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KRKAVCI A HAVRANI

Projekt „Sedmero krkavců“
Po úspěšném projektu "Sovy do škol" opustilo sdružení ORNITA ornitologickou tématiku a rozhodlo se přiblížit pražským školákům roztomilého, ale tak
trochu přehlíženého savce – veverku obecnou. Akce „Pražská veverka“
probíhala ve spolupráci se zoologickým oddělením Národního muzea (RNDr.
Miloš Anděra, CSc.) a Přírodovědeckou fakultou UK (diplomantka Zuzana
Bartáková). Pražská školní mládež měla možnost se přímo zapojit do sledování míst výskytu (mapování) veverky obecné a výrazně tak přispěla k poznání
současného obrazu rozšíření dříve pronásledované, dnes však silně ubývající
až ohrožené veverky obecné.
Od počátku školního roku 2008/2009 se sdružení ORNITA vrací k ornitologické problamatice: objektem zájmu se stávají naši krkavcovití ptáci. Proč
právě oni?
Krkavcovití ptáci (dříve známí též pod názvem havranovití) jsou nevelkou,
ale poměrně zajímavou skupinou (odborně čeledí) ptáků. Někteří z nich
(především krkavec velký, havran polní a obě vrány) jsou tak velcí, že mnozí
z nás ani netuší, že patří mezi pěvce.
NAŠI KRKAVCOVITÍ
SE PŘEDSTAVUJÍ
Z původního „sedmera“ našich zástupců bylo nedávno vytvořeno „osmero“ (uznáním vrány černé a vrány
šedé za 2 samostatné druhy – „povýšením“ z původních poddruhů). To
však nic nemění na platnosti již dříve
připraveného názvu projektu „Sedmero krkavců“, nebo s vránami se
většina z nás setká pouze „okrajově“
na okrajích Prahy a málokdo je
dovede od sebe odlišit.
Vpravo:
Pro lepší
možnost
porovnání
představujeme obě
naše vrány
u „společného“
hnízda

Na území našeho hlavního města
se pravidelně a celoročně setkáváme
se čtveřicí krkavcovitých. První dva
jsou převážně černí a šedí, zbývající
dva jsou pak našimi nejpestřejšími
z této skupiny. Jsou to:
Havran polní (Corvus frugilegus): hnízdí pospolitě v korunách
vysokých stromů. V současné době je
největší kolonie poblíž stanice
METRA „Hradčanská“ (nedaleko
„Písecké brány“), kde je kolem 100
obsazených hnízd. Tito pražští havrani nás počátkem října opouštějí
(odlétají do zimoviš – většinou do
Francie). Ve stejnou dobu na jejich
místa přilétají havrani ze severovýchodu.
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Kavka obecná (Corvus monedula): setkáváme se s ní především ve
staré zástavbě, kde hnízdí v nejrůznějších dutinách a polodutinách
na budovách, některé páry též ve
stromových dutinách.

Vrána černá

Straka obecná (Pica pica):
v průběhu posledního desetiletí se
nastěhovala až téměř do centra
Prahy. Staví si hnízda v korunách
stromů – jsou to poměrně nápadné
velké stavby z nejrůznějších větví
a větviček.
Sojka obecná (Garrulus glandarius): původně plachý obyvatel
lesů. Podobně jako straka obecná se
v posledních letech stále častěji
vyskytuje i uvnitř Prahy.
Další tři krkavcovité ptáky (vesměs černé) můžeme zastihnout pouze
poměrně vzácně na okrajích Prahy.
Jsou to krkavec velký (Corvus
corax), vrána černá (Corvus corone)
a vrána šedá (Corvus cornix).
A poslední – ořešník kropenatý
(Nucifraga caryocatactes) obývá
horské a podhorské jehličnaté lesy.
Na okraj Prahy zalétne velmi vzácně.

Hranici výskytu vrány
černé a vrány šedé u nás
tvoří tok řeky Vltavy: na
západě se vyskytuje vrána
černá, na východ od Vltavy
žije vrána šedá. V určitém
pásu se však obě vrány
svým výskytem "překrývají

Vrána šedá

KRKAVCOVITÍ
V POMĚRNÉ
VELIKOSTI:
1 – Ořešník
kropenatý
(Nucifraga
caryocatactes),
2 – Sojka
obecná
(Garrulus
glandarius),
3 – Straka
obecná
(Pica pica),
4 – Kavka
obecná
(Corvus
monedula),
5 – Havran
polní (Corvus
frugilegus),
6 – Vrána
černá (Corvus
corone),
7 – Vrána šedá
(Corvus
cornix),
8 – Krkavec
velký (Corvus
corax)

Hnízdní kolonie havranů polních u Písecké brány
(poblíž stanice metra Hradčanská)

Vrána: Zatímco u nás je to
jeden z mála ptáků, který nejde
do měst, tak prakticky všude
v Evropě, ale i jinde, je to velmi
běžný (mnohde nejpočetnější)
pták velkých metropolí. Tak
například v německých městech
potkáte hejna vran černých
a jejich hnízda najdete na
většině stromů, v Petrohradě
i Istanbulu jsou to vrány šedé
a jejich blízce příbuzné najdeme
například ve Washingtonu
(vránu americkou) či v Bombaji
(vránu lesklou).

Havran polní má u kořene zobáku neopeřenou světlou (bílou) kůži. Má tenčí zobák než vrány. Peří na
nohou vytváří "kalhotky". Opeření havrana je fialově
lesklé. Vrána černá má mohutnější zobák, nemá
"kalhotky" a peří je bez fialového lesku.

31

Havran: Zatímco
v Čechách existuje mnoho
hnízdních kolonií,
tak na Moravě je známa
jen jediná!

Před
odletem
do korun
stromů,
kde nocují,
se havrani
zpravidla
shromažují
na
nejbližším
poli

Nyní, když už jsme si všechny
„pražské“ krkavcovité ptáky představili, můžeme stručně shrnout,
proč chceme, aby se pražská mládež
o nich dověděla některé podrobnosti.
Krkavcovití jsou nesmírně učenliví, zvídaví a přizpůsobiví. Proto
bývali dříve skoro všichni (snad
s výjimkou lesního samotáře ořešníka) drženi v zajetí jako zajímaví
a často roztomilí společníci. Praktické využití to pak často mělo ( a stále
má) ve filmových zpracováních pohádek atp. Zkušenosti ornitologů neustále potvrzují, jak hluboké jsou
neznalosti naší veřejnosti o černých

ptácích, kteří s námi tráví přímo ve
městě část podzimu a skoro celou
zimu. Téměř všichni je považují za
vrány! Nikdo jim totiž už ve škole
neřekl, že to jsou havrani polní.
A místa jejich původu? Především
Rusko a Ukrajina, méně pak Polsko.
Prostě k nám pravidelně přilétají

zimovat a počátkem března se opět
vracejí na hnízdiště. A navíc: v Praze
ještě vše komplikuje skutečnost, že
zde havrani polní i hnízdí – Pražané
se tedy s havrany setkávají celoročně.
A bylo by dobré vědět, že havran není
partner („samec“) od vrány! Je to
samostatný druh – havran polní.

HAVRAN POLNÍ
(CORVUS FRUGILEGUS)
Hnízdí koloniálně na vyšších
stromech, většinou v rovinách tam,
kde má možnost vyletovat za potravou do polí a luk, ve městech pak na
udržované trávníky.
Staří ptáci mají u kořene zobáku
neopeřenou světlou kůži, mladí mají
kořen zobáku opeřený.
Na noc odlétají na společná nocoviště v korunách vysokých stromů.
Na některých nocovištích počty
ptáků dosahují i přes 30 000 jedinců.
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Kavka: Doznala velmi dramatickou ekologickou změnu: Původní
populace hnízdící ve stromových
dutiních a skalách téměř vymizela, druh byl po desetiletí
v silné depresi a teprve v posledních letech zaznamenal velký
nárůst, hnízdí již však převážně
v různých „dutinách“ domů.
Potomci pak dávají přednost
místům, kde se sami vylíhli.

Havrani polní společně s kavkami
obecnými se na ně sletují z širšího
okolí (i více než 15 kilometrů). Pokud
na nich nejsou ptáci opakovaně
rušeni, přetrvávají nocoviště i desítky
let. Ptáci k nocování zasedají za
soumraku, druhý den s rozedněním
všichni nocoviště opouštějí a rozletují
se na místa, kde přes den hledají
potravu. Toto se s neúprosnou pra-

videlností opakuje po celou dobu
pobytu těchto „zimních hostů“ u nás,
tj. přibližně od poloviny října do
počátku března. Jak ukázaly výsledky kroužkování, havrani polní k nám
přilétají z východněji a severovýchodněji položených hnízdiš (Ukrajina,
Bělorusko, Rusko, částečně i Polsko).

KAVKA OBECNÁ
(CORVUS MONEDULA)
Hnízdí pospolitě v dutinách stromů, ve věžích kostelů, na půdách, ve
škvírách skal i zdí, v nepoužívaných
komínech a větracích šachtách.

Mapka hnízdního rozšíření kavky obecné zachycuje
situaci v letech 1985-1989. V následujících letech
došlo k postupnému nárůstu početnosti kavky
v Praze. V současné době v Praze hnízdí minimálně
100 párů. Přesnější výsledky přinese právě probíhající mapování. Zde mohou významně pomoci i děti bližší podrobnosti můžete nalézt na www.ornita.cz.

V Praze k těmto způsobům umístění hnízd ještě patří hnízdění v tělesech některých vltavských mostů.
V poslední době kavek obecných
v některých našich městech přibývá.
Upouštěním od používání pevných
paliv jim vznikají nové možnosti
a příležitosti ke hnízdění. Vytrvale
hází větvičky do komína, až se některá vzpříčí a vznikne základ pro
hnízdo.
Naše kavky obecné jsou částečně
tažné. Na podzim k nám přilétají
kavky obecné ze severovýchodu. Připojují se k havranům polním a jako
jediní krkavcovití ptáci s nimi
společně nocují.

STRAKA OBECNÁ
(PICA PICA)
U nás původně pták otevřené
krajiny. Vzhledem k tomu, že bývala
pronásledována člověkem, nebyly
počty nijak vysoké.
Dnešní zemědělská krajina se pro
straku stává v mnoha případech nevhodnou. Nachází v ní sice vysoké
stromy ke hnízdění, ale rozsáhlé
plochy chemicky ošetřovaných polních kultur (hlavně řepky a kukuřice) neposkytují možnosti k vyhledávání a sběru potravy. Proto se
straka v současné době stále více
Straka: Z plachého ptáka drzoun.
Nápadná změna v chování souvisí s nástupem nových generací již odchovaných
a přizpůsobených pobytu ve městech
v blízkosti lidí. Stále však můžeme potkat
původní plaché populace, které na přiblížení člověka reagují velmi plaše
vysokým letem nebo ukrýváním v porostu.
stěhuje do měst (včetně center těch
největších). Nalézá tam především
klid před pronásledovateli (nižší
„střelecký tlak“) a dostatek potravy.
Tou jsou nejen nejrůznější bezobratlí
živočichové, ale i vejce a mláata ptáků, především pěvců. A těch ve městských parcích, zahradách a sadech
potká straka více než v naší současné
polní krajině. Dneš už si začínáme
zvykat i na straky poskakující po
střechách, komínech a televizních
anténách přímo uprostřed velkoměs-

ta. Strakám vyhovují i udržované
trávníky, kde mohou vyhledávat
nejrůznější bezobratlé.
Hnízdo straky obecné je poměrně
mohutná stavba z větviček a klacíků,
některá hnízda jsou opatřena jednoduchou stříškou. Pokud někde nenajde vhodné stromy ke hnízdění, staví
hnízda i vysoko ve stožárech vedení

vysokého napětí. Staví několik hnízd,
pouze jedno však slouží ke hnízdění.
Hnízdní kotlinka je zpevněna blátem, takže základ hnízda přetrvá
i řadu let. Straka tak neůmyslně pomáhá některým jiným ptákům, kteří
si hnízdo sami postavit neumí (především poštolka obecná a kalous
ušatý).

Při porovnání mapek hnízdního výskytu
kavky obecné, straky obecné a sojky obecné
v Praze v letech 1985-89 s výsledky současného mapování shledáváme, že zatímco
u straky a kavky dochází k osidlování dosud
volných prostor ("kvadrátů") a tím i ke zvyšování početnosti, u sojky se už „obsazenost“
téměř nemění: dále však stoupá její početnost.
Ve „volné přírodě“ (tj. v mimoměstském
prostředí) se sojka se strakou většinou
nepotkávají a nekonkurují si ani při výběru
hnízdních stanoviš ani potravně. Mimo lidská sídla je sojka typicky lesním ptákem.
Straka obývá otevřenou krajinu s roztroušenou stromovou zelení a keři. Hnízda sojek
jsou vždy ukryta, nejčastěji ve větvích jehličnanů. Hnízda strak jsou naopak velmi
nápadná a našim očím unikají pouze ta
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Při mapování hnízdního rozšíření ptáků v Praze před 20 lety straka dosud chyběla v širším centru města. Na
přelomu tisíciletí ji pak už bylo možno zastihnout snad s výjimkou Václavského náměstí i přímo v centru.

SOJKA OBECNÁ
(GARRULUS GLANDARIUS)
Původně plachý lesní pták,
„strážkyně lesa“, nebo svým drsným
křikem ohlásila každého návštěvníka. Pro oblibu v žaludech a jejich
ukrývání do země (tvorba zásob)
získala přívlastek „zakladatelka doubrav“. To proto, že všechny své zásoby
si pochopitelně nemohla pamatovat...
Sojka obecná se živí rovněž vejci
i mláaty pěvců. Ve volné přírodě toto
její počínání většinou uniká naší
pozornosti, v městském prostředí se
s ním setkáváme častěji, nebo sojky
postupně ztrácejí plachost. V době
hnízdění jsou sojky velmi nenápadné
– především se chovají tiše (neozývají se svým drsným křikem).
Sojka: Nenápadný oportunista
se stále více vzdaluje z příkrovu
lesa, kde ukrýval svá hnízda.
V Praze bylo například zjištěno
hnízdění za oknem a na konstrukci stavebního jeřábu.
postavená vysoko v korunách jehličnanů.
Straka do souvislého lesa neproniká.
V pražských podmínkách (parky, sady
i vilové čtvrti) si sojka se strakou rovněž
nekonkurují při výběru a volbě hnízdních
stanoviš, ale po určitou dobu (hlavně v době krmení mlá at) můžeme pozorovat, jak se
spolu „hašteří“ a naletují na sebe. Těžko to

vysvětlovat jinak než jako střet zájmu při vyhledávání hnízd pěvců s mlá aty, popř. čerstvě vyvedených mlá at. S přicházejícím
podzimem mají sojky mnoho starostí
s vytvářením zásob. Jsou to především
žaludy v lesích a parcích, v zahradách pak
vlašské ořechy. Sojky je pečlivě ukrývají do
trávy, mechu a pod spadané listí. Netuší, že
havrani polní, kteří přiletí v druhé polovině
října ze severovýchodu, velmi pečlivě
prohlížejí právě tato místa. Značnou část
sojčích zásob (především ořechy) se jim
podaří objevit. Pozorování celoročního cyklu

sojek by bylo nesporně velmi zajímavé.
V jejich biologii je totiž stále mnoho neobjasněného. Nevíme například, kolik našich
sojek (především mladých) ke konci léta naše
hlavní město opustí a kolik sojek (původem
většinou zřejmě ze severovýchodu) „posílí“
naše pražské sojky a tráví s námi zimu.

Sojka
obecná

TEXT: VERONIKA VOLDŘICHOVÁ, FOTO: VÁCLAV ČERNÝ

SEDMERO KRKAVCU

Krkavec velký se v Praze vyskytuje vzácně pouze na
okrajích. Při přednáškách si budou moci děti
prohlédnout ochočeného krkavce.

Projekt
„Sedmero krkavců“
bude zahájen
v září 2008
Krkavcovití ptáci tvoří velmi zajímavou a různorodou skupinu
druhů; většinou jsou dobře rozpoznatelní v terénu i mladšími
dětmi a obývají Prahu během celého roku. O biologii
a zajímavostech života krkavcovitých ptáků proběhnou
na pražských školách přednášky, na jejichž základě bude
dětem umožněna účast v soutěži „Sedmero krkavců“ v kategoriích výtvarné, fotografické, přírodovědné, literární
a mediální. Soutěž bude zakončena celopražskou
výstavou dětských prací v Národním muzeu na jaře
2009. Zapojené školy budou mít také přednostní právo
zúčastnit se ornitologických exkurzí
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Krkavec: Vědce stále překvapuje
rychlá reakce krkavců z okolí
na nález potravy, třeba uhynulé
zvěře. Při hledání vysvětlení,
jakým způsobem se o tom
dozvědí, vymysleli teorii „informačního centra“
Největším zážitkem bylo představení krkavce Jacka,
veřejnosti dříve známého z televizního seriálu
o princezně Arabele. Krkavce představil přítomným
jeho chovatel Viktor Čahoj.

Projekt bude realizován na základě kladných zkušeností s odbornými projekty ekologické výchovy,
které v roce 2004 – 2007 úspěšně
proběhly pod záštitou Občanského
sdružení ORNITA. Práce s dětmi
během projektů „Sovy do škol“

Odborným
garantem
projektu je
ornitolog
RNDr.
Lubomír
Peške, který
na setkání
s učiteli
uvedl
několik
zajímavostí
o krkavcovitých
ptácích
a zkušeností
ze své bohaté
ornitologické praxe.

Poslední prázdninový týden se konalo v klubu
Národního institutu dětí a mládeže společné setkání
organizátorů projektu se zástupci 17 předběžně
přihlášených základních škol z Prahy
a Středočeského kraje. Na setkání přivítala
přítomné V. Voldřichová vedoucí projektu.

Obecně: Vše dokazuje jejich
jedinečnou přizpůsobivost:
Krkavcovití ptáci jsou úspěšní
díky kombinaci chytrosti,
všežravosti a extrémní schopnosti přizpůsobit se člověku.

a „Pražská veverka“ přinesla řadu
cenných zkušeností při vedení odborných přednášek ve školách, ale
také ukázala nutnou potřebu přiblížit městským dětem přírodu a volně
žijící živočichy zcela prakticky
a konkrétně, např. formou kontaktu
s ochočeným zvířetem, nebo formou
terénních vycházek a exkurzí do
vybraných lokalit.

JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT?
Předběžná přihláška:
V září 2008 mohou školy zasílat
své objednávky na níže uvedené kontakty.
Obdrží obratem nabídku volných
přednáškových termínů v období září
– prosinec 2008
Termín „přednáškového dne“ ve
škole je třeba sjednat nejpozději do
26. září 2008.

Přednášky proběhnou od září do
prosince 2008, kdy organizátoři připraví v každé škole jeden tzv. „přednáškový den“ (4 – 6 vyučovacích
hodin, přičemž 1 hodina = jedna
přednáška pro cca 30 – 50 dětí ve
skupině) ve vybrané učebně, kde je
možné umístit živé ptáky a programový materiál na celý den.
V rámci přednášek uvidí děti zástupce krkavcovitých pěvců: straku,
sojku, kavku, krkavce a vránu šedou.
Součástí přednášky je také soutěž
s odměnami za aktivitu. Cena za
přednášku je 50,-Kč/1 žák. Minimální počet zúčastněných dětí za
jeden přednáškový den je 150 účastníků. V případě nižšího počtu dětí
je možné přednášku uskutečnit
formou úhrady na fakturu. Projekt
je koncipován pro všechny věkové
kategorie. Ukázky dosavadních programů Ornity a podrobnější informace k projektu Sedmero krkavců jsou
k dispozici na stránkách www.ornita.cz, kde naleznete rovněž dokumentaci z prvních deseti "průzkum-

ných" exkurzí za zimujícími havrany do Kralup nad Vltavou, které
úspěšně proběhly v listopadu a prosinci 2007.
Věříme, že připravené programy
děti zaujmou.
Těšíme se na Vaši účast v projektu.
Veronika VOLDŘICHOVÁ,
vedoucí projektu,
kontakt: 603 726 737,
veronika.voldrichova@ornita.cz
Občanské sdružení ORNITA,
Podskalská 7, 128 00 Praha 2
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