
Ciekawostk i

Czym pta ki wy ró˝ nia jà si´ spo Êród
in nych gro mad zwie rzàt? Zno sze niem
ja jek? Nie! Jaj ka zno szà te˝ ga dy i ssa -
ki z rz´ du ste kow ców! To mo ̋ e po sia -
da niem dzio ba? Te˝ nie! Dziób po sia -
da dzio bak z Au stra lii! Tym, ˝e po tra -
fià la taç? La taç po tra fià nie to pe rze!
Wi´c co wy ró˝ nia pta ki? Jesz cze nie
wie cie? Sà to pió ra!

Mi´ dzy in ny mi u ka ka du i ˝a ko oraz
cza pli wy st´ pu jà pió ra pu dro we. Jest to
spe cjal ny ro dzaj piór, któ ry si´ kru szy,
a po wsta jà cy w ten spo sób pu der po -
ma ga w pie l´ gna cji piór. 

Ciekawostki ornitologiczne



Wy ró˝ nia my dwa pod sta wo we ty py
piór:

1. Pió ra kon tu ro we:
– lot ki, któ re two rzà skrzy d∏o,
– ste rów ki bu du jà ce ogon,
– po kry wy okry wa jà ce cia ∏o pta ka

i na da jà ce mu op∏y wo wy kszta∏t.

2. Pió ra pu cho we, znaj du jà ce si´ naj -
bli ̋ ej cia ∏a, za pew nia jà izo la cj´ ter -
micz nà.

Bu do wa pió ra: cho rà giew ka, dud ka,
sto si na, (ry su nek).

Sto si na, pro mie nie, pro my ki z ha czy -
ka mi, (ry su nek).

Pi´k ne pió ra, któ re pre zen tu je paw
w taƒ cu go do wym nie sà ste rów ka mi,

czy li ogo nem, jak si´ po tocz nie mó wi,
ale po kry wa mi na do go no wy mi. 

Pla ma l´ go wa jest to miej sce wol ne
od piór, wy st´ pu jà ce na brzu chu u nie -
któ rych ga tun ków pta ków w okre sie
wy sia dy wa nia. Bez po Êred nia stycz noÊç
jaj ze skó rà za pew nia efek tyw niej sze
ogrze wa nie.

¸a b´dê ma 22 000 piór! 

Na zwa pta ka z pó∏ noc no -wschod niej
Au stra lii – li ro gon – do sko na le od -
zwier cie dla kszta∏t je go ogo na, któ ry
do z∏u dze nia przy po mi na li r´! 

Lot ki naj wi´k sze go pol skie go pta ka
– or ∏a bie li ka – prze kra cza jà 50 cm d∏u -
go Êci!

Lot so wy jest zu pe∏ nie bez sze lest ny.
Dêwi´k jest t∏u mio ny przez spe cjal nie
skon stru owa ne pió ra, któ re po kry te sà
de li kat ny mi w∏o ska mi. Jest to cha rak te -

ry stycz na ce cha piór wszyst kich ga tun -
ków sów. Je dy nie le lek po sia da pió ra
o po dob nych w∏a Êci wo Êciach.

Pro jek cja lo tek jest to sto pieƒ wy sta wa -
nia lo tek 1. rz´ du po za lot ki 3. rz´ du.

Pro jek cja skrzy d∏a jest to sto pieƒ wy -
sta wa nia skrzy d∏a po za ogon.

Emar gi na cjà na zy wa my wci´ cia na
cho rà giew kach lo tek 1. rz´ du.

W war szaw skim zoo wy klu∏ si´ skrzy -
d∏osz pon. Pierw szy od wie lu lat w Pol -
sce. Skrzy d∏osz po ny mo˝ na oglà daç tyl -
ko w war szaw skim zoo.
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U wa˝ ni czy tel ni cy Wo lie ry pew nie
pa mie ta jà, ˝e skoƒ czy∏ si´ Rok

Bie li ka og∏o szo ny w S∏oƒ sku. W 2005r.
wie lu mi ∏o Êni ków pta ków od wie dzi ∏o
pta sià re pu bli k´, aby po dzi wiaç bie li ki,
a 265 osób zo sta ∏o po sia da cza mi pasz -
por tów. Tym sa mym prze kro czy li Êmy
ju˝ licz b´ 930 oby wa te li i zbli ̋ a my sie
do pierw sze go ty sià ca. 

Na ostat nim zlo cie Pta kiem Ro ku
2006 zo sta∏ ohar. To pi´k ny ptak
z ro dzi ny kacz ko wa tych, mniej szy od
g´ si, o ka czej syl wet ce. Sa miec i sa -
mi ca sà jed na ko wo kon -tra sto wo
ubar wio ne: bia ∏o -czar ne z bru nat nà
opa skà na pier si i z czer wo nym dzio -
bem. W Pol sce jest to skraj nie nie -
licz ny ptak l´ go wy (120-140 par), wy -
st´ pu je g∏ów nie nad Ba∏ ty kiem.
W ostat nich la tach w S∏oƒ sku prze -

by wa ∏o zwy kle kil ka dzie siàt osob ni -
ków, z te go kil ka na Êcie par l´ go -
wych.

Ohar gnieê dzi si´ w no rach lub
dziu plach. Sa mi ca wy sia du je 8-10 jaj,
a obo je ro dzi ce wo dzà m∏o de. Gà si´ -
ta ju˝ kil ka go dzin po wy klu ciu sà
bar dzo ru chli we, po tra fià ska kaç
i wspi naç si´. Po wy schni´ ciu opusz -
cza jà gniaz do i uda jà si´ za ro dzi ca mi
do wo dy. Cza sem spo ty ka si´ du ̋ e
gru py pi sklàt pod opie kà jed ne go
pta ka tzw.”przed szko la”.

Oha ry sà cz´ sto ho do wa ne wraz
z ozdob ny mi kacz ka mi, ale naj ∏ad -
niej pre zen tu jà si´ na wol no Êci. War -
to za tem za pla no waç so bie przy jazd
do S∏oƒ ska, gdzie ju˝ w mar cu po ja -
wia jà si´ pierw sze oha ry, oraz na byç
ka len darz Rzecz po spo li tej Pta siej ze

Êlicz ny mi oha ra mi na ma lo wa nym
przez dzie ci: Klau di´ Du dzik i Er ne -
sta Bà bliƒ skie go z Go rzo wa. W ka -
len da rzu za mie Êci li Êmy ter mi ny im -
prez kul tu ral nych i re kre acyj nych,
któ re w ro ku 2006 od b´ da si´
w S∏oƒ sku i oko li cach. 

Jed nà z nich be dzie V Zlot Oby wa -
te li Rzecz po spo li tej Pta siej 22 kwiet -
nia 2006, na któ ry ju˝ te raz ser decz -
nie za pra sza my! 

Wi´ cej in for ma cji na stro nie
www.tps -uni ti svi ri bus.org.pl 

To wa rzy stwo Przy ja ció∏ S∏oƒ ska
„Uni tis Vi ri bus”

ul. S∏o necz na 43/6
66-436 S∏oƒsk

tel. 095 757 26 40, 607 08 13 17
www.tps -uni ti svi ri bus.org.pl

Sza now ni Oby wa te le i Sym pa ty cy

Rzecz po spo li tej Pta siej!


