
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ АКЦІЇ 

«ДОПОМОЖЕМО ПТАХАМ ЗИМУВАТИ» 

 

Однією з найбільш розповсюджених груп теплокровних тварин є птахи. Вона налічує 

близько 8600 сучасних видів, в Україні – близько 360 видів.  

Птахи мають дуже велике наукове, виховне й естетичне значення. Вони є об'єктами 

наукових досліджень, моделями для вивчення біологічних процесів, чудовою прикрасою 

лісів, полів, лук – невід'ємною складовою частиною рідної природи. 

Урбанізація та руйнівні катаклізми ХХ ст. значно зменшили чисельність пташиного 

населення, хоча сучасна людина, як і раніше, потребує товариства пернатих друзів. Тому на 

сьогодні досить гостро стоїть питання охорони птахів.  

Охороняти треба не тільки рідкісних і зникаючих птахів, а й усіх птахів, у тому числі й 

тих «шкідливих», яких у минулому винищували. У природі немає так званих безумовно 

шкідливих птахів. Пристосовуючись до умов існування, птахи можуть вступати в тимчасові 

суперечності з потребами людини. Отже, вирішуючи долю тих чи інших птахів, треба 

враховувати всі особливості їхнього життя, переглянути всі форми взаємовідносин між ними 

і людьми, для того, щоб в умовах сучасного науково-технічного прогресу знайти можливість 

зберегти світ пернатих не тільки для нинішнього, а для майбутніх поколінь. 

 

Однією з важливих умов збереження птахів є підгодівля птахів у несприятливий час, 

оскільки для птахів голод – одна з основних причин загибелі взимку. Зимові та весняні 

снігопади, обледеніння, природні вороги призводять до загибелі великої кількості птахів. 

Вміло організована підгодівля сприяє не лише виживанню птахів, а також подальшому їх 

закріпленню на гніздових ділянках. Підгодівлею птахів займаються всі, кому небайдужа доля 

птахів. Але не всі, на жаль, знають, як правильно організувати підгодівлю птахів. 

 

Основний час підгодівлі припадає на листопад-лютий. Найбільшої підтримки від нас 

чекають комахоїдні птахи: синички, повзики, пищухи.  

 

Серед найпоширеніших кормів, що можна використовувати для підгодівля птахів 

узимку можна назвати: 

• насіння соняшника (несмажене) дуже люблять снігурі та синиці. Можна трохи 

розтовкти його пляшкою чи качалкою; 

• насіння коноплі - люблять усі зерноїдні птахи; 

• овес - їдять вівсянки та чубаті жайворонки; 

• просо, пшоно - найулюбленіша їжа для вівсянок, жайворонків, синиць та горобців; 

• насіння кавунів - корм для синичок та повзиків; 

• насіння дині - всі птахи полюбляють; 

• крихти сухого білого хліба (чорний не можна ні в якому разі) - корм для багатьох 

птахів; 

• сире несолоне сало, сирі чи варені кістки - улюблені ласощі синиць; 

• ягоди горобини і бузини - улюблені ласощі дроздів; 

• насіння ясеня - ласощі для снігурів; 

• насіння бур'янів (лобода, кропива, кінський щавель) - корм для всіх зерноїдних птахів.  

 

Підгодівля проводиться щоденно. Корм бажано закладати в годівниці в одні і ті ж 

години. Якщо птахи не підгодовують більше тижня вони залишають цю ділянку і 

перелітають в інші місця. 

 



Годівниці 

 

Конструкція годівниці не має суттєвого значення для успішної підгодівлі птахів, 

важливіше щоб в ній постійно знаходився прийнятний для птахів корм. Годівниці бувають 

відкритого та закритого типів. Їх схеми наведено на рисунках. 

* Найпростішої годівничкою є звичайна фанерна дощечка з бортами 3-5 см, її краще 

чіпляти під якимось навісом. З метою більш раціонального використання кормів краще 

робити годівниці з дахом.  

* Годівниці-автомат зручні у користуванні, оскільки в них корм, в міру поїдання 

птахами, досипається. Годівницю-автомат можна зробити з пляшки. 

* Годівниці-курені. Деякі птахи взимку годуються на землі. Це кільчаста горлиця, 

посмітюха, вівсянка звичайна, сіра куріпка. Цим птахам годівниці встановлюють на землі. 

Для цього робиться плескатий дах розмірами 1,5 × 1,5м або 2 × 2 м. або у вигляді куреня, 

відкритого з обох боків на випадок небезпеки. Якщо випадає великий сніг, територію біля 

такої годівниці присипають половою, соломою, корою. 

 

 


