
 

 

Prof. Fr. Mocek:  

Poznatky o hnízd ění některých druh ů sýkor. 

Od roku 1932 konám ornitologická pozorování v hájenství Čeperce,  
které patří velkostatku okresu pardubického a jež mně bylo laskavě 
povoleno majetníkem honitby p. poslancem Ing. J. Žilkou. Za tuto         
dobu jsem dobře poznal zde žijící, mně tak milé ptactvo, pro které           
jsou zde poměry velmi příznivé. Čeperské lesy jsou výběžkem lesního 
revíru Stéblová pod památnou Kunětickou horou a jsou vlastně ostrovem    
v širých polích. Zastoupeny jsou zde porosty jednak jehličnaté                       
a listnaté, jednak smíšené a to vřesy v menších plochách a v různém      
stáří. I křovin, pasek a tekoucí vody jest zde dostatek a konečně má          
zde ptactvo i potřebný klid.  

Již od počátku zdejších svých pozorování viděl jsem, že hnízdí zde    
dosti sýkor všech druhů, ale v posledních letech se jejich počet značně 
zvýšil. Příčinou toho bylo porozumění lesní správy pro praktickou    
ochranu ptactva, kteréž bylo uváděno ve skutek zdejším lesním hajným      
p. Josefem Bekem a jeho bratrem Jaroslavem. Tito každoročně     
vyvěšovali na příhodných místech budky různých typů, takže v roce      
1938 bylo jich na rozloze 188 ha lesa vyvěšeno přes 170 kusů. Z těchto, 
pokud jsem mohl zjistiti, bylo v r.1938 obsazeno asi 80 a to sý-              
korami 42 (11 koňader obec., 12 uhelníčků les., 2 parukářky lesní                
a 17 modřinek obec.), rehkem zahradním 5 a špačkem obec., jímž           
jsem se tak nezabýval, jistě 30.  

Pozorováním hnízdění ptactva se zabývám již řadu let, ale, dříve        
jsem se spokojil s údaji, které jsem získal prohlídkami hnízd ne tak     
častými a řekl bych příležitostnými. V posledních letech snažil jsem           
se však o pravidelnou kontrolu hnízdění určitých druhů a to v prvé          
řadě sýkor, když jich v Čeperce bylo dosti. Ve větším měřítku pro-               
vedl jsem toto pozorování v r.1938 a to u druhů nejvíce zde se vysky-
tujících: uhelníčka lesního, modřinky obecné a koňadry obecné. Při          
tom jsem bral zřetel: na dobu snůšky vajec, dobu jejich vylehování     
(sezení) a dobu vývinu vyklubaného mláděte.  

S tímto pozorováním jsem započal 2.dubna, kdy jsem obešel větší    
počet budek a sestavil jsem si plán, abych měl o jejich poloze pře-                 
hled. Postupem doby, jak některá z těchto byla obsazena, přibral             
jsem ji do pozorování, při čemž měl jsem zřetel na druh sýkory a po-            
lohu budky, neboť jsem se snažil, abych k usnadnění práce měl          
všechny budky poblíže hájenky. Tak jsem vybral do konce dubna pů-            
vodně 20 obsazených budek, kteréž jsem si očísloval na seříznuté ků-            
ře příslušného stromu. Bylo to 8 modřinek obec. středoevrop., 6 uhel-          
níčků les. evrasij. a 6 koňader obec. evropských. Všechny samice                 
z uvedených párků (až na jednu v budce č. 5/13) byly příležitostně 
kroužkovány, mláďata jejich jsem kroužkoval potud, pokud mi stačil     
počet přidělených mi kroužků. Postupem doby vynechal jsem z  pů-               
. 
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vodních 20 budek 4 vzdálenější, neboť jsem seznal, že bych celý po-         
čet nemohl dobře zvládnouti a dále vynechal jsem další 4 budky,                   
v nichž jsem nezastihl průběh hnízdění tak, abych z toho mohl vy-                 
vozovati určité dedukce (př. u některých byla doba líhnutí velmi ne-     
jasná). Celý průběh hnízdění, t.j. od dokončení hnízda až do vyvedení 
mláďat, sledoval jsem tudíž u 12 párků. - Z Hradce Král. do Čeperky     
jsem zajížděl v ony dny, kdy mi mé povolání to dovolovalo. (celkem      
26x) a při každém zájezdu jsem prohllíel, nebo alespoň vedl v evi-        
denci všechny kontrolované budky; jen v době, když jsem měl              
určitě zjištěno, že samice první týden sedí, nebo první týden krmí        
holata, nepotřeboval-li jsem kroužkovati, upustil jsem od prohlídek,     
abych zbytečně samici nerušil. Přes poměrně časté prohlídky musil        
jsem si někdy pomoci dohadem a to v některých 3-4denních inter-                
valech mezi dvěma prohlídkami. Domnívám se však, že, i pak může        
býti popis celkového průběhu hnízdění přesný tehdy, když hlavní             
fáze hnízdění jsem zastihl. V těchto případech si pomáhám časovým 
rozmezím. Pro počítání doby sezení podotýkám, že mám za řadu let,           
co hnízdění sleduji, zjištěno, že ve většině případech samice sýkor            
sedí počínaje dnem, kdy snesla poslední vejce; vysvětlení snad plyne           
z dlouhé doby snůšky (velký počet vajec). Počítám proto dobu sezení        
ode dne, kdy bylo snešeno poslední vejce a samice byla na hnízdě 
přistižena. Posledním dnem doby sezení počítám onen den, kdy mlá-            
ďata se líhla, což jsem zastihl v 8 případech a to včetně, neboť         
prohlídky jsem konal vždy až  odpoledne mezi 14.-18. hod. Počátek        
doby vývoje vylíhlých mláďat počítám proto až dnem následujícím a 
naopak den, kdy jsem zjistil, že budka je prázdná, do této doby již 
nepočítám a v časovém rozmezí udávám den předcházející. Rozlišuji    
proto v popise př. holata se líhla 12. den, mláďata vylétla 19denní.          
Toto považuji za nutné podotknouti, aby bylo žřejmé, jak jsem k zá-             
věrům docházel.  

Z oněch 12 párků, jejichž hnízdění jsem až do konce sledoval, po-           
dařilo se mi zjistiti určitá fakta u 10 a z těchto uvedu v následují-                  
cím popis průběhu hnízdění u 3 uhelníčků les.evrasijských, 3 modři-            
nek obec. středoevropských a 3 koňader obecných evropských. Pro   
zkrácení popisu neuvádím dny, kdy jsem sice budku prohlížel, ale              
nic důležitého jscm nepozoroval a jednotlivá pozorování uvádím jen 
heslovitě.  

U h e l n íče k  l e s n í  e v r a s i j s k ý  (Parus a. ater L.). 

1. b u d k a  č .17/1 n a  s m r k u  (ve výši 4 ½ m) na pokraji smrkového 
porostu:  

2./4. hnízdo asi započato 
(podklad)    

6./4. hnízdo rozestavěno.    
9./4. hnízdo hotové a 1 vejce    

13./4. 3 vejce    
19./4. 9 vajec a ♀ sedí podle 

počtu nově snešených vajec 
1.den.    

27./4. ♀ sedí - kroužkována             
E-10.771  

30./4. 6 holat, 2 se klubou, a 1 
vejce 

7./5. 8 mláďat poloopeřených - 
kroužkována E-10.778-85 

14./5. 8 mláďat skoro vzletných 
17./5. ♀ i  ♂ dosud krmí 
20./5. budka prázdná. 
. 
.

2 



 

Doba snůšky: od 9. do 19./4., t.j. za 11 dní, snesla ♀ 9 vajec; s po-                
čátku nepravidelně, ke konci pravidelně 1 denně.  
Doba sezení: od 19. do 30./4., t.j. 12. den, se líhla holata.  
Doba vývoje vylíhlých mláďat nejméně 17 dnů, 1.-17./5.; tato vylétla        
18 nebo 19denní.  
 
2. b u d k a  č .12/8 n a  b o r o v i c i  (výstavku), ve výši 5 m na pasece:  
 
13./4. hnízdo v počátku stavby 

(mohutný podklad)    
19./4. hnízdo hotové a 1 vejce    
20./4. 1 vejce    
23./4. 4 vejce    
27./4. 6 vajec, ♀ vlétla do budky a 

kroužkov. E – 10.772    
29./4. 8 vajec, ♀ sedí - podle 2 

nově snešených vajec 1.den  

10./5. 5 holat, 2 se klubou a 1 
vejce 
17./5. 8 mláďat poloopeřených 
24./5. 8 mláďat skoro vzletných 
27./5. ♀ dosud krmí 
28./5. ♀ i  ♂ dosud krmí 
31./5. budka prázdná. 
 

Doba snůšky vajec: od 19. do 29./4., t.j. za 11 dní, ♀ snesla 8 vajec, opět až 
ke konci pravidelně 1 denně.  
Doba sezení: od 29./4. do 10./5., t.j. 12. den, se líhla mláďata.  
Doba vývoje vylíhlých mláďat nejméně 18 dnů (11.-28./5.); tato vylétla 19 – 
20 denní.  
 
3. b u d k a  č . 11/7 n a  b o r o v i c i  (ve výši 5 m), na pokraji starého 

borového porostu:  

13./4. hnízdo asi započato (slabý 
podklad)    
19./4. hnízdo hotové    
20./4. 1 vejce    
23./4. 2 vejce    
27./4. 6 vajec    
29./4. 8 vajec, ♀ sedí – podle 2 
nově snešených vajec asi 1 den    
 7./5. ♀ sedí - kroužkována E – 
l0.776    
10./5. 3 holata, 3 se klubou a 2 

vejce 
17./5. 6 mláďat poloopeřených – 
kroužkována E – 17.891-6 
24./5. 6 mláďat skoro vzletných 
27./5. ♀ dosud krmí 
28./5. ♀ dosud krmí; při 
přistavování žebříku 2 mláďata 
vylétla na 4 m smrk, stojící asi 3 
m opodál; ostatní zůstala v budce 
31./5. budka prázdná. 

Doba snůšky vajec: od 20. do 29./4., t.j. za 10 dnů, snesla ♀ 8 vajec, opět až 
ke konci pravidelně 1 denně.  
Doba sezení: od 29./4. do 10./5., t.j. 12. den, se líhla mláďata.  
Doba vývoje vylíhlých mláďat je 18 dnů, zbylá vylétla 19-20denní.  
 

M o d ř i n k a  o b e c n á  s tř e d o e v r o p .  (Parus c. caeruleus L.). 

1.b u d k a  č . 19/3 n a  b o r o v i c i  (ve výši 4 m), na pokraji borového 
porostu:  
 
2./4. hnízdo v počátku stavby 
(silný podklad)    
6./4. hnízdo rozestavěné    

9./4. hnízdo hotové  
13./4. 2vejce 
19./4. 6 vajec
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. 
20./4.  7 vajec    
23./4.  10 vajec    
27./4.  12 vajec, ♀ sedí podle 2 

nově snešených vajec 2. 
neb 3. den    

7./5. 7  holat, 3 se klubou, 2 vejce    

10./5.  9 holat, ♀ vlétla do budky 
a kroužk. E-10.787 

17./5.  8 mláďal poloopeř., 
kroužk. E-10.793-800 

20./5.  8 mláďat skoro vzletných 
24./5.  budka prázdná.

Doba snůšky vajec: od 10.-12. do 27.14., t.j. za 16-18 dnů snesla ♀            
12 vajec, rovněž teprve ke konci pravidelně 1 denně.  

Doba sezení: od 25.-26.14. do 7./5., t.j. 12. nebo 13. den se líhla mláďata.  
Doba vývoje vylíhlých mláďat: je nejméně 13 dnů; tato vylétla 14- 16denní.  

2. b u d k a  č . 1/15 n a  b o r o v i c i (výstavku ve výši 4 ½ m), na pasece: 

20./4.  hnízdo v počátku stavby 
(mohutný podklad)    

23./4.  hnízdo rozestavěné   
27./4.  hnízdo hotové   
29./4.  2 vejce; se snášením začla 

tedy 28./4.    
30./4.  3 vejce   
 3./5.   5 vajec    
7./5.  8 vajec  

 
 

10./5. 10 vajec - ♀ vlétla do 
budky - kroužk. E-10.789 

14./5. 12 vajec - ♀ sedí - podle 
posledních vajec 2. neb 3. 
den 

24./5. 9 holat, 1 se klube, 2 vejce 
31./5. 8 mláďat (1 dohasíná) –  
 7 kroužkov. E-17.901-7 
  8./6. 7 mláďat skoro vzletných  
10./6. budka prázdná 

Doba snůšky vajec: od 28./4. do 12.-13./5., t. j. za 15-16 dnů, snesla ♀ 12 
vajec, celkem nepravidelně.  

Doba sezení: od 12.-13. do 24./5., t.j. 12. nebo 13. den se líhla mláďata. 
Doba vývoje vylíhlých mláďat je nejméně 15 dnů (25./5.-8./6.); tato 
vylétla 16denní.  

3. b u d k a  č . 4/14 n a  bř í z e  (ve výši 4 m), pod pasekou u cesty při 
železniční trati: 

19./4. hnízdo v počátku stavby 
(silný podklad)   

23./4. hnízdo rozestavěné    
27./4. hnízdo hotové    
29./4. 2 vejce    
30./4. 2 vejce   
 Budka od 1./5. neprohlíže- 

na, byla to jedna z oněch 4, 
které byly z pozorování 
vypuštěny    

10./5. 10 vajec, ♀ kroužk. (vlétla 
do budky) E-10.788; vejce   

 vzata pro sbírku p. velko- 
statkáře Bedř. Kinského    

14./5.  Jdouce kolem, viděli jsme  

 ♀ vlétnouti do budky - opět 
4 vejce, nesla tedy bez 
přestávky dále 

17./5. 7 vajec 
20./5. 10 vajec, ♀ určitě nesedí 
24./5. 11 vajec - ♀ sedí - podle 

posledního vejce 3.- 4. den 
  3./6. 3 holata, 4 se klubou, 4 

vejce 
10./6. 9 mláďat poloopeřených - 

(z nich 1 dohasíná) 
14./6. 8 mláďat skoro opeřených 

- kroužk. E-17.909-16 
17./6. 8 mláďat 
21./6. budka prázdná. 

Doba snůšky vajec: I. násada - od 28./4. asi do 10./5., t.j. za 13 dnů,           
snesla  ♀ 10 vajec  a  bez přestávky   nesla II.  násadu  od  11. asi  do 
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21.-22./5., t.j. za 11-12 dnů snesla 11 vajec; vejce II. násady sneseny 
asi pravidelně 1 denně.  

Doba sezení od 21.-22./5. do 3./6., t. j. 13. nebo 14. den se líhla láďata. 
Doba vývoje vylíhlých mláďat je nejméně 14 dnů; tato vylétla 15-17denní.  
 
 

K o ň a d r a  o b e c n á  e v r o p s k á  (Parus m. maior L.). 
 

1 . b u d k a  č . 10/11 n a  bř í z e  (ve výši 4 m), na pasece: 

13./4.  hnízdo v počátku stavby  
  (podklad)  
 19./4. hnízdo hotové  
 20./4.  1 vejce  
 23./4.  2 vejce  
 27./4.  5 vajec  
 29./4.  6 vajec  
30./4.  7 vajec  

   3./5.  10 vajec - ♀ sedí – podle  
  počtu nově snešených  
  vajec 1. den 
   7./5.  ♀ sedí - kroužk. 10.775 
17./5.  9 holat jistě ldenních a 1  
  vejce 
24./5.  8 mláďat poloopeřených 
31./5.  budka prázdná.

Doba snůšky vajec: od 20./4. do 3./5., t. j. za 14 dnů, snesla ♀ 10 vajec; zde 
opět až ke konci snůšky pravidelně 1 denně.  

Doba sezení: od 3. do 16./5., t.j. 14. den se líhla mláďata. Doba vývoje 
vylíhlých mláďat je nejdéle 15 dnů (17.-31./5.).  

 
2 . b u d k a  č . 3/16 n a  bř í z e  (ve výši 4 ½ m), pod pasekou, proti dráze:  

23./4.  hnízdo v počátku stavby 
(podklad)  

 27./4.  hnízdo rozestavěné   
 29./4.  hnízdo hotové    
 30./4.  1 vejce  
   3./5.  4 vejce  
   7./5.  8 vajec 
   
  
 
 
 

10./5.  10 vajec - ♀ nesedí, ale 
vlétla do budky - kroužk. 
E-10.791 - vejce dosud 
studená 

 14./5.  11 vajec -  ♀ sedí - podle 
snešeného vejce od 11./5. 

 24./5.  5 holat, 3 se klubou, 2 
vejce 

31./5.  9 mláďat poloopeřených 
   8./6.  ♀ i  ♂ dosud krmí  
 10./6.  budka prázdná.  

Doba snůšky vajec: od 30./4. asi do 11./5., t.j. za 12 dnů, snesla ♀ 11 vajec - 
skoro po celou dobu pravidelně 1 denně.  

Doba sezení: asi od 11. do 24./5., t.j. -14. den se líhla mláďata.  
Doba vývoje vylíhlých mláďat je nejméně 15 dnů (25./5.-8./6.); tato vylítla 

16denní.  
 
3. b u d k a  č . 16/4 n a  b o r o v i c i  (výstavku ve výši 4 m), na pasece:  
 
   2./4.  rozestavěné hnízdo, které  
  později opuštěno a od  
 19./4. budka neprohlížena - pták  
  viděn nebyl (podle mate- 
  riálu asi uhelníček  les.  
  evrasij.)   
 30./4.  poletuje kolem koňadra ob. ev. nové hnízdo skoro hotové 

   3./5.  1 vejce 
   7./5.  3 vejce 
 10./5.  5 vajec 
 14./5.  9 vajec - ♀ sedí, podle 4  

 nově snešených vajec 
1.den
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 28./5.  5 holat, 2 se klubou, 2 
vejce  

 31./5.  6 holat a 2 pukavci 
(odstraně ny), ♀ vel. prudce do 

  ráží - vlétla do budky a 
kroužk. E-17.908   

   3./6.  5 mláďat  

 14./6.  5 mláďat, 3 při vybírání z 
budky ulétla přes cestu do 
mlází; zbylá dvě kroužko-
vána E-17.917-8 a po 
vpuštění do budky ulétla 
též.

Doba snůšky vajec: asi od 3. do 14./5., t. j. za 12 dnů, snesla ♀ 9 vajec, 
rovněž s počátku nepravidelně.  

Doba sezení: od 14. do 28./5. - t. j. 15. den se líhla mláďata.  
Doba vývoje vylíhlých mláďat je 17 dnů a to od 29./5. do 14./6.  
 

Přehled průběhu hnízdění uvedených 9 párků sýkor. 
Übersicht des Brutverlaufes der erwäihnten Meisenpaare. 

 

Sýkora - Meise Doba snůšky 
Legedauer 

Doba sezení 
Brutdauer 

Doba vývoje mladých 
od vylíhnutí do vyvedení 

Nestlingsdauer 

Druh - Art 

Číslo 
kroužku 

 
Ring-

nummer 

Datum 

D
nů

 -
 T

ag
e 

P
oč

et
 v

aj
ec

 
A

nz
ah

l d
er

 E
ie

r 
Datum 

D
en

 -
 T

ag
 

Datum 

m
in

im
. 

m
ax

im
. 

E-10.771 9.4. - 19.4. 11 9 19.4.-30.4. 12 1.5. 
-17.5. - 19.5. 17 19 

E-10.772 19.4. - 29.4. 11 8 29.4.-10.5. 12 11.5.  
-28.5. - 30.5. 

18 20 
Uhelníček lesní 
Tannenmeise 

E-10.776 20.4. - 29.4. 10 8 29.4.-10.5. 12 11.5. 
-28.5. - (30.5.) 

18 20 

E-10.787 10. - 12.4. 
-27.4. 

16-
18 12 25. - 26.4. 

-7.5. 
12. 
13. 

8.5. 
-20.5. - 23.5. 13 16 

E-10.789 28.4. 
-12. - 13.4. 

15-
16 

12 12. - 13.5. 
-24.5. 

12. 
13. 

25.5. 
-8.6. - 9.6. 

15 16 

I. násada 
28.4.-10.5. 13 10 

Modřinka obecná 
Blaumeise 

E-10.788 
II. násada 

11.5.-21.-22.5. 
11-
12 11 21.-22.5. 

-3.6. 
13.
14. 

4.6.- 17.6. - 
20.6. 14 17 

E-10.775 20.4. - 3.5. 14 10 3.5.-16.5. 14. 17.5. - 30.5. 14  

E-10.791 30.4. - 11.5. 12 11 11.5.-24.5. 14. 25.5. – 8.6. - 
9.6. 

15 16 
Koňadra obecná 

Kohlmeise 

E-17.908 3.5. - 14.5. 12 9 14.5.-28.5. 15. 29.5. -  14.6. 17  

 

Z pozorování v prvé řadě vyplývá, že žádná z těchto samic (po-                
dobně ale i v ostatních budkách) nenesla po celou dobu snůšky pra-                  
videlně jedno vejce denně, až teprve ke konci byla u většiny samic              
snůška pravidelná. Výjimku snad činí modřinka obec. středoevrop.,                     
E-10.788, která ve druhé násadě nesla asi pravidelně denně. Řídký            
zjev, že ve druhé násadě měla vajec více, lze vysvětliti tím, že vejce                                                                                           
první násady byla jí vzata předčasně před donešením plného počtu.              
Možná, že na celkovou, méně pravidelnou snůšku mělo vliv chladné  
počasí,  jaké  v  dubnu  a  občas  i  počátkem  května  bylo,  neboť  v  minu-  
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lých letech jsem se přesvědčil, že některé samice těchto tří druhů        
snášely pravidelně jedno vejce denně. I stáří samice bude zde míti           
vliv.  

Průměrná doba sezení odpovídá průměru z let minulých, který                   
jest u prvého 12.-13. den, u druhé 13.-14. den a u třetí 14.-15. den.         
Zjev, že uhelníček les. ve všech případech měl nejdelší dobu vývoje 
vylíhlých mláďat, souhlasí s tím, že jeho mláďata opouštějí hnízdo             
až po úplném vývinu. Zajímavé je srovnání průběhu hnízdění párků 
úhelníčků lesn. v budkách 11/7 a 12/8, jejichž hnízdění probíhalo           
skoro současně a jednotlivé doby si odpovídají.  

Konečně nutno podotknouti, že z původně pozorovaných 20 samic,      
přesto, že tyto byly v době hnízdění hodně vyrušovány a 18 z nich          
bylo mnou při hnízdění i kroužkováno, zanechal hnízdo jediný uhel-     
níček les. evrasij. v budce č. 5/13. Tomuto byla však 10./5. budka (asi 
špatně přibitá) při otevírání utržena a pak znovu přibíjena, čímž mu         
byla asi 2 vejce ze 6 poškozena; do budky se již nevrátil a nebyl 
kroužkován. Z toho je zřejmé, že tyto sýkory nejsou na vyrušování            
při hnízdění tak citlivé, jako pěvci jiní, příkl. pěnice. Poslední z po-
zorovaných samic, modřinka obec. středoevrop., v budce č. 6/10, měla 
kroužek E – 1122; kdy a kde byla kroužkována, nemám dosud zprávy.1)

                                                 
1 Okroužkoval 5. V. 1937 ing. Červinka v Čeperce.  
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Budu i v letošním roce pokračovati v pozorování hnízdění ptactva,            
ale již ne v milém mi hájenství Čeperce, nýbrž následkem svého      
přeložení na vyšší hospodář. školu v Klatovech učiním tak v okolí    
zdejším; přípravy konám již nyní.  
 

Beobachtungen über das Brutleben einiger Meisenarte n. 

Folgende Brutbeobachtungen wurden in Čeperka bei Pardubice 
gemacht. Es befinden sich hier Forstbestände verschiedenen Alters, 
einerseits Nadelholz, anderseits Laubholz und gemischter Wald. Vom 
Forstamt wird praktischer Vogelschutz betrieben und durch Auf-        
hängen von Nistkästchen verschiedener Typen wurde hauptsächlich          
für die Meisenarten ein ideales Nistgelände geschaffen. Im Jahre 1938 
befanden sich in dem 188 ha grossen Forste 170 Nistkästchen von        
denen im Ganzen etwa 80 Stück besetzt waren, und zwar durch          
Meisen 42 Stück (11 Kohlmeisen, 12 Tannenmeisen, 2 Haubenmeisen     
und 17 Blaumeisen), Gartenrotschwänze 5 Stück und Stare etwa                
30 Stück. Die besetzten Bruthöhlen wurden im letzten Jahre regel-       
mässig kontrolliert und dabei Lege-, Brut- und Nestlingsdauer ver-        
folgt.  

Mit der Kontrolle wurde am 2. April begonnen und nach einem 
bestimmten Plan die nummerierten Nisthöhlen überwacht. Bei 12 
Nistkästchen konnte der ganze Brutverlauf notiert werden sodass ich        
die Befunde hier wiedergeben kann. Was die Legedauer anbetrifft,             
so sei noch angegeben, dass ich seit mehreren Jahren in denen ich            
den Brutverlauf der Meisenarten verfolge, erkannt habe, dass der 
Brutbeginn meist vom Tage der Ablage des letzten Eies ab erfolgt.          
Das lässt sich wohl durch die lange Legedauer erklären (infolge            
hoher Eizahl). Der Brutbeginn wird deshalb vomm Tage der letzten 
Eiablage    berechnet   und    als   letzter    Bebrütungstag    wird    der   Tag  



 

angenommen, an dem die jungen Vogel ausfielen, der nächste Tag          
wird zur Nestlingsdauer gezählt. Der Tag, an dem das Nistkästchen       
schon leer aufgefunden wurde, wird nicht mehr zur Nestlingszeit    
gerechnet, wohl aber der vorhergehende. Die kontrollgänge wurden         
stets nachmittags zwischen 14-18 Uhr unternommen.  

Folgend beschreibe ich den Brutverlauf von 3 Paaren Tan-  
nenmeisen, 3 Blaumeisen und. 3 Kohlmeisen. Der Kürze halber wer-       
den die Tage, in welchen nichts Neues gefunden wurde, nicht erwähnt.  

T a n n e n m e i s e  (Parus a.ater L.). 

1. Nisthöhle No. 17/1 in 4 ½ m Höhe auf einer Fichte am Rande   eines 
Fichtenbestandes.  

2./4. Wahrscheinlicher Beginn des Nestbaues (Unterbau). 6./4. Un-
vollständiger Nestbau. 9./4. Fertiges Nest mit 1. Ei. 13./4. 3 Eier.             
19./4. 9 Eier und ♀ brütet, nach der Anzahl neu gelegter Eier den              
ersten Tag. 27./4. ♀ brütet, beringt E-10.771. 30./4. 6 frisch geschlüpf-      
te, 2 schlüpfende Vögel und 1 Ei. 7./5. 8 halb befiederte Jungvögel,     
beringt E-10.778-85. 14./5. Junge fast flugfähig. 17./5. ♂ und ♀ füt-             
tern noch. 20./5. Nisthohle leer.  

In 11 Tagenlegte das ♀ 9 Eier, anfangs unregelmässig, zu Ende täglich. 
Die Jungen schlüpften am 12. Tag, nach Ablage des letzten                    
Eies. Die Nestlingsdauer der Jungen betrug wenigstens 17 Tage, sie 
verliessen das Nest als 18–19tägige.  

2. Nisthöhle No.12/8, 5 m hoch auf einem Kiefer (Überhälter) auf 
Kahlschlag.  

13./4. Nestbau im Anfang (mächtiger Unterbau).  19./4. Fertiges    Nest 
mit 1 Ei. 20./4. Dasselbe. 23.14. 4 Eier. 27./4. 6 Eier, ♀ flog in die Höhle 
und wurde mit E-10.772 beringt. 29./4. 8 Eier, das ♀ brütet,                    
nach Anzahl der neu gelegten Eier den 1. Tag. 10./5. 5 Junge, 2   
schlüpfende und 1 Ei. 17./5. 8 halb befiederte Jungvögel. 24./5. 8 fast 
flugfähige Jungvögel. 27./5. ♀ füttert noch. 28./5. ♂ und ♀ füttern.       
31./5. Höhle leer.  

In 11 Tagen legte das ♀ 8 Eier, wieder erst gegen Ende regel-       
mässig ein täglich. Die Jungen schlüpften am 12.Tag. Nestlingsdauer 
wenigstens 18 Tage, die Jungen verliessen das Nest als 19–20tägige.  

3. Nistkasten No. 11/7, 5 Meter hoch auf Kiefer am Rande eines    alten 
Kieferbestandes.  

13./4. Wahrscheinlicher Beginn des Nestbaues (schwacher Unter-          
bau). 19./4. Nest fertig. 20./4. 1 Ei. 23./4. 2 Eier. 27./4. 6 Eier.               
29./4. 8 Eier, welche vom ♀der Anzahl frisch gelegter Eier nach,           
wohl den 1. Tag bebrütet werden. 7./5. ♀ sitzt, wird mit E-10.776      
beringt. 10./5. 3 Junge, 3 schlüpfende und 2 Eier. 17./5. 6 halb befiederte 
Jungvögel; beringt mit E-17.891-6. 24./5. Junge fast flugfähig. 27./5.           
♀ füttert noch. 28./5. ♀ füttert noch, beim Anlegen der Leiter fliegen            
2 Junge aus, die übrigen blieben in der Höhle. 31./5. Höhle leer.  

In 10 Tagen legte das ♀ 8 Eier ab, erst gegen Ende der Ablage    
täglich ein Ei. Die Jungvögel schlüpften am 12. Tag. Die Nestlings-      
dauer der Jungen war mit 18 tagen beendet, die übrigen verliessen             
die Höhle als 19-20tägige.  
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B l a u m e i s e  (Parus c. caeruleus L.). 

1. Nisthöhle No. 19/3, 4 Meter hoch auf Kiefer am Rande eines 
Kieferbestandes.  

2./4. Nestbau im Anfang (dicker Uuterbau). 6./4. Nest unvollstän-         
dig. 9./4. Fertiges Nest. 13./4. 2 Eier. 19./4. 6 Eier. 20./4. 7 Eier.            
23./4. 10 Eier. 27./4. 12 Eier, ♀ sitzt, nach den 2 frisch gelegten Eiern       
den 2. oder 3.Tag. 7./5. 7 Junge, 3 schlüpfende und 2 Eier. 10./5. 9 
Jungvögel, ♀ beim Einfliegen in die Nisthöhle gefangen und mit                
E-10.787 beringt. 17./5. 8 halb befiederte Junge mit E-10.793-800      
beringt. 20./5. 8 fast flugfähige Jungvögel. 24./5. Nisthöhle leer.  

In 16-18 Tagen vom ♀ 12 Eier abgelegt, wieder erst gegen Ende         
der Ablage ein Ei täglich. Die Jungen schlüpften am 12. oder 13. Tag. 
Nestlingsdauer wenigstens 13 Tage, die Jungen verlassen das Nest            
14-16tägig.  

2. Nisthöhle No. 1/15, 4 ½  Meter hoch auf Kiefer-Überhalter auf         
einem Kahlschlag.  

20./4. Nestbau im Anfang (mächtiger Unterbau). 23./4. Nest im Bau. 
27./4. Fertiges Nest. 29./4. 2 Eier, also 28./4. erstes Ei abgelegt. 30./4.         
3 Eier. 3./5. 5 Eier. 7./5. 8 Eier. 10./5. 10 Eier, ♀ beim Einfliegen in          
die Höhle eingefangen und mit E-10.789 beringt. 14./5. 12 Eier, ♀        
brütet mit Hinsicht auf die Ablage der zwei letzten Eier etwa 2. oder           
3. Tag. 24./5. 9 Nestlinge, 1 schlüpfendes Junge, 2 Eier. 31./5. 8 Jung-         
vögel (ein fast toter), 7 Stück beringt E-17.901-7.  8./6. 7 Jungvögel,         
fast flugfähig. 10./6, Nest leer.  

In 15 bis 16 Tagen legte das ♀ in unregelmässigen Abständen 12     
Eier. Die jungen Vögel schlüpften am 12. oder 13. Tag. Die Nestlings-  
dauer war wenigstens 15 Tage, die 16 Tage alten Jungvögel flogen aus.  

3. Nistkasten No. 4/14, 4 Meter hoch auf Birke, an einem Kahl-    
schlag in der Nähe eines Bahndamms.  

19./4. Nestbau im Anfaug (starker Unterbau). 23./4. Unvollständi-         
ger Nestbau. 27./4. Vollständiger Nestbau. 29./4. 2 Eier. 30./4. Dasselbe. 
Vom 1./5. wurde die Bruthöhle nicht kontrolliert. 10./5. 10 Eier; das           
in die Höhle eingeflogene ♀ wurde gefangen und Ring E-10.788 an-     
gelegt; Eier für eine Sammlung ausgenommen. 14./5. Im Vorbeigehen     
sehe ich das ♀ in die Höhle hineinfliegen, die Kontrolle ergab 4 Eier,       
das ♀ hat demnach ohne Unterbrechung die Eiablage fortgesetzt.           
17./5. 7 Eier. 20./5. 10 Eier, ♀ brütet bestimmt noch nicht. 24./5. 11       
Eier, das ♀ brütet mit Hinsicht auf das letzte Ei den 3.-4. Tag.                 
3./6. 3 Nestlinge, 4 schlüpfende Junge und 4 Eier. 10./6. 9 halb be-               
fiederte Junge (davon 1 halbtotes). 14./6. 8 fast befiederte Junge; be-             
ringt E-17.909-16. 17./6. 8 Jungvögel. 21./6. Nest leer.  

Das erste, aus 10 Eier bestehende Gelege wurde in 13 Tagen ab-             
gelegt, danach legle das ♀ ohne Unterbrechung 11 Eier des zweiten   
Geleges in 11-12 Tagen. Im zweiten Gelege wurde wohl täglich ein            
Ei gelegt. Bebrütungsdauer beträgt etwa 13-14 Tage. Nestlings-            
dauer wenigstens 14 Tage; die Jungvögel verlassen das Nest mit               
15-17 Tagen.  

 
K o h l m e i s e  (Parus m. maior L.). 

1. Nisthohle No. 10/11, auf einer Birke im Kahlschlag in 4 Meter   
Höhe.  

9 



 

13./4. Nest im Anfang des Baues. 19./4. Fertiges Nest. 20./4. 1 Ei. 
23./4. 2 Eier. 27./4. 5 Eier. 29./4. 6 Eier. 30./4. 7 Eier. 3./5. 10 Eier, ♀   
brütet in Hinsicht auf die neu gelegten Eier den ersten Tag. 7./5.                  
♀ brütet; Ring E-10.775 angelegt.. 17./5. 9 sitcher eintägige Jung-                
vögel und 1 Ei. 24./5. 8 halb befiederte Junge. 31./5. Nisthöhle leer.  

Das ♀ legte in 14 Tagen 10 Eier, ebenfalls erst gegen Ende der 
Eiablage in täglichen Abständen. Die Jungvögel schüpften am 14. Tag     
und verblieben im Nest höchstens 15 Tage.  

2. Nisthöhle No. 3/16, 4 ½  Meter hoch auf einer Birke nahe einer 
Bahnstrecke.  

23./4. Nestbau im Anfang (Unterbau). 27./4. Nestbau noch nicht 
beendet. 29./4. Fertiges Nest. 30./4. 1 Ei. 3./5. 4 Eier. 7./5. 8 Eier,         
10./5. 10 Eier, ♀ brütet noch nicht, Eier kalt, es flog jedoch in den 
Nistkasten, wurde gefangen und mit E-10.791 beringt. 14./5. 11 Eier,    
♀sitzt, mit Hinsicht auf das frischgelegte Ei vom 11./5. 24./5. 5 Jun-          
ge, 3 schlüpfende und 2 Eier. 31./5. 9 halb befiederte Junge. 8./6.                
♂ und ♀ fütern noch. 10./6. Höhle leer.  

Das ♀ hat in 12 Tagen 11 Eier abgelegt, also fast regelmassig ein        
Ei täglich. Am 14. Bebrütungstag schlüpften die Jungvögel, welche            
als 16tägige, das Nest verliessen.  

3. Nisthöhle No. 16/4, auf Kiefer (Überhalter in 4 Meter Höhe) auf 
einem Kahlschlag.  

2./4. Ein nichtfertiges Nest, welches später verlassen wurde so          
dass ab 19./4. nicht kontrolliert wurde (dem Nistmaterial nach han-                
delte es sich wohl um eine Tannenmeise). 30./4. Die Nisthöhle wird         
von einer Kohlmeise umflogen, Kontrolle zeigte ein fast fertiges Nest.      
3./5. 1 Ei. 7./5. 3 Eier. 10./5. 5 Eier. 14./5. 9 Eier, ♀ brütet, mit Hinsicht     
auf die 4 neu gelegten Eier den ersten Tag. 28./5. 5 Nestlinge, 2   
schlüpfende Junge und 2 Eier. 31./5. 6 Nestlinge und 2 Fauleier die   
beseitigt wurden; ♀ greift heftig an, wird dann gefangen und mit                
E-17.908 beringt. 3./6. 5 Jungvögel. 14./6. 5 Junge von denen 3 beim 
Herausnehmen fortfliegen, 2 mit E-17.917 u. 18 beringt werden und       
dann ebenfalls fortfliegen.  

Das ♀ legte in 12 Tagen 9 Eier, im Anfang unregelmässig. Die      
Junge schlüpften am 15. Tage und verblieben 17. Tage in der Höhle.  

Eine übersichtliche Tabeille der erwähnten Brutfälle ist im         
tschech. Text auf Seite 6.  

Aus den Beobachtungen erfolgt in erster Reihe, dass keines von        
den Meisenweibchen während der ganzen Legezeit regelmässig           
täglich ein Ei gelegt hatte; erst zu Ende der Legezeit war der Lege-               
abstand ein regelmässiger. Eine Ausnahme bildet nur das Blaumei-
senweibchen E-10.788, dass in dem zweiten Gelege täglich ein Ei     
ablegte. Auf die Regelmässigkeit der Eiablage, kann ausser ungünsti-       
ger Witterung auch Alter des Meisenweibchens Einfluss haben.  

Die durchschnittliche Bebrütungsdauer entspricht dem Durch-      
schnitt meiner früheren Beobachtungen. Sie betragt für die erste                
Art 12-13 Tage, für die zweite 13-14 Tage und für die dritte 14-15        
Tage.   Die  Jungen  der  Tannenmeise  verbleiben   stets   am   längsten   im  
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Neste, womit zusammenhängt, dass sie immer erst nach vollständi-           
ger Entwicklung das Nest verlassen.  

Die nistenden Meisen haben alle Eingriffe am Nest, während der 
Kontrollen und Beringungen, ohne Schaden vertragen. Das letzte 
Blaumeisenweibchen aus Nistkasten 6/10 hatte einen Ring E-1122. 1) 

Jos. Musílek:  

O přezimování konipasa bílého evrop. 

(Motacilla a. alba L.) u nás. 

V naší literatuře najdeme leckde zmínku o tom, že konipas bílý     
někdy u nás přezimuje. Některé tyto údaje jsou však rázu všeobecné-            
ho, aniž by uváděly daty podložený určitý případ. Takto o přezimo-        
vání se mluví na př. ve FRIČOVÝCH „Obratlovcích země České“ (1873, p. 
52), v KNĚŽOURKOVĚ „Velkém přírodopisu ptáků“ (I. díl;                
1910, p. 131), v JIRSÍKOVĚ knize „Jak žijí zvířata“ (1935, p. 262) a po-
různu v systematických krajových seznamech, jako v PEITEROVĚ 
„Vogelleben im deutsch-böhmischen Mittelgebirge“ (Journal f. Or-              
nith., 1898), v JELÍNKOVÝCH „Ornithol. pozorováních z okolí Mníš-        
ku“ (Vesmír, 1903), v MIKLÍKOVĚ „Ornithol. přehledu Ostravska“ 
(Sborník Přírodověd. společ. v M.Ostravě, 1926-27) a j.  

V následujících řádcích uvádím jen určité údaje, jak jsem je na-             
lezl v přístupné mi literatuře a v rukopisných výročních zprávách          
členů Čs. společnosti ornitologické. Tak KNĚŽOUREK (Weitere        
ornith. Notizen aus d. Umgeb. v. Starkoč b. Časlau, Ornith. Jahrb.,        
1902) píše, že 12.I.1899 pozorován konipas bílý se 6 konipasy hor-      
skými na Dobrovickém potoku u Čáslavě. ZDOBNITZKY (Beitrag zu  
Einer Ornis d. Brünner Umgeb., 1908) pozoroval 27.I.1901 na Svratce         
u Modřic 2 ex. a domnívá se, že i ptáci pozorovaní 1.XI.1900 na           
Červ. hoře a 9.XI.1902 u Brna, se chystali k přezimování. Podle 
BERNHAUERA (Versuch einer Avifauna Mahr.-Weisskirchens, Or-      
nith. Jahrb., 1905) přezimoval r.1904 a v zimě 1904-5  1 ex. na potoku 
Věličce uvnitř města Hranic a byl od sazí tak černý, že nebyl téměř              
k poznání. V okolí pražském pozoroval ho ROZUM (Ptactvo v Praze           
a okolí, 1935) 6.I.1915 u Troje. JANDA se konečně také přesvědčil,           
že konipas bílý u nás někdy přezimuje, ač dříve tuto možnost popí-               
ral. V BREHMOVĚ „Životě zvířat“ (1928, díl III., sv. IV.) doznává, že 
5.I.1928, krátce po 20stupňových mrazech, viděl loviti 3 ex. v Hole-  
šovicích na spuštěném jezu. DRTÍLEK (výroč. zpr. 1931) sděluje, že           
v zimě 1930-31 pozoroval takřka denně pár na teplé strouze v Mar.    
Horách. KALABUS (výroč. zpr. 1931) zastihl 11.II.1931 pár u Dluho-          
nic u Přerova. Podle katech. F.TICHĚHO (výroč. zpr. 1933) pozoro-            
ván v zimě 1932-33 na několika místech na Plzeňsku. 12.I.1933 po-             
zoroval ho PAŘÍK (výroč. zpr. 1933) u Turnova, říd. uč. A.TICHÝ    
(výroč. zpr. 1934 a 1935) 6.I.1934 a v lednu 1935 u nezamrzlého po-     
tůčku v Boskovicích, NOVOTNÝ (in. litt.) 30.XII.1935 celý pár na 
labských lukách u Kolína. 6.I.1936 viděl ADÁMEK (výroč. zpr. 1936)        
3 ex.  u  Týnišťka,   HRBEK  ( in  litt. )  29. XI. 1936  1  ex.  při  – 3° C  na  
                                                 
1 ) Beringt 5. V. 1937 von Ing. Červinka in Čeperka. 
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