
 

 

Tisková zpráva 

Ptáci jsou všude kolem nás, malí, střední i velcí. Dokážete ale říct, kteří ptáci to jsou?  
Třeba takové Cilp-calp. To samozřejmě není zaklínadlo. Tento jednotvárný hlas, který je 
slyšet téměř po celý rok, patří zcela nenápadnému malému zelenému ptáku – budníčku 
menšímu. 
 

Jarní arboretum je plné nejen ptačího zpěvu 
a hašteření, ale především práce. Nastal čas, kdy je 
potřeba postavit domov, naklást vajíčka, vychovat 
potomstvo. Hamzův park s velkým množstvím 
stromů a keřů poskytuje útočiště mnoha ptačím 
rodinám. 
Splétání větviček, bezpečné ukotvení hnízda ve 
výšce na větrem houpaných větvích nebo pečlivé 
vystýlání dutin stromů jsou bezesporu velmi 
náročné stavitelské práce. A ptáci, kteří nemají 
ruce, při nich trpělivě používají zobák, nohy i pohyb 

celého těla. Stavitelský um mají vrozený. To ale neznamená, že by s léty nesbírali zkušenosti. 
Materiál na stavbu nosí v zobáčku nebo v drápcích, přičemž nalétají mnoho kilometrů, často 
hnízda obkládají kůrou, zelenými větvičkami, mechy nebo lišejníky, aby co nejlépe splynula 
s okolím a byla téměř neviditelná. Stavbu ptáci většinou zvládnou za týden, což jim můžeme 
pouze závidět. Na každou sezonu si staví hnízdo nové. 
Téměř žádné starosti si se stavbou hnízda nedělá holub hřivnáč. Hnízdí vysoko v korunách 
stromů, kde  splete z hrubých větviček hnízdo tak ledabyle, že zespodu můžeme spatřit 
prosvítající vajíčka. Mláďata ale nepropadnou, konstrukci vyplní a zpevní svým trusem, který po 
zaschnutí drží jako prvotřídní malta. V korunách stromů hnízdí i hrdlička zahradní. Nejdokonalejší 
hnízda si v korunách stromů či v houštinách však splétají pěvci, nejčastěji jsou to kosi, drozdi, 
pěnkavy, pěnice, sedmihlásci, žluvy, zvonci, vzácněji dlaskové, stehlíci, čížci.  

Abychom si poslechli, kdo nám v Hamzově 
arboretu zpívá, vydali jsme se na procházku 
arboretem v doprovodu zoologa, popularizátora 
ochrany přírody, fotografa a publicisty, RNDr. 
Vladimíra Lemberka. Procházce předcházelo 
povídání s promítáním snímků ptáků, které lze 
v arboretu nejen slyšet, ale také vidět. Řeč byla 
nejen o hnízdících druzích, ale i o ptácích 
stěhovavých – čápech, jiřičkách a vlaštovkách, 
atd. 
 

Málokdo ví, že v Hamzově arboretu žije bezmála čtyřicet druhů ptáků, z nichž je více než čtvrtina 

druhů ohrožených, silně nebo dokonce kriticky ohrožených. V léčebně je spatříte u krmítek. 

Vzhledem k tomu, že přikrmujeme celý rok, tak stále zjišťujeme, kdo v arboretu žije.  Stejně se 

s nimi po celý rok můžete pravidelně potkávat i Vy. Nenechte si ujít „ptačí kino“ u některého 

krmítka, je to skutečně nevšední zážitek. Navíc přichází i veverka a děti mají ještě větší radost. 



 

 

Kontaktní údaje:                                                                                                                    

Jana Zavřelová, DiS., metodik arboreta; 
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 
Košumberk 80, 538 54 Luže, tel. 469 648 115, 733 533 017 
e-mail: zavrelova@hamzova-lecebna.cz;          Další informace najdete na www.hamzova-lece 

bna.cz 
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