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třeba poznamenat, že výsledky zjištěné u bud-
kové populace dutinových ptáků se budou více 
či méně lišit od poměrů v divoké populaci.

Poděkování
Velká část nových budek byla zakoupena LZ Bystřice pod 
Hostýnem díky porozumění p. Vašíka. Rovněž údržba 
stávajících linií budek byla finančně podpořena touto
organizací.
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v hnízdě rehka domácího (Phoenicurus ochruros)
Notes to nesting of Barn Swallow (Hirundo rustica)  
in Black Redstart’s (Phoenicurus ochruros) nests
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I když rehek domácí využívá ke hnízdění vlaš-
tovčí hnízda celkem pravidelně, u vlaštovky 
obecné je použití rehčího hnízda skutečně jev 
ojedinělý, a proto si zaslouží větší pozornost 
(napr. Brinke 2005). Za 40 let mé ornitologické 
praxe mám ve svých poznámkách pouze dva 

záznamy takového hnízdění z jižního Slovenska 
ze Štúrova a Kamenice nad Hronom.

V objektech místní fary ve Štúrově sleduji 
hnízdění vlaštovek od r. 1977. Dva až tři páry 
zde hnízdí pravidelně v přístavku, používaném 
jako skladiště, na stropních trámech ve výšce 
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3,5 m a 1 pár v chodbě do sklepa na zdi ve 
výšce 2,5 m. Do r. 2006 jsem na této lokalitě 
kroužkoval mladé vlaštovky na 40 hnízdech. Od 
r. 1988 ve stejných objektech sleduji i hnízdění 
rehků domácích, kteří zde, celkem pravidelně, 
hnízdili dvakrát do roka. V létech 1995 a 2005 
jsem zaznamenal až tři hnízdění v roce, přičemž 
ptáci pravidelně obsazovali i hnízda vlaštovek. 
Z 19 kontrolovaných hnízd bylo 12 krát použité 
přímo vlaštovčí hnízdo, 5 krát si rehkové posta-
vili vlastní hnízdo na podložce u starého hnízda 
vlaštovek a pouze 2 krát bylo hnízdo umístěné 
na rohové poličce na květy.

Hnízdění vlaštovky obecné v hnízdě rehka 
domácícho jsem na této lokalitě zaznamenal 
v roce 1989. Dne 10. 5. jsem zde kroužkoval 
4 asi 12 denní mláďata rehků v hnízdě na pod-
ložce vedle starého hnízda vlaštovek. Při další 
kontrole dne 22. 6. jsem však už v tomto hnízdě 
nalezl 5 mláďat vlaštovky ve stáří 9 dnů. Ptáci 
pravděpodobně použily toto hnízdo, když reh-
kové obsadili jejich hnízdo ke svému druhému 
hnízdění. Hnízdo bylo vystlané novou výstelkou 
a pouze na jeho okraji bylo, jakoby symbolicky, 
přilepeno několik hrudek bláta. 

Druhý, snad ještě zajímavější případ, kdy 
vlaštovky zahnízdily v hnízdě rehka domácího 
mám zaznamenán z Kamenice nad Hronom, 
z chatové osady na úpatí Kováčovských kopců. 
V roce 1989 si pár rehka domácího postavil 
hnízdo v kouřovodu odstavených kamen. 
Protože majitel potřeboval kamna přenést do 
jiné místnosti, umístnil jsem o 2 metry dále 
pod strop polootevřenou budku (rehkovník) 
o rozměrech 15 × 15 × 15 cm s přední stěnou 
ze dvou třetin otevřenou. Do budky jsem pak 
17. 4. přemístil celé hnízdo s násadou 5 vajec. 

Samice změnu bez problému přijala a 5. 5. jsem 
zde kroužkoval 3 mladé ve stáří 7 dní. Budku 
pak ptáci použili ještě i k druhému hnízdění a 
15. 6. jsem kroužkoval další 4 mladé opět 7 
denní. V následujícím roce 1990 jsem se do této 
stavby dostal až 26. 6. a ke svému překvapení 
jsem v budce nalezl 4 mladé vlaštovky, asi 7–8 
denní. Rehkové tohoto roku obsadili hnízdo 
vlaštovek umístěné na stropním trámu cca o 
3 m dále a vyvedli zde, ve dvou hnízděních 5 
+ 5 mláďat. Zřejmě z tohoto důvodu byly vlaš-
tovky nuceny obsadit hnízdo rehků. Stejně, jako 
v případě ze Štúrova byla do hnízda nanesena 
nová výstelka a na přední straně budky bylo 
přilepeno několik hrudek bláta. 

Uvedené případy jsou zajímavým důkazem 
přizpůsobivosti ptáků. Domnívám se, že pokud 
vlaštovky najdou svoje hnízdo obsazené, nebo 
je jejich hnízdo poškozené, jsou někdy, z časo-
vých důvodů nuceny a schopny obsadit i hnízdo 
jiného druhu, pokud je vhodně umístěné pod 
stropem místnosti. Zvláště asi v případě, kdy je 
dlouhodobě suché počasí a ptáci nemají mož-
nost nalézt v blízkém okolí hnízdiště dostatek 
vhodného bláta ke stavbě nového, vlastního 
hnízda. Případ z Kamenice nad Hronom pou-
kazuje i nato, že v nutných případech je možné 
úspěšně přemístit hnízdo rehků domácích 
i s násadou vajec a tak jim pomoci k úspěšnému 
vyhnízdění.
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