Spis treści

Warto zobaczyć: BURANO
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Poruszające historie

pochodzącą z XVI wieku. Liczy sobie aż
54 metry, a jej profil jest nieco skrzywiony, dlatego Burano bywa nazywane „wyspą z krzywą wieżą”.
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KONIECZNIE PRZECZYTAJ:
W cieniu tej pierwszej
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Historia Janiny, która po śmierci swojej
przyjaciółki, pomaga jej mężowi wyrwać się
z rozpaczy.
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ajmniejszym ptakiem spośród
tych, które można spotkać na
obszarze całej Polski jest mysikrólik. Wagą i wielkością ciała (osiągają do 9 cm długości, a masa ciała
jednego osobnika wynosi zazwyczaj
ok. 4 g.) przypomina wręcz niektóre
ptaki z rodziny kolibrów. Mysikróliki
mają krępą, okrągłą sylwetkę, dużą
głowę i krótki, szydłowaty ogon. Na
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głowie mają jaskrawy pas przypominający koronę. U samic jest ona
cytrynowo-żółta, zaś u samców –
żółto-pomarańczowa, u obu jednak
identycznie obwiedziona na czarno.
Stąd też wzięła się łacińska nazwa
mysikrólika – regulus wywodząca się
od rex, czyli król. Zgrabne połączenie
natury ptaka ujęto w polskiej nazwie
– w ciele wielkości myszy kryje się
królewski hart ducha. Charakterystyczne jest spojrzenie mysikrólików – błagalne i rzewne. Ptaki te są
bardzo ruchliwe, towarzyskie i mało
płochliwe, a mimo to ich zwyczaje
lęgowe nie są do końca zbadane.
Wynika to z tego, że ukrywają one
swoje gniazda, bardzo ciężko na
nie natrafić. Wiadomo jedynie, że
preferują gęste bory ze świerkami
i jodłami, zwłaszcza te w rejonach
górskich. Mysikróliki są niezwykle
wytrzymałe. Nie mają w zwyczaju
chować się w dziuplach nawet zimą.
Potrafią w piętnastostopniowym
mrozie przesiedzieć na gałązce nawet 16 godzin.
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Historia Stefana i Tadeusza, którzy postanowili
razem zamieszkać. Doszli do wniosku, że mając
dwie emerytury będzie im lżej żyć.
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łoska wyspa położona
na Lagunie Weneckiej
oddalona od Wenecji jedynie
o około 7 km. Na odwiedzających Burano czekają domki
o przeróżnym i niezwykle
intensywnym zabarwieniu:
żółte, pomarańczowe, różowe,
czerwone, niebieskie, granatowe… W przeszłości wysepka
była małą osadą rybacką, a pomalowane na jaskrawe barwy
domy ułatwiały drogę rybakom
wracającym z połowów w czasie deszczu i mgły. Warto zobaczyć też zabytki
– kościoły San Martino i Santa Barbara.
A także imponującą wieżę kościelną
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również w internecie.
Możesz nas czytać na:

http://czytamy-magazyny.pl
Polecamy także książki
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