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Břehule skalní 
(Ptyonoprogne rupestris)
Velikost: 14–15 cm
Prostředí: U nás pozorováni  
jednotliví ptáci lovící potravu  
podél skalních stěn (Pálava).  
Na hnízdištích ve skalnatých  
biotopech, i vysoko v horách.  
Hnízdí v jeskyních  
či skalních puklinách,  
nezřídka i na budovách,  
mostech, v ústí tunelů atp. 
Výskyt v ČR: vzácný zatoulanec,  
dosud pouze 2 pozorování 2 ex.  
(IV. a XI.–XII.)

Vlaštovka skalní (Cecropis daurica)
Velikost: 14–19 cm (včetně dlouhých krajních ocasních per)
Prostředí: U nás pozorováni jednotliví ptáci při sběru potravy nad vodou.  
Na hnízdištích v j. Evropě ve skalnatých biotopech, podél pobřeží, ale i v okolí zřícenin, budov apod. 
(hnízdí v jeskyních či uvnitř staveb).
Výskyt v ČR: vzácný zatoulanec, dosud pouze 3 pozorování (IV.–V.)

Jiřička obecná 

(Delichon urbicum)
Velikost: 13,5–15 cm 
Prostředí: synantropní, 
intravilány měst a vesnic, hnízdí v koloniích  
až desítek párů, při sběru potravy a za tahu  
ve všech typech prostředí včetně nejvyšších poloh 

Výskyt v ČR: tažná (IV. a IX.–X.),  
pravidelně hnízdí na celém území

Stav a početnost v ČR:  
mírný vzestup, 600–1200 tis. párů

Vlaštovka obecná 
(Hirundo rustica)
Velikost: 17–21 cm 
(včetně dlouhých krajních ocasních per)
Prostředí: synantropní,  
intravilány vesnic a měst, 
při sběru potravy a za tahu  
i v otevřené krajině, 
často v blízkosti vodních ploch 
(hromadná nocoviště v rákosinách)
Výskyt v ČR: tažná (III.–IV. a IX.–X.),  
pravidelně hnízdí na celém území
Stav a početnost v ČR:  
mírný pokles, 320–640 tis. párů 

Břehule říční (Riparia riparia)
Velikost: 12–13 cm

Prostředí: pískovny, povrchové doly, stržené říční břehy, deponie 
zeminy atp., hnízdí v koloniích až stovek párů, při sběru potravy  

a za tahu i v otevřené krajině, zejména v okolí vodních ploch  
(hromadná nocoviště v rákosinách spolu s vlaštovkou obecnou)

Výskyt v ČR: tažná (IV.–V. a VIII.–IX.), hnízdí řídce v nižších polohách
Stav a početnost v ČR: mírný pokles, 15–30 tis. párů


