Різнобарвний світ Пеліканів

Пелікани живуть на всіх
материках планети, окрім
Антарктиди, і налічують їх 8 видів
Пелікан улюблений птах багатьох
народів, з ним пов'язують багато
легенд і символів. Наприклад:
- в геральдиці європейських країн
пелікан символізував самовіддану
батьківську любов;
- у християн деякі народи
зображували Ісуса Христа в
іконографії в образі пелікана;
- у мусульман пелікан - священний
птах, адже, за переказами, цей
пернатий гігант переносив в дзьобімішку каміння для зведення святинь в
Мецці;
- в Скандинавії пелікан є символом
донорства - завдяки легенді про те, що
ці птахи роздирають дзьобом свої
груди і вигодовують пташенят власною
кров'ю. Насправді, ймовірне
походження легенди – забарвлення
пір’я рожевих пеліканів

Pelicans live on all continents
except Antarctica and have 8
species
Pelican is a favorite bird of many nations,
it is associated with lots of legends and
symbols. For example:
- in the heraldry of European countries,
the pelican symbolized selfless paternal
love;
- among Christians, some people
depicted Jesus Christ in iconography as
a pelican;
- the Muslim believed the pelican - a
sacred bird, as according to legend this
feathered giant carried in his beak stones
for the construction of shrines in Mecca;
- in Scandinavia, the pelican is a symbol
of donators - thanks to the legend that
these birds tear their breasts with beaks
and feed the chicks with their own blood.
However, the probable origin of the
legend is the coloring of pink pelican
feathers
прослухати голоси Пеліканів
to listen Pelicans' voices
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Кучерявий пелікан (Pelecanus crispus, The Dalmatian Pelican)

Довжина тіла птаха сягає 1,8 м, а вага до 14 кг. Розмах крил аж до 3 м дозволяє
піднімати птахів до 3 км в небо. Великий̆ дзьоб-міхур вміщує до 3 відер риби.
Характерною ознакою цього птаха є пір'я на потилиці, часом доволі довге —
через це він і отримав свою українську назву. Всього у світі налічується близько
5-7 тисяч пар. Мешкає від Південно-Східної Європи до Центральної Азії,
гніздяться тільки в 12 країнах. Близько 100 птахів проводять літо в українській
частині дельти р. Дунай, але гніздяться тільки близько 7 пар. Гніздяться вони
серед водної рослинності на напівплаваючих або земних острівцях.

The Dalmatian pelican (Pelecanus crispus)
Length of body reaches 1,8 m and weight up to 14 kg. The wings sweep is about 3m
able to lift the bird up to 3 km. A spacious beak can contain up to 3 buckets of fish. A
characteristic feature of this bird is the feathers on the back of the head, sometimes
quite long - because of this he got his Ukrainian name (Curly Pelican). The global
population is about 5-7 th. of breeding pairs. They live from Southeast Europe to
Central Asia, breeding in only 12 countries. Nearly 100 birds spend summer in the
Ukrainian part of the Danube Delta, but breed only about 7 pairs sporadically.
Nesting amongst aquatic vegetation on semi-floating or earthen islands
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Рожевий пелікан (Pelecanus onocrotalus, The Great White Pelican)

Пір'я дорослого птаха біле з рожевим відтінком. Махові пера крил чорні з білими
стрижнями, при цьому другорядні махові світліші за першорядні. Навколо ока є
неоперене кільце жовтого або сірого кольору, що змикається з неопереною
вуздечкою. Окрім навколоочного кільця та вуздечки, неоперені також лоб та
основа нижньої щелепи, а також, як у всіх пеліканів, горловий міхур.

The Great White Pelican (Pelecanus onocrotalus) also known as the eastern
white pelican, rosy pelican or white pelican
The plumage is predominantly white except on remiges, with a faint pink tinge on the
neck and a yellowish base on the foreneck. The primary feathers are black, with
white shafts at the bases, occasionally with paler tips and narrow fringes. The
secondary feathers are also black, but with a whitish fringe. The upperwing coverts,
underwing coverts, and tertials are white. The forehead is swollen and pinkish skin
surrounds the bare, dark eyes having brown-red to dark brown irides. It has fleshyyellow legs and pointed forehead-feathers where meeting the culmen.
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Сірий або плямистодзьобий пелікан
(Pelecanus philippensis, The Grey Pelican)

Мешкають у Південній та Південно-Східній Азії.
Визначною рисою виду є темно-сірі плями на дзьобі, які, як і рожевий відтінок в
оперенні, з'являються протягом шлюбного періоду

The Spot-billed pelican or Grey pelican (Pelecanus philippensis)
They live in South and Southeast Asia.
A distinctive feature of the species are dark gray spots on the beak, which, like the
pink hue in the plumage, appear during the mating season
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Американський білий пелікан (червонодзьобий, рогодзьобий)
(Pelecanus erythrorhynchos, The American White Pelican)

Мешкає на території Північної Америки. Під час шлюбного сезону на середині
верхнього дзьобу утворюється плаский вертикальний гребінь жовтогарячого
кольору і зазвичай приблизно трикутної форми. Цей гребінь притаманний тільки
цьому пелікану, і є характерною ознакою виду

The American white pelican (Pelecanus erythrorhynchos)
It breeds in North America, moving south and to the coasts, as far as Central
America and South America, in winter.
In the breeding season, there is a laterally flattened "horn" on the upper bill, located
about one-third the bill's length behind the tip, bright orange. It’s a unique feature of
this pelican and a characteristic feature of the species
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Рожевоспинний пелікан (Рудий або Африканський)
(Pelecanus rufescens, The pink-backed pelican)

Найменший пелікан зі всіх і найбільш мовчазливий, він дуже рідко видає звуки
і це лише тихе рокання або шипіння.
В основному рожевоспинні пелікани мешкають у Південній та Центральній
Африці

The pink-backed pelican (Pelecanus rufescens)
The smallest pelican of all and the most silent, it very rarely makes sounds and it's
just a soft murmur or hiss.
Mostly pink-backed pelicans live in Southern and Central Africa
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Австралійський пелікан
(Pelecanus conspicillatus, The Australian pelican)
є найбільшим на цьому континенті літаючим птахом. Зустрічається практично
на всій території Австралії, Папуа Нової Гвінеї та в Західній Індонезії. Розмах
крил від 2.5 до 3.4 метри; вага від 5 до 6.8 кг (зареєстрований рекорд - 8.2 кг);
довжина тіла 1.6 - 1.9 метри; довжина дзьоба 40-50 см. Цей вид занесений
до Книги рекордів Гіннеса як птах з найбільшою довжиною дзьоба відносно
довжини тіла.

The Australian pelican (Pelecanus conspicillatus) is widespread on the
inland and coastal waters of Australia and Papua New Guinea, also in Fiji, parts
of Indonesia and as a vagrant in New Zealand. Its wingspan is from 2.5 to 3.4
meters; weight from 5 to 6.8 kg (registered record - 8.2 kg); body length 1.6 - 1.9
meters; beak length 40-50 cm. This species is listed in the Guinness Book of
Records as the bird with the longest beak relative to body length.
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Перуанський пелікан (Pelecanus thagus, The Peruvian pelican)
Поширений вздовж західного узбережжя Південної Америки. Пелікан
перуанський — великий птах вагою 7-7,5 кілограмів. Завдяки такій вазі він є
найбільшим літаючим птахом в Південній Америці. Має темне оперення із
світлими полосками. Стійкою ознакою виду є наявність хохла з видовжених
пір'їв на потилиці.

The Peruvian pelican (Pelecanus thagus)
It lives on the west coast of South America. The weight of the bird is 7-7.5 kilograms,
It is biggest flighting bird in the South America. These birds are dark in colour with a
white stripe from the top of the bill up to the crown and down the sides of the neck.
They have long tufted feathers on the top of their heads.
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Бурий пелікан (Pelecanus occidentalis, The Brown Pelican)

Особливістю є вміння пірнати під воду, щоб вполювати там рибу. Практично
ніколи не зустрічається на прісних водоймах. Поширений на
узбережжі Мексиканської затоки, Атлантичному та Тихоокеанському
узбережжях США, Тихоокеанському узбережжі Південної Америки на південь
до північних районів Перу та на островах Карибського моря

The Brown Pelican (Pelecanus occidentalis)
A unique feature of the brown pelican is the ability to dive underwater to catch fish,
and it is almost never found in freshwater. The brown pelican is distributed along the
Gulf Coast, the Atlantic and Pacific coasts of the United States, the Pacific coast of
South America, south to northern Peru, and the Caribbean islands
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Новозеландський пелікан
(Pelecanus novaezealandiae, New Zealand Pelican)

Відповідно до анатомічної реконструкції, Новозеландський пелікан мав вагу
близько 12 кілограмів. Ймовірно зник разом із моа під час мисливства на
нього.

New Zealand Pelican (Pelecanus novaezealandiae)
According to the anatomical reconstruction, the New Zealand pelican weighed about
12 kilograms. Probably disappeared together with the moa while hunting for him.

Основні глобальні загрози для Пеліканів /
Main global threats for Pelicans
осушення водних територій та
обробка землі землеробами

the drainage of wetlands and land
development

неспокій та шум від діяльності
людини

disturbance by human activity

вилов та браконьєрство
виснаження рибних запасів
повені та інші коливання рівня води
зіткнення з електричними лініями
спалахи пташиних хвороб
небезпека для гнізд та пташенят від
хижаків-ссавців

persecution and poaching
depletion of fish stocks
high water level fluctuations
collision with power lines
outbreaks of epizootics and
mortality caused by cyanotoxins
danger to nests from
mammalian predators

Тузлівська Амазонія
створена за підтримки
Благодійного Фонду "Peli can live"
з метою забезпечення умов для
гніздування рідкісних видів птахів та
створення можливості для зростання їх
географічних популяцій
- збудовано штучний острівплатформу, що ізольований від
берегу водною лінією, забезпечуючи
неможливість досягнення гнізд
хижаками;
- зведено об’єкти для спостерігачів за
птахами: “камуфльоване” бунгало та
оглядові вежі;
- збудовано та оздоблено
еко візит-центр з сонячною
міні-електростанцією;
- налаштоване відеоспостереження;
- встановлено міні-метеорологічну
станцію;
- створено умови для кемпінгу.

Tuzlivska Amazoniia
created with the support of
the Charity Foundation "Peli can live"
with the purpose to assure favorable
conditions for breeding of the rare birds
species and allows to growth their
geographical population
- constructed the artificial island in a
form of platforms isolated from
mainland within a water line, assuring
impossibility to reach nests by
mammalian predators;
- constructed facilities for birdwatchers:
“camouflaged” bungalows and
observation towers;
- constructed and decorated small eco
visit-center, including the mini-solar
energy system;
- video surveillance launched;
- mini-meteorological station launched;
- provided camping facilities.

збережіть собі посилання, щоб завжди мати
можливість насолодитись красою райського
куточку українського Причорномор'я
do not hesitate to save the link to always be able to
enjoy the beauty of the paradise of the Ukrainian
Black Sea Coast

ідилія Тузлівської Амазонії (пелікани)
idyll of Tuzlivska Amazoniia (pelicans)

птахи Тузлівської Амазонії
birds of Tuzlivska Amazoniia

