
Чому

"сезон тиші" 

важливий



Така назва не тому, що тоді тиша стоїть у лісі, в 
полі, в долині ріки. А тому, що тиші в цей період
треба дотримуватись: якнайменше тварин
турбувати, не заважати їм піклуватись про свою 
малечу.



Тваринний світ є одним з компонентів навколишнього
природного середовища, національним багатством України. 

У природі більшість життєвих процесів тварин є циклічними, 
тобто вони повторюються в один і той самий період. 

Найбільш важливий період — це термін з квітня до середини
червня, у різних видів по-різному, але приблизно у всіх у цей
час відбувається відтворення популяції виду.

Це дуже відповідальний період, бо від цього залежатиме
подальший розвиток тих видів, які живуть на певній території.



Присутність людей у місцях, де живуть дикі тварини, створює так 
званий «фактор турбування», який викликає у тварин стан 
постійної напруженості, порушує добовий ритм їх життєдіяльності. 

У відповідності до ст. 39 Закону України «Про тваринний світ» у 
період масового розмноження диких тварин, а саме з 1 квітня і до 
15 червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є 
джерелом підвищеного шуму та неспокою (спалювання, стрільба, 
проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, 
проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах).



На природі у цей період забороняється.

Розводити вогнища, проганяти свійських тварин чи 
використовувати автотранспорт.



Пам’ятайте, що ви в гостях у природи!  

Подихати свіжим повітрям, не 

заважаючи природі, не забороняється.

У Сезон тиші не можна в лісі кричати 

чи, скажімо, голосно слухати музику. 



Не ловіть метеликів: вони не лише прикрашають природу, а й 
запилюють рослини.



Не руйнуйте мурашники, адже мурахи не дають 
сильно розмножуватися комахам-шкідникам



Птахи, якщо їх наполохати, змушені злітати з гнізда. Деякі птахи мають

врівноважений тип нервової системи, вони обережні і швидко звикають до нової

ситуації. Сіра ворона, наприклад, не відлітає далеко від пташенят, навіть якщо їх

разом з гніздом переносять з верхніх гілок дерева на нижні. Вона повертається

до гнізда, тільки-но від нього відійдуть.

Та якщо кілька разів потурбувати дику гуску — вона покидає гніздо назавжди. 

Годинами не повертаються до гнізда зігнані з нього журавлі, глухарі, качки. Яєчка

за цей час можуть охолонути — і з них не вилупляться пташенята.



Але ось пташенята вивелись. Батьки повинні

безперервно їх годувати (кожні 15—17 хвилин

світлого періоду доби), захищати від негоди, 

зігрівати. Зрозуміло, що може трапитися, якщо їм

заважати.

Пташенята, яких мати водить виводком (глухар, 

тетерів, куріпка та ін.), по сигналу тривоги

розбігаються і затаюються, але частина відбігає

задалеко, не чує потім материного голосу, гине від

холоду, стає здобиччю хижаків.

Навіть проста допитливість, особливо властива

підліткам, може призвести до трагічних наслідків. 

Здається, що там особливого: розсунув гілки або

траву, помилувався голубенькими яєчками чи

жовторотими пташенятами, та й пішов собі далі. 

Однак гніздо вже розмасковане, шлях до нього

відкритий і вороні, й куниці, й тхору, і будь-якому

іншому лісовому розбишаці.



Дорослих птахів не можна турбувати, коли 

вони линяють. У лебедів, гусей, качок, журавлів

одночасно випадають всі пера крил, птахи 

втрачають здатність літати (лебідь — на півтора

місяця), переховуються в найглухіших місцях.

На узліссях, на лісових галявинах часто можна

бачити пташенят, які ще не вміють літати. Людям 

здається, що малюки випали з гнізда і можуть

загинути. Пташенят ловлять, несуть додому... 

Цього робити не слід. Пташенята непосидючі, 

вони не випали, а покинули гніздо.

Батьки чують їх писк і носять їм їжу доти, доки 

ті не зможуть жити самостійно.



Якщо чіпати нори - дитинчат можуть покинути звірі, а за 
таких умов вони не виживуть у дикій природі.



Особливу увагу варто приділити захисту територій природно-
заповідного фонду. Адже саме там живуть рідкісні види
тварин, відтворення популяції яких є надзвичайно важливим



Яким є покарання

Існує низка штрафів. Є обласні і міські управління екології,
до яких мають звертатися громадяни, які зауважують такі
порушення. Поліція повинна реєструвати такі факти і
притягувати до відповідальності порушників.

Для порушників передбачена адміністративна
відповідальність за статтею 87 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, згідно якої порушення
вимог «сезону тиші» тягне за собою накладення
штрафу на громадян від тридцяти до п’ятдесяти, а на
посадових осіб – від п’ятдесяти до сімдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.







Правила поведінки в природі

Запам'ятай і виконуй правила! 

-У лісі намагайся ходити стежинами, щоб не витоптувати трав'янисті 

рослини.

-Не зривай для букетів лісові і польові квіти. Краще склади букет із квітів, 

що їх виростили люди.

-Не ламай гілок дерев та кущів.

-Травень і червень - місяці тиші. Не лякай тварин, не підходь близько до 

гнізд, не бери яєць чи пташенят до рук, бо птахи покинуть гнізда.

-Не поспішай підбирати в лісі пташенят, їжаченят та малят інших тварин.

Можливо, десь недалеко причаїлися їхні батьки і чекають, коли ти підеш.

-Якщо в тебе є собака, не бери його з собою в ліс навесні і на початку літа, 

бо він може впіймати пташеня чи безпомічне звірятко.

-Не розкладай у лісі багаття. Це може спричинити лісову пожежу, від якої 

загинуть рослини і тварини.

-У лісі, парку чи на лузі будь охайним, не залишай після себе сміття.


