mladým ornitologům

Krut lavovy
lavolamy

Polet’ se mnou do přírody
Tipy na aktivity pro rodiny s dětmi

Aby nás peří chránilo před
deštěm či zimou a neslo při
letu, musíme se o něj dobře
starat – neustále jej čistit
a zapínat. Ne na knoflíky,
ale na háčky! Je to fuška, jen
si to vyzkoušejte a dokreslete druhou polovinu praporu, chybějící paprsky
a větvičky s háčky.
I já viděl mnoho různých per. Na okraji lesa, nedaleko skal s hnízdem
plným ježků, na poli i na zahradě. Poznáte, kdo je ztratil? Pokud ano,
dozvíte se, co mají společného brouci a ptáci. Vytvořte správné dvojice
a získaná písmenka přečtěte v pořadí, které odpovídá číslu obrázku.
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1) sojka obecná – Y
2) výr velký – O
3) kos černý – V

4) bažant obecný – K
5) puštík obecný – K
6) káně lesní – R

Foto: R. J. Photography

Milé děti,
také jste si na toulkách přírodou všimly, kolik je nyní všude per a peříček? To je tím, že nastala doba pelichání. To víte, peří – náš oděv – se
také časem opotřebí a je nutné ho vyměnit. A teď je ta nejlepší doba –
všude je dost potravy, je po hnízdění. Někteří z nás se chystají na tah
a musejí mít letky v pořádku. Jiní se chystají přezimovat a potřebují
zimní šat, který hřeje a chrání před nepohodou.

Věděli jste?
Kachny vyměňují všechno peří naráz. Děje se tak v létě
po hnízdění a v tu dobu nemohou létat. Proto zůstávají nejraději ukryté v rákosí.

Ahoj děti,
možná jste šly nedávno kolem vody a divily se: Kam zmizeli
všichni kačeři? Nezmizeli, jen vyměnili šat.
Některé druhy vypadají stejně celý rok, jiné mají šaty dva: svatební
a krycí (neboli prostý). Svatební nosí samci (hlavně kachen, potápek
a bahňáků). Je pestrý a slouží k upoutání samičky, ale samci jsou
v něm nápadní a snadněji se stanou kořistí predátorů. Po hnízdění
jej proto zase vymění za obyčejný, krycí šat. Převléknout se musí
před tím, než se vydají na tah. A to období právě nastalo.
Vydejte se k řece nebo rybníku a pátrejte po kachnách.
Hledejte i peří z jejich svatebního šatu a pokuste se určit druh pera –
na www.birdlife.cz/krutihlav najdete obrázek, který vám pomůže.
Vytiskněte si ho a pero nalepte k odpovídajícímu peru na obrázku.
Pošlete nám fotografii kačera v prostém šatě či naskenovaný
obrázek s nalepenými pery, a to do 30. listopadu na adresu
springalive@birdlife.cz.
C Gabriela Dobruská

Zapamatujte si
Peří
e mají jen ptáci
e udržuje teplotu a chrání
e pomáhá ptákům létat

Všimněte si, kudy praporem probíhá osten. Podle toho poznáte, zda
je to pravá či levá letka, rýdovací pero nebo peří obrysové, které kryje
tělo. Přední hrana letky rozráží vzduch a musí být pevná. Zbývající část
praporu letky je nosná plocha a musí být velká. Rýdovací pero má osten
uprostřed praporu a bývá dlouhé, neboť jím při letu kormidlujeme.
Rýdovací pero ztratil:
a) puštík obecný
b) bažant obecný
c) výr velký

Pravou letku ztratili: Levou letku ztratila:
p) bažant a sojka
k) káně lesní
r) kos černý a výr
l) sojka obecná
s) káně a puštík

Sestavte slovo ze tří písmen, která dostanete, když vyberete správné
odpovědi výše: _ _ _ .
Věc, kterou skrývá tajenka, můžete vidět, až když peří vypelichá. Vrtá
vám hlavou, proč? Poleťte za námi do přírody a pořádně si nás prohlédněte. Odpověď máme na sobě!
Váš Krůťa
C Připravila Vlaďka Sládečková
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Základní typy
per

Nenechte si ujít
podzimní tah

prachové

obrysové

e u vypuštěných rybníků –

v září tu uvidíte táhnoucí
bahňáky

letka

e na poli – hejna špačků
e ve vesnicích – houfující

se vlaštovky
e a samozřejmě Festival

ptactva!

rýdovací

