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Учні Скадовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, а також члени 

осередку Екологічної варти «Дельфін» постійні учасники акції “Допоможемо 

зимуючим птахам”. Участь в цій акції прищеплює учням любов до природи, 

бережливее ставлення  до птахів. Вони не тільки підгодовують птахів на 

узбережжі Джарилгацької затоки, а й виготовляють годівнички з різних 

матеріалів. Кожного року учні нашої школи розвішують ці годівнички на 

території школи та міста. От і цього року відзначились учні 11-а, 10-б, 7-а, 3-а та 

2-б класів. Їх годівнички – найкращі. Але мало повісити годівнички, птахів треба 

регулярно підгодовувати, що і роблять наші вихованці.  

2-б клас. Класний керівник – Сотніченко Світлана Іванівна. 

  

   



   

3-а клас. Класний керівник – Тананіко Зінаїда Григорівна. 

   

             

 



      

    

7-а клас. Класний керівник – Сенюк Лідія Костянтинівна. 

     

 

 

  



10-б клас. Класний керівник – Савінова Валентина Миколаївна. 

    

    

    

 

  



11-а клас. Класний керівник – Гавриш Світлана Петрівна. 

    

 

 

  



 

Учні 11-б класу підготували і провели презентацію про птахів у молодших класах. 

Автор презентації – Сулукіді Ірина.  

   

Напрями:

жива  природа;

нежива природа;

зимуючі птахи;

допомога птахам.  

Форми роботи:

розповідь;

розгадування  кросворду;

цікаві  ігри;

Годівничка.
 

Мета: встановити взаємозв’язок між 
змінами в неживій природі та життям 
птахів; продовжувати формувати 
вміння порівнювати птахів за істотними 
ознаками, класифікувати їх; виховувати 
дбайливе ставлення до природи, 
викликати бажання допомогти птахам 
узимку.

   

Вітання в колі
Разом:       

БУДУ Я ПРИРОДІ ДРУГОМ!
Йтиму садом, полем, а чи лугом,
Буду я природі вірним другом.
Не столочу навіть і трави.
Я скажу їй: - зеленій, живи!

Коли лісом буду я іти, 
Я посію зерна доброти.
Побажаю дереву і пташці,
Щоб вони жили у мирі й щасті.

( С. Жупанин)

 

Прийшла   зима.  Сніг   вкрив    землю  білою ковдрою. 
На   вулиці  зимно, морозно. Люди   щонайшвидше 
намагаються   потрапити   до   своїх   теплих   осель. 
Поспішають… Тільки він нікуди не поспішає, сидить на 
гілці, розпушивши своє пір’ячко (так тепліше), мріє. 
Мріє про весняне тепле сонечко, про ясне блакитне 
небо… Та весна ще так далеко!

Чи    задумувалися    Ви – як   братам  нашим   меншим 
взимку      живеться?    За   своїми       повсякденними 
клопотами люди навіть  не  помічають   труднощів, з 
якими стикаються в зимову пору пернаті друзі. Так, 
багато з них відлетіли в теплі краї і ми з нетерпінням 
чекаємо їх повернення, бажаючи знову почути дзвінкий 
спів. Адже зі пташиним співом приходить весна. Та як 
бути тим птахам, які залишаються поряд з нами взимку? 

   

БЕСІДА

 Яких птахів називають зимуючими? (Тих, 
що на зиму не відлітають у вирій.)

 Які птахи зимують у нас? (Сорока,горобець, 
дятел, голуб,  ворона, синиця.)

 Назвіть зимових гостей з півночі. (Снігур, 
омелюх.)

 Що вам відомо про цих птахів?

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ  ПРО  ПТАХІВ

Народна мудрість говорить: ″Побачив снігура, знай–зима біля порога″. Снігур –
звичайний осілий птах Карпат і зимуючий – по всій іншій території України. 
З’являється в лісах і парках пізно восени. Він більший за горобця (вага 32-35 г). 
Дзьоб чорний, короткий і товстий, а оперення довге і густе. Самці особливо 
нарядні взимку. Вони червоногруді, з чорною, синюватого блиску ″шапочкою″ на 
голові і таким же чорним підборіддям, хвостом і крилами. А от самочки замість 
червоних і блакитних кольорів забарвлені бурувато-сіро. 

Гніздяться снігурі в густих хвойних гілках ялин. Закінчивши будування, самочка 
відкладає п’ять-шість яєць світло-блакитного кольору, густо вкритих дрібними 
червоними цяточками. На її ж плечі лягає нелегка справа висиджування. 

Хоча самець регулярно відвідує подругу, приносить їй смачні шматочки, 
ділиться лісовими новинами. Проходе час, і перед батьками постає нова турбота 
– вигодовування пташенят комахами, дрібними безхребетними, а пізніше 
ягодами. На щастя, малеча росте швидко, і в кінці літа мовчазні виводки снігурів 
залишають ліс і відкочовують ближче до відкритих місць, де вже дозріла малина, 
горобина, інші лісові делікатеси. Не за горами зима. Треба готуватися до нових 
мандрівок. 

С Н І Г У Р

   

Робота в парах
1. Із розсипаних слів скласти загадку і записати.

маю груди   Жовті
І комах з'їдаю, день   за

сама  Скільки  важу.          (Синичка.)

2. Знайти половину прислів’я.

Нащо вороні великі розговори,     а вночі   кричить.

Краще нині горобець,              коли вона зна своє «кра». 

Сова вдень мовчить,                          як узавтра голубець.

3.  Що трапиться, якщо зникнуть усі птахи?

4.  Потрібно  допомагати  птахам  узимку?  Як  це  робити?

 

Це корм, збагачений вуглеводами та жирами. Саме  ці речовини  
допоможуть  поповнити  життєво необхідні жирові запаси тіла, так 
необхідні птахам для виживання в довгі, холодні ночі. За таким кормом 
не варто ходити далеко до супермаркету чи пташиного ринку, адже 
ідеальну поживу для птахів, із високим вмістом жиру, кожен знайде на 
своєму кухонному столі. Рештки від сала, кістковий мозок, залишки 
топленого жиру, підсохлий сир, крихти тістечок, печива тощо — усім 
цим можна сміливо ділитися з птахами взимку. Пам’ятайте, що ці 
продукти повинні бути несолоними (повністю без солі). Для кріплення 
сала можна використовувати булавки, вішати на мотузці або дроті. 
Годівнички мають надійно кріпитися до дерев. Щоб уникнути 
можливого поширення захворювань, не годуйте птахів сирими 
кістками чи м’ясом. І не забувайте також про те, що ці наїдки можуть 
приваблювати до годівничок котів. Ніколи не підгодовуйте птахів 
сухим рисовим зерном, адже воно може набухати в шлунку птаха, що 
часто закінчується фатально. Інколи навіть радять розмочити сухий 
хліб, перш ніж покласти його в годівничку, але слід зважати на 
температуру повітря. (Дітям роздаються пам’ятки «Раціон для птахів»)

Раціон  птахів

Хто з вас вже повісив годівничку? Чим ви підгодовуєте птахів?
(Діти пропонують свої варіанти відповідей)

Треба брати до уваги, що у птахів свій раціон і на це треба
звернути увагу.

   

Відгадай  кросворд
1. Дзьоб міцний і гарні крила,

Чорний хвіст, жилетка сіра,

Чи присяде, чи летить, -

«Кар, кар, кар!» - усе кричить. 

2.Тут і там вона літає,

І на хвіст плітки збирає.

Що довідається, — все

вмить по лісу рознесе. 

4. По асфальту чимчикує,

Із людьми про щось воркує...

Сизокрилий, добрий птах,

Знається він на листах! 

3. Цікаві пташини у нас проживають.

Животики жовті

Ці пташечки мають.

За море у теплі краї не літають,

А з нами зимують,

На гілці співають.

5. Ми ловимо комах, жучків,

Їмо маленьких черв’ячківі.

В теплі краї не відлітаємо.

Під стріхою ми хати маємо.

 

ВІДПОВІДІ:

2.Сорока

4.Голуб
5.Горобці

    

Що ми можемо на прощання 
пообіцяти птахам?

1. Ніколи не зробимо шкоди
Ми пташці у ріднім краю.

2. Нехай звеселяють природу -
Співають для нас у гаю.

3. Ми друзі і вірні, і щирі,
Бо ми бережем повсяк час
Пташок, що літають у вирій,
І тих, що зимують у нас.

    



 

 
Ти поки що дитя, не воїн, 

Твій лук – з вербового прута, 

Та пам’ять предківська травою 

Тобі до серця дороста. 

 

На гранях тонкодзвінних ранків 

Ти стартував у всеблакить, 

І мрій дитячих витинанки 

Вогнем небес взялися вмить, 

І линуло крилате світло 

На мерехтливу призму днів, 

Щоб семиколірно розквітла 

Веселка ніжна вдалині. 

В дохристиянські часи птахам надавалась роль посередників між цим світом 

і тим світом: вони літали у вирій і спілкувалися там із душами померлих. 

Зрозуміло, що образ птаха знайшов своє місце у звичаях та народному мистецтві 

українця. Відомо, що зображення птахів виявлені серед орнаментальних розписів 

на кераміці трипільської культури. 

Птахи - супутники людини з доісторичної епохи. За народними у явленнями 

поряд з деревом їм належить важливе місце у створенні світу.  

А на тому древі три синії птиці, 

Три синії птиці та й радоньку радять, 

Та й радоньку радять, як світ оснувати. 

Витинанка — дуже цікавий і доступний для багатьох умільців вид народної 

творчості. 

Доступність та легкість технічних прийомів й різноманітні ефекти, що 

виникають від складання паперу за різними схемами, зробили витинанку 

традиційною прикрасою українського житла, і вона досить швидко набула 

масового поширення в окремих регіонах. 

За технологічними та художніми особливостями витинанки поділяються на 

ажурні (зображення міститься у прорізах) і силуетні (зображення виступає 

силуетом), одинарні, виготовлені з одного аркуша паперу, і складні (аплікаційні) 

— з кількох аркушів паперу.  

Мотиви витинанок: геометричні елементи 

та фігури; рослинні форми (найдавніші знаки — 

деревце з піднятими гілками, ялинка, листочки; 

центральні елементи — квіти, дерево життя); 

тварини та птахи; людські постаті. 



Учнями виготовляються витинанки-пташки. Така витинанка вирізується з 

аркуша паперу, згорнутого вдвоє і повинна нагадувати птаха, що летить. 

Вирізування цієї витинанки необхідно починати від дзьобика. Демонструється 

процес витинання перед учнями, і тоді більшість дітей легко справляється з цим 

завданням. Простота виготовлення цієї витинанки дозволяє вирізати різні 

варіанти натуралістичних зображень птахів . 

 

Учні також малювали птахів. 

    

     



    

    

   

    



 

       

     

   

Малюнки дітей Додаток 1 



Завдяки керівникам гуртків ЦДЮТ учні 3-б класу ознайомилися з птахами, які 

зимують в нашій місцевості. В рамках акції вони ознайомлювалися з  видовим 

складом птахів Херсонщини, підбирали цікавий матеріал — птахи в  пам'ятниках, 

а також  провели пізнавальну гру “Поле Чудес” з  теми : “Птахи наші друзі”. 

Серед учнів провели конкурс на кращий малюнок птахів, випустили 

інформаційну листівку. 

 
проведений в 3-б класі (класовод – Чернітенко Світлана Іванівна) керівниками 

гуртків ЦДЮТ Вариводою Ольгою Володимирівною та Дунаєвою Валентиною 

Володимирівною  

План заходу: 

1. Вступ 

2. Довкілля птахів 

3. Орнітофауна острова Джарилгача та Джарилгацької затоки 

4. Цікавинки про птахів 

5. Пам’ятники пернатим 

6. Додатки: 

- фотоматеріали, 

- ілюстрації, 

- листівки 

 

 Нас людей, постійно оточують  птахи. Ми часто не помічаємо прекрасних 

веселих горобців, синичок, цвірінькають для нас на дереві, довірливих голубів, які 

майже не бояться людей, підлітаючи до них зовсім близько. А вони кожного дня, 

перемагаючи холод, ведуть постійну боротьбу за існування. 

 Взимку, коли мороз пробирає наскрізь, горобці, голуби, синички, ворони 

підбираються ближче до людських будинків. До цього їх спонукає бажання 

вижити. Саме тому, що ці птахи взимку залишаються на своєму місці 

проживання, їх назвали зимуючими. Найчастіше на вулицях міста ми зустрічаємо 

горобців, ворон та голубів. Синиці  та снігурі також зимують у нашому місті... 

 Іноді проходиш біля кущів, а там  зібралося стільки горобців, що здається 

ніби дерева ожили. Горобці голосно цвірінькають, метушливо стрибають з гілки 

на гілку або просто сидять настобурчивши пір'я – гріються. Вони найчастіше 

збираються зграйками, а от ворони – птахи горді й незалежні – шукають собі їжу 

самостійно. Голуби настільки безстрашні й  довірливі, що їх можна годувати 

прямо з рук. А  синички і снігурі – справжні талісмани зимового міста. Своїм 

яскравим пір'ячком вони навіть чимось нагадують тропічних пташок... 



 Проте, як важко зимуючим птахам знайти собі їжу. Тому ми, люди, повинні 

оберігати і захищати птахів. Для цього  взимку необхідно  підгодовувати птахів – 

влаштовувати в парках, садах, на балконах годівниці. А у зв'язку з тим, що птахам 

дуже часто не вистачає місця для гніздування, необхідно розвішувати в лісах, 

парка, садах і на городах шпаківні, синичники, дуплянки. Добрі результати дає 

також і посадка кущів, які є вкриттям для гнізд. 

 Дбаючи про птахів ми захищаємо тисячі їхніх життів. 

Сьогодні ми проведемо з вами незвичайний урок. 

 
Мета. Розширити та поглибити знання учнів про птахів. Прищеплювати 

любов і бережне, доброзичливе ставлення до пташок, виховувати  свідомих 

громадян, яких хвилює майбутнє рідної землі. Розвивати мовлення учнів, 

використовуючи вірші, скоромовки, загадки, прислів'я, легенди. 

Обладнання. Малюнки пташок, звукозапис з голосами птахів, виставка книг 

та довідників про птахів, кросворд, ребуси, написані на дошці вислови про птахів: 

«Птахи – це політ і пісня», «Птахи – діти веселки». 

Девіз уроку. 

 Ми друзі і вірні, і щирі, 

 Бо ми бережемо повсякчас 

 Пташок, що літають у вирій, 

 І тих, що зимують у нас. 

Вступ. 

Учень. 

 В нас сьогодні день незвичний. 

 Він веселий, природничий. 

 Ігри, конкурси, змагання 

 На кмітливість та знання, 

 Жарти, ребуси, кросворди. 

 Все це разом – КВК. 

 Щоб перемогу в конкурсі здобути, 

 Веселим та кмітливим треба бути. 

І конкурс 

1-а команда. 



Капітан. Наша команда називається 

«Синички», 

Наш девіз: 

 Ми розумнії синички, 

 Дуже гарнії сестрички! 

 Снігурі! Мерщій тікати! 

 Йдуть синички перемагати!  

2-а команда. 

Капітан.  Наша команда називається 

«Снігурі». 

Наш девіз: 

 Ми снігурі-молодці, 

 Природу залюбки вивчаєм. 

 Перемогу в боротьбі 

 Здобути бажаєм. 
 

Привітання. 

1-а команда. 2-а команда. 

Заспівали, задзвеніли, 

Мов заграли кобзарі. 

Щиро ми вітаєм зграю 

Жарогрудих снігурів! 

Вітаємо, вітаємо 

Веселих синичок, 

Співочих сестричок. 

 

  

ІІ конкурс. Змагання капітанів. 

1. Розказати, що знаєте про синичок. 

Синиці – родина невеликих співочих птахів. В Україні є синиця велика 

(довжина 14 см), синиця блакитна(довжина 11-12 см). 

Існує більше 65 видів синиць. Заселяють ліси та зарості усього світу. 

   
2. Розказати, що знаєте про снігурів. 

Снігурі – назва  кількох видів співочих птахів із ряду горобцеподібних. 

Заселяють ліси Євразії та Африки. Завбільшки з горобця, гарно співають. 



   
 

Бліцконкурс капітанів. 

(Перемагає  той капітан, який дасть найбільше правильних відповідей). 

1-й капітан. 

1. Який найбільший у світі птах (Африканський страус) 

2. Який найменший у світі птах (Калібрі) 

3. Не літають? (Страус, пінгвін) 

4. По дну струмків і річок ходять у пошуку водяних комах? (Рінник) 

5. Не висиджує пташенят? (Зозуля) 

6. Яйце у лапах тримають, поки не вилупиться пташеня? (Пінгвін) 

7. Взимку виводять пташенят? (Шишкарі) 

 

2-й капітан. 

1. Вночі на комах полюють? (Сови) 

2. Який найбільший птах в Україні? (Дрохва) 

3. Чим корисний горобець? У якому місті і за що йому поставлено 

пам'ятник? (Винищує комах. Пам'ятник поставлено у американському 

місті Бостоні за знищення комах). 

4. Які птахи прилітають до нас з настанням зими? Снігурі) 

5. Який птах будує собі гніздо із риб'ячих кісток? (Зимородок) 

 

 

 

 

  



Відгадайте кросворд 

КРОСВОРД «НАШ ЗИМОВИЙ ГІСТЬ» 

6. Який птах «зашифрований» у кросворді? 

 

3. На небі біліє, 

Світить, а не гріє.  

    (Місяць) 

 

4. Чорну гадюку візьму я у руки – 

Вона не укусить. 

    (В'юн) 

 

5. Вибрав хату – стовпчик, 

З головою заліз, 

Тільки вставив ніс, 

І де носом поведе, 

Там і слід свій покладе. 

    (Олівець) 

 

6. Я люблю комах, жуків, 

Їм біленьких черв'ячків, 

В теплий край я не літаю: 

Під стріхою хату маю. 

Цвірінь, цвірінь, сів я на хлівець, 

А звуть мене – 

    (Горобець) 

 

7. Хоч зубів багато маю, 

Та нікого не кусаю, 

Сама свиням та коровам 

Я на зуби попадаю. 

    (Кукурудза) 

 

8. Живе вона у морі синім,  

Та не тюлень і не морж. 

Я підкажу вам, це – рибина, 

Ну, а звуть цю рибу – 

    (Йорж) 
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А тепер давайте відгадаємо  

З А Г А Д К И про птахів 

Не сорока, і не шпак,  

 Біла грудка, чорний фрак,  

 Як літає над землею,  

 То чекайте дощ за нею.  

 (Ластівка)  

 

 Він в червонім капелюсі,  

 Від набридливих комах  

 Виліковує дерева.  

 Відгадайте, що за птах?  

 (Дятел)  

 

 Улітку вони і узимку  

 Чекають на нашу підтримку.  

 Ці птахи всім дуже відомі –  

 Збираються на підвіконні.  

 Сіренькі вони, непримітні –  

 Цвірінькають в грудні і в квітні.  

(Горобці)  

 Мов літак – нічний хижак,  

 Дивні очі має, і усіх лякає.  

 (Сова)  

 

  

  



Цей птах – пташиний вісник,  

 Новини розкричить,  

 І дуже полюбляє  

 Збирати що блищить.  

 (Сорока)  

 

 Він в зимові, снігом вкриті дні  

 Висідає на горобині.  

 Спинка чорна, грудку випина –  

 Він і сам як та горобина!  

 (Снігур)  

 

 Ми збудуємо хатинку для пташок,  

 Дерев’яні стіни, і дашок,  

 Прилаштуємо на дереві отак,  

 Прилітай скоріше, друже…  

 (Шпак)  

 

 Дзьоб червоний, довгий, довгі ноги,  

 Крила – наче вишитий рушник,  

 Кажуть люди – він дітей приносить,  

 Жити біля хат давно він звик.  

 І в грозу, і в саму літню спеку  

 Все клекоче на стовбі…  

 (Лелека)  

 

 Тендітна шия, ніжний стан,  

 Ця птаха білокрила,  

 Нехай шипить, а не співа,  

 Все ж людство полонила.  

 Прикраса паркових озер,  

 Яку зустрінеш зрідка –  

 Красуня дивна на воді,  

 Білесенька ...    (Лебідка)  

 

А чи знаєте ви…  

 Найбільший серед птахів? 

o (Гриф чорний. Маса його до12,5 кг, довжина крила  8 м  70 см). 

 Найвищий птах? 

o (Журавель сірий. Висота його досягає 120 см, а маса – 7 кг). 

 Найважчий птах? 

o (Дрохва, її маса може досягати 20 кг. У давнину взимку, під час 

ожеледиці, місцеві мисливці верхи на конях наздоганяли бідуючих 



птахів і вбивали їх або заганяли цілими зграями на подвір'я, де 

тримали деякий час і вбивали на м'ясо. Нині полювання на них 

заборонено, оскільки збереглося їх менше ніж 300 особин, у 

Причорноморських степах). 

 Найменший лісовий птах? 

o (Корольок. Його маса – 4-5 грамів. Зустрічається в гірських і 

рівнинних хвойних лісах. Живиться насінням шишок. Має на голові 

поздовжню смужку, що нагадує корону, звідки і назва). 

 Найшвидше літає? 

o (Сапсан. Його ще називають мандрівним соколом. Нападаючи на 

якогось птаха, він мчить за здобиччю зі швидкістю 300 км/год. 

Часто  можна помітити лише тінь, що промайнула, і почути свист 

повітря, яке розтинає птах. В Україні гніздиться зрідка на Поліссі, у 

лісостеповій зоні, в Карпатах і Криму). 

 Найвище літає? 

o (Орел. Він піднімається на висоту 7500 метрів. Дещо нижче 

літають крякви – 6300 м і ластівки – 4000 м). 

 Найбільше можуть пролетіти? 

o (Лелека і вальдшнеп. Їм належить рекорд із дальності перельотів. 

Інколи навесні вони долають відстань у 400 – 500 км на добу). 

 Найдовше живуть які дикі птахи? 

o (Рекордсменами серед птахів-довгожителів нашої фауни, за 

спостереженнями в неволі, є сокіл – 162 роки, шуліка – 118, гриф – 

117 років). 

 Найдовше живуть які свійські птахи? 

o (Гуси доживають до 40 років, кури – до 20, голуби – до 30 років). 

 Найкращий бігун на короткі дистанції? 

o (Фазан – 34 км/год, кроншнеп – 16 і перепел – 15 км/год). 

 Найдовший дзьоб має:  

o (Лелека – 19 см. Дещо коротший у чаплі – 13 см, бекаса – 7 см). 

 Найдовший язик має? 

o (Зелений дятел – 14 см. Він висувається на відстань, що перевищує 

довжину дзьоба в 4 рази). 

 Найбільші крила має? 

o (Беркут. Розмах їх сягає 3 м. Зустрічається в Карпатах). 

 Найсильніший голос має? 

o (Бугай. Весняний крик цього птаха чути за 2 км. Він нагадує ревіння 

бика. Звідси й пішла назва пернатого). 

 Найгарніше пір'я мають? 



o (Чаплі. М'ясо їхнє несмачне, полювали на них заради пір'я. Особливо 

на білих чапель, у яких навесні відростає красиве довге пір'я. 

Прикраси з них у ХУІІ ст. Були в моді у польських шляхтичів: чим 

значніший і багатший був шляхтич, тим більше пір'я білих чапель він 

прикріплював до своєї шапки). 

 Найрухливішу голову має? 

o (Сова. Вона може повертати лицевий диск із  великими круглими і 

гачкувватим дзьобом на 220-270  .) 

 Найбільш запасливими птахами вважають? 

o (Сойок. Вони інтенсивно заготовляють на зиму жолуді та горіхи. 

Набравши в під'язиковиймішок 5-6, а іноді до 10 жолудів, сойка 

відлітає з ними до відлюдного місця, закопує і повертається зо новою 

порцією. За деякими підрахунками кожна сойка за осінь  влаштовує 

до 2700 «комор». Взимку вона розшукує і використовує близько 85% 

своїх запасів, а решта навесні проростає). 

 Найраніше прокидається і співає? 

o (Горихвістка. Це одна з дуже поширених і надзвичайно корисних 

пташок. Ледве почне світати, а вже чути ї ї коротку пісеньку. 

Зустрічається на узліссях і зрубах, у садах і парках. За нею 

прокидається вільшанка, потім дрозди, вівчарки, кропив'янки, а ще 

пізніше зерноїдні птахи – зяблики,вівсянки, горобці). 

 Найкращий птах – водолаз? 

o (Оляпка-бура. Пташка з білими грудьми, яка може пірнати у воду і 

бігати по дну, чіпляючися за нерівності. Вона ловить на дні комах, 

черв'яків і навіть мальків риби, а спійману здобич завжди виносить 

на берег і тут з'їдає. Коли оляпка  перебуває під водою, ніздрі і вушні 

отвори в неї закриваються складками шкіри. А пір'я не намокне, бо 

щедро змащене жиром. Пірнає пташка не тільки в пошуках їжі, але й 

рятуючись від ворогів). 

 «Найдбайливіші» батьки серед птахів? 

o (Синиці. В період годування пташенят, який триває близько двох 

тижнів, пара великих синиць приносить не менше ніж 10 000 комах. 

Причому кожний із батьків прилітає з кормом до гнізда близько 400 

разів за добу. Спостереження показали, що одна пара великих синиць 

за 15 днів принесла своїм пташенятам корм 4135 разів). 

 Найбільш «байдужа» пташка до своїх дітей? 

(Зозуля, вона підкидає своє мале, ваго. 3 г, яйце в гнізда інших птахів, 

найчастіше плисок, очеретянок, кропив'янок, зябликів. Кладе лише одне 

яйце, причому, коли ще батьки-хазяї не закінчили своєї кладки. За весну 



зозуля встигає покласти 9-15, іноді до 26 яєць. Названі батьки» старанно 

насиджують підкинуте яйце разом зі своїми. Але зозуляче насиджується 

значно менше, ніж у більшості сповочих птахів. І тому вилупившися  з 

яйця, мале зозуленя почувається в чужому гнізді, як вдома, і починає 

хазяйнувати: поступово викидає яйця або пташенят із гнізда, нарешті 

лишається саме, їсть за всіх і швидко росте). 

 Найбільші гнізда будують? 

o (Грифи чорні. Гніздяться вони окремими парами в лісах гірського 

Криму на висоті 800-1000 м.  Багаторічні гнізда на деревах сягають 

близько 2.5 м у діаметрі та 1 м у висоту). 

 Найтриваліше використання одного гнізда? 

o (По 50 років заселяють ті самі гнізда лелеки). 

 

Орнітофауна 

 Пташине населення острова та Джарилгацької затоки складає 248 видів 

птахів – це такі, що зимують тут, гніздяться, пролітають пiд час міграцій чи 

залiтають вiд випадку до випадку. Гнiздовий орнiтокомлекс острова та прилеглих 

акваторiй налiчує 20–25 тис. пар птахiв. А пiд час зимiвлi та пташиних міграцій 

тут (разом iз Каркiнiтською затокою) скупчується до 150 тис. пернатих, головним 

чином – водоплавних.  

 А. Браунер в книзі “Краткий определитель дичи степной полосы России” 

(1897 р.) вказував, що на острові Джарилгач гніздяться морський голубок, 

відомий більше як розовогрудий мартин (Larus detastes), та чайка хохотунья або 

великий мартин (Larus cachinaus).  

 Жителi села Красне, на початку ХХ ст., займалися кустарним миловарiнням 

з яєць чайок, крячок, куликiв та качок. В 1926 р. Наркомзем УСРР прийняв 

рішення про утворення мисливського заказника на Джарилгачі з квітня 1926 р. по 

жовтень 1931 р. Але в серединi ХХ ст. зникли: довгоносий крохаль (Mergus 

serrator) та степовий лунь (Cirkus macrourus).  

 Баранець звичайний (Gallinago gallinago) – поширений вид куликів, 

поодинокі зимівлі якого були відомі понад 100 років тому на островах Тендра та 

Джарилгач.  

 В 1927 р. М. Шарлемань писав: “Мабуть все околишнє населення не милує 

птахів, в кількох Скадівських садибах я бачив молодих степових журавлів, яких 

зловлено на Джарилгачу”.  

 В 1932–1933 рр. весь Приморський заповідник включено знову до 

заповідника “Асканія–Нова”. У 1933 р. з Приморського заповiдника було 

видiлено самостiйний Чорноморський заповiдник, куди входив острiв Джарилгач 



та Джарилгацька затока. Основною метою створення заповiдника була охорона 

птахiв пiд час мiграцiї, зимування та гнiздування.  

 Нині безпосередньо на узбережжі знаходять притулок та корм мігруючі 

водоплавні птахи, серед них – лебiдь кликун (Cygnus cygnus) має до 12 тис. 

особин та шипун (Cygnus olor) – всього 300 особин, лиски, сiрi качки та iншi 

качинi. Тут мешкають також сiра та бiлолоба гуски (до 3,5 тис.), лиски, баклани, 

крячки (43 тис.), кроншнеп великий (Numenius arquata). Останій з’являється на 

початку квітні, гніздиться в травні, відлітає з серпня по жовтень, в остані роки 

зареєстровано лише 2 особини. Зустрічається краснозоба казарка в кількості 55 

особин, средній крохаль не перевищує 30 представників, а орлана–білохвоста 

нарахували аж 32.  

 Саме через Джарилгач пролягає i шлях прольоту степового журавля, 

жайворонка, перепела, куріпки, ворони, дрібного сокола. Бiля моря зустрiчається 

багато чайок, диких качок (чорноголова чайка, крижень, чирок, нирок, свищ, 

чернь, шилохвiст) в кількості до 4 тис. особин. З куликiв відомі травник (Trigna 

totanus) та великий улiт (Trigna nebularia). Зустічається також представник родини 

бекасових – турухтана (Philomachus pugnax).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Чорноголова чайка (Larus melanocefalus) зустрічається на острові в урочищі 

“Пиндики”, на островках серед озер. З видiв птахів, що зустрічаються на острові, 

47 занесенi до Червоної книги та червоних списків, у тому числі рідкісний 

залітний птах – рожевий пелікан (Pelicanus onocrotatus). Раніше на берегах 

Джарилгацької затоки, з квітня по жовтень, зустрічалося до 500 пеліканів, а в 

остані роки зафіксовано лише 2 особини.  

 До Червоної книги занесені: огар (Nadorna ferruginea), степовий орел (Aguila 

rapax), чорний лелека (Ciconia nigra), степовий журавель (Anthropoides vigro), 

журавель–красавка (Anthropoides virdo) та найбільший птах – дрофа (Otis tarda), 

вага самців якої досягає 10 кг.  

 Журавель степовий (Anthropoides virgo), перелітний птах, зустрічається 6 

пар. З’являється в останній декаді березня – квітні. Яйця відкладає в майже не 



вимощену ямку у квітні – травні, у кладці 1–3 (звичайно 2) яйця. Насиджують 

самка і самець по черзі (28–30 днів). Пташенята стають на крило у 46–49-денному 

віці. Відліт і осінній проліт – з 2-ї декади серпня до середини вересня. Живиться 

насінням злаків, молодими проростками трав’янистих рослин, комахами 

(переважно жуки і клопи). Має на островів та на материковій частини природних 

ворогів – лисиць та диких кабанів.  

 Спецiалiсти лiсництва провели аклiматизацiю фазанiв звичайних (Phasianus 

colchicus). В 1972–1974 рр. і на початку 80-х рр. щорічно випускали 500–600 

фазанів. В 90-х роках цю роботу перестали проводити і, за даними 2000 р., 

фазанів на острові, в зимовий період нараховувалося близько 60 особин, маса 

яких коливається від 720 до 1800 грамів. Фазан поселяється в місцях де є вода та 

густа рослиність, що надає йому захист та поживу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

На Каржинських островах гніздяться веслоногi, лелеки, гусячі, воронi, 

чайки, великий баклан та індійська очеретянка. На Каланчацьких островах 

відмічено 22 види птахів, серед них найбільша популяція чорноголової чайки 

(Larus melanocefalus). 

 

Пам'ятники пернатим 

 

 Окремим представникам царства пернатих люди поставити пам'ятники. В 

цьому числі  опинились і горобці. 

 В Америці спочатку горобців не було. Переїхавши з Європи у Новий  Світ 

поселенцям було сумно без  звичного цвірінькання цмх бойових птахів. І коли в 

1850 році англійці привезли в Америку першу пару горобців,то їх  дужн оберігали 

і піклувалися про них. В 1853 році в Америку завезли уже кілька сот горобців. 

Крилату переселенці прижилися, стали розмножуватися і  селитися на великих 

територіях. Американці добре відносилися до горобців: опікали,  встановлювали 

для них домівки, годівнички. 



В один рік в окрузі Бостона – центр штата  Массачусата, розвелося дуже 

багато шкідників.  Гусінь і великів кількості навалилась на поля, сади і городи і 

знищували все підряд – посіви, овочі, плоди на деревах. Людям грозив голод. І 

тут на допомогу прийшли горобці. Горобці зграями налітали на поля і сади і 

швидко знищили шкілників. 

Вдячні жителі Бостона встановили в головному парку міста пам'ятник 

горобцю. 

Горобці  зараховані в список корисних птахів  за боротьбу із шкідниками. 

Також, протягом  ріку, вони   поїдають насіння бур'янів, чим допомагають 

працівинкам полів, садів, городів та лісів. Із цього ми можемо зробити висновок, 

що горобці – наші друзі та помічники. Тому не гоніть горобців, якщо побачите їх: 

на деревах  парків, садів, газонах, або просто  на тротуарі. 

Допомагайте горобцям  в зимовий час, щоб їм легше було перенести холод і 

голод. Навесні і влітку вони відплатять вам сторицею. 

Пам'ятники чайкам 
 

Чайки на глобусі 
 

 По всій Україні самою звичною є озерна чайка. Її так і називають – 

звичайна, а іноді – річна. 

 Голова у чайки темно-коричнева, крила сірі з чорними  кінцівками, а 

останнє оперення  - біле. 

 Селяться озерні чайки колоніями, вибирають для цього важкодоступні місця 

біля води. Живляться вони рибою – більшою частиною водними і наземними 

шкідниками: жабами, мишевидними гризунами, дощовими черв'яками. 

 Досить часто чайки покидають свої озера і відправляються за десятки 

кілометрів на поля і луги за здобиччю. Сарана, гусінь совок, луговий мотиль, 

хлібні жуки та інші комахи- шкідники, а також мілкі гризуни – все іде в їжу. 

 Не менш корисні для сільського господарства і середземноморські чайки. 

Вони прудкіші озерних, білі  з чорною головою, тому їх ще називають 

чорноголовими. Чорноголові  чайки гніздяться на північно-західному узбережжі 

Чорного моря багатотисячними колоніями. Живляться вони мілкою рибою, 

морськими безхребетними і наземними шкідниками, комахами. 

 Кожен рік великими зграями чорноголові чайки відлітають далеко  в степ, 

на поля і поїдають там жужелиць, довгоносиків, щелкунів, хрущів, жуків та інших 

шкідників. 

 В північних та середніх районах земної кулі зустрічаються колонії 

сріблястих чайок. Ці всеїдні птахи живляться рибою, молюсками, крабами, 

ящірками, дрібними гризунами, комахами, відходами рибних промислів, падаллю, 

різними ягодами.  



 Заслугою сріблястих чайок є те, що вони виловлюють на полях шкідливих  

комах і мишевидних гризунів. 

 Як бачимо, чайки дуже корисні, і тому, вшановуючи їхню допомогу в 

боротьбі з шкідливими комахами, люди поставили їм пам'ятники. Один із них 

стоїть в американському місті Солт-Лейк-Сіті. Це п'ятнадцяти фунтова гранітна 

колона, увінчана глобусом з двома чайками зверху. У підніжжя колони – басейн з  

водоплавними птахами. 

 Історія створення цього пам'ятника така. В середині минулого століття в  

окрузі Солт-Лейк-Сіті в штаті Гота з'явились перші поселенці – мормони. Вони 

розорювали землі і засівали поля, розраховували на багаті врожаї. 

 Спочатку все йшло добре. Але прийшла біда: на поля налетіли великі 

полчища ненажерливої сарани.  Засобів боротьби з нею тоді ще не було. Багаття і 

дим не допомагали, знищення шкідливих комах лапками було  безглуздо. 

Новосели знали, що якщо їхні поля загинуть від сарани, то їх жде голод. 

Несподівано прийшла допомога. Тисячними  зграями чайки прилетіли на поля і 

виловили сарану. Поля були очищені від  шкідників. Велика частина врожаю була 

врятована.  З подякою за допомогу мешканці Солт-Лейк-Сіті поставили чайкам 

пам'ятник. 

 Ще один пам'ятник чайкам в  подяку за порятунок посіву від сарани 

поставлений в австрійському місці Клостернейбурзі. Його називають «Пам'ятник 

захисту». Він зберігся до наших днів. 

 



 

Які розміри має мозок птахів? 

 У птахів, порівняно з плазунами, відносні  розміри мозку значно більші. У 

плазунів  маса мозку складає  0,01-0,38%  маси тіла. У великих безкілевих птахів 

мозок теж невеликий — 0,04-0,07% маси тіла. У решти птахів він становить 0,1-

5,4%, а в дрібних горобцеподібних — він 7,1% (синиця блакитна) до 8,4% 

(вівчарник). Загалом у дрібних птахів головний мозок більший, ніж у великих: у 

сірої ворони (маса 440 г) він складає 1,5% маси тіла, а в сороки (маса 200 г) — 

2,4%. 

Яке значення має для птахів дзьоб? 

 Значення дзьоба для птахів надзвичайно важливе. він замінює їм руку. За 

допомогою дзьоба птахи хапають предмети, піднімають  і надзвичайно спритно 

ними маніпулюють. Дзьоб служить інструментом: молотком, стамескою, 

обценьками, гострозубцями, секатором, щипцями, гаком, списом і навіть (у 

пеліканів) кошиком. 

Назви яких видів птахів  відображають особливості форми їхнього дзьоба? 

 Таких назв чимало: серподзьоба ванга, тонкодзьобий буревісник, 

зубчастодзьоба бородатка, великодзьоба ворона, різнодзьоба гуйя, товстодзьоба й 

тонкодзьоба кайра, серподзьобий колібрі, вузькодзьоба колпиця, мартинодзьобий 

крячок,  довгодзьобий та короткодзьобий зуйки,  великодзьоба зозуля, 

гостродзьоб,  бура гостродзьобка, гостродзьобка, довгодзьобий та короткодзьобий  

пижики, серподзьоб,  чорнодзьоб, шилодзьоб, зубчастодзьобий голуб, 

широконіска тощо. 

Назви яких птахів співзвучні з назвами міст? 

 Містами, назви яких спізвучні з назвами птахів є Орел і Сокіл (Росія). 

Які назви птахів співзвучні з назвами рослин або пов'язані з ними? 

 Співзвучні з назвами рослин такі назви птахів: подорожник, чечевиця, 

коноплянка, мандаринка, кокосовий пивник, в'юрок, пальмовий гриф, кактусовий 

кропивник, гранатова пітта тощо. 

Який птах фауни України є найбільшим, а який — найменшим? 



 Найбільшим птахом України є дрохва: вага самців іноді сягає 16 кг, а самок 

— 8 кг. В Україні — це рідкісний птах степової зони і деяких районів Лісостепу. 

Його занесено до Червоної Книги України. 

 

 



 

   

  

   

 

  


