
Poznáváme ptáky
Které  ptáky u® zná¹ ?

Dcbře Se na ně podí vej á uvidí ¹ , ®e je pak snadno pozná© '
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Stavění  hní zda
Při procházce lesem se dí vej i nahoru do větví

koruny stromŮ' Uvidí ¹ , kolik ptáků  ukryvá svoje

hní zda právě tady. Ve vidlicovitých větví ch
hní zdí  ®luva' V kmenech buků  je sem tam vidět

tmavé  otvory, v nich® hní zdí datel. Na buku si

staví  hní zdo z drobných větvič ek i sojka. Mezi
skloněnými větvemi staré  vrby na břehu potoka

sí dlí  moudivláč ek lu®nÍ  a rákosní k velký' Jistě si
ity vzpomene¹ , kde jsi viděl ptač í  hní zda
a kteým ptáků m.patřila. Ví © , z č eho si ptáci

hní zda stavějí ? Nejč astěji z rnechu, z větvič ek,

z kŮry stromů  a z bláta. Vnitřek vystelou trávou,

měkkým peří m a chloupky, ale třeba luňák si

nosí do hní zda i novinový papí r a kousky
hadří ků .

Ví ¹ , proč  se někdy ří ká ,,kukač č í  vejce'' c něČ e'-.

co kukač ku vů bec nepřipomí ná?
Kukač ka je jediný pták' kteý si nestavi hniz::
Svoje vají č ka vpa¹ uje do hní zda jiné ho ptáta'
Jen co se malá kukač ka vyklube' sna®i se
vytlač it zhní zda ostatní  mlád'ata. Jedno po

druhé m je vyhodí a ®ravě hltá č erví ky. kc'-^a.""

brouky, které  starostliví  rodič e přiná© e;í  vlasl_ *

mlád'atů m. Jejich pud je oklame: krmí  kuka;:
mládě, jako by se vylé hlo z jejich vajiČ et K;i z

se kukač č í  mládě u® samo umí  postarat

o potravu a stane se samostatnýrn, opustr :.]
rozlouč ení  svoje nevlastní  rodič e. Proto S€ :e-::

kukač č í  vejce označ ují  věci, které  někornu

někdo záměrně podstrč il, aby mu o ně peČ c'''*

ani® by se za to doč kal vděku nebo uznánr
nebo věci, které  nepatří  k urč ité  skupině.
a přesto jsou v ní  zaYazené .



Jak hovoří  ptáci?
Světoznámý ornitolog (vědec, kteý
studuje ptač í  ®ivot) zkoumal, jak
jednotliví  ptáci mluví . Poslouchejte'

Sova houká, vyje, pláč e, křič í , syč í '
Dudek se ozývá pu-pu-pu.
Č ejka chocholat á naří ká.
Bukač  velký buč í .
Jeřáb rozpráví .
Vla¹ tovka ¹ vitoří .
Drozd pronikavě pí ská.
Slaví k krásně zpí vá a trylkuje.
Křepelka volá pět peněz, pět
peněz.
Holub vrká'
Hrdlič ka cukruje.
cáp ktape.
Perlič ka skřehotá.
Chřástal chřupá.
Jestřáb se ozývá hlasitým vijé .

Vrána kráká.
Kukač ka kuká svoje jmé no'

Sýěek kuví ká.
Rybaří k se dopro¹ uje kié rn-kié rn
Husa dělá gagagaga.
Vrabec č imč aruje.
Páv křič í '
orel vří ská.

. Skorcc skřehotá ¹ pet-¹ pet.
Č ajka pláč e klijé -kiijé "
Straka vrzá ¹ ak-č ak.
Ťuhýk volá č ek-č ek'
Sokol kvič í .
Stehlí k ¹ těbetá'

Nu a slepice?
Z dvorku na dvorek kokodáká a kvoká.
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Ptticky se nauc PaJfuí ENÚVÁT. Tři ptač koré jsau u hnizďa a JEÚEÚÍ  si hnizdo il€srÁVl (KUKÁ1KA} osŤatni
pBrce Ď en Ro U ke spra vným hnizdů m.
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