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Црна врана

Систематика
Царство
Animalia
Тип
Chordata
Подтип
Vertebrata
Класа
Aves
Ред
Passeriformes
Породица
Corvidae
Род
Corvus
Биномијална номенклатура
Corvus corone
(Карл Лине, 1758)
Ареал врсте

Животиње
Хордати
Кичмењаци
Птице
Птице пјевачице
Вране
–

Црна врана (Corvus corone) је врста птице станарице из породице Врана (Corvidae).
Нарасте од 44 до 51 cm [2]. Цијела птица је једнолично црна са зеленкастим, плавкастим
и љубичастим одсјајем. Од гаврана се разликује по томе што је мањих димензија. Крила
су снажна, а реп је дугачак, квадратичан (равна репна пера) и црн, ноге и кљун су исто
црне боје. Кљун је јак и повелик, спреда заокружен према доље.

Врана је бучна и интелигентна птица. Лети нерадо, полагано, једноличним замасима
крила у равној линији, само кад је узнемирена или кад иде на спавање [3]. Осим у
вријеме гнијежђења, вране живе у мањим јатима која се затим, нарочито у сумрак,
окупљају у велика јата ако имају заједничка стабла на којима спавају.
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Црна врана насељава западне дјелове Европе и исток Азије, док сива врана попуњава
простор између.

Живи у свим стаништима гдје има дрвећа; најчешћа на њивама, ливадама и ријетким
шумарцима (отвореним крајевима), затим на рјечним обалама, парковима у насељима, а
понекад и у брдима [2]. Храни се свиме, од сјемења до стрвина; младим зечевима,
кунићима, пољским мишевима, жабама, црвима, инсектима, воћем и житарицама, а
понекад и краде јаја и младе птиће (фазана и трчака) из других гнијезда. Често ју се
може видјети на одлагалиштима отпада [3,4]. Гнијездо гради високо на дрвећу или у
пећинама од шибља и облаже га маховином, травом и длаком. У градњи гнијезда
судјелује и мужјак. Женка снесе 4-5 јаја једном на годину и сједи на њима 20 дана.
Младунци напуштају гнијездо након 35 дана [4]. Живи у паровима или мањим групама.
Код нас каткад само зимује [3].
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