Ptáci, plazi a lidé

Tak zněl název zajímavé přednášky, kterou nám přislíbili naši známí ornitologové – páni Jiří
Šebestian a Miloš Chaloupka a svůj slib splnili. Na naší malotřídní škole přednáší v rámci
environmentální výchovy a nejedná se o žádné nezáživné povídání. Vždy se dozvíme nové
informace nejen z ptačí říše. Pro názornost využíváme interaktivní tabuli s fotografiemi a
obrazovými materiály.
Dozvěděli jsme se tak, že ptáci jsou tzv. „lidský ideál“ vztahu u lidí. Jako příklad slouží
námluvy, dvoření, starají se o své děti. Ptáci jsou krásní, barevní a dokonce i barevně vidí,
zatímco savci používají čich pro orientaci v terénu a třeba psi vidí černobíle.
Soužití lidí a ptáků je známo od dávných dob. V USA bohové mají podobu ptáka – spatříme je
na zdobení totemů a orel bělohlavý je hlavním symbolem. Na starých hieroglyfech v Egyptě
se setkáme též se symboly ptáků, hlavně sokolem. To husy prý podle pověsti zachránily Řím,
svým kejháním upozornily na nepřátele. I v Čechách na rodových erbech uvidíme např. hlavu
Turka s krkavcem nebo husu.
S ptáky jsme se seznámili ve výtvarnému umění na známých obrazech. Líbila se nám
Picassova Holubice míru. I v hudbě je možné zaznamenat ptačí zpěv u skladeb J. S. Bacha či
A. Vivaldiho. Též jsme si společně zazpívali lidové písně, kde se objevují ptáci – Vyletěla
holubička ze skály, Žežuličko, kde jsi byla?
Překvapilo nás, že ve staré Číně se ochočenými kormorány s prstenci kolem krku lovily ryby a
v minulosti se volavky střílely kvůli jemnému peří pro krásu dam.
Probíhala vzájemná diskuse mezi žáky a ornitology. Slyšeli jsme různé příběhy a zážitky ze
života zvířat.
Ve 2. části besedy jsme se zaměřili na poznávání plazů. Jsou hadi, kteří se specializují na
ptáky. Takový vejcožrout spolkne vejce, které je až 5x větší než jeho tlama. Ale zase naopak
jsou ptáci, kteří loví hadi – hadilov písař.
Jako poděkování jsme předali milé návštěvě drobné dárky – plastiky ptáků v hnízdě a obrázky
vlaštovek na drátě. Žáci i paní učitelky na oplátku za pozornost dostali magnetky s ptákem
roku 2019 hrdličkou divokou a časopisy Ptačí svět.
Na jaře nás čeká pozorování v přírodě, na které se těšíme už teď.
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