02/2017 – Příprava na jaro.
Letošní zima ukázala, co umí. Sněhu bylo dost a mrazy se také předvedly. Pravidelné
čištění budek u našich tůní se tím zdrželo. Hnízdní budky mohou totiž ptákům sloužit i
přes zimu, a to jako úkryt před sněhem a nepohodou, především v noci. Máme to
vypozorované, proto jsme čekali, až budou podmínky optimální a než se oteplí natolik,
že netrpěliví opeřenci začnou nosit výstelku novou. Slunné dny poloviny února byly ty
pravé. Čištění budek je důležité, protože časem by materiál dutinu zcela naplnil a
znemožnil další hnízdění. Navíc se starým hnízdem odstraníme i parazity ptáků, kteří by
v budce mohli přezimovat. Budky je při čištění nutné i zkontrolovat a případné závady
opravit.

Všechny budky byly obsazené, tak jako v minulých letech.

Toto je stará klasická výstelka sýkor.

Jednu budku si oblíbil brhlík, zajímavé je, že stále tu stejnou. Pozná se podle toho, že
si do ní nosí kousky kůry a dřeva. Letos ji navíc oblepil hlínou, skoro nešla otevřít.

Pro zajímavost - rozměry ptačích budek:

Typ budky
A. Modřinka
B. Koňadra
C. Lejsek
D. Špaček
E. Kavka
F. Doupňák

Vletový otvor Rozměry dna Hloubka dutiny
27 - 28 mm
min. 12 x 12 cm 20 - 25 cm
33 - 34 mm
min. 12 x 14 cm min. 20 - 25 cm
30 x 45 (50) mm min. 14 x 14 cm min. 18 - 20 cm
45 - 50 mm
min. 15 x 15
min. 25 - 30 cm
60 - 70 mm
min. 20 x 20 cm min. 35 cm
80 - 120 mm
min. 30 x 30 cm min. 40 cm

Typ A - Pro modřinku (malý sýkorník): je určen pro malé druhy sýkor, tj. modřinku, uhelníčka
a parukářku. Tyto druhy mohou sice zahnízdit (a často také zahnízdí) v budkách s větším
vletovým otvorem, ale jsou zbytečně vystaveny konkurenci ze strany sýkory koňadry, která pak
v boji o hnízdní dutiny většinou vítězí.

Typ B - Pro koňadru (velký sýkorník): je určen pro velké druhy sýkor, tj. koňadru, s. lužní a s.
babku. Osídlují ji však i další druhy sýkor, oba lejsci (černohlavý i bělokrký), rehek zahradní,
brhlík lesní, oba druhy vrabců, krutihlav obecný aj.
Typ C - Pro lejska (lejskovník): jde vlastně upravený sýkorník, více uzpůsobený potřebám
lejsků, brhlíků a rehků zahradních. Liší se zejména oválným tvarem vletového otvoru a většími
rozměry hnízdní dutiny.
Typ D - Pro špačka (špačník): budka určená pro špačka obecného, avšak využívaná i dalšími
druhy ptáků - větší druhy sýkor, brhlík, strakapoudi, krutihlav, lejsci, rehek zahradní aj.
Typ E - Pro kavku: určena především pro kavku obecnou, ale i dudka chocholatého či
mandelíka hajního (i když tento druh u nás už v podstatě vymizel). Může být osídlena i žlunou
šedou či zelenou nebo některým ze strakapoudů, posledně jmenované druhy si však raději
budují vlastní dutiny a budky osídlují jen velmi zřídka.
Typ F - Pro doupňáka: určena nejčastěji pro holuba doupňáka, ale i hohola severního či
poštolku, může zde zahnízdit i kavka nebo některé druhy sov.

Čekání na jaro.

Na hájovně Lipovka v Lomanech skončila tradiční výstava betlémů. Na závěr připravila
naše ministryně kultury a kontroly (MiKuKo v NaPaLo)  Mgr. Jana Čiháková pěkný
podvečer s přáteli. Posezení u krbu zpříjemnil mužský pěvecký sbor lidovými písněmi.

Je hezké, že i v této uspěchané době je pro taková setkání místo.
Národní obrození v Lomanech. 
Nechybělo pohoštění, které zajistily přítomné ženy.

Mgr. Jana Čiháková-MiKuKo

====================================================================

„Teď když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako
ryby, zbývá už jen jediné - naučit se žít na zemi jako lidé.“
George Bernard Shaw

NAŠE NaPaLo ZVE : PŘIDEJTE SE K NÁM.
Zatím nás není mnoho, ale nakonec není tak důležitý počet, jako ochota přiložit ruku
k dílu, když je potřeba, a také kdo tu skupinu tvoří. To se ukáže během času, plevy vždy
odfouká vítr.

J.Hepová – MiSFN

