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Hnízdní biologie pûnice ãernohlavé (Sylvia atricapilla) v âeské republice: anal˘za hnízdních karet
Breeding biology of the Blackcap (Sylvia atricapilla)
in the Czech Republic: an analysis of nest record
cards
Vladimír Reme‰
Ornitologická laboratoﬁ, Univerzita Palackého, tﬁ. Svobody 26, CZ-771 46 Olomouc;
e-mail: remes@prfnw.upol.cz
Projekty hnízdních karet mohou pﬁinést cenné údaje o hnízdní biologii mnoha ptaãích druhÛ.
V této práci jsem analyzoval hnízdní karty pûnice ãernohlavé (n = 232, z toho 180 aktivních
hnízd) získané mezi lety 1945–1983 bûhem projektu hnízdních karet na území âeské republiky. PrÛmûrné stáﬁí nalezeného hnízda bylo 8,5 dne. Medián data zahájení snÛ‰ky byl 16. kvûtna. Denní míra pﬁeÏívání hnízd byla 0,9799 a neli‰ila se mezi fázemi kladení vajec, inkubace
a péãe o mláìata. Hnízdní úspû‰nost byla 57,4 %, líhnivost 93,4 %, ãásteãné ztráty se vyskytly
u 17,7 % hnízd. Hnízda byla nalezena na 40 rÛzn˘ch podkladov˘ch rostlinách. PrÛmûrná snÛ‰ka dosáhla 4,78 vejce a v˘‰ka hnízda 1,09 m. Velikost snÛ‰ky i v˘‰ka hnízda klesaly bûhem sezóny. Velikost snÛ‰ky se mezi roky nemûnila, zatímco v˘‰ka hnízda vzrÛstala. Rok nalezení
hnízda, sezóna ani v˘‰ka hnízda nemûly vliv na pravdûpodobnost pﬁeÏití hnízda. Pomocí anal˘zy hnízdních karet je tedy moÏné zjistit mnoho údajÛ o hnízdní biologii ptákÛ, coÏ je potû‰itelné vzhledem k právû probíhajícímu novému projektu hnízdních karet na na‰em území.
Nest record cards schemes can produce valuable data on breeding biology of many bird species.
In this study, nest record cards of the Blackcap (n = 232; n = 180 for active nests) from a national nest record cards scheme run on the territory of the Czech Republic in 1945–1983, are
analysed. Average age of the found nest was 8.5 days. Median nest initiation date was 16 May.
Daily mortality rate of nests was 0.9799 and did not differ between egg-laying, incubation, and
nestling phases. Nesting success was 57.4%, hatchability 93.4%, and partial losses occurred in
17.7% of nests. The nests were found on 40 different supporting plant species. Clutch size averaged 4.78 eggs and nest height 1.09 m. Both clutch size and nest height decreased within season. Clutch size did not differ among years, whereas nest height increased. Year, season, and
nest height had no influence on nest survival. Nest record cards can produce valuable information on breeding biology of birds, which is of particular importance with regard to a new
nest record cards scheme in the Czech Republic.
Keywords: nest record cards, nesting success, Blackcap, Sylvia atricapilla, Czech Republic,
breeding biology

ÚVOD
Ptáci jsou dÛleÏitou a populární modelovou skupinou ekologického v˘zkumu.

Detailní poznání Ïivotního cyklu ptákÛ
a kvantifikace jeho jednotliv˘ch ãástí
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jsou nejen cílem základního v˘zkumu,
ale také nezbytn˘m pﬁedpokladem fundovan˘ch rozhodování v ochranû pﬁírody. Av‰ak získání kvalitních údajÛ
o hnízdní biologii jednotliv˘ch druhÛ je
ãasovû a finanãnû nároãné. Existují
v podstatû dva zpÛsoby jak tyto údaje
získat – jsou to buì intenzivní studie zamûﬁené na vybran˘ modelov˘ druh, nebo extenzivní shromaÏìování údajÛ na
hnízdních kartách vyplÀovan˘ch dobrovolníky a lidmi, kteﬁí pﬁíleÏitostnû naleznou ptaãí hnízdo. Intenzivní v˘zkum se
v minulosti osvûdãil napﬁíklad pﬁi v˘zkumu biologie s˘kor v Holandsku a Anglii
nebo lejskÛ ve ·védsku. Tyto a podobné
v˘zkumy pomohly vyﬁe‰it mnoho zajímav˘ch otázek v ekologii. BohuÏel není
moÏné z finanãních a ãasov˘ch dÛvodÛ
takto intenzivnû zkoumat v‰echny ptaãí
druhy, u kter˘ch by to bylo Ïádoucí.
A právû u nich mohou b˘t velmi uÏiteãné hnízdní karty.
Dlouholeté projekty hnízdních karet
úspû‰nû bûÏí napﬁ. ve Velké Británii, Holandsku, Finsku nebo USA (napﬁ. Koskimies & Väisänen 1991, Weso∏owski &
Czapulak 1993, Martin et al. 1997, Aebischer 1999). Data shromáÏdûná díky tûmto projektÛm pomohla osvûtlit napﬁíklad
takové otázky, jako je v˘bûr hnízdního
místa a jeho vliv na hnízdní úspû‰nost
(Tuomenpuro 1991), prostorová variabilita v hnízdní úspû‰nosti (Paradis et al.
2000) nebo anal˘za faktorÛ, které mohou zapﬁíãiÀovat mizení nûkter˘ch druhÛ pûvcÛ ze zemûdûlské krajiny (Siriwardena et al. 2000). Také na území
âeské republiky bûÏel léta úspû‰nû projekt prÛzkumu hnízdní biologie ptákÛ
s pomocí hnízdních karet vyplÀovan˘ch
amatérsk˘mi ornitology, ﬁízen˘ pracovníky dne‰ního Ústavu biologie obratlovcÛ
AV âR. Na datech získan˘ch díky tomuto
projektu jsou zaloÏeny v˘sledky uvedené v ãástech pojednávajících o hnízdní
biologii jednotliv˘ch druhÛ v základním
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díle o na‰ich ptácích, Faunû âSSR (Hudec 1983). Bez údajÛ získan˘ch díky tomuto projektu by nemohlo b˘t toto dílo
v jeho souãasné podobû v podstatû vydáno.
Cílem pﬁedkládané práce je reanalyzovat hnízdní karty pûnice ãernohlavé
shromáÏdûné v letech 1945–1983 bûhem
v˘‰e uvedeného projektu hnízdních karet. Aãkoliv ãásteãné v˘sledky anal˘zy
tûchto karet jiÏ byly publikovány (Hudec
1983), pﬁi v˘poãtu hnízdního úspûchu
nebyla pouÏita moderní metodika, hlavnû v‰ak nebyla vyuÏita ve‰kerá informace v kartách obsaÏená. Hlavním cílem této práce je ukázat, jak˘ typ dat a jaké
jejich mnoÏství je moÏné z hnízdních karet, byÈ shromáÏdûn˘ch v na‰ich skromn˘ch podmínkách, získat. Tato otázka je
nyní aktuální i v souvislosti s právû bûÏícím nov˘m projektem v˘zkumu hnízdní
biologie na‰ich ptákÛ s pomocí hnízdních karet (Kulí‰ková & ·álek 2002).

METODIKA
Hnízdní karty, které jsem analyzoval,
byly vypracovány amatérsk˘mi ornitology na území âeské Republiky v letech
1945–1983 a jsou uloÏeny v Ústavu biologie obratlovcÛ AVâR v Brnû. Z kaÏdé
hnízdní karty jsem se snaÏil získat tyto
základní údaje: datum snesení prvního
vejce, velikost snÛ‰ky, líhnivost a v˘‰ku
hnízda. Z data nalezení hnízda a data
snesení prvního vejce jsem vypoãítal stáﬁí hnízda pﬁi nalezení. Dále jsem vypoãítal hnízdní úspû‰nost a vliv prÛbûhu sezóny a roku nalezení hnízda na velikost
snÛ‰ky, v˘‰ku hnízda a hnízdní úspû‰nost.
Hnízdní úspû‰nost jsem poãítal Mayfieldovou metodou, která umoÏÀuje vypoãítat hnízdní úspû‰nost pﬁesnûji neÏ
tradiãní metoda podílu úspû‰n˘ch hnízd
ze v‰ech nalezen˘ch hnízd (viz Mayfield
1975). Pﬁi pouÏití této metody spoãítáme,
jak dlouho byla v‰echna hnízda ve vzor-
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ku pozorována, a to v tzv. hnízdodnech
(jeden hnízdoden je jedno hnízdo pozorované jeden den). Denní míru úmrtnosti hnízd získáme podílem hnízdních ztrát
(poãet hnízd, která nepﬁeÏila do vyvedení mláìat) ke hnízdodnÛm. Denní míra
pﬁeÏívání hnízd je pak: 1 – denní míra
úmrtnosti hnízd. Hnízdní úspû‰nost se
spoãítá jako denní míra pﬁeÏívání umocnûná na poãet dní, které trvá hnízdní cyklus druhu. Tato hnízdní úspû‰nost je
vlastnû pravdûpodobnost, Ïe hnízdo pﬁeÏije cel˘ hnízdní cyklus a vyletí z nûho
alespoÀ jedno mládû.
Rozdíl v denní míﬁe pﬁeÏívání hnízd
mezi fázemi kladení vajec, inkubace
a péãe o mláìata jsem analyzoval programem CONTRAST (Sauer & Williams
1989). Vliv roku nalezení hnízda, data
zahnízdûní a v˘‰ky hnízda na hnízdní
úspûch jsem analyzoval pomocí zobecnûného lineárního modelu s logit spojovací funkcí a binominální distribucí chybového ãlenu modelu. ProtoÏe poãet hnízd
v jednotliv˘ch letech se v˘raznû li‰il (viz
obr. 1), rozdûlil jsem tuto promûnnou na
osm ãasov˘ch úsekÛ s pﬁibliÏnû stejn˘m
poãtem hnízd (viz obr. 8). Jednotkou
anal˘zy je v tomto pﬁípadû hnízdo a modelovanou promûnnou je poãet úspû‰n˘ch hnízdodní s binominálním dûlitelem rovn˘m celkovému poãtu hnízdodní
(Aebischer 1999). Tato anal˘za byla poãítána procedurou GENMOD v programu SAS (SAS Institute Inc. 2000).
Pﬁi anal˘ze hnízdních karet byla délka
inkubaãní periody stanovena na 11 dní
od data, kdy byla snÛ‰ka kompletní, doba pobytu mláìat v hnízdû byla stanovena na 9 dní; dále jsem pﬁedpokládal, Ïe
vejce jsou kladena jedno dennû. Denní
míra pﬁeÏívání byla umocnûna na 24, coÏ
je pﬁedpokládaná délka hnízdního cyklu
pûnice ãernohlavé pﬁi modální snÛ‰ce
5 vajec a zaãátku inkubace od pﬁedposledního vejce. Pﬁedpokládal jsem, Ïe ke
hnízdním ztrátám do‰lo uprostﬁed inter-

valu mezi dvûma následujícími kontrolami hnízda. Kategorie spolehlivosti pro
urãení velikosti snÛ‰ky byly stanoveny
takto (v poﬁadí klesající spolehlivosti):
pozorovatel sledoval hnízdo bûhem kladení vajec a po dva po sobû následující
dny zaznamenal stejn˘ poãet vajec (kategorie 1); pozorovatel kontroloval hnízdo
alespoÀ dvakrát bûhem inkubaãní periody se stejn˘m poãtem vajec (kategorie 2);
pozorovatel kontroloval hnízdo jednou
bûhem inkubaãní periody (kategorie 3).
Ostatní hnízda nebyla pro urãení velikosti snÛ‰ky pouÏita.
Data byla analyzována programem
JMP (SAS Institute Inc. 1995). V‰echny statistické testy byly oboustranné a za v˘znamnou byla povaÏována hladina a = 0,05.
âísla uvádûná v závorce za odhadem regresního koeficientu jsou stﬁední chyba
prÛmûru (SE).

V¯SLEDKY
Analyzované hnízdní karty (n = 232) obsahovaly rÛzné mnoÏství vyplnûn˘ch informací. K anal˘ze jsem pouÏil jen hnízda, která byla nalezena jako aktivní, to
znamená buì s vejci nebo s mláìaty
(n = 180). Ale protoÏe i karty tûchto aktivních hnízd se li‰ily mnoÏstvím údajÛ,
poãet hnízd, která bylo moÏné pouÏít
pro jednotlivé anal˘zy, se li‰il a je vÏdy
uveden.
Hnízdní karty pocházely z let 1945–1983
a jejich poãty se li‰ily mezi roky, s patrn˘m vrcholem poãetnosti v ‰edesát˘ch
letech (obr. 1). PrÛmûrné stáﬁí nalezeného hnízda bylo 8,5 dne (SE = 0,77, minimum = -10, maximum = 30, n = 141, viz
obr. 2) a toto stáﬁí se nemûnilo s hnízdní
sezónou (obr. 3).
Anal˘zou hnízdních karet jsem získal
základní data o hnízdní biologii pûnice
ãernohlavé. Nejãasnûj‰í datum zahájení
snÛ‰ky bylo 13. dubna (v roce 1981),
nejpozdnûj‰í 9. ãervence (v roce 1971),
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Obr. 1. Zastoupení
hnízdních karet
v jednotliv˘ch letech
(n = 175).
Fig. 1. Distribution
of nest record cards
among years (n =
175).

Obr. 2. Distribuce
dat zahájení hnízdûní (sloupce) a dat
nalezení hnízda
(ãára s body) bûhem
hnízdní sezóny (n
= 141). Patrn˘ je posun dat nalezení
hnízda vÛãi datÛm
zahájení hnízdûní.
Fig. 2. Distribution
of nest initiation
dates (empty bars)
and dates when the
nest was found
(black line with dots)
throughout the
breeding season
(n = 141).

Obr. 3. Závislost stáﬁí nalezeného hnízda (dny) na hnízdní sezónû vyjádﬁené datem zahájení
hnízdûní (lineární regrese: R2 < 0,01; F1,139 = 0,06; p = 0,805; n = 141; stáﬁí = 10,06 (6,27) –
0,011 (0,044) * sezóna; den 1 = 1. leden).
Fig. 3. Linear regression of the age of the found nest (days) on the breeding season (R2 <
0.01, F1,139 = 0.06, p = 0.805, n = 141; age = 10.06 (6.27) – 0.01 (0.04) * season, day 1 = 1
January).
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zatímco medián byl 16. kvûtna (n = 141)
(obr. 2). Celková denní míra pﬁeÏívání
hnízd byla 0,9799 ± 0,0033 (odhad ± 1
SE); pro jednotlivé fáze hnízdního cyklu
byla denní míra pﬁeÏívání: 0,9894 ±
0,0074 ve fázi kladení vajec (n = 46),
0,9847 ± 0,0044 ve fázi inkubace (n = 92)
a 0,9864 ± 0,0043 ve fázi péãe o mláìata
(n = 95). Denní míra pﬁeÏívání se mezi
fázemi hnízdního cyklu neli‰ila (χ2 = 0,34;
d.f. = 2; p = 0,8448). Hnízdní úspû‰nost
pûnice ãernohlavé byl 57,4 % (tab. 1),
zatímco líhnivost, vyjádﬁená jako procento vajec, která se vylíhla z tûch, která se
vylíhnout mohla, byla odhadnuta na 93,4

% (data viz tab. 2). âásteãné ztráty se vyskytly v 17,7 % hnízd (n = 124). Velikost
snÛ‰ky bylo moÏné urãit u 82 hnízd a její prÛmûr byl 4,78 vejce (tab. 3). PrÛmûrná v˘‰ka hnízda byla 1,09 m (SE = 0,042;
n = 175) (obr. 4). Ze 161 aktivních hnízd,
u nichÏ byla uvedena podkladová rostlina, bylo 40 hnízd na bezu ãerném (Sambucus nigra), 25 na smrku (Picea abies),
12 na habru (Carpinus betulus), 7 v maliníku (Rubus idaeus), 6 ve stﬁem‰e (Padus avium) a shodnû 5 v rÛÏi (Rosa sp.)
a v kopﬁivách (Urtica dioica); ãetnost
ostatních podkladov˘ch rostlin (n = 33)
byla ménû neÏ 5 hnízd.

Tab. 1. Celkov˘ pﬁehled hnízdní úspû‰nosti u pûnice ãernohlavé.
poãet hnízd / no. of nests
poãet hnízdodní / no. of successful nest-days
poãet ztrát / no. of losses
denní míra pﬁeÏívání ± SE / daily nest survival rate ±SE
hnízdní úspû‰nost (24 dní) / nesting success (24 days)
líhnivost1 / hatchability1
celková hnízdní úspû‰nost (hnízdní úspû‰nost x líhnivost)
overall nesting success (nesting success x hatchability)
1

134
1805,3
37
0,9799 ± 0,0033
61,40%
0,934
57,40%

Data pro v˘poãet líhnivosti viz tab. 2 / Data for hatchability computation in Table 2

Tab. 2. Poãet hnízd s neoplozen˘mi vejci (n = 124).
Table 2. Number of nests with addled eggs (n = 124).
líhnivost / hatchability

poãet hnízd poãet neopl. vajec poãet úspû‰. vajec
no. of nests no. of addled eggs no. of successful eggs

hnízda s niÏ‰í líhnivostí / lowered-hatch. nests
hn. se 100% líhnivostí / 100%-hatch. nests
líhnivost neznámá / hatch. not known

16
48
60

19
0
–

58
230
–

Tab. 3. Velikost snÛ‰ky pûnice ãernohlavé.
Table 3. Clutch size characteristics for the Blackcap.
spolehlivost
reliability
1
2
3
celkem / in total

velikost snÛ‰ky
clutch size
3

4

5

6

0
0
2
2

1
10
11
22

8
16
26
50

3
2
3
8

poãet snÛ‰ek
no. of clutches

prÛmûr
mean

SE

medián
median

12
28
42
82

5,17
4,71
4,71
4,78

0,17
0,11
0,1
0,07

5
5
5
5
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Obr. 4. Distribuce
v˘‰ky hnízda pûnice
ãernohlavé (metry)
s kumulativní kﬁivkou v procentech
(n = 175).
Fig. 4. Frequency
histogram of nest
height (m), with cumulative percentage
function (n = 175).

Analyzoval jsem zmûnu velikosti
snÛ‰ky a v˘‰ky hnízda na dvou ãasov˘ch
‰kálách: bûhem hnízdní sezóny a mezi
roky. Bûhem hnízdní sezóny klesala jak
velikost snÛ‰ky (s patrn˘m vrcholem
v první tﬁetinû sezóny, obr. 5) tak v˘‰ka
hnízda (obr. 6). Velikost snÛ‰ky se mezi
roky nemûnila (R2 = 0,01; F1,78 = 0,10;
p = 0,754; n = 80; snÛ‰ka = 11,01 (19,78)
– 0,003 (0,010) * rok; rozmezí let 1945 –
1983), zatímco v˘‰ka hnízda vzrÛstala
(obr. 7). Analyzoval jsem také vliv roku
nalezení hnízda, sezóny a v˘‰ky hnízda
na pravdûpodobnost pﬁeÏití hnízda.

Tab. 4. Zobecnûn˘ lineární model analyzující
vliv roku (osm kategorií, viz obr. 8), sezóny
a v˘‰ky na pravdûpodobnost pﬁeÏití hnízda.
Hodnoty p a χ2 statistiky jsou z testu pomûru
vûrohodností (test typu III), n = 107.
Table 4. Generalized linear model with logit
link and binomial error term relating nest
survival to year (eight categories, see Fig. 8),
season, and height. P and χ2-values are from
likelihood-ratio test (type III test), n = 107.
faktor / effect
rok / year
sezóna / season
v˘‰ka / height

d.f.
7
1
1

χ2
10,95
1,81
1,55

p
0,1409
0,1785
0,2124

Obr. 5. Závislost velikosti snÛ‰ky (poãet
vajec) na hnízdní sezónû, vyjádﬁené datem
zahájení hnízdûní (polynomiální regrese
druhého stupnû: R2 =
0,30; F2,79 = 18,36; p <
0,001 pro oba ãleny; n
= 82; velikost snÛ‰ky =
-10,12 (3,79) + 0,223
(0,053) * sezóna –
0,0008 (0,0002) * sezona2; den 1 = 1. leden).
Fig. 5. Second-order
polynomial regression
of clutch size (no. of eggs) on the breeding season (R2 = 0.30, F2,79 = 18.36, p < 0.001 for both
terms, n = 82; clutch size = -10.12 (3.79) + 0.223 (0.053) * season – 0.0008 (0.0002) *
season2, day 1 = 1 January).
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Obr. 6. Závislost v˘‰ky
hnízda (metry) na sezónû, vyjádﬁené datem zahájení hnízdûní (lineární
regrese: R2 = 0,02; F1,139
= 4,01; p < 0,05; n =
141; v˘‰ka = 1,77 (0,35)
– 0,005 (0,002) * sezóna,
den 1 = 1. leden).
Fig. 6. Linear regression
of nest height (m) on the
breeding season
(R2 = 0.02, F1,139 = 4.01,
p < 0.05, n = 141; height
= 1.77 (0.35) – 0.005
(0.002) * season, day 1
= 1 January).

Obr. 7. Závislost v˘‰ky
hnízda (metry) na roku
nálezu hnízda (lineární
regrese: R2 = 0,03;
F1,168 = 6,18; p = 0,014;
n = 170; v˘‰ka = -30,04
(12,53) + 0,016 (0,006) *
rok; rozmezí let
1945–1983).
Fig. 7. Linear regression
of nest height (m) on the
year when the nest was
found (R2 = 0.03,
F1,168 = 6.18, p = 0.014,
n = 170; height = -30.04
(12.53) + 0.016 (0.006)
* year, years 1945 –
1983).

Obr. 8. Hnízdní úspû‰nost (v %, ± 1 SE) pro
osm ãasov˘ch úsekÛ vybran˘ch tak, aby poãet
hnízd v nich byl pﬁibliÏnû stejn˘ (viz ãísla ve
sloupcích).
Fig. 8. Nesting success
(in %, ± 1 SE) for eight
time periods chosen so
as to have similar number of nests (numbers in
columns).
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Aãkoliv se hnízdní úspû‰nost mezi lety
na první pohled li‰ila (obr. 8), vliv roku
na pravdûpodobnost pﬁeÏití hnízda nebyl statisticky v˘znamn˘; stejnû tak nebyl
v˘znamn˘ vliv sezóny ani v˘‰ky hnízda
(tab. 4).

DISKUSE
Základní parametry hnízdní biologie se
neli‰ily od publikovan˘ch údajÛ pro pûnici ãernohlavou (Berthold et al. 1990,
Weidinger 2000, 2001, 2002, Reme‰ 2003).
V˘jimkou nebyla ani hnízdní úspû‰nost,
která je pro pûnici ãernohlavou uvádûna
mezi 40 % – 60 % (viz Berthold et al.
1990). Tyto hodnoty v‰ak byly vypoãítány klasickou metodou, tj. podílem úspû‰n˘ch hnízd ze v‰ech hnízd nalezen˘ch,
pﬁiãemÏ víme, Ïe tato metoda nadhodnocuje hnízdní úspû‰nost (Mayfield 1975).
Tomu by také odpovídal fakt, Ïe hodnota hnízdní úspû‰nosti vypoãítaná Mayfieldovou metodou pro pûnici ãernohlavou
b˘vá kolem 30 % (Weidinger 2000, Reme‰ 2003, V. Reme‰, nepublikovaná data). Jak tedy vysvûtlit, Ïe hnízdní úspû‰nost zji‰tûná v této studii je tak vysoká,
tj. 57,4 %, aã je spoãítan˘ Mayfieldovou
metodou? Jedním z moÏn˘ch vysvûtlení
je rozdíln˘ zpÛsob hledání hnízd: zatímco u projektÛ hnízdních karet jsou hnízda nalézána spí‰e náhodnû a pﬁíleÏitostnû, u intenzivních studií zamûﬁen˘ch na
jeden druh jsou hnízda hledána systematicky a velmi intenzivnû (Weidinger 2000,
Reme‰ 2003). Tak mohou b˘t u hnízdních
karet, v porovnání s intenzivními studiemi, nalézána ãastûji hnízda s vy‰‰í pravdûpodobností úspûchu (tedy ta, která jsou
déle aktivní) a následnû mÛÏe b˘t zji‰tûná hnízdní úspû‰nost nadhodnocena. Tomuto vysvûtlení by odpovídala hnízdní
úspû‰nost 56,2 % vypoãítaná Mayfieldovou metodou pro 87 hnízd pûnice ãernohlavé nalezen˘ch mezi lety 1959–1981 ve
v˘chodním Pobaltí (Pajevskij 1985).
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Vzhledem k tomu, Ïe ne v‰echny druhy ptákÛ, u nichÏ potﬁebujeme znát základní parametry hnízdní biologie, je moÏné studovat systematicky v intenzivních
studiích, metoda v˘zkumu hnízdní biologie pomocí programÛ hnízdních karet
pro nû zÛstává jedinou alternativou. Tato
studie ukazuje, Ïe je moÏné touto metodou
nashromáÏdit údaje o pomûrnû velkém
poãtu hnízd a Ïe jejich dÛkladná anal˘za
mÛÏe poskytnout zajímavé vhledy do biologie tûchto druhÛ. V˘hodou programÛ
hnízdních karet je navíc to, Ïe díky nim
získáme data, která není moÏné získat jinak. Sem patﬁí napﬁíklad anal˘zy dlouhodob˘ch ãasov˘ch trendÛ (viz V¯SLEDKY,
tab. 4, obr. 7, 8) nebo anal˘zy geografické
variability napﬁ. v hnízdní úspû‰nosti (napﬁ.
Aebischer 1999, Paradis et al. 2000). Samozﬁejmû naopak nûkteré údaje je moÏné
získat jen intenzivními studiemi, napﬁíklad
produktivitu populace vztaÏenou na samici, protoÏe v tomto pﬁípadû potﬁebujeme znát navíc, které hnízdo patﬁí které
samici. Ideální situací by ov‰em bylo mít
pro kaÏd˘ druh údaje z obou typÛ v˘zkumu, jejichÏ v˘sledky by se doplÀovaly.
Závûrem je tﬁeba zopakovat, Ïe projekty hnízdních karet jsou cenné neboÈ
nám umoÏÀují získat údaje o hnízdní biologii mnoha druhÛ zároveÀ a navíc i takov˘ch druhÛ, které nejsou z rÛzn˘ch
dÛvodÛ vhodné pro intenzivní studie.
Z tohoto hlediska se slibnû rozvíjí nov˘
projekt hnízdních karet koordinovan˘
âSO (Kulí‰ková & ·álek 2002). Je v‰ak
tﬁeba upozornit na to, Ïe hnízdní karty
musí b˘t vyplÀovány peãlivû. Bezcenné
jsou záznamy o neaktivních hnízdech
(v této studii 52 z 232 hnízd, tj. 22,4 %)
a pro v˘poãet hnízdní úspû‰nosti i hnízda nav‰tívená pouze jednou (zde 46 ze
180 aktivních hnízd, tj. 25,6 %).
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SUMMARY
The aim of this study was to re-analyse
nest record cards for the Blackcap (Sylvia
atricapilla) collected as a part of the national nest record cards scheme in the
Czech Republic. This re-analysis should
show what kind of data can such analysis produce. This is timely also with respect to a new nest record cards scheme
initiated recently in the Czech Republic
(Kulí‰ková & ·álek 2002).
Nest cards (n = 232) contained varying amount of information. Only the nest
cards of active nests (n = 180) were used
in the analysis. Nest cards (from the
years 1945–1983) were unevenly distributed among years with a marked
peak in the 1960s (Fig. 1). The average
age of the found nest was 8.5 days (SE =
0.77, min = -10, max = 30, n = 141, see
Fig. 2), and the age did not change with
the season (Fig. 3).
The earliest nest initiation date was
May 13 (in 1981), the latest July 9
(1971), with median being 16 May (n =
141) (Fig. 2). The daily mortality rate estimated for the whole nesting cycle was
0.9799 ± 0.0033 (mean ± 1 SE); it was
0.9894 ± 0.0074 in egg-laying phase (n =
46), 0.9847 ± 0.0044 in incubation
phase (n = 92), and 0.9864 ± 0.0043 in
nestling phase (n = 95). There was no
difference in daily survival rate between
phases of the nesting cycle (χ2 = 0.34,
d.f. = 2, p = 0.8448; tested by program
CONTRAST, see Sauer & Williams 1989).
The overall nesting success (Mayfield
method) was 57.4% (Table 1), whereas
hatchability was 93.4% (data in Table

2). Partial losses occurred in 17.7% of
nests (n = 124). Clutch size averaged
4.78 eggs (Table 3). Average nest height
was 1.09 m (SE = 0.042, n = 175) (Fig.
4). Out of 161 active nests where the supporting plant was indicated, 40 nests
were on Sambucus nigra, 25 on Picea
abies, 12 on Carpinus betulus, 7 on Rubus
idaeus, 6 on Padus avium, 5 on Rosa sp.
and 5 on Urtica dioica; there were 33
other supporting plant species with frequency less than 5 nests.
Potential change in clutch size and
nest height during the breeding season
and among years was analysed. Both
clutch size (Fig. 5) and nest height (Fig.
6) decreased during the breeding season.
There was no change of clutch size
among years, whereas nest height increased (Fig. 7). Potential influence of
year, season, and nest height on nest survival was also analysed (after Aebischer
1999, in PROC GENMOD of SAS, unit of
analysis was nest, dependent variable
was the number of successful nest-days
with the total number of nest-days as binomial denominator). Although nesting
success differed markedly among years
(Fig. 8), there was no statistically significant influence of year on nest survival;
similarly, there was no influence of either
season or nest height (Table 4).
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