


Parky představují pro ptáky v rámci městského území důležité prostředí. Není však park jako 
park. Krátce sečené trávníky a pár mladých stromů nabízí pro ptáky jen omezené možnosti 
pro úkryt či hledání potravy. V tomto případě platí, že čím různorodější prostředí, tím více 
druhů přitahuje. Staré stromy poskytují své husté koruny a dutiny v kmenech pro stavbu 
hnízd, v odumřelém dřevě či na kvetoucích loukách ptáci nacházejí potravu, keře a zarostlá 
místa jsou oblíbeným úkrytem a místem pro hnízdění.

Na místech, která přirozeně neposkytují dostatek příležitostí ptákům ke hnízdění, můžeme 
některým druhům pomoci vyvěšováním vhodných typů budek. Zejména v zimě zas ptákům 
pomůžeme zavedením krmítka a nabízením vhodné potravy. Při této pomoci ptákům je ale 
třeba mít na paměti, že se jedná o řešení pouze náhradní – našim hlavním cílem by měla být 
ochrana jejich přirozeného prostředí. Vše o ptačích budkách i vhodném přikrmování najdete 
na stránkách České společnosti ornitologické:

www.birdlife.cz/pomoc-ptakum

s  Vydejte se do parků, lesoparků a lesů Prahy, všímejte si různorodých prostředí, kte-
rá se v nich nacházejí a sledujte, jaké druhy ptáků a jakým způsobem je využívají. 
Přílohou tohoto pracovního listu je aršík se samolepkami 30 druhů ptáků, se kte-
rými se můžeme setkat v parcích Prahy. Nalepte samolepku na místo, kde jste kon-
krétní druh viděli. Podaří se vám pozorovat všechny druhy ze seznamu? Která pro-
středí (koruny stromů, kmeny, dutiny, otevřené prostranství, keře, hromady klestí, 
odkrytou půdu, listí na zemi, břehy vod) využívá nejvíce druhů? Za jakým účelem? 
Ve kterém parku jste pozorovali nejvíce druhů? Čím myslíte, že to bylo způsobeno? 
Pozorovali jste i jiné druhy ptáků, které nejsou na seznamu? Které?
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Pražskými parky krok za krokem Seznam druhů ptáků na samolepkách:

 1. Káně lesní
 2. Puštík obecný
 3. Holub hřivnáč
 4. Datel černý
 5. Žluna zelená
 6. Strakapoud velký
 7. Sojka obecná
 8. Králíček obecný
 9. Sýkora modřinka
 10. Sýkora koňadra
 11. Sýkora babka
 12. Mlynařík dlouhoocasý
 13. Budníček menší
 14. Pěnice černohlavá
 15. Pěnice pokřovní
 16. Brhlík lesní
 17. Šoupálek krátkoprstý
 18. Střízlík obecný
 19. Špaček obecný
 20. Kos černý
 21. Drozd kvíčala
 22. Drozd zpěvný
 23. Červenka obecná
 24. Slavík obecný
 25. Dlask tlustozobý
 26. Hýl obecný
 27. Zvonek zelený
 28. Stehlík obecný
 29. Zvonohlík zahradní
 30. Pěnkava obecná

Více informací o vybraných pražských parcích a jejich ptačích obyvatelích najdete 
na stránkách České společnosti ornitologické www.birdlife.cz/prazskymi-parky


