Pasari acvatice

Numeroase ordine naturale de pasari au aparut prin adaptarea la viata acvatica, si anume: sfenisciformele, procelariiformele, columbiformele, gaviiformele, pelicaniformele, anzeriformele, lariformele si alciformele. Desi sunt rezultate ale unor evolutii independente, mediul acvatic le-a imprimat tuturor acestor ordine caractere comune: corpul turtit dorso-ventral; picioarele deplasate mai multLebede sau mai putin spre extremitatea posterioara a corpului; degetele de la picioare impreunate prin membrane inotatoare fie.numai cele trei anterioare, fie toate patru, ca la pelicaniforme; degetul prim, cel indreptat inapoi, in cazul cand nu este impreunat prin membrana cu celelalte, este ridicat mai sus pe tars decat celelalte, este mai mic sau absent; penajul des; puful bogat; glanda uropigiana, in general, bine dezvoltata, paniculul adipos dezvoltat in hipoderma.

Pasarile cele mai profund adaptate la mediul acvatic sunt sfenisciformele sau pinguinii. Aceste pasari exclusiv marine se servesc la inot mai mult de aripile lor scurte, inguste si ascutite, anchilozate in cot si acoperite cu pene mici, in forma de solzi. Aceste aripi sunt inapte pentru zbor. Pinguinii se pot scufunda la adancimi de 30 m si pentru un timp mai indelungat. Bune scufundatoare sunt si alcele, cufundarii si corcodeii. Toate acestea sunt bune zburatoare, desi nu excelente. Pe pamant ies rareori, si atunci se misca greu, cu corpul indreptat aproape vertical, intocmai ca si pinguinii, din cauza picioarelor lor, deplasate la extremitatea posterioara a corpului.

Adaptarea la mediul acvatic se poate constata usor si la anzeriforme, dintre care insa numai lebedele sunt strans legate de apa; ratele si gastele parasesc deseori apa, pentru a-si cauta hrana pe uscat. Multe rate sunt excelente scufundatoare.

Procelariiformele si lariformele sunt in marea lor majoritate pasari marine, care insa traiesc mai mult in aer decat in apa. in apa se arunca doar pentru prinderea pestelui, iar unele, cum sunt lupii-de-mare, nici atunci, caci hrana o fura din gura altor pasari. La fel fac si fregatele, care s-au specializat mai ales la prinderea pestilor zburatori din zbor. Rudele lor, pelicanii si cormoranii petrec mai multa vreme in apa.

Toate aceste pasari acvatice se hranesc mai ales cu pesti, dar unele si cu crustacei, larve de insecte, moluste si viermi. Cele care se hranesc cu pesti au un cioc puternic, cu varf incarligat si cu margini taioase, iar anzeriformele au un cioc prevazut pe laturi cu dinti cornosi, care usureaza prinderea animalelor mici si lunecoase, si strecurarea apei intrata in gura odata cu hrana.

Pasarile acvatice isi fac cuibul simplu in apropierea apelor fie pe stanci, fie prin plantele acvatice, fie in arbori. Cuibul corcodeilor pluteste pe apa si ouale lor sunt mereu ude.

Pasari de tarm

In preajma apelor curgatoare si statatoare de pe intreg globul pamantesc, pe plaja nisipoasa a marilor si pe malul noroios al lacurilor, pe tarmurile acoperite cu prundis, nisip sau mal ale apelor curgatoare, prin smarcurile si tufisurile din apropierea apelor sau de pe campiile mlastinoase, isi cauta hrana si isi fac cuibul o multime de pasari din ordine diferite si anume: ciconiforme, fenicopteriforme, gruiforme, caradriiforme, cu foarte numeroase familii ce le apartin. Mediul in care traiesc le-a imprimat si acestor pasari cateva caractere comune: picioare lungi, cu tarsul golas, cu degete lungi si in general, lipite de membrana interdigitala.

Cele mai caracteristice pasari de tarm sunt starcii, berzele, lopatarii, ibisii, tiganusii, flamingii si cocorii. Din cauza picioarelor lor inalte, ele au primit si numele de „picioroange". Ele se deplaseaza pasind si nu alergand, si nu se afunda in desisuri. in corelatie cu picioarele lor inalte, au si gatul si ciocul lung, deoarece isi culPasareeg hrana de pe pamant si din ape putin adanci. Zborul lin este usor si sustinut. Se hranesc cu pesti, broaste, soparle, mamifere mici, moluste, viermi si insecte, iar cocorii mai ales cu vegetale. Cu exceptia celor care se hranesc cu peste (ihtiofage), toate pot fi considerate ca pasari folositoare.

In afara de aceste picioroange de talie mare, in preajma apelor, ascunsa prin desisuri, traieste lumea nevazuta a carsteilor, crestetilor si gainuselor-de-balta. Cu exceptia acestora din urma, care sunt negre, toate celelalte pasari de tufisuri au culoarea bruna-cenusie, cu dungi, mai deschise sau mai inchise, potrivita cu culoarea mediului in care traieste. Corpul lor este comprimat lateral, ceea ce le usureaza miscarea prin desisuri, iar picioarele lor sunt relativ mult mai scurte decat ale picioroangelor mari, dar sunt totusi mai lungi decat la pasarile care nu traiesc in smarcuri. Deplasarea lor adesea este un alergat, iar de zbor se folosesc mai rar. Totusi, in timpul migratiilor, aceste pasari se dovedesc bune zburatoare. Se hranesc cu viermi, moluste, insecte si larvele lor, si adesea cu muguri si lastari. Cuibul si-1 fac pe pamant sau in tufisuri.

Pe tarmul malos, nisipos si pietros al apelor traiesc si prundarasii, culichii, fluierarii, fugacii, ciovlicile, becatinele si alte caradriiforme, dar nu ascunse prin tufisuri, ci alergand la vedere, in cautarea hranei. Culoarea penelor lor se confunda cu cea a mediului inconjurator. Picioarele lor nu sunt prea inalte, afara de cele ale ciocantorsului si ale cataligei, dar ciocul lor este, in general, lung, subtire si ascutit, potrivit pentru a scoate micile animale din mal si de sub pietre.

Pasari de stepa si desert

Adaptarea pasarilor la campii deschise, aride, mai mult sau mai putin inierbate s-a facut in doua feluri. Unele s-au adapta la alergat si au renuntat la zbor. Talia lor a crescut, picioarele s-au alungit si fortificat, iar numarul degetelor s-a redus. Cele mai caracteristice pasari de stepa si desert sunt strutii-africani si sud-americani, pasari uriase cu picioare inalte si gat lung si golas, ca si picioarele. Pasari caracteristice stepelor si savanelor din Eurasia si Africa sunt dropiile, reprezentate la noi printr-o specie sedentara: dropia, si prin alta calatoare: sparcaciul. Ele au, de asemenea, picioare relativ inalte si puternice, cu ajutorul carora, la nevoie, pot alerga repede. Dropiile insa sunt capabile si de zboruri mai lungi. Culoarea penajului lor este culoarea stepelor: bruna-cenusie. Exista si pasari de stepa bune zburatoare, de talie mijlocie, ca pteroclididele si potarnichile, sau mici, ca prepelitele si ciocarliile. Ele zboara repede deasupra pamantului, alearga bine, iar de dusman se ascund in ierburi si tufisuri, cu a caror culoare se confunda. Se hranesc cu parti tinere de plante, cu seminte de ierburi, cu viermi, melci si insecte.

