
VODNÍ PTACTVO
Soutok ml˘nského náhonu Strhanec a fieky Beãvy je v˘znamn˘m zimovi‰tûm vodních

ptákÛ ve mûstû Pfierovû. Díky zrychlenému vífiivému proudûní vody, po prÛtoku objek-
tem b˘valého ml˘na, hladina Strhance v tomto úseku nikdy, ani za nejvût‰ích mrazÛ,
zcela nezamrzá. Máme tak v kteroukoliv roãní dobu jedineãnou moÏnost pozorovat vod-
ní ptactvo prakticky v centru mûsta.
Bûhem celého roku se na tomto místû mÛÏeme setkat s desítkami divok˘ch kachen

bfiezÀaãek. V zimû jich zde zimuje aÏ nûkolik set kusÛ a v létû sem pfiivádûjí i svá nûko-
likadenní kachÀátka. Z dal‰ích druhÛ kachen se tady vzácnûji vyskytuje polák chocho-
laãka (Aythya fuligula) a hvízdák euroasijsk˘ (Anas penelope). Pravidelnû zde mÛÏeme
pozorovat labutû (Cygnus olor), lysky ãerné (Fulica atra) i potápky malé (Tachybaptus
ruficollis). Z rackÛ se zde takfika po cel˘ rok zdrÏují rackové chechtaví (Larus ridibun-
dus) a v posledních letech i jejich vût‰í pfiíbuzní – rackové boufiní (Larus canus) a bûlo-
hlaví (L. cachinnans). Z brodiv˘ch a veslonoh˘ch ptákÛ nad fiekou Beãvou protahují
volavky popelavé (Ardea cinerea) a kormoráni velcí (Phalacrocorax carbo). Pfii tro‰e
‰tûstí mÛÏete zpozorovat i proletujícího ledÀáãka fiíãního (Alcedo atthis).
Pokud chceme zimujícím vodním ptákÛm pomoci v dobû nouze, mÛÏeme je pfiikrmo-

vat. Nejvhodnûj‰í potravou pro nû je na kousky nakrájené a usu‰ené neslané bílé peãi-
vo nebo granule pro vodní ptáky.

WATERFOWL
The junction of Strhanec, a millrace, and the river Beãva is important wintering

grounds of waterfowl in Pfierov. Passing through the former mill, the current becomes
accelerated and whirls, which causes that Strhanec in this section never freezes up
completely, even in the lowest temperatures. This fact provides a unique opportunity
to observe waterfowl in the centre of the town any time of the year. If you want to help
the waterfowl in need, you can feed them. The most suitable food is white bread cut
into pieces or special dry food for waterfowl.
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