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Як пережити зиму, якщо ти
пташка?

🐦

Восени ще триває міграція птахів: масово летять журавлі, дрібні
горобцеподібні, хижі птахи, гусеподібні та багато інших. ⠀

Чимало птахів замість далекого перельоту
здійснюють кочівлі. Вони не летять тисячі чи
сотні кілометрів, а перелітають від місця до
місця, де є достатньо їжі. Це знайомі всім
синиці та сойки. ⠀

А є види, які й летіти нікуди не хочуть.
Наприклад, повзики роблять запаси насінинок
— букові горішки, насіння граба, клена, насіння
соняшника з годівниці. Сім’я повзиків закладає
цю смакоту у тріщини та борозни кори, у такий
спосіб накопичує продуктові запаси, які
допоможуть їм вижити взимку. Свої запаси вони
захищатимуть від конкурентів. Деякі повзики
можуть кочувати далі. ⠀

Ще є птахи, які прилетять до нас взимку, або
вже з'явилися в Україні. Це чижі, снігурі,
дрозди-омелюхи, омелюхи, деякі види гагар,
лебедів, качок тощо. ⠀

Як пережити зиму, якщо ти пташка?

1

❄

У холодну пору року головне завдання птахів — вижити. Вони майже весь час
витрачають на пошуки їжі, особливо коли сильна холоднеча. ⠀

Якщо ви хочете допомогти птахам пережити зиму, то
можна їх підгодовувати. Але не всім птахам потрібна
допомога. Водоплавні птахи (лебеді та різні види
качок) не потребують підгодівлі. Вони знаходять їжу у
воді, доки водойма не замерзне. Коли водне плесо
вкривається повністю кригою, вони летять у пошуку
іншої водойми. Їм не можна давати хліб чи печиво, але
можна давати зернову суміш, шматочки овочів, салату
та капусти. ⠀

До годівниць прилітають різні види синиць, повзики,
зеленяки, горобці, щиглики, дятли та інші птахи.

‼

Пам'ятайте про три важливі НЕ для годівниць:

1. Не зіпсована їжа (зацвілий хліб чи скисла каша шкідливі для пташок, як і для людей)
2. Не солене (сіль не виводиться з організму птахів й вони гинуть від зневоднення)
3. Не смажене (ніякого соленого арахісу чи насіння) ⠀

✅

Ідеально насипати сире насіння соняшника, гарбуза, ріпаку, арахіс, горіхи.
Можна в сильний мороз вивішати шматочок несоленого сала або масла. ⠀
Годівниці потрібно регулярно мити, як ми миємо посуд. Є випадки, коли
забруднені годівниці стають джерелом пташиних епідемій.
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