
ПІДГОТУВАЛА –

УЛЬЯНІВСЬКА ЮЛІЯ 

Пернаті  

друзі 

Совоподібні — ряд пта-

хів, до якого відносять-

ся нічні хижі птахи. 

Вони мають великі очі, 

у більшості — бінокуля-

рний зір. У них також 

добре розвинений слух. 

Як і в інших хижих, у 

сов гачкоподібно загну-

тий дзьоб та гострі кігті 

на ногах.  
сова 

Дятел, також ятел, 

ятіль — рід птахів 

родини Жовнові ряду 

Дятлоподібні. Один з 

найвідоміших родів 

цього ряду. Включає 

близько 25 сучасних 

видів. У фауні Украї-

ни рід представле-

ний 5-ма видами: 

Dendrocopos major — 

дятел звичайний  

Орел степовий — 

хижий птах роди-

ни яструбових. 

Статус в Україні — 

рідкісний зникаю-

чий вид.   

Дятел 

Синиця — рід 

птахів родини 

Синицеві. Неве-

ликі за розміром 

птахи, живлять-

ся комахами та 

дрібними безх-

ребетними.  

Журавель — рід пта-

хів родини журавле-

вих. Один із 4-х родів 

родини. Поширені в 

Європі, Азії, Північній 

Америці та Австралії. 

В Україні 1 вид — жу-

равель сірий. Усі ви-

ди за способом життя 

пов'язані із заболоче-

ними територіями.  

й 
— найпоширеніший 
вид роду горобців, 
родини горобцевих. 
Це один із найвідомі-
ших птахів, що жи-
вуть по сусідству із 
житлом людини. До-
бре пізнаваний як за 
зовнішнім виглядом, 
так і за характе-

Яструб — рід 

птахів родини 

яструбових; 

довжина 30 — 

68 см, вага — 

125 — 1 500 г.  

йна — птах 

родини воро-

нових. В 

Україні зви-

чайний осі-

лий птах на 

всій терито-

рії.  Синиця 

Орел 

Сорока 

Яструб 

Горобець 

Журавель  
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Ми любимо своїх птахів... 

Птахи - прекрасні. Тільки вони щороку мі-

грують з далекої півночі на далекий пів-

день і повертаються назад. Вони найбільш 

солодкоголосі. Тільки вони можуть розмо-

вляти людською мовою і наслідувати го-

лоси інших тварин. А ще вони - телепати і 

віщуни, здатні передбачати майбутнє. До 

речі, голуб - християнський символ Свято-

го Духа...  

Птахи взимку бояться не холо-
ду, а голоду. Найчастіше перна-
ті гинуть у сильні морози. Для 
підтримки достатньої темпера-
тури тіла, вони витрачають зна-
чно дуже багато енергії, що 
отримують з їжі. Та ще важче 
вдається пташкам пережити за-
тяжні зими, адже тих запасів, 
що були зроблені восени, не ви-
стачає. Врятувати птахів від го-
лодної смерті – просто: розвіси-
ти годівнички і не забувати по-
повнювати їх 
підходящим 
кормом.  

ідеї 


