




Сезонні явища в житті птахів



Сезонні перельоти і міграції

птахів

Сезонні перельоти і міграції

птахів

ПТАХИ

ОСІЛІ
НЕ ВІДЛІТАЮТЬ НА

ЗИМІВЛЮ

(горобець, 

велика синиця,

тетерук,

глухар, 

ворона, 

сорока та ін.)

КОЧОВІ
кочують у пошуках

їжі у межах тієї

самої природної зони

(грак, куріпка сіра, 

снігур, омелюх)

ПЕРЕЛІТНІ
відлітають

на зимівлю у теплі

тропічні країни

(сезонні міграції)

(сільська ластівка , 

лелека білий, 

стриж, соловей, 

вільшанка, перепілка, 

вухата сова та грак)





Птахи так само, як і люди, можуть
«відчувати час» за допомогою
біологічного годинника. 
Цей годинник без циферблату подарувала
нам природа. 
Вважають, що знайти дорогу назад у 

певну місцевість допомагають старі
досвідчені птахи у зграї. Вони 
запам’ятовують основні орієнтири, які
лежать на шляху міграції: долини річок, 
гори. 







Одним з етапів річного життєвого циклу 
птахів є розмноження

Розмноження у птахів передбачає:

• встановлення гніздової території;

• шлюбну поведінку;

• спарювання;

• утворення пари;

• побудову гнізда;

• відкладання яєць;

• насиджування;

• піклування про потомство.



При підготовці до розмноження відбувається утворення пар

Головна звукова демонстрація птахів — це пісня.

Ніснями птахи заявляють про власну присутність. 

Прилітають раніше самок самці, вибрають територію, піснею

повідомляють оточуючим, що територія зайнята. Самки 

вибирають найбільш активно співаючих самців. 



БЕРЕГОВА 

ЛАСТІВКА

ПІНГВІН

ШПАК

СОВА

ЖАЙВОРОНОК

ДИКА КАЧКА
ІВОЛГА

ЛЕЛЕКА

В НОРІ В ДУПЛІ НА ЗЕМЛІ НАД ЗЕМЛЕЮ



Гніздо-платформа
Гнізда-чаші

Відкриті наземні

Гнізда розташовані у сховищах



У місцях, багатих

кормом, з обмеженим

числом місць, 

придатних для 

гніздування, птахи 

поселяються

колоніями. Спільно

вони краще захищають

гнізда від хижаків.



ЗА ВЕЛИЧИНОЮ

ЗА ВАГОЮ

ЗА ЧАСОМ НАРОДЖЕННЯ 

ПТАШЕНЯТ

ЗА КОЛЬОРОМ

ЗА ФОРМОЮ



Як правило, яйця, які відкладаються в дуплах 

дерев, білі. Ті, що лежать на відкритих місцях, 

мають «захисне забарвлення» плям і смуг, які

зливаються з фоном і

роблять їх майже

невидимими для 

хижаків, які можуть

їх з’їсти.





Перший час батьки продовжують

насиджувати пташенят. Оберігають їх

своїм, тілом більшу частину доби, так як у

пташенят ще не встановилася постійна

температура тіла.

Зазвичай обігріває пташенят самка, а

самець приносить корм їй і пташенятам.

Батьки чистять гніздо, виносять

з нього і екскременти пташенят; 

активно захищають потомство, 

або відводять ворога від гнізда, 

або нападають на хижака. 

Пташенята швидко ростуть. За 

перші 7-8 діб життя маса їх тіла

збільшується в п’ять-шість разів.



Допомагає при польоті

Дає тепло

Захищає від промокання

Захищає від ударів і 

незначних травм

Допомагає маскуватись 

від небезпеки

Пір’я покриває все тіло птаха, за винятком дзьоба і ніг. Але воно може бути дуже різним, 

в залежності від конкретного виду птахів і способу їх життя. А на колір оперення великий 

вплив робить місце проживання.

Цікаве про птахів



Цікаве про птахів

Птахи можуть підніматися на 
висоту 9 км.

Найменша пташка України 
корольок, довжина крил 

56мм., вага 6 г.



Найшвидше літає стриж.

Цікаве про птахів

Найдовший язик у дятла.



Пара синиць з’їдає 
близько тисячі гусениць 
за день. За рік сім’я 
синиць здатна очистити 
від шкідників 40 яблунь.

Цікаве про птахів

Сім’я горобців знищує 
за весну і літо близько 
6-9 тисяч комах.



Одна сова за літо знищує 
тисячу польових  мишей, 
зберігаючи 1 т. хліба.

Цікаве про птахів

Ластівка з’їдає за рік близько 2 тисячі 
кг комах (це повний кузов вантажної 
машини).



Поміркуй та дай відповідь: 

• Птахи частина природи?

• Їх потрібно оберігати?

• Вони друзі полів, степів, гаїв?

• Птахи всі разом повертаються з вирію?

• Шпаки одні з перших прилітають з вирію?

• Батьківщина снігура Африка.

• Солов’ї найкращі співці.

• Тепло – це одна з основних причин 
повернення птахів?



Чому в гнізді, зображеному на малюнку, 

різні за кольором яйця?



Виберіть зайві малюнки, 

залишивши лише перелітних птахів

ворона

шпак

сорока

ластівка

журавлі



Встанови послідовність подій за малюнками та 

розкажи, чим заклопотані птахи навесні.



Наш дивний світ такий, як казка:

Он в небі хмаронька пливе.

Тож бережи його, будь ласка,

Все в ньому гарне і живе.

Он квітка полум'ям палає, 

І ясне сонечко блищить.

Чарівна пташечка співає, 

Все в дивосвіт прийшло, щоб

жить.


