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Символ року 

 Серед птахів символом цього 
року в Україні обрано синицю чубату. 
Цей птах відноситься до родини 
синицевих та ареол поширення цього 
птаха – більша частина Європи.  

З давніх-давен на Русі синиць 
підгодовували селяни, тому, як ця 
пташка знищує величезну кількість 
різних шкідників.  



 Синиця чубата або ж, як її ще 

називають гренадерка, має масу тіла 
10-13 г. Довжина тіла близько 12 см.  

 Дорослий птах від решти 
синиць відрізняється довгим «чубом», 
а молодий — тим, що пера верху 
голови з білою верхівкою.  

 Чисельність в Європі оцінена в 
6,1—12,0 млн пар, в Україні — 75—95 
тис. пар. Спостерігається скорочення 
чисельності популяції. 

 
Чубата синиця 
має ще кілька  

назв - хохлушка 
або гренадерка 

 
 



 
ХАРЧУВАННЯ  СИНИЦІ ЧУБАТОЇ 

 
 Харчування цієї синиці змішане, 
вона однаково часто поїдає як комах, 
зібраних на гілках хвойних дерев, так і 
насіння цих порід. Дорослі чубаті 
синиці харчуються в основному 
комахами, павуками та іншими 
дрібними членистоногими. Значне 
місце в їх харчуванні займають насіння 
сосни та ялини. Шукають корм птиці в 
основному на деревах, а також серед 
лісової підстилки.  



Висиджування малюків 

  До відкладання яєць 
приступають раніше інших видів 
синиць — наприкінці березня — на 
початку квітня. У деяких пар протягом 
року буває два виводки. Другі кладки 
з'являються у червні. Насиджує тільки 
самка протягом 13-15 діб. Після 
вильоту з гнізд ще 23-25 днів молодих 
птахів підгодовують дорослі 



  
Птахів підгодовувати можна: 

- сирим насінням соняшника;  

- просом, вівсом, пшеницею;  

- сушеною горобиною і глодом;  

- несолоним салом;  

- насінням клена і ясена;  

- шишками, горіхами;  

Птахів підгодовувати не 
можна:  

- хлібом;  

- пшоном;  

- смаженим насінням;  

- солоними і копченими 
продуктами.   

 

 
 ЯК ПРАВИЛЬНО ПІДГОДОВУВАТИ ПТАХІВ ВЗИМКУ 

 





Роботи учнів 

















Перша інформація про синицю зустрічається в першому 
законодавчому акті про захист пернатих, де крім неї в 
список корисних мешканців неба включені також шпаки. 
Закон відноситься до 13 століття, де в 1328 році за 
наказом Людовика Баварського заснований «великий 
штраф для будь-якого, хто наважиться вбити синицю - 
самого старанного винищувача комах». 
 Синички занесені до переліку видів, які перебувають під 
опікою Європейського товариства охорони 
навколишнього середовища та охороняються Бернською 
конвенцією про охорону дикої флори і фауни і природних 
середовищ у Європі. 
 



У 1979 році у СРСР випустили поштовий 
конверт із зображенням синиці чубатої 

 



Дякуємо  
за увагу! 


