
Lastovička	domová

Lastovička	domová	sa v niektorej literatúre spomína aj pod 
názvom lastovička	obyčajná. Jej latinské meno je Hirundo 
rustica. V rámci zoologického systému je tento zástupca trie-
dy vtáky (Aves) zaradený do radu spevavce, resp. vrabcotva-
ré (Passeriformes) a v rámci neho do čeľade lastovičkovité 
(Hirundinidae).

Dĺžka tela tohto operenca dosahuje 17 až 19 cm, rozpätie 
krídel od 32 po 34 cm. K typickým znakom vzhľadu lastovič-
ky domovej patria dlhé špicaté krídla, hlboko vykrojený vid-
licovitý chvost s tenkými a predĺženými chvostovými pera-
mi. Vrchná časť tela je čiernej farby s modro trblietavým 
leskom, spodná je krémovobiela až ružovohnedastá. Dobrým 
odlišovacím znakom od príbuznej belorítky domovej je mod-
ročierny pruh tiahnuci sa naprieč hruďou, hrdzavočervené  
hrdlo a čelo. Červené sfarbenie je však veľmi ťažko postreh-
nuteľné u letiaceho vtáka, pozorovateľovi sa môže zdať, že 
hruď i hlava je celá tmavá. Samce a samice sa vonkajším 
vzhľadom výrazne neodlišujú. 

Lastovička domová (Hirundo rustica)

Lastovička domová patrí k tzv. vtákom povetria – často sa 
preháňa vzduchom v otvorenej krajine a loví vo vzduchu lie-
tajúci hmyz, ktorý chytá do široko otvoreného zobáka. Lieta 
veľmi obratne, za hmyzom i kľučkuje. Počas lovu dokáže lie-
tať i nízko nad vodou. Zo vzduchu i pije, pričom sa spustí tes-
ne nad hladinu a naberie si vodu do zobáka. Na zem si sadá 
iba vtedy, keď zbiera materiál na stavbu hniezda. Keď si však 
chce odpočinúť, radšej zaletí na strom či vedenie vysokého 
napätia. Žije v okolí ľudských obydlí, na poliach i v záhra-
dách.

Lastovičky oddychujúce na drôtoch

Počas prieskumného letu sa často opakovane ozýva radost-
ným a hlasným „vitt-vitt“. Jej hlučné hlasové prejavy oživu-
jú poľnohospodárske usadlosti a dediny. Spárované jedince 
príjemne štebotajú takmer ako andulky. Prítomnosť mačky 
ohlasuje ostrým „siflitt“ a na výskyt dravcov v blízkosti upo-
zorňuje podobným „flitt-flitt!“.

Lastovička domová pôvodne hniezdila v skalných stenách, 
ale v súčasnosti si hniezdo stavia väčšinou vnútri stavieb, naj-
mä v maštaliach, kôlňach a garážach, predovšetkým na dedi-
nách. Hniezdi i pod strechami domov. Rada využíva na hniez-
denie aj staršie hniezda vytvorené operencami rovnakého 
druhu. Hniezdo lastovičky domovej má veľký miskovitý 
otvor, čím sa líši od hniezda príbuznej belorítky domovej 
hniezdiacej v hniezde s malým guľovitým otvorom. Hniezdo 
stavajú obaja partneri. Jeho vonkajšia strana je z guľôčok hli-
ny a blata, prípadne i stebiel trávy a slamy, ktoré sú pozliepa-
né slinami. Vnútro je vystlané perím. 

Hniezdo lastovičky domovej pod strechou domu

Hniezdi od apríla do septembra. Samica znáša počas jednej 
znášky tri až šesť bielych vajec s hnedými bodkami, na kto-
rých sedí 13 až 15 dní. Podľa okolností máva v jednom roku 
jednu až tri znášky. Samica si vyberá samca podľa dĺžky špi-
čiek chvosta. Samce s dlhými špičkami chvosta sa intenzív-
nejšie podieľajú na výchove mláďat, s hniezdením začínajú 
skoro, a preto partnerstvo s takýmto samcom umožňuje dve 
až tri znášky za rok. Mláďatá v hniezde kŕmia rodičia 20 až 
22 dní. Keď mláďatá opustia hniezdo, rodičia ich ešte istý čas 
kŕmia, a to väčšinou počas letu.

Lastovičky pred odletom do teplých krajín
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oPerence okolo nás
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tovičiek na vedení vysokého napätia, znamená to, že sa zhro-
mažďujú pred odletom do teplých krajín. 

Okrem Európy žije lastovička domová i v Ázii, severový-
chodnej a severozápadnej Afrike a Severnej Amerike, kde 
obýva dediny a mestá.

Vzhľadom na to, že skonzumuje obrovské množstvo hmy-
zu, patrí k veľmi užitočným vtákom. Podľa súčasnej legis-
latívy patrí k zákonom chráneným druhom národného  
významu. Spoločenská hodnota jedného jedinca predstavu-
je 165,95 €.

Danica Božová
Fotografie: Simon Pierre Barrette (1), Vladimír 

Boža st. (2 – 4), J. J. Harrison (pozadie)

Ak má lastovička šťastie a neuloví ju dravec, môže sa dožiť 
až desiatich rokov. Ak však dlhé obdobie neustále prší, lasto-
vička trpí hladom, pretože potravu – hmyz – loví iba vo vzdu-
chu. Nedokáže tak ani nakŕmiť mláďatá, a tak mnohé z nich 
predčasne zahynú. 

Tento operenec patrí k sťahovavým druhom s typickou 
diaľkovou migráciou. Medzi európskymi spevavcami patrí 
k najzdatnejším letcom. Až na výnimky (niektoré jedince 
v zimnom období ostávajú v Stredomorí) je zimoviskom las-
tovičky domovej Afrika – zimuje v oblasti medzi juhom  
Sahary a južným cípom Afriky. V našich končinách sa lasto-
vičky opäť objavujú v apríli, niekedy už i koncom marca.  
Zostávajú tu počas celého leta. Keď človek spozoruje kon-
com augusta alebo v septembri odpočívajúce veľké kŕdle las-
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rastliny okolo nás
Margaréta biela

Staršia literatúra uvádza margarétu bielu pod názvom krá-
lik biely. Latinsky sa nazýva Leucanthemum vulgare, pričom 
sa používa aj synonymum Chrysanthemum leucanthemum. 
Patrí medzi krytosemenné dvojklíčnolistové rastliny do čeľa-
de astrovité (Asteraceae).

Táto trváca bylina pretrváva obdobie vegetačného pokoja 
valcovitým, trochu uzlinatým a šikmo položeným podzem-
kom. Z podzemku vyrastá priama olistená stonka – byľ, kto-
rá dosahuje výšku od 20 do 90 cm. Prízemné listy sú lopatko-
vitého tvaru, na báze majú hrubo zúbkatý okraj. Ostatné listy 
na stonke vyrastajú striedavo.

Margaréta biela (Leucanthemum vulgare)

Stonka je mierne hranatá, pevná, väčšinou sa nerozkonáru-
je. Pozorovateľovi sa zdá, že je zakončená jedným veľkým 
kvetom. V skutočnosti je to však súkvetie úbor. Jeho priemer 
je tri až šesť centimetrov. Obsahuje v strede žlté rúrkovité 
kvety a po obvode biele jazykovité kvety. Rúrkovité kvety 
v strede sú usporiadané na špirálovitých segmentoch, sú 
obojpohlavné a tvoria dobrú pristávaciu plochu pre hmyz.

Fúzač škvrnitý na rúrkovitých kvetoch margaréty bielej 

Naspodku pod rúrkovitými a jazykovitými kvetmi sa na-
chádza zelený zákrov, ktorý je zložený zo škridlicovito uspo-
riadaných listeňov. 

Kvitne od mája do októbra. Rastie na lúkach, pasienkoch, 
lesných čistinkách, na medziach a násypoch. Vyskytuje sa 
v celej Európe, na východe siaha od Sibíri až po pohoria Al-
taj a Kaukaz. Napriek tomu, že táto krásna rastlina je ozdo-
bou každej lúky, poľnohospodári ju nemajú v láske, najmä ak 
sa tam nachádza väčší počet jedincov, pretože odoberá živiny 
pestovaným rastlinám – rovnako ako iná burina. 

V záhradách sa pestuje niekoľko veľkokvetých odrôd – 
najväčšie úbory dosahujú priemer až 16 cm.

Danica Božová 
Fotografie: Vladimír Boža st. 
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