
Інформ-досьє «Цікава біологія» 

Є. Гуцало «У гаї сонце зацвіло»      

Одного разу, помітивши, що по грядках 

сторожко ходить лелека, ти аж затремтів од 

збудження і пильно стежив, як, цибатий, 

він задирав високо голову, ніби очікував на 

щось із пустельного неба… Коли стрибнув 

поміж огірків, а потім полетів, ти щодуху чкурнув на город. Ось тут він никав, 

за грядкою цибулі, ось тут пройшовся, за капустами… Де ж немовля, чому не 

видно? Адже ти перший прискочив на город, ніхто з жінок — ні мати, ні 

сусідки — не встигли тебе випередити. Може, нині не приніс, а принесе 

завтра? 

Ти вірив — і не вірив у те, що лелеки приносять немовлят. Не вірив, бо, 

коли старші розказували про це, в їхніх очах ти бачив лукавий усміх. 

 А вірив, бо де ж інакше могли братись діти?  

Тільки з отієї таємничої невідомості, з якої з’являлись лелеки й куди 

вони зникали і яку не можна було побачити в найбуйнішій уяві. 

Завжди в своєму селі (а також у лузі, в 

полях) приглядався до лелек. Як вони літають, як 

ходять. Слухав, як вони клацають дзьобами, наче 

дерев’яними, коли розмовляють.  

Здавалось, вони втаємничені в дивовижний 

світ, куди тобі заказано й позирком одненьким 

проникнути. Здавалося, знають те, чого не відає 

жодна людина.  

Дивовижні, таємничі птахи!  

Ну хіба ж можна було не зачаруватися вами в польоті, хіба можна було 

не думати про вас, не стежити, намагаючись підгледіти, як то вам удається — 

носити та й носити немовлят по всіх дворах? Бо це ж і тебе колись було-

принесено в цей світ на крилах. 



БІЛИЙ ЛЕЛЕКА ‒ ПТАХ, ЯКИЙ ПРИНОСИТЬ ЩАСТЯ ЛЮДЯМ 

Лелеки — птахи, які приносять щастя, їх усі 

люблять. Знаменитий натураліст середньовіччя 

Конрад Геснер «науково обґрунтував» цю 

любов тим, що лелеки наділені «природним 

розумом і розважливістю, почуттям 

справедливості і вдячності. У народі ж просто 

вважали, що лелека приносить щастя. 

Лелеки... З давніх-давен ці птахи були близькими сусідами людей. Там, 

де зводилося житло, неодмінно поселялись лелеки. «Якщо на хаті звів гніздо 

лелека,— казали в давнину,— то в родині має бути лад». Тому, очевидно, з 

такою шанобою ставилися й ставляться люди до цих птахів. 

Є ще одна цікава риса в цих птахів, яка нагадує людську. Це те, як вони 

зворушливо піклуються про свій дім. Гніздо лелеки влаштовують на деревах. 

Поселяються і на дахах будинків: близькість людини їх не бентежить. Навіть 

магістралі не лякають птахів. Гніздо птахи щорічно ремонтують, 

підновлюють. У результаті через 10—15 років гніздо перетворюється на 

монументальну споруду. Воно може слугувати тривалий час. Трапляється, 

лелеки повертаються до свого гнізда щороку упродовж двох десятиліть. 

Гніздо для них — це справжній скарб, який оберігають не тільки батьки, а й 

діти.  

Їдять лелеки молюсків, рибу, ящірок, жаб, 

гризунів. Важливе місце в раціоні птахів 

займають комахи.  

Їхнє життя складне й небезпечне. Лелеки 

живуть у своїх гніздах просто неба. Важко 

сказати, що їм легше долати — вітри, дощі чи палюче сонце. Батьки стійко 

долають усі примхи природи. Лелеки по черзі (самка — вдень, а самець — 

уночі) насиджують яйця. Ніколи гніздо не залишається без нагляду. Потім 

також дружно турбуються про пташенят — поять їх, приносячи воду в 



дзьобах, під час спеки влаштовують, душ, 

поливаючи їх водою. Головне для них — 

зберегти малечу. Лелека в спеку годинами стоїть 

непорушно над гніздом, розкинувши крила, 

захищаючи своїх дітей. Уночі, в холодні дні та 

під час дощу самичка сідає в гніздо й зігріває 

малечу своїм пір'ям, мов ковдрою. І, звичайно, годують їх. А це заняття 

нелегке. Прожерливі лелеченята постійно вимагають їжі, і батьки від зорі до 

зорі носять їм корм. 

Так, люди з особливою симпатією ставляться до лелек не тільки за їх 

зовнішню красу, а й за те, що вони віддані, люблячі батьки й вихователі своїх 

пташенят. Діти, часто в народі долю цих птахів порівнюють з долею людей. 

Лелеки ‒ птахи мовчазні, майже не здатні видавати звуки.  Але без 

«мови» не проживеш. Лелеки знайшли вихід: постукуючи одною половинкою 

дзьоба об другу, вони видають найрізноманітніші звуки — дзвінкі й глухі, грізні 

й ліричні. Навіть лелеченята, які щойно 

появилися на світ, починають щось «лопотіти», 

постукуючи дзьобиками. І розуміють одне 

одного. Правда, тільки птахи одного виду. 

Чорний лелека, наприклад, не розуміє білого.  

Здавна викликала подив у людей здатність 

птахів орієнтуватися у просторі і вдень, і у нічній темряві, безпомилково 

знаходити шлях до свого гнізда, до своєї домівки, іноді на відстані понад сотню 

і навіть тисячу кілометрів. І все-таки для нас, українців, найзнаменитішими є 

лелеки. З цими птахами пов'язані найкращі мрії і сподівання людини. 

 

 


