
Výzkumná otázka: Od koho je dutina na stromě?

Hypotéza: Myslím si, že se jedná o dutinu datla černého.

Vysvětlení: Vypadá to jako přirozená dutina. Vletový otvor má oválný
tvar široký asi 8 cm a vysoký asi 11 cm. Je ve výšce asi 10 m nad zemí.
Strom je buk lesní. Tohle jsou typické znaky, podle kterých si myslím,
že je to dutina datla.

moje fotografie dutiny           datel černý (Dryocopus martius)



Výzkumná otázka: Od koho jsou cestičky pod kůrou?

Hypotéza: Myslím si, že od Lýkožrouta smrkového.

Vysvětlení: Lýkožrout žere lýko, které je pod kůrou a dělá v něm cestičky. 

                      Moje fotka                           



Výzkumná otázka: Kdo žije v dutině?

Hypotéza: Myslím si, že Veverka obecná. 

Vysvětlení: Veverky žijí v dutinách a tahle je pro ni vhodně velká.        

                              Moje fotka                                                       



Výzkumná otázka: Kdo může bydlet v této dutině?

Hypotéza: Myslím si, že se v této dutině může ukrývat sýkora koňadra.

Vysvětlení: Jde  o  dutinu  viditelně  vydlabanou  nebo  vyzobanou  nějakým
zvířetem. Otvor je cca 8 cm vysoký a široký asi 5 cm. Dutina je ve výšce asi 4 m
nad zemí. Strom je lípa srdčitá. Myslím si, že by se tu mohl ukrývat drobný pták,
jako třeba sýkora koňadra.

moje fotografie dutiny           sýkora koňadra (Parus major)



Hypotéza: Myslím si, že je to dutina pro menší sovu např. 
sýčka obecného.

Vysvětlení: Je to otvor ve větší výšce. Není však obrovský, 
proto bude dobrý pro menší sovu. Velikost otvoru odhaduji 
na 10x15 cm. Strom je listnatý – bříza bělokorá (Betula pendula). 
V blízkosti jsem našla malé vývržky. Proto se domnívám, že 
jde o dutinu pro sýčka.

moje fotografie dutiny sýček obecný (Athene noctua)



Hypotéza: Myslím si, že je to otvor pro nějakého hlodavce 
např. myšici lesní.

Vysvětlení: Je to malý otvor u země. Proto bude vhodný pro 
malého hlodavce. Velikost otvoru odhaduji na 5x5 cm. Strom 
je listnatý – bříza bělokorá (Betula pendula). Asi 1 m od vchodu byla
malá hovínka (trus) jako od myši. Proto se domnívám, že jde o
příbytek myšice.

moje fotografie dutiny myšice lesní (Apodemus flavicollis)


