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СПОСТЕРІГАННЯ ЗА ПТАХАМИ

Вивчаємо дива пернатих створінь

ЯК ВИВЧАННЯ ПТАХІВ 
ПОВ’ЯЗАНО З НАШОЮ ВІРОЮ?

В англійській мові деякі 
зграї різних видів птахів 
мають дуже колоритні назви

• Компанія папуг – A company of parrots
• Парламент сов – A parliament of owls
• Принада в’юрків – A charm of finches
• Вечірка сойок – A party of jays
• Облога чапель – A siege of herons
• Зібрання перепелів – A bevy of quail
• Банда (досл. «убивство») круків – 
                                            A murder of crows
• Гамір (досл. «гамірна група») гусей – 
                                            A gaggle of geese

Зовнішня будова типового птаха: 
1 — дзьоб, 2 — голова, 3 — райдужка, 
4 — зіниця, 5— мантія, 6— малі криючі 
крила, 7— крило, 8 — криючі другорядних 
махових, 9 — криючі першорядних 
махових, 10 — надхвістя, 11 — першорядні 
махові, 12 — підхвістя, 13 — стегно, 
14 — гомілково-тарзальні зчленування, 
15 — цівка, 16— пальці, 17 — гомілка, 
18 — черево, 19 — боки, 20 — груди, 
21 — горло, 22 — «вуса»
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• Вони створені Богом, показують 
нам Його «справи чудовні» (Псалом 
144:5).
• Своєю чудовою будовою птахи 
свідчать про свого Творця (Йов 
12:7).
• Небесний Отець знає кожну 
пташину, навіть найменшу – як і 
будь яку деталь Свого Творіння 
(Псалом 49:11); ми ж покликані 
прагнути до Його досконалості 
(Євангеліє від Матвія 5:48).
• Боже Слово часто використовує 
образи різних птахів, щоб передати 
нам важливі знання про нас і 
нашого Творця. Ось лише кілька 
прикладів:

•  (Євангеліє від Матвія горобець
10:29)
• (Євангеліє від Луки 3:22; голуб 
від Матвія 10:6)
•  (Євангеліє від курка-квочка
Матвія 23:37)
• (Приповісті 26:2)ластівка 
• (Євангеліє від Матвія орел 
24:28)

• Нам треба знати тих, про кого нам 
доручено піклуватися (Буття 2:15, 
Приповісті 12:10).
• Насолоджуючись створіннями 
Христа, ми даємо Йому честь і 
хвалу.
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ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ВСІЄЇ СІМ’Ї

Скільки птахів ви впізнаєте?

Всі слова, використані
в кросворді,
є в журналі

«Творець» № 81

Відповіді на кросворд
з журналу

«Твоє Творіння» № 80:

Рід родові буде
хвалити діла Твої
(Псалом 144:4а)

За горизонталлю: 
3. гольджі 4. лізосома 
8. цукор 10. мембрана 
13. білки
За вертикаллю: 
1. ферменти 5. ядро
6. бульбашка 7. інсулін
9. гормони
11. рибосома
12. органели

Найкращий час для спостереження за птахами – період їхньої осінньої 
чи весняної міграції (з кінця серпня по жовтень та з квітня по травень). 
Також зручно вивчати їх рано вранці, коли пернаті найбільш активні.

Усією сім'єю виберіть неподалік свого будинку кілька місць, де вам буде 
зручно спостерігати за крилатими Божими створіннями: це можуть бути 
парк або приміський ліс, лука або берег ставка тощо.

Зручно розташуйтеся на місці, щоб нерухомо провести не менш ніж 
годину. Позначте в записнику своє місцезнаходження, дату, час, 
температуру повітря, опишіть стан погоди. Дотримуйтесь тиші, піднесіть 
до очей бінокль – і спостерігайте. За допомогою бінокля та довідника 
визначте стільки птахів, скільки зможете. Записуйте, як вони поводяться, 
чим зайняті. Спробуйте записати на свій смартфон пташині голоси та 
співи.

Повернувшись додому, упорядкуйте свої записи. Знайдіть в інтернеті 
фотографії упізнаних вами птахів. Після всіх спостережень у вас 
складеться сімейний польовий щоденник «Птахи, з якими ми 
познайомилися».

Устаткування
для спостережень за птахами:

• бінокль
• визначник птахів (книга або 
програма у смартфоні)
• блокнот
• олівещь
• захист для голови та сонцезахисні 
окуляри
• питна вода

КРОСВОРД

За горизонталлю:
1. Кожен повітряний ____ у тілі птаха сполучається з її легенями.
2. Христос створив кістки птахів з повітряною порожниною всередині, щоб знизилась їхня ____.
4. Внутрішня поверхня шлунка птахів замінює їхні _____. 
6. Для польоту птахам необхідна ____, запаси якої вони поповнюють із їжі.
7. _____ – забезпечує термоізоляцію.
8. Сезонні перельоти птахів називаються ____.
9. Пташиний голосовий орган називається ____, що у перекладі з грецької 
означає «подвійна флейта».
10. ____ пір'я дозволяє птиці змінювати напрямок польоту.
За вертикаллю:
3. Деякі ____ відлітають зимувати на рівнини північної Індії.
5. _____ – єдині птахи, які здатні літати задом наперед.
7. ____ Аделі висиджує своїх пташенят під час полярного літа.
9. У птахів найбільше ____ порівняно з розміром тіла.
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