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Терміни розмноження та розмір кладки у Parus major та P. caeruleus  
у Харківській та Сумській областях  

Д.І. Бондарець, А.Б. Чаплигіна 4 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харків, Україна  

Синиці починають нестися за умови стійкого переходу середньодобової температури через +4 ºС. У синиці великої та синиці 
блакитної в умовах НПП «Гомільшанські ліси» максимальна кількість розпочатих кладок (середній розмір 12,3 ± 1,50 та 12,8 ± 
1,75 яйця відповідно) спостерігається за +15 ºС, зі зростанням якої розмір кладки поступово зменшується. Виявлено розмір повних 
кладок синиці великої (n = 164) та синиці блакитної (n=38) у Сумській та Харківській областях. У синиці великої він варіює від 5 
до 15 яєць, що у середньому становить в умовах НПП «Гомільшанські ліси» (ділянка 1) 10,8 ± 1,93, в ур. Вакалівщина (ділянка 2) – 
9,3 ± 2,33 та у НПП «Гетьманський» (ділянка 3) – 9,1 ± 2,28, а у синиці блакитної – від 5 до 15 яєць, що у середньому становить 
11,4 ± 2,09 (1), 9,3 ± 2,81 (2) та 10,5 (3) відповідно. Встановлено розмір кладок для синиці великої та синиці блакитної, який зустрі-
чається найчастіше на кожній ділянці. У синиці великої найбільшу частку складають 11-яйцеві кладки (10,9%) (1), 11-яйцеві клад-
ки (12,7%) (2), 9- та 10-яйцеві кладки (по 3,0%) (3). У гніздах синиці блакитної найчастіше зустрічаються 12-яйцеві кладки (21,1%) (1), 
на ділянках 2 та 3 не виявлено розмір кладки, який би переважав. Найбільшу кількість кладок синиця велика розпочала у другій 
декаді квітня (n = 28) (1) та у першій декаді травня (n = 25) (2), а синиці блакитні приступили до відкладання яєць у третій декаді 
квітня (n = 17) (1), у першій (n = 2) та другій (n = 2) декадах травня (2). У НПП «Гетьманський» перевана кількість кладок синицею 
великою та синицею блакитною розпочата в третій декаді квітня.  

Ключові слова: синиця велика; синиця блакитна; розмір кладки; терміни розмноження  

Timing of reproduction and clutch size  
in Parus major and P. caeruleus in Kharkiv and Sumy regions  

D. Bondarets, A. Chaplygina  

G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine 

Under our supervision were on average 450 artificial nesting in different years. Studies were conducted in 2006–2014 in the conditions of 
oak forest in national natural park “Homilshanski forests” (Kharkiv region) (49°38' north latitude, 36°18' east longitude), pine forests in 
National natural park “Hetmansky” (50°22' north latitude, 35°01' east longitude) and broadleaf forest natural boundary Vakalivschyna (Sumy 
region) (51°01' north latitude, 34°55' east longitude). We investigated 164 layings of great tits and 38 laying of blue tits. Terms of breeding of 
birds were determined by the date of laying of the first egg. It was found that tits began to lay eggs at steady transition of the average daily 
temperature over +4 ºC. Maximum amount of started layings was observed in great tits and blue tits in the conditions of the national natural 
park “Homilshanski forests” (average size – 12.3 ± 1.50 and 12.8 ± 1.75 eggs, respectively) at +15 ºC, with the size of laying gradually 
decreasing with higher temperatures. Sizes of full layings in great tits (n = 164) and blue tits (n = 38) in Sumy and Kharkiv regions were 
found. With regard to the great tit, it varies from 5 to 15 eggs being on average 10.8 ± 1.93 in the conditions of NNP “Homilshanski forests”, 
at natural boundary Vakalivschyna – 9.3 ± 2.33 and at NNP “Hetmansky” – 9.1 ± 2.28, while for blue tits it is equal to 5–15 eggs, i.e. 11.4 ± 
2.09 on average in the conditions of NNP “Homilshanski forests”, at natural boundary Vakalivschyna – 9.3 ± 2.81 and at NNP “Hetmansky” – 
10.5. Size of laying for great tits and blue tits, which prevails for each territory, has been established. The largest sizes for great tits are: 11-egg 
laying (10.9%) in the conditions of NNP “Homilshanski forests”, 11-egg laying (12.7%) dominating at the natural boundary Vakalivschyna 
and 9- and 10-egg laying (by 3.0%) at NNP “Hetmansky”. 12-egg laying (21.0%) was often found in the nests of blue tits in conditions of 
NNP “Homilshanski forests”, size of laying which would be dominating in blue tits at the natural boudary Vakalivschyna and NNP 
“Hetmansky” was not found. The largest number of laying by great tits was started at NNP “Homilshanski forests” in the second decade of 
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April (n = 28), at natural boundary Vakalivschyna – in early May (n = 25), while blue tits started laying eggs at NNP “Homilshanski forests” 
in the third decade of April (n = 17), at natural boundary Vakalivschyna – in the first (n = 2) and second (n = 2) week in May. Overwhelming 
number of layings were started by great tits and blue tits at NNP “Hetmansky” in the third week of April.  

Keywords: great tit; blue tit; clutch size; timing of reproduction  

Вступ  

Ефективність розмноження птахів значною мірою ви-
значає розмір кладки, який залежить від впливу різних 
факторів (Daan et al., 1990). Зі збільшенням широти відбу-
вається зростання розміру кладки (Cardillo, 2002). 
У птахів-дуплогніздників кількість яєць у кладці можуть 
визначати параметри гніздівлі (Soler et al. 2001; Møller et 
al., 2014а, 2014b, 2014c), генотип самок, їх фенотипічна 
пластичність (Haywood, 2013) і строки розмноження пта-
хів (Lepage, 2000; Christians et al., 2001; Tinbergen and Wil-
liams, 2002; Boulton, 2012). Наприкінці періоду гніздуван-
ня перші кладки Pica pica (Linnaeus, 1758) можуть мати 
низьку фенотипічну якість (De Neve, 2004). Суперечлива 
інформація стосовно кількості яєць у повторних кладках. 
Одні дослідники описують зменшення розміру кладки, 
що свідчить про зниження репродуктивної функції самок 
протягом сезону розмноження (Hansson et al., 2000; Nils-
son, 2000). Інші автори вважають, що витрати на продуку-
вання яєць є незначними: з’ясовано, що після видалення 
яєць із кладок куликів птахи здатні відкладати значно 
більше яєць (Grønstøl et al., 2006). Проте інкубація незвич-
но великих кладок може вплинути на продуктивність піс-
ля вилуплення пташенят та спричинити нижчу річну ус-
пішність розмноження у куликів (Lengyel еt al., 2009).  

На розмір кладки впливають сезонні коливання 
доступності кормових ресурсів (Clifford, 2001; Yom-Tov 
and Geffen, 2002). У популяціях чоботаря (Recurvirostra 
avosetta Linnaeus, 1758) кількість молоді позитивно 
пов’язана з наявністю достатньої кількості корму для її 
вирощування. Цікаво, що останні краще виживають у 
великих виводках (Lengyel, 2007). Проте у шпака (Stur-
nus vulgaris Linnaeus, 1758) додатковий корм і темпера-
тура навколишнього середовища не мають статистично 
значимого впливу на кількість яєць у кладці (Christians, 
2000; Christian, 2002). Деякі автори вважають, що оста-
точну роль в еволюції розміру кладок має наявність 
кальцію у середовищі (Patten, 2007). Крім того, відомо, 
що зростання тиску хижаків викликає збільшення 
розміру кладок (Griebeler, 2010).  

У більшості публікацій показано взаємозв’язок 
розміру кладки з параметрами яєць, які залежать від 
добової кількості енергії, доступної для їх формування 
(Schaper, 2013), строків і періодів розмноження (Nilsson, 
2000). Безумовно, розмір яйця впливає на якість 
нащадків (Krist, 2011).  

Завданням нашої роботи було проаналізувати хроно-
логічну та сезонну мінливість розміру кладок синиці 
великої та синиці блакитної для підтримання сталості їх 
популяцій та охорони в умовах Лівобережної України.  

Матеріал і методи досліджень  

Дослідження проведені у 2006–2014 рр. в умовах ді-
брови нагірного типу НПП «Гомільшанські ліси» (Хар-
ківська обл.) (49º38' пн. ш., 36º18' сх. д.), субору НПП 

«Гетьманський» (50º22' пн. ш., 35º01' сх. д.) і широко-
листяного лісу ур. Вакалівщина (Сумська обл.) (51º01' 
пн. ш., 34º55' сх. д.). Для вказаних територій характерний 
помірно континентальний клімат, який формується в 
результаті взаємодії трьох основних факторів: сонячної 
радіації, циркуляції атмосфери та характеру підсти-
лаючої поверхні. Як об’єкт досліджень обрано два види 
родини Paridae – синицю велику (Parus major Linnaeus, 
1758) та синицю блакитну (P. caeruleus Linnaeus, 1758).  

Під нашим спостереженням у різні роки перебувало 
в середньому 450 штучних гніздівель (120 шт. – НПП 
«Гомільшанські ліси», 200 шт. – ур. Вакалівщина, 130 шт. – 
НПП «Гетьманський»). Їх перевірку здійснювали в 
період із І декади квітня по І декаду липня (у середньому 
до 10 разів). Штучні гніздівлі для малих горобце-
подібних птахів мали стандартні розміри, були виготов-
лені з дощатого матеріалу з діаметром льотка 3 см. 
Кришка у таких гніздівель відкривається зверху або 
виймається спереду, що полегшує їх перевірку.  

Досліджено 164 кладки синиці великої та 38 – синиці 
блакитної. Строки розмноження птахів визначали за 
датою відкладення першого яйця.  

Під час розрахунку середніх температур повітря за 
роки дослідження використано щоденники погоди із 
сайту www.gismeteo.com. Статистичну обробку резуль-
татів проведено з використанням однофакторного дис-
персійного аналізу (відмінності між середніми значен-
нями вважали вірогідними при Р < 0,05). У статті наве-
дено середні значення та середньоквадратичне відхи-
лення (x ± SD).  

Дані з фенології синиць ур. Вакалівщина та НПП 
«Гетьманський» надані та уточнені М.П. Книшом, за-
ступником директора з наукової роботи парку, якому 
автори щиро вдячні.  

Результати та їх обговорення  

У районі досліджень синиця велика та синиця бла-
китна є кочовими, частково осілими, у більшості 
моноциклічними видами. По гніздових територіях 
синиці розподіляються у березні. На строки відкладання 
яєць впливає температурний режим навколишнього се-
редовища, який визначає кормову базу птахів та 
фізіологічний стан самки у період формування яєць. 
Строки початку відкладання яєць у синиць залежать від 
середньодобової температури квітня, інколи – березня. 
За нашими підрахунками, синиці починають нестися за 
умови стійкого переходу середньодобової температури 
через +4 ºС (рис. 1). У теплі весни 2008, 2010 та 2014 рр. 
температура березня поступово збільшувалася, тому 
синиці після розподілу по територіях одразу почали 
будівництво гнізд та відкладання яєць. Аналіз 
залежності розміру кладок від середньодобової темпера-
тури упродовж періоду відкладання яєць показав, що 
максимальна їх кількість в умовах НПП «Гомільшанські 
ліси» для синиці великої та синиці блакитної (середній 

116 



Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol. 2014. 22(2) 
 

розмір 12,3 ± 1,50 та 12,8 ± 1,75 яйця відповідно) 
спостерігається за +15 ºС, зі зростанням якої розмір 
кладки поступово зменшується.  

На території НПП «Гомільшанські ліси» у гніздах 
синиці великої перші яйця з’являються з ІІ декади квітня 
(12.04.2008, 24.04.2009, 14.04.2010, 21.04.2011, 
23.04.2012, 18.04.2013, 11.04.2014), що у середньому 
становить 18.04 ± 5,3 доби (11.04 у 2014 – 24.04 у 2009 
р.). Пік початку відкладання яєць у середньому за 7 років 
припадає на другу декаду квітня. У деяких особин 
зареєстровано повторні та другі кладки у ІІІ декаді трав-
ня – І декаді червня (24.05.2008; 01.06.2010; 02.06.2014), 
їх відсоток незначний (табл. 4). Другі кладки властиві 
для незначної частини популяції синиць. Гніздування 
відбувається, як правило, у тих самих штучних 
гніздівлях. У 2014 році першу кладку птахи почали 
11.04, другу кладку самка почала відкладати 23.05 в 
оновлене старе гніздо у тій самій штучній гніздівлі, че-
рез 3 доби після того, як пташенята його залишили. 
У синиці блакитної перші яйця з’являються у ІІ декаді 
квітня – І декаді травня (11.04.2008, 17.04.2009, 
19.04.2010, 03.05.2011, 27.04.2012, 21.04.2013, 
17.04.2014), що у середньому становить – 20.04 ± 6,0 
доби (11.04 у 2008 – 03.05 у 2011 р.). Повторні та другі 
кладки з’являються у І – ІІІ декадах травня (25.05.2008, 
10.05.2013).  

У Сумській області в урочищі «Вакалівщина» біль-
шість кладок синиці великі починають у І декаді травня, 
але перші яйця у гніздах з’являються протягом ІI декади 
квітня – І декади червня (21.04.2006, 16.04.2007, 11.04–
29.05.2008, 20.04–27.05.2009, 17.04–3.06.2010, 
24.04.2011, 20.04–30.05.2012, 23.04.2013, 19.04.2014) 
(табл. 5). За 7 років спостережень перше яйце самки 
відкладають у середньому 19.04 ± 3,9 доби. У синиці 
блакитної в урочищі перші яйця реєструються 
20.04.2007, 28.04.2009, 23.04.2012, 25.04.2013, 25.04.2014 
р., що у середньому становить – 24.04 ± 2,9 доби (23.04 у 
2012 – 31.05 у 2014 р.). В умовах НПП «Гетьманський» 
свіжі кладки синиці великої відмічені 24.04–6.06.2011, 
14.04.2012, 21.04.2013 та 16.04.2014.  

Існує широкий спектр змін розміру кладок птахів. 
Наприклад, у синиці великої він варіює від 1 до 17 яєць у 
кладці (Van Noordwijk et al., 1981; Boyce and Perrins, 
1987). За нашими даними, розмір кладки достовірно 
збільшується з 9,1 ± 2,28 (6–13; n = 22) у НПП «Геть-
манський» та 9,3 ± 2,33 (5–14; n = 94) в ур. Вакалівщина 
(табл. 2) до 10,8 ± 1,93 (5–15; n = 52) у НПП 
«Гомільшанські ліси» (табл. 1). Найбільшу частку в 
НПП «Гомільшанські ліси» та ур. Вакалівщина склада-
ють 11-яйцеві кладки, 10,9% та 12,7% відповідно. 
У НПП «Гетьманський» переважають 9- та 10-яйцеві 
кладки, по 3,0% відповідно (рис. 2). 
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Рис. 1. Залежність частки відкладених яєць синиці великої  

від температури протягом періоду розмноження в НПП «Гомільшанські ліси» (2014 р.)  
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Рис. 2. Частка кладок різного розміру у синиці великої (n = 164) протягом 2006–2014 рр.  
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Рис. 3. Частка кладок різного розміру у синиці блакитної (n = 38) протягом 2008–2014 рр. 

У синиці блакитної розмір кладок варіює від 5 до 
15 яєць у кладці. Аналіз показав, що розмір кладки 
достовірно збільшується з 9,3 ± 2,81 (5–12; n = 6) в ур. 
Вакалівщина та 10,5 (9–12; n = 2) у НПП «Гетьмансь-
кий» до 11,4 ± 2,09 (6–15; n = 30) в НПП «Гомільшанські 
ліси» (табл. 1, 2). Найбільшу частку в НПП 
«Гомільшанські ліси» складають 12-яйцеві кладки 
(21,1%). В ур. Вакалівщина та НПП «Гетьманський» 
розміру кладок, який би переважав, на даних територіях 
не виявлено (рис. 4).  
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Рис. 4. Мінливість середнього розміру кладки синиці 
великої залежно від території дослідження (2014 р.)  

Відома тенденція до збільшення розміру кладки зі 
збільшенням широти або з півночі на південь (Cardillo, 
2002). За нашими даними, з просуванням на південь 
відбувається зростання середнього розміру кладок із 9,3 ± 
2,81 (5–12; n = 6) в ур. Вакалівщина й до 11,4 ± 2,09 (6–
15; n = 30) в НПП «Гомільшанські ліси» (Р < 0,01), хоча 
широтні відмінності можуть бути пом’якшені під впли-
вом інших факторів: особливості біотопу, щільності 
гніздового поселення, вікового складу популяцій.  

На території Західної та Південної Європи встанов-
лено залежності розміру перших кладок від біотопу (Ar-
temeva, 2006). У Приладож’ї подібні закономірності не 
виявлені (Blondel et al., 1987). У 2014 році у синиці 

великої середній розмір кладки достовірно більший (P < 
0,05) у нагірній діброві НПП «Гомільшанські ліси», на 
відміну від субору НПП «Гетьманський» 10,6 ± 2,34 
проти 9,1 ± 2,28, відповідно.  

Середній розмір кладки прямо пов’язаний із чисель-
ністю синиці великої та синиці блакитної на контро-
льованій території, але не залежить від щільності гніздо-
вого населення. У Голландії, за даними Х.Н. Клуївера 
(Kluyver, 1951), популяційні механізми регуляції 
чисельності, у тому числі скорочення кількості 
відкладених яєць, починають діяти, якщо щільність 
гніздового населення становить 40 пар/км2.  

Таблиця 1 
Хронологічна мінливість розміру  

кладок синиць великої та блакитної  
на території НПП «Гомільшанські ліси», 2008–2014 рр. 

P. major  P. caeruleus 
Рік 

n 
середній  

розмір кладки 
n 

середній  
розмір кладки 

2008  3  9,3 ± 1,16  6  10,7 ± 2,66 
2009  1  9,0  7  11,7 ± 1,60 
2010  5  11,6 ± 0,89  2  13,0 
2011  6  10,8 ± 0,75  2  8,0 
2012  7  12,3 ± 1,50  8  12,8 ± 1,75 
2013  11  11,7 ± 1,74  3  12,3 ± 1,16 
2014  19  10,6 ± 2,34  2  11,5 
Разом  52  10,8 ± 1,93  30  11,4 ± 2,09 

 

Таблиця 2 
Хронологічна мінливість розміру  

кладок синиць великої та блакитної  
на території ур. Вакалівщина, 2006–2007, 2009–2014 рр.  

P. major P. caeruleus 
Рік 

n 
середній  

розмір кладки 
n 

середній  
розмір кладки 

2006 6 8,5 ± 2,51 – – 
2007 3 10,3 ± 1,53 – – 
2009 38 9,5 ± 1,97 3 7,3 ± 3,22 
2010 2 6,5 ± 0,71 – – 
2011 14 10,5 ± 2,50 1 10,0 
2012 3 8,0 ± 2,65 – – 
2013 10 11,4 ± 1,84 1 12,0 
2014 18 9,9 ± 2,68 1 8,0 
Разом 94 9,3 ± 2,33 6 9,3 ± 2,81 
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На території НПП «Гомільшанські ліси» найбільша 
кількість кладок розпочата синицею великою у ІІ декаді 
квітня (n = 28), а синицею блакитною – у ІІІ декаді 
квітня (n = 17) (табл. 4). В ур. Вакалівщина самки синиці 
великої почали відкладання яєць у І декаді травня (n = 
25), а синиці блакитної – у І (n = 2) та ІІ (n = 2) декадах 
травня (табл. 5), тобто значно пізніше, порівняно з попе-

редньою територією. У НПП «Гетьманський» більшість 
кладок синиць великої та блакитної розпочаті у ІІІ декаді 
квітня (n = 8 та 2, відповідно) (табл. 6). У різні роки про-
тягом сезону розмноження на території НПП «Гоміль-
шанські ліси» розмір кладок синиць великої та блакитної 
достовірно зменшується, на це вказують також 
Х.К.П. Крік зі співавторами (Crick et al., 1993).  

Таблиця 4  
Мінливість розміру кладок синиць великої та блакитної  

залежно від строків початку яйцевідкладання на території НПП «Гомільшанські ліси», 2008–2014 рр. 

P. major P. caeruleus 
Строки початку  
відкладання яєць кількість  

кладок 
кількість яєць 
у гніздах 

середній  
розмір кладки 

кількість 
кладок 

кількість яєць  
у гніздах 

середній  
розмір кладки 

11.04–20.04 28 309 11,2 ± 1,77 11 128 11,6 ± 1,21 
21.04–30.04 15 168  11,2 ± 3,17 17 198 11,6 ± 4,32 
01.05–10.05 5 45  9,0 ± 3,94 4 40 10,0 ± 2,58 
11.05–20.05 4 25 6,3 ± 3,30 2 7 3,5 
21.05–31.05 4 20 5,0 ± 2,83 3 15 5,0 ± 2,65 

 

Таблиця 5 
Мінливість розміру кладок синиць великої та блакитної  

залежно від строків початку яйцевідкладання на території ур. Вакалівщина, 2006–2007, 2009–2014 рр.  

P. major P. caeruleus 
Строки початку  
відкладання яєць кількість  

 кладок 
кількість яєць 
у гніздах 

середній  
розмір кладки 

кількість 
 кладок 

кількість яєць  
у гніздах 

середній  
розмір кладки 

01.04–10.04 1 11 11,0 – – – 
11.04–20.04 9 86 9,6 ± 3,84 – – – 
21.04–30.04 19 201 10,6 ± 2,59 1 12 12,0 
01.05–10.05 25 214 8,6 ± 3,71 2 9 4,5 
11.05–20.05 15 121 8,1 ± 3,11 2 18 9,0 
21.05–31.05 15 64 4,3 ± 3,31 1 8 8,0 
01.06–10.06 1 4 4,0 – – – 

 

Таблиця 6 
Мінливість розміру кладок синиць великої та блакитної  

залежно від строків початку яйцевідкладання на території НПП «Гетьманський», 2014 р.  

P. major P. caeruleus 
Строки початку  
відкладання яєць кількість  

 кладок 
кількість яєць 
у гніздах 

середній  
розмір кладки 

кількість 
 кладок 

кількість яєць  
у гніздах 

середній  
розмір кладки 

11.04–20.04 5 58 11,6 ± 1,52 – – – 
21.04–30.04 8 75 9,4 ± 0,92 2 21 10,5 
01.05–10.05 2 20 10,0 – – – 
11.05–20.05 4 27 6,8 ± 2,99 1 2 2,0 
21.05–31.05 2 15 7,5 – – – 
01.06–10.06 1 7 7,0 – – – 

 
 

Одним із важливих чинників, з яким пов’язують 
відкладання других кладок, є породний склад деревоста-
ну. У хвойних і вічнозелених лісах Західної Європи дру-
гий цикл гніздування птахи починають частіше, ніж у 
листопадних (Cramp and Perrins, 1993). За нашими дани-
ми, у 2014 році у суборі з переважанням сосни звичайної 
(Pinus sylvestris L.) другий цикл гніздування почали 7,7% 
(n = 2) синиць, у широколистяних лісах – близько 4,2% 
(n = 1), у діброві нагірного типу – 9,5% (n = 2). На часто-
ту відкладання других кладок синицею великою у 
Західній Європі впливає щільність гніздового населення 
(Kluyver, 1951). Особини старших вікових груп почина-
ють другий цикл розмноження частіше, ніж особини 
першого року. Проте на частоту біциклії не впливають 
час початку розмноження популяції та весняна погода.  

Дане явище, швидше, пов’язане з наявністю 
достатньої кормової бази у весняний період. Для частоти 
біциклії важлива сума середньомісячних температур 
грудня, січня та лютого. Тобто у тепліші сезони птахи 
будуть готові до розмноження раніше, ніж у холодні, 
оскільки зимові погодні умови впливають на динаміку 
чисельності комах, які створюють кормову базу для да-
них видів птахів. Це підтверджують результати наших 
досліджень у 2008 та 2014 рр., коли у зв’язку з теплими 
та ранніми веснами синиці почали гніздування одразу 
після розподілу по територіях. Своєрідний вплив на поя-
ву других кладок у гніздах синиць великої та блакитної 
створюють зимові погодні умови. Зокрема, у Приладож’ї 
після теплих зим їх кількість зростала (Artemeva, 2006).  
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Висновки  

Синиці починають нестися за стійкого переходу се-
редньодобової температури через +4 ºС. Максимальна 
кількість розпочатих кладок в умовах НПП «Гомільшан-
ські ліси» для синиці великої та синиці блакитної (сере-
дній розмір – 12,3 ± 1,50 та 12,8 ± 1,75 яєць відповідно) 
спостерігається за +15 ºС, зі зростанням якої розмір кла-
дки поступово зменшується.  

У Сумській та Харківській областях розмір повних 
кладок синиці великої (n = 164) варіює від 5 до 15 яєць, 
що у середньому становить в умовах НПП «Гоміль-
шанські ліси» 10,8 ± 1,93, в ур. Вакалівщина – 9,3 ± 2,33 
та у НПП «Гетьманський» – 9,1 ± 2,28. Для синиці 
блакитної (n = 38) розмір повних кладок варіює від 5 до 
15 яєць, що у середньому становить в умовах НПП 
«Гомільшанські ліси» 11,4 ± 2,09, в ур. Вакалівщина – 
9,3 ± 2,81 та у НПП «Гетьманський» – 10,5. Аналіз окре-
мо по кожній території показав, що найбільшу частку в 
умовах НПП «Гомільшанські ліси» у синиці великої 
складають 11-яйцеві кладки (10,9%), а у синиці 
блакитної – 12-яйцеві кладки (21,1%), в ур. Вакалівщина 
у синиці великої переважають 11-яйцеві кладки (12,7%), 
а у НПП «Гетьманський» – 9- та 10-яйцеві кладки 
(по 3,0%). Для синиці блакитної в умовах ур. 
Вакалівщина та НПП «Гетьманський» не виявлено 
розмір кладки, який би переважав. На території НПП 
«Гомільшанські ліси» найбільша кількість кладок розпо-
чата синицею великою у ІІ декаді квітня (n = 28), а сини-
цею блакитною – у ІІІ декаді квітня (n = 17). В ур. Ва-
калівщина самки синиці великої почали відкладання 
яєць у І декаді травня (n = 25), а синиці блакитної – у 
І (n = 2) та ІІ (n = 2) декадах травня, тобто значно пізніше 
порівняно з попередньою територією. У НПП «Геть-
манський» переважну кількість кладок синиці велика та 
блакитна почалі у ІІІ декаді квітня.  
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