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🦜
Куди птахи літають у 
відпустку?

🌅 Міграція птахів — одне з найбільш захопливих і дивовижних явищ. 
Мільйони пернатих щороку здійснюють перельоти на місця зимівлі, 
іноді рекордно далекі, а весною долають той самий шлях назад.

Ми дізналися про міграцію європейських птахів, зокрема 
українських

Коли починається міграція? 

Процес міграції тривалий, адже у птахів немає 
навігатора з GPS чи програми яка буде їм 
підказувати, тож вони підлаштовують свій 
графік до довжини дня й локальних умов — 
погоди та харчів. Деякі птахи, як от зозулі та 
вивільги можуть вже відлетіти, ластівки та 
серпокрильці ще мігрують, а гуси та журавлі 
полетять пізніше.

Мігрують не всі птахи. Деякі залишаються у нас на 
зиму. Насамперед цей вибір пов'язаний із їжею — 
якщо взимку птах може прогодувати себе, то він 
може залишиться.



Куди птахи літають у відпустку? 2

Куди летять птахи?

Насправді хто куди. Лебеді-шипуни та 
багато качок скупчуються на великих 
водоймах і можуть взагалі далеко не 
летіти, або й навіть залишатися на 
зиму. Журавлі можуть летіти на 
Близький схід, а кулики, плиски та 
одуди летять аж до Африки, білі 
лелеки — на південь Африки.

Як їм це вдається?

🗺 Навігація — це таємниця птахів, яку лише зараз відкривають науковці.

🦤 Летіти довго. Птахи мають бути сильними й мати достатньо жирових 
запасів для тривалого перельоту.

💨 Повітряні потоки. Деякі птахи використовують сприятливу погоду, щоби 
витрачати менше енергії. Для цього ж вони летять ключем.

🦊 Захист від хижаків. Деякі дрібні птахи мігрують вночі!
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🦜
Dokąd ptaki lecą na wakacje?

🌅 Wędrówki ptaków to jedno z najbardziej intrygujących i zadziwiających zjawisk. Co roku 
miliony skrzydlatych dokonują migracji do miejsc zimowiska, czasem rekordowo dalekich, a 
wiosną pokonują tę samą drogę z powrotem.

Zdobyliśmy wiedzę o wędrówkach ptaków europejskich, w tym ukraińskich

Kiedy zaczynają się migracje?

Proces migracji jest długotrwały, ponieważ ptaki nie mają 
nawigatora z GPS czy aplikacji, która by podpowiadała im 
drogę, dlatego przystosowują swój harmonogram do długości 
dnia i warunków lokalnych — pogody i pokarmu. Niektóre ptaki, 
na przykład, kukułki i wilgi już odleciały, jaskółki i jerzyki jeszcze 
wędrują, a gęsi i żurawie odlecą dopiero później.

Nie wszystkie ptaki wędrują. Niektóre z nich pozostają u nas na 
zimę. Taki wybór przede wszystkich jest związany z dostępnością 
pokarmu — jeśli ptak zdoła się wyżywić, to zostanie.

Dokąd ptaki lecą?

Tak naprawdę każdy w inną stronę. Łabędzie 
nieme i wiele kaczek gromadzą się na dużych 
rzekach czy jeziorach i mogą nie lecieć daleko 
albo w ogóle pozostać na miejscu. Żurawie mogą 
polecieć na Bliski Wschód, a kuliki, pliszki i dudki 
lecą aż do Afryki, bociany białe — na południe 
Afryki.
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Jak im się to udaje?

🗺 Nawigacja to tajemnica ptaków, którą naukowcy odkrywają dopiero teraz. 

🦤 Lot trwa długo. Ptaki powinny być silne i mieć wystarczająco dużo zapasów tłuszczu dla długiego 
lotu.

💨 Prądy strumieniowe. Niektóre ptaki wykorzystują sprzyjającą pogodę, żeby zużywać mniej energii. 
Dlatego też lecą w kluczu.

🦊 Obrona przed drapieżnikami. Niektóre małe ptaki wędrują w nocy!

Слова:

Навігація — Nawigacja

Таємниця — Tajemnica

Птах — Ptak

Науковець — Naukowiec

Відкривають — Odkrywają

Зараз — Teraz

Куди — Dokąd

Літати — Lecieć

Відпустка — Wakacje

Речення:

Навігація — це таємниця птахів —

Nawigacja jest tajemnicą ptaków.

Навігація — це таємниця птахів, яку лише зараз 
відкривають науковці — Nawigacja to tajemnica
ptaków, którą naukowcy odkrywają dopiero 
teraz.

Куди птахи літають у відпустку? — Dokąd ptaki 
lecą na wakacje?


