamics of suburban Blackbirds. Birds Study 20: 
251-258. 



Ekologia rozrodu kosa 	 15 

Bednarz J., Kupczyk M., Kuźniak S., Winiecki A. 2000. Ptaki Wielkopolski. 

Monografia Faunistyczna. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. 

Cisakowski R. 1992. Zmiany w ugrupowaniu ptaków lęgowych w Parku 

Szczytnickim we Wroclawiu w ciągu kilkunastu lat. Ptaki Śląska 9: 16-25. 

Cresswell W. 1997. Nest predation: the relative effects of nest characteristics, 

clutch size and parental behaviour. Anim. Beli. 53: 93-103. 

Cresswell W. 1997 Nest predation rates and nest detectabWty in different stages 

of breeding in Blackbirds Turdus mewia.  J. Avian Biol. 28: 296-302. 

Dyrcz A. 1963 Badania porównawcze na awifauną  środowisk: leśnego i parkowego. 

Acta om. 7: 338-385. 

Dyrcz A. 1969. The ecology of Song Thrush and Blackbird during the breeding 

season in an area of their joint occurrence. Ekol. Pol. Ser. A. 17: 735-793. 

Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J. 1991. Ptaki Śląska. Monografia 

faunistyczna. Uniwersystet Wroclawski, Zakład Ekologii Ptaków. Wrocław. 

Groom D.W. 1993. Magpie Pica pica predation on Blackbird  Turdus menda nests 

in urban areas. Bird Study 40: 55-62. 

Havlin J. 1963. Rozmnaozovani kosa ćerneho (Turdus mewia  L.) Zool. Listy 12: 

195-216. 
Janek W. 1969 (msc). Awifauna lęgowa Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu. 

Praca magisterska. Muzeum Przyrodnicze UWr. 

Lontkowski J. 1989. Ptaki wróblowe  Passeriformes północno-zachodniej części 

Wrocławia (z uwzględnieniem badań  ilościowych metodą  kartograficzną). Ptaki 

Śląska 7: 40-81. 
Ludvig E., Vanicsek L., Tonik J., Csórgó T. 1995. The effect of nest-high[ on the 

seasonal pattern of breeding success in blackbird  Turdus  menda. Ardea 83: 

411-418. 
Mayfield H. D. 1975. Suggestion for calculating nest success. Wilson Bull. 87: 

456-466. 
Mizera T. 1988. Badania ekologiczne synantropijnej awifauny dzielnicy Sołacz 

w Poznaniu w latach 1975-1984. Acta Zool. Cracov. 31: 3-64. 

Orłowski G., Martini K., Martini M. 2006. Awifauna południowo-zachodniej części 

Wrocławia. Ptaki Śląska 16: 17-70 

Osborne P., Osborne L. 1980. The contribution of nest site characteristics to 

breeding success among blackbirds Turdus merula. Ibis 122: 512-517. 

Schnack S. 1991. Biologia lęgów oraz skład pokarmu kosa Turdus merula i drozda 

śpiewaka Turdus philomelos w Wiedniu i pobliskim lesie. Acta orn. 26: 85-106. 

Snow D.W. 1958. The breeding biology of Blackbird Turdus merula  at Oxford. Ibis 

100: 1-31. 
Sułkowski E. 1996. Ekologia rozrodu miejskiej populacji kosa Turdus menda we 

Wrocławiu. Praca magisterska. Zakład Ekologii Ptaków UWr., Wrocław. 

Tomialoje L. 1993. Breeding ecology of Blackbird  Turdus merula  studied in the 

primeval forest of Białowieża. Part I. Breeding numbers, distribution and nest 

sites. Acta om. 27: 131-157. 
Tomialoje L. 1995. Breeding ecology of Blackbird  Turdus menda studied in the 

primeval forest of Białowieża. Part II. Reproduction and mortality. Acta orn. 

29: 101-121. 



16 	 P. Grochowski 

Tomialojć  L., Profus P. 1977. Comparative analysis of breeding bird communities 
in two parka of Wrocław and in adjacent Querco-Carpinetum forest. Acta orn. 
16: 117-177. 

Tomialojć  L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność  
i zmiany. PPPP „pro Natura". Wrocław. 

Wesołowski T., Czapulak A. 1986. Biologia rozrodu kosa (Turdus merula) i śpiewaka 
(Turdus philomelos) w Polsce - wstępna analiza kart gniazdowych. Not. Orn. 
27: 31-59. 

Wysocki D. 2005a. Nest sita selection in the urban population of Blackbird (Turdus 
merula)  in Szczecin. Acta om. 40: 1-9. 

Wysocki D. 2005b. Does corvid abundance affect the breeding success of urban 
populations of European Blackbird Turdus merula? Str. 181-187. W: L. Jerzak, 
B.P. Kavanagh, P. Tryjanowski (red.). Corvids of Poland. Bogucld Wydawnictwo 
Naukowe Poznań. 

STRESZCZENIE 

Badania były prowadzone w latach 1999-2001 we Wrocławiu na terenie Parku 
Grabiszyńskiego, na powierzchni 25 ha. W ciągu czterech lat znaleziono 284 lęgi 
kosa. Zagęszczenie populacji dochodziło do 18,4 pary/10 ha. Kosy zakładały gniaz-
da na wysokości od 0,35 do 11 metrów. Średnia wysokość  wyniosła 1,95 m, 
a najwięcej gniazd (44%) znajdowało się  w przedziale od jednego do dwóch me-
trów. Zdecydowana większość  gniazd zbudowana została na krzewach, a najchęt-
niej wykorzystywany był  głóg, na którym powstało 16% gniazd. Stwierdzono nie-
znaczny wpływ bliskości parkowych ścieżek na wysokość  położenia gniazda oraz 
zmiany wysokości wraz zaawansowaniem sezonu lęgowego. Średnia wielkość  znie-
sienia wyniosła 4,35, podlegała ona jednak istotnym sezonowym zmianom. Suk-
ces lęgowy wyliczony metodą  Mayfielda był  dość  niski i wyniósł  12%. Dzienne 
prawdopodobieństwo przeżycia gniazd w okresie odchowu piskląt (DSR = 0,9239) 
bylo takie samo jak lęgów w trakcie znoszenia jaj i ich wysiadywania (DSR = 0.9312). 
Stwierdzono jednak wpływ zaawansowania sezonu lęgowego i wysokości położe-
nia gniazda na szansę  pomyślnego wylotu piskląt. Lęgi zakładane wyżej i pod ko-
niec sezonu lęgowego odnosiły wyższy sukces. Główną  przyczyną  strat było dra-
pieżnictwo. Z 205 gniazd zakończonych niepowodzeniem 78% padło ofiarą  dra-
pieżników. Drugą  ważna przyczyną  strat były porzucenia - 18%. W sześciu wy-
padkach nastąpiło ono w trakcie odchowu piskląt. Niektóre porzucenia prawdo-
podobnie mogły być  związane z kontrolą  gniazda. 

SUMMARY 

The research was performed in 1999-2001 in the Grabiszyński Park area, 
covering 25 ha and situated within the city of Wrocław. During the four study 
years, 284 broods of the Blackbird were found. The population density reached 
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18.4 pairs/10 ha. The Blackbirds built their nests at a height ranging from 0.35 

to 11 m. The mean height equalled 1.95 m, with the greatest number of nests 

(44%) situated within 1-2 m high. A definite majority of nests were built in shrubs, 

the hawthorn - housing 16% of them - being the most preferred plant species. 

The nest-site height was found insignificantly correlated with the vicinity of park 

paths, and changing with the advancement of the breeding season. The mean 

clutch size was 4.35 eggs, although undergoing significant seasonal fluctuations. 

The breeding success as calculated with the Mayfield method was quite low (13%). 

The daily probability of nest survival in the young raising and fledging stage (DSR 

= 0.9239) was comparable with that of brood survival during the egg-laying and 

hatching phase (DSR = 0.9312). However, the breeding season advancement and 

nest-site height were found affecting the chance for successful fledging: the 

broods which were established higher and towards the breeding season 

termination were more successful. The main reason behind losses was predation: 

of the 205 unsuccessful nests 78% were predated. The second major reason 

was desertion (18%), in six cases during the nestling phase. Some instances of 

nest abandonment may have resulted from the nest being controlled by an observer. 
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