


To, dennur redemo sinica,
je uelika sinica
Velika sinica je najpogostejia sinica

pri nas in tudi v Evropi. Kot pogosto

obiskovalko zimskih krmilnic jo zlahka

prepoznamo po znaiilni obarvanosti
perja s irno-belo glavo in trni progi, ki

razdeljuje rumeno oprsje. Svoj teritorij
brani pred vsiljivci z razkazovanjem
Sirokega trnega trebuinega pasu. Njeno
petje je zelo pestro in svoje raznolike
napeve uporablja pri medsebojnem
sporazumevanju z drugimi sinicami.
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?"uf.a s:nica imaPozimi zelo rada

krmilrrice, naPolniene s semeni'

rweZice z orehovimi jedrci ali' ara'5id|

o"tutt" -"t":rrloia Nebrarf se nili

sadia, a.tr?', Zeloda ali leSnikov

It{enii6ek - naimanj$a
siniea
Najmanjia sinica je meniSiek, ki ga

prepoznamo po beli lisi na tilniku.Ta je

na irno obarvani glavici vidna kot obrita
pleSa pri menihih in je dala tej ptici tudi
slovensko ime. Kadar ne gnezdijo. se

meniSiki zelo radi pome5ajo v jato z
drugimi sinicami. lmajo pa neprijetno
znatilnost - izjemno rade jih imajo ptiije
bolhe.Venem samem gnezdu so jih
naSteli skoraj 6000!

Modvi-rska sinica je odiidna pevka. h

Ima znadilen klic in Sirok glasbeni
repertoar. Posamezna ptica meiano
uporablja pet razlidnih spevov
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Tako kot vse sinice menisdek
Irrano prenasavkljunu, nalo Pajo
med hra,nieniem drZi z nogami ali
celo zagozdi v kakSno SPranjo'

Moiuirje je le u imenu
lme morda nakazuje, da moivirska
sinica - ptica z bleSteio irno kapo
na glavi - Zivi v moivirjih, a jo tam
le redko najdemo. Je velika zbiralka
semen, kijih skriva v tleh, odpadlem
listju, drevesnih Storih, pa tudi pod

mahovi in liSaji. Da skrivaliSt ne bi na5le

in uplenile druge moivirske sinice, jih
skrbno izbirajo. Ko praznijo skrivali5ia,
to vedno poino sistematitno
od najstarejiega do najnovejSih.
SkrivaliSia si natantno zapomnijo,
kar je povezanozzelo velikim delom
mo2ganov, povezanim s spominom.
Ta je kar 30 o/o vetji kot pri sicer vetjih
velikih sinicah

Krrnilniee in podalj$euanje
kljunow sinie
Znanstveniki, ki raziskujejo bioloiki
proces evolucije velikih sinic, pri

katerem se genski zapis v molekulah

Pozimi na krmilnici skupaj s sirricarrri
pogosto sredamo tudi majhno ptico
z zelo dolgim repom in kratkim
kljunom - dolgorepko. Dolgorepke
se pozimi klatijo naokoli ob iskanju
hrane v manjbih jatah.

DNK v populacijah organizmov
spreminja iz generacije v generacijo,

so odkrili nekaj izjemno zanimivega.
Opazili so namrei, da imajo velike sinice

v Angliji daljie kljune in vet mladitev
kot njihove sorodnice na Nizozemskem.

Natantne analize njihovih molekul DNK

so pokazale. da je pri angleikih sinicah

najvet razlik prav na tistih mestih v
DNK, ki so odgovorna za obliko kljunov.
Odkrili so tudi, da do teh sprememb ni

pri5lo v milijonih ali tisoiih letih, temvet
le v nekaj generacijah.

Ugotovili pa so 5e nekaj osupljivega:
da obstaja povezava med natinom
hranjenja angle5kih in nizozemskih
sinic. Medtem ko se angle5ke z dolgimi
kljuni veliko hranijo na postavljenih

krmilnicah, to na Nizozemskem ni

pogosto. ln zakaj ne? Preprosto zato,

ker so AngleZi navduSeni opazovalci
ptic in zelo radi postavljajo krmilnice,
medtem ko ta navada na Nizozemskem
ni razSirjena.

ln ieprav so znanstveniki Ze sedaj

navduieni nad temi prvimi rezultati
raziskav bo seveda potrebnih 5e veliko
novih, da bi zares potrdili, kako in ali sta

zares povezana razvoj daljiih kljunov in

hranjenje na krmilnicah.
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