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Oderwijmy na chwil´ wzrok od Kaczki krzy˝ówki
ptaków latajàcych w powietrzu i zoSamiec krzy˝ówki bywa wzorowym ma∏˝onkiem, ale
baczmy, co dzieje si´ na wodzie. Przez tylko wtedy, gdy jego samica jest w zasi´gu wzroku. Kiedy po∏owica spuÊci go z oka, kaczor natychmiast napastuca∏y rok w zatokach pomi´dzy ostro- je pierwszà lepszà samic´, jaka mu si´ nadarzy.
gami wybiegajàcymi z praskiego
Kaczory starajà si´ mieç swojà kaczk´ na oku, co wcabrzegu w nurt rzeki mo˝emy obserwo- le nie studzi zapa∏u innych s∏omianych, czy rzeczywistych,
waç kaczki. Najwi´cej poÊród nich kawalerów. Je˝eli widzimy lecàce trzy kaczki, to zawsze
pierwsza leci samica, drugi jest „tym trzecim”, a prawowijest krzy˝ówek.
ty ma∏˝onek leci ostatni, obserwujàc pilnie rozwój akcji.
Jesienià, zimà i wiosnà szczególnie pi´knie wyglàdajà samce w szacie godowej. Niestety ju˝ w czerwcu
zmieniajà one upierzenie na spoczynkowe i zaczynajà wyglàdem
przypominaç samice. Zawsze jednak mo˝na je od nich odró˝niç po
oliwkowozielonym dziobie zakoƒczonym czarnym paznokciem. Samice majà dziób ˝ó∏ty lub pomaraƒczowy z ciemniejszymi partiami u
nasady i wzd∏u˝ grzbietu. P∏eç mo˝na równie˝ rozpoznaç po g∏osie.
Kaczka klasycznie kwacze, samiec rechocze „reeb-reeb”, a w czasie toków pogwizduje „piu”. Krzy˝ówki spoÊród innych kaczek wyró˝nia bia∏o obwiedzione niebiesko-fioletowe lusterko. Pozosta∏e gatunki kaczek spotykane tu g∏ównie na przelotach to cyranka i czernica.
W maju i w czerwcu w nadwiÊlaƒW krzakach nad Wis∏à s∏owiki uczà si´ Êpiewaç od
skich ∏´gach mo˝na us∏yszeç naszych najlepszych wÊród nich Êpiewaków. ˚eby ∏adnie Êpiewaç
najwspanialszych ptasich Êpiewaków s∏owiki potrzebujà treningu i dobrego nauczyciela.
– s∏owiki. W Polsce wyst´pujà dwa
gatunki – s∏owik szary i s∏owik rdzawy. Oba, ze wzgl´du na obszar ich wyst´powania
sà powiàzane z Wis∏à, która jest naturalnà granicà pomi´dzy ich area∏ami. S∏owik
rdzawy wyst´puje na zachód od niej, a szary na terenach le˝àcych za wschodnim
brzegiem. Ten drugi jest zdecydowanie bardziej liczny. Mo˝e i lepiej, bowiem to w∏aÊnie s∏owik szary nazywany w dawnej Polsce bekwarkiem, od nazwiska najwi´kszego
lutnisty doby renesansu, odznacza si´ wi´kszym kunsztem muzycznym. Chocia˝ s∏owicze koncerty kojarzà nam si´ najbardziej z ciep∏ymi ksi´˝ycowymi nocami, to oba
gatunki Êpiewajà równie˝ za dnia, szczególnie kiedy jest pochmurno. Byç mo˝e w czasie naszej wyprawy b´dziemy mieli okazj´ porównaç talent obu spotykanych nad Wis∏à s∏owików.

