MIŠKO PAUKŠČIAI

Paukščių išvaizda
Tam, kad skraidytų, paukščiams reikia sparnų. Jie išsivystė
iš priekinių galūnių dar priešistoriniais laikais. Paukščių
kūnas padengtas lengvomis plunksnomis, todėl gyvūnai
gali pakilti ir skraidyti danguje. Įvairių formų snapais jie
ima maistą ir kvėpuoja. Uodega paukščiams tarnauja kaip
vairas, o nagai padeda išsilaikyti ant šakų.

plunksnos
PAPRASTASIS
SUOPIS

P

ro Raudonkepuraitę pralėkė kažkoks
čerškiantis sutvėrimas. Jis brūkštelėjo jai
per veidą sparnu ir dingo miške. Mergaitė
apsižvalgė aplinkui. Kas ten galėjo būti? Jai prie
kojų nukrito mėlyna plunksna. Raudonkepuraitė
ją atpažino. O tu?

sparnai

Kiti paukščiai

Žalioji
meleta

Glik-glik-glik
Žalioji meleta atpažįstama iš ryškių,
žalių plunksnų ir ilgo liežuvio. Ilgu,
lipniu liežuviu patogu laižyti sulą ir
vabzdžius.

Didysis
margasis genys
Tuk tuk! Didysis margasis genys padeda kitiems
geniams kalti medžiuose skylutes ir traukti iš jų
vabzdžius.

Kurtinys
Kikilis

Tk-tk-tk

snapas

Kurtinys yra vištinių būrio
paukštis. Maisto jis ieško
ant žemės.

Tuk tuk!
Genys yra vadinamas
miško gydytoju. Prakalęs
skylutę supuvusiame
medyje, traukia iš jos
ūsuočius ir medieną
ardančias skruzdėles.

Kukū-kukū

uodega

Užuot pati sukusi lizdą,
tingioji gegutė deda
kiaušinius į svetimus
lizdus, o, kol įtėviai uoliai
maitina jauniklius, ji
rūpinasi tik savo reikalais.

Gegutė

Paprastasis purplelis
Turr-turr-turr. Paprastasis purplelis yra bailus
paukštis, todėl nenustebk, jei jo nepamatysi.
Tačiau gali išgirsti, kaip jis pakyla, plakdamas
sparnais. Purpleliai gyvena poromis, žiemoti
į šiltesnius kraštus skrenda pulkeliais.

Plunksnos
Vienų paukščių plunksnos kontūrinės,
todėl gali skraidyti ir manevruoti ore, kitų
kūnus dar dengia apatinis pūkų sluoksnis,
šildantis žiemą.
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Juodasis strazdas

Kli-kli-kli!
Paprastasis pelėsakalis,
plėšrusis paukštis, suka lizdus
medžių drevėse, ant uolų atbrailų,
senose pilyse ir bokštuose.

Paprastasis
grambuolys
Eurazinis kėkštas

Žievėgraužis
tipografas

meletos
plunksna

Paukščių maistas

kėkšto
plunksna

Paukščiai saugo mišką nuo vabzdžių,
naikinančių medieną ir lapus, – paprastųjų
grambuolių, ar žievėgraužių tipografų,
gyvenančių karnienoje ir graužiančių takus
po žieve. Paukščiai minta ne tik vabalais,
bet ir kirmėlėmis, uogomis bei sėklomis.

pūkinė plunksna

Duk-duk-duk. Juodojo strazdo plunksnos
juodos kaip anglis. Jis yra puikus giesmi
ninkas – ištisas valandas čiulba vingrias,
melodingas giesmeles.

Skaak!
Eurazinis kėkštas –
tikras miško sargas. Čaižiu
čerškėjimu jis įspėja miško
gyventojus apie nekviestų
įsibrovėlių pasirodymą.
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Didžioji zylė
Tvyt-tvyt! Ček-ček. Čirp-čirp. Zylė, pavasario
giesmininkė, moka kelias skirtingas melodijas.
Žiemą ji bus tau dėkinga, jei lesyklėlėje padėsi
taukų ir pabersi saulėgrąžų sėklų.

Lizdo sukimas
Miško paukščiai suka lizdus savaip. Šiam darbui atlikti
ypač svarbus snapas ir nagai. Paukščiai kiauras dienas
renka tinkamą medžiagą: samanas, šakeles, žolės
stiebelius. Naudoja net savo pačių plunksnas. Sukdami
lizdą, kietas medžiagas suminkština savo seilėmis.

Šakelės

Žolė ir samanos

Plunksnos

Pagrindinė statybinė medžiaga yra šakelės,
iš kurių paukščiai meistriškai supina
dubenėlio formos lizdą.

Plonesniais žolės stiebeliais ir samanomis
paukščiai užkamšo plyšelius, pro kuriuos
prasiskverbia šviesa. Kartais panaudoja ir
lanksčias šaknis. Kai kurie paukščiai lizdus
sutvirtina purvu.

Kad lizde būtų šilta, patelės iškloja jo vidų
savo pačių plunksnomis. Taip kiaušiniai
neatšąla, kol paukščiai skraido po mišką,
ieškodami maisto.

Liepsnelė
Ciks-ciks. Liepsnelę atpažinsi iš raudonų
dėmelių ant skruostų. Skraido neaukštai,
o lizdą suka ant žemės, kur renka kirmėlaites
ir nedidelius vabzdžius.

