
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  I D O Ś W I A D C Z A L 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 XV Kraków 31. I I I .  1970 N r 2

R och Mackowicz

Biology of the Woodlark Lullula arborea  (Linnaeus, 1758) (A ves) in the 
Rzepin Forest (Western Poland)

[Pp. 61— 160, pis X II—X X I and 41 text-figs]

Biologia skowronka borowego Lullula arborea  (L in n aeu s 1758) (A v e s )  
w lasach rzepińskich (Polska Zachodnia)

Биология лесного жаворонка Lullula arborea  (L innaeus, 1758) (Aveя) 
в Жепинских лесах (Западная Польша)

A b s t r a c t .  In  the Rzepin region the arrival of W oodlarks falls a t the  end of February  
and in the first half of March. They take possession chiefly of young pine plantations as their 
territories and the situation of their nests is to a great extent connected w ith the distance 
of the  adjacent tim ber forest. They, as a rule, nest once a year, mostly in May and June. 
The nest is constructed by the female alone. I t  lays 2— 6 (on the average 3-97) eggs. The 
average measurem ents of eggs are 20-63x 15-77 mm. Fourteen-day egg incubation is per
formed by the female only. After the hatching of the  young the egg-shells are eaten by  the 
parents and so is the  greater p a rt of the faeces of the young. Nestlings are fed by b o th  the 
male and female. They leave the  nest between the 10th and 13th day of life; next they keep 
to  small family flocks. The birds depart from the region a t mid-October. Their main food 
constituent consists of insects (larvae and imagines), among them  a large num ber of forest 
vermin; these are followed by spiders and seeds (chiefly those of pine and grasses). Losses 
of eggs and nestlings are remarkable. The mean num ber of fledglings leaving the nest is 1-85.
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• STRESZCZENIE

Przedmiotem niniejszej pracy jest biologia skowronka borowego, populacji 
zamieszkującej bory sosnowe Puszczy R zepińskiej. W latach 1962—1966 
objęto badaniami 51 par tych ptaków i 31 gniazd. Przy 11 gniazdach pro
wadzone były obserwacje ciągłe, od świtu do zmierzchu, w bezpośrednim 
sąsiedztwie gniazda (fot. 1) przez 575 godzin w czasie wysiadywania jaj i 1240 
godzin w okresie karmienia piskląt.

Obserwowana populacja w większości gnieździła się na zalesionych porębach 
leśnych. R osły tam  prócz posadzonych sosenek różne rośliny, stanowiące 
m. in. osłonę gniazd skowronków borowych (tabele I  i II).

Powrót z zimowisk następuje zwykle w pierwszej połowie marca (od 21. II. 
do 17. III.), zawsze w kilka dni po przylocie skowronka polnego, po całkowitym 
stopieniu się pokrywy śnieżnej na bezdrzewnych powierzchniach (tabela III). 
Stada ciągowe szybko rozwiązują się i samce zajmują terytoria. Nawroty
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zimy powodują ponowne łączenie się stad i zbliżanie się z terenów leśnych 
do wsi. Powierzchnie terytoriów gniazdowych, które samce bronią przed ry 
walami, mają 2—3 ha. Są one trzykrotnie większe od terytoriów skowronków 
polnych. O wyborze terytorium gniazdowego lub pokarmowego decydują: 
1) wysokość drzewek porastających powierzchnię zalesioną — u sosny opty
malne warunku istnieją na zalesieniach 2-letnich, podczas gdy uprawy 7-letnie 
są już omijane (ryc. 1), 2) obecność drzew obserwacyjnych — najczęściej są to 
drzewa z otaczającego wylesioną powierzchnię lasu, 3) wielkość otwartej po
wierzchni — wśród zwartych starych lasów musi ona wynosić przynajmniej 
2 ha.

Samce sygnalizują zajęcie terytorium śpiewem. Wyróżnia się u nich 5 ro
dzajów śpiewu: śpiew w locie, nadrzewny, naziemny, w czasie gonitwy i śpiew 
zaniepokojenia. 3 pierwsze, analizowane były dokładniej. Na podstawie powta
rzających się motywów można wyodrębnić 5 różnych zwrotek. Najczęściej 
skowronek borowy śpiewa zwrotki z motywem „dlidlidli...“, a najrzadziej trel 
(ryc. 2). Ilość motywów w jednej zwrotce waha się od 5 do 12 (tab. IV), a długość 
trwania zwrotki 4—19 sekund (tab. Y). W następstwie zwrotek brak pra
widłowości (tab. VI). Samce, które nie posiadają jeszcze samic śpiewają naj
intensywniej (do 94 min. jeden śpiew — por. ryc. 5), głównie w locie (ryc. 3) 
i najwyżej — do 100 m nad ziemią. Z chwilą połączenia się w pary inten
sywność i długość śpiewu samca maleje (ryc. 4 i 5). Obniża się również wy
sokość lotu podczas śpiewu do 50 m. Śpiew na drzewie jest najbardziej typowy 
dla samców, których samice wysiadują jaja (ryc. 3). Na ziemi samce śpiewają 
najrzadziej — tylko przed okresem inkubacji. W ciągu doby najintensywniej 
skowronki borowe śpiewają rano. Śpiew w czasie gonitwy usłyszeć można 
jedynie podczas przepędzania innych osobników z bronionego terytorium. 
Śpiewem zaniepokojenia reagują samce m. in. na zbliżanie się obserwatora 
do pary, która znajduje się w pobliżu gniazda. Samice również śpiewają, 
krótkie zwrotki, gdy zmuszone przez samca chwilowo opuszczają gniazdo. 
Wpływ popędów na formy śpiewu przedstawia tabela VII. Popęd płciowy 
najsilniej ujawniają samce śpiewem w locie i śpiewem gonitwy. Terytorializm 
wiąże się ze śpiewem nadrzewnym i również śpiewem gonitwy. Samce przestają 
śpiewać, gdy rozpoczynają karmienie piskląt. Jesienią, po połączeniu się w stada 
i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, samce znowu śpiewają jak 
na wiosnę, tylko krócej (do 28 min.) i częściej na drzewie.

W zależności od brzmienia i okoliczności, w jakich samiec i samica wydają 
głosy, można ich wyodrębnić 6: wabiący, ostrzegawczy, niepewności, lęku, 
gniewu i stadny.

W zachowaniu się seksualnym samca wobec samicy można wyróżnić: 
rytmiczne podrywanie skrzydeł, ukłony, odwracanie się od samicy, obroty, 
rozpościeranie ogona z opuszczaniem skrzydeł i kopulację. Wobec rywali samiec 
stroszy pióra stojąc na wyniosłościach gruntu, przepędza intruza i toczy walki. 
Samice poza postawą gotowości do kopulacji nie wykazują innych zauważalnych 
przejawów zachowania się seksualnego.
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Wybór miejsca na gniazdo poznać można po częstym przebywaniu obu 
ptaków w tej części terytorium i nocowaniu w pobliżu. W większości przy
padków terytoria gniazdowe i pokarmowe się pokrywają. W mniej dogodnych 
warunkach sąsiadują z sobą.

Na położenie gniazda największy wpływ ma wysokość drzewostanu ota
czającego bezdrzewną zajmowaną przestrzeń. 80% badanych gniazd znajdo
wało się w odległości do 4 wysokości drzewostanu, a maksimum przypadało 
na odległość 2 wysokości drzew od skraju drzewostanu (ryc. 8). Z tych od
ległości kąt widzenia drzewostanu, tj. kąt między linią horyzontalną, a linią 
łączącą oko wysiadującego ptaka z wierzchołkami drzew waha się w granicach 
15—45° (ryc. 7).

Skowronek borowy umieszcza gniazdo pod kępą turzycy, trawy lub pod 
drzewkiem (tab. 2). Wyboru miejsca dokonuje samica. Budowę gniazda roz
poczynają ptaki wydrążeniem dołka w ziemi. Na przekroju ma on kształt 
paraboloidy o bardziej prostopadłych ściankach przy twardym podłożu (ryc. 9). 
Średnica dołka waha się w granicach 95—120 mm x 73—127 mm, a głębokość 
34—73 mm. Samiec i samica drążą równocześnie, każde swój oddzielny dołek. 
Jedna para wykonuje 2—4 dołków, z których jeden jest wybrany do budowy 
gniazda. Gniazdo buduje wyłącznie samica — rola samca sprowadza się do 
czuwania nad bezpieczeństwem. Dla każdego nowego lub powtórzonego lęgu 
samica buduje nowe gniazdo, najczęściej w którymś z wykopanych uprzednio 
dołków. Samica zbiera materiał w pobliżu gniazda, a następnie lecąc lub idąc 
znosi go do gniazda. W miarę postępu budowy spada częstotliwość znoszenia 
materiału, a wzrasta intensywność formowania wnętrza gniazda (ryc. 10 i 11, 
tabela VIII). Odbywa się ono przez wejście samicy do wnętrza gniazda i przy
ciskanie piersi do brzegu, przy jednoczesnym dreptaniu nóżkami po przeciwnej 
stronie. Obraca się ona przy tym  wokół osi gniazda. Samica zaczyna budowę 
od brzegów gniazda, a dno buduje na końcu (ryc. 13).

W strukturze gniazda wyróżnić można trzy warstwy: podkładową (z grub- 
szych, zdrewniałych części roślin i z mchu), konstrukcyjną (głównie z traw) 
i wyścielającą (wyłącznie z drobnych korzonków) (ryc. 14). Włosy zostały 
znalezione tylko w 2 gniazdach. P taki dochodzą do gniazda z jednej strony. 
Według stron świata dojście usytuowane jest od NW—NE (ryc. 12).

Pierwsze jajo zostaje zniesione jeszcze w trakcie budowy lub po pewnej 
przerwie (do 3 dni). Każde następne jajo znosi samica w 24-godzinnych od
stępach. Znoszenie jaj odbywa się w godzinach rannych (6—945). Wielkość 
pełnego zniesienia waha się od 2 do 6 jaj (tab. IX). Wielkość i kształt jaj od
powiada opisom ze Środkowej Europy. Waga jaj świeżego wynosi 2.99—4.00 g 
i spada sukcesywnie w miarę upływu czasu wysiadywania. Na ogół cięższe 
jaja więcej tracą na wadze niż lżejsze (ryc. 15). Wysiadywaniem zajmuje się 
wyłącznie samica. R ola samca ogranicza się do czuwania nad bezpieczeństwem 
samicy лѵ pobliżu gniazda i w czasie żerowania. W 80% przypadków samica 
przerywa wysiadywanie na wyraźne wabienie samca. Później powraca z nim 
razem lecąc i lądując w odległości do 6 m od gniazda. Po każdym wejściu na
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gniazdo dokonuje półobrotu i siada dziobem skierowana do wejścia. Wysia
dująca samica zapada w krótkie drzemki, wypatruje niebezpieczeństw, po
prawia układ jaj, wygładza wnętrze gniazda przez obroty i usuwa pasożyty. 
Częstotliwość tych czynności w ciągu całego okresu inkubacji ilustruje ryc. 16. 
Samica skowronka borowego wysiaduje wyjątkowo „twardo“ (Fot. 8). Wraż- 
liwość na przeszkody spada w miarę zbliżania się momentu wykłucia się piskląt 
(ryc. 17). Spłoszona z gniazda samica stara się zwieść wroga, lecąc niewysoko 
nad ziemią, trzepocząc skrzydłami i rozpościerając w sposób charakterystyczny 
ogon.

Wysiadywanie rozpoczyna się w lęgach 5-jajowych już po zniesieniu 4-go 
jaja — w lęgach mniejszych po zniesieniu ostatniego jaja. Noc samica w tym 
okresie spędza zawsze na gnieździe. W ciągu dnia przerywa natomiast wy
siadywanie w celu zdobycia pożywienia. Przerwy w wysiadywaniu są począt
kowo dłuższe i skracają się w miarę zbliżania się wykłucia piskląt (ryc. 19). 
Ilość przerw w ciągu dnia natomiast utrzymnuje się mniej więcej na t ym samym 
poziomie przez cały okres wysiadywania. Średni czas każdego wysiadywania 
maleje od chwili przebudzenia się o świcie aż do godz. 10—11, a po osiągnięciu 
tego minimum wzrasta aż do zaśnięcia wieczorem. Wielkość przerw w wysiady
waniu nie zależy od pory dnia (ryc. 21). Podobnie więc przedstawia się in
tensywność godzinowa wysiadywania (ryc. 20).

Okres wysiadywania kończy się w 13—15 dniu. Świeżo wykłute pisklę 
zauważa samica najczęściej (w 80% przypadków) dopiero w chwili powrotu 
do gniazda z żerowania. Skorupki jajowe usuwają skowronki borowe zwykle 
przez połykanie ich zaraz przy gnieździe. R ozpiętość czasu między wykłuciem 
się pierwszego i ostatniego pisklęcia dochodzi do 18 godzin.

W ciągu niespełna 1 godziny po wylęgu samica rozpoczyna karmić pisklęta. 
Samiec aczkolwiek karmi je też od pierwszego dnia, rozpoczyna zawsze później 
od samicy. W ogromnej większości przypadków całą porcję pokarmu otrzymuje 
każdorazowo jedno pisklę. Ilość karmień wzrasta z każdym dniem. Do ósmego 
dnia życia jedno pisklę otrzymuje przecietnie 200 porcji pokarmu (ryc. 22). 
Maksymalna ilość karmień wszystkich piskląt w ciągu 1 dnia wynosiła 244 razy. 
Globalną ilość karmień w ciągu przebywania piskląt w gnieździe kształtują: 
ilość piskląt, ilość dni ich przebywania w gnieździe oraz indywidualna inten
sywność karmienia danej pary. Częstotliwość karmień zmienia się z wiekiem 
piskląt (ryc. 24). Wpływ wielkości lęgu na częstotliwość karmień ilustruje 
ryc. 22. W lęgach czerwcowych częstotliwość karmień spada w stosunku do 
lęgów majowych. Wydłużanie się dnia powoduje rozpoczynanie karmień coraz 
wcześniej przed wschodem słońca i kończenie ich coraz później po zachodzie. 
W ciągu doby wahania częstotliwości karmień są znaczne (ryc. 25), wykazują 
jednak 2 charakterystyczne maksima: poranne i wieczorne. W miarę wzrostu 
piskląt ptaki dorosłe coraz więcej czasu poświęcają w ciągu dnia zbieraniu 
pokarmu. Czas potrzebny dla zebrania pełnej porcji pokarmowej na uprawach 
sosnowych wynosi ok. 8 min.

Udział samców w karmieniu piskląt jest zależny od rozwoju piskląt i pory
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dnia. Aczkolwiek samica rozpoczyna karmienie, samiec już w pierwszym dniu 
karmi częściej i jego przewaga utrzymuje się do 4-go dnia — później samiec 
i samica karmią prawie równie często (ryc. 27). Zbiorczo jednak udział samca 
w karmieniu jest minimalnie mniejszy od udziału samicy. W ciągu doby naj
intensywniej samce karmią rano, gdy samice pożywiają się same po nocnym 
ogrzewaniu piskląt (ryc. 28).

Wydalane odchody usuwają karmiące ptaki podobnie jak skorupki jaj 
przez połykanie albo przez wynoszenie poza gniazdo. Do 6 dnia życia piskląt 
przeważa połykanie odchodów, w następnych zaś wynoszenie. Im  więcej jest 
piskląt w gnieździe, tym  szybciej ustępuje forma usuwania odchodów przez 
połykanie na korzyść wynoszenia (ryc. 30). Samiec wynosi do 5. dnia życia 
piskląt więcej odchodów, a później mniej od samicy (ryc. 31). Ilość wydalanych 
odchodów wzrasta do 6. dnia życia i utrzymuje się na tym  poziomie do 11. dnia, 
by potem stopniowo się zmniejszać (ryc. 29). Przeciętnie 3 karmienia przy
padają na jedno wydalanie odchodów. Skowronki borowe wynoszą prócz skorup 
jaj i odchodów również i martwe pisklęta, jaja zepsute pozostawiają natomiast 
w gnieździe.

We dnie samice poza karmieniem chronią pisklęta przed zimnem, deszczem 
i zbytnią insolacją (fot. 16). Długość czasu ogrzewania zależy od wieku piskląt 
i ich ilości (ryc. 33 i 34). Ogrzewanie w ciągu dnia ustaje prawie zupełnie 
w lęgach o 5 i 4 pisklętach w 5. dniu, o 3 pisklętach w 6. dniu, a w lęgach 
z dwoma pisklętami w 8. dniu. W nocy samica ogrzewa je natomiast zwykle 
do 8. dnia. Każdorazowy silniejszy opad atmosferyczny samice spędzały zawsze 
na gniazdach, chroniąc pisklęta w ten sposób przed zmoczeniem. Po opuszczeniu 
gniazda pisklęta jednak nie chronią się pod samicę i w deszczowej pogodzie 
często giną. Opieka samicy nad pisklętami p olega również na usuwaniu pa
sożytów. Ponadto kilkakrotnie stwierdziłem walkę samicy z gąsiorkiem w obronie 
piskląt i specyficzną postawę wobec kukułki.

W rozwoju piskląt można wyróżnić 3 okresy: wzrostu postembrionalnego, 
wzrostu szybkiego i powolnego. Najintensywniejszy wzrost wagi przypada 
na 2. okres tj. 3—11 dzień życia piskląt (ryc. 35). O wzroście wagi piskląt de
cyduje ilość karmień i wielkość kęsów. W dużych lęgach stosunki pod tym  
względem są niekorzystne (tab. XI). Zwiększony metabolizm spowodowany 
stratam i cieplnymi zmniejsza również przyrost wagi piskląt w lęgach o 2 
pisklętach, mimo większej ilości karmień. Dobowy przyrost ciężaru piskląt 
w dniach 4—7 utrzymuje się na tym  samym poziomie (ryc. 36), co powoduje 
systematyczny spadek względnego przyrostu ciężaru (ryc. 38). W tym  samym 
gnieździe zróżnicowanie ciężaru poszczególnych piskląt jest nieznaczne, gdyż 
pisklęta najlżejsze po 2 dniach osiągały największe przyrosty i tym  samym 
wyrównywały swój niedobór wagi (ryc. 37). Świeżo wykłute pisklę waży 
2.00—3.07 g i jest pokryte 133 piórami puchowymi w 13 oddzielonych od 
siebie polach. Zajady są siarkowo-żółte. W gardzieli widać 4 ciemne plamki 
(fot. 9). Ciało początkowo woskowo-żółte przebarwia się w ciągu 5 dni z wierzchu 
na szarawy kolor, a od spodu na cielisto-różowy. Od 5. dnia życia pisklęta
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widzą. W 8. dniu pierwsze pióra przebijają stosiny. Bezpierzki brzucha przy- 
kryte są przez pióra dopiero w 11. dniu życia (fot. 17). W 13. dniu pisklę ma 
całkowicie wykształcone upierzenie młodociane, różniące się od szaty ptaków 
dorosłych żółtawą obwódką pokryw grzbietowych i okrągławym plamko
waniem na piersi. Pisklęta początkowo zwrócone są głowami do środka gniazda; 
od 5. dnia głowy mają zwrócone w kierunku z którego nadchodzą stare ptaki 
z pokarmem. Od 9. dnia wychodzą już z gniazda naprzeciw karmiącym ro
dzicom. Najwcześniej wychodzą naprzeciw pisklęta w lęgach niedokarmionych 
(np. przy 5—6 pisklętach). Opuszczają gniazdo między 10 a 13 dniem życia. 
Płoszone opuszczają gniazdo wcześniej (nawet 8 dnia). Zwykle wszystkie 
pisklęta opuszczają gniazdo prawie równocześnie.

W pierwszych dniach po wyjściu z gniazda wszystkie ptaki przebywają 
na tym  samym terenie. Z chwilą uzyskania przez młode zdolności do lotu, 
przemieszczają się początkowo na żerowiska leśne, a jesienią przebywają w bio
topach obfitujących w chwasty. Stadka rodzinne łączą się przed odlotem 
w coraz większe grupy. Odlot w okolicach R zepina następuje zwykle w drugiej 
dekadzie października.

Pokarmem skowronków borowych są głównie owady i nasiona chwastów 
i drzew iglastych. Zbierają go z powierzchni ziemi i nisko położonych części 
roślin. Wydziobują również pokarm przykryty cienką warstwą ziemi. Dla 
piskląt zbierają go w promieniu do 100 m od gniazda. Z odległości 0.8—-2.0 m 
obserwator może rozpoznać większość zwisających z dzioba kęsów. Zestawienie 
wyników tych obserwacji przedstawia ryc. 39. Wyniki analizy pokarmu piskląt 
zdobytego metodą KLUIJVERA (1933) przez uciskanie przełyków, przedstawia 
tabela XIV i ryc. 40 i 41. Ilościowo największą grupę stanowią pajęczaki. 
Wśród owadów przeważają stadia larwalne (szczególnie motyli) — w stadium 
imago najwięcej było różnych chrząszczy. Skład pokarmu zależy m. in. od 
wieku otaczającego tereny lęgowe drzewostanu. Przeciętny ciężar porcji po
karmu wynosił 0.159 g. Wielkość porcji wzrasta z wiekiem piskląt i przed 
południem jest większa niż po południu (tab. X III). Z wiekiem piskląt na- 
stępują zmiany w składzie ich pokarmu. Przybywa, kosztem pokarmu zwie
rzęcego, ilość pokarmu roślinnego i wraz z nim ilość kamyków ułatwiających 
rozcieranie nasion (ryc. 41).

Większość par wyprowadza tylko 1 lęg — częste jest jednak powtórzenie 
pierwszego lęgu po stracie. Średnia wielkość lęgu wynosi 3.97 jaj. Z tego wy
kłuwa się 1.08 piskląt, a tylko 1.85 opuszcza gniazdo. Ogólnie (razem z rzadko 
występującymi drugimi lęgami) średni przyrost roczny wynosi 2.04 piskląt 
na parę ptaków przystępujących do rozmnażania. Wśród czynników reduku
jących populację wymienić można niekorzystne warunki atmosferyczne, dra- 
pieżnictwo ptaków i niszczącą działalność człowieka.

W opisach różnego sposobu zachowania się zwrócono uwagę na charak
terystyczne sposoby chodzenia zaniepokojonego ptaka, picie wody, kąpiele 
piaskowe oraz noclegowiska. Noclegowiska rozpoznać można po skupieniu dużej 
ilości odchodów w jednym miejscu. Skowronki borowe poza gniazdem śpią



skulone pod osłoną roślin, zwrócone głową w kierunku zachodzącego słońca. 
Opady atmosferyczne przetrzymują skurczone przywierając do ziemi i tylko 
w jednym obserwowanym przypadku większy grad zmusił samca do schowania 
się pod okapem młodych sosenek. Samice na gnieździe wytrzymywały wszelkie 
burze, grady, a nawet przysypanie 3-centymetrową warstwą śniegu. Obecność 
w pobliżu ptaków i ssaków nie zagrażających życiu skowronków borowych 
(np. sarna, zając) nie niepokoi ich. R eagują natomiast znieruchomieniem na 
obecność jastrzębia, myszołowa, błotnika stawowego, kukułki, sójki i dzierzby 
gąsiorka. Głosy ostrzegawcze innych ptaków wywołują u skowronków boro
wych odruchy zaniepokojenia i czujności.

РЕЗЮМЕ

Предметом настоящей работы является биология юлы (лесного жаворонка), 
популяции обитающей в сосновом бору Жепинской пущи. В 1962—1966 гг. иссле
довано 51 пару этих птиц и 31 гнездо. При 11 гнездах проводились постоянные 
наблюдения от рассвета до сумерок, в непосредственном соседстве гнезда (фот. 1) 
через 575 часов во время высиживания на яйцах и 1240 часов во время кормле
ния птенцов.

Наблюдаемая популяция в большинстве случаев гнездилась на облесенных 
лесных засеках. Кроме посаженных сосен там росли различные растения, защи
щая гнёзда юлы (табл. I и II).

Возвращение из зимовок обычно происходит в 1 половине марта (от 21. II 
до 17. III), всегда несколько дней позже прилёта полевого жаворонка, после 
полного таяния снежного покрова на безлесных площадях (табл. III). Перелёт
ные стада быстро распадаются и самцы занимают территории. Возвращение зимы 
вызывает повторное объединение стад и приближение их из лесных территорий 
к деревне. Площади гнездовых территорий, которые самцы обороняют перед 
соперниками составляют 2—3 га, т. е. втрое больше чем полевых жаворонков.
О выборе гнездовой территории решают: 1. высота деревьев, растущих на обле
сенной площади — у сосны оптимальные условия существуют на облесенных 
двугодичных площадях, тогда как 7-летние культуры они обходят (фиг. 1), 2. при
сутствие наблюдательных деревьев — чаще всего это деревья из леса, окружаю
щего безлесную лесную поверхность, 3. величина открытой поверхности — среди 
густых старых лесов она должна составлять не менее 2 га.

О оккупирован!»! территории самцы сигнализируют пением. У них отмечено 
5 видов пения : пение на лету, на дереве, на земле, во время бега и во время беспо
койства. Три первых пения проанализировано более обстоятельно. На основании 
повторяющихся мотивов можно выделить 5 различных куплетов. Чаще юла поёт 
куплеты с мотивом „длидлидли“ ...,  а реже всего „тррль“ ... (фиг. 2). Количе
ство мотивов в одном куплете колеблется от 5 до 12 (табл. IV), а продолжитель-
























































