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Nietypowa konstrukcja gniazda remiza Remiz pendulinus
Atypical construction of a Penduline Tit Remiz pendulinus nest
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Dnia 10.05.2009 r. na wale zbiornika
Świerklaniec w miejscowości Niezdara
(gm. Ożarowice, pow. tarnogórski) zaobserwowałem gniazdo remiza Remiz pendulinus o nietypowym kształcie (fot. 1).
Zbudowane było na końcu gałęzi brzozy
Betula sp., na wysokości ok. 7 m nad rozlewiskiem po zewnętrznej stronie wału.
Gniazdo składało się z dwóch splecionych
ze sobą „komór” – jedna wisząca pionowo
i druga o bardziej wydłużonej, poziomej
konstrukcji. Nie wiadomo jednak, czy
obydwa elementy były faktycznymi komorami lęgowymi, ponieważ nie skontrolowano wnętrza gniazda. Posiadało ono
co najmniej dwa naprzeciwległe otwory
wlotowe. Pierwszy otwór znajdował się
w szczytowej części jednej z „komór”, tuż
przy opleceniu gałęzi i pozbawiony był
rurki wlotowej. Drugi otwór znajdował
się w połowie wysokości drugiej „komory”,
tak jakby rurka wlotowa była z nią spleciona. Niewykluczone, że druga „komora”
była w istocie nietypowym nadmiarem

materiału gniazdowego, pozbawionym
faktycznej komory lęgowej. Przy gnieździe
kilka razy pojawił się samiec remiza. Cały
czas się odzywając, wchodził do gniazda,
po kilku minutach opuszczał je, po czym
znów wracał. Ptak wchodził i wychodził
zawsze tylko jednym wejściem – tym
z wplecioną w „komorę” rurką wlotową
(fot. 1). W trakcie obserwacji trwającej
około 15 minut nie stwierdziłem noszenia materiału ani poprawiania konstrukcji
gniazda, nie widziałem również jego demontowania. Ptak nie nosił też pokarmu.
Podczas kolejnych kontroli zbiornika
(17.05. i 7.06.) nie stwierdziłem już obecności żadnego ptaka dorosłego przy gnieździe, a ono samo wisiało w niezmienionej formie. W kolejnych dniach czerwca
gniazdo zupełnie zniknęło. Możliwe, że
zostało zdjęte przez człowieka, ponieważ wisiało blisko ścieżki i było dość łatwo osiągalne z wysokości wału zbiornika.
Nie udało się więc wykonać pomiarów
gniazda ani ustalić statusu lęgu.
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Fot. 1. Gniazdo remiza Remiz pendulinus o nietypowym kształcie znalezione w maju 2009 roku
w Niezdarze, nad zbiornikiem Świerklaniec (fot. S. Beuch)
Photo 1. Penduline Tit nest in atypical shape found in May 2009 in Niezdara, near Świerklaniec
reservoir

Gniazda remiza o kształcie wyraźnie odbiegającym od normy należą do
rzadkości (B. Czyż, W. Bagiński – inf. listowna). Najczęściej spotykaną anomalią
są gniazda z jedną komorą i dwiema rurkami wlotowymi (Schönfeld 1994, Cramp
2009). Na 534 gniazda ze zniesieniem
przebadane w latach 2002–2012 (bez
2009–2010) na stawach w Dolinie Baryczy
nie więcej niż 10–15 było zbudowanych
w ten sposób (B. Czyż – inf. listowna).
Inną niecodzienną konstrukcją gniazd
remizów są gniazda podwójne – dwa zbudowane blisko siebie na jednej gałęzi lub
częściowo splecione ze sobą komorami
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(Schönfeld 1994). Takie drugie gniazdo
bywa dobudowywane przez samca nawet
wówczas, gdy w pierwszym trwa już wysiadywanie (Cramp 2009). Konstrukcja
znaleziona przeze mnie nad zb. Świerklaniec najbardziej przypominała gniazdo
podwójne, jednak podłużny kształt jednej z „komór” i nietypowe usytuowanie
otworu wlotowego nie nawiązują budową
do tego typu anomalii.
Inne nietypowe kształty gniazd tego
gatunku należą do wyjątków. Wszelkie odchylenia są najczęściej związane z
nietypowym kształtem gałęzi, na której
plecione jest gniazdo albo z niedoborem

któregoś z podstawowych materiałów Podziękowania
budulcowych (Schönfeld 1994). Gniazda
Dziękuję dr Beacie Czyż i Wiesławowi
o nietypowych kształtach mogą powsta- Bagińskiemu za przekazanie swoich dawać również w sytuacji, w której gniazdo nych o typowych i nietypowych gniazporzucone lub częściowo rozebrane (np. dach remizów oraz podsunięcie cennej
rozkradziono materiał) jest następnie, po literatury dotyczącej biologii lęgowej reprzerwie, odbudowywane. Takie gniazda miza, a przede wszystkim za zmotywocharakteryzują się różnego rodzaju niesy- wanie do napisania tej notatki.
metrycznością w wyglądzie poszczególnych elementów budowy – nienaturalnie
rozdętą rurką wlotową, rurką z „klapką” Summary
przed otworem wlotowym czy „wieloOn May 10th 2009, a Penduline Tit
kształtną” komorą gniazdową (Schönfeld nest characterized by atypical construc1994). Trudno ustalić, jaka była geneza tion was found near Świerklaniec resepowstania gniazda uwitego na wale zb. rvoir (Upper Silesia region). It probably
Świerklaniec i czy ptaki spróbowały od- included two chambers (one of them unubyć w nim lęg. Tę ostatnią kwestię kom- sually horizontal and elongated) as well
plikuje dodatkowo biologia lęgowa re- as at least two opposite inlets. A male obmiza, u którego pisklętami opiekuje się served near the nest used only one of the
zawsze jeden rodzic, a nierzadko oby- inlets. The nest was the most similar to
dwa ptaki z pary zostawiają lęg, co mo- double nests known from literature, but
gło mieć miejsce w przypadku opisywa- it was visibly different in shape from their
nego gniazda. Nietypowe konstrukcje typical structure. The origins of such a
gniazd u remizów są na tyle rzadko spo- nest remain unclear. The phenomenon of
tykane, że nie wiadomo, czy ich kształt creating Penduline Tit nests in unusual
ma istotny wpływ na sukces lęgowy pary. shapes is uncommon.
Tym bardziej, że samica dokonuje wyboru gniazda zwykle na etapie począt- Literatura
kowym (forma „koszyka”) i dalsza bu- Cramp S. 2009. Birds of Western Palearctic. Birddowa odbywa się już wspólnie (Schönfeld Guides [CD-ROM]. Oxford University Press,
1994). Badania Hoi’a i innych (1994) wy- Oxford.
kazały, że największe znaczenie w wybo- Hoi H., Schleicher B., Valera F. 1994. Female mate
choice and nest desertion in Penduline Tits, Rerze gniazda przez samicę ma jego wiel- miz pendulinus: the importance of nest quality.
kość i grubość dna, co ma szczególne Anim. Behav. 48: 743–746.
znaczenie na początku sezonu lęgowego Scheicher B., Hoi H., Valera F. 1996. Seasonal
(Schleicher i in. 1996).
change in female mate choice criteria in Penduline Tits Remiz pendulinus. Ardeola 43: 19–29.
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