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The breeding biology of the Dunnock Prunella modularis modularis (Linnaeus, 1758) 
in the Ojców National Park (South Poland)

[with P lates V—VІІ and 6 text-figs]

Biologia okresu lęgowego płochacza pokrzywnicy Prunella modularis modularis (Linnaeus, 1758) w Ojcowskim
Parku Narodowym

A b s t r a c t .  In  1974— 1986 the Dunnocks of ONP started  breeding towards the end of Apri 
or a t the  beginning of May. The average clutch — size was 5.14 eggs. The eggs were incubated 
by t he female, the share of male in incubation being small. The incubation period was 12— 13 
days. The female cared for the chicks almost to the end of the nestling period. Both parents 
fed the  chicks, providing food to I, 2 or 3 ch icks a t one visit to the nest; the frequency of 
feeding increased w ith the age of the nestlings. The diet of young consisted of invertebrates, 
on the average 35 specimens making up a portion (the Diptera, Arachnidae, Homoptera and 
Collembola were the most frequent components). The nestling period lasted 11 days. The data 
concerning the increase in body-weight and the developmental sta te  of young on successive 
days of life are presented. On t he average 1.21 chicks fly from one nest built in the Ojców 
N ational P ark .
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Obserwacje zbierano w latach 1974—1986 w okresie od końca marca do 
początku sierpnia. Łącznie dotyczą one 148 gniazd. Przy 12 gniazdach pro
wadzono obserwacje łącznie podczas 270 godzin w bezpośrednim sąsiedztwie 
gniazda w okresie wysiadywania jaj i karmienia piskląt. Szczegółowe pomiary 
i opisy 52 piskląt z 13 gniazd dostarczyły materiału do określenia tempa ich 
wzrostu i rozwoju, a od piskląt z 5 innych gniazd pobrano 138 porcji pokarmu, 
które pozwoliły na analizę pożywienia pokrzywnic w okresie gniazdowym. 
Prócz materiału z Ojcowskiego Parku Narodowego wykorzystano materiały 
pochodzące z całej Polski, z K artoteki Gniazd i Lęgów Uniwersytetu Wrocław
skiego (141 kart), oraz z Kartoteki Gniazd Zakładu Zoologii Systematycznej
i Doświadczalnej PAN w Krakowie (17 kart spoza OPN), a także obserwacje 
własne pochodzące z terenu Polskich Karpat.

P taki przylatywały na teren późniejszego gnieżdżenia się z końcem marca 
lub na początku kwietnia. W latach dużej liczebności (1974—1978) terytorium 
jednej pary obejmowało około 1 ha; po spadku liczebności w latach następnych 
(1979—1986) na parę lęgową ptaków przypadało 2,5—3 ha lasu. Do budowy 
gniazda część pokrzywnic przystępowała w drugiej połowie kwietnia, a po
zostałe ptaki w pierwszej połowie maja. Budowa gniazda trwała kilka (3—7) 
dni, po czym do gotowych gniazd składane były jaja. Terminy przystępowania 
do lęgów w OPN i na terenie całej Polski przedstawiono w tab. I. Trzecia de
kada kwietnia, pierwsza i druga dekada maja oraz pierwsza i druga dekada 
czerwca były terminami I  i I I  lęgu; jaja znoszone w pozostałych okresach na
leżały do lęgów powtarzanych. Istnieje zależność między terminem przystę
powania do lęgów przez pokrzywnice a przebiegiem izotermy + 5°C na kon
tynencie europejskim (ryc. 1).

Liczba jaj w pełnym zniesieniu wahała się od 2 do 6 (tab. II); największe 
zniesienia miały pokrzywnice w czerwcu, a najmniejsze w lipcu (tab. III). 
Wielkość znoszonych jaj wahała się w granicach: długość 17,4—21,0 mm, 
a szerokość 13,8—15,5 mm (średnie wymiary: 19,56 x 14,71 mm). Ciężar świeżo 
zniesionych jaj wahał się od 1,78 do 2,60 g (średni ciężar — 2,17 g). Ja ja  na
leżące do jednego zniesienia często różniły się między sobą zarówno pod wzglę
dem wielkości, jak i ciężaru. Ciężar jaj spadał w miarę upływu czasu wysia
dywania, łącznie o około 16% początkowego ciężaru (ryc. 2). W kilku gniazdach 
stwierdzono zwiększanie rozmiarów oraz ciężaru u kolejno znoszonych jaj 
(tab. IV). Ciężar i rozmiary jaj znoszonych przez pokrzywnice w OPN nie od
biegają od wartości podawanych z całego areału występowania (tab. V). Ja ja  
znoszone były w odstępach około 24 godzin i po zniesieniu przedostatniego 
samica rozpoczynała wysiadywanie. Przerwy w wysiadywaniu trwały od 1 do 
50 minut; podczas klucia ilość przerw w wysiadywaniu była większa, ale równo
cześnie krótszy czas nieobecności samicy na gnieździe (ryc. 3). M e zaobser
wowano zmiany czasu przebywania samicy na gnieździe w zależności od pory
dnia, również brak dużego wpływu warunków atmosferycznych na aktywność 
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wysiadywania (ryc. 3). Podczas wysiadywania jaj samiec przebywał w odległości 
kilku do kilkunastu metrów od gniazda, wyjątkowo tylko ogrzewał gniazdo 
przez krótki czas (kilka do kilkudziesięciu minut w ciągu doby). Inkubacja 
trwała 12—13 dni; pisklęta kluły się nierównocześnie, przeważnie jedno pisklę 
kluło się dopiero następnego dnia. Pisklęta w gnieździe były ogrzewane przez 
samicę (tab. VI).

Karmienie piskląt rozpoczynało się niedługo po ich wykluciu. Pisklęta 
młodsze otrzymywały pokarm rzadziej niż pisklęta starsze (tab. VII, ryc. 4), 
a w lęgach liczniejszych przeważnie na jedno pisklę przypadała mniejsza ilość 
przylotów ptaków rodzicielskich z pokarmem niż w lęgach mniej licznych 
(tab. VII). Pokarm przynosiły obydwa ptaki rodzicielskie (tab. VII) karmiąc 
zwykle bezpośrednio pisklęta. Pokarm otrzymywało 1, 2 lub 3 pisklęta podczas 
przylotu ptaka dorosłego z pokarmem. Nie stwierdzono większej zależności 
częstotliwości karmienia od warunków atmosferycznych panujących w ciągu 
dnia (tab. V III), ani też od pory dnia (ryc. 5).

Obydwa ptaki rodzicielskie utrzymywały gniazdo w należytym stanie, 
z tym  że poprawianie konstrukcji gniazda, dziobanie w nim, usuwanie przed
miotów, które znalazły się w gnieździe, a także prawdopodobnie usuwanie 
pasożytów wykonywała wyłącznie samica. Częstotliwość dziobania samicy 
w gnieździe zmniejszała się wraz z wiekiem piskląt (tab. IX). Równy podział 
obowiązków między samicą a samcem panował przy usuwaniu kału. Woreczki 
z kałem ptaki dorosłe początkowo zjadały, w miarę wzrostu piskląt kał był coraz 
częściej wynoszony poza gniazdo (tab. X). Pisklęta wydalały kał z średnią czę
stotliwością 0,74 porcji przez pisklę w ciągu godziny; częstotliwość oddawania 
kału przez pisklęta zwiększała się nieznacznie z wiekiem piskląt (tab. X).

Dorosłe pokrzywnice pokarm dla piskląt zbierały na ziemi, ściółce, rośli
nach runa lub też na leżących gałęziach. Zarówno porcja pokarmu przyniesiona 
jak  i otrzymana przez pisklę składały się od kilku do kilkudziesięciu kompo
nentów (tab. X I i X II). Pokarm piskląt był urozmaicony. Głównymi składnikami 
pokarmu były pajęczaki Arachnida, skoczogonki Collembola, muchówki Diptera 
i pluskwiaki równoskrzydłe H omoptera. Stałymi składnikami pokarmu, lecz wy
stępującymi w małych ilościach były chrząszcze Coleoptera, motyle Lepidoptera
i ślimaki Gastropoda (tab. X III). Dokładniejszą analizę składu gatunkowego 
niektórych grup organizmów wchodzących w skład pokarmu przedstawiono 
w tabelach XIV—XX. Porównując skład pokarmu pokrzywnic z różnych miejsc 
ich występowania (tab. X X I) stwierdzono, że cechą charakterystyczną dla 
gatunku może być podobna frekwencja występowania w pokarmie wymienio
nych wyżej grup bezkręgowców oraz nie spotykana u innych gatunków ptaków 
wróblowatych zawartość jednej porcji, w skład której wchodzi do kilkudziesięciu 
jednostek taksonomicznych bezkręgowców.

W rozwoju piskląt wyróżnić można 3 okresy: wzrostu postembrionalnego 
(3 pierwsze dni życia), szybkiego (do 7 dnia życia) i wolnego wzrostu, a nawet 
nieznacznego spadku ciężaru ciała podczas ostatnich dwóch dni przebywania 
w gnieździe. Pisklęta opuszczające gniazdo osiągały około 77% ciężaru osobni
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ków dorosłych (ryc. 5, 6a, 6b). Przerwy w karmieniu odbijały się niekorzystnie 
na tempie przyrostu ciężaru ciała dopiero na trzeci dzień; pisklęta jednak były 
zdolne niedobór ten uzupełnić w krótkim czasie (ryc. 6c). Świeżo wykłute 
pisklęta miały ciało pokryte ciemnopopielatym puchem. Lotki u piskląt za
czynały wyrzynać się w 4 dniu ich życia, pałki piór grzbietowych, brzucha i bo
ków ciała 5 dnia, ogona — 6 dnia życia. Najpóźniej, bo dopiero 9 dnia, zaczy
nały wyrzynać się pałki na czole. Pałki zaczynały pękać i pióra były zakoń
czone chorągiewkami w dwa dni później. Pisklętom pękały powieki i zaczynały 
one widzieć 5 lub 6 dnia życia. Pisklęta opuszczały gniazdo 11 lub 12 dnia po 
wykluciu. Około połowa lęgów była niszczona przez drapieżniki (sójki, wie
wiórki, myszy) w okresie znoszenia lub inkubacji jaj, a dalsze 15% gniazd pa
dało łupem drapieżników już po wykluciu się piskląt. Na 100 zniesionych jaj 
około 10 było niezapłodnionych lub zarodki obumierały przed wykluciem. 
Najmniej, bo tylko 2—3, pisklęta (na 100 zniesionych jaj) ginęły w gnieździe 
nie przeżywając do wylotu z innych powodów niż drapieżnictwo (tab. X X II). 
W Ojcowskim Paku Narodowym tylko 26,5% gniazd było efektywnych, tj. 
wyleciało z nich co najmniej jedno pisklę (tab. X X III), a z jednego założonego 
gniazda przeciętnie wylatywało 1,21 piskląt, tj. 23,5% pełnego zniesienia. 
W Polsce na jedno założone gniazdo pokrzywnice wychowują prawdopodobnie 
1,13 piskląt.

Redaktor pracy: prof. dr Z. Bocheński
















