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Ptáci okraje lesa 

Předmět: Přírodopis 

Ročník: 7. ročník 

Tematický okruh: Ptáci – členění (ekosystémy) 

Anotace:  1. práce dvojic – okraj lesa 

   2. referát – ptáci okraje lesa 

   3. práce s učebnicí 

   4. zápis do sešitu – ptáci okraje lesa 

   5. pracovní sešit strana 27 

      



Práce v lavici – OKRAJ LESA 

1. Vymyslete ve dvojici definici okraje lesa. 

 

2. Jaké má tato lokalita pro ptáky výhody a nevýhody. 

 



Otázky na malé 1 ze str. 51-53 

1. Jaké tři řády zde najdeme a u  každého uveď 1 zástupce? 
 

2. Co je to hnízdní parazitismus a kdo ho praktikuje? 
 

3. Jaké dva poddruhy má vrána obecná? 
 

4. Který pták si napichuje potravu na trny? 
 

5. Který zástupce má ve stáří lysinu kolem kořene zobáku? 

Měkkozobí – holub, 

kukačky – kukačka, 

pěvci – straka 

 

Vkládání vajec do 

cizích hnízd – kukačka 

 

Černá a šedá 

 

Ťuhýk 

 

Havran  



Ptáci okraje lesa - znaky 

- Žijí na křižovatce lokalit – hnízdí v křovinách nebo na okraji lesa, 
ale potravu získávají  v otevřené krajině 
 

- Konzumují potravu rostlinnou i živočišnou 
 

- Krmivá mláďata 



Poznej vybrané zástupce ptáků 
okraje lesa 1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 1 – holub hřivnáč, 2 -  havran 

polní, 3 – vrána obecná, 4 – 

strnad obecný, 5 – ťuhýk obecný, 

6 – kukačka obecná, 7 – straka 

obecná 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Corvus_frugilegus_2.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Corvus_corone_Rabenkr%C3%A4he_1.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lanius_collurio_male_am.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wood.pigeon.2.arp.750pix.jpg


ZÁSTUPCI 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Corvus_frugilegus_2.jpg


a) Měkkozobí  

- mají u kořene měkký zobák 
- krmí mláďata z volete 
 

HOLUB DOMÁCÍ HOLUB HŘIVNÁČ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wood.pigeon.2.arp.750pix.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Blue_Rock_Pigeon_I2_IMG_7877.jpg


b) Kukačky  
KUKAČKA OBECNÁ   

- Jediný zástupce v ČR 
 

- Hnízdní parazitismus 
 

- Tažná 
 

- Dva prsty dopředu a 2 dozadu  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cowbird_egg.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Reed_warbler_cuckoo.jpg


c) Pěvci  Dokonalý syrinx 

PĚNICE  RÁKOSNÍK  

Oba rody mají velké množství druhů, z nichž většinu z nich 

najdeme v tomto biotopu a jsou tažní 

Rákosník obecný Pěnice černohlavá 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Acrocephalus_scirpaceus_(Bertinetto).jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sylvia_atricapilla_bl.JPG


ŤUHÝK OBECNÝ STRNAD OBECNÝ  

STRAKA OBECNÁ  

- Potravu napichuje na trny (masožravec), tažný 

- V zimě neodlétá (semena) 

Plení ptačí hnízda, nápadně černobílá, 50 -100 000 párů vČR 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lanius_collurio_male_am.jpg


VRÁNA OBECNÁ 
HAVRAN POLNÍ 

- potulná, poddruhy černá a šedá - V zimě odlétají do JZ Evropy a k 
nám přilétají jiní ze severu 
- Kolem zobáku ve stáří lysinu 
- Kolonie (třeba i u silnic) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Corvus_frugilegus_2.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Corvus_corone_Rabenkr%C3%A4he_1.jpg


Pracovní sešit strana 27 
27/1 Srovnání havrana a vrány 

27/2 Rozhodni  o pravdivosti tvrzení 

Kukačka obecná si staví hnízdo na stromech. 

Ťuhýk si napichuje ulovenou kořist na trnité větvičky. 

Holoubata jsou po určitou dobu krmena tzv. holubím mlékem. 

Pěnice a rákosníci jsou tažní ptáci. 

Havran polní žije samotářsky a vrána obecná hnízdí pospolitě.  

 

 

Havran – bílá lysina, 

tažný, kolonie  
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Corvus_corone_Rabenkr%C3%A4he_1.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Corvus_frugilegus_2.jpg
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