
P¤IKRMOVÁNÍ PTACTVA
O tom, Ïe se v Michalovû ptáci vÏdycky tû‰ili pozornosti Pfie-

rovanÛ, se zmiÀují i historické prameny. Napfiíklad jiÏ v 80.
letech 19. století zakoupil Okra‰lovací spolek pfierovsk˘ 200
budek pro ptactvo, jeÏ umístil v Michalovû, tehdy je‰tû v˘letním
lese, a v okolních zahradách. Pro ptáky, ktefií na zimu neodléta-
jí do tepl˘ch krajin, zfiizoval krmítka.

Pfiezimujícím ptákÛm, ktefií jen obtíÏnû hledají potravu, mÛÏe-
me pfiikrmováním pomoci i my. Jde pfiedev‰ím o s˘kory koÀad-
ry (Parus major) a s. modfiinky (P. caeruleus), brhlíky lesní (Sit-

ta europaea), zvonky zelené (Carduelis chloris) a kosy ãerné
(Turdus merula). V mûstském parku Michalov se v‰ak mÛÏeme
v zimû setkat i s dal‰ími ménû bûÏn˘mi druhy jako je drozd bráv-
ník (Turdus viscivorus), drozd kvíãala (Turdus pilaris), ãerven-
ka obecná (Erithacus rubecula), pûnkava obecná (Fringilla coe-

lebs), pûnkava jikavec (Fringilla montifringilla), h˘l obecn˘
(Pyrrhula pyrrhula), dlask tlustozob˘ (Coccothraustes coccot-

hrautes), ãíÏek lesní (Carduelis spinus), strnad obecn˘ (Embe-

riza citrinella), s˘kora babka (Parus palustris), mlynafiík dlou-
hoocas˘ (Aegithalos caudatus), strakapoud velk˘ (Dendrocopos

major) i s. prostfiední (D. medius) a vzácn˘ brkoslav severní
(Bombycilla garrulus).

Pokud chceme ptákÛm v zimû pomoci, dbáme pfiedev‰ím na
to, aby potrava, kterou dáváme do krmítka, nebyla plesnivá
a nahnilá. Nejvhodnûj‰í potravou pro ptáky zimující v Michalo-
vû jsou semena sluneãnice, pfiípadnû smûs pro zimující ptáky.
Drozdovití ptáci pak uvítají su‰ené plody ‰ípkÛ a jefiabin nebo
jablko. V Ïádném pfiípadû ptáky nekrmíme chlebem, uzeninami,
slan˘mi potravinami, such˘mi tûstovinami ani kynut˘mi v˘rob-
ky, protoÏe jim zpÛsobují váÏné zaÏívací potíÏe.

NezapomeÀte si na nûkterou z pfií‰tích vycházek do Michalova
s sebou vzít dalekohled. Pohled na ptáky, ktefií i díky va‰í pomo-
ci zde v zimû nacházejí útoãi‰tû, vám bude zaslouÏenou odmû-
nou.

FEEDING OF BIRDS
The birds in Michalov have always been in the centre of atten-

tion of people in Pfierov, which is also mentioned in historical

sources. For example, as early as in the 80’s of the 19th centu-

ry, the Decorative Community in Pfierov bought 200 nesting

boxes and these were located in Michalov and surrounding gar-

dens, and for migrating birds feeding boxes were installed.

While feeding birds, it is important to pay attention to the qua-

lity of food. It must not be mouldy and rotten. The most sui-

table food for these birds is the sunflower seed or mixture for

winter birds. Thrush birds welcome dried hip, rowanberry, or

apples. At any case the birds should not be fed with bread, smo-

ked food, salted food, dried pasta or yeast products, because they

cause serious digesting problems to the birds. Do not forget to

bring binoculars for your next visit in Michalov in order to

observe the birds, which also owing to your care find sanctua-

ry in this park.

Nauãná vlastivûdná stezka »Pfierovsk˘m luhem«Nauãná vlastivûdná stezka »Pfierovsk˘m luhem«

brkoslav severní
Bombycilla garrulus

kos ãern˘
Turdus merula
samec a samice

ãíÏek lesní
Carduelis spinus

drozd kvíãala
Turdus pilaris

hrdliãka zahradní
Streptopelia decaocto

s˘kora uhelníãek
Parus ater

vrabec domácí
Passer domesticus

s˘kora modfiinka
Parus caeruleus

h˘l obecn˘
Pyrrhula pyrrhula

samec a samice

zvonek zelen˘
Carduelis chloris

s˘kora koÀadra
Parus major

strakapoud velk˘
Dendrocopos major

s˘kora babka
Parus palustris

brhlík lesní
Sitta europaea

pûnkava obecná
Fringilla coelebs

pûnkava jikavec
Fringilla montifringilla

strnad obecn˘
Emberiza citrinella

dlask tlustozob˘
Coccothraustes coccothraustes

mlynafiík dlouhoocas˘
Aegithalos caudatus

Nauãnou vlastivûdnou stezku Pfierovsk˘m luhem zfiídilo Mûsto Pfierov v roce 2004. Na jejím vybudování se ideovû podílel Moravsk˘ ornitologick˘ spolek Pfierov. Cenné informace dále poskytly následující subjekty: Muzeum Komenského – Moravská ornitologická stanice, Biologická
stanice v Pfierovû, Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR – stfiedisko Olomouc, âesk˘ rybáfisk˘ svaz – MO Pfierov, Státní okresní archív Pfierov. Ilustrace Jifií Polãák. Grafické zpracování Elan spol. s r.o. Pfierov. Projekt byl ocenûn v rámci programu „Pivovary Staropramen mûstÛm“.
Nauãnou vlastivûdnou stezku Pfierovsk˘m luhem zfiídilo Mûsto Pfierov v roce 2004. Na jejím vybudování se ideovû podílel Moravsk˘ ornitologick˘ spolek Pfierov. Cenné informace dále poskytly následující subjekty: Muzeum Komenského – Moravská ornitologická stanice, Biologická

stanice v Pfierovû, Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR – stfiedisko Olomouc, âesk˘ rybáfisk˘ svaz – MO Pfierov, Státní okresní archív Pfierov. Ilustrace Jifií Polãák. Grafické zpracování Elan spol. s r.o. Pfierov. Projekt byl ocenûn v rámci programu „Pivovary Staropramen mûstÛm“.


