
 

Mezinárodní den ptactva 

Na první aprílový den, kdy je v plném proudu pohyb tažných ptáků, byla roku 

1906 podepsána mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva. A právě na 

památku podpisu této Konvence se již od roku 1906 slaví 1. duben jako „Den ptactva“. 

Československá republika k ní přistoupila dne 6. 3. 1924 předpisem 205/1924 Sb. Tento 

den se zároveň řadí k významným mezinárodním dnům pro přírodu.  

 

 

 

 

 

Ptáků se týkala i vůbec první mezinárodní úmluva s environmentálním 

zaměřením, tzv. „Úmluva na ochranu ptactva pro zemědělství užitečného“, uzavřená již 

19. března 1902 v Paříži. Ovšem i předtím se u nás slavil "Den ptáků" v rámci Rakousko-

Uherské monarchie, a to od roku 1900. Tuto tradici založil slovenský přírodovědec Oto 

Herman (1835–1914), který se narodil, žil a působil v Brezně. Poprvé byl „Den ptáků“ 

vyhlášen jako akce pro školy v tehdejším Rakousko-Uhersku 1. dubna 1900 a spolu  

s opeřenci se „oslavovaly“ i stromy. Jedním z hlavních cílů „Mezinárodního dne ptactva“ 

je obrátit pozornost k nebezpečím ohrožujícím ptáky na celém světě a pomoci tak jejich 

ochraně a ochraně jejich stanovišť.  

1. Popište tělo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Největší hrozby na ptáky číhají v době jejich často velmi dlouhých cest. Někteří 

uletí až 10 000 km, rekordmanem je rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea), který dokáže 

překonat až 40 000 km. Nejohroženějšími jsou druhy cestující přes Středozemní moře, 

zejména křepelky polní (Coturnix coturnix), chřástalové polní (Crex crex), vlaštovky 

obecné (Hirundo rustica), drozdovití ptáci (Turdidae) a další malí ptáci táhnoucí v noci. 

Podle údajů BirdLife International ve Středomoří, především na Kypru, každoročně  

v období jarního a podzimního tahu zahyne více než 1 milion ptáků. Nezahynou však 

vyčerpáním z dlouhé cesty, ale jsou zabiti místními lovci v rámci sportovních loveckých 

„tradic“. Předpokládá se, že početnost některých druhů klesá nejen z důvodů ničení 

jejich biotopů, ale zejména v důsledku těchto lovů. 

2. Doplňte jména ptáčkům: 
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Ornitologové slaví svátek ptáků v terénu. Začátkem dubna je tah ptáků v plném 

proudu. Je to jedno z ornitologicky nejzajímavějších období. V přírodě můžeme 

pozorovat jak řadu zimních hostů, kteří ještě nestihli od nás odletět, tak řadu migrantů, 

protahujících přes naše území na svá severská hnízdiště, ale i řadu našich druhů, které 

se právě v tuto dobu vracejí na svá hnízdiště a někteří ptáci už dokonce naplno hnízdí. 

Také letos můžete dostát tradici a připojit se k oslavě ptactva například příjemnou 

procházkou jarní přírodou. 

Ptáky v naší přírodě můžete pozorovat například z ptačí pozorovatelny  

u Novozámeckého rybníka v Zahrádkách, na naučné stezce Heřmanický rybník  

v Ostravě nebo na stezce Choryňská stráž na Vsetínsku. Vodní ptáci rádi hnízdí také 

nedaleko lednického zámku v NPR Lednické rybníky. Nesmíme zapomenout ani na 

oblast Třeboňska. Pro vycházku za ptáky vám můžeme doporučit oblast u vesničky 

Frahelž u Lomnice nad Lužnicí, konkrétně oblast rybníků s poetickými názvy Naděje, 

Láska a Víra, kde spatříte orla mořského a uslyšíte zpěv slavíka. Všechny tyto lokality 

totiž patří do Ptačích oblastí České republiky.  

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/ptaci-pozorovatelna-v-narodni-prirodni-rezervaci-n
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/naucna-stezka-hermanicky-rybnik-v-ostrave
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/naucna-stezka-hermanicky-rybnik-v-ostrave
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/naucna-stezka-chorynska-straz
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/narodni-prirodni-rezervace-lednicke-rybniky
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/trebonsko-biosfericka-rezervace-unesco


 

3. Které z oblastí se nalézají v našem Moravskoslezském kraji? Vypište je čísly a názvem: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V naší republice je vyhlášeno celkem 41 ptačích oblastí o celkové rozloze  

7 035 km2. V celé Evropské unii je vyhlášeno celkem 5 646 ptačích oblastí o celkové 

rozloze 541 867 km2 (Natura 2000 Barometer). Více naleznete zde: 

https://www.birdlife.cz/o-ptacich/ptaci-oblasti-v-ceske-republice/ 

4. Vypište charakteristiky káněte: 

- jsem pták z řádu………….…………………….…………….. 

- živím se …………………………………………………………… 

- hnízdím …………………………………………….…………….. 

- žiji …….….…………. let 

- rozpětí křídel mám ………………….….……………cm 

- jsem velký …………………………….…………………..cm 

- vážím ……………………….kg 

 
Ptákem roku 2021 se stalo káně lesní. Titul pták roku uděluje Česká společnost 

ornitologická (ČSO) obvykle druhům, které veřejnost zná ze svého okolí. „V případě 
káněte lesního tohle platí dvojnásob. Jde o našeho nejpočetnějšího dravce a každý, kdo 
alespoň občas vyjde do přírody, má možnost se s kánětem potkat, jak sedí na vyvýšených 
místech u silnice nebo loví na poli hraboše,“ říká k udělení titulu Zdeněk Vermouzek, 
ředitel ČSO. 

Více zde: https://www.birdlife.cz/ptak-roku-2021-kane-lesni/ 
 

http://www.szm.cz/, https://cs.wikipedia.org, https://cwg-shop.cz/ 

https://www.birdlife.cz/o-ptacich/ptaci-oblasti-v-ceske-republice/
https://www.birdlife.cz/ptak-roku-2021-kane-lesni/
https://cs.wikipedia.org/

