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Milí ministranti,
při našem putování mezi rekordy z říše zvířat jsme se 

už setkali s nejrůznějšími živočišnými druhy. Nyní jsou 
na řadě ptáci. Je příznačné, že se této živočišné kate-
gorii budeme věnovat zrovna v době, kdy její stěhovaví 
zástupci odlétají na zimu do teplých krajin. Vždyť tře-
ba čáp bílý či vlaštovka obecná se na svoji cestu vydávají 
právě v říjnu. Radši pojďme rychle na to, než nám ty re-
kordy a zajímavosti uletí :-).

Josef Lavička

ČICHáM, ČICHáM sLaNINU…
Že mají ptáci duté kosti, to je všeobecně známá věc. už méně se 
toho ale ví o jejich čichu. Přece jen není pro ptáky nejdůležitějším 
smyslem. Přesto však existuje jeden zástupce ptačí říše, jehož čich 
je extrémně vyvinutý. Albatros černonohý totiž dokáže ucítit vůni 
teplé slaniny na vzdálenost až 30 km, což ho pasuje na ptáka s nej-
citlivějším čichem. Otázkou zůstává, kolika námořníkům brázdícím 
sever Tichého oceánu albatros snědl jejich snídani :-).

PTáK OPIČáK
Když někdo po někom opakuje jeho slova 
či věty, říká se lidově, že se „opičí“. Napo-
dobování cizí řeči je typické i pro některé 
opeřence. Absolutním rekordmanem je 
potom rákosník zpěvavý. Ten totiž zvlád-
ne napodobit písně asi 80 různých ptačích 
druhů, které zaslechne při svém zimová-
ní v Africe. Zvuky jiných opeřenců se ale 
samci rákosníka neučí nadarmo. Podle 
nich si vybírají svoji družku, ale zároveň si 
svým zpěvem vymezují teritorium.

LINGVIsTa s KŘíDLy
Ptáci neopakují pouze zvuky jiných ptáků, ný-
brž i  lidská slova. Nejlepší ze všech v  tomto 
ohledu byla andulka jménem „Puck“. u té lidé 
z Guinessova světa rekordů napočítali celkem 
1 728 slov, která uměla vyslovit. Může nás tak 
jenom mrzet, že tato talentovaná samice pa-
pouška pošla už v roce 1994.

Bible se o ptactvu zmiňuje velice často. Vlastně už v příběhu stvoření. Po-
tom například při vyvedení Izraelitů z egypta, kdy jim Bůh seslal křepelky. 
Ptáci jsou také zmiňováni v mnoha žalmech. A stejně tak Ježíš používá 
příměrů k těmto zvířatům. Možná nejznámější jsou potom následující 
slova z evangelia: „Pohleďte na nebeské ptactvo; neseje, nežne, nesklízí 

do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cen-
nější?“ Je až ohromující, jak autenticky se tato věta dá aplikovat na dnešní 
dobu. Bojíme se o svůj životní standard, abychom měli dost peněz. Ale 
možná by nám neškodilo být trochu bezstarostní jako nebeští ptáci :-).

NEBEsKé PTaCTVO

PTaČí PIJaVICE
Nejen že má pěnkavka ostrozobá neobvyklé 
jméno, ještě originálněji zní její přezdívka „upí-
ří pěnkavka“. Tu si, na rozdíl od svého jmé-
na, vysloužila svým chováním. Tento drobný 
ptáček žijící na Galapágách se totiž živí kro-
mě jiného i tím, že klove mořské ptáky tereje 
a pije jejich krev. Až do roku 1964 se přitom 
přírodovědci domnívali, že jedinou potravou 
pěnkavky jsou semena.
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