МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПТАХІВ
ПРОХОДИТЬ ЩОРІЧНО В РАМКАХ
ПРОГРАМИ ЮНЕСКО “ЛЮДИНА І
БІОСФЕРА ”. І НЕ ВИПАДКОВО
САМЕ В КВІТНІ, АДЖЕ 1 КВІТНЯ
1906 БУЛА ПІДПИСАНА
МІЖНАРОДНА КОНВЕНЦІЯ З
ОХОРОНИ ПТАХІВ.

Основні розділи підручника присвячені
питанням еволюції, походження і класифікації птахів,
морфологічній, функціональній і екологічній адаптаціям,
енергетиці, розмноженню, територіальності, поведінці,
сигналізації і орієнтації, міграціям птахів.
Особливу
увагу
приділено
важливим
напрямкам орнітології, які пов’язані з охороною
навколишнього середовища і птахів, з авіацією. Подано
лекційний курс та методичні вказівки до виконання
лабораторно-практичних робіт з різних розділів
орнітології, які вивчаються студентами вищих
педагогічних закладів освіти. Структура кожного заняття
включає вихідний рівень знань і вмінь студента,
програму самостійної підготовки студента до заняття,
хід заняття, закріплення навчального матеріалу та список
літературних джерел, якими студент може скористатися
при підготовці до заняття.

Орнітологія [Текст] : навчально-методичний посіб. для
студ. природничо-географічних ф-тів педагогічних вузів
/ МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини ;
уклад. Л. М. Містрюкова ; [рец. І. А. Акімов, З. Ф.
Ключко]. – Умань : Жовтий О. О., 2015. – 102, [1] c. : іл.,
фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 100–101.

В
Уманському
державному
педагогічному університеті імені Павла
Тичини створено “Музей зоології імені
Миколи Федоровича Коваля”.

Він
створений
на
основі
матеріалів, зібраних видатними зоологами
Марією Фальтесон, Ольгою Корнієнко,
Катериною
Іщенковою,
Андрієм
Данилюком, Миколою Ковалем, Анатолієм
Ткаченком, Ганною Гончаренко впродовж
останніх 50 років та студентами під час
експедиційних досліджень і польових
практик.

У посібнику наводиться коротка
еколого-флористична характеристика приміських
лісів зони правобережжя Центрального Лісостепу
України,
висвітлюються
біогеоценотичні
особливості формування властивих приміським
лісам
орнітокомплексів.
Окремі
розділи
присвячені розгляду екологічних особливостей
домінуючих та найбільш типових видів птахів та
їх охороні.
Посібник розрахований на студентів
природничих факультетів педвузів, вчителів
біології загальноосвітніх шкіл, юннатів тощо.

Містрюкова, Л. М.
Птахи приміського лісу: дослідження, екологія, охорона
[Текст] : (науково-методичний посібник для студентів
природничих ф-тів пед. вузів) / Л. М. Містрюкова,
М. Ф. Коваль ; МОН України, Уманський ДПУ імені Павла
Тичини. – Умань : АЛМІ, 2003. – 82, [6] с. : іл., табл. – Авт.
зазначено на обкладинці книги. – Бібліогр.: с. 82.

Розповідається про життя птахів, що
населяють Уманський дендрологічний парк
«Софіївка». Описано зовнішній вигляд птахів,
особливості поведінки, гніздування, харчування,
звернуто увагу на екологічне та естетичне
значення окремих видів. Наведено рекомендації з
охорони, зимової підгодівлі і залученню птахів в
парки, лісопарки, сквери, сади. Книга добре
ілюстрована.
Розрахована на широке коло читачів.
Буде корисна численним туристам, які відвідують
дендропарк.

Коваль, Н. Ф.
Птицы дендропарка "Софиевка" [Текст] : (научнопопулярный очерк) / Н. Ф. Коваль. – К. : Изд-во
УСХА, 1990. – 107, [3] с., [8] вкл. л. цв. фотоил. : ил.

ДЕНЬ ПТАХІВ – ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ
РІЧНИЦЯ КОНВЕНЦІЇ, АЛЕ І ЧАС
ПРИЛЬОТУ ПЕРНАТИХ ІЗ ЗИМІВЕЛЬ.
ЗА ТРАДИЦІЄЮ У ЦЕЙ ЧАС В ЇХ
ОЧІКУВАННІ ЛЮДИ РОЗВІШУЮТЬ
ШПАКІВНІ. ПОВЕРНЕННЯ ПТАХІВ
СВЯТКУЄТЬСЯ ТАКОЖ ЯК ПРИХІД
ВЕСНИ. ВПЕРШЕ ЦЕЙ ДЕНЬ СТАВ
ВІДЗНАЧАТИСЯ В СПОЛУЧЕНИХ
ШТАТАХ АМЕРИКИ.

Малочисельний гніздовий і кочовий
вид. Заселяє ділянки вологих лісів і чагарники
поблизу боліт. Гнізда в дуплах дерев, нішах
старих будівель. Гніздиться у травні-червні. У
кладці 10–12 яєць.

У книзі коротко викладені основні
відомості про місця поширення, біології та
народногосподарському значенні найбільш
важливих і цікавих видів птахів, які постійно
або тимчасово перебувають на території
республіки. Особливу увагу приділено
птахам, що знищують велику кількість
шкідливих комах, гризунів та інших
шкідників сільськогосподарських культур і
дерев. Книга добре ілюстрована.
Розрахована
на
працівників
сільського господарства і любителів природи.

Гальченко, П. Ф.
Пернаті друзі [Текст] : [книга про місця поширення, цікаві
особливості життя та повадки птахів] / П. Ф. Гальченко. – К. :
Урожай, 1978. – 194, [6] с. : іл. – Бібліогр.: с. 196. – Алфавітний
покажч. укр. назв птахів: с. 197–198.

ОРГАНІЗАТОРОМ ВИСТУПИВ
ПЕДАГОГ З МІСТЕЧКА ШТАТУ
ПЕНСИЛЬВАНІЯ. НЕЗАБАРОМ
ЙОГО ПІДТРИМАЛА ОДНА З
ПОПУЛЯРНИХ ГАЗЕТ
«ПІТСБУРГСЬКА ТЕЛЕГРАФНА
ХРОНІКА», ЯКА СТАЛА
ПОПУЛЯРИЗУВАТИ ЦЕ СВЯТО.

Орнітологія - наука, яка вивчає
птахів: їх фізіологію, поведінку, здатність
орієнтуватися в часі, просторі і багато-багато
іншого.
Ця книга - захоплююча розповідь
про основні положення цієї науки, що
ґрунтується як на теоретичних викладках, так
і на особистих враженнях, безпосередніх
спостереженнях автора - біолога, педагога,
невтомного мандрівника - над нашими
пернатими сусідами по планеті.

Труфанов, Г. О.
Цікава орнітологія [Текст] : науково-художня книга :
для середнього шкільного віку / Геннадій Труфанов ;
художник Іван Гаврилюк. – К. : Веселка, 1983. –
150, [2] с. : іл.

Перелітний птах. З’являється в березні. Перебування виду пов’язане з
двома типами біотопів: на пн. з вологими лісами, які межують з відкритим
ландшафтом, де тримається багато змій та амфібій; на пд. — з сухими угіддями,
де також зосереджено багато рептилій.

19 БЕРЕЗНЯ 1902 БУЛА
ПІДПИСАНА МІЖНАРОДНА
КОНВЕНЦІЯ З ОХОРОНИ ПТАХІВ,
КОРИСНИХ СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВУ, ЯКА ВСТУПИЛА
В СИЛУ В КІНЦІ 1905-ГО.
РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
ПРИЄДНАВСЯ ДО НЕЇ У 1927 РОЦІ.

Певчие птицы [Текст] / текст К. Штястного ; ил. П.
Роба. – Прага : Артия, 1986. – 322 с. : ил. – Указатель
латинских названий: с. 219–220. – Указатель русских
названий: с. 221–222.

У книзі розглянуто склад і розподіл
птахів світу, причини зміни і збіднення фауни
птахів в різних регіонах і чинники, що сприяють
скороченню чисельності або зникнення окремих
видів. Особливу увагу приділено опису птахів,
включених до Червоної книги. Наведено список
зниклих птахів. Обговорюються заходи, необхідні
для охорони і відновлення рідкісних видів.
Книга особливо корисна для студентів
біологічних і географічних спеціальностей вищих
навчальних закладів. Вона цікава для широкого
кола читачів.

Винокуров, А. А.
Редкие исчезающие животные. Птицы [Текст]
/ А. А. Винокуров ; под. ред. В. Е. Соколова. – М. :
Высшая школа, 1992. – 445, [3] c., [8] вкл. цв. ил. :
табл., схемы. – Библиогр.: с. 424–426. – Указ. русск и
лат. названий с. 427–442.

18 ЖОВТНЯ 1950-ГО В ПАРИЖІ
БУЛА ПІДПИСАНА МІЖНАРОДНА
КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ
ПТАХІВ, ЯКА ПРИЙШЛА НА
ЗМІНУ ДОКУМЕНТА 1902 РОКУ. У
НІЙ ОКРІМ «КОРИСНИХ» ПТАХІВ
НАЗИВАЛИСЯ І ПТАХИ
«ШКІДЛИВІ», ДО ЯКИХ, ЗОКРЕМА,
ПОТРАПИЛИ МАЙЖЕ ВСІ
ЯСТРУБИНІ.

Гніздовий перелітний птах. Прилітає у
кінці квітня — на початку травня. У лісовій смузі
гнізда влаштовує в дуплах; у степовій — заселяє
нори у схилах урвищ, нерідко поряд із
бджолоїдкою звичайною.

Книга
являє
собою
популярне
керівництво
для
любителів
співочих
і
декоративних птахів. У ній викладено багато
корисних відомостей про лов і утримання птахів в
клітках і вольєрах, про біологію, годування і
догляд. Виклад матеріалу є загальнодоступним,
ілюстрований 42 штриховими малюнками, на
яких зображені різні види співочих птахів.
Книга призначена для широкого кола
любителів природи і кімнатних птахів (співочих
та декоративних), для вчителів і школярів.

Бёме, Л. Б.
Жизнь птиц у нас дома [Текст] : (записки птицелова)
/ Л. Б. Бёме ; под ред. Р. Л. Бёме. – Изд. 2-е, исправленное. –
М. : Изд-во Лесная промышленность, 1968. – 180 c. : ил.,
табл. – Библиогр.: в подстрочных примечаниях.

У книзі автор доступно і цікаво
розповідає про особливості птахів як істот, що
пристосувалися до життя в повітряному
середовищі, про значення птахів у природі,
сезонні явища в їхньому житті. Описано характер
харчування,
звички,
спів
птахів.
Охарактеризований видовий склад фауни птахів
заходу УРСР, вказано шляхи поліпшення умов їх
проживання. Значну увагу приділено рідкісним і
видам, що охороняються. У додатку наведено
список птахів, занесених до «Червоної книги»
Української РСР.
Призначена для біологів, працівників
органів охорони природи, вчителів, учнів та всіх,
хто цікавиться рідною природою.

Бондаренко, В. Д.
Внимание: птицы! [Текст] / В. Д. Бондаренко. –
Львов : Вища школа, 1981. – 112, [3] с. : фотоил,
ил. – (Охрана окружающей среды). – Библиогр.: с.
112–113.

З ЦЬОГО ЧАСУ СПИСОК
ПЕРНАТИХ, ЩО ЗНИКАЮТЬ,
ПОПОВНЮЄТЬСЯ — НА ЗЕМЛІ
ВЖЕ ЗНИКЛИ ПОНАД 160 ЇХ ВИДІВ
І ПІДВИДІВ. У ЄВРОПІ ПІД
ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ ПОНАД
50% ПТАХІВ.

Весняна міграція у березні — на
початку травня. Моногам, пари постійні. У
р-ни гніздування повертається з кінця
березня — до початку травня. Оселяється по
заболочених лісах, на великих відкритих
болотах та у заплавах з заростями очерету.
Гніздиться окремими парами, гнізда з
рослинних решток на купинах або сухих
місцинах. Кладка з 1–3 яєць у кінці квітня
— на початку травня, насиджують обидва
птахи. Інкубація близько 30 діб.

У книзі розповідається про значення
птахів у біоценозах і господарстві людини, про
користь птахів, їх залученні, зимової підгодівлі й
охороні. У книзі багато корисних порад: що і як
спостерігати в житті птахів, як організувати
підготовку до проведення шкільного Дня птахів.

Благосклонов, К. Н.
Охрана
и
привлечение
птиц
[Текст]
/ К. Н. Благосклонов. – Изд. 5-е, перераб. – М. :
Просвещение, 1972. – 237, [3] с. : фотоил. –
Библиогр.: с. 233–238.

У польовому визначнику вказані
основні діагностичні ознаки птахів, короткий
систематичний опис 367 видів птахів УРСР
(зовнішній вигляд, особливості поведінки, голос і
т. д.). Текст і кольорові зображення птахів,
доповнюють один одного, дають можливість
визначити конкретний вид в польових умовах без
добування птахів. Вміщено також покажчики назв
птахів українською, російською і латинською
мовами.
Для
студентів
біологічних
спеціальностей
університетів
і
вчителів
загальноосвітніх шкіл, науковців.

Марисова, І. В.
Птахи України [Текст] : польовий визначник
/ І. В. Марисова, В. С. Талпош. – К. : Вища школа,
1984. – 183. [1] с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 176–177.

В УКРАЇНІ НАЛІЧУЄТЬСЯ
БЛИЗЬКО 360 ВИДІВ. РАЗОМ З
ПТАХАМИ, ЯКІ МОЖУТЬ
ЗАЛІТАТИ НА ТЕРИТОРІЮ
КРАЇНИ — БЛИЗЬКО 456 ВИДІВ. ДО
ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ
ЗАНЕСЕНІ 87 ВИДІВ ПЕРНАТИХ.

Карри-Линдал, К.
Птицы над сушей и морем [Текст] : глобальный обзор
миграций птиц / Кай Карри-Линдал ; [пер. со швед. и
предисл. Л. Р. Серебрянного ; послесловие В. Д.
Ильичева ; худ. А. А. Кузнецов]. – М. : Мысль, 1984. –
203, [3] c. : цв. ил., карты, табл. – Библиогр.: с. 195–201.

В мире пернатых [Текст] = In the Feathered World = Dans
le Monde des Oiseaux = In der Gefiederten Welt :
[фотоальбом] : орнитологические заповедники юга
Украины / [авт. текста и сост. Ю. В. Костин ; фото Ю. В.
Костина, В. Д. Сиохина]. – Симферополь : Таврия,
1984. – [100] с. : фото.

НАМ НЕОБХІДНО ЗБЕРЕГТИ І
ПРИМНОЖИТИ КРИЛАТИХ
ДРУЗІВ, ЩОБ МАЙБУТНЄ
ПОКОЛІННЯ БАЧИЛО ЇХ КРАСУ НЕ
ТІЛЬКИ НА КАРТИНКАХ
КНИЖОК, А Й У ПРИРОДНИХ
УМОВАХ РІДНОГО КРАЮ. ПТАХИ
МАЮТЬ ВЕЛИКЕ ЗНАЧЕННЯ В
ПРИРОДІ І ЖИТТІ ЛЮДИНИ.

Воїнственський, М. А.
Рідкісні
птахи
України
[Текст]
/ М. А. Воїнственський ; МО УРСР, Центральна
дослідно-педагогічна агробіостанція. – К. : Радянська
школа, 1949. – 65, [3] с. : іл.

У книзі наведені основні відомості про
птахів, що зустрічаються на території УРСР.
Описано їх загальний вигляд, вікові зміни, спосіб
життя, харчування, гніздування, розмноження,
характерні особливості поведінки. Висвітлено
значення птахів у природі та житті людини.
Відзначено рідкісні, зникаючі, занесені до Червоної
книги СРСР і УРСР птахи. Даються поради з
вивчення птахів у природі, їх охорону.
Призначається
для
учнів
загальноосвітньої школи.

Воїнственський, М. А.
Птахи [Текст] / М. А. Воїнственський. – К. :
Радянська школа, 1984. – 298, [6] c. : іл., фотоіл. –
Покажчик: с. 300–303.

ВОНИ Є НАШИМИ
НАЙКРАЩИМИ ДРУЗЯМИ, З
НИМИ ЛЮДИНА СТАЄ КРАЩОЮ,
ВНУТРІШНЬО КРАСИВІШОЮ,
БЛАГОРОДНІШОЮ, ЧИСТІШОЮ.
ТОЖ ПРИВАБЛЮЙТЕ ПТАХІВ НА
СВОЇ ПОЛЯ, САДИ, ГОРОДИ, У
МІСЬКІ ПАРКИ, ПІДГОДОВУЙТЕ
ВЗИМКУ, ВЛАШТОВУЙТЕ
ШТУЧНІ ГНІЗДА І ВОНИ
ВІДДЯЧАТЬ ВАМ СТОРИЦЕЮ.

