
Z A K Ł A D  Z O O L O G I I  S Y S T E M A T Y C Z N E J
P O L S K I E J  A K A D E M I I  N A U K

A C T A  Z O O L O G I C A
C R A C O V I E N S I A

Tom X III  Kraków, 30. IX . 1968 Nr 16

Zygmunt B o c h e ń s k i

Nesting of the European Members of the Genus Turdus  L in n a eu s  1758 (A ves)

[Pp. 349—440, pis. X X —X X V I and 4 text-figs]

Gnieżdżenie się europejskich przedstawicieli rodzaju Turdus L jnnaeus 1758 (Aves) 

Гнездование европейских представителей рода Turdus L innaeus 1758 (A ves)

A b s t r a c t .  The site, material, shape and size of nests of the European species of thrushes, 
i. e., Turdus philomelos, T. iliacus, T. pilaris, T. viscivorus, T. merula and T. torquatus, are 
discussed. As a result of com parative studies a key to the nests of these species has been worked 
out. The com plem entary m aterial for further considerations consists of descriptions of nests 
of some extra-European species of the Turdini. The conclusions made on the basis of the ana
lysis of similarities and differences in nest structure refer mostly to phylogenetic relationships 
between different species w ithin the genus Turdus.
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STRESZCZENIE

Materiały do obecnego opracowania zbierane były w postaci kartoteki 
gniazd, w której notowano były wymiary, usytuowanie, materiał i sposób bu
dowy pojedynczych, badanych w terenie gniazd. Dane, zbierane w większości 
przez autora, a prócz niego przez członków Sekcji Ornitologicznej P. T. Zool. 
pochodzą głównie z Polski, a ponadto z Czechosłowacji, ZSR R i Anglii. W przy
padkach kwiczoła i paszkota wykorzystana została do opracowania również 
analogiczna kartoteka z Czechosłowacji, będąca w posiadaniu Zakładu Badań 
Kręgowców CSAN. Przebadane zostały także okazy z Muzeum w Tring oraz 
z trzech kolekcji radzieckich.

Turdus philomelos. Materiały dotyczą w większości formy nominatywnej 
oraz 3 gniazd T. ph. clarkei i T. ph. hebridensis. Większość gniazd znajdowała 
się na wysokości 1—3 m (Tab. 1), a średnia dla 196 gniazd wynosi 2,5 m. Listę 
drzew i krzewów, na których umieszczone były gniazda przedstawia tabela II: 
znaczna większość gniazd była na drzewach szpilkowych. Wśród różnych typów 
umiejscowienia (Tab. III) największą grupę stanowią gniazda położone na ga
łązkach przy pniu młodych świerków i jodeł. Gniazdo drozda śpiewaka składa 
się z bogatej warstwy zewnętrznej i czarkowatego wylepienia, które w większości 
gniazd zbudowane jest głównie z próchna, a niekiedy z mieszaniny błota i ro
ślinnych szczątków lub z nawozu. Skład materiału zewnętrznej warstwy gniazda 
przedstawia tabela I V. Najczęściej spotykanym materiałem są suche gałązki 
drzew szpilkowych, a dalej trawy i mech. Wśród wymiarów gniazd (Tab. V) 
najmniejsze wahania ma średnica wewnętrzna, której średnia dla 134 gniazd 
wynosi 9,23 cm. Porównanie z danymi z literatury z różnych stron Europy 
wykazuje, że wahania średniej głębokości gniazd zależą od średniej temperatury 
w danej okolicy w okresie lęgowym: im zimniej, tym  gniazda są głębsze.

Turdus iliacus. Badano gniazda formy nominatywnej. Dane kartotekowe 
zostały uzupełnione opisami konkretnych gniazd, zaczerpniętymi z literatury. 
Wszystkie gniazda znajdowały się poniżej 5 m, najwięcej w przedziale 1—2 m 
(Tab. VI). Średnia wysokość dla 27 gniazd wynosi 1,5 m. Gatunkiem drzewa 
najczęściej wybieranym do założenia gniazda był świerk (Tab. VII), najczęściej 
reprezentowanym typem usytuowania gniazda (Tab. V III) jest położenie
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między gałązkami liściastych krzewów i podrostów drzew. Gniazda składają 
się z 3 warstw: obfitej zewnętrznej, stosunkowo cienkiego wylepienia i wyściółki, 
której grubość może ulegać znacznym wahaniom. Materiał użyty do budowy 
warstwy zewnętrznej i wyścielającej jest dość mało urozmaicony i składa się 
głównie z traw i badyli (Tab. IX). Średnica zewnętrzna ulega najmniejszym 
wahaniom (Tab. X), a jej średnia dla 20 pomierzonych gniazd wynosi 8,5 cm.

Turdus pilaris. Badano gniazda podgatunku T. p. subpilaris. Znajdowane 
były one na wysokości od 1 do 25 m (Tab. XI), przy czym średnia wysokość 
dla 121 gniazd wynosi 9,4 m. Większość gniazd znajdowała się na drzewach 
liściastych, wśród których dominują wysokopienne wierzby (Tab. X II). N aj
częściej spotykane są gniazda położone w rozwidleniu pnia, na grubych gałęziach 
przy pniu lub z dala od niego, co dotyczy zarówno drzew liściastych, jak i sosen 
(Tab. X III). Gniazda zbudowane są z 3 warstw. Warstwa zewnętrzna jest 
cienka i zwykle widać przez nią błoto leżącego pod nią grubego wylepienia. 
Wewnątrz znajduje się dość gruba wyściółka. W materiale warstwy zewnętrznej 
i wyściółki (Tab. X IV) najczęściej spotykane są trawy i korzonki. W zależności 
od położenia gniazda mają zróżnicowane kształty zewnętrzne. Najmniej zróżni
cowana jest średnica wewnętrzna (Tab. XV), której średnia dla 61 gniazd 
wynosi 10,38 cm.

Turdus viscivorus. Dane kartotekowe uzupełniono opisami konkretnych 
gniazd, zaczerpniętymi z literatury. Gniazda znajdowane były na wysokości 
1,7—21 m (Tab. XVI). W tych granicach nie ma jakiegoś szczególnie częściej 
wybieranego przedziału wysokości. Średnia dla 22 gniazd wynosi 9,5 m. Większość 
położona była na drzewach liściastych (Tab. XVII). W wyborze miejsca (Tab. 
X VIII) widać wyraźną tendencję do położenia gniazda na grubych gałęziach, 
bez względu na przynależność gatunkową drzewa. Gniazdo składa się z 3 warstw. 
Wylepienie błotem, stanowiące warstwę środkową, jest stosunkowo grube. 
Wyniki analizy materiału, użytego do budowy warstwy zewnętrznej oraz 
wyścielającej, przedstawia tabela XIX. Materiałem stwierdzonym we wszystkich 
gniazdach są trawy, poza tym  dość często spotyka się patyczki. Średnia arytm e
tyczna średnicy wewnętrznej wynosi 10,15 cm.

Turdus merula. Badane gniazda należały do formy nominatywnej, która 
jednak w Europie reprezentowana jest przez populację leśną i ogrodową. Gniazda 
znajdowały się na wysokościach od 0 do 12,5 m (Tab. XXI). Średnia wysokość 
dla wszystkich 146 gniazd wynosi 2,3 m, w tym  jednak dla kosów leśnych 
2,0 m a dla ogrodowych 2,7 m. Lista drzew i krzewów, w których znajdowano 
gniazda (Tab. X X II) jest bardzo urozmaicona. Najwięcej ich znajdowało się 
na drzewach liściastych, choć najliczniej reprezentowanym rodzajem jest 
świerk. Kosy leśne gnieżdżą się głównie na drzewach szpilkowych, podczas 
gdy u ogrodowych najwięcej gniazd znajdowało się na krzakach. Sposoby 
umiejscowienia gniazd (Tab. X X III) są bardzo zróżnicowane i wskazują na 
duże możliwości przystosowawcze u tego gatunku. Gniazdo składa się z 3 za
sadniczych warstw. Warstwa zewnętrzna jest u większości cienka i wówczas 
pod nią leży grube wylepienie błotem, które zresztą może składać się z kilku
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cieńszych warstewek. W niewielkiej grupie gniazd wylepienie błotem może 
zastępować warstwa zeszłorocznych liści, zbieranych zwykle z błotnistych 
kałuż. Ułożone płasko, po wyschnięciu pełnią one rolę wylepienia. Wewnątrz 
gniazdo wyścielone jest zwykle delikatnym materiałem roślinnym. Zestawienie 
materiałów użytych do budowy warstwy zewnętrznej i wyścielającej przedstawia 
tabela X X IV. Najczęściej używana jest trawa, a poza nią patyczki, liście, 
badyle i korzonki. Wielkości gniazd ilustruje tabela X X V. Średnia średnicy 
wewnętrznej wynosi 9.71 cm. Przedstawione na fig. 1 diagramy sugerują, 
że wielkości średnicy wewnętrznej kosów ogrodowych w przypadku gniazd 
świeżych nie różnią się, a w przypadku gniazd używanych są większe od leśnych.

Turdus torquatus. Badane gniazda pochodzą z polskich K arpat i tym  samym 
należą do ptaków z podgatunku T. t. alpestris. Prócz tego do opracowania 
włączone zostały 2 gniazda formy nominatywnej z Walii. Gniazda z K arpat 
położone były na wysokości od 1 do 16 m (Tab. XX VI), a średnia dla 26 gniazd 
wynosiła 3,5 m. Prawie wszystkie zakładane były na drzewach szpilkowych 
(Tab. XXVII), przy czym większość umiejscowiona była na młodych świerkach 
i jodłach na gałązkach przy pniu (Tab. X X VIII). Gniazda składają się z 3 warstw. 
Zewnętrzna, zwykle bardzo obfita, ustępuje często stopniowo warstwie po
średniej, którą stanowi wylepienie. Wylepienie u większości gniazd składa się 
z błota, zwykle zmieszanego z fragmentami roślinnymi, zwykle też jest cienkie 
i ogranicza się do dna i dolnej części ścianek. TJ niektórych gniazd wylepienie 
błotem zastępuje warstwa zbitych butwiejących części roślinnych, głównie 
mchów i fragmentów liści paproci, które po wyschnięciu dają od wewnątrz 
sztywną i stosunkowo gładką powierzchnię. Wewnątrz gniazdo jest bogato 
wyścielone. Do budowy warstwy zewnętrznej i wyścielenia używane są przede 
wszystkim trawy (Tab. X XIX ) oraz patyczki (głównie drzew szpilkowych) 
i mech. Średnia średnicy wewnętrznej 20 gniazd z K arpat wynosi ok. 10.2 cm 
(Tab. XXX). Wszystkie wymiary 2 gniazd z Walii są mniejsze.

Porównanie danych o gnieżdżeniu się 6 gatunków europejskich drozdów 
wykazuje, że najniżej gnieździ się droździk, a najwyżej kwiczoł i paszkot. 
Największe możliwości przystosowawcze wykazuje kos, co objawia się zarówno 
w postaci największej listy drzew i krzewów używanych do zakładania na nich 
gniazd, jak i największej ilości sposobów usytuowania gniazd (Tab. X X X I, 
Fig. 2) oraz największego zróżnicowania używanego do budowy materiału. 
Materiały, zwłaszcza podstawowe, są u wszystkich gatunków podobne. R óżnice 
między gniazdami poszczególnych gatunków widoczne są dopiero przy analizie 
modelu budowy na przekrojach gniazd (Fig. 3). Wielkości gniazd, nawet w przy
padku średnicy wewnętrznej, wykazującej we wszystkich najmniejszą zmienność, 
są do siebie podobne (Fig. 4). Tylko średnica wewnętrzna gniazd droździka 
jest mniejsza od średnic u reszty 4 gatunków wyścielających gniazdo. Klucz 
do oznaczania gniazd środkowoeuropejskich drozdów (s. 417—419) został 
oparty na różnicach modelu budowy gniazda.

W celach porównawczych w rozdziale X opisane są przebadane w kilku 
kolekcjach gniazda różnych pozaeuropejskich gatunków Turdini, kolejno:



Turdus chrysolaus, T. pallidus, T. ruficollis ruficollis i T. ruficollis atrogularis, 
T. naumanni naumanni i T. naumanni eunomus, T. hortulorum, T. sibiricus, 
T. migratorius, T. boulboul, Zoothera dauma (4 podgatunki), Z. monticola, Z. mar- 
ginata, Catharus minimus, Monticola saxatilis, M. solitarius oraz Myophonus 
caeruleus. Po uzupełnieniu tych opisów danymi z literatury o innych gatunkach, 
autor dochodzi do wniosków na tem at pokrewieństwa filogenetycznego, z których 
najważniejsze są następujące:
1. Turdus philomelos stanowi osobną gałąź wewnątrz rodzaju Turdus,
2. Turdus torąuatus najbardziej zbliżony jest do T. boulboul i T. rubrocanus.
3. Turdus migratorius wykazuje pokrewieństwa z T. pilaris, T. naumanni 

i T. hortulorum.
4. T. sibiricus należy wyraźnie do rodzaju Turdus, a nie, jak chcą niektórzy 
systematycy, do rodzaju Zoothera.
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РЕЗЮМЕ

Материалы к настоящей работе собирались в виде картотеки гнёзд, в которой 
отмечалось: размеры, размещение, материал и способ строения отдельных, иссле
дуемых на местности гнёзд. Данные, в большинстве случаев, были собраны авто
ром, а кроме его — членами Орнитологической Секции Польского Зоологического 
Общества. Они происходят, главным образом, из Польши, а кроме того из Че
хословакии, СССР и Англии. В случаях рябинника и дерябы к обработке исполь
зовано также аналогичную картотеку из Чехословакии, принадлежащую Иссле
довательскому Институту Позвоночных Чехословацкой Академии Наук. Изучено 
также экземпляры из музея в Тринг и с трёх советских коллекций.

Певчий дрозд Turdus philomelos. Материалы относятся в большинстве слу
чаев к Т. ph. philomelos, а также к 3 гнездам Т. ph. clarkei и 1 Т. ph. hebridensis. 
Большинство гнёзд находилось на высоте 1—3 м (Табл. I), а средняя для 196 гнёзд 
равна 2,5 м. Список деревьев и кустов, на которых были размещены гнёзда пред
ставляет таблица II. Большинство гнёзд было на хвойных деревьях. Среди раз
личных типов размещения (Табл. III) найболыней группой являются гнёзда, 
расположенные на ветках у ствола молодых елей и пихт. Гнездо певчего дрозда 
состоит из внешнего толстого слоя и вылепленной чаши — (лотка), которая у боль
шинства гнёзд построена главным образом из трухи, а иногда со смеси болота 
и растительных остатков или навоза. Состав материала внешнего слоя гнезда 
показан на таблице IV. Наиболее часто встречающийся материал — это сухие 
ветки хвойных деревьев, а затем травы и мох. Среди размеров гнёзд (Табл. V) 
самые малые отклонения имеет внутренний диаметр, среднее арифметическое 
которого для 134 гнёзд равно 9,23 см. Сравнения с литературными данными из 
различных сторон Европы указывают, что отклонения средней глубины гнёзд 
зависят от средней температуры в данной местности во время высиживания: 
чем холоднее, тем глубже гнездо.








































