
Poznáváme
BORY

Je nejhojnější dravec u nás. 
Loví drobná zvířata až do veli-
kosti veverky, především myši. 
Hnízdí vysoko na stromech. 
Je částečně tažná.
Délka těla 50-57 cm 
Hmotnost  550-1200 g

Ptáci 
Borského lesa

To by mohl být konec mého vyprávění. Ale není. Z koře-
nů kolem pařezů znovu vyrůstaly keře. Začala jsem mít 
strach. To už jsem jednou zažila. Ale bála jsem se zby-
tečně. Lidé vyřezali výmladky, posekli a shrabali sta-
rou trávu. Na podzim roku 2016 rodiče s dětmi a příští 
rok na jaře žáci školy na mých okrajích vysázeli ovocné 
stromky. Další lidé se starají, aby stromky nezarostly 
plevelem, neuschly a nepoškodila je zvěř.  Proto krásně 
kvetly. A těší mě, že už se na nich objevily první třešně, 
jablka, švestky a hrušky. Poslouží ptactvu, zvířátkům  
i lidem. Nyní jsem nejšťastnější cestou v Borech!   

 Vybudováno Obcí Bory v rámci 
projektu MA 21 v Borech 2020 
s podporou Kraje Vysočina

Káně lesní

Patří mezi šplhavce, z nichž je nej-
běžnější. Žije v lesích, parcích, 
ovocných zahradách a sadech. 
Pro hnízdění si vysekává na
stromech dutinu. Potravu sbírá 
na stromech.
Délka těla 22-23 cm 
Hmotnost 70-90 g

Strakapoud velký

Původně žil v lesích, dnes je 
běžným obyvatelem měst 
i vesnic. Ptáci žijící v lesích 
jsou velmi plaší. Potravu sbírá 
především na zemi. Lesní 
populace je tažná.
Délka těla 24-25 cm
Hmotnost  80-110 g

Kos černý

Je poněkud menší než kos, je 
rovněž původní obyvatel lesů, 
dnes žije i v jiných biotopech. 
Jeho hnízdo je jedno z nejpo-
zoruhodnějších a nejtrvanli-
vějších ptačích staveb.
Délka těla 23 cm
Hmotnost 70-90 g

Drozd zpěvný

Poznáme ji podle červené hrudi, 
podle které je pojmenovaná. 
Potravu sbírá na zemi. Zpěv 
samečka patří k nejkrásnějším 
ptačím písním, kterou zpívá 
dlouho do soumraku.
Délka těla 14 cm
Hmotnost 16-22 g

Červenka obecná

Nejběžnější a nejznámější sý-
kora, která se vyskytuje prak-
ticky všude. Hnízdí v dutinách 
stromů, ráda obsazuje i vyvě-
šené ptačí budky. Vychovává 
v jednom hnízdění 
10 - 13 mláďat.
Délka těla 14 cm
Hmotnost 16-21 g

Sýkora koňadra

Sameček má na hlavě černou 
čepičku podle názvu, samička 
čepičku hnědou. Živí se hmy-
zem, v létě take lesními plody. 
Je tažná, zimuje ve středomoří. 
Hnízdí při zemi v křoví, 
ale i v kopřivách.
Délka těla 13 cm
Hmotnost  14-20 g

Pestře zbarvený pták velikos-
ti holuba. Patří mezi pěvce, její 
zpěv je ale nevýrazný, mnohem 
známější je její varování, kterým 
si vysloužila přezdívku policajt 
lesa. Živí se živočišnou 
i rostlinnou potravou. 
Délka těla 34-35 cm
Hmotnost 140-190 g

Sameček je pestřeji zbarven než 
nenápadně zbarvená samička. 
Většinou se pohybuje v korunách 
stromů. Živí se semeny. Pevné 
a nenápadné hnízdo si staví při 
kmeni stromů ve výšce 10 m 
a výše.
Délka těla 12 cm
Hmotnost 12-18 g

Pěnice černohlavá

Sojka obecná

Čížek lesní

Je to naše nejmenší sova, 
velká asi jako špaček. Hnízdí 
v dutinách stromů, většinou 
po strakapoudu velkém. 
Je aktivní i ve dne. 
Živí se drobnými savci 
a ptáky.
Délka těla 15-19 cm
Hmotnost 60-70 g 

Je malý ptáček zbarvený jako kůra stro-
mů, po nichž šroubovitě šplhá od paty 
stromu do výšky, opírá se přitom o svůj 
ocásek. Pod kůrou sbírá drobné živoči-
chy. Hnízdí nejčastěji pod  odchlípnutou 
kůrou.
Délka těla 12 cm
Hmotnost 8-12 g

Je běžně rozšířený pták vy-
skytující se všude, kde jsou 
stromy. Hnízdí na stromech 
a křovinách. Živí se různými 
semeny, mláďata krmí 
hmyzem.
Délka těla 14 cm
Hmotnost 19-23 g

Kulíšek nejmenší

Šoupálek dlouhoprstý

Pěnkava obecná

V QR kódech jsou ukryty hlasy ptáků. K načtení kódu využijte skener QR kódů, nebo fotoaparát ve svém mobilním telefonu. Je nutné mít v tu chvíli 
aktivované datové připojení k internetu. Hlasy najdete i na www.bory.cz - Naučná stezka Poznáváme Bory.

Text Ing. Jiří Necid, fotografie Jiří Bartoš, fotografie kulíška Ing.Tomáš Hamřík, 
hlasy ptáků Ing.Vojtěch Kodet, členové České společnosti ornitologické. 


