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O kom to mluvíme? Ano, patrně jsi to uhodl,
máme na mysli ptáčky zpěváčky. Během následujících
jarních měsíců se k nám budou vracet tažní ptáci z jižních
krajin, naopak severní hosté, co zde zimují, budou opouštět
naše území a jejich výskyt bude čím dál vzácnější.

Ping ping, jupp, čilp čev čilp, ky-ryk ky-ryk ky-ryk. Tyto a mnohé další
zpěvy můžeme slyšet během zimy a jara na mezích, lukách i v blízkosti
lidských sídel. Během jara, podle toho, jak přilétají ptáci ze svých
zimovišť, se ozývají nové, třeba tento – vit vit nebo prítt prítt.
Dokážeš určit podle zpěvu druhy ptáčků na obrázcích?
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z letu siluetu
A jak zpívají ostatní zpěváčci? Rozpoznáš podle hlasu rákosníka od
pěnice? Pokud ne, můžeš zkusit navštívit akce Vítání ptačího zpěvu,
které se pořádají na jaře po celé republice. Tam tě zkušení ornitologové
během procházky krajinou seznámí s tím,
co zrovna bude zpívat.
A proč se podle „nosu“
dá poznat kos? Ptačí
zobáky jsou uzpůsobeny
způsobu sběru potravy.
Takže ti, co loví hmyz, mají
zobáčky úzké a tenké. Které
druhy to mohou být?
Semenožravci mají
zobáčky spíše mohutnější,
aby dokázali semena
rozlousknout.
Vodní ptactvo má zobák
přizpůsoben lovu pod vodou.
Dravci mají zobáky uzpůsobené
k lovu a trhání potravy.
Nezapomínejme, že některé
druhy jsou všežravé.
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Budeš-li mít v hlavě uloženo, jak vypadají siluety jednotlivých ptáků, usnadní ti to
jejich poznávání venku na výpravě. A to jak siluety v letu, takƉĢŶŝĐe
siluety „sedící“.
Zkus také chvíli pozorovat letícího ptáka a nakreslit dráhu jeho letu.
Některý se dokáže „propadat“,
letí přímo, další létá ze stromu
ŚƌĚůŝēŬajiný
divoká
drozĚŬǀşēala
na strom. Není to ovšem tak snadné, jak se může
ƉĢŶŝĐe
zdát. Ptáci, tak jako ostatní živočichové, mají
ƉĢŶŝĐe
v různých situacích různé typy chování,
jinak se chovají při toku a jinak při sběru
ŚƌĚůŝēŬa divoká
potravy. V jedné chvíli se tak tentýž
ŚƌĚůŝēŬa divoká
ƉĢŶŝĐe
ptáček může v letu „propadat“ a za
drozĚŬǀşēala
chvíli létá přímo
ŚƌĚůŝēŬa divoká
jako střela.ƉĢŶŝĐe

datĞůēernýdrozĚŬǀşēala
datĞůēerný

datĞůēerný
1 - semenožravci, 2 – dravci, 3 – vodní ptactvo, 4 – hmyzožravci
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