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NAUČNÁ STEZKA CVILÍN
Ptactvo okolních lesů
4. zastávka
Ornitologický průzkum Cvilínského kopce
V roce 2001 byl v hnízdním období proveden ornitologický průzkum Cvilínského kopce u Krnova, při kterém bylo zaznamenáno 80 druhů ptáků. Z toho je 68 druhů považováno za hnízdící, zbývajících 10 druhů jsou transmigranti a druhy, které využívaly Cvilínský kopec pouze jako část hnízdního areálu. Celkem 19 druhů patří do kategorie chráněných.
Za nejzajímavější z protahujících druhů se považuje pozorování drozda cvrčaly.
Z hnízdících druhů je nejcennější strnad luční, krutihlav obecný, datel černý, strakapoud malý, ťuhýk obecný, koroptev polní a žluva hajní. Z dalších druhů to je pravděpodobně hnízdící
krahujec obecný a žluna zelená. Cenné je pro lokalitu také hnízdění lejska šedého, rehka zahradního a slavíka obecného.
Zkoumaná lokalita je z ornitologického hlediska poměrně zajímavá, vyskytují se zde vzácné druhy ptáků. Díky smíšenému členění lokality, přítomnosti nekosených mezofilních luk
s roztroušenými keři a druhové bohatosti stromů zde přítomné ptačí druhy dosahují i vysoké druhové rozmanitosti. Nejvhodnějšími oblastmi pro ptactvo jsou smíšené porosty různého
věkového složení s bohatým keřovým podrostem.
Ptáci mají nezastupitelné místo v biologické ochraně lesa. Mnoho druhů ptáků se živí hmyzem, který při přemnožení lesu škodí. V místech, kde nejsou přirozené úkryty pro hnízdění
(doupné stromy), vyvěšujeme budky. Některé z typů budek jsou rozmístěny v okolí této zastávky.
Budky vyvěšujeme nejlépe na podzim v listopadu nebo brzy zjara, aby se ptáci mohli orientovat při výběru hnízdiště. Umísťují se ve výši 3-5 m nad zemí. V listnatých a smíšených lesích
se vyvěšuje 10-12 budek na 1 ha, v jehličnatých 4-6 budek na 1 ha.
Budky je třeba čistit každým rokem hned po druhém hnízdění začátkem podzimu, protože se v nich ukrývá nejrůznější hmyz (včetně parazitů) a ptáci pak budky neosídlí.
Kromě budek pro zpěvné ptactvo se vyvěšují budky i pro sovy, tzv. sovníky. Zajímavostí je, že se vyvěšují budky nejen pro ptáky, ale i pro netopýry. Na rozdíl od ptačích budek nebývají okamžitě obsazeny a trvá někdy i pět let, než si je netopýři oblíbí.

zde stojíte

Některé vzácné a chráněné druhy:
Žluna zelená
je možno spatřit na Předním i na Zadním vrchu hnízdění je pravděpodobné.

Drozd cvrčala
u nás vzácně hnízdící druh; hejno cvrčal můžeme
pozorovat ve smrčinách a dubových habřinách
v západně orientovaném svahu Zadního vrchu.

Slavík obecný
zjištěný hnízdící pár v severovýchodní části
Zadního vrchu nedaleko hradu Cvilín.

Datel černý

Žluva hajní

Jestřáb lesní

asi hnízdí dva páry, jeden v
dubohabrovém lese na Předním
vrchu a druhý pár v lipohabrovém lese na Předním vrchu.

hnízdí v okolních lesích.

uvidíte v okolí hradu Cvilína; hnízdění na lokalitě je
pravděpodobné; ke svému hnízdění vyžaduje vzrostlé stromy, preferuje staré bučiny

Budky,
které můžete vidět v okolí:

Lejsek šedý
zjištěny čtyři hnízdící páry - tři na
Předním vrchu a jeden na Zadním vrchu.
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