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U nás se odehrává drama! 

Měli jsme tu vránu, která u nás kradla mech do hnízda. Takže postavila hnízdo, ale na velmi 

podivném místě. Ale budiž. Absolutně otevřené, nechráněné místo, vítr, déšť, predátoři… Ale 

to je koneckonců její osobní věc.  

Vrána cupovala mech, přilétala ke mně na balkón a všechno šlo obvyklým způsobem. 

Pak se ale objevili rackové. Nevím, co dělají u nás na dvoře, protože o žádné vodní ploše 

v širokém okolí nemůže být řeč. Fakt ale zůstává faktem. Každé ráno mám zmatek, protože 

mám dokonalý pocit, že se probouzím na břehu moře za křiku racků.  

Obecně vzato, rackové s vránami nastavili velmi podivné vztahy vzájemného trollingu. Tihle 

dva velmi mile jeden druhého pošťuchovali u mě na balkóně a ještě víc nadšeně proháněli 

hloupé tučné holuby.  

Ale před týdnem se všechno změnilo.  

Rackové obsadili vraní hnízdo. Přitom to vypadalo, že ho vrány rackům dobrovolně 

přenechaly.  

A teď je to takto:  

Už týden teď z okna pozoruji racka, který evidentně něco vysedává. Jiní rackové mu sem čas 

od času přinášejí potravu a odhánějí vrabce a holuby.  

Asi před dvěma týdny jsem ho zastihla sedět v hnízdě jen velmi krátce. To znamená, že 

přiletěl, poseděl a odletěl za svými racčími záležitostmi. Vypadalo to, jako by testoval místo.  

A teď je tu. Sedí. 

Občas v hnízdě něco usilovně obrací. 

Vrány už se u hnízda neobjevují. I když dříve se tam pořád poflakovaly. Ani na balkóně 

v poslední době nedochází ke zvláštním šarvátkám. Přilétají, ale postupně.  

A dříve to býval takový kravál…  

Tak to je celý příběh.  

======== 

Komentář hvojka 

Fotka je nízké kvality, ale je to velmi neobvyklá situace ve srovnání s jinými fotografiemi 

racků bouřních. 

V příručce z dalekého roku 1989 „Ptáci Běloruska: klíč k určování hnízd“ nejsou údaje o tom, 

že by rackové bouřní obsazovali cizí hnízda nebo že by hnízdili nad zemí. Ale příručka byla 

napsána v době, kdy ještě racek bouřní byl považován za druh, který konečně byl zastižen ve 

všech oblastech Běloruska, a nikoliv za běžný druh. Je možné, že od těch dob data přibyla. 

Proto je velmi zajímavé, jestli ještě někdo jiný zaznamenal v Bělorusku takovou situaci.  

Pro tyto účely ani jakost snímků není tak důležitá. Uveďte, prosím, město a datum, kdy se 

tyto události odbývaly, a povinně autora fotografií. 



=============== 

Komentář Harrier 

Hnízdění racků na stromech je známo na ostrovech kolem blat (vrchovišť), ale že by se to 

dělo ve městě, o tom jsem neslyšel.  

Na fotkách je racek bouřní (Larus canus), ti v několika posledních letech začali přibližně ve 

stejnou dobu společně se dvěma většími druhy – rackem bělohlavým a rackem stříbřitým – 

hnízdit na plochých střechách fabrik a skladů, v Hrodně dokonce na kancelářských budovách. 

Takže rackové ve městě daleko od vody nejsou až takovou senzací. Ale takovýto způsob 

hnízdění je velmi zajímavý. 

======== 

https://virtualbrest.by/news78618.php?fbclid=IwAR2vVXF_IaBZBuvTdXuWyh_WigF8_qmlN5
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Unikátní hnízdění kolonie racků bouřních, zanesených do červené knihy, bylo zjištěno 

v Brestu. Korespondentu BELTA to oznámil náměstek ředitele pro vědeckou práci 

Poleského agrárního a environmentálního ústavu Národní akademie věd Běloruska 

Viktar Dziamiančyk. 

Skutečnost přírodovědného pozorování má nezvyklá specifika. „Udivilo nás samotné 

stanoviště druhu: kolonie čítající tři páry racků bouřních se nachází na hnízdišti havranů. 

Něco takového zatím není v literatuře popsáno. Zadruhé – ptáci se usadili ve velmi velké 

výšce (22 м) na živých stromech. Ty se jako houpačky kývaljí do dvou metrů, to ale 

ptákům nepřekáží ve vysedávání snůšek. A nejzajímavější je, že se jedná o zelenou 

plochu uvnitř továrního areálu,“ řekl vědec. 

Racek bouřní je považován za severský druh. Areál jeho rozšíření plně pokrývá severní 

cirkumpolární zónu. V Bělorusku je druh zastoupen především ve Vitebském pojezeří, kde 

upřednostňuje hnízdění na vrchovištích a ve vytěžených povrchových dolech pro těžbu 

rašeliny. Nicméně racek bouřní se postupně šíří i na jih republiky a dosáhl zeměpisných šířek 

Brestu, kde dosud byl známý a široce rozšířený racek chechtavý.  

„Zajímavé je, že skupina racků bouřních se u nás objevila koncem zimy a dokázala rozehnat 

kolonii havranů. Ačkoliv obvykle to bývá opačně: krkavcovití jsou považováni za predátory 

v koloniích racků. Havrani mají velmi pevná hnízda, takže rackové neměli mnoho práce. I 

když i oni dokážou stavět hnízda, v tomto případě vyřešili bytovou otázku velmi jednoduše,“ 

uvedl Viktar Dziamiančyk. 

Co se týká zelené plochy v továrním areálu, kterou si vybrali rackové bouřní, je zde již 

asi šedesát let. Podle slov náměstka ředitele zde pečlivě zachovávají nejen vnější 

podobu, ale i zvuky a vůně živé přírody. To, že se zde objevili ptáci z červené knihy, je 

jedním z ukazatelů šetrnosti k životnímu prostředí tohoto území. 



„Pod ochranou racků bouřních se okamžitě objevila kolonie drozda kvíčaly. Tento druh také 

vždy trpí od krkavcovitých ptáků. Zahnízdili a první mláďata vyvedli i holubi hřivnáči a další 

menší práci. To znamená, že na stromech v továrním areálu vzniklo celé společenstvo. Navíc 

jsou tito ptáci zcela užiteční, nepřinášejí lidem žádné problémy,“ doplnil Viktar Dziamiančyk. 
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