
Ptasie radio

Co odczytamy z natury?
 

Każdy gatunek ptaków charakteryzuje
się specyficznymi odgłosami. Na tej

podstawie możemy je zidentyfikować
nawet wówczas, kiedy ich nie widzimy.

Jednak możemy dowiedzieć się 
znacznie więcej, m.in. czy ptaki 

w danym miejscu są zaniepokojone, 
czy czują się bezpiecznie lub jakie 

terytoria zasiedliły.
 

Kilka informacji:
 

Odgłosy wydawane przez ptaki to jeden z wielu sposobów ich komunikacji.
Nie zawsze jednak jest to śpiew! Ten jest szczególnie ważny w okresie
godowym, jednak częściej da się słyszeć tzw. odgłosy kontaktowe. To

często krótsze dźwięki  wydawane przez ptaki w celu poinformowania o np.
zagrożeniu, obecności pokarmu lub  utrzymania kontaktu pomiędzy

różnymi osobnikami. Ptaki potrafią również wydawać charakterystyczne
dźwięki wykorzystując inne narządy niż krtań dolną. Do nich np. należą

werblowanie dzięciołów czy klekotanie bocianów.



Jak wykorzystać w aspekcie literackim:
 

Profesor Jan Sokołowski - polski ornitolog - w swojej książce pt. "Ptaki
Polski" zapisywał ptasie odgłosy tworząc dla każdego z nich zapis

literowy. Nie było to proste zadanie, ponieważ często dźwięki wydawane
przez ptaki wymykają się możliwościom ludzkiej wymowy. Profesor

jednak z dużym sukcesem dokonał takiego zapisu dla wielu gatunków 
i to właśnie te "cytaty" wykorzystano w animacji do "Ptasiego radia".

 
Rozpoznawanie ptasich odgłosów nie jest tak trudne, jak mogłoby się

wydawać. Spróbuj wsłuchać się dźwięki skrzydlatych przyjaciół podczas
spaceru. Czy odgłos jest długi, czy krótki? Czy dźwięk utrzymuje się na
jednym poziomie, czy się zmienia? Czy potrafisz podzielić go na sylaby?
Czy jest spokojny, czy raczej zdenerwowany. Spróbuj każdy ptasi odgłos,

któremu przysłuchasz się uważnie, zapisać na niewielkiej karteczce za
pomocą ISTNIEJĄCYCH w polskim języku słów. Po powrocie ze spaceru

spróbuj wyszukać w dostępnych Ci źródłach właściciela każdego
zapisanego głosu, a po jego identyfikacji ułożyć krótką rymowankę

zawierającą nazwę gatunku ptaka oraz wyraz/wyrazy, którymi ów dźwięk
zapisałeś. Te rymowanki ułatwią Ci identyfikację ptaków w przyszłości.

 
 



 
 
 

Egzemplarz bezpłatny 
 

 
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej publikacji ponoszą jej autorzy i 
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