Ptice travniškega sadovnjaka

Travniški, tudi visokodebelni sadovnjak je bil nekoč del podobe podeželja. Vsaka domačija je imela vsaj manjši sadovnjak okoli hiše ali sadni drevored ob poti. Razvoj intenzivnega sadjarstva z
nizkodebelnimi sortami ter posledično cenenimi jabolkami v trgovinah je število dreves bobovca, carjeviča, renet, voščenk, krivopeclja in številnih drugih sort močno zmanjšalo. Javni zavod Kozjanski
park si že preko 20 let prizadeva za ponovni razcvet teh sadovnjakov. Eden od razlogov je pridelava neškropljenega, okusnega in zdravega sadja, drugi pa je povezan z nekaterimi redkimi in
ogroženimi ptičjimi vrstami. Mlad ali redko zasajen sadovnjak ima veliko značilnosti travnika, starejši in gosteje zasajen pa mnoge gozdne. Zato v sadovnjaku najdemo pestro množico ptičjih vrst, tako
gozdnih kot travniških. Tu najdejo dovolj dupel za gnezdenje in zaradi neškropljenja tudi veliko (predvsem) žuželčje hrane zase in mladiče.

VELIKI SKOVIK Otus scops, je večini bolj znan pod
imenom čuk. Gnezdi v malo večjih duplih, za prehrano
lovi velike žuželke. Selivska, nočno aktivna vrsta.

ZELENA ŽOLNA Picus viridis, je stalnica v sadovnjakih.
Hrano, predvsem mravlje, išče na tleh. Zelo je podobna
sivi žolni (pivki).

SMRDOKAVRA Upupa epops, nekoč splošno razširjena
vrsta, je danes izredno redka. Vzrok je intenzivno
kmetijstvo (velik upad številčnosti velikih žuželk).

SKOBEC Accipiter nisus je okreten plenilec, ki v zavetju
krošenj preži na manjše ptice pevke. Nekaj desetletij
nazaj še neusmiljeno preganjan, sedaj zavarovan.

ŠKOREC Sturnus vulgaris, zelo družabna selivska vrsta,
ki se vrne koncem marca. Gnezdi v duplih in
gnezdilnicah. Poleti v velikih jatah na poljih ali žicah.

VELIKA SINICA Parus major, najbolj pogosta siničja
vrsta gnezdi v duplih in gnezdilnicah. Samec ima
močnejšo črno črto preko oprsja. Stalnica.

PLAVČEK Cyanistes caeruleus, je kljub majhnosti
izredno agresiven, še posebno pozimi in krmilnicah.
Gnezdi v duplih in gnezdilnicah.

RJAVI SRAKOPER Lanius collurio, selivka, ki se vrne
konec aprila. Gnezdo splete v gostem prepletu vej. Z
najvišjih vej grmov ali stebričkov preži na svoj plen.

POGORELČEK Phoenicurus phoenicurus, je selivska
vrsta, ki gnezdi v duplu, v špranji na kmečkem objektu
in v gnezdilnici. Možnost zamenjave s šmarnico.

BELOVRATI MUHAR Ficedula albicollis, selivska vrsta, ki
se vrne sredi aprila. Gnezdi v duplih v gozdu in starejših
sadovnjakih. Čakajoč na veji lovi mimo leteče žuželke.

POLJSKI VRABEC Passer montanus, večino leta preživi
v glasnih jatah. Gnezdo uredi v duplu, gnezdilnici ali v
špranjah na poslopjih.

LIŠČEK Carduelis carduelis, je znan po svojem
melodičnem petju. Včasih so jih lovili na limanice in
hranili v kletkah. Celoletna vrsta, rad obišče krmilnico.
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