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Konflikt mezi rehkem zahradním
(Phoenicurus phoenicurus) a rehkem
domácím (Phoenicurus ochruros)
na spoleãném hnízdi‰ti
Conflict between the Redstart (Phoenicurus
phoenicurus) and the Black Redstart
(Phoenicurus ochruros) at a shared nest site
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Král M. 2001: Konflikt mezi rehkem zahradním (Phoenicurus phoenicurus) a rehkem domácím (Phoenicurus ochruros) na spoleãném hnízdi‰ti. Sylvia 37: XX–XX.
V letech 1998 a 1999 bylo sledováno hnízdûní páru rehka domácího a rehka zahradního,
jejichÏ hnízda byla od sebe vzdálena v prvním roce pouze 14 cm a ve druhém roce 5 m. Mezi
samci rehka zahradního a rehka domácího bylo v obou hnízdních sezónách ãasto pozorováno agresivní chování vãetnû kontaktních soubojÛ ve vzduchu i na zemi. V roce 1998 po vylíhnutí mláìat v hnízdû rehka domácího samec rehka zahradního opakovan˘mi útoky vyhnal
hnízdní pár rehka domácího, adoptoval jejich mláìata, ﬁádnû o nû peãoval na hnízdû a krmil
je i po vylétnutí z hnízda. O nûkolik dnÛ pozdûji o vylíhlá mláìata rehka zahradního peãovala pouze jejich vlastní matka, ale vlastní otec – samec rehek zahradní je nikdy nekrmil. V roce
1999 vznikla po vzájemn˘ch soubojích pomyslná teritoriální hranice mezi obûma páry v poloviãní vzdálenosti mezi hnízdy. Pozdûji byl pozorován útok samice rehka zahradního proti samci rehka domácího, kter˘ se pﬁiblíÏil na 2 m k její hnízdní budce. V období krmení mláìat byl
pozorován útok samce rehka domácího 15 m od vlastního hnízda ve svém potravním teritoriu
proti samci rehka zahradního, kter˘ teritoriální hranici poru‰il.
In 1998 and 1999, breeding of a pair of the Black Redstart and a pair of the Redstart which
placed their nests 14 cm from each other in the first year and 5 m in the second year, was observed. Aggressive behaviour, including contact fights both in the air and on the ground, between
the males was often recorded in the two breeding seasons. After the Black Redstart young had
hatched in 1998, the Redstart male drove out the Black Redstart male by repeated attacks, adopted the young and took care of them properly both in the nest and after fledging. The several
days later hatched Redstart young were cared for only by the female. In 1999, an imaginary
territory border was established after mutual fights at the half distance between the nests. Later
on, an attack of the Redstart female against the Black Redstart male which appeared 2 m from
her nest box was observed. The Black Redstart male attacked the Redstart male within its territory (15 m from the nest) during the period of feeding of nestlings.
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Pozorné pozorování pﬁíbuzn˘ch druhÛ na spoleãném hnízdi‰ti pﬁiná‰í témûﬁ
vÏdy velmi zajímavá zji‰tûní. Chci proto
tímto ãlánkem struãnû informovat o chování párÛ rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus) a rehka domácího
(Phoenicurus ochruros) na spoleãném
hnízdi‰ti. Pozorování byla provádûna ve
dvou hnízdních sezónách (1998 a 1999)
v osadû Val‰Ûv DÛl u Dlouhé Louãky
v pﬁedhÛﬁí JeseníkÛ. Hnízdní biotop tvoﬁil dvorek a zahrádka u rodinného domku. Hned za dvorkem byl star˘ smí‰en˘
les a za zahrádkou ‰kolka sazenic lesních dﬁevin.
V roce 1998 zahnízdil pár rehka
zahradního jen 14 cm vedle hnízda rehka domácího. Obû hnízda byla postavena pod stﬁechou verandy ve vzdálenosti
pﬁibliÏnû 2 m vedle dveﬁí a 2,3 m vysoko nad zemí. Samice rehka domácího
(dále jen RD) zapoãala se stavbou hnízda v polobudce vpravo vedle stﬁe‰ního
trámu dne 18. 4. První vejce snesla do
hnízda 29. 4. a poslední, tj. páté vejce 3.
5. Jejím partnerem byl jednolet˘ ‰edû
zbarven˘ samec RD.
Samice rehka zahradního (dále jen
RZ) zapoãala se stavbou hnízda ve starém hnízdû jiﬁiãky obecné (Delichon
urbica) vlevo vedle stﬁe‰ního trámu dne
1. 5., tj. v dobû, kdy samice RD je‰tû sná‰ela vejce. Dne 5. 5. snesla samice RZ
první a dne 10. 5. poslední ‰esté vejce.
8. 5. jsem pozoroval samce RZ, jak
prudk˘m náletem zaútoãil na samce RD
sedícího na stﬁe‰e verandy hned nad
hnízdy. Samec RD pﬁed napadením vzlétl a okamÏitû útok opûtoval. Po vzájemném napadení odletûl samec RZ smûrem
k lesu a samec RD na opaãnou stranu do
zahrádky. Podobná vzájemná napadání,
pﬁi nichÏ byl zpravidla prvním agresorem samec RZ, jsem pozoroval pozdûji
vícekrát.
Jakmile zaãali rodiãe RD krmit svá
mláìata, zapoãal samec RZ útoãit i na
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samici RD. V prÛbûhu tﬁí dnÛ od vylíhnutí mláìat agresivita samce RZ i frekvence jeho útokÛ proti páru RD prudce
vzrostly. Samec i samice RD mûli stále
men‰í ‰anci nakrmit svá mláìata. Tﬁetí
den samec RZ stﬁídavû zahánûl rodiãe RD
a krmil jejich mláìata. Pûtidenní mláìata
krmil jiÏ témûﬁ v˘hradnû adoptivní samec
RZ. Samec RD se krmení vlastních mláìat
na hnízdû vzdal a zaãal zpívat na stﬁe‰e
vedlej‰ího domku. Samice RD se nadále
snaÏila svá mláìata krmit, ale daﬁilo se jí
to jen v˘jimeãnû, kdyÏ samec RZ nemûl
polobudku s mláìaty pod vizuální kontrolou. Samec RZ krmil intenzívnû adoptovaná mláìata i po jejich vylétnutí
z hnízda. Krmení vlastních mláìat se
samec RZ neúãastnil a ta byla na hnízdû
i po vylétnutí z hnízda krmena pouze
samicí RZ, tj. vlastní matkou.
V roce 1999 zahnízdila samice RD
s vícelet˘m samcem RD, kter˘ mûl zﬁetelné bílé pole v kﬁídle a ãerné hrdlo. Se
stavbou hnízda zapoãala ve druhé polovinû dubna ve stejné polobudce jako pﬁede‰lého roku. V téÏe dobû zaãal samec
RZ obhajovat prázdnou budku na kÛlnû
ve vzdálenosti 5 m od hnízda RD a pﬁedvádûl zde rituál vábení. Samec RD, kter˘
byl jiÏ v páru, na to reagoval útoky proti
samci RZ. Pokud byl samec RZ napaden
ve vzdálenosti pﬁibliÏnû do 2 m od své
budky, potom se nevzdal, útok opûtoval
a samce RD zahnal. Pﬁi tûchto vzdu‰n˘ch
soubojích docházelo nûkdy i k vzájemnému fyzickému napadení zobáky a drápky
za hlasitého ha‰teﬁení. Nûkolikrát jsem
pozoroval, jak se oba rivalové pﬁi vzdu‰ném souboji do sebe zasekli zobáky
a drápky a poté v pﬁemetech spadli do
trávy ve dvoﬁe a na zemi pokraãovali je‰tû nûkolik sekund v opravdové rvaãce,
neÏ se dali na ústup kaÏd˘ ke své budce
a do prostoru za ní. Tak se mezi obûma
páry postupem ãasu vytvoﬁila ve dvoﬁe
pomyslná teritoriální hranice, kterou
samci a samice RD i RZ zpravidla respek-
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tovali. Pár RZ vyletoval ze dvora za potravou severním a v˘chodním smûrem, tj.
do lesa a do v˘chodní ãásti zahrádky
a lesní ‰kolky. Pár RD lovil potravu
západním a jiÏním smûrem od dvora, tj.
kolem sousedního domu a v jiÏní ãásti
zahrádky a lesní ‰kolky. Dvakrát jsem
pozoroval, jak samec RZ poru‰il potravní
teritorium RD v jiÏní ãásti zahrádky ve
vzdálenosti asi 15 m od hnízda RD. KdyÏ
na nûj samec RD v tûchto místech zaútoãil, samec RZ vÏdy zavãas vzlétl a aniÏ by
do‰lo k vzájemnému stﬁetu, odletûl do
svého potravního teritoria ve v˘chodní
ãásti lesní ‰kolky.
U budky obhajované samcem RZ
v roce 1999 se samice RZ objevila prvnû
24. 4. Dne 29. 4. jsem pozoroval útok
samice RZ v blízkosti své budky proti
samci RD, kter˘ se pﬁi v˘letu ze své
polobudky pﬁiblíÏil asi na 2 m k budce
RZ. Samec RD reagoval na útok samice
RZ okamÏit˘m obratem a odletem do jiÏní ãásti zahrádky, pﬁiãemÏ samice RZ jej
asi 6 m pronásledovala a v˘hruÏnû hlasitû varovala.
Vyhnání samce RD od vlastního hnízda samcem RZ s následnou adopcí jeho
mláìat pozorovali také Robert & Toulon

(1984). Av‰ak v jejich pﬁípadû se jednalo
o nespáﬁeného samce RZ, kter˘ toleroval
samici RD. Na základû tûchto i vlastních
zji‰tûní lze pﬁedpokládat, Ïe mezidruhové bariéry mezi tûmito dvûma pﬁíbuzn˘mi druhy se je‰tû stále vyvíjí.
Proã ale samec RZ pﬁi v˘‰e popsaném
pozorování opustil vlastní samici, nekrmil vlastní mláìata, ale krmil mláìata RD
14 cm vedle vlastního hnízda? Pouze se
domnívám, Ïe hlasové projevy mláìat
RD v tak nepatrné vzdálenosti od hnízda
RZ, v nûmÏ v té dobû je‰tû probíhala
inkubace vajec, mohly b˘t klíãov˘m
podnûtem ke spu‰tûní chování péãe
o mláìata u samce RZ.
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