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Úvod
Periodou sná�ení vajec lejska bìlokrkého (Ficedula albicollis) se jako

první zabýval LÖHRL (1957) a pro hnízdi�tì poblí� nìmeckého Stuttgartu
hodnotil 7 hnízdních sezón. Start periody sná�ení vajec dává do souvis-
losti s prùmìrnou dubnovou teplotou, resp. s vývojem poèasí v prùbìhu
stavby hnízda. V následujících letech se studium periody sná�ení u lejska
bìlokrkého roz�iøuje i do dal�ích zemí Evropy. Pro hnízdi�tì u polského
Krakowa vyhodnotil data ze tøí hnízdních sezón G£OWACIÑSKI (1973).
Na na�em území hodnotil periodu sná�ení vajec lejska bìlokrkého jako
první KRÁL (1978) na základì údajù získaných ve 4 hnízdních sezónách
a následnì KRÁL (1982) shrnul data osmi hnízdních sezón. Dílèí data
z dvou hnízdních sezón pro hnízdi�tì na �védském ostrovì Gotland pre-
sentuje GUSTAFSSON & NILSSON (1985) a ze ètyø hnízdních sezón
v Biosfrické rezervaci Pilis v severním Maïarsku TÖRÖK & TÓTH (1988).

Na hnízdní lokalitì Dlouhá Louèka � Sovinec v submontánním vý�-
kovém stupni Nízkého Jeseníku je hnízdìní lejska bìlokrkého sledováno
nepøetr�itì od roku 1973. Cílem pøedkládané práce je roz�íøení znalostí
o hnízdní biologii lejska bìlokrkého a zhodnocení periody sná�ení vajec
z dlouhodobého pohledu, na základì dat z 33 hnízdích sezón.

Materiál a metodika
Data prezentovaná v této práci byla získána v letech 1973 � 2005

na hnízdech lejska bìlokrkého postavených pouze v hnízdních budkách.
Sledovaná hnízdní lokalita Dlouhá Louèka � Sovinec (dále jen DLS) se
nachází v jz. èásti pohoøí Nízkého Jeseníku 300 � 480 m n. m. na 49°50´
s. z. �. a 17°15´ v. z. d. Biotop tvoøí druhotný listnatý les v nìm� má
dominantní zastoupení dub zimní (Quercus petraea) 40 %, buk lesní (Fa-
gus silvatica) 40 % a habr obecný (Carpinus betulus) 6 %. Influentními
døevinami je lípa srdèitá (Tilia cordata), javor (Acer spec.) a jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior). Jehliènaté døeviny jsou zastoupeny ménì jak 1 %.
Z klimatického hlediska le�í lokalita na rozhraní mírnì teplých oblastí,
oznaèovaných MT 7 a MT 10, s délkou vegetaèního období 140 � 160
dnù � QUITT (1971).

V tabulkách a textu jsou pou�ity následující zkratky: M = aritmetický
prùmìr (Mean), SE = støední chyba prùmìru, SD = smìrodatná odchylka,
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v = variaèní koeficient, NS = neprùkazný (not significant). Pokud je v textu,
tabulkách èi grafech místo datumu uveden èíselný kód, potom kód (den)
100 = 10.IV, 121 = 1.V. atd.

Výsledky

Zahájení periody sná�ení
Z osmi druhù dutinových pìvcù pravidelnì hnízdících v budkách na

lokalitì DLS zaèíná perioda sná�ení vajec u lejska bìlokrkého a� na sed-
mém místì v poøadí (Obr. 1). V období let 1995 � 2004 bylo prùmìrné
datum sná�ení snù�ek prvního hnízdìní lejska bìlokrkého opo�dìno o 23
dnù ve srovnání s brhlíkem lesním (Sitta europaea), který hnízdí na lo-
kalitì nejrannìji a o 13 dnù oproti sýkoøe koòadøe (Parus major), která je
po lejsku bìlokrkém nejèastìji hnízdícím druhem na této lokalitì. Pozdì-
ji ne� lejsek bìlokrký zaèíná s periodou sná�ení vajec na této lokalitì
pouze lejsek èernohlavý (Ficedula hypoleuca) jeho� prùmìrné datum
sná�ení prvních snù�ek bylo opo�dìno oproti lejsku bìlokrkému o 1,4
dne.

V 33 hnízdních sezónách (1973 � 2005) zahájily samice lejska bìlo-
krkého periodu sná�ení vajec 6x 26. � 30.IV., 13x 1. � 5.V., 9x 6. � 10.V, 4x
11. � 15.V. a 1x 16. � 20.V. (Obr. 2). Prùmìrné datum zahájení periody
sná�ení je 5.V. (n = 33, M = 125,03, SE = 0,85, SD = 4,86). Start periody
sná�ení se v prùbìhu 33 let pohyboval v rozmezí 20 dnù. Nejèasnìji byla
perioda sná�ení zahájena 26.IV. (2000) a nejpozdìji byla zahájena 16.V.
(1979).

Èasový prùbìh periody sná�ení pøi prvním hnízdìní
Èasový prùbìh periody sná�ení dle data snesení prvního vejce

v jednotlivých snù�kách prvního hnízdìní za období 1973 � 2004 je
znázornìn graficky (Obr. 3) a má rozpìtí od 26.IV. do 26.V. V grafu jsou
zøetelné dva vrcholy. První kulminaci 7.V. tvoøí 7,52 % zapoèatých snù-
�ek prvního hnízdìní a druhou zøetelnou kulminaci 14.V. tvoøí 6,90 %
zapoèatých snù�ek. Prùmìrné datum sná�ení dokonèených i nedokonèe-
ných snù�ek prvního hnízdìní (1973 � 2004) je 11.V. (n = 1130, M =
130,78, SE = 0,16, SD = 5,31). V poslední pentádì dubna bylo zapoèato
21 snù�ek, tj. pouze 1,86 % z celkového poètu snù�ek prvního hnízdìní.
Nejvíce snù�ek prvního hnízdìní bylo zapoèato ve druhé pentádì kvìtna
(33,72 %).

Z grafu � Obr. 4, ve kterém jsou data z let 1973 � 2002 je zøejmé, �e èím
pozdìji je sneseno první vejce v hnízdní sezónì, tím je perioda sná�ení
vajec v prùbìhu prvního hnízdìní dynamiètìj�í, tj. délka periody se zkra-
cuje, køivka sná�ení vajec dosahuje v krat�ím èasovém úseku svého vr-
cholu a ve vrcholu je vìt�í procentické zastoupení snesených vajec.

Køivka �A� zobrazuje prùbìh sná�ení 3555 vajec prvního hnízdìní
v hnízdních sezónách v nich� bylo první vejce sneseno 26.IV. � 5.V.  Pro
kategorii �A� byla zji�tìna prùmìrná délka periody sná�ení vajec prvního
hnízdìní 22 dnù. Køivka dosahuje vrcholu 11. den od prùmìrného data
snesení prvního vejce v této kategorii a vrchol tvoøí 8,58 % snesených
vajec.
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Køivka �B� zobrazuje prùbìh sná�ení 1556 vajec v prùbìhu prvního
hnízdìní v hnízdních sezónách v nich� bylo první vejce sneseno 6. �
10.V. Prùmìrná délka periody sná�ení vajec v kategorii �B� je 17 dnù.
Køivka dosahuje vrcholu 7. den od prùmìrného data snesení prvního vej-
ce v této kategorii a  vrchol tvoøí 9,83 % snesených vajec.

Køivka �C� zobrazuje prùbìh sná�ení 1055 vajec prvního hnízdìní
v hnízdních sezónách v nich� bylo první vejce sneseno 11. � 16.V. Prù-
mìrná délka periody sná�ení vajec v kategorii �C� je jen 15 dnù. Køivka
dosahuje vrcholu ji� 5. den od prùmìrného data snesení prvního vejce
v této kategorii a vrchol tvoøí 12,42 % snesených vajec.

Posun periody sná�ení k èasnìj�ímu datu
Start periody sná�ení se v prùbìhu 33 rokù (1973 � 2005) statisticky

prùkaznì posunul k èasnìj�ím datùm (R2 = 0,32, df1, 32, F = 14,62, P <
0,0001), viz. trend lineární regrese v grafu Obr. 2. Pro ovìøení pøedpokladu,
�e do�lo i k posunu prùmìrného data sná�ení, byla vybrána data sná�ení
�estikusých snù�ek a rozdìlena do tøí decenií (1973 � 1982, 1983 � 1992,
1993 � 2002). �estikusé snù�ky byly zvoleny proto, �e jsou neèastìj�í
(48%) a z 95% jsou tvoøeny snù�kami prvního hnízdìní. Poté bylo vypoè-
teno prùmìrné datum sná�ení �estikusých snù�ek pro první decenium 15.V.,
pro druhé decenium 13.V. a pro tøetí decenium 9.V. Prùmìrné datum peri-
ody sná�ení se tak u �estikusých snù�ek v prùbìhu 30 let (1973 � 2002)
uspí�ilo o 6 dnù pøièem� rozdíly mezi prùmìrnými daty jednotlivých
decenií jsou statisticky vysoce prùkazné (Tab. 1).

Perioda sná�ení rùznì velkých snù�ek
Data z období let 1973 � 2004 o periodì sná�ení pro rùznì velké

snù�ky, dle data snesení prvního vejce ve snù�kách, jsou uvedena v Tab. 2.
Nejèasnìj�í prùmìrné datum periody sná�ení mají snù�ky osmikusé, tj.
snù�ky nejvìt�í. Naopak snù�ky ètyø a� dvoukusé, tj. snù�ky nejmen�í,
mají pozdìj�í prùmìrná data periody sná�ení. Také datum zahájení po-
slední snù�ky se zvy�uje s klesající velikostí snù�ky.

Perioda sná�ení vajec pøi náhradním hnízdìní
V prùbìhu prvního hnízdìní v letech 1973 � 2004 bylo z 1130 hnízd

se zapoèatou snù�kou zcela znièeno nebo opu�tìno 536 hnízd, tj. 47%
(Tab. 3). Na ztrátách hnízd s vejci èi mláïaty se podílejí pøedev�ím hnízd-
ní predátoøi a v men�í míøe i extremní výkyvy poèasí. Nìkterá hnízda
zùstanou opu�tìna také v dùsledku mimohnízdní predace dospìlcù, ne-
plodnosti hybridních jedincù èi v dùsledku lidské èinnosti. Pod tla-
kem pùsobení tìchto negativních faktorù zaèínají nìkteré samice periodu
sná�ení vajec v prùbìhu hnízdní sezóny podruhé i potøetí pøi tzv. náhrad-
ním hnízdìní.

V hnízdních sezónách 1973 � 2004 byly snù�ky v náhradních hníz-
dech sná�eny 11.V. � 17.VI., s prùmìrným datem 27.V. (n = 338, M =
146,72, SE = 0,39, SD = 7,26).
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Prodlou�ení periody sná�ení
Náhradní hnízdìní periodu sná�ení vajec výraznì prodlu�uje (Obr. 5).

V prùbìhu prvního hnízdìní v jednotlivých hnízdních sezónách 1973 �
2004, mìla perioda sná�ení vajec rozpìtí 11 � 29 dnù (M = 19,78). Sná�e-
ním vajec v náhradních hnízdech se perioda sná�ení v jednotlivých hnízd-
ních sezónách prodlou�ila o 1 � 29 dnù (M = 14,88) na celkovou délku
periody sná�ení vajec 15 � 45 dnù (M = 34,66). V�echny zapoèaté snù�ky
prvního i náhradního hnízdìní dohromady mìly prùmìrné datum snesení
prvního vejce ve snù�ce 14.V. (n = 1468, M = 134,45, SE = 0,23, SD =
8,88).

Diskuse
V prvních sedmnácti hnízdních sezónách (1973 � 1988) na hnízdi�ti

DLS byla perioda sná�ení vajec zahajována pouze v kvìtnu (1. � 16.V.).
Datum snesení prvního vejce v dubnu bylo prvnì zaznamenáno a� v roce
1989 a následnì je�tì v pìti hnízdních sezónách do roku 2005 (30. � 26.IV.;
Obr. 2). V letech 1979 � 1993  bylo na hnízdi�ti lejska bìlokrkého poblí�
Ostravy zji�tìno nejèasnìj�í datum snesení vejce 1.V. (�EVÈÍK et al. 1996).
Naopak na hnízdi�ti v lu�ním lese u Bøeclavi, v letech 1988 � 2005, byla
perioda sná�ení zahájena v 16 sezónách 16.IV. � 29.IV. a ve dvou sezó-
nách 2.V. (Krause F. in litt.). Prùmìrné datum zahájení periody sná�ení
v letech 1988 � 2005 bylo na hnízdi�ti u Bøeclavi o 7 dnù èasnìj�í ne� na
hnízdi�ti DLS. Snesení prvního vejce lejska bìlokrkého 16.IV. (1989) na
hnízdi�ti u Bøeclavi (KRÁL & KRAUSE 1991), je zøejmì nejèasnìj�ím
zji�tìným datem zahájení periody sná�ení u tohoto druhu. LÖHRL (1957)
zjistil v submontánním vý�kovém stupni u Stuttgartu nejèasnìj�í datum
snesení prvního vejce 27.IV. v roce 1949, který se vyznaèoval mimoøádnì
vysokou prùmìrnou dubnovou teplotou 13,4° C. Na �védském ostrovì
Gotland, kde le�í nejsevernìj�í pravidelné hnízdi�tì lejska bìlokrkého
zjistil MORENO el al. (1991) v letech 1981 � 1985 nejèasnìji snesené
první vejce 16.V.

Hnízdi�tì lejska bìlokrkého DLS je vzdáleno jen 25 km od hlavního
høebene Jeseníkù a rozkládá se u hranice ekologické niky tohoto druhu
v pohoøí Jeseníkù. Hranice zde probíhá v nadmoøské vý�ce 500 � 600 m
a nad ní hnízdí lejsek bìlokrký ji� jen výjimeènì a v hnízdních budkách
jej nahrazuje lejsek èernohlavý (Ficedula hypoleuca). Tyto skuteènosti
mohou zvýraznit mezisezónní rozdíly v zahájení, v prùmìrném datu
i v èasovém prùbìhu periody sná�ení vajec. Z dlouhodobého studia lejs-
ka bìlokrkého na hnízdi�ti DLS vyplývá prùkazný posun periody sná�ení
vajec k èasnìj�ímu datu od roku 1973 do roku 2005. U pøíbuzného lejska
èernohlavého na severských hnízdi�tích, blízko hranice ekologické niky
tohoto druhu, prokazuje JÄRVINEN (1989, 1993) vliv teploty na prùmìr-
né datum periody sná�ení vajec, resp. na její prùbìh. Vzhledem k tomu, �e
v posledních letech dochází k rychlej�ímu rùstu celosvìtové prùmìrné
teploty (APPENZELLER & DIMICK 2004), dá se pøedpokládat, �e posun
periody sná�ení u lejska bìlokrkého k èasnìj�ímu datu na sledovaném
hnízdi�ti souvisí s tímto teplotním vývojem.
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Souhrn
Práce hodnotí periodu sná�ení vajec lejska bìlokrkého na hnízdi�i

v Nízkém Jeseníku na severní Moravì. Data byla získána v letech 1973 �
2005. Z osmi ptaèích druhù hnízdících v budkách zaèíná lejsek bìlokrký
periodu sná�ení a� sedmý v poøadí (Obr. 1). Perioda sná�ení vajec lejska
bìlokrkého se od roku 1973 prùkaznì posunula k èasnìj�ímu datu (Obr. 2,
Tab. 1). Nejèasnìji byla perioda sná�ení zahájena 26.IV. (2000). Prùmìrné
datum sná�ení snù�ek prvního hnízdìní je 11.V. (n = 1130 snù�ek), první-
ho i náhradního hnízdìní dohromady 14.V. (n = 1468 snù�ek). Èím pozdì-
ji je sneseno první vejce v hnízdní sezónì, tím dynamiètìj�í je prùbìh
periody sná�ení (Obr. 4). Náhradní hnízdìní prodlu�uje periodu sná�ení
(Obr. 5) v jednotlivých hnízdních sezónách a� o 29 dnù na celkovou
délku periody sná�ení vajec 15 � 45 dnù.

Podìkování
Za pøeklady textù k tabulkám a grafùm do angliètiny dìkuji Mgr. Peteru

Adamíkovi.

Summary
Egg-laying period of the Collared Flycatcher in its breeding site in Nízký Jeseník

Mts., North Moravia, was studied during 1973 � 2005. The Collared Flycatcher starts
egg-laying as the seventh out of eight bird species nesting in nest-boxes (Fig. 1). The
egg-laying period has started significantly earlier every year since 1973 (Fig. 2,
Tab. 1), most often on June 26th (2000). Average date of the start of the laying (first
brood) is 11th May (n = 1130 broods), together with the replacement broods on 14th
May (n = 1468 broods). Late laying of the first egg leads up to more dynamic course
of the egg-laying period (Fig. 4). Second breeding prolongs the egg-laying period
(Fig. 5) in different breeding seasons for up to 29 days.
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Tab. 1: Periody sná�ení vajec pro �estikusé snù�ky ve tøech decéniích, dle
data sná�ení prvních vajec v tìchto snù�kách. 121 = 1.V.

Tab. 1: Timing of laying of the first egg in three consecutive decades. Clutches with 6
eggs included only. Julian dates: 1.V. = 121.

Tab. 2: Periody sná�ení vajec pro rùznì velké snù�ky, dle data sná�ení
prvních vajec v tìchto snù�kách v letech 1973 � 2004. 121 = 1.V.

Tab. 2: Timing of laying of the first egg for clutches of various sizes during 1973 �
2004. Julian dates: 1.V. = 121.

Datum snášení  / Egg laying dateDecenium
Decade

Poèet snù�ek
No. of clutches min. max. Mean SE SD v

t-test
p

1973 – 1982 174 4.V 3.VI 135,16 0,34 4,54 3,36%

1983 – 1992 183 1.V 31.V 133,09 0,40 5,37 4,03%

1993 – 2002 226 26.IV 1.VI 129,13 0,35 5,31 4,11%

< 0,01

< 0,001

Datum snášení vejec / Egg laying dateVelikost snù�ky
Clutch size

Poèet snù�ek
No. of clutches min. max. Mean SE SD v

t-test
p

2 – 3 21 3.V 11.VI 147,19 2,32 10,62 7,21%

4 102 5.V 17.VI 149,25 0,77 7,77 5,20%

5 255 1.V 12.VI 140,29 0,53 8,41 5,99%

6 628 26.IV 3.VI 131,94 0,23 5,71 4,33%

7 286 28.IV 23.V 129,50 0,32 5,37 4,15%

8 20 27.IV 13.V 127,60 0,97 4,32 3,39%

NS

< 0,001

< 0,001

< 0,001

NS
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Tab. 3: Neúspì�ná hnízda prvního hnízdìní, 1973 � 2004.

Tab. 3: Unsuccessful first breeding attempts during 1973 � 2004.

n %

Neúspì�ná hnízda v prùbìhu:
Unsuccessful nests during:

   periody snášení

   egg laying period
110 9,73

   periody inkubace

   incubation period
211 18,67

   periody péèe o mláïata na hnízdì

   nestling (pull.) period
215 19,03

Neúspì�ná hnízda celkem

Unsuccessful nests in total
536 47,43

Úspì�ná hnízda

Successful nests
594 52,57

Hnízda celkem

All nests in total
1130 100,00

Obr. 1: Prùmìrné datum a rozpìtí periody sná�ení vajec pøi prvním hnízdìní
8 druhù ptákù hnízdících v budkách, 1995 � 2004. SE � Sitta europaea,
PP � Parus palustris, PA � Parus ater, PC � Parus  caeruleus, PM � Parus
major, PhP � Phoenicurus phoenicurus, FA � Ficedula albicollis, FH �
Ficedula hypoleuca.

Fig. 1: Average egg-laying dates and their range for the first breeding attempts in 8
hole-nesting bird species during 1995 � 2004.
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Obr. 3: Perioda sná�ení vajec prvního hnízdìní (1973 � 2004) dle data
sná�ení prvních vajec ve snù�kách.

Fig. 3: Distribution of laying of the first egg (replacement clutches not included).
Pooled data for the period 1973 � 2004, n = number of clutches.

Obr. 2: Zahájení periody sná�ení vajec v hnízdních sezónách 1973 � 2005.

Fig. 2: Initiation of the egg-laying period during 1973 � 2005.
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Obr. 4: Periody sná�ení vajec prvního hnízdìní v hnízdních sezónách tøí
kategoríí. První vejce v hnízdní sezónì sneseno: 26.IV. a� 5.V. = kategorie
A, 6.V. a� 10.V. =  kat. B, 11.V. a� 16.V. = kat. C.

Fig. 4: Timing of the egg-laying during the first breeding and its influence on the
length of the egg-laying period. All years were divided into three categories: category
A � the first egg laid between 26.IV. � 5.V.; category B � the first egg laid between
6.V. � 10.V.; category C � the first egg laid between 11.V. � 16.V.

Obr. 5: Vliv náhradního hnízdìní na prodlou�ení periody sná�ení vajec,
1973 � 2004.

Fig. 5: Effect of replacement clutches on prolonging of the egg-laying period, 1973 �
2004.


