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Скільки років живуть птахи? Це залежить від багатьох чинників: чи пе-
ребувають вони у неволі чи ні, наскільки швидкий обмін речовин мають 
тощо.

Вчені-орнітологи помітили: що більший птах, то довше він живе і навпа-
ки. Зазвичай навіть найменша пташка в природі живе не менше двох років. 
Спосіб життя теж впливає на кількість прожитих років. Птахи у клітках жи-
вуть значно довше. На волі ж птахам загрожує безліч небезпек: хвороби, 
голод, погодні катаклізми тощо.

Максимальна тривалість життя у грифа, орла і лебе-
дя. Гриф може доживати до 110 років і більше, лебідь 
до 70 років. Звичайний голуб живе приблизно 35 ро-
ків, горобець – 23 роки, канарка – 24 роки. Доволі мало 
(менше десяти років) живуть найменші пташки – кома-
роловка і колібрі. Колібрі доживає до восьми років, а 
комароловка – до чотирьох років максимум. Звичайно, 
у природних умовах цей термін зможе сильно скорочу-
ватися (до року-двох).

Для птахів зима – важка пора. Вони страждають від холоду і голоду. 
Крижаний вітер женеться поміж будинків і дерев, пробирається і під гус-
те пір’ячко. Важко всидіти маленьким пташкам і на землі, і на гілці, холо-
нуть лапки... Найгірше, коли після денної відлиги вдарить вночі мороз і 
заморозить зверху сніг. Таке крижане покриття зверху на снігу тверде, 
слизьке, пташкам його не розбити ні лапками, ні дзьобом. Нагодуйте пта-
хів узимку!

Щоб не нашкодити птахам, потрібно уважно підібрати продукти у годів-
ницю. Ніколи не годуйте птахів хлібом, пшоном, смаженим насінням, со-
лоними та копченими продуктами! Ці продукти дуже шкідливі для птахів, 
і можуть спричинити їхню смерть! У годівничку можна насипати:

•• насіння соняшника, гарбуза, дині, кавуна, кабачка;
•• насіння клена і ясена;
•• пшениця, просо, овес;
•• сушена горобина і глід
•• несолене сало.
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Голуб – символ любові, ніжності, злаго-
ди; це „божа пташка” і символ Святого Духа. 
Білий голуб, що тримає гілочку оливкового 
дерева у дзьобі означає мир. Голуб та голуб-
ка символізують вічну та вірну любов. Час-
то їх зображають на вишиваних весільних 
рушниках, а фігурками голубиної пари при-
крашають весільні короваї.

Лелека символізує сім’ю і благопо-
луччя у ній, родинний затишок, любов 
до батьків і до рідного краю. Лелека 
один із птахів-символів України. Здав-
на вважали щасливим той двір, де ці 
птахи звили своє гніздо. Лелек назива-
ють провісниками весни.

Соловейко – ще один птах-символ України; символізує волю, весну, на-
тхнення і талант. Виконати свою роботу так, як виконує свою соловейко, не 
здатен жоден інший птах: соловейко – найдосконаліший співак. Навіть люди 
рівняються на нього, тому і кажуть про талановитого співака: „Співає, як соло-
вейко!”. Соловейко – провісник справжньої весни в лісі. Тільки-но поп’є води 
з березового листя, виспівує аж доки не перецвітуть сади. Обсипається цвіт – 
стихає і солов’їна пісня.

Ластівка – провісниця весни, сим-
вол щастя і добра. Як і у випадку з 
лелеками, щасливими вважать те обі-
йстя, поблизу якого звила собі гніздо 
ластівка. Кажуть, вона оберігає дім 
від блискавок та пожеж. Цих пташок 
вважають чудовими метеорологами: 
якщо ввечері ластівки літають висо-
ко – на наступний день буде ясна по-
года, а якщо літають низько – хмарна і 
дощова погода.

Ворон, мабуть, через свій темний 
колір, має гіршу репутацію у світі пта-
хів. Кажуть, його не можна лякати і 
проганяти. У народі вважають, що він 
не приносить зло, а лише попереджає 
про лихе. Крик ворона чи крука озна-
чає зміну погоди.

Сокіл – символ мужності, сили, сміливості та перемоги. Це „сонячний” птах: 
у давньоєгипетських міфах бога сонця (на ім’я Ра) зображали з головою соко-
ла. Під час важких битв і сутичках сокіл був оберегом для воїнів. „Сокіл”, „соко-
лик” – так лагідно колись зверталися до юнаків.
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