


У 2010 році в екологічному календарі
з’явилося цікаве свято — Всесвітній день 
горобця. Відзначати його запропонували
20 березня індійські і британські
орнітологи.

Цікаво, що в Україні живе три види горобців: два 
з них трапляються частіше і, як правило, всюди: і 
в містах, і в селах — це хатній та польовий. 
Рідкісний залітний гість — чорногрудий
горобець. Хатні горобці живуть в містах та селах, 
не бояться селитися поряд з людьми. Тому мають
багато місцевих діалектних назв: жівкун, цвіркун, 
церковник, юрчик, просоїд.

Чорногрудий горобець



Всесвітній день горобця — це нагадування
про птахів, яким ще не загрожує зникнення,
але, незважаючи на своє широке поширення
і чисельність, за відсутності свідомого
ставлення людей до всього живого, що їх
оточує, горобці можуть потрапити до зони
ризику.

Батьківщина горобця – Азія. У наш час 
вони поширені також на території 
Північної Америки, Нової Зеландії, 
Південної Африки та на багатьох островах. 



Птицю так почали 
називати через фразу 
«грабіжника бий!» 
застосованої колись до 
представника цього
виду. 

Ситуація була така, 
що пернатий стягнув
булочку на ринку у 
одного з продавців, а 
той розсердившись
почав гнатися за 
птахом і кричати йому
вслід «грабіжника
бий!»



Горобець є найвідомішим птахом мешкає 
поруч з житлом людини. Вони близько 10 000 
років живуть поруч з людиною.

По всій земній кулі живе близько 1 
мільярда особин. Це приблизно по 1 
горобцю на кожні 8 осіб



Горобець бачить весь світ в рожевих тонах. Його
зір налаштований саме на ці відтінки.

Величезна довга шия жирафа 
складається всього з семи хребців, а у 
горобця їх в два рази більше -
чотирнадцять. Це допомагає птахові
бути досить різким і моторним



Горобець може знаходиться в повітрі не 
більше, ніж п'ятнадцять хвилин. Після
цього їм потрібен відпочинок. Швидкість
польоту горобця 32-40 км/год.

Під час польоту серце горобця б’ється з 
частотою 1000 ударів в хвилину, у той час 
як у людини, під час бігу, - 140 ударів.



Горобець важить усього біля 30 грам, 
а його мозок – 1 грам. Таким чином 
горобець серед пернатих самий 
мізкуватий

Горобець не може не їсти більше 2 діб, 
оскільки під час польоту втрачає багато 
енергії. Птахи, що не знайшли собі їжі за 
цей період, гинуть.



Горобці такі знатні стрибуни не тому, що
це весело. Справа в тому, що довжина їх
лапок настільки коротка, що просто не 
дозволяє робити кроки. Через що вони 
змушені або літати, або стрибати.

Горобець є однолюбом – птиці
знаходяться в парі вірні один 
одному роками.

Середній термін життя горобця —
близько чотирьох років, хоча відомі
випадки, коли ці птахи проживали 
більше десяти років.



Вони люблять приймати пісочні
ванни. Птахи повністю занурюються в 
пісок і чистять своє пір'я від паразитів.

Горобці приносять у своє гніздо гілочки
полину, ромашки і петрушки, щоб
відлякувати паразитів і тримати пір’я в 
чистоті.



Сніговий горобець будує свої
гнізда в горах на висоті до 5000 
метрів над рівнем моря.

Сніговий горобець

Каштановий горобець — справжній
агресор. Він не будує своїх гнізд, 
воліючи виганяти інших птахів і 
займати їх житло.

Каштановий горобець



Аж до другої половини 20 століття в 
Америці не було жодного горобця. В 
Сполучені Штати птахів завезли в 1960 
році для знищення по всій країні
гусениць, що масово поширилися.

Поки в Америці пташок чекали як рятувальників, 
в Китаї намагалися від них позбутися, щоб
захистити рисові поля від нападів ненажерливих
горобців. За рік птахи з’їдали до 30 тонн врожаю
рису. Частина горобців була знищена і, здавалося
б, полям більше нічого не загрожувало, проте рис 
стали пожирати сарана та гусінь. В результаті
настав голод, який забрав з собою життя 20 
мільйонів чоловік. Було прийнято рішення
повернути горобців назад: в Китай, як і в Америку, 
пернатих стали завозити з інших країн.



У деяких державах горобцям, як захисникам
врожаю від шкідників, встановлені пам’ятники, 
перший з яких з’явився в 19 столітті в Бостоні. 
Аналогічні скульптури розташовані і в інших
країнах.



1. Поясніть походження слова «горобець».
2. Чому горобець весь час стрибає?
3. Чим хатній горобець відрізняється від польового?
4. Що для горобця страшніше голод чи холод? Чому?
5. За що вдячні жителі американського міста Бостон спорудили у 

своєму центральному парку пам'ятник горобцю?
6. Яку користь приносять горобці?
7. О котрій годині прокидається горобець?
8. Скільки раз за літо горобець хатній виводить пташенят?
9. Який загін птахів включає найбільшу кількість видів?
10. Чому горобець купається у калюжі чи піску?
11. Назвіть Батьківщину горобця.
12. Скільки важить горобець?
13. Скільки хребців у шиї горобця?
14. Де будує свої гнізда сніговий горобець?
15. Як називають молодих горобців?
16. В якій країні майже винищили горобців? За що?
17. Чому каштанового горобця називають агресором?
18. Яка тривалість життя горобців на волі?
19. До якої швидкості може розігнатися переляканий горобець?
20. Чим горобці годують свій виводок, а чим харчуються самі?
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1. Як називають каштанового 
горобця?

2. В якому місті вперше був 
збудований пам'ятник 
горобцю?

3. Яка кількість горобців у світі?
4. В якому тоні бачать світ 

горобці?
5. Горобець не вміє крокувати, 

саме тому його називають 
знатний …

6. В яку країну завезли горобців 
для знищення гусені?

7. Як ще по іншому називають 
горобця?

8. Один із видів горобця
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Чекаємо на 
ваші відповіді 
до  26 березня 
2021 року на 
електронну   

адресу:

ekologoosvita@ukr.net

За умови правильного 
виконання всіх завдань


