
Ciekawostk i

D zier lat ka zwa na kie dyÊ Êmie ciusz kà, by ∏a po spo li tym pta -
kiem spo ty ka nym na wi´k szo Êci te re nów ru de ral nych oraz
na ugo rach, gdzie nie wy st´ po wa ∏a buj na ro Êlin noÊç. Nie ste -

ty te raz ptak ten wy co fu je si´ ze swo ich daw nych te re nów
i np. w War sza wie po zo sta ∏a praw do po dob nie tyl ko jed na

pa ra. Za ch´ ca my do roz glà da nia si´ za tym wdzi´cz nym ptasz kiem
z cha rak te ry stycz nym czub kiem na g∏o wie i prze sy ∏a nia swo ich ob -
ser wa cji z Ma zow sza i wschod niej po ∏o wy Pol ski wraz z po da niem

miej sca, opi sem wa run ków i za cho wa nia si´ pta ka na e -ma il ara kri -
snm@pocz ta.onet.pl. Dla po twier dze nia ob ser wa cji mo˝ na prze sy ∏aç

te˝ nie wiel kie zdj´ cia.

S ∏on ka, ptak z ro dzi ny be ka so wa tych s∏y nie z po -
wol nych lo tów go do wych. To ku jà cy sa miec prze la tu je o Êwi -

cie i o zmierz chu po swo im te ry to rium z pr´d ko Êcià ok. 8 km na
go dzi n´.

Ciekawostki ornitologiczne

Tekst i ry sun ki K. Go wo rek

N a prze ∏o mie kwiet nia
i ma ja przy le cà do nas je -

rzy ki i przy stà pià do roz ro du. Obec -
nie pra wie wszyst kie je rzy ki gnie˝d˝à
si´ w bu dyn kach. Je dy nie w nie któ rych
pusz czach, zw∏asz cza na wscho dzie kra -
ju, wy bie ra jà dziu ple w wy so kich
drze wach al bo ska ∏y w gó rach.

B o cia ny bia ∏e ju˝ do cie ra jà z zi mo wisk w Afry -
ce do te re nów l´ go wych w Eu ro pie. Le cà do

nas dwo ma tra sa mi, jed na wie dzie przez Cie Êni n´
Gi bral tar skà, a dru ga przez Bos for.

Nasze leca przez Bosfor. Wybierajà
trasy przez cieÊniny, poniewa˝ do lotu
szybujàcego niezb´dne sà im pràdy wznoszàce,
których nie ma nad morzami.


