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Neobvyklé hnízdění sýkory modřinky (Cyanistes 
caeruleus) ve starém hnízdě jiřičky obecné 
(Delichon urbica) pod mostem

An unusual nesting of the Blue Tit (Cyanistes caeruleus) in an 
old nest of the House Martin (Delichon urbica) situated under the 
bridge
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Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) žije téměř v celé Evropě s výjimkou 
severu Skandinávie a Ruska. U nás patří k nejhojnějším druhům ptáků; je 
běžná ve všech typech lesa, v parcích i zahradách včetně měst, v alejích podél 
silnic i břehových porostech kolem vod. Hnízdí dvakrát ročně od dubna do 
července a k hnízdění využívá různé dutiny. Z 221 československých hnízd bylo 
142 v budkách, 49 v dutinách stromů a 30 hnízd na dvanácti dalších místech, 
např. v hromadách dřeva, ve škvírách zdí a v pařezech. Nalezena byla i hnízda 
v opuštěných hnízdech větších ptáků a veverek (HUDEC 1983). ŠÁLEK (1996) 
popisuje hnízdění sýkory modřinky ve starém hnízdě jiřičky obecné (Delichon 
urbica) pod balkonem vily v Hulíně (střední Morava). Z hnízda bylo tehdy 
vyvedeno pět mladých modřinek. 

Na podobné neobvyklé hnízdění modřinek mě upozornil V. Šťastný z Tur-
nova. Pod mostem přes řeku Jizeru u Ploukonic (kvadrát 5457, koordináty 
50°35´N 15°08´E, nadmořská výška 240 m) objevil 20. května 2007 hnízdo 
modřinek ve starém hnízdě jiřičky. Okolí mostu bylo zarostlé převážně listnáči 
(vrby, topoly). Hnízdo bylo umístěno zespodu mostu asi pět metrů nad vodní 
hladinou. Při kontrole dne 23. května 2007 jsem pozoroval krmení mláďat (viz 
foto v příloze). Rodiče v 5– až 10–minutových intervalech přinášeli mláďa-
tům převážně housenky a moje přítomnost pod hnízdem jim vůbec nevadila. 
Starých hnízd jiřiček bylo pod mostem několik, ale nebyla obsazena. Osud 
hnízdění nebyl zjištěn. Pozorování doplňuje dříve publikované údaje o místu 
k hnízdění u sýkory modřinky (HUDEC 1983) a společně s nimi svědčí o velké 
přizpůsobivosti sýkor při výběru místa k hnízdění. Lokalitu jsem opět navští-
vil 14. června 2008 a ve stejném starém hnízdě jiřiček opět hnízdily sýkory 
modřinky. V této době intenzivně krmily mláďata. Přibližně 5 m od nich přímo 
nad hlavním proudem řeky Jizery krmil mláďata ve starém hnízdě vlaštovky 
obecné (Hirundo rustica) pár lejsků šedých (Muscicapa striata).

Souhrn
V roce 2007 bylo pod mostem přes řeku Jizeru u Ploukonic (okres Semily) 
zjištěno hnízdění sýkory modřinky (Cyanistes caeruleus) ve starém hnízdě 
jiřičky obecné (Delichon urbica). V roce 2008 bylo pozorováno hnízdění 
sýkory modřinky na stejném místě a opodál hnízdil lejsek šedý (Muscicapa 
striata) ve starém hnízdě vlaštovky obecné (Hirundo rustica).
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Summary
In 2007, I recorded nesting of the Blue Tit (Cyanistes caeruleus) in an old nest of the 
House Martin (Delichon urbica). The nest was situated under the bridge over Jizera river 
near Ploukonice village (Semily district, 50°35´N 15°08´E, altitude 240 m). In 2008, Blue 
Tits nested in the same nest, while the Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) nested in 
an old nest of the Barn Swallow (Hirundo rustica) at the distance approximately 5 m.
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