Pobytové stopy

typický vlnkovitý let
strakapoudů
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sýkora

strakapoud

veverka

prodloužený jazylkový aparát –
pohyblivá výztuha jazyka

přímý let datla

pružící porézní kostní tkáň mezi
zobákem a mozkovnou

jazyk po vytažení
přesahuje zobák o 5 cm

Hnízdní dutiny

čepička začíná
u kořene zobáku
špička s háčky

nepravidelný tvar,
někdy jen štěrbina
šplhavá noha se dvěma
prsty dopředu a dvěma
dozadu
štětinovitá pera chránící
nozdry před vdechnutím třísek

ad. M

Datel černý
(Dryocopus martius)
přirozená dutina
(vzniklá vyhníváním,
např. po vylomené větvi)

kulatý
vletový otvor

Velikost: 40–55 cm
Rozpětí křídel: 64–73 cm
Prostředí: rozlehlé listnaté,
jehličnaté a smíšené lesy
s podílem starých stromů
a mrtvého dřeva

hladké okraje

Výskyt v ČR: celoročně
Stav a početnost v ČR:
mírný vzestup, 4–8 tisíc párů

juv. F

černé čelo

strakapoudi
a žluny
průměr 2,6 cm (s. malý)
až 4,5 cm (s. velký)
už od 0,5 m nad zemí
průměr 6,5 cm (žluny)
obvykle výše než 6 m nad zemí

hladké okraje

datel
oválný vletový otvor:
12–15 × 8–12 cm, obvykle výše
než 8 m nad zemí

čepička až na temeni

ocas jako opora
při šplhání

ad. F
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