
Свет у БРОЈКАМА 
 

И ЛЕТЕ И РОНЕ 
 
Птице (Aves), двоножни топлокрвни кичмењаци настали еволуцијом гмизаваца, 
живе у свим крајевима света. Џунгле, пустиње, океани, па чак и ледено тло 

10.000 врста птицаАнтарктика њихов су дом. Верује се да има око , отприлике  
две врстепо  на сваку врсту сисара. Најбројнија је црвенокљуна плетиља – број 

1,5 милајарди јединки једној колонијиодраслих женки може да достигне и , а у  
10 милиона птицаможе да буде и  ових . Све врсте имају тело аеродинамичног 

облика прекривено перјем и шупље кости које их чине лакшим. Већина може да 
неколико центиметара 5,7лети. Што се величине тиче, има их од , рецимо , 

2,5 метраколико је дугачак колибри од врха кљуна до краја репа, до чак  или 
једног и по човека, колико је ној. Најлакша птица је бумабрски колибри, тешка 
око 1,6 грама 156 килограма, а најтежи је афрички ној, птица тркачица, са . Могу 

8000 метарада се вину до висине од , лабудови, али и да пливају до дубине од 
265 метра 3,6 метра, пингвини. Највећи распон крила, од , што је више од дужине 
једног мањег путничког аутомобила, има албатрос луталица. Велике птице, као 

више од 25.000 перашто су лабудови, могу да имају и . Колибри има веома 

80 замаха у секундивисоку учесталост замаха крилима, до , што птичици 
омогућава лет у страну и у месту. Најбржа птица на свету је сиви соко који 

180 километра на часдостиже брзину од , најбржа птица пливачица је папуански 
пингвин који може да плива брзином од 27,4 километра на час. Многе птице се 
селе с једног места на друго и враћају се. Неке од њих, које се гнезде на северној 

стотине и хиљаде километараполулопти, због опстанка, прелете  да би провеле 
зиму у топлијим и храном богатијим крајевима. Тако црвеноврати колибри 

800 километарапрелети око  из Северне у Јужну Америку. Ипак, најдужа сеоба 
35.000 километараприписује се арктичкој чигри и она износи и  годишње. 

4100 Непрекидан лет који је извела једна мала птица, обична белогуза, јесте 
километара. Дуговечност се приписује птицама остригар и краљевски албатрос 

око 36 годинакоје могу да живе . 
С.Д. 

 
И да завршимо са једним од најлепших књижевних дела. Наиме, пре или касније 
пред тобом би се нашла песма једног од најпознатијих песника Француске, 
Шарла Бодлера, којој је дао наслов „Албатрос” . Мислим да је права прилика да се 
са овом песмом сретнеш – пре  

АЛБАТРОС 
Докони морнари од забаве лове 

често албатросе, силне морске птице, 
на путу немарне, тихе пратилице 

лађа што над љутим вртлозиаа плове. 
 

На даске од крова спусте их спутане. 
Краљеви азура, невешти, збуњени, 

белим и огромним крилима, скуњени, 
машу ко веслима на обадве стране. 

 

Малочас прекрасан, а сад смешан, јадан, 
крилати се путник бори с оковима: 

с луле један морнар дува му дим гадан 
у кљун, други му се руга скоковима. 

 
Том кнезу облака и песник је сличан; 
он се с буром дружи, муњом поји очи, 
али на тлу спутан и земљи невичан, 
дивовска му крила сметају да крочи. 

 


