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ΑΝΑΚΆΛΥΨΕ

Κελαηδιστά ποιήματα
Τι γνωρίζεις για τα πουλιά;
Πώς σε κάνουν να νιώθεις;

Ο αετός
Γραπώνει τον βράχο με νύχια γαμψά·
σε μέρη παντέρμα στον ήλιο σιμά,
σε φόντο γαλάζιο, κρατάει γερά.

Κάτω ρυτιδιασμένη θάλασσα αργοκυλά·

στο βουνίσιο μετερίζι του σκοπιά φυλά,
κι ίδιος αστροπελέκι, να τος που ορμά.*
AΛΦΡΕΝΤ ΤΕΝΙΣΟΝ, 1809-1892

* Ανδρικόπουλος, Παντελής, απόδ. 12 ποιήματα, Άλφρεντ Τέννυσον, Διώνη, 2003.
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Ήταν ένας γέρος με γενειάδα
Ένας γέρος στην καρέκλα καθόταν
και συνέβη αυτό που φοβόταν:
στο μούσι του πουλιά
είχαν φτιάξει φωλιά

κι όλα αυτά γιατί δεν ξυριζόταν.*
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΛΙΡ, 1812-1888

*Π
 απαθεοδούλου, Αντώνης, απόδ. Μπούρδες, Εδουάρδος Ληρ,
εκδόσεις Παπαδόπουλος, 2017.

Γράψε κι εσύ

ένα κελαηδιστό
ποίημα!
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ΑΝΑΚΆΛΥΨΕ

Γνωριμία με τα πουλιά
Τα πρώτα πουλιά εμφανίστηκαν στη Γη πριν από περίπου
150 εκατομμύρια χρόνια. Οι πρόγονοί τους ήταν μικροί
δεινόσαυροι που λέγονται θηριόποδα.
Οι δεινόσαυροι αυτοί αρχικά έβγαλαν φτερά

για να μην κρυώνουν. Στη συνέχεια, με το

πέρασμα εκατομμυρίων χρόνων, το σώμα

τους άλλαξε. Τα μπροστινά τους πόδια έδωσαν τη θέση τους σε φτερούγες, το σώμα

τους έγινε πιο ελαφρύ και τα φτερά τους μακρύτερα για να μπορούν να πετάξουν.
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Υδρόβια πτηνά

Πολλά πουλιά μπορούν να κολυμπήσουν. Πάπιες, κύκνοι, κορμοράνοι και αρκετά ακόμα υδρόβια πουλιά έχουν πόδια με
νηκτική μεμβράνη, που τα διευκολύνουν στο κολύμπι.

Πουλιά που δεν πετούν

Ορισμένα πουλιά δεν μπορούν να πετάξουν.

To εμού έχει φτερά πολύ μικρά και εύκαμπτα
για να πετάξει, τα μακριά του πόδια όμως

του επιτρέπουν να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα.
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Αρπακτικά πουλιά

Πολλά πουλιά επιβιώνουν τρώγοντας άλλα ζώα. Μεταξύ
αυτών είναι τα γεράκια, οι αετοί και οι βαρβακίνες. Όλα
τα αρπακτικά έχουν κοφτερά νύχια και γαμψά ράμφη για

να πιάνουν, να σκοτώνουν και να τρώνε το θήραμά τους.
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Ωδικά πτηνά

Υπάρχουν πουλιά που είναι πολύ καλοί τραγουδιστές. Κάποια από

αυτά όπως ο κορυδαλλός και το αηδόνι μπορεί να μην έχουν φανταχτερά χρώματα να επιδείξουν, όμως μας εντυπωσιάζουν με
το κελάηδημά τους.

Νυχτοπούλια

Κάποια πουλιά όπως η κουκουβάγια

και ο γκιόνης κυκλοφορούν μόνο το
βράδυ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας

παραμένουν κρυμμένα και κοιμούνται. Τα περισσότερα νυχτοπούλια

έχουν μεγάλα μάτια για να βλέπουν
στο σκοτάδι. Το φτέρωμά τους αποτελεί εξαιρετικό καμουφλάζ, που τα

βοηθάει να παραμένουν ασφαλή και
να μη δέχονται ενοχλήσεις κατά τη
διάρκεια της ημέρας.
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Τα πουλ ιά βρίσκον ται παν τού,
ομορφαίνον τας τον κόσμο μας.
Όμως πόσα γ νωρίζεις γι Õ αυτά;
Ανακά λυψε... πόσα διαφορετικά είδη πουλ ιών
υπάρχουν και πώς εξελ ίχθηκαν από τους
δεινόσαυρους πριν από εκατομμύρια χρόν ια.
Εξερεύνησε... πώς γεν ν ιούν ται τα πουλ ιά,
τι τρώνε και πώς είναι φτιαγμένο
το σώμα τους γ ια να πετούν.
Κατασκεύασε... μια φωλ ιά και ένα
μπάν ιο γ ια να φρον τίσεις τα πουλ ιά
που υπάρχουν γύρω σου!
Τα βιβλ ία της σειράς Ο υπέροχος πλανήτης μας
ενθαρρύνουν τα παιδιά να ανακα λύψουν
και να κατανοήσουν τον κόσμο.
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