Zachovejme populaci
jiřiček a vlaštovek v obci
Název projektu: Hnízda a hnízdní věž pro jiřičky a vlaštovky
Zpracovala Eva Růžičková a Marie Hejsková

Anotace
Cílem tohoto projektu je zlepšení soužití mezi lidmi a ptáky vázanými na
lidská sídla a podpora jejich populace a to pomocí:
-

hnízdní věže pro jiřičky na vhodném obecním pozemku

-

pořízení podložky pod hnízda pro zachycení trusu a umělých hnízd k
umístění na žádané místo pro zájemce z řad občanů

Tematická oblast

Zábava, životní prostředí

Popis projektu
V březnu přilétají první jiřičky a vlaštovky z daleké Afriky k nám do obce. Vracejí se zpět na místo,
kde se narodily nebo kde předešlý rok hnízdily. Jsou to praví poslové jara a věrní společníci, kteří nám
pomáhají od komárů a dalšího hmyzu.

Tito ptáci jsou však v ohrožení. S úbytkem hospodářských budov a přibývajícím počtem opravených,
zateplených fasád ubývá bezpečných hnízdišť a úkrytů. I když je shazování hnízd zakázáno, lidé to
bohužel často dělají.
Může se stát, že si vlaštovky či jiřičky postaví hnízdo na tom pro vás nejméně vhodném místě. Trus
vám z hnízda padá na schody nad vstupem či na kola v průjezdu. I toto má řešení: můžete jim
nabídnout umělé hnízdo na jiném, vhodnějším místě nebo umístit pod stávající hnízdo podložku
zachycující trus.
V rámci participativního rozpočtu bych chtěla jiřičkám nabídnout hnízdní věž a pro zájemce z řad
občanů pak možnost přijít si pro hnízdo nebo podložku pro vlaštovky či jiřičky, umístit ho na svou
budovu a podpořit tak populaci těchto ptáků v obci.

Ptáci
vázaní na
lidská sídla

Proč podporovat sousedství
jiřiček a vlaštovek?
Bojovníci s hmyzem

Tito ptáci se živí hmyzem – mouchami, komáry a dalšími škůdci. Jedna jiřička uloví za sezónu
až 500 000 kusů hmyzu. Jsou tak vítanými pomocníky na našich zahradách.

Symbol jara
Lidé odedávna věří, že krom jara přináší vlaštovky také štěstí. Staří Slované je považovali za
posmrtné zosobnění lidské duše.

Neúnavní nomádi

Na cestě z Afriky urazí kolem 2 500 km, nejvzdálenější nález naší vlaštovky pochází z Jihoafrické
republiky (8 503 km). Každoročně se vracejí k nám do původního hnízda. Pokud o něj přijdou, musí si
stavět nové a těžko přesidlují jinam. Takto putují celý svůj život, který může být delší než 10 let.

Individuální hnízda a podložky na fasádu
– nabídka pro občany dle zájmu
Hnízda a podložky pro jiřičky, vlaštovky, případně i netopýry
- zajištění hnízda, pomoc s vytipováním vhodného místa a instalací.

Individuální hnízda a podložky na fasádu
– nabídka pro občany dle zájmu

Individuální hnízda a podložky na fasádu
– nabídka pro občany dle zájmu
Jak na umístění hnízda?
Hnízda se umísťují v dostatečné výšce do průjezdů,
stodol, stájí, pod podhled střechy nebo okna, tak aby
byla chráněna před deštěm.
Hnízdo je možné vruty připevnit ke svislé stěně nebo
stropu (podhledu) dle typu zvoleného hnízda, cca 6 cm
pod strop.

Hnízd může být i více vedle sebe, pokud je dodržena
vhodná vzdálenost a volný výletový prostor.

Hnízdní věž pro jiřičky
– hromadné hnízdiště na obecním pozemku

Hnízdní věž pro jiřičky
– hromadné hnízdiště na obecním pozemku
Lokalita

Vhodné umístění by bylo vybráno ve spolupráci s ČSO – Českou společností ornitologickou.
Nabízí se například plocha pod Sokolovnou – případný trus by zde na rozdíl od zástavby nepřekážel,
jiřičky se každoročně pokouší hnízdit na budově Stínicí techniky naproti kapličky, věž by tudíž mohly
objevit. Věž by zde vhodně navazovala na novou naučnou stezku.
Možné by bylo také vytipovat a využít stávající sloup.

Termín realizace
Do konce listopadu 2022.

Hnízdní věž pro jiřičky
– již realizovaný příklad v Jetřichovicích
„Jetřichovice na Děčínsku postavily hnízdící věž pro jiřičky. Na moderních fasádách se ptáci neudrží“
Foto: Daniela Pilařová, zdroj: Český rozhlas https://1url.cz/MKbkS

Přirozená hnízda vlaštovek a jiřiček
č. 1 – 23
č. 24 – 25

vlaštovky
jiřičky

Dle výsledků fb ankety a pozorování.

Předpokládané náklady
Velký dům pro jiřičky (18 hnízd)
- 85 000 Kč (jezirkabanat.cz) + stožár
- případně zhotovení u místní firmy

Individuální hnízda
Hnízdo pro vlaštovku/jiřičku
- dřevo + dřevobeton 330 Kč/1 ks
Dvojité hnízdo pro jiřičku
- dřevo + dřevobeton 650 Kč/1 ks
- dřevobeton 2 200 Kč/1 ks (elegantnější)
Podložka pod hnízdo
- dřevo 300 Kč/1 ks
- dřevobeton 930 Kč/1 ks (elegantnější)
Budka pro netopýry
- 400 Kč/1 ks
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