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Převážně listnatý les s bohatým keřovým patrem poskytuje 
dostatek potravy a úkrytů celé řadě ptačích druhů.
Ptáci (Aves) patří mezi teplokrevné obratlovce, kteří snášejí vejce. 
Typická je pro ně velmi lehká kostra s dutými kostmi. Věda, která se 
těmito živočichy zabývá, se nazývá ornitologie. Na světě je známo 
asi 9978 druhů žijících ptáků, více než polovina je pěvců. V Česku 
hnízdí asi 198 druhů. Živí se převážně hmyzem a různými škůdci, 
rybami, nektarem, rostlinami, semeny. 
Ptáci spolu komunikují vizuálními signály, voláním a zpěvem. 
A právě řád pěvců patří k nejoblíbenějším. Nejčastěji se na Podskalí 
vyskytuje pěnkava obecná (Fringilla coelebs), zvonek zelený (Carduelis 

chloris), brhlík lesní (Sitta europaea), šoupálek krátkoprstý (Certhia 

brachydactyla), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) a slavíková (Sylvia 

borin), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), lejsek šedý (Muscicapa 

striata), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), červenka obecná 
(Erithacus rubecula), stehlík obecný (Carduelis carduelis), sýkora 
koňadra (Parus major), modřinka (P. caeruleus) a babka (P. palustris), 
kos černý (Turdus merula), drozd zpěvný (Turdus philomelos), 

Birds
The mostly deciduous forest with shrubs provides plenty of 

nourishment and shelter for a whole range of bird species.
There are about 9,978 known species of birds in the world, more 
than half of which are songbirds. In the Czech Republic, there are 
about 198 species that build nests. Birds communicate using visual 
signals as well as acoustic ones like calls and songs. Some species 
of birds need tree cavities, mostly in older trees, to build their nests, 
but those trees have been vanishing rapidly on managed lands. 
Volunteers have been making up for the shortage of natural tree 
cavities by installing bird boxes.

špaček obecný (Sturnus vulgaris), hrdlička zahradní (Streptopelia 

desaocto) a holub hřivnáč (Columba palumbus). 
Z datlovitých ptáků zde žije strakapoud velký (Dendrocopos major)

a žluna zelená (Picus viridis), ze sov kalous ušatý (Asio otus). V zimě ke 
krmítkům přilétají zimní hosté, jako hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula), 
jikavec severní, čečetka zimní (Carduelis !ammea), někde se objeví 
i dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes). 
V zimním období se s většinou uvedených ptáků nesetkáme, neboť 
odlétají do teplých krajin, patří mezi ptáky stěhovavé. 
O ptácích vázaných na vodu se zmíníme na informační tabuli 
věnované životu řeky. 
Trpělivým pozorovatelům se na protějším břehu může podařit 
spatřit silně ohroženého ledňáčka říčního (Alcedo atthis). 
Některé druhy ptáků potřebují ke hnízdění dutiny stromů, většinou 
se jedná o staré stromy, ale ty v udržované krajině rychle mizí. 
Nedostatek přirozených dutin se snaží dobrovolníci z Českého 
svazu ochránců přírody nahradit rozmisťováním ptačích budek.
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sýkora modřinka špaček obecný hýl obecný sýkora koňadra kos černý zvonek zelený strakapoud velký pěnkava obecná


