
Цього птаха бачили, напевно, всі, але мало хто знає, що це чорний 
серпокрилець. Особливо добре він знайомий мешканцям міст. Хто не чув 
галасливих зграй серпокрильців, які майорять над вулицями в спекотну 
погоду? Часто їх плутають з ластівками, які, як і серпокрильці, полюють 
високо в небі, ловлячи комах. Проте серпокрилець вдвічі більший, ніж 
ластівка за розміром тіла, а розмах його довгих загнутих наче серп крил 
(звідси й назва) сягає півметра. Дорослі птахи мають темно-буре, майже 
чорне оперення зі світлою плямою на горлі. Молоді птахи мають світліше 
оперення з білуватою облямівкою на перах. Маса серпокрильця 30–60 г. 
Живе ця пташка до 20 років.

Крила серпокрильця заслуговують на особливу увагу. Довгі, вузькі 
і трохи загнуті назад, вони чудово пристосовані до польоту. 

Серпокрилець – один з найкращих літунів. Під час перельотів 
на зимівлю він долає в один бік приблизно 10 тис. км! 

Політ у серпокрильця дуже стрімкий, птах може 
розвивати швидкість понад 100 км/год у 

активному польоті і до 150 км/год в 
„піке”. Це один з найшвидших 

птахів України. Значну частину свого життя проводить у польоті. У 
період гніздування серпокрилець проводить у польоті до 17 годин, а в 
позагніздовий період – ще більше.

Наскільки добре пристосований цей вид до літання, настільки погано до 
ходіння. Лапки серпокрильців завдовжки лише приблизно сантиметр. По 
землі птах пересувається дуже незграбно, повзе на черевці, відштовхуючись 
від землі лапками і допомагаючи собі крилами. Зате чудово почувається 
на вертикальних поверхнях, адже чотири пальці на його ногах повернуті 
вперед і озброєні гострими кігтиками.

Ще одним оригінальним пристосуванням до життя в повітрі є рот 
серпокрильця. Щелепний суглоб розташований далеко за оком, тому 
ротовий отвір птаха є несподівано великий порівняно з видимою частиною 
дзьоба. Це вкрай важливо для полювання за комахами у повітрі. Птахи 
знаходять скупчення комах високо в повітрі і ловлять їх, проносячись з 
розкритим ротом через ці скупчення.
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Візитівка серпокрильця чорного :
Вид – Серпокрилець чорний (Apus apus)
Рід/Підродина – Серпокрилець (Apus)
Родина – Cерпокрильцеві (Apodidae)
Ряд – Серпокрильцеподібні (Apodiformes)

 3 Перелітні птахи.
 3 У серпні залишають Європу, зимують в Африці.
 3 Повертаються в квітні–травні, гніздування триває з травня  

до липня.
 3 Дуже крикливі та компанійські пташки.
 3 Чи не найшвидші серед птахів, здатні розвивати швидкість 

до 200 км/год.
 3 Живляться і п’ють воду на льоту, у повітрі спарюються й 

збирають будівельний матеріал для гнізда.
 3 Селяться переважно в містах і містечках з кількаповерховою

 забудовою, гнізда роблять у стінах будинків.
 3 Як для птахів такого невеликого розміру, сер-

покрильці живуть доволі довго. Деякі пред-
ставники цього виду доживали до 21 року.

В Україну чорний серпокрилець 
(Apus apus) прилітає одним з останніх, 
наприкінці квітня – на початку травня. 
Якщо погода сприятлива і є багато 
корму (комах), то птахи досить швидко 
розпочинають гніздування. Якщо по-

года дощова і холодна, серпокрилець впадає в заціпеніння. Температура 
тіла птаха знижується до 20 °С, сповільнюється обмін речовин. У такому 
стані птах може перебувати без їжі і руху 4 дні. Гнізда в природних умовах 
серпокрильці в’ють на скелях, в дуплах дерев, рідше – в норах. Найчастіше 
гніздяться в населених пунктах у нішах та щілинах стін. Гніздяться колоніями 
від кількох пар до кількох десятків.

Самка відкладає 2–4 яйця і насиджує їх протягом 20 днів. Самець у 
цей час її годує. Від вилуплення пташенят до їхнього вильоту з гнізда 
проходить приблизно 45 днів. Вилетівши з гнізда, пташенята відразу стають 
самостійними і невдовзі першими відлітають до місць зимівлі на південь 
Африки. Дорослі птахи відлітають лише за кілька тижнів після молодих. 

Чорний серпокрилець  – один з найбільш корисних сусідів людини. 
Основу його раціону становлять комарі й мухи. За один день дорослі 
приносять пташенятам до гнізда 40 тис. комах!

Має серпокрилець і ще одну цікаву 
особливість  – він може спати на льоту, і не 
кілька хвилин, а навіть кілька годин, зрідка 
змахуючи крилами.

Ось такий цікавий і корисний вид обраний 
цьогоріч птахом року.

Вони живуть поруч з нами
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