Pozorování vlaštovek a jiřiček v okolí ZŠ Beroun – Závodí, Komenského 249
Děti školní družiny naší školy se v průběhu jara snažily pozorovat vlaštovky a jiřičky ve svém
blízkém okolí. Sledovali jsme především život jiřiček, těch je na Závodí poměrně mnoho, ale i
jejich hnízdění a v neposlední době i mláďata.
Vše vypuklo 28. 3., kdy jsme zjistili, v rámci Jaro ožívá, že se k nám do školy vrátily jiřičky.
Kolem školy bylo několik starých neobydlených hnízd, do kterých se dostávali vrabci, místo
jiřiček. Moc se nám to nezdálo, ale pak jsme přišli na to, že vrabci si dělají hnízdo pod
parapetem okna a mezi zdí. Poté jsme pozorovali jiřičky, jak si opravují hnízda. Během chvíle
jich vždy nalétávalo kolem pěti až deseti. Po několika dnech jsme zjistili, že hnízda jsou
obsazená a jiřičky začaly sedět ve hnízdě. Nechali jsme je v klidu a za nějaký čas se vylíhla
mláďata. Co jsme registrovali: že v každém hnízdě bylo alespoň 3 – 5 mladých jiřiček. Rodiče
se o ně starali velmi dobře.
Další pozorování bylo provedeno na Dolní bráně v Berouně, kdy v gotickém oblouku nad
průchodem též již několik let hnízdí jiřičky. I letos si dokončily a opravily hnízdo a vyseděly
mladé. Nepodařilo se nám však zjistit, kolik jich tam bylo.
Další pozorování proběhlo na statku za čističkou u pana Šebely, kdy ve stáji bylo asi 8 hnízd
obsazených a 3 hnízda neobsazená. Tentokrát to nebyly jiřičky, nýbrž vlaštovky. Dobře jsme
prozkoumali stavbu hnízda, vlaštovky již seděly v hnízdě. Ve dvou hnízdech byla již mláďata,
ale nerušili jsme je a tak se nám nepodařilo zjistit kolik.
Samotné pozorování nás velmi bavilo a my prozkoumávali, jak si jiřičky a vlaštovky umí
poradit. Zajímavé bylo i vyprávění naší paní vychovatelky Lucky Heroutové, která měla
hnízdo vlaštovek ve své stodole. Protože nahlásila výskyt vlaštovek, byla přítomna i jejich
kroužkování a přinesla nám ukázat i fotografie.
My se i nadále budeme v příštím školním roce zaměřovat na odlet jiřiček a vlaštovek.
Rozloučíme se s nimi i uspořádáním tradiční „vlaštovkiády“.
Kromě toho jsme v oddělení Veverušáků psali i pohádky na téma Vlaštovky.

