
Drozd	 čierny	 (Turdus merula) patrí do radu vrabcotvaré, 
resp. spevavce (Passeriformes). V ňom je zaradený do rovno-
mennej čeľade drozdovité (Turdidae), ktorá je pomenovaná 
podľa jeho rodového mena.

K poznávacím znakom tohto operenca patrí čierne perie 
samca po celom tele a žltý zobák, ako i výrazne žlté okolie 
oka. Samička je hnedá, na brade a prsiach nenápadne škvrni-
tá s hnedým zobákom. Mláďatá sa podobajú samici, zobák 
však majú žltkastý. Ďalším typickým znakom drozda čierne-
ho je dlhý chvost, ktorým často potriasa nahor a pomaly ho 
spúšťa nadol. 

Vďaka svojmu lesklému periu a výraznému zobáku je ide-
álnym objektom na pozorovanie. Začiatočník si však pri po-
zorovaní čierneho vtáka so žltým zobákom môže myslieť, že 
ide o škorca. Drozd čierny je oproti škorcovi trošku väčší – 
dĺžka jeho tela dosahuje 23,5 cm až 29 cm a rozpätie krídel 
od 34 do 39 cm, kým dĺžka tela škorca lesklého je do 22 cm. 
Na rozdiel od škorca sa drozd čierny nevyskytuje v kŕdľoch. 
K rozlíšeniu dvoch spomenutých druhov môže prispieť i sku-
točnosť, že pokým škorec po zemi kráča, drozd čierny je  
neposedný – často znožmo poskakuje alebo urobí niekoľko 
krokov dopredu a potom nehybne stuhne pozorujúc svoju po-
travu (dážďovky) a potom zase pobehne.

O prítomnosti drozda čierneho sa milovníci vtákov môžu 
presvedčiť i sluchom. Je hlučný. Spieva na vrcholoch striech, 
televíznych antén i na vrcholcoch stromov v lese. V jeho hla-
sových prejavoch sa vyskytuje pestrý register zvukov. Strofy 
sú dosť krátke, opakované v troj- až päťsekundových interva-
loch. Ozýva sa zvučným „čak-čak“, hysterickým drsným štr-
kaním, ale i na tóny bohatým spevom pripomínajúcim tóny 
flauty, ktorý lahodí ľudskému uchu. Príjemný melodický 
flautový spev nahrádza v nebezpečenstve hlasné volanie. Pri 
pozornom počúvaní si môžeme všimnúť, že drozd čierny do-
káže imitovať mnohé tóny, napríklad aj hvízdanie ľudí alebo 
zvonenie telefónu. Zvukové prejavy tohto operenca sa zvy-
čajne neočakávane končia drsne – akýmsi chrčaním. Počuť 
ho možno hlavne skoro ráno a za podvečernej tmy. Ráno 
spieva obvykle ako prvý z prítomných druhov operencov – 
hneď, ako sa do oroseného lesa či záhrady alebo parku vkrad-
ne náznak svetla. Dáva tak najavo svoju pripravenosť na dlhý 
deň, ktorý ho očakáva. Večer končí ako posledný. 

Zobák drozda čierneho je viacúčelový, pretože jeho potra-
va je veľmi pestrá. Živí sa dážďovkami, červami, hmyzom, 
lesnými i záhradnými plodmi (čerešňami, hroznom a pod.). 
Často sa zdržiava na zemi – jeho najobľúbenejšou činnosťou 
je práve zbieranie dážďoviek.
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Drozd čierny pri jeho najobľúbenejšej činnosti – vyhľadávaní, 
vyhrabávaní a konzumovaní dážďoviek

Bežne hniezdi v lesoch, parkoch a záhradách, tiež i v poras-
toch borievky. Hniezdo si robí v kroch, živých plotoch, za trá-
mami a podobne. Niekedy zahniezdi i v štrbine múru alebo 
v kvetináči na obloku. Jeho hniezdo sa skladá z konárikov, 
stoniek a korienkov trávy, listov a machu a býva spevnené 
mokrou hlinou. Hniezdi od februára do augusta. Samička 
znáša dva až štyri razy ročne po štyri až päť modrastých va-
jec, často hnedo škvrnitých. Na vajciach sedí 13 až 14 dní. 
Mláďatá v hniezde kŕmia obaja rodičia 14 až 15 dní. 

Drozd čierny obýva husté lesy, ako aj menšie drevinové po-
rasty, veľmi často v ľudských sídlach, dokonca aj vo veľko-
mestách. Za posledných 150 rokov prešiel postupne z lesov 
do záhrad a parkov. V kríkoch a stromoch nachádza vhodné 
miesta na hniezdenie, nízke trávniky mu poskytujú vhodné 
podmienky na hľadanie potravy. Obýva poľné hôrky, parky, 
záhrady a cintoríny. Uprednostňuje vlhkejšie miesta. Patrí 
k skupine vtákov, ktoré sa prispôsobili zmenám životného 
prostredia a dokonca ich využívajú vo svoj prospech. 

Hniezdo a vajcia drozda čierneho v lese

Drozda čierneho môžeme pozorovať v lese, na dedine 
i v meste. Podmienky v meste pritom veľmi ovplyvnili jeho 
správanie. Najprv osídľoval mestské parky a záhrady a staval 
si hniezda v kroví alebo na stromoch. Neskôr sa rozšíril me-
dzi domy, kde začal hniezdiť priamo na budovách. V súčas-
nosti mu stačí výklenok v stene, rímsa pod strechou či výstu-
pok na balkóne. Dokáže si urobiť hniezdo i v kŕmidle. Časom 
sa začali populácie „lesných“ a „mestských“ drozdov čier-
nych odlišovať. Drozdy čierne v lese sa stále živia prevažne 
hmyzom a inými bezstavovcami. Hniezdny okrsok jedného 

jedinca v lese má plochu asi jeden hektár. Väčšina z nich v je-
seni odlieta do Stredomoria. Drozdy čierne v meste sa nauči-
li vyžívať tie zdroje potravy, ktoré im vedomky i nevedomky 
poskytuje človek. Prevažnú časť ich potravy už netvoria 
drobné živočíchy, ale ponuka v kŕmidlách a odpadky na uli-
ciach a smetiskách. V jeseni odlieta na juh iba časť populácie, 
väčšinou mladé vtáky a samičky. Prezimovanie je pre drozda 
čierneho v meste ľahšie ako v lese. V meste je celkovo teplej-
šie, málokedy tam leží súvislá snehová pokrývka a zvyčajne 
sa tam nachádza dostatok potravy. 

Mláďatá drozda čierneho

K najzaujímavejšej zmene došlo v hniezdení. V meste je až 
štyrikrát väčšia hustota drozdov čiernych než v lese, teda na 
rovnakej ploche sa nachádza štyrikrát viac hniezd. Mestské 
drozdy čierne tiež začínajú hniezdiť priemerne o desať dní 
skôr ako lesné jedince. 

Pokiaľ v minulosti bol na Slovensku prevládajúcim dru-
hom drozd čierny, v súčasnosti ním začína byť drozd	čvíko-
tavý	(Turdus pilaris), ktorý sa do miest našich zemepisných 
šírok rozšíril zo severu asi pred 25 rokmi. Rýchlo obsadzuje 
mestské parky, stromoradia a porasty brehov riek, odkiaľ vy-
tláča drozda čierneho. Podrobnejšie informácie o drozdovi 
čvíkotavom nájdete v 10. čísle časopisu v seriáli Operence 
okolo nás.

Operence tohto druhu žijú skoro v celej Európe, nachádza 
sa i v niektorých oblastiach Ázie a severozápadnej Afriky. 
Podľa odhadov ornitológov žije v Európe 40 až 80 miliónov 
párov drozda čierneho, čím tu v súčasnosti patrí k najčastej-
ším hniezdičom. Väčšina severoeurópskych operencov tohto 
druhu sa sťahuje v jeseni na juhozápad, ale stredoeurópske 
drozdy čierne ostávajú vo svojom hniezdisku. 

Ako už bolo spomenuté vyššie, pôvodne bol drozd čierny 
obyvateľom lesov, ale obrobená hospodárska pôda, živé plo-
ty a predmestské záhrady s voľnými záhonmi, roztrúsenými 
stromami a kríkmi mu ponúkli ideálne podmienky. Nečudo, 
že sa rozmnožil. Hoci je vítaným návštevníkom záhrad, jeho 
záľuba v konzumácii zrelého ovocia ho robí medzi záhrad-
kármi dosť nepopulárnym.

Na Slovensku sa vyskytuje počas celého roka. Podľa súčas-
nej legislatívy patrí k zákonom chránených druhov národné-
ho významu. Spoločenská hodnota jedného jedinca predsta-
vuje 99,58 €.

Danica Božová
Fotografie: Vladimír Boža st. (1, 2), Salix (3) NottsExMiner (4)
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