
Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol. 2014. 22(1) 
 

 

Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія.  
Vìsnik Dnìpropetrovs’kogo unìversitetu. Serìâ Bìologìâ, ekologìâ 

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology.  
 

Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol. 2014. 22(1), 60–65.  
 

doi:10.15421/011408 
 

ISSN 2310-0842 print 
ISSN 2312-301X online 

 
www.ecology.dp.ua 

 
УДК 598.2:591.5 (477.5)  

Розмір кладки та успішність розмноження синиці великої (Parus major)  
та блакитної (P. caeruleus) у парках м. Харків  

А.Б. Чаплигіна, Д.І. Бондарець, Н.О. Савинська 8 

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

Установлено середній розмір повної кладки синиці великої 8,9 ± 0,35 (n = 61) та синиці блакитної 9,5 ± 0,33 (n = 12). У синиці 
великої більшу частину складають 10- (33,5%) та 9-яйцеві (16,7%) кладки. У синиці блакитної переважають 10-яйцеві (25,0%) кла-
дки у Журавлівському гідропарку та 12-яйцеві (17,5%) – у парку імені М. Горького. Встановлено високу успішність розмноження  
у синиці великої (85,1%) та блакитної (84,0%). У середньому на одну пару синиці великої із гнізда злітає 5,1 ± 0,16 пташеняти, у 
синиці блакитної – 8,5 ± 0,38 пташеняти. Це свідчить про стабільність урбопопуляції. Протягом існування популяції у синиці вели-
кої виявлено залежність зменшення успішності розмноження: у Журавлівському гідропарку у рік розміщення штучних гніздівель 
із гнізд злетіло у середньому 6,7 ± 0,12 пташеняти на одну пару, упродовж чотирьох років ця величина зменшилась майже удвічі і 
становила 3,6 ± 0,15. У синиці блакитної такої залежності не виявлено. Найпродуктивнішими у синиці великої виявилися кладки 
третьої декади квітня (89,7%), що у середньому складає 8,9 ± 0,78 пташеняти на одну пару. Найуспішнішими є 10-яйцеві кладки, 
частка зльоту пташенят із яких становила 98,3%, що у середньому складає 9,8 ± 0,18 на одну пару.  

Ключові слова: синиця велика; синиця блакитна; розмір кладки; успішність розмноження; урболандшафт  

Clutch size and breeding success of great tit (Parus major)  
and blue tit (P. caeruleus) in the parks of Kharkiv city  

A. Chaplygina, D. Bondarets, N. Savynskaya  

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

The analysis of clutch size and breeding success of great tits and blue tits is conducted using 115 nests: 92 great tits and 23 blue tits. Nest 
boxes for small passerine birds were made in 2009–2013 and placed in the city parks in order to improve their ecological condition. Thus, the 
experimental plots were established in the Central park of culture and recreation named after M. Gorky in the number of 37 nest boxes in the 
area of about 5 ha; in the territory of Zhuravlevskiy hydropark in the amount of 30 units on two sites on each of 4 ha and 20 units on an area 
of 2 ha. 20 nest boxes were placed in the forest park along the central motorway of the city. All the nest boxes were placed by the group 
method (distance between nest boxes was about 10–15 m) at height to 3 m, and entrance diameter of 3 cm. The front wall in such nest boxes 
is taken out, thus facilitating their further verification carried out during the period from the first ten-day period of April till the second ten-
day period of July up to ten times. It was shown that the average size of the full clutch for great tits amounted to 8.9 ± 0.35 (n = 61) and for 
blue tits 9.5 ± 0.33 (n = 12). The great tits has the largest proportion of 10 (33.5%) and 9 eggs (16.7%) in the clutch. For the blue tits the 
dominating figure was 10 egg (25.0%) in the clutch of Zhuravlevskiy hydropark and 12 eggs (17.5%) in the clutch in the Gorky park. We 
determined high success of reproduction for great tits (85.1%) and blue tits (84.0%). On average, per one pair of great tits and blue tits 5.1 ± 
0.16 and 8.5 ± 0.38 chicks, respectively, flied the nests. The decreased parameter in breeding success during the existence of an artificial 
population of great tits was revealed. For example, in Zhuravlevskiy hydropark on average 6.7 ± 0.12 chicks per pair flied the nests during 
the year of placing the nest boxes. During four years, this value decreased almost by half and amounted to 3.6 ± 0.15 (P < 0.05). For blue tits 
this dependence was not found. The most productive clutches for great tits were clutches of the third ten-day period in April (89.7%), which 
on average amounted to 8,9 ± 0.78 chicks per pair. The most successful were ten egg clutches. Share of takeoff chicks amounted to 98.3%, 
which on average amounted to 9.8 ± 0,18 chicks per pair.  
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Вступ 

Кількість нормальних кладок і виводків за сезон 
розмноження – ознака популяційна, а не видова. У 
птахів-дуплогніздників існування других і третіх кладок 
та їх розмір залежать від багатьох факторів, що вплива-
ють на розмноження. Основні із цих факторів – строки 
гніздування популяції та географічне місце розташуван-
ня, біотоп, щільність та її віковий склад, особливості 
клімату та погоди (Howe, 1978; Lloyd, 1979; Becker, 
1982). Відома залежність внутрішньо- та міжпопу-
ляційної варіабельності строків відкладання та розміру 
кладки від кліматичних коливань у синиць великої та 
блакитної (Orell and Ojanen, 1983; Sanz, 2002). Проте 
іноді дослідники вказують на нездатність синиць адап-
тувати розмір кладки до умов середовища, в якому вони 
розмножуються (Dnondt et al., 1990).  

Генетична гетерогенність популяцій синиці великої є 
важливим параметром успішності розмноження (Tomiuk 
et al., 2007), яка може залежати як від особливостей зи-
мового виживання особин (Koivula et al., 1996), так і від 
наслідків розпадання пар (Orell, 1994). Установлено 
залежність між сезонністю корму, успішністю розмно-
ження та розміром тіла пташенят синиці блакитної (Dias 
and Blondel, 1996). Досліджено розмір виводка цієї 
синиці від наявності генетичних і екологічних складових 
росту, використовуючи метод гібридного схрещування 
(Kunz and Ekman, 2000). Позитивно на успішність розм-
ноження впливає мікросередовище з точки зору маску-
вання, підтримки гнізд, топографічного розташування 
тощо (Newell and Rodewald, 2011). На продуктивність 
розмноження не суттєво впливає висота гнізда, більш 
значущим є вік самки, рік гніздування, тип кладки та 
дата відкладання яєць (Lambrechts et al., 2012). З іншого 
боку, успішність вилуплення пташенят негативно 
корелює з термінами сінокосу чи затопленням у низин-
них луках (Broyer, 2009).  

Відомо про вплив антропогенного шуму на 
репродуктивні показники птахів, які населяють 
території, розташовані уздовж основних транспортних 
зв’язків (автомагістралі, залізничні колії) (Slabbekoorn 
and Ripmeester, 2008; Barber et al., 2009; Bobyliov et al., 
2014). Загалом негативний вплив шуму дорожнього руху 
на птахів залежить від часового та просторового пере-
кривання з відповідними акустичними звуками (Brumm 
and Slabbekoorn, 2005).  

Птахи використовують різні вокалізації протягом до-
би, проте більшість видів обмежується використанням 
пісні, яка є важливою для територіальної охорони, для 
приваблення самок на світанку (Catchpole and Slater, 
2008) та оцінки якості самця (Holveck and Riebel, 2009). 
Перекриття між піснею на світанку та піками активності 
руху (наприклад, «час пік») можуть бути важливим фак-
тором у з’ясуванні негативного впливу та залежати у 
першу чергу від пори року, відповідно до довготи та 
широти місцевості (Warren et al., 2006). Оцінка 
залежності рівня шуму від часу – важливий крок до 
розуміння, коли шум найсильніше перекривається з во-
кальною активністю птахів (Slabbekoorn and Ripmeester, 
2008; Barber et al., 2009). Просторове перекриття 
найпомітніше для вокалізації птахів на низьких частотах, 

у той час як шум дорожнього руху найгучніший на 
низьких частотах (Pohl et al., 2009), а низькі звуки по-
слаблюються менше з відстанню та щільністю 
рослинності (Padgham, 2004). Птахи можуть сприймати 
шумні території як низькоякісні та намагатися уникати 
таких територій (Slabbekoorn and Ripmeester, 2008).  

Підвищення рівня шуму є причиною фізіологічного 
стресу через зменшення можливостей добувати корм, 
оскільки здобич важче знайти (Schaub et al., 2008), або 
тому, що більше часу доводиться витрачати для вияв-
лення хижаків (Quinn et al., 2006). Шум може впливати 
на зв’язок «батьки – потомство», і дорослі можуть таким 
чином не бути спроможними задовольняти потреби 
пташенят (Leonard and Horn, 2008).  

Передача шуму вуличного руху залежить від 
архітектури будівель навколо автомагістралі, від ґрунту 
та структури рослинності (Bucur, 2006). Шумова 
амплітуда сильно пов’язана зі швидкістю вуличного 
руху (Makarewicz and Kokowski, 2007). Розмір кладки, 
успішність вилуплення та кількість оперених пташенят 
позитивно корелюють зі швидкістю орієнтації птахів у 
шумному просторі. Природний добір може безпосеред-
ньо впливати на зміни особин у вирішенні проблем 
продуктивності (Cauchard et al., 2013).  

Успішність розмноження та благополуччя можуть 
знижуватися, але щільність гніздування залишається 
високою за рахунок компенсації впливу шуму на темпи 
хижацтва (Francis et al., 2009) чи конкуренції за корм 
(Slabbekoorn and Halfwerk, 2009). Міжрічна пластичність 
концентрації кортикостерону у самців була пов’язана з 
наявністю достатньої кількості корму протягом року 
(надлишок або нестача) (Ouyang et al., 2013).  

На території України синиці як група дуплогніздних 
птахів детально вивчені на Поділлі (Matveev, 1998). 
Подібні дослідження не відомі для Харківської області, 
що дає підстави до подальшого вивчення основних ре-
продуктивних показників в урбанізованому ландшафті у 
південній межі Лісостепу. Мета наших досліджень – 
вивчити розмір кладки та успішність розмноження 
синиці великої та синиці блакитної залежно від 
екологічних факторів, задля поліпшення умов існування 
та охорони їх в урболандшафті.  

Матеріал і методи досліджень  

Дослідження проводили протягом 2009–2013 років у 
парках Харкова. Площа зелених масивів міста представ-
лена різними насадженнями, які складають 5200 га, з них 
2500 припадає на лісопарк, який є найбільшою 
лісопарковою зоною України. У 2009–2013 роках ми 
виготовили штучні гніздівлі для дрібних горобце-
подібних птахів, розвісили у парках і скверах міста з 
метою поліпшення їх екологічного стану. Таким чином 
були закладені дослідні ділянки у Центральному парку 
культури та відпочинку імені М. Горького на території 
Харківського лісопарку (37 штучних гніздівель на площі 
близько 5 га), на території Журавлівського гідропарку 
(по 30 штук на двох ділянках по 4 га кожна та 20 – на 
ділянці площею 2 га), 20 штучних гніздівель у лісопарку 
уздовж центральної автомагістралі міста. Всі штучні 
гніздівлі розташовані груповим методом (відстань між 
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гніздівлями 10–15 м), на висоті до 3 м, мали льоток 
діаметром 3 см. Передня стінка у таких штучних 
гніздівель виймається, що полегшує у подальшому їх 
перевірку, яку здійснювали з І декади квітня по ІІ декаду 
липня до 10 разів.  

Знайдено 115 гнізд синиць: 92 великої та 23 
блакитної. Визначення строків розмноження птахів про-
водили за датою відкладання першого яйця. Оцінку ре-
продуктивних показників проводили за такими парамет-
рами: успішність вилуплення (ефективність інкубації), 
успішність постембріонального гніздового періоду та 
успішність гніздування (Paevsky, 1985). Успішність ви-
луплення пташенят визначали за формулою: np/ne·100%; 
де ne – кількість яєць, np – кількість пташенят, які вилу-
пились. Успішність постембріонального гніздового 
періоду визначали за формулою: np2/np1·100%, де np1 – 
кількість пташенят, які вилупилися, np2 – кількість пта-
шенят, які оперились. Причини загибелі потомства 
визначені спостереженням за 83 гніздами синиці 
великої, в яких містилося 585 яєць і 13 гніздами синиці 
блакитної – 123 яйця на всіх ділянках міста Харкова. 
Статистичний аналіз отриманих результатів здійснювали 
з використанням програми Statistica 6.0.  
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Результати та їх обговорення  

У сезон розмноження синиця велика та синиця бла-
китна мають один цикл. Повторні кладки виникають у 
результаті загибелі перших. Розмір кладки може коре-
лювати з датою відкладання яєць, яка опосередковано 
залежить від рівня шуму. Останній має незалежний не-
гативний вплив на розмір кладки у самок, які відкладали 
у середньому на 10% менше яєць через градієнт шуму 
20 дБ. Рівень шуму має негативний вплив на масу опе-
рених пташенят. Високий рівень шуму у квітні корелює 
з низькою кількістю оперених пташенят. Розмір кладки 
може впливати на кількість оперених пташенят. Шум у 
діапазоні частот близько 2 кГц частково покриває ниж-
ню частину пісні великої синиці та має негативний 
вплив на кількість яєць, відкладених самками (Halfwerk 
and Slabbekoorn, 2009).  

У парках міста повні кладки синиці великої (n = 83) 
становлять від 5 до 13 яєць, у середньому 8,9 ± 0,35. 
Найбільшу частку складають 10- (33,5%) та 9-яйцеві 
(16,7%) кладки. Аналіз окремо за кожним із парків пока-
зав, що в Журавлівському гідропарку також переважа-
ють 10- (27,5 %) та 9-яйцеві (15%) кладки. У Лісопарку 
та парку імені М. Горького знайдено більше 11-яйцевих 
кладок (по 3,5% на кожній території), 13-яйцеві (2,5%) 
кладки є винятком і зареєстровані тільки в лісопарку. 

Повні кладки синиці блакитної (n = 13) становлять від 5 
до 14 яєць, у середньому 9,5 ± 0,33. Більшу частку 
містять 10-яйцеві (25,0%) кладки у Журавлівському 
гідропарку та 12-яйцеві (17,5%) у парку імені М. Горько-
го. У Лісопарку знайдені 12-яйцеві (8,0%) та 14-яйцеві 
(8,0%) кладки (табл. 1).  

На успішність розмноження птахів впливають фак-
тори зовнішнього середовища та внутрішньопопуляційні 
чинники. До перших можна віднести хижацтво, погодні 
умови, ресурси корму, строки розмноження, гніздовий 
паразитизм, до других – ембріональну смертність, вік 
батьків і сталість пар, щільність популяції та соціально 
зумовлену смертність пташенят, ступінь розвитку 
полігамії у популяції та інші особливості шлюбних сис-
тем. Під успішністю розмноження розуміють ступінь 
збереження яєць і пташенят до моменту вильоту із гнізд. 
На території Парку імені М. Горького та Лісопарку 
середній показник успішності розмноження синиці 
великої становить 64,4% (n = 110), що складає 5,1 ± 0,75 
пташеняти, які злетіли із гнізда на одну пару птахів; у 
синиці блакитної – 92,3% (n = 50) та 11,5 ± 0,17 
відповідно. В окремі роки у синиці великої цей показник 
може змінюватись від 42,3% (n = 26, 2,7 ± 0,47 на одну 
пару) у 2012 до 85,7% (n = 35, 6,0 ± 0,62 на одну пару) у 
2013 році (табл. 1, рис.).  

На території Журавлівського гідропарку середній по-
казник успішності розмноження синиці великої стано-
вить 76,9% (n = 475, 5,3 ± 0,25 на одну пару птахів), у 
синиці блакитної – 75,5% (n = 73, 6,1 ± 0,25 на одну пару 
птахів, які приступили до розмноження). В окремі роки у 
синиці великої цей показник може змінюватись від 
58,2% (n = 67, 3,6 ± 0,32 на одну пару) у 2013 до 93,0% 
(n = 201, 6,7 ± 0,34 на одну пару) у 2010 році; у синиці 
блакитної – від 77,8% (n = 9, 7,0 ± 0,43 на одну пару) у 
2013 до 100,0% (n = 34, 11,3 ± 0,08 на одну пару) у 
2010 році (табл. 2).  

Успішність розмноження синиць протягом 2010–
2013 років на території Харкова висока та стабільна – 
85,1% (n = 552) у синиці великої та 84,0% (n = 112) у 
синиці блакитної. У середньому на одну пару синиці 
великої з гнізда злітає 5,1 ± 0,16, у синиці блакитної – 8,5 
± 0,38 пташеняти. Виявлено залежність зменшення ус-
пішності розмноження у синиці великої протягом існу-
вання штучної популяції: у Журавлівському гідропарку 
у рік розміщення штучних гніздівель із гнізд злетіло у 
середньому 6,7 ± 0,12 пташеняти на одну пару, упро-
довж чотирьох років ця величина зменшилась майже 
удвічі – до 3,6 ± 0,15 (Р < 0,05). Для синиці блакитної 
такої залежності не виявлено (табл. 2).  

Таблиця 1  
Хронологічна мінливість успішності та продуктивності розмноження (x ± Sx) синиці великої та синиці блакитної  

на території Парку імені М. Горького та Лісопарку, 2011–2013 рр.  

Parus major P. caeruleus 
вилупилось пташенят вилетіло пташенят вилупилось пташенят вилетіло пташенят Рік 

n  
середній 
розмір 
кладки % 

у середньому  
на одну пару 

% 
у середньому 
на одну пару 

n 
середній 
розмір 
кладки % 

у середньому  
на одну пару 

% 
у середньому 
на одну пару

2011 5 9,8 ± 0,35 73,5 7,2 ± 0,50 65,3 6,4 ± 0,42 1 12,0 100,0 12,0 100,0 12,0 
2012 4 6,5 ± 0,23 61,5 4,0 ± 0,45 42,3 2,7 ± 0,47 1 12,0 100,0 12,0 100,0 12,0 
2013 5 7,0 ± 0,40 85,7 6,0 ± 0,35 85,7 6,0 ± 0,62 2 13,0 76,9 10,0 76,9 10,0 
Разом 14 110 73,6 5,8 ± 0,80 64,4 5,1 ± 0,75 4 12,5 ± 0,30 92,3 11,5 ± 0,25 92,3 11,5 ± 0,25 
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Таблиця 2  
Хронологічна мінливість успішності та продуктивності розмноження (x ± Sx) синиці великої та синиці блакитної  

на території Журавлівського гідропарку, 2010–2013 рр.  

Parus major P. caeruleus 
вилупилось пташенят вилетіло пташенят вилупилось пташенят вилетіло пташенят Рік 

n 
середній 
розмір 
кладки  % 

у середньому  
на одну пару 

 % 
у середньому 
на одну пару 

n
середній 
розмір 
кладки  % 

у середньому  
на одну пару 

 % 
у середньому 
на одну пару

2010 28 7,2 ± 0,54 93,03 6,7 ± 0,34 93,03 6,7 ± 0,34 3 11,3 100,0 11.0 100,0 11,3 
2011 20 7,5 ± 0,37 83,9 6,3 ± 0,75 83,9 6,3 ± 0,75 2 5,0 80,0 4.0 80,0 4,0 
2012 10 5,8 ± 0,45 72,4 4,2 ± 0,67 72,4 4,2 ± 0,67 3 6,7 45,0 3.0 45,0 3,0 
2013 11 6,1 ± 0,39 80,6 4,9 ± 0,32 58,2 3,6 ± 0,32 1 9,0 77,8 7.0 77,8 7,0 
Разом 69 6,9 ± 0,65 82,5 5,7 ± 0,25 76,9 5,3 ± 0,25 9 8,1 ± 0,18 75,7 6.1 ± 0.25 75,7 6,1 ± 0,25 
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Рис. Хронологічна мінливість успішності розмноження синиці великої на території м. Харків, 2010 2013 рр.  
 

Продуктивність розмноження синиці великої упро-
довж репродуктивного періоду змінюється за рахунок 
початку яйцевідкладання, кормових умов і піку розмно-
ження хижаків. В особин із високою вихідною концент-
рацією кортикостерону на початку розмноження у бере-
зні була найвища кількість вилуплених пташенят на рік; 
у травні особини з низьким рівнем кортикостерону мали 
найвищу успішність розмноження. Крім цього, особини, 
які відображають сильну сезонну пластичність в основ-
ній лінії концентрації кортикостерону (висока у березні 
та низька у травні), мають найвищу успішність розмно-
ження кожного року (Ouyang et al., 2013).  

На території парків Харкова у синиці великої проду-
ктивними виявилися кладки третьої декади квітня – 
89,7% (n = 40, 8,9 ± 0,78 пташеняти на одну пару). Висо-
кий показник розмноження синиці великої у першій та 
другій декадах червня вважали за виняток через незнач-
ну вибірку (табл. 3). У випадку біциклічного гніздування 
синиці великої в Анталії (північна Туреччина) середня 

кількість оперених пташенят у парі достовірно вища у 
перших виводках (Р < 0,05). Однакове співвідношення у 
виводку самців і самок (0,53 / 0,47), є результатом збала-
нсованого статевого співвідношення, яке передбачає 
стабільну структуру популяції (Bekir and Tamer, 2012).  

Кладки з оптимальним розміром забезпечують 
оптимальний рівень успішності (Lack, 1968). Аналіз 
успішності розмноження синиці великої від розміру 
кладки на територіях парків Харкова показав, що 
найпродуктивнішими були 10-яйцеві кладки. Частка 
пташенят, які залишили гнізда становила 98,3% (9,8 ± 
0,18 на одну пару). В окремі роки частка пташенят, які 
залишили гнізда була 76,7% при розмірі у п’ять яєць 
(3,8 ± 0,17 пташенят). При 100% успішності розмно-
ження 6-яйцевих кладок пташенят злітало також 
значно менше, ніж при 10-яйцевих кладках. 13-яйцеві 
кладки були малочисельними, тому ми їх не 
враховували (табл. 4).  

Таблиця 3  
Успішність розмноження синиці великої (x ± Sx) залежно від строків яйцевідкладання  

на території парків Харкова, 2010–2013 рр.  

Вилупилось пташенят Вилетіло пташенят 
Кількість Строки початку  

відкладання яєць  
кладок яєць у гніздах 

частка від вихідного 
числа яєць, % 

у середньому  
на одну пару 

частка від вихідного 
числа яєць, % 

у середньому 
на одну пару

21.04–30.04 40 397 93,5 9,3 ± 0,56 89, 7 8,9 ± 0,78 
01.05–10.05 8 71 76,1 6,8 ± 0,45 69,0 6,1 ± 0,57 
11.05–20.05 5 29 75,9 4,4 ± 0,60 62,1 3,6 ± 0,45 
21.05–31.05 6 40 67,5 4,4 ± 0,33 67,5 4,4 ± 0,33 
01.06–11.06 1 10 100,0 10,0 100,0 10,0 
11.06–20.06 1 5 100,0 5,0 100,0 5,0 
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Таблиця 4  
Успішність розмноження синиці великої (x ± Sx) залежно від розміру кладки  

на території парків Харкова, 2010–2013 рр.  

Кількість Вилупилося пташенят Вилетіло пташенят 
Розмір кладки 

кладок яєць у гніздах 
частка від  

відкладених яєць, % 
у середньому  
на одну пару 

частка від 
відкладених яєць, % 

у середньому 
на одну пару

5 6 30 92,0 4,6 ± 0,22 76,7 3,8 ± 0,18 
6 5 30 100,0 6,0 ± 0,23 100,0 6,0 ± 0,23 
7 4 28 81,0 5,7 ± 0,34 60,7 4,2 ± 0,28 
8 6 48 91,7 7,3 ± 0,45 91,7 7,3 ± 0,45 
9 10 90 85,6 7,7 ± 0,33 85,6 7,7 ± 0,33 
10 18 180 98,3 9,8 ± 0,22 98,3 9,8 ± 0,22 
11 7 77 78,8 8,7 ± 0,36 78,8 8,7 ± 0,36 
12 4 48 91,7 11,0 ± 0,35 72,2 8,7 ± 0,18 
13 1 13 92,3 12,0 92,3 12,0 

 
 

Загалом закритогніздні види птахів мають високу 
частку успішності розмноження, бо гніздо розміщене у 
захищеному просторі. Успішність розмноження синиць 
великої та блакитної, як і інших дуплогніздних птахів, 
гнізда яких захищені від хижаків і впливу 
несприятливих абіотичних факторів, стабільно висока в 
усіх парках міста. Безумовно, оцінюючи успішність 
розмноження, не можна виключати впливу 
антропогенного шуму (Slabbekoorn and Ripmeester, 
2008), оскільки більшість підданих впливу шуму 
територій розташовані уздовж основних транспортних 
автомагістралей (Barber et al., 2009). Таким чином, 
стабільність структури популяцій синиць в 
урболандшафті забезпечується збалансованим статевим 
співвідношенням особин (Bekir and Tamer, 2012) з 
високими показниками продуктивності відкладання яєць 
та успішності розмноження. 

Висновки  

У парках міста повні кладки синиць великої та 
блакитної у середньому становлять 8,9 ± 0,35 та 9,5 ± 
0,33 відповідно. У синиці великої найбільшу частку 
складають 10- (33,5%) та 9-яйцеві (16,7%) кладки. У 
синиці блакитної переважають 10-яйцеві (25,0%) кладки 
в Журавлівському гідропарку та 12-яйцеві (17,5%) – у 
парку імені М. Горького. Середній показник успішності 
розмноження на території міста складає 85,1% у синиці 
великої та 84,0% у синиці блакитної. У середньому на 
одну пару із гнізда злітає 5,1 ± 0,16 у синиці великої та 
8,5 ± 0,38 пташенят у синиці блакитної.  

Протягом існування популяції синиці великої 
виявлене зменшення успішності розмноження: у 
Журавлівському гідропарку у рік розміщення штучних 
гніздівель із гнізд злетіло у середньому 6,7 ± 0,12 
пташенят на одну пару, упродовж чотирьох років ця 
величина достовірно зменшилась майже удвічі – 3,6 ± 
0,15 (Р < 0,05). У синиці блакитної такої залежності не 
виявлено. Найпродуктивнішими у синиці великої 
виявилися кладки третьої декади квітня – 89,7% (8,9 ± 
0,78 пташенят на одну пару). Найуспішнішими є 10-
яйцеві кладки, частка зльоту пташенят для яких 
становила 98,3% (9,8 ± 0,18 на одну пару).  
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