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Trsteniarik škriekavý (Acrocephalus arundina-
ceus) patrí k typickým obyvateľom pobrežnej 
vegetácie mŕtvych ramien riek, rybníkov, od-
vodňovacích kanálov a močiarov s väčšími vod-
nými plochami. Na Slovensku hniezdi hlavne 
v nížinatých oblastiach v Borskej, Podunajskej 
a Východoslovenskej nížine (Trnka 2002). 
Hlavné obdobie hniezdenia tohto druhu u nás 
pripadá pritom na druhú polovicu mája a na 
jún a môže sa predĺžiť až do konca júla (Hudec 
1983). Neskoršie hniezdenia sú zväčša náhradné 
alebo druhé. Otázka druhého hniezdenia trste-
niarika škriekavého v jednej sezóne nie je však 
doteraz u nás ani v strednej Európe dostatočne 
preskúmaná. Druhé hniezdenie bolo preukáza-
né v Poľsku a Švajčiarsku, kde podiel týchto 
prípadov predstavoval cca 5 až 8 % (Dyrcz 
1981, Glutz von Blotzheim & Bauer 1991). 
Z Česka a Slovenska druhé hniezdenie trstenia-
rikov škriekavých pripúšťajú Havlín (1971) 
a Kalivodová (1971), konkrétne dôkazy však 
chýbajú. Avšak vzhľadom na zložitý systém 
párenia (fakultatívna polygýnia, Hasselquist 
1998, Leisler & Wink 2000, Trnka & Prokop 
2010a), vnútrosezónne zmeny teritórií a časové 
rozdiely v hniezdení je možné dve hniezdenia 
toho istého páru resp. samice v jednej sezóne 
exaktne preukázať u trsteniarikov škriekavých 

len na základe pozorovania alebo odchytu 
jednoznačne identifikovateľných (značených)
jedincov pri hniezde.

V rokoch 2009–2011 sme v rámci intenzív-
neho výskumu hniezdnej biológie a správania 
trsteniarika škriekavého na rybníkoch pri 
Štúrove (47° 51´ s. š., 18° 36´ v. d., 115 m n. 
m.) a Hornej Krupej (48° 29´ s. š., 17° 32´ v. d., 
206 m n. m.) realizovali aj pravidelný odchyt, 
krúžkovanie a kontroly všetkých hniezdiacich 
samíc. Podrobnejší opis lokalít a metodika sú 
uvedené v prácach Trnka & Prokop (2010a, 
b). Samice sme odchytávali priamo pri ich 
hniezdach. Takto sme v sledovaných lokali-
tách identifikovali celkovo 112 samíc (56 v roku
2009, 27 v roku 2010 a 29 v roku 2011), ktoré 
v danom roku aspoň raz úspešne vyhniezdili. 
Tento počet možno pokladať za 90–95 % cel-
kového stavu populácie v daných lokalitách. 
Zo všetkých kontrolovaných samíc však druhé 
hniezdenie v rámci jednej sezóny bolo jedno-
značne preukázané len u troch (2,7 %). Z toho 
v roku 2009 dvakrát úspešne hniezdili dve sa-
mice (3,6 %) a v roku 2011 jedna samica (3,5 %, 
tab. 1). V dvoch prípadoch samice zahniezdili 
druhýkrát s tým istým samcom, v treťom prí-
pade s iným samcom. Časový rozdiel medzi 
začiatkom znášania vajec v prvom a druhom 
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hniezdení bol 37, 49 a 53 dní, čo zodpovedá aj 
výsledkom Wüsta (ex Glutz von Blotzheim & 
Bauer 1991), ktorý uvádza z Bavorska rozdiel 
43–50 dní. Podobne na južnej Morave zazname-
nali v roku 2009 M. Požgayová a P. Procházka 
(in litt.) druhé hniezdenie trsteniarika škrieka-
vého len u dvoch samíc (1,9 %) a v roku 2011 
u štyroch samíc (4,8 %). 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že podobne 
ako v iných lokalitách v strednej Európe i na 
Slovensku sú pravdepodobne dve hniezdenia trs-
teniarikov škriekavých v jednej sezóne vzácne. 
V tomto zmysle je preto potrebné prehodnotiť 
aj doterajšie údaje. 

Otázkou je, prečo potom tento druh napriek 
niektorým pozitívnym trendom akým je napr. 
predlžovanie hniezdnej sezóny v dôsledku 
globálneho otepľovania nehniezdi dvakrát 
v danej sezóne častejšie? Takýto vplyv klima-
tických zmien sa v posledných desaťročiach 
v niektorých sledovaných populáciách tohto 
druhu prejavil napr. posunom dátumu najskor-
ších hniezdení, či celej doby hniezdenia alebo 
zvýšeným počtom vajec v násadách a vyššou 
produkciou mláďat (Schaefer et al. 2006, 
Dyrcz & Halupka 2009). Vysvetlenie možno 
vidieť v pomerne vysokej miere kukučieho 
parazitizmu, predácie vajec a vnútrodruhovej 
infanticíde (Hansson et al 1997, Moskát & 
Honza 2002, Batáry et al. 2004, Trnka et al. 
2009) zistenej i v nami sledovaných lokalitách 
(Trnka et al. 2010, Trnka & Prokop 2011a, 
b), ktoré výrazne znižujú možnosti druhého 
hniezdenia. Významný vplyv na to má však aj 
samotný spôsob rozmnožovania trsteniarikov 
škriekavých, u ktorých sa na stavbe hniezda 
a inkubácii vajec zúčastňuje výhradne samica 
a táto preberá na seba i najväčší podiel pri kŕ-
mení a obrane mláďat (Glutz von Blotzheim & 

Bauer 1991, Sejberg et al. 2000, Trnka & Prokop 
2010b). Z tohto dôvodu je ďalšie hniezdenie pre 
ne energeticky náročné a nákladné a preto čas-
tejšie prípady druhého hniezdenia trsteniarika 
škriekavého v našich podmienkach nemožno 
asi očakávať ani v budúcnosti. 
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samica vek hniezdenie doba hniezdenia počet vajec počet mláďat
female age breeding laying date number of eggs number of young
N010910 +1K 1 13. 5. 2009 5 2

2 30. 6. 2009 4 2
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2 19. 6. 2009 4 4
N011132 +3K 1 13. 5. 2011 4 4

2 5. 7. 2011 4 3
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