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Hnízdìní vlatovky obecné (Hirundo rustica)
pod mostem a poznámky k pøíèinám jejich úbytku
Breeding of the Swallow (Hirundo rustica) under a bridge and few
comments on causes of their decline
Ladislav Jasso
Proseè 25, 513 01 Semily

Vlatovka obecná (Hirundo rustica) se vyskytuje na celém území naeho státu. Hnízdí na lidských stavbách od níin a do hor, kde je vak ménì
poèetná. Kromì hnízd postavených nejèastìji uvnitø budov (chlévy,
chodby) staví svá hnízda i na zevních stìnách a výjimeènì i pod mosty
(ASTNÝ et al 1996).
Dne 15. srpna 2003 jsem nalezl hnízdo vlatovky obecné se 4 asi desetidenními mláïaty pod mostem pøes øeku Jizeru v centru Semil. Hnízdo bylo
postaveno bez opory na plastové odpadní rouøe asi 5 m vysoko nad hladinou øeky. Podle bohatì potøísnìné roury jsem usoudil, e se jednalo
o mláïata z druhé snùky. Pravdìpodobnì se jedná o první pozorování
tohoto zpùsobu hnízdìní v Podkrkonoí a je obdivuhodné, e se hnízdo
udrelo na hladké plastové rouøe i pøesto, e po mostì dennì pøejede nìkolik stovek automobilù vèetnì autobusù a tìkých nákladních vozù, kteøí
jistì zpùsobují vibrace celé stavby.
Otázkou je, proè vlatovky na takovýchto netypických a pro nì ménì
vhodných místech hnízdí. Shodou okolností jsem se v tomto roce hnízdní
biologií vlatovek v okolí Semil zabýval. Odhaduji, e v roce 2003 na Semilsku hnízdilo okolo 80% vlatovek ve chlévech zemìdìlských drustev
a jenom asi 20% ve stodolách, dílnách nebo chlévech a chodbách rodinných domù. V souèasné dobì vlatovky nenacházejí na vesnicích a ve
mìstech dostatek hnízdních pøíleitostí a hledají si vhodná místa tøeba i pod
mosty (MACH 1997).
O tom, e mùe být skuteènì jednou z pøíèin úbytku vlatovek nií
nabídka hnízdních moností, jsem se pøesvìdèil pøímo v místì svého bydlitì. Na jaøe letoního roku pøilétlo k nám na vesnici 7 párù vlatovek.
Jeden pár se opìt uhnízdil u mì v chodbì na lampì, 3 páry u souseda
v dílnì, dalí pár v garái na lampì a 1 pár u dalího souseda v bývalém
chlévì. Je zajímavé, e se vlatovky usadily jenom tam, kde se jetì donedávna choval ve chlévì hovìzí dobytek. Sedmý pár dlouho hledal vhodné
místo ke hnízdìní a kdy u ho nael, majitel hnízdo shodil a okno do místnosti natrvalo zavøel. Tento pár jsem snadno rozeznával podle sameèka,
který mìl na pravé stranì zkrácenou ocasní vidlici. A teprve v polovinì
èervence, kdy moje domácí vlatovky vyvedly mláïata, nastìhoval se
tento pár k nám do chodby a bìhem 5 dnù si postavil nové hnízdo. Za dalí
4 dny byla v hnízdì 3 vajíèka a 10. 8. se z nich vylíhla 3 mláïata. Ta byla
zdárnì 1. záøí 2003 vyvedena. Jsem proto pøesvìdèen, e nedostatek hnízdních pøíleitostí je jednou z pøíèin úbytku vlatovek obecných u nás.
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Souhrn
V práci je popsán netypický zpùsob umístìní hnízda vlatovky obecné
na plastové rouøe pod frekventovaným silnièním mostem v centru Semil
(SV Èechy). Dále je diskutována pøíèina úbytku vlatovek v posledních
letech. Autor se domnívá na základì vlastních zkueností, e nejvìtí vliv
na sniování hnízdících párù má zmìna ivotního stylu na venkovì a úbytek hnízdních pøíleitostí.
Summary

A nest of the Swallow placed on a plastic tube under a very busy bridge in the centre
of Semily town (north-eastern Bohemia) is described in the paper. Further, the author
discusses causes of the Swallow population decline during recent years. On a basis of his
own experiences he believes that the number of breeding pairs declines mainly due to
changes in life style in the country and breeding opportunities decline.
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