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Czy stwierdzenie, że ptaki wykazują zachowania analogiczne do ludzkich emocji, 
byłoby zbyt daleko idące? 

 
 
 

Ptaki od zawsze fascynują człowieka. Postrzegamy je przez pryzmat własnych 
uwarunkowań: umiejętności, ograniczeń i światopoglądu. W tej książce zostały 

wyeksponowane ich szczególne zdolności lub zachowania i to w taki sposób, że 
trudno nie nabrać przekonania, iż nawet najpospolitsze z nich: sroka, kura domowa, 

gołąb pocztowy czy szpak odznaczają się czymś, co jest w stanie zadziwić 
człowieka. Tańczą w rytm muzyki, rozpoznają własne odbicie w lustrze, rozróżniają 

ludzkie twarze, „opłakują” zmarłych pobratymców i tworzą istne dzieła sztuki. 
 

Chciałbyś zgłębić swoja wiedzę na temat ptaków? Interesujesz się tymi skrzydlatymi 
stworzeniami i masz wiele pytań na ich temat, które wciąż Cię nurtują? To świetnie 

się składa, bo w książce "Rzecz o ptakach" z pewnością znajdziesz wiele odpowiedzi 
i zaspokoisz głód informacji. Na podstawie kilkunastu gatunków dowiesz się o 

zaskakujących rytuałach tych zwierząt, a nawet o ich uczuciach! Ptaki potrafią nam 
same o sobie opowiedzieć, musimy tylko chcieć to zauważyć. 

 



 
 

"Rzecz o ptakach" to książka z dziedziny zoologii, której autorem jest Noah Strycker. 
Z tą lekturą poznamy ptaki od ich bardziej tajemniczej strony, można nawet 

powiedzieć tej ludzkiej. Bowiem te skrzydlate stworzenia potrafią wyrażać emocje i je 
odczuwać. Posiadają zamiłowanie do sztuki, w tym muzyki i tańca, choć wydawać by 

się mogło, że to strefa wyłącznie dostępna dla ludzi. Choć niektóre gatunki są 
wielokrotnie mniejsze od człowieka, to potrafią zadziwić swoją wyjątkowością i stać 

się całkiem podobnym z zachowania do gatunku ludzkiego. 
 

Noah Strycker jest z zamiłowania przyrodnikiem, podróżnikiem i współautorem 
magazynu "Birding". W swojej książce opisuje trzynaście gatunkach ptaków, które w 
szczegółowy sposób charakteryzuje. Można nawet śmiało stwierdzić, że nadaje im 
cechy charakteru, ku zaskoczeniu wielu Czytelników, te bardzo ludzkie. Przekonaj 

się sam, w czym ptaki przypominają samego Ciebie! 
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