
Krut lavovy lavolamy
aneb nad čím krutihlav kroutil hlavou

mladým ornitologům

Polet’ se mnou do přírody
Milé děti, 
když zaletím k  vodě, nestačím se divit, jak bohatý šatník mají vodní 
ptáci. Vodní hladina zrcadlí pestrou módní přehlídku! To v naší rodině 
šplhavců neznáme. Podívejte se na mne či na datla. V zimě v létě stále 
jedny šaty. Samci kachen, potápek či bahňáků mají prostý šat a  sva-
tební šat. Zato samice kachen jsou všechny dohněda. Ještě že mají ta 
zrcátka na křídlech různě barevná. I tak mám zmatek v hlavě, kdo je 
kdo. Jediné, v čem mám jasno, jsou kachny a husy domácí. Ty jsou stále 
bílé. Jestli vás zajímá, co způsobilo, že svoje zbarvení ztratily, složte si 
domino a potom přečtěte písmenka u obrázků kachen od startu k cíli.

Váš Krůťa

START D

polák chocholačka | Aythya fuligula |  

samice E

polák velký | Aythya ferina |  

samec | prostý šat E

polák velký | Aythya ferina |  

samec | svatební šat T

kopřivka obecná | Anas strepera |  

samec | svatební šat !

polák velký | Aythya ferina |  

samice O

kopřivka obecná | Anas strepera |  

samec | prostý šat I

potápka malá | Tachybaptus ruficollis 

| svatební šat C

potápka malá | Tachybaptus ruficollis 

| prostý šat M

polák chocholačka | Aythya fuligula |  

samec | prostý šat K

kachna divoká | Anas platyrhynchos |  

samice A

kopřivka obecná | Anas strepera |  

samice S

polák chocholačka | Aythya fuligula |  

samec / svatební šat CÍL
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Tipy na aktivity pro rodiny s dětmi
Milé děti,
podařilo se vám na počátku podzimu objevit samce „převlečené“ za 
samice? Pevně věřím, že ano. Teď se blíží zima a samce kachen už 
uvidíte v celé parádě – vyšňořené ve svatebním šatě, aby se na jaře 
líbili samicím. A čím větší zima, tím jich bude víc. Přilétnou vzácní 
severští hosté, které v  létě nespatříte, nebo jen vzácně: morčáci, 
ostralky, hoholi, turpani, nebo dokonce potáplice. Pokuste se je 
vypátrat mezi běžnými druhy a určit, na koho jste narazily.
Jména zimních hostů zapište do křížovky a písmenka z barevných 
čtverečků přepište pod ní. Zjistíte, jak se jmenují naše nejběžnější 
potápivé kachny.
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Že vám často mizí pod vodou? Není divu – vždyť někteří ptáci jsou 
dobří potápěči. A vy jistě výborní pozorovatelé. Až půjdete k vodě, 
vezměte si stopky a pozorně se dívejte. Nebojte, nic neuděláte 
špatně a vůbec nevadí, když dostanu různé odpovědi.

Jen by mě zajímalo:
e Kdo se často potápí? 
e  Kdo vydrží nejdéle pod vodou a jak dlouho se mu to povedlo?  

Které druhy vylézají na břeh a které jste viděli jen na hladině? 

Věděli jste?
e Čím větší zima, tím více ptáků můžete vidět na řekách.  
e Zamrznou totiž rybníky a menší toky.

Svá pozorování a případná vzácná setkání mi pošlete do 31. ledna 

na adresu springalive@birdlife.cz. 

 Gabriela Dobruská

Ilustrace: Mike Langman (rspb-images.com)
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