Biológia
Operence okolo nás
Sojka obyčajná (Garrulus glandarius)
V rámci zoologického systému patrí sojka obyčajná (niekedy sa môžeme stretnúť i s názvom sojka škriekavá) do triedy
vtáky (Aves), radu spevavce, resp. vrabcotvaré (Passerifor
mes), a v rámci neho do čeľade krkavcovité (Corvidae). Na
rozdiel od krkavca je však oveľa krajšie sfarbená, má slabší
zobák i nohy.
Veľkosťou je porovnateľná s holubom. Dĺžka jej tela dosahuje 34 až 35 cm, rozpätie krídel 52 až 58 cm. Obe pohlavia
sa vonkajším vzhľadom nelíšia.

Sojka obyčajná (Garrulus glandarius)

Sojka obyčajná je najpestrejší európsky krkavcovitý vták.
Celkové zafarbenie peria je hnedoružové, resp. kakaovohnedé. Hrdlo má biele, na podbrušku a na oboch krídlach sa tiež
nachádzajú biele polia. Dobrým poznávacím znakom sú svetlomodré plôšky na krídlach s čiernym vlnkovaním a čierne
pruhy po oboch stranách hrdla. Na belavom temene jej hlavy
sa nachádzajú čierne čiarky.
Zazrieť sojku obyčajnú v prírode však nie je ľahké. Dokáže sa umne maskovať – farba jej operenia maskuje skutočný
obrys vtáčieho tela.
Sojka obyčajná lieta ťažko a trepotavo, nerovnomerne. Po
zemi poskakuje. Počas jej letu si môžu pozorovatelia všimnúť výraznú bielu škvrnu na kostrči.
Je veľmi ostražitá a plachá, priblíženie k nej je veľmi ťažké. Keď je vyrušená, lieta rýchlo nízko nad zemou a jej pohyb
pripomína vlnky. Takmer okamžite sa stratí v húštine. Keď sa
nachádza vysoko nad korunami stromov, lieta pokojnejšie.
O prítomnosti tohto operenca sa môžu návštevníci prírody
presvedčiť sluchom, pretože je to veľmi neposedný a hlučný
vták. Ozýva sa prenikavým škriekaním – drsným poplašným
„sák“. Tieto výrazné zvuky vydáva pri najmenšom podozrení
nebezpečenstva, čím upozorňuje príslušníkov vlastného druhu, ale i mnohé iné zvieratá v blízkosti. Okrem vlastných prirodzených zvukov vplieta do svojho spevu i všetky iné hlasy,
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ktoré počuje. Panovačný hlas sojky obyčajnej v lese je výstražným signálom pre všetky živočíchy v okolí. Keď
zaškrieka, skoro všetky zvieratá sa bojazlivo prikrčia a obzerajú, kde je nepriateľ. Sojka dokonca dokáže majstrovsky napodobňovať i hlas svojho úhlavného nepriateľa – jastraba
(„kje-kje-kje...“) alebo myšiaka.
V čase hniezdenia sa však mení na tichého tvora a neurobí
nič, čím by upútala pozornosť na svoje dobre skryté hniezdo.
Hniezdi od marca do augusta. Hniezdo z konárov a bylín stavajú obaja rodičia a umiestňujú ho na strome. Výnimočne obsadzujú aj polobúdky. Samica znáša raz do roka štyri až šesť
zelenkavých tmavohnedo škvrnitých vajec. Sedia na nich
obaja partneri 16 až 17 dní. Po vyliahnutí mláďat ich rodičia
kŕmia v hniezde 19 až 20 dní najmä červami a hmyzom.
Dospelá sojka obyčajná je v najširšom slova zmysle všežravý vták. Na jeseň a v zime v jej potrave prevláda rastlinná
zložka, v čase vegetačného obdobia živočíšna zložka. V zime
konzumuje i odpadky. Potravu zbiera na zemi i v korunách
stromov. Na jar príležitostne loví drobné spevavce, ktoré vyberá z hniezd. Požiera tiež dospelé jedince a rôzne štádiá
chrobákov, dvojkrídlovcov, blanokrídlovcov, motýľov, ale
i ploštice a pavúky. Príležitostne zbiera i dážďovky. Jej korisťou sú i drobné lesné hlodavce (ryšavka, piskor, hraboš), niekedy tiež i žaby a jašterice. V jej jesennom jedálnom lístku
majú prevahu bukvice a žalude. Časť z nich zahrabáva do
zeme ako zásoby na zimu. Na niektoré plody však zabudne,
a tak prispieva k rozširovaniu a obnove lesov. Žerie i obilie,
kukuricu, strukoviny, rôzne dužinaté plody (čerešne, maliny,
černice, šípky, bazu, jablká, hrušky) a semená burín. Súčasťou jej potravy je i hmyz. Pri premnožení lesných škodcov
(mníška obyčajná) býva sojka obyčajná ich významným likvidátorom, čím je užitočná.
Obýva lesy – ihličnaté, listnaté i zmiešané, najmä s bohatým krovinovým podrastom. Čoraz väčšmi preniká aj do
miest, nájdeme ju aj v parkoch a záhradách. Žije v Európe a priľahlom pásme Ázie
na východ po Japonsko a Kóreu, na Siamskom polostrove,
v Turecku, Iráne, Iraku, juhovýchodnej Číne a v severnej
Afrike.
Patrí prevažne k stálym druhom, ale pre niektoré populácie
je charakteristická krátka migrácia. Na Slovensku ju môžeme
pozorovať celoročne. Pri nedostatku potravy najmä severoeurópske jedince opúšťajú svoju domovinu a v celých kŕdľoch odlietajú v jeseni do strednej Európy, kde prežívajú
zimu, čo sme mohli na celom Slovensku pozorovať uplynulú
zimu 2014/2015. Niektoré mladé jedince odlietajú z nášho
územia do Rakúska, Nemecka, severného Talianska a východného Francúzska.
Podľa súčasnej legislatívy patrí k zákonom chráneným druhom národného významu. Spoločenská hodnota jedného jedinca predstavuje 95,58 €.
Danica Božová
Fotografie: Vladimír Boža st.

