Світ суперптахів: обери своїх
героїв

🦩

Птахи мають багато цікавих особливостей, якими їх нагородили
тисячоліття еволюції.

Наприклад, єдиний у світі птах-веган зветься гоацин. Він
мешкає в джунглях Амазонії. Щоби рятуватися від ворогів,
крихітні пташенята гоацина мають на крилах... кігті!

Найкрутіші дайвери серед птахів — пінгвіни, гагари,
пірникози. Пінгвіни вміють пірнати на глибину 500
метрів. Пірникози майже не здатні ходити, проте
чудово пірнають й рухаються у воді. Їх можна
зустріти та в Україні. Гагари прилітають до нас лише
взимку та теж мають здатність гарно плавати під
водою.

Деякі актори можуть сильно схуднути або
набрати вагу для важливої ролі у фільмі. Так
само птахи можуть стрімко змінювати вагу,
наприклад, погладшати вдвічі перед довгим
міграційним перельотом. Також колібрі
рубіновогорлий та побережник ісландський
знають, як швидко набирати вагу про запас.
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Птахи часто бувають шаленими архітекторами.
Наприклад, ткачики — група птахів, які мешкають в Африці й
будують найскладніші гнізда. Серед українських птахів один із
найменших — це ремез, проте він будує дуже складне гніздорукавичку.

😯

Розмноження — місія нездійсненна.
Цей вислів притаманний усім добре відомій зозулі. Вона підкидає
яйця до чужих гнізд. Але будь-яке не підійде, потрібне гніздо того ж
виду пташки, у якої народилася сама зозуля. Після вилуплення
пташеня на інстинктивному рівні викидає всі інші яйця, щоби
“прийомні батьки” могли прогодувати ненаситне зозуленя.
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A szupermadarak világa:
válaszd ki a hőseid

🦩

A madarak számos érdekes tulajdonsággal rendelkeznek, amelyekkel az
evolúció évezredei kitüntették őket.

Például a világ egyetlen vegán madarát hoatcinnak vagy
búbostyúknak hívják. Az Amazonas dzsungelében él. Az ellenség
elől való menekülés érdekében az apró hoacin fiókáknak... karmai
vannak a szárnyukon!

A madarak közül a legmenőbb búvárok: a pingvinek, a
gavia (a jeges búvár) és a podiceps (a vörösnyakú
vöcsök). A pingvinek 500 méteres mélységig tudnak
merülni. A vörösnyakú vöcsökök szinte nem képesek
járni, de vízbe merülnek és tökéletesen mozognak.
Ukrajnában is megtalálhatóak. A jeges búvárok csak
télen repülnek hozzánk, és képesek jól úszni a víz alatt.

Egyes színészek sokat fogyhatnak vagy hízhatnak egy
filmben lévő fontos szerepért. Ugyanígy a madarak is
gyorsan változtathatják súlyukat, például egy hosszú
vándor repülés előtt kétszer is lefogyhatnak. Ezenkívül
a rubintorkú kolibri és az izlandi parti madár tudja,
hogyan lehet gyorsan hízni, tartalékot felszedni.

A szupermadarak világa: válaszd ki a hőseid

1

A madarak gyakran őrült építészek.
Például a szövőmadárfélék- olyan madarak csoportja, amelyek
Afrikában élnek, és a legbonyolultabb fészkeket építik. Az ukrán
madarak közül az egyik legkisebb a függőcinege, de nagyon összetett
kesztyű fészket épít.

😯

A tenyésztés- lehetetlen küldetés.
Ez a kifejezés a jól ismert kakukkra jellemző. Tojást dob mások fészkébe.
De akármilyen nem lesz megfelelő, ugyanabból a madárfajból kell egy
fészek, amelyből épp maga ez a kakukk született. A fióka a kikelés után
ösztönösen kidobja az összes többi tojást, hogy a "nevelőszülők"
istápolják a telhetetlen kakukkot.
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