До Міжнародного дня птахів
пропонуємо до перегляду
віртуальну виставку

«Птахи-це пісня, користь і політ»

1 квітня - Міжнародний день птахів

"День птахів" – міжнародне екологічне свято, що проходить щороку
в межах програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера". Традиційно в цей день
вішають шпаківні на дерева та дуплянки, адже в цей час в Україну
повертаються з зимівлі пташки, що знаменує також прихід весни.

Естонія — Ластівка сільська
(Hirundo rustica)

Фесенко, Г.
Таємнича жовна чорна -- птах року -- 2008 [Текст] / Генадій Фесенко
// Біологія і хімія в школі. - 2008. - № 2. - С.21, 35, 53, 2 обкладинка

Список пернатих, що зникають, поповнюється із сумною сталістю, – з
лиця Землі зникло понад 160 їх видів і підвидів. У Європі під загрозою
зникнення понад 50% птахів. Нам необхідно зберегти і примножити крилатих
друзів, щоб майбутнє покоління бачило їх красу не тільки на картинках
книжок, а й у природних умовах рідного краю. Птахи мають велике значення
в природі і житті людини. Вони є нашими найкращими друзями, з ними
людина стає кращою, внутрішньо красивішою, благороднішою, чистішою.

Червононогий ібіс (Nipponia nippon)

Какапо (Strigops habroptila)

Перший закон про охорону птахів був виданий у 1328 році Людвігом
Баварським, в якому говориться: «Тяжкий штраф чекає на того, хто впіймає
синицю – кропіткого ловця комах.

Червона книга України [Текст] : тваринний
світ / М-во охорони навколишнього природного
середовища України, НАН України ; під заг.
ред. І. А. Акімова. - К. : Глобалконсалтинг, 2009.
- 623, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 553-594.

Від поведінки людей часто залежить доля пташок – навіть голосна розмова
чи просто присутність можуть примусити їх покинути місця, де вони жили
не один рік...

Марисова, І. В.
Птахи України [Текст] : польовий визначник /
І. В. Марисова, В. С. Талпош. - К. : Вища школа,
1984. - 183. [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 176-177.

Фесенко, Г. В.
Птахи фауни України [Текст] : [польовий визначник] /
Г. В. Фесенко, А. А. Бокотей ; за участі В. А. Костюшина,
О. М. Пекла, В. П. Стойловського ; іл. І. І. Землянських,
С. Ю. Костіна, Ю. В. Костіна ; Українське товариство охорони
птахів. - К. : Новий друк, 2002. - 413, [1] c. : іл. - Алф. покажч.
англ. назв птахів.: с. 406.

Це цікаво. Пам’ятники птахам.

На підводному човні були пошкоджені система
підйому і зв'язку. З допомогою спеціального
апарату був випущений на волю голуб, щоб
доставити повідомлення про аварію. Незабаром
екіпаж був урятований. Птаха нагородили
вищою військовою нагородою й навічно
зарахували до екіпажу човна. Це відбулося 1942
році в Англії. Птаху було споруджено
пам'ятник.
Це відбулося в Німеччині в XVI ст.
Під час війни в місті люди помирали з
голоду. Коли вони на кріпосній стіні
виставили півня, ворог вирішив, що в
місті ще багато продовольства, і зняв
облогу. Вдячні люди поставили пам'ятник
птахові.

Синьга (Melanitta nigra)

Фесенко, Г.
Орнітофауна Дніпра [Текст] / Г.Фесенко
// Біологія і хімія в школі. - 2008. - № 3. - С.30, 55.

Птахи не тільки прикрашають ліси, поля, луки, парки, сквери. Вони
являються справжніми помічниками і друзями людини. Знищуючи велику
кількість шкідників сільського і лісового господарства, вони зберігають для
людей врожаї садів, полів, городів.
Горобець польовий (Passer montanus) дуже
маленький птах, вага якого 20-25 грамів, а
довжина 14-15 см, розмах крил – 20–22 см. Верх
голови вкритий коричневою "шапкою", в області
щік та грудей – чорні плями. Тулуб вкритий
сірим пір’ям, а крила чорно-сірим, з
коричневими смужками. Невеличкий хвіст
довжиною 5-6 см.

Горобець хатній, або домовий (Passer
domesticus). Напевно, найвідоміший птах,
який живе по сусідству з людиною. Звідси і
назва . Довжина його сягає 16 см, маса 22-25
грам. Проте на відміну від польового
горобця, у якого "шапочка" коричнева, у
хатнього горобця вона сіра. За іншими
зовнішніми ознаками вони майже ідентичні.

Де багато пташок, там нема комашок.

Труфанов, Г. О.
Цікава орнітологія [Текст] : науково-художня книга
: для середнього шкільного віку / Геннадій Труфанов ;
художник Іван Гаврилов. - К. : Веселка, 1983. - 150, [2]
с. : іл.

Містрюкова, Л. М.
Птахи приміського лісу: дослідження, екологія, охорона
[Текст] : (науково-методичний посібник для студентів
природничих ф-тів пед. вузів) / Л. М. Містрюкова,
М. Ф. Коваль ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла
Тичини. - Умань : АЛМІ, 2003. - 82, [6] с. : іл. - Авт. зазначено
на обкладинці книги. - Бібліогр.: с. 82.

Особливо болісно впливає на птахів господарська діяльність людини:
розорювання земель, осушування боліт, застосування міндобрив і
отрутохімікатів, вирубування лісів, викошування трав… Усе це для багатьох
птахів – екологічні катастрофи…

Наслідки Керчинської катарстрофи

Приваблюйте птахів на свої поля, сади, городи, у міські парки, підгодовуйте
взимку, влаштовуйте штучні гнізда і вони віддячать вам сторицею.

Серебряков, В. В.
Біологія [Текст] : підручник для 8-го кл.
загальноосвітніх навч.закладів: рек МОН України /
В. В. Серебряков, П. Г. Балан. - К. : Генеза, 2008. 287,[1] с. : іл. - Словник термінів с.282-283.

Пташині яйця, як і самі птахи, мають різні розміри. Із сучасних птахів найбільше
яйце в африканського страуса. Воно більш ніж в 2000 разів більше за найменше
яйце, що належить птаху — джмелю (один з видів колібрі). Вимерлий Слоновий
птах із Мадагаскару відкладав яйця, що були в 7 разів більші за яйця
африканського страуса. У всіх птахів яйця належать до телолицетального типу

Порівняльні розміри яєць: яйце
африканського страуса праворуч,
куряче яйце ліворуч внизу, і
перепелині яйця ліворуч вгорі.

Яйце колібрі.

Полі́т — головний тип пересування (локомоції) більшості видів птахів, який
допомагає їм харчуватися, мігрувати та втікати від хижаків. Вміння літати
вимагає від птахів здатності вирішувати чимало завдань, від, власне, польоту до
зльоту, посадки та орієнтації; способи вирішення цих завдань сильно залежать
від розміру птаха та його екологічної ніші.

Два звичайних мартина в польоті
Михеев, А. В.
Определитель птичьих гнезд [Текст] : доп. МП СССР в
качестве учеб. пособия для студ. биологических спец. пед. ин-тов /
А. В. Михеев. - Изд. 3-е, перераб. - М. : Просвещение, 1975. - 174,
[2] c. : ил. - Указ. рус. и лат. назв. птиц: с. 168-173

Пташине гніздо — місце, у якому птах відкладає та висиджує свої, а в деяких
випадках чужі яйця і вирощує пташенят. Хоча у популярному розумінні термін
зазвичай позначає специфічні, створені самими птахами структури, такі як
трав'яні чашоподібні гнізда мандрівного та чорного дроздів, або витончено
зіткані підвішені гнізда оропендоли-монтесуми, чорноголового ткачика або
червонобривого пардалота, орнітологічне визначення ширше.

Гніздо ремеза

Коноплянка Cannabina cannabina.

Волове очко (Troglodytes troglodytes)

Костогриз (Coccothraustes coccothraustes)

Фесенко, Геннадій.
Орнітофауна України [Текст] / Геннадій Фесенко
// Біологія і хімія в школі. - 2009. - № 1. - С. 47-48.

Часто сам птах не будує гнізда, захоплюючи чуже гніздо або використовуючи
стратегію гніздового паразитизму. В останнюму випадку яйця відкладаються
у гніздо птаха-хазяїна, того ж або іншого виду, який висиджує яйця та
доглядає за пташенятами, позбавляючи птаха-паразита необхідності
займатися цим власноруч.

Знані на весь світ як найгірші матері, зозулі
можуть позмагатися з найхитрішими птахами.
Винахідливі самиці відкладають яйця у гнізда
інших птахів. Першими на світ з’являються
саме їхні пташенята. А вилупившись, вони
викидають решту яєць із гнізда, аби
отримувати від названих батьків більше уваги
та їжі.

Справжня очеретянка, що годує пташеня
звичайної зозулі.

Зозуля

Жизнь животных [Текст] : в 6-ти т. Т.5 : Птицы / под
ред. Н. А. Гладкова, А. В. Михеева ; редкол.:
Л. А. Зенкевич, М. С. Гиляров, А. Г. Банников [и др.]. М. : Просвещение, 1970. - 610, [2] с. : ил. - Указатель
терминов: с. 596-609

Горобчиха

Озирніться навколо: цих невеличких пташок ви
можете бачити щодня. Але чи спало б комусь на
думку, що поруч із вами цвірінькають справжнісінькі
вбивці? Справа в тому, що самиці, дбаючи про своє
потомство, відшукують пташенят інших самиць, із
якими парувався їх «чоловік». А відшукавши –
знищують. Усе заради того, аби татусь приділяв
більше сил і уваги її дітям, а не дітям іншої.

Африканська чорна орлиця
Горда пташка відкладає два яйця: одне – аби
дати життя новій особині, а інше... Одним
словом, виживе єдине пташеня. Усе вирішує
доля й сила. Той, хто перший вилупиться,
намагається вбити конкурента. А мати в цей
час спокійно спостерігає за подіями.

Талпош, В. С.
У світі птахів [Текст] : зоовікторина : 340 запитань та
відповідей / Василь Талпош ; [ред. В. Тарнопольський ;
рец. О. Б. Конончук]. - Тернопіль : Підручники і
посібники, 2007. - 143, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с.130-131.

Глазунов, М. М.
Птицы в уголке живой природы [Текст] : пособие для
учителей / М. М. Глазунов ; под ред. Р. Л. Беме. - М. :
Просвещение, 1974. - 94, [2] с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 93.

Висиджування, насиджування яєць — процес, за допомогою якого птахи
забезпечують розвиток ембріону в яйці, перш за все за рахунок підтримки
постійної температури, необхідної для розвитку, протягом належного періоду
часу, різновид інкубації, що залучає активну участь птаха.

Самка крижня на яйцях

Перепілка на яйцях

Запорожець, Н. В.
Біологія [Текст] : підручник для 8 кл. загальноосвітніх навч.
закладів: рек. МОН України / Н. В. Запорожець,
С. В. Влащенко. - Х. : Ранок, 2008. - 288 с. : іл. - Словник с.272-281.

Водоплавні птахи — позасистематична група птахів, що ведуть водний
спосіб життя. До них не відносяться всі ті птахи, які полюють у водній сфері,
а лише птахи, що уміють триматися на поверхні води. З точки зору
кладистики водоплавні птахи далеко не завжди є близькими родичами.

Гуска з пташенятами

Середній крех
(Mergus serrator)

Каченята морської черні

Птахи є особливою групою тваринного світу, багато видів якої легко побачити,
чи почути їх спів не тільки в дикій природі, але й в населених пунктах і навіть на
власному дворі. Вони приваблюють нашу увагу своїм мелодійним співом,
красивим забарвленням, граційним польотом, цікавою поведінкою.

Фесенко, Г.
Найвразливіші птахи Червоної книги України [Текст] / Геннадій Фесенко
// Біологія і хімія в сучасній школі. - 2013. - № 5. - С. 33-36.

Морські птахи — птахи, пристосовані до життя в морському середовищі.
Хоча всі морські птахи в значній мірі відрізняються один від одного як за
фізіологією так і поведінкою, вони часто виявляють ознаки конвергентної
схожості, що говорить про їх схожу еволюцію в спільних умовах та близьких
кормових нішах.

Темний крячок (Onychoprion
fuscata) здатний протриматися
над океаном 3-10 років,
проводячи лише невелику
частку часу на поверхні води

Розмах крил мандрівного альбатроса (Diomedea
exulans) може досягати 3,4 м

Межжерін, С. В.
Біологія [Текст] : рек.МОН України як підручник для 8 кл.
загальноосвітніх навч. закладів / С. В. Межжерін,
Я. О. Межжеріна. - К. : Освіта, 2008. - 255,[2] с. - Найважливіші
терміни і поняття с.251-253.

Хижі птахи — птахи, що полють на здобич у польоті, використовуючи свої
ефективні органи чуття, особливо зір. Загалом вони мають великі кігті та
дзьоби,
пристосовані
для
захоплення
або
вбиття
жертви.

Скопа (Pandion haliaetus)

Фесенко, Геннадій.
Голуб миру в немарних намірах голубівників [Текст]
/ Геннадій Фесенко
// Біологія і хімія в школі. - 2009. - № 5. - С. 43-44.

Вокалізація птахів — набір голосових звуків, що утворюються
птахами. В орнітології поділяється на довгий спів і короткі голосові
сигнали, різні за функціями — тоді як спів використовується переважно у
статевій поведінці та для захисту території, голосові сигнали призначені
переважно для комунікації, наприклад, заклику або повідомлення про
небезпеку.

Самець чорного дрозда
(Turdus merula) під час співу

Соловейко

Фесенко, Г.
Захоплива горихвістка чорна [Текст] : [птах родини мухоловкових]
/ Геннадій Фесенко
// Біологія і хімія в сучасній школі. - 2012. - № 3. - С. 41-42.

Горихвістка чорна Самець

Горихвістка чорна самка

Найменший у світі птах:
Найменший у світі птах – колібрібджілка. Самці колібрі-бджілки, що
мешкає на Кубі і на о. Пінос, важать в
середньому 1,6 г, а їх довжина дорівнює
лише 5,7 см. Половину довжини
складають хвіст і дзьоб. Самки трохи
більші.

Найважчі з літаючих птахів:

Найважчою серед літаючих птахів є
африканська велика дрохва, що
мешкає
в
Північно-Східній
і
Південній Африці, і дудак, що мешкає
в Європі і Азії. Є достовірні дані про
дудака вагою 18 кг, хоча є й
непідтверджені відомості про самця
дудака вагою 21 кг, підстреленого в
Маньчжурії, який був дуже важкий,
щоб літати.

Фесенко, Г.
Велика Очеретянка -- господарка очеретів [Текст] / Г. Фесенко
// Біологія і хімія в школі. - 2008. - № 4. - С.56.

Найшвидший бігун серед птахів:
Найшвидшим у світі птахом визнаний
африканський
страус,
який,
незважаючи на велику масу, може в
разі необхідності розвивати швидкість
до 72 км / год.

Птах – найшвидший літун:

Спостереження, схоже, підтверджують,
що
сапсан
здатен
розвивати
максимальну швидкість до 200 км / год,
коли він каменем кидається вниз з
великої висоти, захищаючи свою
територію або полюючи на птахів у
повітрі.

Ворона чорна

Фесенко, Г.
Поряд із гавою не лови гав /Сіра ворона
// Науковий світ. - 2007. - № 11. - С.18-19.

Птах – найшвидший плавець:
Папуанський пінгвін може пливти
зі швидкістю до 27 км / год.

Найстаріший на світі птах:

Понад 80 років прожив самець
великого жовточубого какаду на
прізвисько Коки, який помер у
Лондонському зоопарку в 1982 р.
Це максимальний вік серед птахів,
встановлений
з
абсолютною
достовірністю.

Пам’ятайте, ви можете змайструвати шпаківні – і птахи щиро віддячать вам за
допомогу, знищуючи шкідників. Ніколи не руйнуйте гнізд – і їхній спів буде
звеселяти вас завжди! Охороняйте і дбайливо ставтесь до братів наших
менших! Не забувайте: найдорожча для пташки-воля.

