
1 квітня – Міжнародний день птахів 

  Весна – пора повернення пернатих на 
батьківщину. Чи задумувалися ми коли-
небудь про життя птахів, про користь від 
них? Пташки живуть повсюдно: у місті, в 
селі… На планеті їх налічується 8600 видів, 
360 з них – в Україні. 
  Птахи – окраса нашого життя. Вони 
зачаровують своїм співом, поведінкою і 
надають природі неповторного колориту. 
Птахи працьовиті й чистоплотні. Вони — 
наші помічники, бо доглядають дерева і 
поїдають комах. Роблять те, що людям не під 
силу — рятують тонни зерна від шкідників. 
А хіба не приємно морозного ранку 
спостерігати, як синичка зазирне у вікно?.. 
Хто не замилується, коли після літнього 
дощику горобці купаються у калюжі?.. 

 



   Вже більше століття уся світова спільнота 1 квітня відзначає Міжнародний день 
птахів, який  запровадили ще у 1906 році, підписавши Міжнародну конвенцію про 
охорону птахів, але стали масово відзначати Міжнародний день птахів у форматі 
інтернаціонального екологічного свята лише з 1994 року. 
   Вперше День птахів був проведений в 1924 році під керівництвом вчителя 
Мазурова в Єрмолинській школі Смоленської області. А в 1925 році зоолог 
Дергунов, що працював на біологічній станції юних натуралістів імені Тімірязева, 
підготував і опублікував спеціальну статтю про охорону птахів. Поряд з тим, 
Міжнародна організація по захисту диких птахів (Birdlife international) щорічно 
проводить наприкінці вересня осінні Дні спостережень птахів, метою яких є 
залучення громадськості до проблем захисту пернатих 



 

   Височезні підйомні крани транспортують 
бетонні плити на десятки метрів угору, 
зводячи житлові будинки для людей. А які 
оселі будують ті, в кого на озброєнні лиш 
лапи, крила та дзьоб? 
Винахідливість пташиних гнізд вражає. 
Звісно, адже пернатим необхідно збудувати 
надійне укриття від сонця, дощу та 
непроханих гостей-хижаків. Підглянемо, де 
вирощують потомство наші крилаті друзі — 
птахи? 
Наука, що вивчає гнізда птахів, називається 
каліологією. На її рахунку чимало цікавих 
знахідок і відкриттів.  
   З задоволенням розповім тобі про 
найдивовижніші пташині гнізда планети.               
Полетіли? 
 





 Перші європейці, які з’явилися в лісах Нової Гвінеї, 

зустрічаючи всюди в лісі крихітні куріні, прикрашені 
квітами, ягодами і пташиним пір’ям, думали, що їх 
будують місцеві дітлахи. Насправді це було гніздо 
місцевої пташки – шалашника, одне з найдивовижніших 
у світі. Шість місяців самець витрачає на будівництво 
гнізда. Свою домівку шалашник розташовує на землі і 
викладає в основному із сухої трави. Ці дивовижні птахи 
вважаються прекрасними проектувальниками. 



   

Найвправніший будівельник гнізд – ткачик.Він 
навчився не тільки плести, але й зв’язувати вузлами 
рослинні волокна та травинки. Гніздо ткачиків 
будує тільки самець. Закінчивши будівлю, самець 
починає приваблювати самку. Він підвішується під 
гніздом і енергійно б’є крилами, видаючи 
специфічні звуки. Якщо самку зацікавила така 
поведінка, вона заходить у гніздо для огляду. 
Неприйняте гніздо поступово втрачає свою 
привабливість, сохне і самець залишає його або 
руйнує.  



 Найміцніші гнізда будують руді пічники. 
Матеріалом для гнізда, що має кулясту або  
овальну форму, служить глиниста сира маса, 
до якої для міцності домішується суха трава 
та дрібні гілочки. Гніздо дуже важке і 
зазвичай влаштовується на міцній основі – 
огорожі або будівлі. Вхід знаходиться в 
нижній частині споруди. Процес будівництва 
досить трудомісткий і займає кілька місяців. 
Однак щороку пічники будують нове гніздо. 
Це висохле на сонці пташине житло можна 
розбити хіба що молотком. 

 



 Найкрихкіші гнізда будують чубаті 
стрижі. Гніздо прикліплюється до 
горизонтальної гілки, товщиною не 
більше 2 см. Воно такої величини, щоб там 
могло поміститися єдине яйце. Стінки 
гнізда не товщі за пергамент. Вони 
складаються з пір’я, маленьких шматочків 
деревних лишаїв і кори. Мала величина і  
крихкість гнізда не дозволяють сидіти на 
ньому. Гніздо витримує вагу одного-
єдиного крихітного яєчка, а батьки сидять 
на гілці. 

 



«Найсмачніші» гнізда будують стрижі-салагани. 
Їхнє житло майструється тільки зі слини. Саме з 
цих гнізд роблять знаменитий суп: у вареному 
вигляді гнізда схожі на желе. Оскільки кубла 
салаганів їстівні, то кількість птахів різко 
зменшилася. 



 Найстрогіше гніздо 

влаштовують пальмові 
стрижі. Їхнє житло – це 
лише невеличка подушечка 
з пір’я та пуху, приліплена 
під низ пальмового лостка. 
Кладка складається з 2 
яєць, які слиною 
приклеюються до гнізда. 
При висиджуванні птах 
міцно тримається за стебло 
і весь час знаходиться у 
вертикальному положенні. 
Пташенята, що вилупилися, 
міцно прикріплюються до 
гнізда головою вгору і 
чекають, поки обростуть 
пір’ям. 



Найменше гніздо – у королька. Його 
вага – всього 20 г. Це маленьке 
кубельце робиться з павутиння та 
ізолюється пухом. У ньому так  
надійно зберігається тепло, що мама 
може залишати в ньому яйця півтори 
години. Споруда виходить дуже 
щільна і здалеку здається лише 
грудочкою моху або сплутаних 
гілочок. Під час дощу гніздо вбирає 60 
г води, залишаючись при цьому сухим 
всередині. Коли пташенята 
підростають, гніздо розтягується 
відповідно до їхніх розмірів. 

 



Найстаріше гніздо було 
виявлено у білих лелек. 
Воно проіснувало 400 
років. Великі птахи, такі 
як орли або лелеки, часто 
передають свої гнізда у 
спадок. Зрозуміло, що 
кожне нове покоління 
птахів у таких випадках 
ремонтує і  відновляє 
споруду. В результаті вага 
гнізда весь час 
збільшується. 
Найважчим у світі стало 
гніздо білоголових 
орланів – воно важило 2 
тонни. 
 


