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часто ми захоплюємося заморськими дивовижами і не здогадуємося, що чудеса природи є й поруч з
нами! Чи знаєте ви, що лелека та вальдшнеп є нашими рекордсменами за
далекістю перельотів? Навесні вони долають по 400–500 км за добу. Власником
найдовшого язика є жовна зелена. Язик цього птаха висувається аж на 14 см
і перевищує довжину дзьоба у чотири рази. Найдовший дзьоб серед наших
птахів має лелека – 19 см.
Кого не запитай про маленьких птахів – відразу згадують про колібрі. Справді,
найдрібніша пташка на Землі – колібрі-бджілка. Завдовжки вона майже 7 см і
масою не більше 2 г. Щоправда, є і крупніші колібрі – масою до 20 г і завдовжки
майже 22 см. Але такі самі дрібні пташки живуть майже біля кожної нашої
водойми! Мова про ремеза, нашу пташину масою не більше 7–11 г. Де там
колібрі змагатися з ремезом у мистецтві будування гнізда! Це гніздо-рукавичка,
гніздо-гойдалка. Ремез підвішує своє житло до надтонкої, але міцної гілочки,
надійно припасовує до неї легкі сухі стеблинки трав, сплітає з них ажурний
щільний каркас, а потім наповнює порожнини пухом верби, тополі, торішніх
суцвіть-качалок рогозу. Неймовірно легка і водночас міцна рослинна повсть!
Найменша пташка у нашій фауні – золотомушка, манюня завдовжки 9 см
і масою 4–6,5 г. Що менша пташка, то швидше вона втрачає енергію. Тому
золотомушка безперестанку шукає поживу, бо за 12 хвилин голодування вона
втрачає третину своєї мізерної маси, а менше, ніж за годину – помре. Не просто
вижити манюсінькій пташині, особливо взимку!
І наша зозуля, на яку звикли нарікати, підкладає яйця в чужі гнізда зовсім не
через легковажність. Вона не може сама насиджувати пташенят, бо несе яйця не
відразу, як інші птахи, а з інтервалом у 1–3 дні. Зозуля – єдиний птах, що
знищує дуже багато волохатої гусені – небезпечних шкідників лісу.

тому

смуги, які наче розчленовують тіло тварини. Звідси його назва – розчленовуюче. Якщо деталі малюнка повторюють за формою або кольором тло,
на якому знаходиться тварина, то деякі частини тіла наче зникають, а інші,
навпаки, окреслюються чіткіше. Малюнки розчленовуючого забарвлення
яскраві і привертають увагу.
Смугасті „піжамки” мають зебри всіх видів. Учені й досі сперечаються, чому
зебри смугасті. Одна з причин – африканські савани, де живуть ці „смугастики”.
Ворог зебри – лев. Він короткозорий і не розрізняє кольорів. Зебри живуть
великими сімейними табунами й у разі небезпеки тікають. Як їм допомагають
смуги? Дуже просто: на відкритому просторі зебри (навіть нерухомі) на відстані ста метрів зливаються з рослинністю, а коли біжать й поготів розчиняються
серед савани. Місячної ночі вони непомітні і на вдвічі коротшій відстані.
Усі художники добре знають: смуги, які розходяться у різні боки, розмивають контур об’єкта. До речі, під час Першої світової війни моряки розмальовували бойові кораблі чорними та білими смугами, щоб завадити ворогу точно прицілитися.
Серед жирафів, як і серед зебр, неможливо знайти двох тварин з однаковим малюнком. У зоопарку ці яскраві тварини привертають увагу. А у
природі їхнє тіло – наче сонячні плямки посеред крон дерев. Це допомагає
тваринам маскуватися.
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Забарвлення багатьох тварин поєднує контрастні за кольором плями і

ЗОЛОТОМУШКА,
УКРАЇНСЬКА МАНЮНЯ
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– Чому ж повернулася, коли там так добре? – відважно запитала крихітка у
хвалькуватої Зозулі.
Зозуля довго мовчав. Не знала, що відповісти маленькій розумниці. А Золотомушка продовжувала:
– Як би там не було цікаво і добре, а мені тут наймиліше. Тут усе моє: і небо,
і ліс, і гори, і моя ялина. А там що – чужина!
– Далеко ще до осені, може передумаєш і захочеш побачити сама усе це.
І з тими словами Зозуля злетіла з ялини. Кому би ще розповісти, що бачила
у далекій Африці? А чим їй ще зайнятися, поки птаство гнізда будує?

(Наукова казка)

По-весняному світило сонце. У наших лісах стало гамірно і весе-

Мирослава Чорна

ЦЕ НАШЕ, І ЦЕ – МОЄ!

а

ичайн

я зв
зозул

ло. З вирію повернулися пташки.
Молода Зозуля, яка вперше повернулася з теплих країв, голосно
розповідала Золотомушці:
– Якої всілякої дивини я там надивилася! Боже мій! У наших
краях такого не знайдеш!
Золотомушка затамувала подих, чекаючи на розповідь. Але невтомно працювала дзьобом, облаштовуючи гніздечко. Весна ж бо!
– От уяви собі нашого коня, але пофарбованого у чорні та білі
смуги. Справжнісінький тобі франт. І нащо це йому, не розумію. Був
би, як наш кінь. Не бачили б його у високій-високій траві ані лев, ані
тигр. А так постійно тривожитися, аби тебе не з’їли.
– А це хто – лев і тигр? – запитала здивована манюня.
– Це велетенські коти.
– Коти? – тремтячим голосом перепитала Золотомушка.
– Ти що, злякалася?
– Та ні, чого б то мені боятися? Повідай. Я уважно тебе слухаю.
І Зозуля захоплено продовжувала:
– Ще я там бачила тварину з довжелезною шиєю. Заввишки вона,
мабуть, з лісникову хату, метрів зо п’ять.
– Ого! – вирвалося Золотомушці.
– А їсть вона, – пояснила Зозуля, – листки з гілок дерев. Ну, так,
ніби наша коза.
Прутка Золотомушка на мить принишкла. І знову
прудко запрацювала дзьобом. Будує собі хатку на вершечку старої ялини, щоб ніхто не турбував та хижаки не дісталися до тонесеньких гілочок. Та на Зозулю
скоса поглядає. Хто-зна, що та надумає у її малесеньке
гніздечко підкинути!..
– Ти чого засмутилася?
– Та ні, тобі здалося. Просто думаю, як то добре, що живу тут, у лісах Карпат, і ворогів не маю.
– Як не маєш? А мороз? – здивовано перепитала Зозуля.
– Та що мороз, коли ти ситий. Ми зимували разом
із синичками. Я й снідала, й обідала, й вечеряла
з ними. Вони – сальце, і я, вони насіннячко, і я.
А ввечері притулимося одне до одного, стара
ялина нас заколише і спимо аж до світанку.
Добре мені було. Не нарікаю.
– Та годі тобі, – недовірливо махнула крилом Зозуля. – В далеких краях і тепло, і їстоньки вдосталь. Усього повнісінько!

r ЗОЛОТОМУШКА ЧЕРВОНОЧУБА включена до Червоної книги України (статус – неоцінений). Охороняється у Карпатському біосферному заповіднику, природному заповіднику „Ґорґани”. Золотомушка жовточуба охороняється Бернською та Бонською конвенціями.
d В Україні гніздяться в гірських місцевостях Карпат та в Криму. Трапляються на Західному Поліссі. Відомі зальоти в різні райони України (Одеська,
Херсонська, Чернівецька, Львівська, Київська області).
d В Україні залишилося 400 пар цих чудо-пташок. Популяція під загрозою
через вирубку лісів, турбування пташок у гніздовий період, зменшення площі старих лісів, знищення комах внаслідок застосування хімікатів. Для збереження цього виду необхідна охорона лісів.

ЗАВДАННЯ ВІД ЛАПУНІ

Прочитай

загадки про золотомушку. Придумай свою загадку про
золотомушку, ремеза або зозулю.
Я у вирій не літаю,
Мужньо зиму зустрічаю.
Хоч мороз, а я співаю,
Добрий люд розвеселяю:
„Сі-сі-сісі-сіт, сі-сі-сісі-сіт”.
Дуже схожа на синичку
Маю добру я сестричку!
Я весела і прудка,
Мила і манюсінька.
Я така, така, така…
мушка, але…золота.

С К ОРОМОВКА
В ІД ПУСТУНЧИКА

Прочитай уважно кілька

разів. Щоразу пришвидшуй
темп читання:
Мошка – вишка,
мошка – вушка,
мушка – сушка,
мушка – мишка,
мишка – мушка –
ЗОЛОТОМУШКА!

r ЗОЗУЛЯ ЗВИЧАЙНА мешкає майже
на всій території України. Птах перелітний.
Зимує у Південній Африці, на півдні Китаю,
Зондських островах.
Зозулине яйце має масу приблизно 3 г,
а у птахів її розмірів маса яйця становить
15 г. І не тільки за розміром і формою, а й за
кольором воно схоже на яйце тієї пташки,
в гніздо якої зозуля підкладає своє!

