
Проект «Пернаті друзі»

ЗнайомІ  
незнайомцІ



2 3

ЗНАЙОМІ НЕЗНАЙОМЦІ ПТАХИ МІСТ ТА СІЛ

Звичайна горихвістка має більш барвисте забарвлення – 
у  самців чорне «обличчя» і горло, білий лоб, сірі голова 
і спина, яскраво-руді груди, боки і хвіст. Самки скромно бу-

рувато-сірі, з яскравим рудим хвостом. Має схожу із чорнушкою звичку по-
всякчас смикати хвостом. Птах-дуплогніздник, що мешкає в лісах, парках 
і садах, займаючи дупла, різні порожнини, залюбки заселяє штучні гніздів-
лі. Відкладає 5-8 яєць яскраво голубого кольору.  Без сумніву, звичайна го-
рихвістка – одна з найкрасивіших паркових пташок, і розвішування синич-
ників (вони підходять їй по розміру) може допомогти цій пташці загніздити 
саме біля Вашого житла! 

щоки і горло чорного кольору; 
самки ж сіруватого забарвлен-
ня. Пташка перелітна, повер-
тається з півдня в кінці берез-
ня-квітні.
Дуже рухома пташка, що по-
стійно перелітає з місця на 
місце, і починає співи однією 
з найперших зранку. Гніздую-
чи в щілинах будинків, на го-
рищах, полюбляє співати на 
перилах балконів або 
на деревах під вікна-
ми. У виборі місця для 
гнізд є дуже невибагли-
вою, може селитися навіть 
в трансформаторах чи пе-
ресувних механізмах. Самі ж 
гнізда є доволі громіздкими 
спорудами, сплетеними з 
минулорічних трав, з глибо-
ким лотком, висланим мохом, 
пір’ями тощо. Пта-
шенят буває 4-7, при-
чому птахи встигають 

вивести дві, а то і три клади за 
сезон. 
Основою харчового раціону 
є комахи та інші безхребетні, 
але можуть збирати ягоди та 
інші рослинні корма. Широка 
пристосованість чорнушки дає 
змогу їй змінювати їжу при змі-
ні умов, що і дозволило опану-
вати великі території.

Рід – Горихвістка 
(Phoenicurus)

Родина – Мухоловкові 
(Muscicapidae)

Ряд – Горобцеподібні 
(Passeriformes)

Довжина тіла – 14,5 см

 Вага - 12 – 22 г

Розмах крил – 23 – 26 см

Phoenicurus ochruros

Горихвістка чорна (гори-
хвістка-чорнушка) – но-
вий синантропний вид 

нашої фауни. Ще зовсім нещо-
давно він був мешканцем гір, 
але приблизно з ХVIII ст. почав 
експансію рівнинною Європою. 

Скелі успішно були замінені 
людськими кам’яними будівля-
ми. В Києві на гніздуванні пер-
ші пташки помічені 1921 року. 
Зараз горихвістка-чорнушка 
успішно розселилась майже по 
всій рівнинній Україні і стала 
неодмінним компонентом місь-
ких орнітоценозів, чисельно пе-
ревищивши нашу рідну звичай-
ну горихвістку.
Горихвістка – темно забарв-
лена пташка, з яскраво-рудим 
хвостом, за що і отримала свою 
назву. Співаючи, пташка присі-
дає і сіпає ним. У самців забарв-
лення верху темно-попелясте, а 

Горихвістка  
        чорна
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