
ПТАХИ, ЩО ЇХ
СТВОРИВ ІСУС

І створив Бог... 
всяку пташину крилату 

за родом її.
 І Бог побачив, 
що добре воно.

(Книга Буття 1:21)

Наш Господь Ісус створив 
понад 11 000 видів птахів. 

Його пернаті створіння мешкають практично 
всюди, де тільки можна собі уявити.

Фламінго 
(Phoenicopterus)

Андійський 
кондор 
(Vultur gryphus)

ОЗЕРНІ ПТАХИ

ГІРСЬКІ ПТАХИВчені з’ясували, 
що рожевий колір пір’я фламінго 
залежить від їхньої їжі – креветок, дрібних червоних 
рачків, водорості спіруліні. Всі ціи продукті містять 
кольорові пігменти – каротиноїди. (вони ж роблять 
моркву помаранчевою, а осіннє листя фарбують у 
прекрасні жовто-багряні відтінки).

ПОЛЯРНІ 
ПТАХИ

ПТАХИ УЗБЕРЕЖЖЯ

Пінгвін Аделі 
(Pygoscelis adeliae)

Атлантична 
іпатка
(Fratercula 
arctica)

У гонитві за їжею іпатка пірнає в прибережні 
води. Бог наділив її здатністю утримувати в 
дзьобі одночасно кілька рибин.

Пінгвіни Аделі 
висиджують пташенят 
під час полярного літа 
на прилеглих до 
Антарктиди островах. 
Вони будують свої гнізда 
з дрібних камінців.

БОЛОТЯНІ ПТАХИ

ПТАХИ ПУСТЕЛЬ

Червоноплечий еполетник 
(Agelaius phoeniceus)

Гіла
каліфорнійська 
(Melanerpes 
uropygialis)

Віргінський пугач 
(Bubo virginianus)

Червоноплечий еполетник 
звертається до самочки 
«механічним» хрипким 
покриком, що супровод-
жується булькотюче-
тріскучою руладою:
«онк-ля-рррі!» Великий рогатий (або віргінський) може 

мешкати в різних середовищах. 
У пустелях він гніздиться в розколинах 
скель чи просто на землі.



Ці дві сторінки — 
додаток до № 81, плакат «Птахи»

Світлини та ілюстрації надано:

Flamingo – © ILYA AKINSHIN / Shutterstock
Andean condor – © Iakov Filimonov / Shutterstock
Red-winged blackbird – © FotoRequest / Shutterstock
Gila woodpecker – © Anton Foltin / Shutterstock
Great horned owl – © kojihirano / Shutterstock
Puffin – Boaworm, CC BY-SA 3.0
Adelie Penguin – Jerzy Strzelecki, CC BY-SA 3.0

Dipper – © David R Peter | Dreamstime.com
Blue jay – © Mike Truchon / Shutterstock
Finch – © Eric Isselee / Shutterstock
Avocet – William H. Majoros, CC BY-SA 3.0
Macaw – © Eric Isselee / Shutterstock
Hummingbird – © Mike Truchon / Shutterstock
Pigeon – © Bignai / Shutterstock
Albatross – JJ Harrison, CC BY-SA 3.0
Ostrich – © Aaron Amat / Shutterstock

У більшості птахів — 
чотири пальці на кожній 
лапці. Але страуса 
Господь зробив інакше: 
пальців у нього тільки два. 
Це дуже зручно для бігу 
(а бігає цей нелетючий 
птах зі швидкістю до 70 км 
на годину!)

ПТАХИ 
СТЕПІВ 
І САВАН

ОКЕАНСЬКИ ПТАХИ

ПТАХИ 
МІЛКОВОДДЯ

МІСЬКИ ПТАХИ

ТРОПІЧНІ 
ПТАХИ

ПТАХИ 
ПОМІРНИХ 

ШИРОТ
РІЧКОВІ ПТАХИ

Хто готує для крука поживу його, 
як до Бога кричать його діти, 

як без їжі блукають вони?
(Иов 38:41)

Африканський
 страус 
(Struthio camelus)

Північний королівський 
альбатрос 

(Diomedea sanfordi)

Американський чоботар 
(Recurvirostra americana)

Сизий голуб 
(Columba 
livia)

Червоно-
зелений 
ара (Ara 
chloropterus)

Зебровий діамантник 
(Taeniopygia guttata)

Блакитна сизойка 
(Cyanocitta cristata)

Сірий пронурок 
(Cynicus mexicanus)

Сірий пронурок (його ще 
називають водяним дроздом) 
видобуває собі їжу прямо в річці. 
Ісус дав цьому птахові здатність 
занурюватися під воду і бігати 
дном проти течії в пошуках їжі.

Блакитні сизойки всеїдні; 
їм у їжу годиться 
практично все, 
що їстівне.

Папуги ара харчуються 
горіхами та насінням. Їхні 
шлюбні пари залишаються 
разом на все життя.

Крихітні колібрі 
харчуються нектаром.

Деякі голуби здатні злітати 
нагору зі швидкістю 140 км 
на годину.

Чоботарі харчуються рачками 
та водними комахами.

У альбатроса – 
найширший розмах крил 
із усіх птахів: 
він сягає 3,5 метрів.


