
Фридерун Райхенщетер

Как порастват 
малките синигери 
С илюстрации от Ханс-Гюнтер Дьоринг

Издателство „Фют“



Нежни призиви
Някои птици 
привличат 
избраницата си 
с мелодични песни.

Кос

Поен дрозд

Обикновена 
чинка

Обикновен 
скорец

Сватбените песни на птиците

Все още е много рано и Лео и Поли още спят, 
когато навън се разнася силно почукване: 
„Чук, чук! Чук, чук!“.
Лео се събужда. 
Поли се прозява.

Кой чука толкова рано и буди всички?
Един кълвач барабани с човка по ствола на 
дървото. Обикновено така измъква изпод кората 
храната си – бръмбари, личинки, мравки.

– Кълвачът си търси закуска, нали, мамо? – 
пита Поли.
– Не, този път не! – обяснява мама. – Сега 
си търси жена! Напролет мъжките кълвачи 
барабанят така, за да привлекат вниманието 
на женските. Щъркелите правят нещо 
подобно – тракат с дългите си клюнове 
и се опитват да се харесат на щъркелките.

При повечето птици мъжките 
пеят, за да привлекат женските. 
Чучулигата например се издига 
високо, понякога на повече 
от сто метра над земята, 

и мелодичните ù песни се чуват 
надалече. Гълъбите гукат…

– А кукувичката кука: 
ку-ку, ку-ку! – започва 

да кука Лео.

Гълъб
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Майстори на гнезда
Синигерите с охота 
гнездят в поставени 
от човека дървени 
къщички.

Някои врабчета си 
правят по дърветата 
кълбовидни гнезда.

Кълвачите 
сами 
издълбават 
хралупи в 
дърветата.

Лястовиците зидат 
гнезда от кал 
и сламки, прилепени 
към стените.

Баща му обяснява:
– С цвърченето синигерът съобщава на 
другите синигери: „Тази къщичка е наша! 
Моля, търсете си място другаде, иначе 
храната няма да стига за всички малки. 
Птиците, които се хранят с друга храна, 
може да останат.“ Прав е! Косовете 
и дроздовете се хранят с гъсеници, охлюви, 
червейчета, така че няма да си съперничат 
със синигерите за храна.

Тук живея аз, синигерът!

Лео играе на двора. Над главата му, върху 
къщичката за птици, е кацнал мъжки голям 
синигер и цвърчи ли, цвърчи… Синигерката 
долита със стрък трева в клюна си 
и се вмъква в къщичката.
– Тате, защо мъжкият цвърчи толкова силно? – 
пита Лео. – Нали вече си е намерил жена!

Кос

С какво се хранят синигерите?
През лятото – основно с насекоми. 
През зимата, когато те липсват, 
търсят семена и често посещават 
поставени от човека хранилки.
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