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Птахи відрізняються від інших тварин зовнішнім виглядом. Міцний дзьоб допомагає захоплювати і подрібнювати їжу. Птахи 
кивуть в лісах, на полях, у  водоймах. Найважче доводиться птахам взимку Зникають комахи, зелені рослини -  все вкривається 
:нігом. Тому деякі птахи відлітають у теплі краї, де є корм. Ластівки, шпаки, жайворонки, дрозди, солові', лелеки з нашої країни 
іетять зимувати в Африку. Під час перельотів птахи знаходять дорогу, орієнтуючись по сонцю та зірках.

Частина птахів знаходить їжу і взимку, тому залишається зимувати в рідних краях. Птахи дуже корисні тварини. Вони 
кивляться комахами і гризунами, знищуючи багато шкідників сільського господарства. А також розносять насіння багатьох 
зидів рослин на великі відстані, де з нього виростають нові рослини.

Без пташиного співу і щебету природа стала б сумною і непривітною.
Щоб діти змогли розібратися в різноманітті видів птахів, ми пропонуємо картки з кольоровим зображенням та пізнавальною 

нформацією про них на звороті. А щоб діти не нудьгували і працювали із задоволенням, краще сприймали і запам'ятовували, 
пограйте з ними в цікаві ігри.

Спочатку розріжте картку № 1. Ви отримаєте 20 карток із зображенням птахів.
1. Що кому до смаку? Діти закривають пусті клітинки розрізаними картками з відповідними зображеннями птахів. (Жаба — 

лелека, жук — усі птахи; зерно — усі птахи; риба — лелека; горобина — снігур, горобець, сойка, синиця; миша — сова.)
2. Впізнай птаха. Діти впізнають птаха за силуетом. Відповіді дають усно або ж закривають силует птаха, якого впізнали, карткою 

із відповідним кольоровим зображенням. (Сова, голуб, лелека, ластівка, сойка, жайворонок, дятел, зозуля,шишкар, журавель.)
3. Кого не вистачає? Діти уважно розглядають спочатку «будиночок» №1. Серед розрізних карток з кольоровими зображеннями 

птахів знаходять і поселяють відповідних птахів на перший та третій «поверхи». (1-й «поверх» — сова, 3-й «поверх» — синиця.) 
Потім розглядають і «заселяють» «будиночок» №2. (1-й «поверх» — голуб, 2-й «поверх» — лелека.)

4. Хто зайвий? Картку можна розрізати горизонтально, отримаєте 5 стрічок. Діти розглядають птахів (по три птахи)
і намагаються з'ясувати, хто ж із них зайвий. (1-й ряд: горобець і ґава зимуючі птахи, а лелека — перелітний; 2-й ряд: ластівка 
і шпак прилітають до нас навесні, а снігур — взимку; 3-й ряд: сова — хижий нічний птах, а соловей і ш пак—  денні птахи;
4-й ряд: качка і курка — домашні птахи, а жайворонок — перелітний птах; 5-й ряд: осел і рись — тварини, а гусак — птах.)

5. Склади картинку. Розріжте малюнки за пунктирними лініями. Тепер діти можуть скласти картинки як пазли.
6. Чиє це житло? Діти уважно розглядають гнізда і серед розрізних карток знаходять відповідних птахів, мешканців цих 

«будинків». (У дуплі— дятел, сова, синиця; свого гнізда не має -  зозуля; під стріхою будівель -  горобець, ластівка; 
у шпаківнях — шпак, горобець; у  траві — соловей, жайворонок; на дахах або стовпах — лелека.)

7. Хто живе з нами в різні пори року? Діти повинні заповнити пусті місця картками з відповідними птахами. Хто живе поруч
з нами в усі пори року? (Сорока, сойка, сова, синиця, дятел, горобець, голуб.) Хто прилітає в наші краї навесні? (Дрізд, лелека, 
шпак, соловей, ластівка, зозуля, жайворонок, ґава.) Хто прилітає до нас взимку? (Снігур)





Ґава (рос. Ворона)
Хто це?
Одяг сіруватий,
Повадки воруваті,
Крикуха хриплувата —
Відома всім персона.
Звичайно, це ... ( ґава).

Як виглядає
Найбільше поширена сіра ґава. Вона крупніша 

за грака і галку, але разів у два менше за воро
на. Сірі ґави — двобарвні птахи: тулуб попелясто- 
сірий, дзьоб, ноги, голова, передня частина горла, 
крила і хвіст чорні.

Де живе
Ґави мешкають у лісах всіх типів і, крім того, 

є звичними меш канцями сіл і навіть великих міст. 
Кубла, схожі на грачині, ворони влаштовують на 
узліссі, в гаях, а також на окремих деревах у роз
вилках стовбурів, на товстих гілках. Частина ґав 
влаштовує кубла в міських садах і парках і навіть 
на карнизах високих будинків.

Чим живиться
Ґави всеїдні. У роки посиленого розмножен

ня мишоподібних гризунів вони знищують їх 
у великій кількості, винищують також ш кідли
вих комах і молюсків, підбирають зерна культур
них і диких рослин, приносячи цим користь, бо 
не дають сходам бур’янів засмічувати посіви ін
ших культур і позбавляють кормів мишоподібних 
гризунів, побічно зменшуючи їх чисельність.

З іншого боку, ґави заподіюють шкоду полям, ви
кльовуючи зерна з колосків або ушкоджуючи схо
ди посівів: на баштанах розкльовують огірки, дині, 
кавуни, угамовуючи спрагу. У районі мисливських 
господарств ґави неабияк дошкуляють водоплавним 
птахам, у яких вони крадуть яйця і знищують пта
шенят. Своїх пташенят вони годують різноманітною 
їжею: комахами, молюсками, яйцями птахів, пташе
нятами, мишами, жабами, ящірками, рибою тощо.

Як живе
Сірі ґави здійснюють регулярні перельоти во

сени і навесні. У вересні—жовтні вони відлітають 
на зимівлю на південь, а навесні повертаються до 
місць гніздування. Таким чином, виявляється, 
що взимку в містах і селищах зазвичай живуть 
ґави не ті, як і будували тут гнізда і виводили 
пташенят, а ті, як і прилетіли з місць із суворі
шим кліматом. Лише старі ґави залишаються на 
місці протягом всього року і ведуть напівосід- 
лий спосіб ж иття, відкочовуючи навесні в при
роду, подалі від людського житла. На зиму вони 
повертаються в міста і селища, де змішуються 
з прилетілими ґавами, утворюючи спільно з гал
ками великі зграї.

Навесні ґави (самець і самка) будують гніздо 
і виводять потомство. Через 5 тижнів після вилу
плення пташенята починають літати. Якийсь час 
батьки їх  підгодовують, а потім виводки молодих

ґав збиваються у зграї і відлітають у пошуках їж і 
на луги, річкові долини, повертаючись у місця 
гніздування лише на ночівлю.

Ґави досить обережні та спостережливі. Вони 
володіють розвиненим нюхом, слухом і зором, 
дуже чутливо реагують на все, що відбувається 
навколо них. Відомо, що про людей, як і роблять 
які-небудь промахи, говорять: «Ех ти, ґава», «Ну 
що, проґавив!» (тобто щось упустив).

У ґав є пристрасть, як  і у сороки, до блискучих 
предметів і прагнення абикуди приховати про за
пас надлишок їж і.

Однак таке порівняння мало узгоджується з дій
сними якостями ґав. Ці птахи чудово розрізняють 
людей і відповідно поводяться.

У люті морози вони сідають на ніч, тісно при
тиснувшись одна до одної, заховавши голову під 
крило і розпушивши оперення, яке добре зберігає 
тепло.

Таким чином, до ґав слід ставитися відповідно 
до того, яку роль вони грають в господарстві даної 
місцевості.

Ґава в неволі легко приручається і прив’язується 
до хазяїна. Любить пустувати, її можна навчи
ти говорити окремі слова і фрази. Годують ґаву 
м’ясом, кашею і хлібом.

Скоромовка
Ворона проворонила вороненя.

Народні прикмети
Ґави здіймаються догори — на дощ.
Ґави взимку кружляють у повітрі — перед снігом.
Якщо ґави сідають унизу дерева, то буде холодно.
Ґави розкаркались — на заметіль.

П рислів’я
Від ворон одстала, до пав не пристала.
Ворона біля ворони сідає.
Ворона ніколи не каж е ку-ку, лише все кра.
Ворона — сові не оборона.
Вороні і мило не допоможе — все чорна буде.
Вороні соколом не бути.
Я там бував, куди ворон і кості не заносить.
Із ворон почали, а на сорок перевели.

Цікаво знати
• В Європі мешкає два види ґав — чорна ґава 

і сіра ґава.
• Ґави живуть парами. І ці пари залишаються 

вірними один одному все ж иття.

Запитання
1 .Ґава — це хижа, рослиноїдна чи всеїдна 

пташка?
2. Де живе ґава?
3 .Я кий  вигляд має ґава?
4. Який у неї дзьоб?
5. Яке вона має оперення?
6. Де будує своє гніздо?
7. Це перелітний чи зимуючий птах?
8. Які ґави відлітають восени в теплі краї?





Голуб (рос. Голубь)
Цікаво знатиХто це?

Невеличка, сніжно-біла,
Що її в небесну шир
Люди радісно пускають
Сповістити всіх про мир.
Кожний з нас цю пташку знає,
Її назву відгадає. (Гтуб)

Як виглядає
Оперення голуба залежить від виду. У найпоши

реніших сизих голубів забарвлення сірого, чорного, 
рудого або білого кольору, що на світлі переливаєть
ся синім чи зеленим кольорами. Голова — малого 
розміру, з вигнутим дзьобом. Очі — малого розміру, 
чорного кольору. Розмах крил досягає не більше 
45-ти см. Довжина лап близько 15-ти см.

Де живе
Сизий голуб вважається одним з перших видів 

голубів. Приручений людьми близько 5000 років 
тому. Ж ив у скелях, де окремі особини досі ж и
вуть. Після приручення людьми цей вид присто
сувався до ж иття у великих містах. Від того часу 
голуб не відчуває великого страху перед людьми 
і не втікає, коли людина до нього наближається 
на відстань 20 см.

Мандрівний голуб — це порода диких голубів, 
що населяла Північну Америку. Мандрівний го
луб був поширений по всій території Північної 
Америки від берегів Тихого океану до берегів Ат
лантичного океану. Цей вид зникнув 1914 року 
внаслідок значного вирубування лісів.

Особливо поширені голуби в Австралії та на 
Малайському архіпелазі. За часів відкриттів мо
реплавці виявили на острові М аврикій ще один 
вид голуба — дронта. Голуб дронт раніше жив на 
території острова Маврикій. Протягом 100 років 
всіх голубів цієї породи винищили люди. Також 
винищено мандрівного голуба, що загинув внаслі
док вирубування лісів.

Чим живиться
Ще до одомашнення голуби жили серед скель, 

харчуючись рослинною, зокрема зерновою їжею.

Як живе
Понад 5000 тисяч років тому людина приру

чила сизого голуба, що став предком майже всіх 
голубів, що існують тепер. Після того часу люди 
вивели понад 200 порід голуба. Тепер часто голу
би поселяються на міських вулицях, де підвали 
будинків сприяють їхньому значному розмножен
ню. Тепер у світі широко розповсюджений голу
биний спорт, адже голуби дуже витривалі.

В Україні поширені голуби припутні, горли
ці звичайні, горлиці кільчасті та голуб-синяк, 
або клинтух. Горлицю, чи сизого голуба, можна 
побачити майже у кожному місті. У зоопарках 
трапляються вінценосні голуби, павині голуби, 
бухарські голуби... Великою популярністю корис
туються голубині розплідники та голуб’ятники, 
що є майже у кожній області України.

• Голуб — символ Великої Богині, духовності; 
у християнстві — символ Святого Духа; у фоль
клорі і літературі — символ щирої любові, злаго
ди, ніжності, вогняної творчої сили; місяця.

■ Голуб — поширений символ античної міфо
логії. Символами західносемітської богині Тінніт 
(Таніт) були голуб та півмісяць. Туран, етруський 
бог любові і плодючості, зображувався із голубом 
у руці. У голубок могли перетворюватися дочки 
Титана Атланта, Плеяда, Веле (Велес), ворог Пер- 
кунаса, балтійського бога грому та блискавиці. 
Отже, образ голуба пов’язувався в першу чергу із 
Небом, богами, світотворенням, коханням, духо
вністю. В українських стародавніх колядках го
луби вважаються духовними єствами і символами 
творчих сил при різдві.

• Про вагомість цього символу свідчить і той 
факт, що на святинях українців — рушниках — 
чи не найчастішим є мотив голуба та голубки. 
Вони символізували не лише вічну та ніжну лю
бов, а були й оберегами, зокрема від пожежі.

• У фольклорі та літературі XIX—XX ст. го
луб найчастіше символізує подружню вірність, 
чисте кохання:

Сяду, мила, дорогая,
Сяду, моя любко!
Буду тобі вірним другом,
Вірная голубко!
У піснях, поезіях голубкою часто називають 

сиву матір:
Голуб сизий, голуб сизий,
Голубка сизіша,
Батько милий, батько милий,
А  мати миліша.
• 3 легкого помаху руки Пабло Пікассо саме 

голуб став птахом миру. Художник зобразив 
його на емблемі Першого Всесвітнього конгресу 
прибічників миру (1949), білого та з оливковою 
гілкою у дзьобі.

П рислів’я
Козак як  голуб: знявся та й полетів.

Н ародні прикмети
Рано линяють голуби — на ранні приморозки 

й холодну зиму.
Голуб, відпочиваючи, ховає одну ніжку в пір’я — 

чекай різкого похолодання.

Запитання
1. Голуб — це хиж ак, рослиноїдний чи всеїд

ний птах?
2. Де живе голуб?
3 .Я кий  вигляд має голуб?
4. Який у нього дзьоб?
5. Який у нього хвіст?
6. Яке він має п ір’я?
7. Де будує своє гніздо?
8. Це перелітний чи зимуючий птах?





Горобець (рос. Воробей)
Хто це?
Патлатий хазяїн в стріху прилетів. (Горобець.)
Маленький, сіренький на соняшник сів,
Надзьобався добре й далі полетів. (Горобець.)

Як виглядає
В Україні мешкають горобці двох видів: місь

кий і польовий (сільський). Вони зустрічають
ся разом у змішаних зграйках, особливо восени 
і взимку. Навесні і влітку особини кожного виду 
тримаються своїх улюблених жител, де вони вла
штовують гнізда і розмножуються. Відрізнити 
міського горобця від польового зовсім неважко: 
у міського горобця (самця) шапочка темно-сіра, 
а в польового — коричнева. У міського горобця на 
крилах одна світла смужка, а у польового — дві. 
Крім того, у польового горобця на щ ічках розта
шовані чорні рисочки на світлому фоні, а навко
ло щелепи — білий ошийник. Міський горобець 
більший за польового.

Де живе
Міські горобці влаштовують гнізда в щілинах 

стін міських і сільських будівель, за обшивкою 
дерев’яних будинків, під дахами, за карнизами 
вікон і дверей. Іноді горобці поселяються в ста
рих гніздах ластівок, покинутих дуплах, порож
ніх шпаківнях.

Польові горобці селяться по узліссях, в пар
ках, садах, густих чагарниках, насадженнях по
лезахисних смуг, земляних пустотах, дуплах, 
а також у придатних укриттях сільських і місь
ких будівель. Подібно до міських горобців, польо
ві охоче поселяються у ш паківнях, синичниках. 
Частина горобців влаштовується в стінках ку
бел великих птахів: лелек, орлів, чапель, орла
нів, скоп. Тут вони відчувають себе в безпеці під 
захистом сильніших пернатих, як і охороняють 
свої ж итла і заразом оберігають гороб’ячі кубла. 
Кубла у горобців закритого типу. Це груба купа 
різних матеріалів, здобутих у процесі гніздобуду- 
вання з навколишньої місцевості: шматочки вати, 
папір, ганчірочки, пір’їнки, волоски, соломинки, 
сухі травички, мочалки й ін. Лоточок у гнізді го
робці акуратно вистилають кінським волосом або 
шерстинками інших тварин, пухом і п ір’ям. У це 
поглиблення самки відкладають 4—10 невеликих 
яєць білого або сірого кольору з дрібними темни
ми цятками.

Чим живиться
Взимку в ожеледь і після рясних снігопадів го

робці не можуть знайти для себе їж і і, будучи го
лодними, замерзають. У великих містах, де мало 
комахоїдних птахів, користь від горобців особли
во велика, оскільки вони є головними винищува
чами гусениць, жучків і інших ворогів рослин.

Як живе
Горобці — птахи товариські і схильні селити

ся колоніями. Утворюючи зграйки, горобці легше 
помічають небезпеку і швидше знаходять корм.

Є у них і звуковий сигнал, по якому всі горобці 
відлітають. Цей звук видає старий горобець — 
сторож, помітивши в небі хиж ака, наприклад 
яструба. В інших випадках, збуджені чим-небудь, 
горобці влаштовують переполох, наперебій підні
маючи тріскотню, голосно повторюючи «чере-ре- 
ре». Так буває у разі несподіваної появи кіш ки.

Пташенята вилуплюються абсолютно голими. 
Через 10—12 днів після вилуплення пташенята 
можуть покидати кубла. Протягом наступних 
двох тижнів вони продовжують одержувати корм 
від батьків, а потім вже переходять на рослинну 
їжу. За весінньо-літній період горобці встигають 
дати 2—3 виводки. Таким чином від кожної пари 
горобців до осені виходить багаточисельне потом- 
ство. Здавалося б, при такій величезній плодю
чості горобці незабаром витіснили б усю решту 
птахів. Насправді загальне число горобців трима
ється приблизно на одному рівні. Це відбуваєть
ся тому, що більшість пташенят, як і з ’являються 
на світ, рано чи пізно гинуть і щорічний приплід 
лише заповнює природний спад і не спричиняє 
надмірного росту їх чисельності.

Слід мати на увазі, що у горобців є немало во
рогів, серед яких найзапекліш і — бродячі кіш ки. 
Вони підстерігають тих птахів, як і «зазівалися», 
ловлять їх і з ’їдають. На горобців удень напада
ють яструби-перепелятники, як і несподівано ви
літають із-за домів або дерев і кидаються на них. 
Уночі на горобців полюють сови.

Скоромовки
Летів горобець, сів на хлівець,
А як  вийшов стрілець, то утік горобець.

Народна прикмета
Як горобці купаються, то дощ буде.
Горобці дружно цвірінчать узимку — на тепло.

Народні порівняння
Веселий як горобець. Про веселу, жваву людину.
Вилетів, як горобець з стріхи. Несподівано з’явився.
Прислів’я
Горобець маленький, а серденько має.
Ліпше горобець в руці, ніж  заєць у лісі.
Цікаво знати
• Міського горобця називають міським, бо цих 

птахів найбільше в міських поселеннях і навіть 
в найкрупніших містах. Польовий горобець одер
жав назву сільського за свою прихильність до 
сільських місцевостей.

Запитання
1. Горобець — це хиж ак, рослиноїдний чи все

їдний птах? Чим живиться?
2. Де живе горобець?
3 .Я кий  вигляд має горобець?
4. Який у нього дзьоб?
5. Яке він має оперення?
6. Де будує своє гніздо?
7. Це перелітний чи зимуючий птах?





Дрізд (рос. Дрозд)
Хто це?
Він мешкає у парках і садах
І здалеку побачить всіх комах.
Слух тонкий він має,
Краще, ніж  соловей, співає. (Дрізд.)

Як виглядає
Дрізд — це птах, який трохи більший за го

робця, оперення у нього коричневе. На кінчиках 
крил і хвоста воно трохи темнішає.

Але бувають і чорні дрозди.

Де живе
Дрозди живуть як  в теплих тропічних лісах, 

так і в північних гаях, навіть у чагарниках та 
саваннах. Поширені у більшості країн Європи. 
В Україні чорний дрізд є одним з найпоширені
ших серед інших дроздів.

Дрізд — птах, що мешкає в лісах, парках і са
дах. Дрозди в ’ють гнізда з галуззя, моху, ніжних 
корінців і стебельців. Усередині вони охайно об
кладають гніздо сухою травою. Загальна довжина 
дрозда — 25 см.

Чим живиться
Занурюючи глибоко свій досить довгий дзьоб 

в землю, дрозди витягують і знищують з лісової 
підстилки і верхніх шарів грунту небезпечних 
ш кідників кореневої системи, прихованих для ін
ших комахоїдних птахів. їж у  дроздів складають 
не тільки комахи, а слимаки, черви і різноманітні 
ягоди.

Як живе
У гнізді дрозда найчастіше 2 -4  яйця, забарвле

них у зеленуватий або синюватий колір, з крапоч
ками рудого кольору. Пташенята народжуються 
безпомічними. Розміром вони трохи менші за го
робця.

Коли до гнізда наближається чужий, зазвичай 
самець сміливо атакує недруга. А якщ о оборона 
не приносить результату, дрізд прикидається хво
рим і кульгавим, ідучи і ведучи за собою ворога 
подалі від гнізда.

Під час висиджування і виведення пташенят ці 
місця наповнюються їх звучними піснями. Осо
бливо красивий мелодійний спів співочих дроз
дів, який не поступається і навіть перевершує 
спів солов’їв. Співочий дрізд, подібно до інших 
дроздів, добре звикає до неволі і голосно співає 
навіть в клітці. Дрозди — розумні та сміливі пта
хи. Але вони недовірливі, хитрі та обережні. Два 
рази дрізд в одну і ту ж  пастку не попадає.

Дрозди по характеру свого живлення викону
ють надзвичайно важливу і корисну в житті лісу 
роль. Крім того, дрозди сприяють розселенню 
дерев, розносячи насіння і кісточки ягід, якими 
вони живляться.

Цікаво знати
• У дроздів добре розвинуті органи чуття. Най

менших комах вони бачать здалеку.
• Слух у дроздів дуже тонкий, інакш е вони не 

змогли б так чудово співати.
• За красивий голос дроздів називають «лісо

вими солов’ями».
• Якщо до гнізда дрозда наближається ворог, 

птахи сміливо нападають на нього. Якщо ворог не 
відступає, дрізд прикидається хворим, ш кутиль
гає по землі, відманюючи ворога від гнізда.

Запитання
1. Дрізд — це хиж ак, рослиноїдний чи всеїд

ний птах?
2. Де живе дрізд?
3 .Я кий  зовнішній вигляє має дрізд?
4. Який у нього дзьоб?
5. Яке він має оперення?
6. Де будує своє гніздо?
7. Це перелітний чи зимуючий птах?
8. Чим живиться дрізд?





Дятел (рос. Дятел)
Хто це?
Вірно людям я служу, 
їм  дерева стережу,
Дзьоб міцний і гострий маю,
Ш кідників ним здобуваю. (Дятел.)
Б ’ється молоток, поправляє нам садок. (Дятел.) 
Відгадайте швидко, хто 
Має носик-долото,
Хто комах з кори виймає,
Про здоров’я лісу дбає. (Дятел.)

Як виглядає
Дятел має строкате забарвлення: у його опе

ренні спостерігається поєднання білих і чорних 
тонів, у самців — червона потилиця. Дятел добре 
лазить по деревах, маючи для цього ряд відповід
них пристосувань. Ноги в нього короткі та дуже 
сильні, нагадують щипці, з чіпкими кігтями, два 
пальці направлені вперед, два — назад. Хвіст 
з жорстким і пружним пір’ям служить опорою 
при лазінні по стовбурах дерев. Дятел вправно 
пересувається короткими стрибками вгору та вбік 
по стовбуру, переміщаючись по спіралі. При цьо
му він весь час довбає кору у пошуках комах, їх 
личинок і лялечок. Його дзьоб, прямий і гострий, 
з силою ударяє по дереву і не лише руйнує кору, 
а й розбиває деревину, роблячи в ній поглиблен
ня. Ніздрі птаха захищені від деревного пилу щ е
тинами, котрі прикривають носові отвори.

Де живе
Дятел — всеїдний птах, який живе у змішаних 

і листяних лісах.

Чим живиться
У щ ілини, що утворилися в корі, дятел засовує 

довгий гнучкий язик, покритий клейкою слиною, 
кінець якого усаджений дрібними зубчиками, на
правленими назад. Наколовши язиком комаху, 
він втягує її в рот. Так дятел годується все літо, 
знищуючи безліч ш кідників лісу. Взимку дятел 
харчується насінням хвойних дерев, розбиваючи 
ударами дзьоба ш иш ки, заздалегідь затиснувши 
їх у тріщину кори або видовбану в деревині щ і
лину. Під цим своєрідним верстатом, що отримав 
назву «кузня дятла», внизу біля основи стовбура 
накопичується за зиму декілька тисяч розбитих 
шишок.

Як живе
Весною самець починає барабанити дзьобом по 

сухому сучку або трісці, що відстала, видаючи 
гучну трель. Це — призовна пісня дятла, на яку 
прилітає самка. Гніздо будують спільно, видо
вбуючи його частіше в стовбурі осики, і рідше — 
у вільсі, березі, дубі (з деревини, що усохла або 
загнила). Самка відкладає в квітні—травні 5— 
7 білих яєць, як і висиджують по черзі обоє пта
хів. Через 2 тижні вилуплюються сліпі, безпорад
ні пташенята. Батьки годують пташенят кашкою

з різних комах, відшукуючи їх усюди на знач
ній площі навколо дупла, приносячи корм до 
300 разів на день, через кожні 2—4 хвилини. Сам
ка приносить їж у частіше за самця, оскільки той 
відлітає від гнізда далі за самку. Деякий час піс
ля вильоту пташенята, які підросли, тримаються 
разом, отримуючи від батьків прикорм, але потім 
виводок переходить на самостійне живлення.

Вночі дятли відпочивають у вертикальному по
ложенні, причепившись кігтями до кори дерева 
або до внутрішньої стінки дупла.

Хоча дятли знищують багато насіння хвойних 
дерев, знижуючи їх урожай, в цілому їх слід вва
жати корисними птахами, тому що вони знищу
ють багато ш кідливих для лісу комах, а влашто
вуючи щороку нові дупла, забезпечують житлом 
комахоїдних птахів. Крім того, дятли вибракову
ють хворі, заражені ш кідниками дерева, що під
лягають санітарній рубці.

П рислів’я
Хто би дятла й знав, коли б не довгий ніс. 

Цікаво знати
• Дятла називають лісовим лікарем. Якщо сту

кає дятел — всі шкідливі комахи будуть знищені 
і ліс буде жити.

• У дуплах, зроблених дятлом, живуть каж а
ни.

• Весною дятел любить поласувати березовим 
соком. Робить він це обережно, не наносячи ш ко
ди дереву.

• На землі живе близько 360 видів дятлів. Вони 
мають різне забарвлення, розміри, повадки.

• В Україні живе 11 видів дятлів, найбільш 
поширений — великий строкатий дятел.

Запитання
1. Дятел — це хиж ак, рослиноїдний чи всеїд

ний птах?
2. Де живе дятел?
3. Який вигляд має дятел?
4. Який у нього дзьоб?
5. Яке він має оперення?
6. Де будує своє гніздо?
7. Це перелітний чи зимуючий птах?
8. Чим живиться дятел?





Жайворонок (рос. Жаворонок)
Хто це?
Перелітний птах,
Співати мастак,
Найпершим прилітає,
Зимує в Африці й Китаї. (Жайворонок.)

Як виглядає
Жайворонок — це невеликий перелітний птах 

довжиною 18 см. Серед різних видів жайворон
ків степової зони найбільш поширений польовий 
жайворонок. Це його пісню ми чуємо з ранньої 
весни до середини літа.

Верхня частина тіла жайворонка охриста, 
з червоними пістринами, низ жовтувато-білий. 
На голові маленький чубчик. Свої чудові пісні 
жайворонок співає лише вдень, зависаючи неру
хомо під час співу високо в небі майже на одному 
місці.

Де живе
Жайворонок — птах, що мешкає лісах, пар

ках і садах. Ж айворонки в’ють гнізда з галуззя, 
моху, ніжних корінців і стебельків. Усередині 
вони охайно обкладають гніздо сухою травою.

Чим живиться
Влітку як  пташенята, так і дорослі годують

ся головним чином комахами, черв’яками, а до 
осені переходять на насіння бур’янів і падалицю. 
У серпні жайворонки групуються в зграйки і у се
редині вересня відлітають на зимівлю до Африки, 
Індії, Китаю.

Як живе
Співають лише самці, як і охороняють свою 

гніздову ділянку. Самки в цей час сидять у гніз
дах, висиджуючи пташенят.

Своє гніздо жайворонки розташовують на зем
лі серед посівів або густої трави. Самка будує 
гніздо із трави, тонких корінців, кінського волос
ся і шерсті. За літо у птахів бувають дві клад
ки яєць (кожна по 4—5 яєць): перша — в кінці 
квітня, друга — на початку червня. Яйця ж ай
воронка сірувато-жовтого кольору з коричневими 
плямами. Протягом двох тижнів самка висиджує 
пташенят, яких згодом вигодовують обоє батьків. 
Пташенята вилуплюються голими, безпорадними, 
але швидко ростуть і через три тижні покидають 
батьківське гніздо.

Навесні жайворонок прилітає одним із перших 
птахів — у лютому-березні. Якщо несподівано ви
падає сніг, зграї жайворонків пересуваються на 
південь, щоб знаходити собі корм.

Жайворонок — дуже корисний птах, бо він 
знищує ш кідливих комах.

Цікаво знати
• Ж айворонка легко впізнати за характерним 

польотом. Він здіймається у небесну вись майже 
вертикально, а потім каменем летить вниз і сідає 
на землю.

• Чимало композиторів у своїх музичних тво
рах намагалися відтворити радісну пісню жайво
ронка.

• Самці жайворонків недружелюбні, м іж  ними 
нерідко виникають бійки.

• Коли до гнізда жайворонка, в якому лежить 
кладка яєць, наближається людина, самка не про
являє ніякого хвилювання, але коли з’являються 
пташенята, самка тривожиться при найменшій 
небезпеці.

• Лісовий жайворонок, або юла, під час співу 
описує широкі кола у повітрі. Він цим займається 
не лише вдень, а й місячної ночі.

Запитання
1. Ж айворонок — це хижа, рослиноїдна чи все

їдна пташка?
2. Де живе жайворонок?
3 .Я кий  вигляд має жайворонок?
4. Який у нього дзьоб?
5. Яке він має оперення?
6. Де будує своє гніздо?
7. Це перелітний чи зимуючий птах?
8. Чим живиться жайворонок?



©



Зозуля (рос.
Хто це?
Волохатих ш кідників поїдає,
А пташенят не висиджує. (Зозуля.)
Що за пташ ка на дубку, завела своє ку-ку! (Зо

зуля.)
Хто гнізда свого не має,
Яйця іншим підкладає,
Та у лісі в холодку
Все кує: «Ку-ку! Ку-ку!» (Зозуля.)

Як виглядає
Зозуля — це невелика комахоїдна пташ ка, тро

хи менша за голуба. Довжина її тіла — 40 см, 
маса — близько 100 г. Оперення спини темно-сіре 
з бурим відтінком, груди світліші з поперечними 
смугами. Має довгі крила і довгий хвіст.

Де живе
Зозуля населяє ліси всіх типів, віддаючи пере

вагу місцям, де гніздиться багато співочих пта
хів.

Чим живиться
Дорослі та молоді зозулі харчуються комаха

ми, поїдаючи, зокрема, безліч волохатої гусені, 
якої інші птахи уникають. Цим вони приносять 
велику користь лісовому господарству.

Як живе
Присутність зозулі легко виявити за характер

ним співом самців. Кукають тільки самці! Самки 
кукати не уміють.

Зозуля не будує гнізда. Протягом весни самка 
зносить 10—20 яєць, причому з великими про
міжками в часі, і підкидає їх у чуж і гнізда. Відо
мо до 150 видів птахів, як і стають прийомними 
батьками зозуленяти. Ц ікаво, що за кольором, 
величиною і формою яйце зозулі дуже схоже на 
яйце того птаха, в гніздо якого вона його підки
дає.

Через 12 днів насиджування вилуплюється зо
зуленя. Його ніжна гола ш кіра надзвичайно чут
лива до дотику сторонніх предметів. Протягом 
перших 5 днів, до появи в ш кірі зачатків п ір’я, 
зозуленя викидає з гнізда конкурентів і, залиш ив
шись наодинці, переходить на повне піклування 
прийомних батьків.

У гнізді вони перебувають 21—23 дні, інколи 
бувають такі великі, що не поміщаються у гнізді. 
Прийомні батьки годують пташеня ще протягом 
3 -х  тижнів після його вильоту з гнізда.

Зозуля — перелітний птах. Прилітає в кінці 
квітня-травні, коли дерева вкриваються листям.

На зимівлю зозулі поодинці відлітають у серп
ні. Спочатку летять старі птахи, за ними летить 
молодь.

Кукушка)
Н ародні прикмети
Зозуля стала кувати — морозу не бувати. 
Зозуля довго кує — на теплу погоду.
Зозуля кує — роки віщує.
Зозуля приносить вістку про літо, а ластівка — 

про теплі дні.
Як перший раз закує зозуля і в кишені є гро

ші, — все літо будуть гроші.

Н ародні порівняння
Мов зозуля в чужому гнізді. Нахабно пово

диться.

П рислів’я
Зозуля собі гнізда не мостить.
Не всім туди лізти, де зозуля кує.
Ще й на нашій вулиці зозуля закує.

Цікаво знати
• Зозулі прилітають до нас у середині весни 

і відлітають в теплі краї наприкінці літа.
• Зозуля зносить яйце на землі, у дзьобі пере

носить і кладе його в чужі гнізда.
• За літо одна зозуля до 25 разів підкладає свої 

яйця іншим пташкам.
• Декілька зозуль можуть врятувати великі ді

лянки лісу від ш кідників.
• За годину зозуля з ’їдає майже 100 волохатих 

гусениць шовкопрядів.

Запитання
1. Зозуля — це хижа, рослиноїдна чи всеїдна 

пташка?
2. Де живе зозуля?
3 .Я кий  вигляд має зозуля?
4. Який у неї дзьоб?
5. Яке вона має оперення?
6. Чи зозуля будує своє гніздо?
7. Це перелітна чи зимуюча пташка?
8. Чим живиться зозуля?
9. Яку користь приносить зозуля?





Ластівка (рос. Ласточка)
Хто це?
Ш видко скрізь цей птах літає,
Безліч мушок поїдає,
За вікном гніздо будує,
Тільки в нас він не зимує. (Ластівка)

Як виглядає
По величині ластівки лише трохи менші за го

робців, а на вигляд злегка нагадують стрижів. Як 
і стрижі, ластівки ніколи не сідають на землю, бо 
їх короткі і слабкі ніж ки не в змозі підтримувати 
тіло над поверхнею ґрунту. На відміну від стри
жів, у ластівок на ногах три пальці направлені 
вперед і один — назад, тому вони можуть сідати 
на гілки, дахи, телеграфні проводи.

У ластівок крила ширші, ніж  у стрижів, а хвіст 
має добре виражену вилчасту форму. Птахи ма
ють розвинені крила, слабкий дзьоб і широкий 
рот. Міські ластівки блискучого чорного кольору, 
надхвістя і низ чисто білі, хвіст короткий з тупою 
вилкою. Сільські ластівки відрізняються іржаво- 
оранжевим забарвленням горла. Забарвлення 
пір’я берегових ластівок — темне з коричнево- 
бурим відтінком.

Де живе
Ластівки живуть скрізь, де є населені пункти 

і відкриті простори — поля, луки, пасовища, річ
кові долини. Найбільш сприятливі умови життя 
для ластівок — у степовій смузі. Берегові ластів
ки тримаються колоніями по берегах річок, вла
штовують гнізда в норах, виритих у глинистих 
або піщаних обривах.

Чим живиться
Харчуються комахами, що знаходяться в по

вітрі, за якими вони полюють у польоті. Майже 
все своє ж иття ластівки проводять у повітрі, без
перервно літаючи в погоні за здобиччю. їх  рот 
у польоті широко розкритий, і тому в нього потра
пляють різні мухи, комари, мошки й інші дрібні 
комахи. В роті вони збиваються в грудку, просо
чену липкою слиною, і утворюють їстівний паке
тик, який птах проковтує або приносить у гніздо 
і згодовує пташенятам.

Як живе
Ш видкість польоту ластівок значно менша, 

ніж  у стрижів, і не перевищує 50—60 км за годи
ну. Час від часу ластівки уповільнюють свій політ 
і ширяють у повітрі, здійснюючи плануючі пів
кола. У цей момент на фоні світлого неба добре 
видно контури птахів.

Ластівки прилітають з місць зимівлі напри
кінці квітня або початку травня і незабаром при
ступають до гніздування. Гнізда вони не в’ють, 
а ліплять з грудочок грязі, мулистого піску і глини 
упереміш із соломинками, шматочками листя, то
ненькими гілочками, волоссям, травичками. Вони 
скріплюють гніздо своєю липкою слиною. Усере
дині гніздечко вистилають пір’ям, пухом, шерстю.

У кладці буває 4—6 білих яєць з буро-червоними 
цятками. Яйця батьки насиджують спільно, змі
нюючи один одного через кожні 3—5 хвилин. Коли 
з яєць вилупляться пташенята, самка протягом 
тиж ня обігріває їх майже цілу добу, покидаючи 
кубло на короткий час для годування. У період 
відсутності її замінює самець. Пізніше самка обі
гріває ластів’ят лише вночі, а вдень разом з сам
цем старанно ловить комах. Батьки часто під
літають до кубла і засовують кормові пакетики 
в широко розкриті роти пташенят.

У серпні або на початку вересня ластівки відліта
ють до Африки, частково — на південь Азії. Перед 
відльотом великі зграї вночі ховаються в очеретах 
і прибережних чагарниках. Якщо під час осіннього 
перельоту ластівки потрапляють у смугу тривалої 
негоди зі зниженою температурою повітря, вони 
переривають політ, забираються в печери й інші 
укриття і тут впадають в заціпеніння, залишаючись 
у такому стані до настання гарної погоди. Ластів
ки в Україні представлені трьома видами, кожний 
з яких має свої особливості, що дозволяють легко 
відрізняти їх один від одного.

Кубляться більш охоче в селах і невеликих се
лищ ах. Лісів уникають. Літають цілими днями 
над лугами, вигонами, долинами річок, вправно 
хватаючи комах з трави. Гніздо відкрите зверху, 
птахи влаштовують його в місцях, укритих від 
негоди: на горищах, під дахом сараїв, під моста
ми. У сільської ластівки політ дуже маневрений, 
зі швидкими і різкими поворотами.

Н ародні прикмети
Коли ластівки низько літають, буде дощ.
Ластівка б’ється об вікно — буде звістка.
Не руйнуй ластів’ячого гнізда, бо хата згорить.
Ранній приліт ластівок, граків і журавлів — на
ранню весну.

П рислів’я
Ластівка день починає, а соловей його кінчає.
Одна ластівка весни не робить.

Цікаво знати
• Ластівки п ’ють воду на льоту і в повітрі го

дують пташенят, як і підросли.
• Ластівка за літо ловить від півмільйона до 

мільйона мошок, комарів і тлі.

Запитання
1. Ластівка — це хиж ак, рослиноїдний чи все

їдний птах?
2. Де живе ластівка?
3. Який вигляд має ластівка?
4. Який у неї дзьоб?
5. Який у неї хвіст?
6. Яке у ластівки оперення?
7. Де будує своє гніздо?
8. Це перелітний чи зимуючий птах?
9. Як ластівки піклуються про своїх діточок?
10. Чим живиться ластівка?





Лелека (рос. Аист)
Народні прикметиХто це?

Які ноги, такий ніс.
По болоту ходить скрізь.
Хату на хаті має,
Ж абам рахунок знає. (Лелека.)

Як виглядає
Лелеки — великі птахи, розмах крил яких ся

гає до 2 метрів, маса тіла — до 3 кг. Всього на 
земній кулі 17 видів лелек. 2 місяці вони тур
буються про своїх пташенят — приносять воду 
в дзьобах, під час спеки роблять їм душ, поливаю
чи водою, годують від зорі до зорі. Лелеченята на
прочуд ненажерливі, постійно вимагають корму. 
В Україні живуть два види — білий і чорний.

Лелека білий — це болотний птах з довгими 
ногами, довгою шиєю, великими потужними кри
лами і довгим дзьобом. Деякі види досягають пів
тора метра висоти. Лелека чорний відрізняється 
від білого лелеки. У нього верхня частина тіла, 
голова, ш ия і груди — чорні.

Де живе
Цей білий птах з чорними крилами гніздиться 

майже по всій Україні, крім східних окраїн Криму 
і Карпат. Лелека білий будує гнізда на сільських 
будівлях, навіть на опорах електропередач, рідше 
— в лісах і на луках. Гніздиться у Карпатах та 
на Поліссі. Любить влаштовувати гніздо наодинці 
у глухих лісах поблизу річок, озер, боліт.

Чим живиться
Улюблена їж а, як і у чаплі, — жаби, змії, мо

люски, тритони, ящ ірки, великі комахи, черепа
хи, риба, птахи, гризун, навіть зайчата. Цілий 
день ці красиві птахи ходять по луках або лісних 
галявинах у пошуках їж і. У польоті лелека ви
тягує шию, любить відпочивати, стоячи на одній 
нозі.

Як живе
Лелека білий зимує в Африці та в Південній 

Африці, куди відлітає у вересні-жовтні. Молоді 
летять окремо від дорослих. Повертається лелека 
у лютому-березні.

Цей птах здавна звик жити поряд із людиною. 
Його дуже люблять в Україні, з ним пов’язано 
багато леґенд, переказів, оповідань.

За останні роки кількість цих птахів дуже 
зменшилася. Лелека білий і лелека чорний охо
роняються законом.

П рислів’я
Де лелека водиться, там щастя родиться.
Знає лелека, що до літа далеко.

1 .Н а Благовіщення лелека вже зазвичай всти
гає у нас або сісти на яйця, або знести бодай одне 
яйце. Якщо він уже сидить на яйцях, то весна 
буде теплою.

2. Вважається, що лелече гніздо на подвір’ї 
приносить щастя, удачу та добробут господарям. 
На Поліссі здавна до 19 березня випікали спеці
альне печиво у формі лелеки — «бусолові лапи», 
закликаючи повертатися додому і тим самим при
носити на своїх крилах весну.

3. Вірування, що лелека приносить дітей у дзьо
бі, є в Україні, Голландії, Німеччині.

4. Відомо багато прикмет, пов’язаних із прильо
том лелек. Приміром, цілий рік житимуть у щас
ті ті, хто першим навесні побачить лелечу пару, 
котра спокійно походжає полем. Коли ж  бузько 
стоятиме без діла — справи і на роботі, і вдома 
йтимуть не дуже добре. А побачити лелеку, що 
летить, означає цілий рік бути швидким у спра
вах.

Цікаво знати
• Лелеку ще називають чорногуз, бусол, бузь

ко. Рано навесні він прилітає в Україну і тому, 
разом із ластівкою, є вісник весни.

Хто перший побачить весною бусла, який ле
тить, тому весь рік буде щастити, і рік скоро про
мине.

• В Україні, як , зрештою, і в багатьох інших 
країнах, наприклад в Італії, вірили, що бусел 
приносить щастя тій хатині, на якій  зів’є собі 
гніздо.

Звідси й сувора заборона руйнувати гнізда бус
ла. У Туреччині бусел — свята птиця, забити її 
вважається злочином.

В Україні вірили також, що коли б хто нава
жився зруйнувати гніздо бусла, то він помстився б, 
підпаливши йому хату.

Запитання
1. Лелека — це хиж ак, рослиноїдний чи всеїд

ний птах?
2. Де живе лелека?
3 .Я кий  вигляд має лелека?
4. Який у нього дзьоб?
5. Який у нього хвіст?
6. Яке він має пір’я?
7. Де будує своє гніздо?
8. Це перелітний чи зимуючий птах?
9. Як лелеки піклуються про своїх малят?







С и н и ц я  (рос. Синица )
Хто це?
Жовтогруді щебетушки
Купили чорні капелюшки,
А ще мають білі щ ічки,
Називають їх ... (синички).

Як виглядає
Синиця — одна із найвідоміших і популярних 

всеїдних пташок. У наших лісах, садах і парках 
можна зустріти синиць декількох видів. Н айкруп
ніша з них — велика синиця. Довжина її тіла — 
15 см, маса — близько 20 г. Синиця мешкає пере
важно в листяних лісах, садах, парках, гаях. Н аз
ва «синиця» виникла, очевидно, у зв ’язку  з тим, 
що в оперенні цих птахів частина пір’я має синьо- 
блакитне забарвлення.

Де живе
У синиць різних видів є багато спільного. В ос

новному вони ведуть осілий спосіб життя, лише 
частково здійснюючи кочівлю на близькі відста
ні. Зазвичай синиці влаштовують гнізда в дуплах 
дятлів, поглибленнях і щ ілинах гнилих стовбурів 
і пнів, під корою старих дерев, що відстала, або 
серед корчів. Синиці, як і живуть в парках і садах 
міст і селищ, займають штучні гніздів’я — синич
ники.

Зграйки синиць звертають на себе увагу не 
лише в лісі, але й поблизу від людського житла, 
коли зима примушує їх шукати корм всюди.

Чим живиться
Своїм сильним дзьобом вони проникають у трі

щини кори дерев і витягують звідти яйця, личин
ки, лялечок і дорослих комах, більшість яких від
носяться до ш кідників лісів, садів, парків. Дзьо
бом синиці легко витягують також насіння з-під 
шишок хвойних дерев і розкльовують різні плоди. 
Деякі синиці не бояться заглядати в кватирки хат 
і клювати продукти, що зберігаються між вікон
ними рамами: масло, сало, сир. Усюди, де є кор
мові столики і годівниці, синиці відвідують їх. 
У лісі зграйки синиць всю зиму кочують спільно 
з корольками, пищухами, повзиками, супрово
джуючи дятлів.

Володіючи сильними, товстими лапами з міц
ними пальцями і заломленими кігтями, синиці 
вправно причіплюються до будь-якої гілки яли 
ни, сосни або іншого дерева і, гойдаючись на них 
вниз головою або спиною, ретельно обстежують 
всі щ ілини в корі, поглиблення в пазухах листя 
й інші притулки, витягуючи з них заціпенілих 
від холоду комах. Така діяльність синиць особли
во корисна тому, що вони знищують ш кідників 
не лише влітку, але і взимку, коли більшість ко
махоїдних птахів відлітає у теплі краї. Крім того, 
синиці добувають комах з таких укриттів, які не
доступні для інших, крупніших, ніж  вони, пта
хів (наприклад, дятлів). Синиці дуже ненажер
ливі: вони за добу поїдають стільки їж і, скільки

важать самі. Восени і взимку синиці деяких ви
дів заготовлюють корм про запас, ховаючи комах 
і насіння в тріщини кори, щ ілини між хвоїнка
ми.

Як живе
Кубло синиці самець і самка будують спільни

ми зусиллями з тонких гілочок, сухих стеблинок 
трав, моху і лиш айників, вистилаючи його к ін 
ським волосом, шерстинками, пуховим пір’ям, 
павутиною з коконів павуків і комах. Самка кладе 
10—15 білих яєчок з червоно-коричневими пля
мочками і насиджує їх протягом двох тижнів. Са
мець у цей час приносить самці корм 2—3 рази на 
годину. Пташенята вилуплюються не одночасно, 
а протягом декількох (зазвичай 2—4) днів. Обоє 
батьків годують своє потомство спільно протягом 
20 днів, приносячи в гніздо їж у до 300—350 разів 
на день. За літо деякі види синиць відкладають 
яйця двічі — в квітні та червні.

Всі синиці — друзі людини і заслуговують на 
дбайливе та уважне ставлення до себе, особливо 
у важкий для них зимовий час.

П рислів’я
Не сули журавля в полі, а дай синицю на роз

доллі.
Пусти синицю хоч на пшеницю.
Синиця шкоду зробить, а журавель попадеть-

Цікаво знати
• Синиці можуть будувати гніздо в отворі сті

ни, у залізній трубі, поштовій скринці, у викину
тій консервній банці або черевику.

Запитання
1. Синиця — це хижа, рослиноїдна чи всеїдна 

пташка?
2. Де живе синиця?
3 .Я кий  вигляд має синиця?
4. Який у неї дзьоб?
5. Яке вона має оперення?
6. Де синиця будує своє гніздо?
7. Це перелітна чи зимуюча пташка?
8. Чим живиться синиця?
9. Яку користь приносить синиця?





Снігур {рос. Снегирь)
Хто це? У вересні снігурі утворюють зграї, а в жовтні
Хто в червонім фартушку 
Пострибав по сніжку?
Чи впізнали ви цю птичку,
Що шукає годівничку?

(Снігур.)
Птах цей червоногрудий 
Не злякається застуди.
Як сніги впадуть — умить 
Із Сибіру прилетить.

(Снігур.)
Крізь зимові заметілі 
В сад наш птахи прилетіли,
Та такі червоногруді,
Ніби яблука повсюди 
Хтось розсипав у дворі.
Звуться птахи... (снігурі).

Як виглядає
У березні, розбившись на пари, снігурі осіда

ють на своїх гніздових ділянках. У квітні почина
ють будувати гнізда.

Снігур — напрочуд красива пташ ка; за роз
мірами трохи більша, ніж  горобець. Він володіє 
яскравим оперенням: червоним на грудях і сіро- 
голубуватим на спині. Самки схожі на самців, але 
відрізняються скромнішим сірим оперенням. Сні
гурі обох статей мають чорну шапочку на голові 
і товстий короткий дзьоб чорного кольору.

Де живе
Батьківщ ина снігурів — хвойні ліси, тайга. Тут 

вони влаштовують гнізда і виводять пташенят.

Чим живиться
Взимку снігурі тримаються змішаних і листя

них лісів, де годуються насінням вільхи, ясена, 
клена, липи, граба й інших дерев, а також чагар
ників (бузку й ін.). У садах і парках вони поїда
ють бруньки дерев, а на околицях полів розшуку
ють по ярах і пустирях насіння лободи, кінського 
щавлю й інших бур’янів.

Особливо приваблює снігурів горобина, яку 
вони охоче поїдають. Під час їж і вони залишають 
сліди своєї роботи у вигляді розкритих летючок 
ясена і клена, залиш ків насіння липи, м’якоті 
роздавлених ягід горобини і т. д. По цих залиш 
ках легко дізнатися, що тут «господарювали» сні
гурі.

Як живе
Снігурі звичайно відкладають від 3 до 7 яєць 

зеленуватого кольору з буруватими цяточками. 
Пташенята вилупляються червоно-малинового 
кольору з густим темним пуховим покривом. Н а
сиджування кладки продовжується 14 днів, а на 
15-16 день після вилуплення пташенята покида
ють гніздо.

вони відлітають на зимівлю в ліси нашої країни. 
У цей час вони з ’являються в селах і містах, різко 
виділяючись на фоні снігу. Звідси, мабуть, і по
ходить назва цих птахів — снігурі.

На відміну від багатьох інших птахів, у сні
гурів співають не лише самці, а й самки. Політ 
снігурів красивий, хвилеподібний, хоча загалом 
ці птахи неповороткі та повільні. їх  млява пове
дінка полегшує спостереження за цими птахами. 
На фоні снігового покриву, сидячи на оголених 
гілках, снігурі нагадують червоні ліхтарики, які 
прикрашають дерево і роблять його нарядним.

Цікаво знати
• Самка снігура будує гніздо із гілочок, м ’яких 

корінців і лиш айника. Вона відкладає у березні 
4 -5  яєць і висиджує їх одна. Самець годує і охо
роняє її.

• Із ягід снігурі вибирають насіння, а м ’якоть 
викидають.

• Поклювавши горобину, снігур чистить дзьоб, 
бо до нього прилипає насіння. Під час такої чист
ки дзьоба насіння потрапляє на землю і пророс
тає.

Запитання
1. Снігур — це хиж ак, рослиноїдний чи всеїд

ний птах?
2. Де живе снігур?
3 .Я кий  вигляд має снігур?
4. Який у нього дзьоб?
5. Яке він має оперення?
6. Де снігур будує своє гніздо?
7. Це перелітний чи зимуючий птах?
8. Чим живиться снігур?
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Сова (рос. Сова)
Хто це?
Що воно за дивна птиця — світла денного бо

їться...
Дзьоб крючком, великі очі, і не спиться їй що

ночі.
Ху-ху-ху! — кричить вона.
Відгадали хто? (Сова.)

Як виглядає
Сова — це хиж а пташ ка. У сови великі очі — 

вона здатна бачити у темряві. У неї гострий слух, 
достатньо навіть незначного шереху, щоб у абсо
лютній темряві вона спіймала здобич. Сова літає 
майже безшумно. Більшість сов наділена природ
ним локатором, на це вказує приплюснута з боку 
дзьоба голова. За розмірами болотяні сови дещо 
дрібніші за ворон. Вони мають охристо-рудувате 
оперення з подовжніми темними смужечками, че
рево біле, очі жовті.

Де живе
На полях і лугах степової зони по ярах (бал

ках), біля боліт мешкають болотяні сови. На від
міну від сов інших видів, болотяні сови уникають 
дерев і влаштовують гнізда на землі під кущами, 
моховою купиною або гнилими корчами.

Чим живиться
Сови полюють вночі. Вони живляться крупни

ми комахами, птахами, рибою, дрібними звіра
ми.

Болотяні сови харчуються майже виключно 
мишами, полівками й іншими дрібними гризуна
ми, вигодовуючи ними і своїх пташенят. Птахи 
і комахи займають у кормовому раціоні цих сов 
незначне місце.

Як живе
Більшість сов створюють сімейні пари, при

чому в деяких вони зберігаються на все ж иття. 
У період знайомства птахи голосно токують: кри
чать на різні лади, звертаючи тим самим увагу 
«жениха» або ж  «нареченої». Годування самки, 
що насиджує кладку яєць, а потім і годування 
пташенят супроводжується певними звуками. Ц і
каво, що назви деяких видів сов інколи нагаду
ють звуки, як і вони видають. Наприклад, пугач 
латинською мовою звучить як «бубо-бубо».

Гніздуватися сови починають рано, коли пере
літні птахи ще не повернулися з півдня. Деякі 
сови, наприклад пугач, живуть на землі, не боя
чись четвероногих хижаків.

У кладці звичайно від 4 до 7 білих яєць. Коли 
їж і вдосталь, то буває і до 13 яєць.

Дорослішаючи, пташенята двічі змінюють свій 
наряд: перший пух змінюється на більш міцний, 
у якому покидають гнізда, а потім на справжнє 
доросле оперення. Увесь цей час дорослі годують 
і охороняють свій виводок.

Сови живуть до 20 років, а великі сичі у неволі 
доживали навіть до 68 років.

Гнізда сови не будують, а віддають перевагу 
дуплам, норам, дахам, дзвіницям.

Народні порівняння
Бачить, як  сова світло. Добре бачить.
Виглядає як сова. Про понуру, набундючену 

людину.
Бачить, як  сова вночі. Про людину, яка добре 

бачить у темноті.
Вродлива як  сова. Про невродливу жінку.
Вчепився, як сова кігтями. Цупко, міцно три

має.
Добувся, мов сова на току. Нічого не отримав.
Схожий, як сова на яструба. Зовсім не схо

жий.

П рислів’я
Знає сова, що красна сама.
Не бачила сова орла, а як  уздріла, то аж  зо

мліла.
Не уродить сова сокола, тільки таких, як  сама.
Ніхто не буде знати, тільки сич та сова, та лю

дей півсела.
Сова вдень мовчить, а вночі кричить.
Сові сонце очі коле.
Хоть каменем у сову, а хоть совою у камінь, то 

все-таки сові біда.

Цікаво знати
• Сова може вертіти головою у вертикальній 

площині, тобто зверху вниз, на 270°, а у горизон
тальній — на 180°.

• Більшість хиж их птахів живиться виключно 
гризунами і цим приносить величезну користь. 
У роки посиленого розмноження мишей сови ак
тивно і у великій кількості знищують цих ма
леньких ш кідників.

• У коморі однієї маленької сови можна зна
йти до 1000 різних звірків.

Запитання
1.Сова — це хижа, рослиноїдна чи всеїдна 

пташка?
2. Де живе сова?
3 .Я кий  вигляд має сова?
4. Який у неї дзьоб?
5. Яке вона має оперення?
6. Де сова будує своє гніздо?
7. Це перелітний чи зимуючий птах?
8. Чим живиться сова?







Соловей (рос. Соловей)
Хто це? Н ародні прикмети
У гаю все тьох та тьох,
Та іще ж  так дзвінко...
Що за співанки тії?
То співають... (солов’ї).
В мене є великий хист,
Я співаю як  артист.
Спів мій радісний усюди 
Дуже люблять слухать люди.

(Соловей.)
Сам вечірньої години 
Заховався в кущ калини,
Та на дудочку одну 
Грає пісню чарівну.

(Соловей.)
Маленький, сіренький,
По гаях літає,
Гарно співає

(Соловей.)

Як виглядає
Соловей — одна з найпоширеніших в Україні 

співоча пташ ка. Це стрункий птах із заокругле
ним хвостиком; за розміром трохи більший за го
робця. Оперення у солов’я непоказне: буре, а на 
животику світлішає і переходить у біле. Великі 
темні очі покращують зовнішній вигляд солов’я. 
Вага цієї пташ ки приблизно 25 г.

Де живе
Поселяється соловей у сирій, тінистій порос

лі, зазвичай біля річок, боліт, в молодих гаях, 
великих садах і парках. Гніздиться на землі серед 
коріння дерев, чагарників або в густій траві.

Свої гнізда солов’ї майстерно маскують.

Чим живиться
Соловей — комахоїдна пташка. Солов’ї году

ються на лісовій підстилці різними шкідливими 
комахами.

Як живе
На зиму відлітає у теплі краї. Повертаються 

на батьківщину солов’ї тоді, коли дерева і кущ і 
одягають зелене вбрання — в квітні-травні.

В гнізді звичайно з ’являється 4 -6  оливково- 
коричневих яєць. Пташенята вилуплюються голі 
та сліпі. Соловей допомагає самочці висиджува
ти пташенят і співає при цьому свої чудові пісні. 
Солов’ї не народжуються з умінням співати, мо
лоді птахи вчаться співу у більш досвідчених. За
звичай соловей починає співати незабаром після 
початку кукання зозулі. У другій половині черв
ня молоді солов’ї покидають батьківські гнізда, 
і соловей перестає співати. Другу половину літа 
солов’ї ведуть тихе ж иття і вже не співають.

У садах і парках необхідно оберігати гнізда 
солов’їв від бродячих кішок.

Соловей тоді починає співати, коли нап’ється 
води з березового листя.

Н ародне порівняння
Заливається, мов соловейко на калині. Гово

рить, не помічаючи нічого навкруги.

П рислів’я
В кожного солов’я пісня своя.
І соловей не співає, коли їсти він не має.
Не прилетів соловей, нехай же іволга за нього 

править.
Не вчи солов’я співати, а орла літати.
Прирівняв солов’я до зозулі.
Соловей піснями не ситий.

Цікаво знати
• Солов’їний спів неможливо описати, його по

трібно почути!
• Солов’ї співають і вдень, і вночі. Особливо 

зворушує цей спів вночі. Деякі, щоб послухати 
нічний концерт солов’я, вирушають на вечірню 
прогулянку до лісу.

• Не всі солов’ї можуть майстерно співати. 
Цьому молоді птахи можуть навчитися в батьків 
або у сусідів.

• Зимують солов’ї у тропічній Африці.

Запитання
1. Соловей — це хижа, рослиноїдна чи всеїдна 

пташка?
2. Де живе соловей?
3.Я кий  вигляд має соловей?
4. Який у нього дзьоб?
5. Яке він має оперення?
6. Де будує своє гніздо?
7. Це перелітна чи зимуюча пташка?
8. Чим живиться соловей?
9. Яку користь приносить соловей?



Сорока (рос. Сорока)
Хто це?
В лісі кожен її знає,
Бо вона плітки збирає.
Що почує, те усе
На хвості своїм несе. (Сорока.)
Буває всім морока,
Коли тріщить ... ( сорока).

Як виглядає
Сорока за розміром трохи крупніша за галку, 

з нарядним оперенням. Голова, крила і хвіст соро
ки чорні із зеленуватим вилиском, а живіт, плечі 
та боки білі. Тому сороку і називають білобокою. 
Сорока має дуже красивий хвіст: довгий, прямий, 
як  стріла. Він служить їй кермом у польоті. Од
нак літають сороки не дуже добре, вони зазвичай 
тільки перестрибують з місця на місце.

Де живе
Сороки живуть у лісах, гаях, садах, парках, 

насадженнях уздовж залізничного полотна.

Чим живиться
Сороки всеїдні. В період вигодовування пта

шенят вони винищують багато ш кідників лісу 
і поля: у південних районах — клопа-черепашку, 
довгоносика, сарану, різних мишоподібних гри
зунів; у північних — личинок хрущів, гусениць 
шовкопряда, різних совок. Однак весною соро
ки розоряють безліч пташиних гнізд, випиваю
чи яйця і поїдаючи пташенят. Цим вони запо
діюють шкоду комахоїдним птахам, як і живуть 
на деревах, а також жайворонкам, котрі живуть 
у відкритому полі, перепелицям, куріпкам. На 
пташиних дворах рано-вранці, коли люди зайня
ті, сорока нападає на курчат і качат. Крім того, 
сорока розкльовує на баштанах кавуни, дині, 
яблука в садах, огірки, завдаючи шкоди урожаю.

Як живе
Наприкінці лютого, перед розмноженням, вони 

поводяться шумно, ганяються один за одним, роз
пускаючи віялом свої хвости, і влаштовують танці.

У березні сороки починають заново будувати 
кубла або ремонтувати колишні. їх  кубло найчас
тіше знаходиться на висоті 2—3 м від землі. Воно 
приховане від сторонніх поглядів, зовні складене 
з крупних, а всередині — з тонших прутиків, 
переплетених травичками і скріплених глиною. 
Дно гнізда також цементується глиною і висти
лається мохом, м ’якою травою, шерстю. Зверху і 
з боків гніздо прикрите шаром колючих сіточок, 
як і утворюють колючий дах, надаючи гнізду ку
лястої форми. Вхід у гніздо розташований збоку. 
Такий устрій гнізда оберігає самку, яка  сидить 
на яйцях, а згодом і пташенят, котрі вилупилися, 
від вторгнення хиж аків. Крізь стінки гнізда сам
ка може своєчасно помітити небезпеку. Поблизу 
від справжнього гнізда влаштовується ще одне 
гніздо, в якому поміщається самець, коли самка 
сідає на яйця.

Незважаючи на шкоду, яку приносять сороки, 
не можна забувати і про користь, яка деколи бу
ває значною. Так, наприклад, окрім винищуван
ня безлічі ш кідливих комах і гризунів, сороки 
поїдають соковиті плоди, викидаючи з киш ечни
ка з випорожнюваннями насіння, що не втратило 
свіжості. Цим вони сприяють розселенню на нові 
місця багатьох рослин (калини, горобини, мали
ни, бузини, ожини, голубики, чорниці, брусни
ці і ін.), збільшуючи кормові ресурси лісу. Крім 
того, в порожніх кублах сорок поселяються сови 
і дрібні соколики, як і винищують мишоподібних 
гризунів (наприклад, кібець, боривітер), а також 
великі синиці та польові горобці. Цим сороки по
бічно сприяють заселенню місцевості корисними 
птахами. Нарешті, сороки служать справжньою 
окрасою, тому знищувати їх не слід.

Н ародні прикмети
Сорока близько від ж итла літає, під стріху 

пнеться — бути віхолі, вкладається спати — на 
похолодання.

Сорока скрекоче — в гості кличе.

Н ародні порівняння
Біла, як  сорока. Брудна, строката.
Крутиться, як сорока на тину. Неспокійно по

водиться.
Говорить — як сорока стрекоче. Дуже швидко 

говорить.
Мовчить, як сорока в гостях. Безперервно роз

мовляє.
Набудував, як  сорока. Про невдало побудоване 

житло.
Написав, неначе сорока. Написав дуже нероз

бірливо.

Цікаво знати
• У народі про сороку склалося чимало при

казок, що відбивають її характерні особливості. 
Словосполучення «сорока-злодійка» пов’язане із 
тим, що сорока небайдужа до незнайомих, осо
бливо блискучих предметів. Відомі випадки, коли 
сороки хапали металеві ложки, ключі й інші речі 
і відлітали з ними, щоб потім заховати куди- 
небудь в затишне місце. Зрозуміло також, чому 
говорять «балакучий, як  сорока» або «скаче, як 
сорока».

Запитання
1. Сорока — це хижа, рослиноїдна чи всеїдна 

пташка?
2. Де живе сорока?
3 .Я кий  вигляд має сорока?
4. Який у неї дзьоб?
5. Яке вона має оперення?
6. Де сорока будує своє гніздо?
7. Це перелітна чи зимуюча пташка?
8. Чим живиться сорока?
9. Яку користь приносить сорока?





Шпак (рос. Скворец)
Хто це?
Весною з півдня прилітає,
На гілці хатку обживає.
Славиться кращ им співаком.
Люди звуть його ... ( шпаком).

Як виглядає
Ш пак звичайний — птах з родини шпакових, 

довжиною 20-24  см, вагою 65-85  г. Він здаєть
ся повністю чорним, але коли добре придивитись, 
то можна побачити дрібні білі пір’їнки і чудове 
бронзове та фіолетове переливання на оперенні; 
дзьоб навесні жовтий. Поступово пір’я втрачає 
білі краплинки і вже у червні шпак дійсно стає 
чорним.

Де живе
В Україні живе по всій території.
Селиться і у ш паківнях, і у отворах стін, і у трі

щинах скель.

Чим живиться
Ш паки — вірні друзі людини; вони живляться 

шкідливими комахами, черв’яками, гусеницями, 
павуками. А наприкінці літа переходять на рос
линну їж у, поїдаючи різне насіння овочів і фрук
тів.

Як живе
Ш паки — це перші перелітні птахи. Вони при

літають у лютому-березні, коли ще лежить сніг. 
Самка будує гніздо із соломи, гілочок та пір’я, 
а самець вранці та ввечері виспівує свої дзвінкі 
пісні. Яєчка у шпаків зеленувато-голубого кольо
ру. Вдень їх висиджують обидва батьки, а вно
чі — тільки самка. Коли пташенята підростають, 
шпаки збираються у великі зграї, кочуючи поля
ми і луками у пошуках їж і. Восени часто бувають 
непроханими гостями в садах, де ласують дозрі
лими плодами і наносять шкоду. Відлітають ш па
ки у теплі краї рано — у серпні-вересні.

Н ародна прикмета
Побачив ш пака — знай весна біля порога.

Скоромовка
Сів ш пак на шпаківню,
Заспівав шпак півню:
«Ти не вмієш так, як я,
Так як  ти, не вмію я».

Цікаво знати
• Ш пак вміє відтворювати різні голоси і зву

ки. Якщо прислухатися до співу цього птаха, то 
можна розпізнати голоси дроздів, чечевиць, дер
качів, дятлів і багатьох інших птахів. Він вміє 
нявчати як  кіт, квоктати як курка, і навіть наслі
дувати вищання пилки та рипіння колодязного 
журавля. Не випадково його кличуть “північним 
папугою”.

• У південній частині степової зони, особливо 
там, де водиться багато сарани, мешкають кра
сиві птахи — рожеві ш паки. За розміром вони 
не відрізняються від звичайного ш пака, але ма
ють яскравіш у зовнішність: голова, ш ия, крила 
і хвіст чорні з металевим відливом фіолетового 
відтінку; дзьоб і ноги червоні; решта тіла — з ро
жевим оперенням; на голові — чорний чубок. Ці 
птахи знищують головним чином сарану та близь
кі до неї види комах. Ударяючи сильним дзьобом, 
вони розбивають на ш матки сарану, заздалегідь 
відриваючи у неї голову і крила. їдять шпаки й 
інших шкідників полів і лугів: жуків, гусениць, 
метеликів. Рожеві ш паки живуть великими коло
ніями, влаштовуючись на берегових укосах, серед 
розвалин старих цегляних споруд, в купах каме
нів і т. п.

• Годуватися шпаки вилітають зграями, летять 
вони швидко і низько, спустившись на землю, ру
хаються в одному напрямі, купчасто, відшукуючи 
їж у всі разом: як  тільки один птах знайде скуп
чення комах, він різким скрипучим звуком дає 
знати іншим, і вся зграя спільними зусиллями 
ліквідовує їх.

• За день кожен птах з ’їдає до 200 г їж і. Ве
личезну кількість комах вони згодовують і сво
їм пташенятам. Зимують рожеві шпаки на півдні 
Азії та в Індії.

Запитання
1.Ш пак — це хиж ак, рослиноїдний чи всеїд

ний птах?
2. Де живе шпак?
3. Який вигляд має шпак?
4. Який у нього дзьоб?
5. Яке він має оперення?
6. Де ш пак будує своє гніздо?
7. Це перелітний чи зимуючий птах?
8. Чим живиться шпак?
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Сойка (рос. Сойка)
Хто це?
Галаслива і криклива,
Яскрава і красива.
Свої комори забуває,
А білчині розгрібає. (Сойка.)

Як виглядає
Своєю красою сойка не поступається багатьом 

екзотичним видам. Має яскраве, рихле оперення, 
помітний широкий хохол на голові і досить до
вгий хвіст. Забарвлення рудувато-коричневе, кри
ла та хвіст з вузькими яскраво-голубими смужка
ми. Загальна довжина — 34 см.

Де живе
Сойка — осілий лісовий птах. Вона живе 

у лісах всіх типів, віддає перевагу старим деревам. 
Гнізда будує на висоті 1,5—5 м з тонких гілочок, 
сухих стебел трав’янистих рослин, глибокий ло
ток вистилає пружними корінцями, травичками 
і шерстю. Зрідка споруджує кубла в дуплах.

Чим живиться
Харчується сойка як рослинною, так і тва

ринною їжею. У європейських підвидів основна 
їж а — жолуді. Роблячи значні, до 4 кг, запаси 
на зиму, пташ ка сприяє розповсюдженню дуба. 
Також харчується різними ягодами, насінням, 
комахами, при нагоді — дрібними гризунами, 
ящ ірками, жабами. Сойка розорює гнізда дрібних 
птахів, поїдає яйця і краде пташенят. Тому вва
жається одним із запеклих пташиних ворогів.

Запасаючи жолуді та горішки буків про запас, 
сойки створюють свої комори. Птахи ховають їх 
під опале листя, в мох, під кору дерев, при цьому 
нерідко забувають про свої тайники. У результаті 
жолуді благополучно проростають, даючи поча
ток новим дубовим гайкам. Таким чином сойки 
сприяють розповсюдженню дубів і інших цінних 
дерев. Окрім того взимку, коли землю укриє гли
бокий сніг, такими запасами охоче користуються 
не тільки їх крилаті господарі, але і звірі: лісові 
миші та білки.

Як живе
У народі сойку називають «лісовою міліцією»: 

уважна сойка, як  правило, раніше за всіх птахів 
помічає небезпеку і різким стрекотанням попе
реджає про це лісових жителів.

Наприкінці травня самка відкладає 5—7 зе
ленуватих яєць з буро-сірими плямами. Н аси
джування триває 16—17 днів, вигодовування 
пташенят — 19—20 днів. У насиджуванні і ви
годовуванні беруть участь обоє батьків. Виліт 
пташенят — у червні. Виводки тримаються при 
батьках до осені.

Сойки збираються зграйками і кочують у по
шуках корму або ведуть осілий спосіб життя. До 
людини вони звикають дуже швидко. Цих птахів 
потрібно охороняти.

Цікаво знати
• Слово сойка — зменшувальна форма від ста

роруської назви цього птаха «соя». Припускаєть
ся, що назва споріднена дієслову «сяяти» і пташ 
ку назвали так завдяки яскравому оперенню.

• Сойку важко не помітити, це галасливий 
птах. У неї різкий крик, вона може наслідувати 
інших птахів, передражнюючи їх. Окрім того, со
йка легко навчається наслідувати будь-які звуки, 
від людського голосу до стукоту сокири.

• Часто взимку сойки знаходять білчині ко
мори. Не одну таку комору обкрадають сойки за 
зиму. Сойці -  пожива, білці — збиток.

Запитання
1. Сойка — це хиж ак, рослиноїдний чи всеїд

ний птах?
2. Де живе сойка?
3. Який вигляд має сойка?
4. Який у неї дзьоб?
5. Який у неї хвіст?
6. Яке оперення має сойка?
7. Де будує своє гніздо?
8. Це перелітний чи зимуючий птах?
9. Чим живиться сойка?


