Navrátilci ze zimovišť
Na území Kounic se vyskytuje 72 druhů ptáků. Z tohoto velkého množství vybíráme
pro vás – naše čtenáře a milovníky přírody pár zajímavých.
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
V Kounicích tradičně hojná. Jinak žije sporadicky na celém území Čech. Vyskytuje se
na suchých stanovištích s keři šípků, trnek a černého bezu, jehož plody se v pozdním létě živí.
Jinak je hmyzožravá. Pěnice vlašská je největší z pěnic. Poznáte ji podle příčně proužkované
spodiny těla a žluté duhovky oka. Má libozvučný dlouze přednášený zpěv se směsí
flétnových, drnčivých a vrzavých tónů.
Žluva hajní (Oriolus oriolus)
Žluva je dosti hojný pták ve velikosti kosa a velmi
dobře pozorovatelný zejména v době zrání třešní a moruší
(na Vrchách). V Kounicích byla poprvé pozorována
začátkem května. Hnízdí na vyšších stromech v blízkosti
vody. Zimuje v rovníkové Africe. Živí se hmyzem a
později ovocem a bobulemi. Samec je nápadně zbarvený krásně žlutý s černými křídly a samice je nenápadně
zelenavá. Hlas žluvy je daleko slyšitelný flétnovitý zpěv
sestávající se z několika opakujících se tónů: dydliodlio.
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Ťuhýk k nám přilétl také v prvních květnových dnech ze
svých zimovišť v tropické Africe, kam se vracívá koncem srpna.
I když patří mezi pěvce (o maličko větší než vrabec), loví a živí
se po způsobu dravců drobnými obratlovci a také hmyzem.
Nadbytek potravy si napichuje na trny keřů. Narazíte-li v přírodě
na hlodavce či brouka napíchnutého v trnkovém keři, tak jste
právě navštívili jednu z mnoha ťuhýkových spižíren. Trnité keře
vyhledává také ke hnízdění. Zpěv má tichý a nenápadný, ale je
výborným imitátorem
ptačích hlasů.
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
Slavík je na území Kounic opět velmi
hojným druhem. Ze zimovišť v tropické Africe
přilétl a byl pozorován 22. dubna. Je to velmi
nenápadný pták, kterého jen těžko spatříte,
protože se rád zdržuje v křovinatých pásmech
v blízkosti mokřadů (Kounice), ale jinak
vyhledává i sušší listnaté porosty, okraje lesů,
remízky a parky. Přítomnost slavíka nám prozradí
jeho nádherný, silný flétnový zpěv, který

slavík obecný

postupně zesiluje a ke konci se mění v tlukot. Zpěv je daleko slyšitelný zejména v noci, kdy
slavík s oblibou zpívá (obhajuje svá teritoria). Po vyhnízdění (hnízdí na zemi) se slavíci
stávají potulnými a v srpnu se vydávají na cestu do zimovišť.
Skřivan lesní (Lullula arborea)
Skřivan lesní je o málo menší než jeho blízký příbuzný skřivan polní, kterého
pravidelně vídáme a slýcháme nad poli v okolí Kounic. Je to zemitě zbarvený, nenápadný
pták velikosti vrabce, štíhlejší. Hnízdí vzácně a v malém počtu na Horkách v místě vznikající
pískovny. Skřivan lesní na sebe upozorní hlavně nádherným daleko slyšitelným zpěvem, který
přednáší i v noci jako již zmíněný slavík. Při zpěvu krouží nad svým hnízdištěm. Jeho hlas se
přepisuje jako lilililidadyldadyl.
Příště bychom vám představili některé druhy ptáků hnízdících na mokřadu za
Cihelnou. Také bychom společně nahlédli i do života dalších živočichů, kteří tuto zajímavou
lokalitu, která by byla hodna větší ochrany, obývají.
Poslední zprávu bychom chtěli věnovat krkavcům velkým, kteří při svém zahnízdění
v Kounickém háji byli pravděpodobně neúspěšní. Snad se jim zadaří v příštím roce a do
kounické krajiny se opět navrátí.
Na další počtení se těší Radka Prokšová a František Doktor

