
Снігур

У червонім фартушку
птах стрибає по сніжку
і розпитує синичку
про найближчу годівничку.

Снігур оселяється в чагарникових заростях, хвойних і листяних лісах.
У сніжні та морозяні зими з’являються біля людських поселень і є частими

гостями годівничок.
Харчуються снігурі різноманітним насінням, навесні поїдають бруньки дерев та

чагарників, а восени та взимку — лісові ягоди та горішки. 
Найулюбленіша їжа — ягоди горобини.

Чим харчується снігур?

Розмалюй зображення, поміркуй та обведи олівцем те, що полюбляє їсти снігур. 

Допоможи пташці дістатися до гніздечка.

Снігурі будують гнізда з ялинових гілочок, відкладають 4 — 6 яєць, пташенят
вигодовують комашками. 



Пугач

Уночі гуляє — 
Вдень відпочиває,
Має круглі очі,
Бачить серед ночі.

Пугач — одна з найбільших сов у світі і найбільша сова в Україні.
У природі легко впізнається за розміром, опереними до кігтів лапами та великими

пір’яними «вушками».
Пугач оселяється у віддалених від людини глухих старих лісах.

Пугач занесений до Червоної книги України. Цих птахів на Землі стає все менше,
вони під загрозою зникнення. У пугача немає природних ворогів, жоден звір не

полює на дорослих птахів. А ось на пташенят нападають лисиці та вовки.

Пугач — однолюб. Створивши одного разу пару, птахи залишаються вірними
одне одному до кінця життя.

Цей безшумний і грізний хижак із потужними гострими кігтями на лапах полює не
тільки на невеликих гризунів, але і на зайців, гусей і навіть молодих кабанів.

Здобич пугача може перевищувати розміри самого хижака удесятеро!   

Пугач Бубо зібрався на полювання. 
Допоможи йому відшукати в темному лісі здобич.

Голос у пугача потужний. Тихої безвітряної ночі його можна чути на
відстані 4 км.



Сипуха

Вдень вона лягає спати,
Бо всю ніч їй знов літати.
Ловить мишок, гризунів,
З нею їм вже не до снів!

Сипуха — нічний хижий птах ряду Совоподібні. Характерною особливістю
зовнішності птаха є лицьовий диск у формі серця.

Сипуха занесена до Червоної книги України. Чисельність цих птахів зменшується
внаслідок скорочення місць гніздування і кормової бази (зменшення кількості

гризунів), застосування отрутохімікатів у сільському господарстві. 
Наразі в Україні нараховується лише 30 пар цих птахів.

Гніздиться сипуха в населених пунктах у кам’яних і дерев’яних будівлях
(зокрема церквах), дуплах старих дерев.   

Прослідкуй, де оселилася сипуха.

Сипуха полює тільки вночі. Харчується в основному мишовидними гризунами,
а також землерийками, кротами, земноводними, комахами, птахами.   

Порахуй, скільки мишенят сховалося від сипухи.



Лелека

Довгі ноги — довгий ніс.
Прилетів — обід приніс.
Смачних жабеняток
Для своїх маляток.

Цього птаха в Україні називають по-різному: чорногуз, бузьок, бусол, веселик, жабоїд.
Слов’яни вважали чорногуза символом добробуту і щасливої долі. Тож якщо на 

сільській хаті з’являлося гніздо білого лелеки, господарів чекали злагода,
здоров’я та гарний урожай.

Вірність своїй парі лелеки зберігають усе життя.

Лелека чорний — дуже рідкісний, зникаючий птах, що занесений до Червоної книги 
України. У лелеки чорного ворогів небагато. Основний ворог — людина,

яка вирубує ліси, осушує болота, вбиває птахів на полюванні.

Розмалюй птаха відповідними кольорами:

1 — чорний,

2 — білий,

3 — червоний,

4 — зелений.

На відміну від лелеки білого, лелека чорний не любить сусідства з людьми і 
ніколи не оселиться поруч з людським житлом. Він живе в лісі зі

старими деревами, біля водойм і в болотистих місцях.

Харчуються лелеки переважно дрібними тваринами — дощовими черв’яками,
комахами, жабами, мишами, рибою.    

Лелека Веселик прилетів на пошуки їжі 
для своїх діточок.

Придивися уважно, відшукай, розмалюй і порахуй,
скільки жабенят сховалося від Веселика. 



Беркут

Понад хмарами літає,
Пильно здобич виглядає.
Як побачить її — вмить
Камінцем униз летить.

В Україні беркут — дуже рідкісний осілий птах, який занесений до Червоної книги
України. Гніздиться лише на високогірних ділянках Карпат, на високих деревах або

скелях. Беркути зберігають подружню вірність протягом усього життя.

Беркут — найбільший з орлів. Цей птах практично не має ворогів в  дикій
природі, окрім людини.

Беркут надзвичайно великий і сильний птах. Розмах його крил сягає 2 м і більше,
довжина тіла  до 1 м, а вага може перевищувати 6 кг! Але особливо страшна

зброя беркута — його кігті!
Швидкість польоту беркута в пікіруючому польоті може досягати 320 км на годину.

Чим харчується беркут?
Поміркуй, розмалюй зображення та обведи олівцем те,

що полюбляє їсти беркут.  

Беркут — хижий птах, і тому головним раціоном його харчування є різна дрібна
живність: польові миші, щури, ховрахи, тхори, зайці, куниці, білки, птахи, змії,

загиблі тварини чи рештки вовчої здобичі.
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