
Biológia Biológia

V tomto článku dostane priestor žltochvost domový a straka 
čiernozobá. V rámci systému živočíšnej ríše sú oba tieto dru-
hy operencov zaradené do triedy vtáky (Aves) a v nej do radu 
vrabcotvaré, resp. spevavce (Passeriformes).

Žltochvost	domový	(Phoenicurus ochruros)

Typickým znakom žltochvosta domového je žltooranžový 
chvost, čo sa odráža i v jeho rodovom názve. Jeho latinský 
názov je Phoenicurus ochruros.

 

Žltochvost domový (Phoenicurus ochruros), 
zdroj: Wikimedia Commons, Аимаина хикари

Dorastá do veľkosti 14 – 15 cm, pričom rozpätie krídel do-
sahuje 23 – 27 cm. Samec je v lete celý čierny, iba na krídlach 
má biele škvrny. Samica je sivá. Chvost a trtáč sú oranžovo-
červené. Mláďatá sú sivé až sivohnedé.

Poznávacím znakom je stále pokyvkávanie chvostom, čas-
to spojené s úklonom. Je dosť plachý a nepokojný.

O jeho prítomnosti sa dá presvedčiť i sluchom, treba si však 
skoro ráno privstať. Je spravidla prvým spevákom – v ľud-
ských sídlach spieva už od svitania. Zo striech zaznievajú 
jeho jasné tóny nasledované priškrtenými tónmi a ďalej zas 
jasnými tónmi. Spieva trilkovitým štrkotavým spevom a ozý-
va sa i ostrým „cik“, „tik“ alebo „tak-tak“.

Mláďa žltochvosta domového v štrbine garáže

Pôvodne žil v skalnatej krajine. Je pôvodným obyvateľom 
skalných stien, končiarov a morén. V 19. storočí prenikol do 
„skalnatej“ krajiny ľudských sídel. V súčasnosti hniezdi na 
pobreží na skalných útesoch, vo vnútrozemí využíva na stav-
bu hniezda namiesto štrbín v skalách rozličné otvory a vý-
klenky v budovách od zrúcanín hradov, cez domy na dedi-
nách, senníky až po mestské domy a továrenské budovy  
priemyselných centier. Dokumentuje to i fotografia, ktorá ho 
zachytáva v jednej z garáží vo Svite. 

Hniezdi od apríla do septembra. Hniezdo si vytvára z trávy 
a vystiela ho srsťou alebo perím. Samica máva jednu až tri 
znášky ročne. Pri každej znáša štyri až šesť čistobielych va-
jec, na ktorých sedí asi trinásť dní. O mláďatá sa starajú oba-
ja rodičia štrnásť až šestnásť dní. Mláďatá opustia hniezdo 
skôr, ako vedia dobre lietať. Zdržiavajú sa v jeho blízkosti, 
pričom rodičia im nosia potravu.

Pre tohto operenca je typická krátka až stredná migrácia. 
Celoročne sa vyskytuje na Pyrenejskom polostrove – v Špa-
nielsku a Portugalsku, tiež i vo Francúzsku a Taliansku. 
Hniezdi v strednej Európe a Ázii – v Turecku, na Kaukaze 
a Blízkom východe. Odtiaľ odlieta do teplejších krajín – jeho 
zimoviskom je severná Afrika. 

Patrí k užitočným druhom vtákov. Živí sa hmyzom, ktorý 
loví za letu z vyvýšených miest, kde má naň dobrý výhľad. 

Podľa súčasnej legislatívy je zaradený k chráneným dru-
hom národného významu, pričom spoločenská hodnota jed-
ného jedinca je 165,97 €. 

Straka	čiernozobá	(Pica pica)

V niektorej literatúre sa môžeme stretnúť i s názvom straka 
obyčajná. Latinské meno tohto operenca je Pica pica. 

Veľkosťou tela sa podobá na vranu túlavú. Dorastá do dĺž-
ky 40 až 51 cm. Dospelý vták dosahuje hmotnosť 160 až 
250 gramov. Takmer polovica z tejto dĺžky pripadá na veľmi 
dlhý stupňovitý chvost. Samica máva chvost obvykle dlhší 
ako samec. Keď sebaisto a trochu trhavo kráča po zemi, dví-
ha ho a kýva ním ako drozd. Mláďatá nemávajú v pomere 
k telu taký dlhý chvost ako dospelé jedince.

Straka pochodujúca na chodníku

Rozpätie krídel straky čiernozobej dosahuje 52 až 60 centi-
metrov. Lieta dosť ťarbavo, vzlietne iba vtedy, keď musí. Vo 
vzduchu sa pohybuje charakteristickým letom, pri ktorom 

oPerence okolo nás
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prudko a trhane máva krídlami a kĺže sa vzduchom. Na silu-
ete sú nápadné krátke guľaté krídla. 

Je jedným z vtákov, ktorého pozná väčšina ľudí. Dobrým 
poznávacím znakom je okrem veľmi dlhého chvosta i čier-
no-biele sfarbenie tela, pričom zafarbenie oboch pohlaví je 
rovnaké. Čiernu farbu má hlava a hruď, brucho je biele. Lo-
patky, dolná časť chrbta a kostrč sú sivobiele. Krídla a chvost 
sa vyznačujú zeleno-modro-fialovým kovovým leskom. Ten-
to kovový lesk závisí od uhla dopadu svetla a stupňa opotre-
bovania pier. Zobák, nohy a pazúry sú čierne. 

„Stračí snem“ – skupina jedincov straky čiernozobej 
na vrcholoch stromov 
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Straka čiernozobá (Pica pica)

Straka počas letu v blízkosti stromov s krídlami nahor

Straka počas letu v blízkosti stromov s krídlami pozdĺž tela

O prítomnosti straky čiernozobej sa môžeme presvedčiť 
i sluchom. Jej hlasové prejavy tvorí hlasné rapotavé volanie, 
ale i iné rozmanité zvuky. Zvyčajne sa ozýva drsným  
„čak- čak“, ktoré často opakuje. Väčšina jej prejavov je drsná 
a nemelodická. Najznámejšie je jej varovanie poplašným kri-
kom pred mačkou a sovou, ktoré je tvorené značne dlhým, 
rýchlym, veľmi drsným a prerývaným „če-če-če-če...“. Iné 
hlasové prejavy zahŕňajú tvrdé, chrapľavé a nariekavé tóny, 
dvojslabičné „ča-ka“, „čie-ča“ a podobne. Iba výnimočne 
môžeme počuť vtáčí spev – spieva ticho a štebotavo. 

Občas sa združuje do hlučných skupín skladajúcich sa z 5 
až 25 vtákov, ktoré sú známe ako „stračí snem“. Poplašným 
krikom varuje ostatné jedince svojho druhu pred mačkami. 

Straka čiernozobá pôvodne žila v rozmanitej polootvorenej 
krajine. Jej pôvodný biotop však na mnohých miestach zmi-
zol. Z tohto dôvodu sa od 70. rokov 20. storočia presťahova-
la i do dedín a miest. V súčasnosti obýva jednak polootvore-
nú krajinu – polia a lúky s roztrúsenými kríkmi a stromami, 
ale i ľudské sídla, parky a cintoríny. Súvislým lesom sa vyhý-
ba. Na hniezdenie vyhľadáva aj brehové porasty okolo riek, 
rybníkov a vodných nádrží.
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Straka na telegrafnom drôte
 

Vyskytuje sa v takmer celej Európe – okrem Islandu žije 
vo všetkých európskych krajinách. Areál jej rozšírenia sa na-
chádza v miernom pásme Ázie, v Severnej Amerike i sever-
nej Afrike. 

Obýva takmer celé územie Slovenska od nížin až do hor-
ských oblastí do nadmorskej výšky 1 360 metrov nad mo-
rom. Odhady ornitológov uvádzajú, že na Slovensku hniez-
di 30 až 60 000 párov a zimuje 70 až 140 000 jedincov. 

Na Slovensku hniezdi od marca do augusta. Na jar obaja 
partneri z malých pichľavých konárikov stavajú veľké 
zvláštne kupolovité, ale neupravené hniezdo s otvorom na 
boku vysoko na listnatých stromoch, ktoré v tom čase ešte 
nemajú listy. Spodok hniezda stmeľujú blatom a hlinou. Vy-
stielajú ho trávou. Niekedy pred začiatkom hniezdenia  
menia miesto a odnášajú si pritom stavebný materiál z pô-
vodného hniezda do nového. Partneri si často postavia i nie-
koľko hniezd. Samica raz ročne znáša päť až deväť zelenka-

vých, tmavohnedo škvrnitých vajec, na ktorých sedí 
17 – 18 dní. Mláďatá rodičia kŕmia 22 až 24 dní. Po štyroch 
týždňoch opúšťajú hniezdo a zdržiavajú sa v jeho blízkosti 
spolu s rodičmi.

Straka čiernozobá rada zbiera a v hniezde schováva blýska-
vé a lesklé predmety. Od tejto skutočnosti je odvodené slov-
né spojenie „kradnúť ako straka“.

Živí sa rozmanitou potravou. Z rastlín konzumuje obilniny, 
kukuricu, čerešne, slivky, šípky, plánky ovocných stromov, 
rôzne bobule a semená burín. Z bezstavovcov žerie najmä 
hmyz v rôznych vývinových štádiách a dážďovky.

Spomedzi stavovcov sú jej najčastejšou korisťou drobné 
hlodavce (najmä hraboš poľný), jašterice a žaby. Príležitostne 
uchmatne i vajcia a mladé spevavce. Neprávom však získala 
zlú povesť, lebo v skutočnosti až tak veľa vajec a mláďat ne-
žerie, a teda neznižuje stavy iných vtákov. Pomer škôd a úžit-
ku, ktorý spôsobuje, závisí od miesta a ročného obdobia. Po-
merne často sa jej podarí uloviť i mladé zajace a králiky. 

Priživuje sa i na zdochlinách a na usmrtených zvieratách na 
cestných komunikáciách. Potravu zbiera najmä na zemi, ale 
hmyz dokáže uloviť i na stromoch a vo vzduchu. 

 Patrí k stálym druhom vtákov. Na Slovensku ju môžeme 
pozorovať celoročne. Zálety na väčšie vzdialenosti dokázané 
krúžkovaním sú vzácne. 

Súčasná legislatíva zaraďuje straku čiernozobú k chráne-
ným druhom národného významu, pričom spoločenská hod-
nota jedného jedinca predstavuje 99,58 €.

Danica Božová
Fotografie: autorka, Vladimír Boža st., 

Wikimedia Commons: Аимаина хикари, Jamain
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Straka v blízkosti hniezda v mestskom parku Mouscron v Belgicku, zdroj: Wikimedia Commons, Jamain
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