Ptasie strategie
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Tymczasem przep∏yn´liÊmy pod
mostem Poniatowskiego i zbli˝amy si´
do Trasy ¸azienkowskiej. Po prawej
stronie na widocznej w coraz wi´kszym
oddaleniu skarpie wiÊlanej wznosi si´
Zamek Ujazdowski. Tu w VII wieku
wzniesiono gród. Jazdów by∏ najprawdopodobniej pierwszym zamieszkanym miejscem na terenie Warszawy.
Na po∏udnie od zamku rozciàga si´
najpi´kniejszy park stolicy – Królewskie
¸azienki. Warto tam przychodziç nie tylko po to, by obcowaç ze sztukà, podziwiaç zabytki architektury, ale ˝eby poznawaç bogatà awifaun´ tego miejsca. Koczujàce w ¸azienkach zimà stada sikorek i kowalików sà tak ufne, ˝e
siadajà na d∏oniach dokarmiajàcych je
ludzi. Tak bliski kontakt z przyrodà skutecznie pomaga odreagowaç stresy
dnia codziennego. Tylko tam mo˝na
korzystaç z tej swoistej odmiany przyrodolecznictwa – ornitoterapii.

Warszawskie ptaki majà ró˝ne strategie polowania.
Czaple czajà si´, stojàc po kostki w wodzie
a zimorodki siedzàc na ga∏´ziach. Zimorodki, nazywane
kolorowym klejnotami Wis∏y, jako jedne z nielicznych
g∏´boko nurkujà. Wi´kszoÊç ptaków polujàcych na ryby
wyciàga je z wody
dziobami. Jedynie
wi´ksze drapie˝niki
jak bielik, ∏apià ryby
w szpony.
Ptaki nurkujàce
(kormorany, tracze i
zimorodki) ˝ywià si´
rybami. Czaple ∏apià
co im w dziób wpadnie – Êlimaki, ryby, ˝aZimorodek
by, owady. Bieliki polujà na ryby, ptaki wodne, nie gardzà padlinà. Kaczki i
∏ab´dzie sà roÊlino˝erne. Wi´kszoÊç niedu˝ych ptaków
zjada owady a wrony i nne krukowate ˝ywià si´ tym co
Wis∏a przyniesie.
Ró˝ne te˝ majà strategie gniazdowania: kopià nory (jaskó∏ki brzegówki), kujà dziuple (dzi´cio∏y), wyplatajà koszyki (remizy) ale sà takie, którym wystarczy
symbolicznie oznaczony muszelkà lub kamykiem do∏ek w piasku (mewy).

PrzejÊcie pod mostem Poniatowskiego
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Rzeka to ró˝ne siedliska.
˚yjà tu ptaki zwiàzane z miastem, nurtem rzeki, piaszczystymi wyspami, wierzbowymi
zaroÊlami i lasami ∏´gowymi.
Warszawa stara si´ nie zak∏ócaç rytmu ich ˝ycia.
Gniazdo jaskó∏ek na remontowanym moÊcie Siekierkowskim robotnicy obstawili
ekranami dêwi´koszczelnymi
i czekali z ci´˝szymi pracami
na wylot m∏odych.

