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Počas hniezdnych sezón v r. 2001 a 2002 sme 
sa venovali výskumu hniezdnej biológie penice 
čiernohlavej (Sylvia atricapilla) vo vetrolamoch 
juhozápadného Slovenska, kde patrí medzi 
charakteristické hniezdiče s eudominantným 
zastúpením v hniezdnom spoločenstve. Jej 
hustota tu dosahuje hodnotu priemerne 22,9 
páru/ 10 ha (Némethová et al. 1998).

Počas tejto doby sa podarilo nájsť 152 
hniezd tohto druhu a zmerať 584 vajec. 
Priemerná veľkosť vajec bola 19,5 × 14,7 mm, 
pričom najkratšie zmerané vajce malo 13,9 
mm a najužšie 12,9 mm. Tvar väčšiny vajec 
bol klasicky vajcovitý, niekedy oválny a len vo 
veľmi málo prípadoch takmer guľatý. Vajcia (z 
rôznych znášok) sa líšili aj svojím zafarbením 
a škvrnitosťou, ale len v rozsahu známom aj 
z literatúry. Základná farba vajec bola sivá alebo 
slabohnedá, zriedkavo červenkastá. 

Škvrny na vajciach boli prevažne sivasté 
alebo sivohnedé, na vajciach s načervenalým 
základom hnedé s červenkastým nádychom. 
Škvrny boli rozpité, neostro ohraničené a kon-
centrované viac na strane tupého konca vajca, 
ale ani v jednom prípade sme nenašli vajce 
so škvrnami skoncentrovanými do venčeka. 
Naopak, v niekoľkých hniezdach boli vajcia 
takmer úplne (alebo úplne) bez škvŕn so slabo 
sivým, alebo maslovo bielym podkladom.

Dňa 9. 5. 2001 sme našli hniezdo penice 
čiernohlavej (obaja rodičia boli pri hniezde 
pozorovaní) s extrémne malým a výrazne 
odlišne sfarbeným vajcom, merajúcim len 
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10,2 × 8,7 mm. Bolo oválneho tvaru s výrazne 
tmavohnedo-červenou kresbou, s nahustený-
mi malými škvrnami rozptýlenými po celom 
povrchu. Okrem neho znáška pozostávala 
ešte z dvoch vajec normálnej veľkosti (19,8 × 
13,9 mm a 18, 6 × 13,9 mm) a bežného sfarbe-
nia. Na rozdiel od extrémne malého vajca, z kto-
rého sa prirodzene nič nevyliahlo, z obidvoch 
väčších sa vyliahli mláďatá, ktoré aj úspešne 
vyleteli.

Priemerná veľkosť vajec zistená z tejto 
vzorky zodpovedala známym údajom z našej aj 
svetovej literatúry (Matoušek 1956, Makatsch 
1976, Ferianc 1977, Hudec 1983, Glutz & 
Bauer 1991, Dolenec 1994). Prípady znesenia 
vajec penice čiernohlavej s výrazne menšími 
rozmermi sú však známe. Makatsch (1976) 
opisuje dve malé vajcia s rozmermi 14,7 × 
12,1 mm a 12,9 × 11,0 mm. Ešte menšie vajce 
tohto druhu je spomenuté v práci Glutza & 
Bauera (1991) s rozmermi 12,44 × 9,1 mm. 
Vzácna produkcia extrémne malých vajec bez 
žĺtka s červenkastým sfarbením, bola zistená 
aj pri iných druhoch vtákov (napr. Luscinia 
megarhynchos, Kaňuščák 2004). Napriek týmto 
údajom, je vyššie popísané vajce penice čier-
nohlavej najmenšie z pomedzi nám známych 
literárnych údajov.
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