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Zaujímavosti z hniezdenia brhlíka lesného (Sitta europaea),
belorítky domovej (Delichon urbica) a lastovičky domovej
(Hirundo rustica)
Breeding curiosities in Nuthatch (Sitta europaea), House Martin
(Delichon urbica) and Barn Swallow (Hirundo rustica)
Štefan DANKO
Jána Švermu 1, 071 01 Michalovce, Slovensko; danko@gecom.sk

Je známe, že brhlíky hniezdia v dutinách stromov buď po ďatľoch, žlnách, v búdkach alebo
aj v prirodzených dutinách. Vletový otvor si
zamurujú pomocou hliny na im vhodný priemer. Väčšinou sú to len tenké, niekoľko mm
alebo cm široké pásy okolo vletového otvoru
(Glutz von Blotzheim & Bauer 1993). V dvoch
prípadoch som však našiel zamurované vchody
do dutín nezvyčajných rozmerov. Jednu prirodzenú dutinu som našiel 18. 2. 1968 v breze
pri Nižnom Orlíku (DFS 6695) v Ondavskej
Tichodroma 20 (2008)

vrchovine. Pôvodný otvor mal hruškovitý tvar
rozmerov 13×25 cm. Brhlíky ho zamurovali na
ﬁnálny vletový otvor 25 mm a hrúbku hlinenej
steny 8 cm. Ešte výkonnejšiu murársku prácu
ale vykonal pár brhlíkov, ktorý pri Priekope
(7299) vo Vihorlatských vrchoch zamuroval
vletový otvor do búdky pre sovy dlhochvosté
rozmerov 20×35 cm. Otvorením búdky by
som však hlinu poškodil, preto som nemohol
vidieť aká bola hrúbka steny a kde umiestnili
svoje hniezdo na dne búdky rozmerov 35×35
101

Obr. 1. Hniezdo Hirundo rustica dostavané Delichon urbica.
Jazero Izra, 12. 5. 1997 (Foto. Š. Danko).
Fig. 1. The nest of Hirundo rustica completed by Delichon
urbica. Jazero Izra lake, May 12, 1997 (Photo by Š. Danko).

cm. Ďalšie neobyčajné hniezdenie som zistil
v mestskom parku pri Zemplínskom múzeu
v Michalovciach (7297), kde hniezdil pár brhlíkov v stene domu. Poškodenú omietku si taktiež
upravili pomocou hliny.
So stavebnou zvláštnosťou som sa stretol aj
u belorítok. V r. 1993 si postavil hniezdo pár lastovičiek taktiež nezvyčajne, teda nie vo vnútri
nejakej miestnosti domu, ale zvonku na drevenú
hradu domu pod rímsou (Priekopa, 7299). Po
ich vyhniezdení prileteli belorítky, hniezdo
lastovičiek dostavali podľa svojho spôsobu a začiatkom augusta z neho vyviedli svoje mláďatá.
S takým istým spôsobom „dvojdomku“ lastovička – belorítka som sa stretol pri jazere Izra
neďaleko Slanskej Huty v Slanských vrchoch
(7494). Na jednej z chát som našiel také hniezdo 12. 5. 1997 (obr. 1). Hniezdenie lastovičiek
zvonku pod rímsami budov som zistil aj v auguste r. 1983 v Remetských Hámroch (7199)
pod úpätím Vihorlatských vrchov. Zaujímavé
ale bolo to, že lastovičky v tom roku v tejto
dedine hniezdili skoro v každom osvetľovacom
telese neónových lámp na uliciach, na ktorých
chýbali kryty. V noci na ne z bezprostrednej
blízkosti svietili neónové svietidlá. Ešte zaujímavejšie bolo to, že hniezdili skoro v každom
amplióne miestneho rozhlasu práve na zadnej
dierkovanej strane, odkiaľ vychádzal pre ne

a ich mláďatá denne zrejme ohlušujúci hluk
pri hlásení správ pre občanov. Zvláštne hniezda
si stavali lastovičky v plechovej kačičiarni na
iňačovských rybníkoch (7398) v 80. rokoch 20.
storočia, ktoré stavali zvnútra pod štítom strechy
na paralelne a vodorovne zavesených kábloch
elektrického vedenia, pričom hniezda boli úplne
okrúhle, pripomínajúce tanier alebo misku.
V našej ornitologickej literatúre som sa
s takými prípadmi hniezdenia spomenutých
troch druhov spevavcov stretol len ojedinele.
O dvojitom hniezde lastovičky a belorítky písal
Sládek (1965), ktoré postavili na sklenenú guľu
osvetlovacieho telesa. Aj z toho dvojhniezda
úspešne vyleteli mladé belorítky. O hniezdení
brhlíka v stene budovy písal Pohle (1969), niekoľko takých prípadov sa spomína v diele Glutz
von Blotzheim & Bauer (1993). O hniezdení
lastovičiek mimo uzavretých miestností písali
Knolle & Neuhaus (1970) a Ringleben (1970).
O prispôsobení sa lastovičiek na hluk píše
Novák (1986), keď jeden pár si postavil hniezdo
v strojovni stolárskej dielne. Hniezdenie pod
cestnými mostami som zistil napr. pri Tibave
(7299) a Iňačovciach (7398), ale tento spôsob
sa publikoval už veľakrát v našej i zahraničnej
literatúre.
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