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Na začetku jeseni sem v Arboretumu 

Volčji Potok srečal nenavadnega ptiča. 

Bil je približno tako velik kot šoja. 

Priletel je na navadno lesko, odtrgal 

lešnik, ga strl s svojim ostrim kljunom 

in pojedel hranljivo jedrce. Potem je 

odtrgal še en lešnik in z njim v kljunu 

hitro odletel.

Lešniki so za to vrsto ptičev 

pomembna hrana, zato so ji dali ime 

lešnikar. Imenujemo ga tudi krekovt. 
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Zanimivo je, da si lešnikarji pred 

zimo pripravijo zalogo hrane. Lešnike 

na različnih mestih zakopljejo in jih 

poiščejo, ko so lačni. Imajo zelo dober 

spomin, zato zakopane lešnike najdejo 

tudi pod snegom.

In kako na leski zrastejo lešniki? 

Razvijejo se v ženskih cvetovih, potem 

ko na rdeče brazde pestičev po zraku 

prileti cvetni prah iz moških cvetov – 

mačic.

RAZISKUJMO NARAVO

ŠE NEKAJ ZANIMIVOSTI

 1. Lešnikarji živijo v iglastih gozdovih 
in mešanih gozdovih z velikim deležem 
iglavcev, v katerih rastejo tudi grmi leske. 
Semena smrek in borov so poleg lešnikov 
najpomembnejši del njihove prehrane. 
Hranijo pa se tudi z drugimi semeni in 
plodovi, žuželkami, mišmi, majhnimi ptiči 
in njihovimi jajci. 

 2. Lešnikar razkolje lešnik z zelo trdimi 
in ostrimi grebeni, ki jih ima na notranji 
strani kljuna. Če je lupina pretrda, zgrabi 
lešnik z nogami in lupino preluknja z zelo 
ostro konico kljuna. 

 3. Lešnikarji so plašni ptiči in se pred 
človekom umikajo. Oglašajo se redko. 
Njihov klic je podoben oglašanju sive 
vrane, le da je daljši in tišji. 

 4. Navadna leska je v Sloveniji 
najpogostejši grm. Zanimivo je, da zacveti, 
preden spomladi zrastejo listi, običajno od 
februarja do aprila, v ugodnih razmerah 
pa že januarja. Cvetni prah raznaša veter.

 5. V Arboretumu Volčji Potok imajo poleg 
navadne leske še turško, rdečo in zvito 
lesko.

LEŠNIKAR in LESKA

Lešnikar jé tudi semena bora.

Mačica  
z moškimi 

cvetovi

Popek  
z ženskimi 
cvetovi

Navadna leska 
z zrelimi lešniki

V skrivališču je tale 
lešnikar poiskal 
lešnike in se najedel.

Turška leska

Rdeča leska


