
 

 

На Оболонській набережній гинуть лебеді 

В парку «Наталка» оселились лебеді - білосніжна краса! Лебеді!!!  Вони, ніби 

білі човники, гойдаються на хвилях Дніпра,- це просто неймовірно дивовижне 

видовище! Ця краса наскільки зворушує, вона, ніби очищує від всіх проблем 

світу… У такі хвилини,- хвилини якогось дитячого, такого всепоглинаючого 

щастя, наскільки гостро відчуваєш, яке прекрасне життя!!!! Але! Небезпека 

чатує на лебедів на кожному кроці у вигляді холоду, голоду та неправильного 

годування. 

І небайдужі люди, прогулюючись, несуть крихти хліба, щоб підгодувати 

лебедів та качок. Наче і добро, а по факту – суцільна шкода. Не можуть люди 

просто залишити природу в спокої. Величезна тяга її знищити своїм 

втручанням. Не можна  вмовити "спасателів" відчепитися від птахів. 

Припинити заклики про "горсточку" їжі для "голодуючих". 

Одне з припущень масового мору - інфекція у птахів. Місцеві мешканці 

вважають, що птахи загинули через неправильну годівлю хлібом.  

 

 

За свідченнями орнітологів, лебеді належать не до мігруючих видів птахів (тих, 

які відлітають наприкінці літа – на початку осені далеко на південь), а до 

кочових. Далеко вони не відлітають, але протягом холодного сезону 

переміщуються на певні відстані в пошуку місця, придатного для тимчасового 

перебування. Деякі самці не відлітають на зимівлю, щоб навесні першими 

зайняти кращі місця для гніздування, йдуть на усвідомлений ризик. Не відлітає 

і ослаблена, хвора частина лебедів. Орнітологи вважають, що таким чином 

підтримується в популяції здоровий генофонд. Велику роль зіграла і зміна 

клімату, що супроводжується теплими зимами. І навіть у випадку, коли раптова 

зима застала безпечних птахів, ще й в грудні триває їх міграційний період і тоді 

вони перелітають в теплі краї, без зусиль долаючи по 300 км в день. 

 Варто також сказати про специфічний кровообіг у птахів, який є 

відмінним від нашого. Це дає змогу зовсім не мерзнути навіть за сильного 

морозу, та дозволяє сидіти на кризі, не відчуваючи дискомфорту. 

Як зрозуміти, що лебедю потрібна допомога:      

 -        в першу чергу в небезпеці самотні лебеді з явними травмами крил, які 

не можуть злетіти або впали далеко від водойм;     

 -        допомога потрібна лебедю, який довго перебуває на повністю 

замерзлому озері чи в ополонці, що швидко замерзає розміром менше ніж 2х2 

метри;    

 -        перевірте, чи зможе птах злетіти: налякайте його голосним звуком 

або кинутою гілкою. Робіть це тільки в світлий час доби, так як в сутінках або 

темряві злетіла пташка буде дезорієнтована і не зможе знайти дорогу назад; 

 -        група лебедів з трьох і більше особин навіть на льоду, швидше за все, 

просто відпочиває між перельотами і незабаром переміститься на незамерзаючі 

водойми.   



Отже, птахам взимку холод не страшний – складніше їм перенести голод. В 

пошуках корму лебеді, власне, і кочують.      

  

Як краще нагодувати птахів, щоб не завдати їм шкоди. Ділимося з вами 

інформацією  

Лебедів категорично не можна годувати хлібом! Він викликає бродіння у 

шлунку і, як наслідок -  розлад, ослаблення, хвороба. 

Підгодовувати лебедів можна тільки певним набором продуктів: 

 - різні зернові, але бажано не тверді, а злегка відварені. Наприклад: перлову 

крупу, ячмінь, овес, просо, пшеницю, вівсянку. Особливо корисними будуть 

пророщені зерна пшениці. 

- овочами (морквою, капустою, салатом та картоплею).  

Їжа має бути достатньо дрібно нарізаною, щоб птах міг її проковтнути. Якщо у 

вас пшеничні крупи, обов’язково попередньо потрібно крупу запарити та дати 

прохолонути. 

 

Ми повинні пам’ятати, що допомагати необхідно, не нашкодивши птахам та не 

нехтуючи власною безпекою. 


