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Мандрівка у птахосвіт [Текст] : рекомендац. анотов. список
літ. / уклад. І. Г. Мосієва ; Комун. закл. культури «Донецька обласна
бібліотека для дітей». - Маріуполь, 2020. – 18 с. : іл.

У рекомендаційному анотованому списку літератури
«Мандрівка у птахосвіт» подано матеріал до Міжнародного Дня птахів
(День зустрічі птахів), який проходить щороку в рамках програми
ЮНЕСКО «Людина і біосфера». Видання адресоване дітям молодшого
віку, школярам, освітянам та бібліотечним працівникам і всім, хто
цікавиться пернатими.
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В чарівний день, весняну пору,
Коли струмочки дзюркотять,
Ти підніми голівку вгору —

Птахи із вирію летять.

Надія Красоткіна

Міжнародний день птахів відзначається з 1906 року 1 квітня,
після підписання та набуття чинності «Міжнародної конвенції з охорони
птахів, корисних в сільському господарстві». В якійсь мірі це є і неофіційним
святом орнітологів. Адже кому, як не їм, знати особливості птахів і їх
потребу в нашій про них турботі. Науці відомо більше 10 тисяч видів птахів,
з яких 156 - знаходяться під загрозою вимирання. День зустрічі птахів є
хорошим приводом, щоб привернути увагу громадськості до вивчення і
збереження птахів, а також поширенню знань про них.

З Днем птахів!
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Юні друзі! До вашої уваги рекомендаційний список «Мандрівка у птахосвіт», 
до якого увійшла найкраща література про наших найменших друзів - птахів.

Для читачів віком від 3 до 8 років

Книги

Пізнавальні видання про птахів

Ведер д`Ориа, Паскаль. Соседи по планете [Текст] : для
детей мл. школ. возраста / П. Ведер д’Ориа, А. Жос ;
худож.Ф. Саламбье. – Москва :Махаон, 2001. – 98 с. : ил.

Письменники Паскаль Ведер д`Оріа і Ален Жос
написали для дітей чудову книгу. Завдяки розповідям про
птахів, що живуть поблизу річок і в горах, в звичайних і в
тропічних лісах, читачі зможуть краще пізнати цю частину
живого світу.

Квитка, Олеся. В небе [Текст] / О. Квитка ; ил. М. А.
Пузыренко. – Харьков : Ранок, 2014. – 10 с. – (Мир зверей
для малышей).

У цій книзі знайдете чудові ілюстрації птахів, а
також короткі кумедні віршики, що описують кожну
ілюстрацію. Ця книга зацікавить маленьких читачів та
допоможе їм розвинути пам'ять, мову і навички читання.

Казка про котика та півника [Текст] : укр. нар. казка у
записі Лесі Українки / худож. К. Лавро. – Київ : А-БА-БА-ГА-
ЛА-МА-ГА, 2008 – 26 с. : іл.

Одна з найдавніших і найулюбленіших
українських народних казок про те, як котик спас півника від
лисиці. Видання прикрашають блискучі і по-справжньому
українські ілюстрації Костя Лавра. Книжка отримала Другою
премією в номінації «Дитяче свято» національного конкурсу
«Книга року — 2001».

Казки про пташок
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Моніч, Олександра. Сорока – злодюжка [Текст] : казка /
О. Моніч ; худож. О. І. Курдюмова. – Харків : Ранок,
2018. – 24 с. : іл. – (Моя казкотерапія).

Багатьом з нас притаманні якісь шкідливі
звички. Часто вони нам заважають, ми хочемо їх
позбутися, але, на жаль, не завжди це виходить. Проте
бувають такі звички, від яких страждають інші. Оце вже
лихо! Що трапилося з героїнею казкової історії сорокою
Скрекотухою, ви дізнаєтесь із цієї книжки. Тут є над чим
замислитися...

Нестайко, Всеволод. Пригоди журавлика [Текст] / В.
Нестайко ; худож. В. Скаканді. – Харків : Ранок, 2018. –
112 с. : іл. – (Улюблена книга дитинства).

Життєрадісний журавлик не хоче журитися,
адже народився вельми веселим. Ця риса характеру
допоможе пташеняті у великому місті, куди він вирушає,
щоб визволити друга. Будуть у нього на дорозі і добрі
люди, і добрі тварини, але буде й противний кіт Мордан. І
тут починаються справжні пригоди! Чим все закінчиться?
Читайте обов'язково. А ще майже в кожного героя є своя
пісенька.

Хитрий півень [Текст] : укр. нар. казки / ред. А. І.
Філатова, Н. С. Павловська ; худож. П. Ф.Мрачковська. –
Київ : Інтерпрес ЛТД, 1996. – 320 с. : іл.

У цій збірочці багато різних казок, зокрема про пташок,
наприклад: «Хитрий півень», «Казка про соловейка»,
«Кривенька качечка» та ін. Всі вони цікаві та повчальні.

Чуб, Наталія Валентинівна. Про маленьку пташку [Текст]
/ Н. В. Чуб ; іл. О. Черепанова. – Харків : Ранок, 2018. – 36
с. : іл. – (Серія «Казкотерапія»).

Маленька пташка Міллі була дуже сором`язливою, але
хотіла познайомитися з іншими пташками та мати друзів.
Бабуся подарувала чарівний капелюшок, який допоміг
Міллі справитися з її страхами. Книжечка допоможе
маленькому читачу стати сміливіше і знайти справжніх
друзів.
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Статті про птахів

Вісники весни [Текст] // Карамельки. – 2018. - № 3. – С.
16-17.

З середини березня ми з нетерпінням чекаємо,
коли до нас у садок знову прилетять старі знайомі -
шпаки. Це - милі, веселі птахи, перші перелітні гості,
радісні вісники весни.

Воронько, Платон. Журавлики линуть [Текст] //
Читаночка : вірші та казки : для дошк. та мол. шк. віку /
П. Воронько. – Київ : Веселка, 2008. – С. 11.

Вірші Платона Воронька (1913-1988) стали
улюбленими для багатьох поколінь юних читачів. Осіння
пора збирає журавлів у вирій. Але з приходом весни вони
завжди повертаються. Адже тут журавлі народились. Саме
в рідному краї вони виведуть знову маленьких пташенят.

Воронько, Платон. Наше ластів’я [Текст] // Читаночка :
вірші та казки : для дошк. та мол. шк. віку / П. Воронько.
– Київ : Веселка, 2008. – С. 10.

Ластівки люблять гніздитися в сільській
місцевості під стріхами людських осель. Поет дотепно
розповідає про малих ластів’ят, лагідно навчає дітлахів
бути чемними і добрими, плекає в їх серцях любов до
птахів.

Діти веселки [Текст] // Яблунька. – 2018. -№ 2. – С. 13-14.

Більшість видів райських птахів відомі
передусім завдяки яскравому й різноманітному
забарвленню. Особливо виділяється подовжене й
вишукане пір'я, що простягається від дзьоба, крил, хвоста
чи голови. Дізнайтеся про диво-птахів, які здебільшого
населяють ліси Нової Гвінеї і Європи.
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Дрейер, Эва-Мария. Гнездо у ручья [Текст] // Кто где
живет? / Э.-М. Дрейер. – Москва : Астрель, 2002. – С. 46-
49. – (Тайныживой природы).

Книга розповідає про оселі різних тварин, а ця
стаття про домівку блакитного зимородка. Довідайтеся,
де риють гнізда рибалочки, чим прикривають їх, щоб до
нори не міг підібратися жоден з хижаків.

Дьомкіна, Тетяна. Вінценосний красень [Текст] / Т.
Дьомкіна // Колосок. – 2018. -№ 2. – С. 18-21.

Подорожуючи Африкою, неможливо не
помітити прекрасного птаха - вінценосного журавля.
Пернатий полюбляє селитися біля прісних боліт, на
вологих луках, рисових полях, берегах річок та озер.
Тільки уявіть собі, який дивовижний вигляд він має з
пишним чубчиком золотистого пір’я.

Дьомкіна, Тетяна. Танок фламінго [Текст] / Т. Дьомкіна
// Колосок. – 2018. -№ 8. – С. 20-25.

У статті розповідається про рожевого фламінго,
чому в нього таке забарвлення. Дізнайтеся, скільки видів
їх існує, де селиться та чим живиться.

Єлізарова, Віра. Казка про те, як півень лисицю
перехитрив [Текст] // Дорогою казок / В. Єлізарова. –
Донецьк : ПП «ЦСО», 2008. – С. 217-220.

Казки Віри Єлізарової переносять у
фантастичний світ, де ви зустрінетесь з різними
персонажами. Мандруючи цією казкою, обов’язково
станете на бік півня, якому поспівчуваєте. Книга змушує
замислитися читачів над поведінкою її героїв та зробити
свої висновки. Саме так виховуються характер, сміливість,
щирість людини.
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Забіла, Наталя. Ластівки [Текст] : казки, оповідання,
скоромовки / Н. Забіла // Хрестоматія для позакласного
читання / уклад. Г. Ю. Рогінська. – Харків : Ранок-НТ,
2002. – С. 312.

Оповідання «Ластівки» розповідає про те, як
птахи будують свої домівки та вирощують пташенят.
Хрестоматія містить багато цікавого для малюків —
прислів’я та приказки, вірші та загадки.

Канюка, Я. Звідки походить моє прізвище? [Текст] / Я.
Канюка // Колосок. – 2018. -№ 1. – С. 20-25.

Канюк звичайний є одним із найпоширеніших
хижих птахів України, а тому й відомим для людей. До
того ж, він веде досить відкритий спосіб життя й, через
те, дуже помітний. З метою привернення уваги людей до
нього, Товариство охорони птахів України обрало
канюка звичайного птахом року-2017.

Крижановська, О. Паркові озера [Текст] / О.
Крижановська // Колосок. – 2018. - № 6. – С. 20-25. –
(Екосистеми).

У цій статті йдеться про звичайних птахів, які
водяться на озерах. У долині Феофаніївських озер
оселилося багато їх видів. Дивує біорізноманіття парку,
скільки тут цікавого.

Мандрівки птахів [Текст] // Колосок. – 2018. - № 3. – С. 3
[обкл.].

Багато матеріалу дає змогу вам, діти, ще більше
дізнатися про птахів - вісників весни. Пташки долають
надзвичайно довгий шлях. Вони використовують Сонце та
зірки як компас. Ми все ще намагаємося розгадати, як
птахам вдається так чітко переміщуватися на величезні
відстані.
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Мельник, Тетяна. Пінгвіни [Текст] / Т. Мельник //
Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для
читання в 1, 2 класах серії «Шкільна бібліотека» / уклад.
Т. В. Стус. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – С. 73.

Вірш – казочка, сучасної авторки Тетяни
Мельник, розважить і ненав’язливо навчить наймолодших
школяриків уважному ставленню до навколишнього
довкілля. Ви зможете відкрити для себе птахів з
Антарктиді, які не літають. Відтепер, учні початкових класів
мають цікаву та яскраву хрестоматію для читання.

Сухомлинський, В. О. Будеш із гнізда випадати? [Текст] /
В. О. Сухомлинський // Вогнегривий коник / упоряд. і
передм. О. В. Сухомлинської. – Київ : Знання, 2017. – С.
75-76. – (Серія «Скарби»).

Казка про маленького дятла, який випав з гнізда
та про те, як мама його повчала. Кожна казка, кожне
оповідання цієї збірки, показують вам, читаки, неповторну
красу природи, магічну силу доброти, пробуджують
бажання захистити слабшого, допомогти старшим. Для
дітей молодшого та середнього шкільного віку.

Сухомлинський, В. О. Жайворонок і Сонце [Текст] / В. О.
Сухомлинський // Вогнегривий коник / упоряд. і передм.
О. В. Сухомлинської. – Київ : Знання, 2017. – С. 36. –
(Серія «Скарби»).

Збірка мудрих і повчальних казок, оповідань,
притч, новел, написаних для дітей великим українським
педагогом і письменником Василем Сухомлинським.

Казка про жайворонка, який є символом єдності
Землі й Неба, розповідає, що цей птах - співець
хліборобського поля і небесної блакиті, бо своїм співом
возвеличує хліборобську ниву до небес, а небесну блакить
опускає до хліборобського лану. Вважається, що з
прильотом жайворонка треба розпочинати оранку і сівбу.
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Тропічні дятли [Текст] // Карамельки. – 2018. - № 8. – С.
16-17.

Читайте статтю про тукана, який є найбільшим
представником загону дятлоподібних. Він виділяється
серед інших птахів завдяки екзотичній зовнішності:
нагадує птахів-носорогів, хоча в родинному зв’язку з
ними не перебуває. Дізнаєтеся, чим ще цікавий цей птах.

Для читачів віком від 8 до 12 років

Книги

Бубнов, Михайло. У пташиному царстві [Текст] : наук.-
худож. кн. / М. Бубнов, Ю. Бубнов. – Київ : Веселка,
2001. – 64 с.

Життя більшості птахів пов’язане з лісом, але
вони живуть і у степах, луках і поблизу житла. Дізнайтеся,
як вони ховаються від ворогів, як пристосовані до умов
середовища, яку приносять користь, які з них потребують
особливої охорони. Адже наші пернаті друзі заслуговують
на те, щоб ми постійно дбали про них.

Гензель, Вольфганг. Детеныши животных [Текст] / В.
Гензель ; пер. с нем. Е.Шукшиной ; художеств. ред. О. В.
Налетова. –Москва : Планета детства, 2000. – 64 с. : ил. –
(Тайныживой природы).

Книга розповідає юним любителям природи,
як народжуються і підростають пташенята. Маленькі
птахи ростуть дуже швидко, але потребують частого
годування. Чудова книга з реалістичними ілюстраціями
може бути корисна і цікава всім, хто любить природу.
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Землянських, Ігор. Наші птахи [Текст] / І. Землянських. –
Київ : Богдана, 2004. – 48 с.

У невеликих оповіданнях цієї книги
розповідається про найвідоміші види птахів, які обрали
своїм місцем проживання Україну. Пернаті відіграють
важливу роль у природному середовищі. У житті людини
вони мають велике значення, що виявляється у
величезній ролі птахів у знищенні шкідників сільського
господарства.

Кірні, Брендан. Подорож до дивовижного світу тварин
[Текст] : навколосвітня пошукова експедиція / Б. Кірні ;
пер. з англ. О. О. Лучанінова. – Харків : Ранок, 2018. –64
с.

Разом з чудовою книгою подорожуйте у світ
дивовижних птахів. Відстежте маршрут своєї подорожі на
мапі всередині книжки, познайомтесь з незвичайними
середовищами існування та їхніми унікальними
мешканцями. Насолоджуйтеся неперевершеними
краєвидами різних куточків планети та неймовірними
уміннями птахів маскуватися серед рослин, каміння,
водоростей та навіть пустельних пісків.

Сетон-Томпсон, Ернест. Червона Шийка [Текст] :
оповідання про куріпку з Донської долини / Е. Сетон-
Томпсон ; пер. з англ. Н. О. Мірошниченко ; іл. О.
Черепанова. – Харків : Ранок, 2017. – 48 с. : іл.

«Червона Шийка» - дуже захоплююче
оповідання відомого письменника-натураліста, який
докладно і реалістично описує життя птахів. У книзі
розповідається про куріпку, її дорослішання,
переслідування хижаками і людьми. Історія непроста,
вона не залишить читачів байдужими, змусить
задуматися про складне життя тварин. Книгу
прикрашають надзвичайно зворушливі ілюстрації Олексія
Черепанова й відмінний переклад Надії Мірошниченко.
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Бокотей, Андрій. Припутень – птах 2018 року [Текст] / А.
Бокотей // Колосок. – 2018. -№ 3. – С. 10-13.

Серед птахів символом 2018 року в Україні став
припутень - найбільший голуб, який належить до
мисливських видів. Це лісовий птах, який має схожість з
добре відомим сизим голубом, але помітно більший за
розміром.

Дьомкіна, Тетяна. Кулик-довгоніг [Текст] / Т. Дьомкіна //
Колосок. – 2018. -№ 6. – С. 26-29.

Кулика-довгонога видно одразу. Серед своїх
побратимів його вирізняють непомірно довгі та яскраві
ноги. Він мешкає на водоймах, але не плаває. Ходуличник
може полювати далі від берега, там, куди звичайні кулики
дістатися не можуть.

Дьомкіна, Тетяна. Марабу, або не судіть про птаха за
його пір’ям [Текст] / Т. Дьомкіна // Колосок. – 2018. - №
5. – С. 28-31.

Ви зачаровуєтеся птахами з елегантним
виглядом і мелодійним співом? Що ж, марабу не має ні
того, ні іншого. Птах з рожевою головою та голою шиєю
видається похмурим і жалюгідним. Але, незважаючи на
це, в деяких країнах марабу вважають символом мудрості.

Дьомкіна, Тетяна. Молотоголов [Текст] / Т. Дьомкіна //
Колосок. – 2018. -№ 4. – С. 12-15.

Молотоголов - це птах, голова якого, завдяки
чудернацькому чубчику, нагадує молот. Він
неперевершений будівельник. На будівництво домівки
витрачає декілька місяців. Полюбляє озера, де мешкають
бегемоти та використовує їх широкі спини як мисливську
вежу.
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Дьомкіна, Тетяна. Священний ібіс та його родичі [Текст] /
Т. Дьомкіна // Колосок. – 2018. -№ 9. – С. 30-33.

Цей птах шляхетний. Назву свою дістав тому, що
був священним птахом у Стародавньому Єгипті. Ці птахи
воліють жити в країнах жаркого поясу. Прочитавши цю
статтю, довідаєтеся про ібісів багато цікавого.

Занесені до Червоної книги [Текст] // Природа рідного
краю : для дітей серед. шк. віку / авт.-упоряд. В. М.
Скляренко, М. О. Панкова. – Харків : Основа, 2011. – С.
299-304. – (Дитяча енциклопедія).

У книжці розповідається про природу нашого
спільного дому – України. На її сторінках читачі знайдуть
найрізноманітнішу інформацію про птахів, що занесені до
Червоної книги.

Танчо – танцюристи [Текст] // Яблунька. – 2018. -№ 3. – С.
19.

Японський журавель живе на болотах Японії, а
також на берегах річок Амур та Уссурі. Збираючись у зграю,
танчо граціозно змахують крилами та виконують різні
красиві піруети. Захоплення танцями закладено у птахів
природою.

Для читачів віком від 12 до 18 років

Книги

Бёме, Лев Борисович. Жизнь птиц у нас дома [Текст] / Л.
Б. Бёме. – 3-е изд. – Москва : Лесная пром-сть, 1986. – 152
с.

Ця книга розповідає практично про всі види
пернатих, яких можна утримувати в домашніх умовах.
Читачі дізнаються: як треба годувати птахів, як розводити
їх, як обладнати пташину клітку та багато іншого. Видання
розраховане на тих, хто любить пернатих та утримує їх в
домашніх умовах.
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Вегер, Зденек. Разведение волнистых попугайчиков
[Текст] / З. Вегер ; ред. Е. В.Малаханова. – Москва : Лесная
пром-сть, 1987. – 175 с.

У пропонованому читачам виданні узагальнено
кращий досвід по утриманню і селекції хвилястих папужок.
Ця книга - подія в житті любителів чудових птахів та велика
допомога для участі в конкурсних виставках.

Ильичев, Валерий Дмитриевич. Говорящие птицы [Текст] /
В. Д. Ильичев, О. Л. Силаева ; худож. Б. К. Шаповалов. –
Москва : Наука, 1990. – 205 с. : ил. – (Серия «Человек и
окружающая среда»).

Птахи - єдині істоти, здатні імітувати людську
мову. Крім папуг, це роблять шпаки, ворони та інші пташки.
У книзі розповідається про спосіб життя і поведінку
пернатих, що говорять, в першу чергу папуг. Особлива увага
приділяється словнику найбільш видатних балакунів.
Описується нова методика навчання, заснована на
формуванні у папуг асоціацій між словом і предметом.
Багато корисного знайдуть для себе любителі птахів, що
займаються навчанням хвилястих папужок.

Остапенко, Владимир Алексеевич. Попугаи [Текст] / В. А.
Остапенко. – Москва : Эра, 1991. – 48 с. : ил. – (Серия
«Птицы в вашем доме»).

У книзі дається уявлення про унікальних птахів.
Відрізняються папуги від інших пернатих по способу життя
та харчуванню. Видання приділяє увагу їх лікуванню,
розведенню і навчанню імітації людської мови.

Патока, Павел Иванович. Если вы любите голубей [Текст] :
справ. / П. И. Патока; худож. Л. В. Селегей. – Киев :
Урожай, 1991. – 200 с. : ил.

У довіднику викладено методи племінної роботи
з голубами: розведення, утримання, годівля, тренування у
польотах. Як правило, різні породи голубів відрізняються
малюнком польоту, причому кожен різновид має свій
індивідуальний почерк або «візерунок». Дізнаєтеся, як
голуб`ятники вибирають ту чи іншу породу «літунів», з
метою спостереження за красою їх польоту.
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Рахманов, Александр Иванович. Справочная книга по
охране и разведению птиц [Текст] / А. И. Рахманов ;
худож. А. В.Мокиенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев :
Урожай, 1990. – 208 с. :ил.

У довідковому виданні розповідається про роль
птахів у природі та житті людини, даються поради щодо їх
охорони під час проведення сільськогосподарських робіт,
залученню птахів у парки і на присадибні ділянки. Книга
розповідає про утримання та годування кімнатних птахів.

Штястный, Карел. Певчие птицы [Текст] / К. Штястный ;
пер. Фельдмана ; ил. П. Роба. – Прага : Артия, 1986. – 222 с.
: ил.

У цьому виданні представлені відомості про
зовнішні морфологічні і анатомічні ознаки, харчування,
розмноження, класифікацію, чисельність, міграцію співочих
птахів. Вказані причини зниження чисельності пернатих і
заходи, що вживаються з охорони птахів.

Статті

Воронов, Ю. П. Чи каркнула б ворона насправді? [Текст] /
Ю. П. Воронов. // Країна знань. – 2019. - № 4-5. – С. 40-45.
– (Біологія).

Орнітологи з'ясували, що ворони володіють
унікальними розумовими здібностями. Вони часто
обганяють багатьох ссавців та інших пернатих у тестах на
кмітливість.

Де живе білодзьобий дятел? [Текст] // Екологія : я пізнаю
світ : дит. енциклопедія / авт.-упоряд. О. Є. Чижевський. –
Київ :Школа, 2002. – С. 323-324.

У популярній дитячій енциклопедії «Я пізнаю світ» йдеться
про єдність людини і природи, розповідається про
екологічні катастрофи, які сталися і які можуть статися, якщо
люди не виправлять своїх помилок. Білодзьобих дятлів
люди часто знищують заради їх надзвичайно красивої
голови з яскравим чубчиком. Водиться цей дятел на
південному сході Північної Америки, де населяє величезні
простори заболочених лісів.
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Желіба, Т. Обертіння або лелечини [Текст] / Т. Желіба. //
Українська Родина. – 2018. -№ 1. – С. 32-33.

До перших весняних благовісників на Обертіння,
коли ще з полів не зійшов сніг, належать лелекі. Цих птахів
особливо шанували в Україні. Вони вважаються
боголюбними, бо оселяються поруч з людськими житлами.
Лелечина присутність начебто оберігає людину від лиха.

Небо – їхня стихія [Текст] // Тварини : я пізнаю світ : дит.
енциклопедія / авт.-упоряд. П. Р. Ляхов. – Київ : Школа,
2000. – С. 115-256.

Книга присвячена світу тварин. Розділ «Небо –
їхня стихія» розповідає про велике різноманіття птахів:
найбільші пернаті; ті, що не бояться морозу; рожеві птахи;
чаплі; птах-секретар та багато інших. Книжка розрахована
на тих, хто хоче пізнати світ.

Норенко, К. Снігур звичайний [Текст] / К. Норенко //
Паросток. – 2017. -№ 4. – С. 30-31.

Найчастіше за все снігур оселяється в
чагарникових заростях та густому підліску хвойних і
листяних фітоценозів. Оскільки хвойних лісів на континенті
стає все менше, снігурі частіше знаходять притулок у
міських садах і парках, особливо там, де ростуть хвойні
дерева та чагарники, і умови існування наближені до
природних.

Пінгвіни – мешканці холодної Антарктиди [Текст] //
Паросток. – 2017. -№ 4. – С. 33-34.

Від всіх інших птахів пінгвінів відрізняє абсолютно
особлива будова тіла. Форма їхніх тіл обтічна, що ідеально
для пересування у воді. Дізнаєтесь, що дозволяє їм під
водою працювати крилами, майже як гвинтами, та що є
основним «двигуном» у воді.
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Ті, що дали назву авіації (клас Птахи) [Текст] // Тварини :
для дітей серед. шк. віку / авт.-упоряд. Н. Ю. Беспалова,
Ю. Г. Беспалов. – Харків : Фоліо, 2005. – С. 182-201.

Значна частина птахів щороку здійснює дальні
міграції, а багато з них нерегулярно кочують на короткі
відстані. Головними адаптаціями до польоту є утворення
крил та пір'я. Крім того, скелет птахів досить відрізняється
від решти сучасних тварин наявністю порожніх кісток, що
помітно зменшує його вагу. Важливим чинником, що
визначає тип та характеристики польоту, є форма крила.

Фесенко, Г. Китоголов або королівська чапля [Текст] / Г.
Фесенко // Паросток. – 2018. -№ 1. – С. 25-26.

Серед тропічних боліт Східної Африки, що
простягнулися від Судану і Західної Ефіопії до Замбії,
мешкає один з найбільш загадкових і незвичайних птахів
«чорного» континенту – китоголов, або королівська чапля.
Об'єднуючи в собі ознаки відразу декількох птахів - лелеки,
чаплі та пелікана - він залишається власником унікальної
зовнішності, головною прикрасою якого є довгий масивний
дзьоб, який за формою та розмірами нагадує... черевик.

Яцюк, Є. Які птахи зимують на території України [Текст] /
Є. Яцюк // Паросток. – 2017. -№ 4. – С. 35-38.

З настанням зими видовий склад птахів, які нас
оточують, суттєво змінюється. Залишається у нас на
зимівлю значна частина зерноїдних видів птахів та деяка -
комахоїдних. Для багатьох видів, і не тільки водоплавних,
принциповим є доступ до відкритої води, де завжди
можна знайти поживні рослинні частини та все ще
активних комах, рибу. Чому певна кількість видів
залишається у нас на зимівлю, розкаже вам ця пізнавальна
стаття.

Приємного вам читання!
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