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Пташині пригоди у Словаччині
У містах Словаччини мешкає багато птахів, іноді
прямісінько у нас над головою. Від імені
серпокрильця чорного, ми відвідаємо 15 птахів. Вони
розкажуть про те, як їм вдалося пристосуватися до
міських умов, де вони жили раніше, які труднощі та
переваги має місто, у порівнянні з дикою природою.

Горихвістка чорна, горлиця садова, голуб сизий,
лелека білий, ластівка міська, сорока, крук, дрізд
чорний, шпак, синиця велика, горобець хатній, чапля
сіра, рибалочка, вільшанка, боривітер звичайний.

Ці та багато інших птахів вміють жити поруч з
людьми. Дехто навчився шукати поживу на
сміттєзвалищах, а хтось користується світлофорами,
є птахи які навчились робити гнізда навіть на
горищах, деякі не можуть без свого звичного
середовища — водойми та лісу.
Хтось навчився їсти незвичний корм, а дехто летить аж за місто за своєю улюбленою
їжею. Кожен виживає в місті по-різному.

Чим більше природних ділянок ми збережемо в місті, тим краще для нас самих
— птахи й інші організми підтримують баланс природних екосистем.

👓

А нам, до того ж дарують можливість відпочити від міської метушні,
спостерігаючи за птахами. Адже кожна зустріч з ними — це нове відкриття.
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Vtáčie dobrodružstvá na
Slovensku
V mestách Slovenska žije veľa vtákov, niekedy aj
priamo nad našimi hlavami. V mene penice
čiernozobej navštívime 15 vtákov. Porozprávajú
nám o tom, ako sa dokázali prispôsobiť mestským
podmienkam, kde žili predtým, aké ťažkosti a
výhody má mesto oproti divokej prírode.

Kaňa čierna, hrdlička záhradná, hrdlička sivá,
bocian biely, lastovička, straka, vrana, drozd
čierny, škorec, sýkorka uhlia, vrabec domový,
volavka popolavá, rybárik riečny, straka, sokol
myšiar. Tieto a mnohé ďalšie vtáky vedia, ako žiť v
blízkosti ľudí.

Niektoré sa naučili hľadať potravu na smetiskách a
niektoré používajú semafory, sú vtáky, ktoré sa
naučili hniezdiť aj na povalách, niektoré sa
nezaobídu bez svojho obvyklého prostredia rybníkov a lesov.
Iné sa naučili jesť nezvyčajné jedlo a ďalšie lietať za svojim obľúbeným jedlom až
mimo mesta. Každý prežíva v meste inak.
Čím viac prírodných oblastí v meste zachováme, tým lepšie pre nás — vtáky
a iné organizmy podporujú rovnováhu prírodných ekosystémov.
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A my máme navyše príležitosť oddýchnuť si od mestského zhonu a
pozorovať vtáky. Každé stretnutie s nimi je predsa novým objavom.

Слова:

Речення:

Птах — Vták

У містах Словаччини мешкає багато
птахів
— V mestách Slovenska žije veľa

Місто — Mesto
Мешкає — Žije

vtákov

Зустріч — Stretnutie
Нове — Nový
Відкриття — Objav
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Кожна зустріч з птахами це нове
відкриття — Každé stretnutie s
vtákmi je novým objavom
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