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КВІТЕНЬ

Тобі знадобиться: білий папір, калька, олівець, ножиці, клей, кольорові олівці або фарби.
Що треба робити:
1. Використовуючи фото з газети, виготов з кальки шаблон пелікана.
2. Приклади готовий шаблон до білого паперу і обведи.
3. Виріж макет.
4. Уважно розглянь фотографії рожевого пелікана.
5. Оздоб свою пташку аплікацією (гребінь, крила), намалюй пташці
очі і розфарбуй її.
НАУКОВО-ПОПУЛЯРНА ТЕМАТИЧНА ПРИРОДНИЧА ГАЗЕТА ДЛЯ РОЗУМНИКІВ І РОЗУМНИЦЬ

ТРИВАЄ ТВОРЧИЙ КОНКУРС
„ЗЕРНЯТКА-ІГРАШКИ”

А ти можеш зробити
Зерняток: Лапуню,
Пустунчика і Розумника?

_
РОЖЕВИЙ ПЕЛIКАН
ПТАХ 2015 РОКУ

Привіт
усім розумникам і
розумницям!
Обожнюю читати газету „КОЛОСОЧОК” і раджу усім своїм друзям та
знайомим. Думаю, що всі ми – читачі
найцікавішої природничої газети – є
маленькими зернятками „КОЛОСОЧКА”. Хтось схожий на Пустунчика,
хтось – на Розумника, а дівчатка з косичками та бантиками – на Лапуню. Ці
зернятка оселилися й у мене.
Знайомтесь!
Ганнуся Петренко,
учениця 4-Б класу
НВК „Школа-садок „Софія”
м. Львова

Іграшкові зернятка від Анастасії Мошул (6 років), смт. Крижопіль, Вінницької області.

Відповіді до кросворду „ПЕЛІКАН”:
1. Серпень. 2. Гребінець. 3. Перелітні.
4. Нагніздні. 5. Мішок. 6. Риба. 7. Дунай.
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Цього року Українське товариство охорони птахів вибрало птахом року рожевого пелікана. Ці птахи занесені до Червоної книги України з природоохоронним статусом „зникаючий”. Сьогодні в Україні приблизно 15 тисяч рожевих
пеліканів.
Рожевий відтінок пір’я з’являється у птахів у шлюбному вбранні на третьому
році життя. Молоді птахи мають сірувато-буре забарвлення.
В Україні птах гніздиться лише в Чорноморському та Дунайському біосферних заповідниках. Живуть птахи колоніями, полюбляють острови або густі зарості. Живиться рожевий пелікан переважно рибою. Дорослий птах
на день з’їдає майже кілограм риби. На зиму рожеві пелікани відлітають до Африки. Мандруючи у повітрі, птахи використовують
висхідні потоки і ширяють, не докладаючи великих зусиль.
Основні небезпеки для цих птахів: переслідування
людиною, зменшення кількості місць, придатних для
гніздування та запасів корму. Необхідно зберігати
найбільш цінні водойми на засушливих територіях
шляхом правильного їх використання та зменшити
фактор непокоєння гніздових птахів людиною.
Андрій Бокотей
ЗАГАДКА
У морі купався,
Сухеньким зостався.
Під дзьобом – торбинка,
В торбинці – рибинка.

НАШ ПРОЕКТ „РОЖЕВИЙ ВЕЛЕТЕНЬ”
Це рожевий пелікан.
Не папуга, не баклан.
Його легко впізнати –
Вийшов рибку піймати.
Сам поїв і дітям дав,
Вдало день розпочав.
Надія Зінчук

Своїми творчими доробками та результатами пошукової роботи щодо життя рожевого пелікана з читачами
газети „КОЛОСОЧОК” діляться учні 3-Б класу Львівської
СШ І ступеня № 4 та їхній наставник Савка Неля Юріївна.

• Рожевий пелікан – один з найбільших птахів в Україні, його
маса сягає 11 кг, довжина тіла до 175 см, а розмах крил понад 3 м.
• Самка відкладає 2–3 яйця, які насиджує почергово з самцем.
Через 30 днів народжуються зовсім голі, темно-сірі пташенята. Через тиждень–два пташенята вкриваються пухом. Через 3–4 місяці
вони вже самостійно ловлять рибу і вчаться літати.
• Пелікани мають великий мішок на горлі, що допомагає їм хапати рибу поблизу поверхні води. Крім того, в цей мішок птахи набирають воду, щоб охолодитися у спекотну пору.
• Пелікани полюють зграями. Зграя оточує на воді рибу і плескаючи крильми звужує коло, зганяючи рибу в його центр. Коли здобич збивається в щільну зграю, птахи одночасно занурюють дзьоби у воду і виймають рибу своїми піддзьобними мішками.
• Дзьоб у пташенят маленький і м’який. Батьки годують їх напівперетравленою їжею зі свого горлового мішка.
• Пелікани не вміють пірнати.
• Пелікани легко приживаються і навіть розмножуються в неволі. Їх можна побачити мало не в усіх зоопарках країни.
• Досить часто окремі птахи або пари залітають углиб країни, де
їх можна побачити на різних водоймах. Такі зальоти вглиб континенту спостерігають вже понад півтора століття. У 2014 році їх бачили у Волинській, Вінницькій та Черкаській областях. Зазвичай це
молоді недосвідчені птахи.
• Пелікани – це єдині птахи, в яких є перетинки між усіма чотирма пальцями.
• Пелікани зазвичай вибирають для своїх колоній острови чи
скелі, недосяжні для хижаків.
• Пелікани живуть 50–60 років
• Найдовший дзьоб у пелікана – 51 см, у лелеки – 19 см, у чаплі –
23 см, у жовни чорної – 6,5 см.

Попід дзьобом він мішечок має.
В ньому рибку спійману ховає
Він її несе в гніздечко-дім,
Пташеняткам-діточкам своїм.
Ось як пташенятка підростуть,
Теж до діток рибку принесуть.
Гапон Катя

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
РОЖЕВОГО ПЕЛІКАНА
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1. Місяць, коли рожеві пелікани в Україні досягають максимальної чисельності.
2. „Чуб” у вигляді видовжених та загострених
пер на потилиці рожевого пелікана.
3. Категорія птахів, до якої належать рожеві
пелікани за характером сезонних переміщень.
4. Види птахів, до яких належать рожеві пелікани за ознакою оперення, зрячості та потреби в
батьківській опіці вилуплених з яйця пташенят.
5. Нижня частина піддзьобка рожевого пелікана.
6. Улюблена страва рожевого пелікана.
7. Річка, в дельті якої інколи гніздуються рожеві пелікани на території Україні.

Райони гніздування
Райони зимівель
Постійні неперелітні колонії

