Právě hledíte na nový oddíl webových stránek, ve kterém Vás chceme seznamovat se
zajímavostmi z přírody Kounic a blízkého okolí. O všem, co zde létá, roste a běhá. Tyto
stránky budou věnovány všem milovníkům přírody i těm, co se jimi teprve stanou.
V letošní zimě, která byla teplotně nadprůměrná, jsme mohli přímo v Kounicích
pozorovat některé ptačí druhy, které v minulých letech na tomto území a v takovém množství
nebyly pozorovány.
Zmíníme se o jednom zástupci strnadovitých, a to o strnadu
lučním /Embezia calandra/, jehož počet kolísal mezi 30-200 jedinci
v jednom hejnu. Je to druh, který není mezi veřejností mnoho
známý, i když z části patří mezi pravidelně zimující druhy ptáků.
V době hnízdění jej můžeme v nevelkém počtu asi 10 párů
zastihnout v oblasti Horka a v jižní části obce Chrást. V době
jarního toku se velmi často ozývá svým charakteristickým hlasem
znějícím cikcikcikčiříčiříčiří, stále se opakujícím někde z vrcholu
keře nebo telefonního drátu.
strnad luční
Dalším zástupcem ptačí říše, který byl pozorován ve větším počtu
oproti jiným zimám, je kalous ušatý /Asio otus/. Jeho postava připomíná
zmenšeninu výra velkého. Je to jedna z našich nejhojnějších sov. Poznáte
ji podle charakteristických oranžových očí a dlouhých ušních chvostek. Je
pozorována na celém území Kounic, převážně na samostatně stojících
jehličnanech rostoucích přímo v zástavbě. Kroužkováním bylo zjištěno, že
velká část u nás zimujících kalousů je tažná. Dokladem jsou některá
zpětná hlášení pocházející ze severovýchodu Evropy. Nejdelší
dokladovaný zálet z posledních let jedince kroužkovaného v Ústí nad
Orlicí a zastiženého za Moskvou je přes 1500 km. Chcete-li se seznámit
kalous ušatý
s hlasem této sovy, vyjděte si na večerní procházku podél Kounického
lesa a určitě uslyšíte jeho jednotvárné krátké houkání znějící jako krátké hu nebo uhu.
Na rozdíl od těchto hodně početných druhů, letos v Kounicích
zimujících, zaznamenali jsme menší počet jindy hojněji se
vyskytujících ptáků. Když jsme se v předešlém popisu seznámili
s Kalousem ušatým, nemůžeme pominout jeho příbuzného a
dalšího nočního dravce kalouse pustovku /Asio flameus/. Obě
sovy jsou si velmi podobné. Kalous pustovka má žluté oko a málo
znatelné chvostky. Je aktivní, na rozdíl od Kalouse ušatého, i
během dne. U nás zimující pustovky jsou zejména tažné. Letos
jsme pozorovali pouze dva exempláře. V minulých letech jsme
kroužkovali i přes 20 jedinců. Jejich výskyt je vázán na zvýšený
kalous pustovka
počet hlodavců, kterými se převážně živí.
Konec zimy svým charakteristickým hlubokým hlasem a
nepřeslechnutelným tokem signalizují dva páry krkavců velkých /Corvus
corax/, kteří se pravděpodobně pokusí v lokalitě „Na Vrchách“nebo
v Kounickém háji zahnízdit. Po dvanáct let jsme hnízdění tohoto druhu na
území Kounic a okolí nezaznamenali. Proto jim držme palce, aby se jim to
vydařilo, když už si tuto lokalitu pro svůj domov vybrali. Krkavce během
hnízdění kromě kun a nepřízně počasí dokáže ohrozit pouze člověk. Proto
přivítáme každou bližší informaci o zahnízdění Krkavce velkého
v Kounicích a okolí.
krkavec velký

S dalšími druhy, které jindy hojně zimují jako hýlové, čížci či konopky, vás
seznámíme v některém dalším vyprávění o přírodě v okolí Kounic.
Od opeřenců si odskočíme do rostlinné říše, která nás letos určitě příjemně překvapila
svými výstřelky. V lednu to byly kvetoucí lísky, začátkem února se jívy pyšnily krásnými
kočičkami a na přelomu února a března otevíraly své květy podběly a kostivaly.

vrba jíva

podběl lékařský

K rostlinám neodmyslitelně patří i hmyz. Ale i tak bylo pro nás skutečným zážitkem a
překvapením pozorovat motýla žluťáska, který si svůj první let naplánoval na 5. března.
Nyní společně nahlédněme i do říše zvířat. Na
procházce podél Kounického potoka, rybníka Cihelny i
ostatních vodotečí se zcela určitě setkáme s nutrií. Je to
hlodavec, který k nám byl dovezen z Jižní Ameriky za
účelem faremních chovů. Je to zvíře s velmi kvalitní
kožešinou, pro kterou byl původně chován. Díky
omezenému zájmu ze strany výrobců opadl i zájem
chovatelů o jejich chov. Důsledkem toho bylo
nutrie říční
pravděpodobně vypouštění jedinců, snad i celých chovů,
do volné přírody. Pokud opomineme nezákonnost tohoto počínání, nemůžeme si
nepovšimnout likvidace rostlinných společenstvech, ničení břehů a v neposlední řadě i
likvidaci pěstovaných plodin v okolí našich vodotečí. Nutrie je sice velmi roztomilé zvířátko,
ale nemá v dospělosti mimo člověka žádného nepřítele, který by korigoval výskyt tohoto
uměle zavlečeného druhu do naší přírody. Věříme proto v rozumnost našich nimrodů, kteří
snad pomohou udržet tento druh v míře udržitelnosti.
Děkujeme, že jste dočetli až na konec našeho prvního seznámení s přírodou
v Kounicích a jejich okolí. A přivítáme od vás každou informaci o hnízdění ptáků či výskytu
zajímavých rostlin nebo pozorování různých druhů zvířat.
Příště zase nashledanou se těší
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