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ПОТУРБУЙТЕСЬ 
ПРО                   

ПЕРНАТИХ ДРУЗiВ

Майже дві третини пташиного населення відлетіло у теплі краї. І тільки справжні 
зимівники, рятуючись від голоду, гніздяться поблизу людського житла. 
У холодну пору птахи шукають корм протягом усього дня. Де ж зимою знайти поживу? 

Це нелегке завдання птахи виконують по-різному: хтось шукає у складках кори жуків 
і павуків, а хтось знаходить минулорічні бруньки і насіння на кущах і деревах. На 
смітниках зграями збираються ворони, галки. Зграйки горобців метушаться на пустирях, 
зарослих бур’янами, смакуючи насіння лободи, будяків у товаристві щиглів, коноплянок, 
вівсянок. 
До годівниць, розвішаних на деревах у садах і парках, злітається найрізноманітніше 

птаство. Найчастіше навідуються сюди великі синиці. Їхня улюблена пожива – 
шматочки свіжого несоленого сала, крихти сиру. Суміш проса, вівса, конопляного 
насіння приваблює гаїчок. Висушені плоди горобини на годівницях люблять дрозди, а 
дятли охоче їдять навіть відварені макарони.  Сойкам особливо подобаються жолуді, а 
повзик віддає перевагу соняшниковому насінню. 
Дбаючи про пернатих, які живуть поблизу тебе, ти збагнеш, чому люди впродовж 

тисячоліть турбувалися про птахів і навіть поставили їм пам’ятники (наприклад, 
горобцям і голубам).                                                                                                            
                                                                                                                 Мирослава Чорна

1. Зимовий птах, який живиться ягодами і насінням дерев.    2. Птах, який полюбляє жолуді. 
          3. Насіння цієї трав’янистої рослини полюбляє щиглик.
   4. Хто добре обізнаний з насінням бур’янів?
                        5. Хто і взимку робить запаси?        6. Крихти цього хліба треба насипати до годівнички.
                7.Найнебезпечніший місяць року для зимуючих  птахів                                  8. Хто полюбляє несолене сало?
                                       9. Хто не відмовиться від варених макаронів?

КРОСВОРД “ГОДІВНИЦЯ”

В І Д П О В І Д І
1. Снгур. 2. Сойка. 3  Лобода. 4. Вівсянка.5.  Повзик. 6. Пшеничний. 

7.  Лютий. 8.  Синиці. 9.  Дятел.
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ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ

Насіння соняшника, дині, гарбуза, конопель бажано насипати в годівниці 
роздавленими і ні в якому разі не обсмажувати. Птахів можна підгодовувати і 
крихтами сухого білого пшеничного хліба. Не можна годувати їх житнім хлібом. 
Синиці влітку живляться комахами, а взимку – будь-яке насіння їм до смаку. 
Вони знаходять на гілках приліплені яєчка метеликів, замерзлу гусінь в тріщи-
нах кори чи лялечку, прикріплену павутинкою до сучка. Але ж цього буває так 
мало, щоб перезимувати! 
Учені підрахували, що в холодні січневі і лютневі дні гине вісім синиць з де-

сяти. Ну як тут залишатися осторонь, не допомогти? Адже коли пташка сита, 
їй не страшні найлютіші морози. Довгу зимову ніч синички, гаїчки, королики, 
повзики ховаються від холоду у дуплах або в кронах густої ялини, тісно при-
тиснувшись, сховавши дзьобики під крильця.  А от яким буде ранок для них, усе 
залежить від вас, діти. Тож не полінуйтесь виготовити найпростішу годівничку 
і покласти у неї корм. За першою пташкою обов’язково з’явиться інша, і вже ці-
лий гурт маленьких веселих гостей щебетатиме біля вашої нехитрої споруди. 
Дуже зручні віконні годівнички. Через скло приємно спостерігати цікаві мо-

менти з життя птахів і без клопотів підсипати корм через відкриту кватирку. 
Зробивши годівничку, ви обов’язково станете свідками дивовижних пташиних 
історій. А це – неймовірно цікаво!

•  Пара синиць з’їдає за день близько трьох тисяч гусениць.
•   За гніздовий період одна сім’я синиць здатна очистити від шкідників майже 40 

яблунь.
•  Сім’я горобців за період годівлі одного виводка знищує близько трьох тисяч 

комах. А таких виводків буває близько 2-3 за весну і літо.
•   Повзик робить запаси навіть взимку. Прилетить він до годівнички, подзьобає 

трішки насінин чи зерняток, згодом набере в дзьобик поживу і відлітає. Але нена-
довго. Згодом знову повторить те саме. За зимовий день може це повторити до 
десяти разів. А припаси робить не тільки для себе, а й для тих, хто шукатиме по-
рятунку. 

     НаРОДНІ пРИКМЕТИ
    
 Синиця пищить – буде мороз.

                Снігур заспівав – бути хуртовині.

         Ворони розкаркалися – на мороз, влаштували хоровод – на снігопад.

  Ворона заховала дзьоба під крило – чекай сильних морозів. 

                                       Голуби воркують – бути відлизі.


