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КВІТЕНЬ

Щорічно 1 квітня у світі  відзначають Міжнародний день 
птахів.  Саме цього дня в 1906 році  була підписана Міжна-
родна конвенція з охорони птахів. День птахів – це не тільки 
річниця Конвенції, але і час прильоту пернатих із зимівель. З 
поверненням птахів ми святкуємо  прихід весни. Одна з най-
давніших традицій – розвішувати у цей день шпаківні, синич-
ники та інші пташині хатки.  

Вівсянка звичайна

Галка
Дрізд співочий Вивільга

Боривітер звичайни

й

Пізнавально-екологічна акція для дітей  
„Пташина писанка”

ЗАВДАННЯ ВІД ЛАПУНІ
РОЗМАЛЮЙ ПТАШИНЕ ЯЙЦЕ

ПТАХИ У ТВОЄМУ МІСТІ 



ПТАХИ ПРИЛЕТІЛИ СЛУХАЙ 
Вівсянка звичайна. Російська назва: овсянка 

обыкновенная. Живе на околицях міста, на просторах, не 
вкритих лісом. Гніздечко будує на землі, ховає його під ку-

пинами трави. Дорослі птахи їдять насіння різ-
них рослин, а пташенят годують комахами. 

У часи, коли коні були основним засобом 
пересування, ці пташки взимку збиралися 

поблизу заїжджих дворів і стаєнь, де під’їдали 
овес – звідси й назва. Вівсянку ще називають 
жовтобрюшка, жовтопузик, жовтогрудок, жов-

торубок, свертушка, жовторузка, беривіз.

Галка. Російська назва: галка. Назва цієї 
пташки звуконаслідувальна, схожа на її крик. 
Під час польоту галка часто вигукує своє 
ім'я: „гал-ка, гал-ка, гал-ка”, а також каркає, як 
ворона.

Галок можна побачити на будь-якій вулиці. 
Особливо багато цих птахів у місті взимку: тут 

їм легше знайти поживу. Гнізда пташка обла-
штовує у димарях, під стріхами, на горищах, 
у дуплах дерев. Найбільше любить їсти ко-
мах, насіння рослин. 

У неволі молоді галченята швидко звикають до людини, літають 
слідом за „господарем”, іноді вимовляють окремі слова. Їх прива-
блюють блискучі предмети: ложечки, ґудзики тощо.

Дрізд співочий. Російська назва: дрозд певчий. 
Крик дрозда інколи нагадує „дррті”. Навесні та влітку співо-
чого дрозда можна побачити у кожному парку. На зиму він 
перебирається до тепліших країв. Назва птаха підказує, що 
він чудово співає. Його спів дивовижний, дрізд наче вірші 

читає, повільно, поважно. З початку квіт-
ня, щойно співочі дрозди повертаються 

на батьківщину, звучать їхні пісні, особли-
во голосно вранці та надвечір.

Гнізда дрізд будує в чагарниках, ховає їх у 
гущавині. Із задоволенням поїдає дощових 
черв’яків, комах, павуків, молюсків, ласує 

ягодами.

Вивільга. Російська назва: 
иволга. Інші назви: вільга, єва, телю-

га, потеліжник, вольга, воловіга, сірогіра, 
олійник, оліяр, ігола, златий птах, коса, 
ліскотуха, жовтобрюх, дика кішка, омель-
ка, жовтопуз.

Вивільга – обережна і потаємна пташка, 
тому лише дуже уважний спостерігач може по-

бачити красуню вивільгу в парках. Гніздо пташка 
в’є високо в кроні дерева і майже ніколи не спус-
кається на землю. Не любить холоду, тому на зиму відлітає 
до Індії й Африки. Харчується вона комахами, але не відмо-
виться від черешні чи винограду. Її пісня коротка і голосна. 
Свист вивільги нагадує звуки флейти, а голосний крик – няв-
чання роздратованого кота.

Назва птаха, на думку вчених, походить від слов’янських 
слів „волога” й „влага”: у давнину вивільгу вважали прові-
сницею дощу.

Боривітер звичайний. 
Російська назва: пустельга обык-

новенная. В районах міста з високи-
ми будинками можна почути голосне 

„ке-ке-ке-ке” і, задерши голову догори, по-
бачити над багатоповерхівками справжньо-

го сокола, тільки маленького. Цей птах колись 
гніздився на скелях, а зараз будує гнізда в ні-
шах і вентиляційних отворах на горищах бага-

топоверхівок. Живиться боривітер комахами, дріб-
ними тваринками, ящірками. Взимку, коли поживи стає 
мало, відлітає у тепліші краї.

Зазвичай боривітри користуються висхідними пото-
ками повітря для паріння, звідки й назва пташок. 

ТА СПОСТЕРІГАЙ! 




