


Невтомно стукаючи дерева своїм дзьобом, дятел одночасно

чистить їх від різних шкідливих комах: термітів, попелиць, тощо.

Під час добування їжі з-під кори дерев, дятли здатні наносити

удари по стовбуру зі швидкістю до 25 разів у секунду. Таким чином, 

за день ця пташка здатна вдарити по дереву майже 1 млн. раз.

Гніздяться ці птахи в дуплах мертвих або хвойних дерев. 

Пташеня дятла



Осілий птах. Це сіренька, іноді голубувата пташка завбільшки з

горобця (25г), з жовто-буруватим черевцем і чорною смужкою від

дзьоба через очі до шиї. Взимку може мандрувати зі зграйками інших

птахів. Гніздиться в дуплах. Отвір замазує глиною. Знищує велику

кількість жуків. Взимку живиться насінням бур’янів, жолудями.

Пташенята повзика



Ця пташка за 1 добу може вилетіти з гнізда близько 300 разів, щоб

знайти їжу собі і своїм пташенятам і приносить у гніздо близько 300-600

різних комах.

Навіть в холодну зиму синичка рятує дерева і майбутній урожай, адже

під корою дерев вона відшукує шкідників і з'їдає їх.

Гнізда ці птахи найчастіше влаштовують у дуплах дерев, між гілками

дерева, в щілинах.

Гнізда будує з вовни і 

всіляких пір‘їнок, також в 

хід йдуть гілочки, пух і 

мох.

Пташенята синиці



Осілий птах. Впізнати її легко по яскраво-блакитних з чорним обідком 
дзеркальцях на крилах і чорних ,,вусах”. У неї довгий хвіст і короткі 
крила. 
Поїдає дрібних гризунів, жаб, ос, комах. На зиму робить запаси 

жолудів. Може імітувати голоси інших птахів.
Сойка відіграє роль «поліцейського лісів»: вона завжди на сторожі, 

своїм скрипучим голосом подає знак лісовим мешканцям про появу
людини набагато раніше, ніж людина її помітить.

Гнізда будує з гілочок, 

коріння, трави

Пташенята сойки



У забарвленні самців присутні зелений, фіолетовий, жовтий,

золотий і інші насичені кольори. Шкіра навколо очей у них яскраво

червона без пір'я. Самки мають непоказне рябе забарвлення в бурих,

піщаних або сірих тонах.

Живиться насінням, ягодами, бруньками кущів і дерев, 

різноманітними комахами. Знищує велику кількість шкідливих комах.

Гніздиться на землі –

в заростях кущів, на 

узліссях.

Пташеня фазана



Через дзвінкі пісні зябликів часто тримають у неволі.

Харчуються насінням бур’янів і хвойних дерев, ягодами, мурахами, 

гусеницями і жуками. Міцний і потужний дзьоб зяблика може

впоратися з самим твердим кормом.

Гнізда будує з моху, трави і 

тонких прутиків, скріплених

павутинням і волосками. 

Зовні гніздо покрите

лишайниками, грудочками

рослинного пуху.

Пташеня зяблика



Харчується попелицями та іншими дрібними комахами, насінням

хвойних і листяних дерев.

Пісні чижів мелодійні, дзвінкі і різноманітні.

Гніздо влаштовують на верхівці дерев.

Гнізда будує з моху, 

коріння, травами, пір'я,  

пуху від рослин.

Пташенята чижа



Найвідоміший птах. Живиться насінням та плодами рослин, весною –

комахами. Вигодовуючи свій виводок, батьки згодовують близько 1000

різних комах.

Гнізда влаштовує в різноманітних місцях — в щілинах будівель

(раніше — в солом'яних стріхах), в дуплах дерев.

У гнізді багато пір’я та пуху.

Пташеня горобця

Гнізда будує з сухої трави. 

Іноді горобці використовують

гнізда, покинуті дроздом, або

займають гнізда міської

ластівки.

.



Ця невелика сова харчується дрібними ссавцями, пташенятами,

плазунами, дощовими черв'яками, жуками.

Це відважний хижак. Сичі знищують шкідників нашого сільського

господарства.

Пташенята сича



Птах середнього розміру. Має чорне забарвлення, лише шия, щоки у неї

світло-сірі та черево темно-сіре. Дзьоб товстий. Гніздиться на деревах, а

також на горищах, у димарях, дуплах дерев, у норах на схилах ярів.

Знищує хрущів, черв’яків, лялечок жуків під час оранки.

Пташенята галки
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