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Полоз 
ЖовТоЧеревий, 
кАсПійський
Hierophis caspius (Gmelin, 1789)

Таксономічна належність 
Клас — Плазуни (Reptilia), ряд — Змії 
(Serpentes), родина — Вужеві (Colubridae). 
Єдиний представник роду у фауні України. Де-
які дослідники (Nagy et al., 2004) відносять вид 
до роду Dolichophis Gistel, 1868. Раніше полоз 
жовточеревий розглядався як Coluber jugularis 
caspius Gmelin, 1789. 

Природоохоронний статус 
Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні
Від Угорщини і Балканського п-ва до Кавказу, 
Малої Азії і пн.-зх. Казахстану. В Україні по-
ширений у степовій зоні та Кримських горах, 
де піднімається до висоти 1000 м н. р. м. Охо-
че заселяє антропогенні біотопи, особливо 
кам’янисті пасовища, закинуті кар’єри, руїни, 
трапляється у населених пунктах.

Чисельність і прічини її зміни
Зазвичай щільність популяцій не перевищує 
1–2 екз. на 1 км маршруту або декількох осо-
бин на гектар. Але у найбільш сприятливих 
біотопах утворюються локальні поселення з 
високою щільністю (20–50 ос./га). Причини 
зміни чисельності: розорювання степових ді-
лянок, безпосереднє знищення змій людиною 
та загибель на автошляхах. 

особливості біології та наукове значення 
Активний з другої половини березня–квітня 
до кінця вересня — першої половини листо-
пада.  Сховищами слугують нори гризунів, щі-
лини між камінням, порожнини у фундаментах 
будівель, кущі. Живиться дрібними ссавцями 
(полівками, мишами, ховрахами тощо), плазу-

нами (ящірками, інколи зміями), рідше пташе-
нятами та яйцями птахів, іноді — земноводни-
ми. Парування відбувається у другій половині 
квітня–травні. У другій половині червня–липні 
самка відкладає 7–16 яєць. Молодь з’являється 
у другій половині серпня — першій половині 
вересня. Дуже рухлива і агресивна змія. Нео-
труйна.

морфологічні ознаки 
Найбільша змія у фауні Європи. В Україні ві-
домі екземпляри із загальною довжиною тіла 
до 2 м. Тіло струнке, з довгим хвостом, який 
лише у 2,3–3,9 раза коротший за тулуб. Луска 
гладенька, навколо середини тулуба 19 ря-
дів лусок. У дорослих змій верхня сторона 
тіла сіра або бурувата, нижня — солом’яно-

жовта, без будь-яких плям. Молоді особини 
мають характерний малюнок. 

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Вид перебуває під особливою охороною 
Бернської конвенції (додаток ІІ). Мешкає у 
11 ПЗ і НПП України та у ряді заказників і ре-
гіональних ландшафтних парків (у багатьох з 
них є звичайним видом). Зважаючи на толе-
рантність виду до антропогенних ландшаф-
тів, за умов збереження місць перебування і 
припинення знищення змій нема потреби у 
розведенні виду.

Господарське та комерційне значення
Інколи утримується у неволі, тому може мати 
деяке комерційне значення. Знищенням гри-
зунів приносить певну користь сільському 
господарству.  

основні джерела інформації
Щербак, 1966, 1989; Котенко и др., 1986, 1998; Тара-
щук, 1987, 1999 а; Кармишев, 2002; Котенко, Кукуш-
кин, 2003; Nagy et al., 2004; Котенко, Кукушкін, 2005 
а; Доценко, Радченко, 2005; Мороз, 2005; Кукушкин, 
2006 б; Булахов та ін., 2007; Котенко, 2007 б; Біляков, 
Таращук, 2008; Котенко, Курячий, 2008; Селюніна, 
2008; Загороднюк, Заїка, 2009;.

Автори: Т.І. Котенко, О.В. Кукушкін
Фото: М.М. Бескаравайний
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режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється у Луганському ПЗ («Стрільців-
ський» і «Провальський степ» ), НПП «Святі 
гори», РЛП «Краматорський» та «Клебан-Бик».  
Необхідно включити до складу заказників та 
заповідників всі території, де збереглися від-
носно чисельні популяції виду. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах. 

Вид успішно розводять у Тульському екзота-
ріумі (Росія). 

Господарське та комерційне значення
Як вид, що утримується у неволі аматорами, 
має певне комерційне значення. Знищенням 
мишоподібних гризунів може приносити дея-
ку користь сільському господарству.  

основні джерела інформації
Таращук, 1959; Банников и др., 1977; Котенко, 1983, 
1985, 1987, 1992 а; Ананьева и др., 1998; Власенко, 
Тараненко, 2002, 2003; Рябов, 2003; Котенко, Кон-
дратенко, 2005; Мороз, 2005; Котенко, Курячий, 
2008; Курячий, Тупиков, 2008; Загороднюк, Заїка, 
2009. 

Автори: Т.І. Котенко, К.В. Курячий
Фото: Ю.В. Кармишев

Полоз візерУнковий 
Elaphe dione (Pallas, 1773)

Таксономічна належність 
Клас — Плазуни (Reptilia), ряд — Змії 
(Serpentes), родина — Вужеві (Colubridae).  
Один з 10 видів роду; один з 2 видів роду у 
фауні України.

Природоохоронний статус 
Зникаючий.

Ареал виду та його поширення в Україні 
Один з найпоширеніших видів плазунів Па-
леарктики. Ареал простягається від сх. Укра-
їни через пд. регіони колишнього СРСР до 
Далекого Сходу і Кореї. В Україні у теперіш-
ній час трапляється спорадично лише на сх. 
степової зони (достовірні знахідки відомі з 
Донецької та Луганської обл.).

Чисельність і прічини її зміни
Один з найбільш рідкісних видів плазунів фа-
уни України. Зазвичай трапляються пооди-
нокі особини, у «Стрільцівському степу» спо-
стерігали до 2 особин за денну екскурсію, у 
РЛП «Краматорський» та на прилеглих тери-
торіях — 0,3–1,3 особини на 1 км маршруту.  
Причини зміни чисельності: антропогенна 
зміна ландшафту, масова загибель на авто-
шляхах під час весняних та осінніх міграцій, 
знищення або відловлювання людиною.

особливості біології та наукове значення 
Активний з  початку квітня до кінця верес-
ня — першої половини жовтня. Ховається у 
норах гризунів, щілинах під камінням, серед 
коріння, у тріщинах ґрунту. Досить спритна 
змія, добре лазить по вертикальних опорах, 
охоче плаває.  Живиться  гризунами, пташе-
нятами та яйцями птахів, плазунами, рідше 
земноводними, дрібною рибою та комаха-

ми. Парування відбувається в кінці квітня–
травні. В кінці червня–липні самка відкладає 
10–15 яєць (за спостереженнями поза Украї-
ною — 5–24). Неотруйний. 

морфологічні ознаки 
Змія середніх розмірів: в Україні довжина ту-
луба не перевищує 97 см, довжина хвоста — 
19,5 см. Луска з реберцем, навколо середини 
тулуба  зазвичай 23 або 25 рядів лусок, рід-
ше 21 або 27. Верхня сторона тіла з чотирма 
нечітко вираженими буруватими смугами з 
темними дрібними плямами. Нижня сторона 
тіла сірувато-жовтувата або сірувато-рожева 
з дрібними сірими або майже чорними пля-
мами. На голові характерний темний візеру-
нок.
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Полоз сАрмАТський, 
ПАллАсів
Elaphe sauromates (Pallas, 1814)

Таксономічна належність 
Клас — Плазуни (Reptilia), ряд — Змії 
(Serpentes), родина — Вужеві (Colubridae).  
Один з 10 видів роду; один з 2 видів роду у 
фауні України. Раніше його відносили до чо-
тирисмугого полоза E. quatuorlineata (Lacé-
pède, 1789) в якості окремого підвиду E. q. 
sauro ma tes (Pallas, 1814).

Природоохоронний статус 
Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні 
Від сх. частини Балканського п-ва до Малої Азії і 
зх. Казахстану. В Україні поширений на пд. степо-
вої зони та у Гірському Криму. 

Чисельність і прічини її зміни
Зазвичай трапляються поодинокі особини. 
Подекуди у Криму, Миколаївській, Одеській та 
Херсонській обл. цей вид є звичайним (0,2–2,0 
особини на 1 км маршруту або 0,4–12,0 екз./
га), досягаючи на окремих ділянках  значної 
щільності популяції (до 5 особин на 1 км марш-
руту або на 100 перевірених шпаківень). При-
чини зміни чисельності: зміна середовища іс-
нування внаслідок господарської діяльності та 
знищення або відловлювання змій людиною. 

особливості біології та наукове значення 
Активний з другої половини березня — квіт-
ня до кінця вересня — першої половини 
листопада. Сховищами слугують нори гри-
зунів, щілини між камінням, дупла дерев, 
шпаківні. Добре лазить по деревах і кущах. 
Живиться мишоподібними гризунами, ящір-
ками, птахами та яйцями. Парування — у 
квітні–травні. У червні–липні, інколи у пер-
шій половині серпня самка відкладає 3–13 

яєць. Молодь з’являється у серпні–вересні. 
Неотруйний.

морфологічні ознаки 
Змія значних розмірів: у особин з України 
довжина тулуба може досягати 132 см, до-
вжина хвоста — 30 см. Луска з реберцем, на-
вколо середини тулуба 25, рідше 23 рядів лу-
сок. У дорослих верх тіла бурувато-жовтий, 
вздовж спини проходить ряд витягнутих 
упоперек тіла великих буро-коричневих 
або чорних плям. Черево солом’яно-жовте з 
мармуровим буруватим візерунком. 

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Вид перебуває під особливою охороною Берн-

ської конвенції (додаток ІІ). Охороняється у 8 ПЗ 
і НПП України, у 5 з них є досить звичайним ви-
дом. Бажаним є розширення заповідної мере-
жі. Дієвим заходом для підвищення чисельності 
виду є збільшення його кормової бази (зокре-
ма, приваблювання птахів-дуплогніздників 
шляхом розвішування шпаківень). За умов збе-
реження біотопів і відсутності масового вилову 
змій нема потреби у штучному створенні попу-
ляцій виду у природі.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах

Вид з успіхом розводять у Тульському екзотарі-
умі (Росія). 

Господарське та комерційне значення
Вид є привабливим для тераріумістів і неле-
гально відловлюється на продаж. Знищенням 
мишоподібних гризунів може приносити ко-
ристь сільському господарству.  

основні джерела інформації 
Ардамацкая, 1958 б, 1986; Таращук, 1959; Котенко, Фе-
дорченко, 1991 а; Кармишев, Заброда, 1992; Котенко, 
1992 б, 2001, 2007 б; Котенко и др., 1998; Кукушкин, 
Кармышев, 2001; Кармышев, 2002; Кармишев, 2002; 
Рябов, 2003; Котенко, Кукушкин, 2003; Котенко, Кукуш-
кін, 2005 б; Мороз, 2005; Кукушкин, 2006 б; Булахов та 
ін., 2007; Селюніна, 2008; Біляков, Таращук, 2008.

Автори: Т.І. Котенко, О.В. Кукушкін
Фото: Т.І. Котенко
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дільські Товтри», РЛП «Дністровський кань-
йон» та «Гранітно-степове Побужжя». Слід 
зберегти унікальну ізольовану популяцію у 
каньйоні р. Пд. Буг, яка потерпає від надмір-
ного рекреаційного використання берегів 
ріки, може загинути від затоплення внаслі-
док будівництва комплексу гідроспоруд для 
Південно-Української АЕС.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Вид успішно розмножують у Тульському 
екзотаріумі (Росія). В Україні таку програму 
впроваджували у Київському зоопарку.

Господарське та комерційне значення
Господарське значення незначне у зв’язку з 
низькою чисельністю. Утримується у неволі, 
тому має комерційне значення.

основні джерела інформації
Bayger, 1948; Таращук, 1959, 1987; Щербак, Щербань, 
1980; Мирошниченко, 1989; Перец и др., 1989; Ана-
ньева и др., 1998; Utiger  et al., 2002; Доценко, 2003; 
Рябов, 2003; Naybar, 2004; Скільський та ін., 2007; Біля-
ков, Гринчишин, 2008; Таращук, 2008. 

Автори: Т.Ю. Гринчишин, Т.І. Котенко, С.В. Таращук
Фото: О.І. Зіненко

Полоз лісовий, 
ескУлАПів
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)

Таксономічна належність 
Клас — Плазуни (Reptilia), ряд — Змії 
(Serpentes), родина — Вужеві (Colubridae). 
Один з 5 видів роду, один з 2 видів роду у фа-
уні України. До 2002 р. розглядався у складі 
роду лазячих полозів Elaphe Fitzinger, 1832.

Природоохоронний статус 
Зникаючий. 

Ареал виду та його поширення в Україні
Пд. та Центральна Європа, пн. половина Малої 
Азії, Кавказ. В Україні трапляється спорадично  
у зх. областях та локально у Миколаївській обл. 
Охоче заселяє руїни і покинуті будівлі, трап-
ляється у населених пунктах.

Чисельність і прічини її зміни 
Зазвичай трапляються лише поодинокі осо-
бини. На Закарпатті у долині р. Уж протягом 
дня можна виявити кілька особин. Відносно 
стабільні популяції відомі у середній течії р. 
Дністер та Пд. Буг (чисельність популяції в 
районі с. Мигія оцінено у 350 особин). У бага-
тьох місцях популяції виду перебувають у за-
грозливому стані або зникли. Причини зміни 
чисельності: антропогенна трансформація 
місць перебування, браконьєрський вилов.

особливості біології та наукове значення 
Активний з середини квітня — початку травня 
до середини вересня — першої декади жовтня. 
Теплолюбний вид, веде денний спосіб життя, 
однак у спеку ховається. Добре лазить по де-
ревах та стінах. Живиться  дрібними ссавцями, 
рідше птахами та плазунами. Парування — у 
травні–червні. У червні–липні самка відкладає 
4–12 яєць. Молодь з’являється у другій полови-
ні серпня–вересні.  Неотруйний.

морфологічні ознаки 
Одна з найбільших змій Європи, в Україні 
загальна довжина тіла може сягати 2,8 м, 
хоча зазвичай становить 0,9–1,6 м. Луски 
гладенькі, навколо середини тіла 21 або 23 
ряди лусок.  Верхня сторона тіла переважно 
однотонна, від різних відтінків оливкового, 
бурого чи сірого кольорів до майже чорно-
го, нижня cторона — жовтувата або білувата. 
По боках голови ззаду є жовтуваті плями. 

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Вид перебуває під особливою охороною 
Бернської конвенції (додаток ІІ). Охороня-
ється у Карпатському БЗ, НПП Ужанський, 
«Сколівські Бескиди», Вижницький, «По-
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Полоз леоПАрдовий
Zamenis situla (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність 
Клас — Плазуни (Reptilia), ряд — Змії 
(Serpentes), родина — Вужеві (Colubridae). 
Один з 5 видів роду; один з 2 видів роду у 
фауні України. До 2002 р. розглядався у скла-
ді роду лазячих полозів — Elaphe Fitzinger, 
1832. 

Природоохоронний статус 
Зникаючий. 

Ареал виду та його поширення в Україні 
Ареал охоплює Балкани, Малу Азію, пд. 
Апеннінського п-ва та деякі о-ви Середзем-
ного моря. В Україні поширений на пд. бе-
резі Криму від Севастополя до Феодосії та 
в теплих місцевостях в межах Головного та 
Внутрішнього пасом Кримських гір, де про-
стежений на висоті до 600–750 м н. р. м. Охо-
че заселяє руїни в межах населених пунктів. 

Чисельність і прічини її зміни
Зазвичай трапляються поодинокі особини. 
Локально щільність популяцій може дося-
гати 2–9 екз./га. Чисельність багатьох попу-
ляцій стабільна, проте загалом у Криму має 
тенденцію до скорочення. Середземномор-
ський релікт на пн. межі ареалу. Особливо 
вразливий через низьку плодючість. При-
чини зміни чисельності: руйнування місць 
перебування при забудові і розорюванні 
приморських терас і гірських долин та бра-
коньєрський промисел. 

особливості біології та наукове значення 
Активний з березня до листопада включ-
но. В денний час найчастіше трапляється в 
шлюбний період (в квітні–травні) та перед 
зимівлею. В спекотний період року перева-
жає сутінкова та нічна активність. Схованки 

— тріщини скель, мури з дикого каменю, 
нори гризунів, дупла дерев. Живиться дріб-
ними ссавцями, птахами та ящірками. Єдина 
за сезон кладка з 2–5 яєць — в кінці червня–
липні. Молодь з’являється в серпні–вересні. 
Неотруйний.

морфологічні ознаки 
Струнка змія загальною довжиною до 1,1 м. 
Основний колір верхньої сторони тіла сірий 
або світло-бурий.  Трапляються два типи за-
барвлення спини: плямистий, з 1–2 рядами 
червоно-бурих плям (var. leopardina), та сму-
гастий, з 2 вохряними смугами вздовж хребта 
(var. situla). Черево світле з чорними плямами 
або майже чорно-буре. Луска тулуба гладень-
ка. Навколо середини тіла 27 рядів лусок. 

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Перебуває під особливою охороною Берн-
ської конвенції (додаток ІІ). Охороняється у 
ПЗ Ялтинському гірсько-лісовому, «Мис Мар-
тьян», Кримському та Карадазькому. Для під-
тримання чисельності виду рекомендовано 
концентрацію в заповідниках змій, виловле-
них у найближчих населених пунктах. Для 
збереження гірських популяцій необхідне 
поліпшення охоронного режиму заказни-
ків «Байдарський» і «Мис Айя» та заповіда-
ння масиву ялівцевого лісу у Кизилташській 
гірській котловині. Бажаним є створення в 
Україні розплідника для полозів. 

Господарське та комерційне значення
Через нечисленність господарського зна-
чення не має. Має значну комерційну цін-
ність і цілеспрямовано виловлюється. 

основні джерела інформації
Щербак, 1966; Шарыгин, 1983, 1985, 1988; Кукуш-
кин, Utiger et al., 2002; Рябов, 2003; Цвелых, 2004; 
Кукушкин, 2004 а, 2006 в, 2007, 2008; Кукушкін, 
2006 б; Kukushkin, 2008.  

Автори: О.В. Кукушкін, О.М. Цвелих
Фото: М.М. Бескаравайний    
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низ кінчика хвоста жовтуватий. Новонародже-
ні — сірі або бурі з темною зигзагоподібною 
смугою вздовж хребта. 

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Охороняється на заповідних територіях, роз-
ташованих у Лісостепу. Необхідне збереження 
великих лісових масивів, особливо екотонів 
у їх складі, та роз’яснювальна робота серед 
місцевого населення. За потреби вид можна з 
успіхом розводити у лабораторних умовах.

Господарське та комерційне значення
Може стримувати надмірне розмноження 
гризунів. За рік в Україні реєструється кілька 
десятків несмертельних укусів отруйними 
зміями, з яких частина стосується гадюки Ні-
кольського. Отрута цього виду в Україні не за-
готовляється. 

основні джерела інформації
Таращук, 1959; Котенко, 1983, 1999; Ведмедеря и 
др., 1986; Стрелков, 1996; Ружиленко, 2003; Зинен-
ко, 2005; Зіненко, Котенко, 2005; Milto, Zinenko, 2005; 
Zinenko, 2006; Зиненко, Зіненко, 2006; Joger et al., 
2007; Котенко, Курячий, 2008; Лопарев, Сытник, 
2008; Zinenko et al. (in lit.).

Автори: О.І. Зіненко, Т.І. Котенко
Фото: О.І. Зіненко

ГАдюкА 
нікольськоГо, 
ГАдюкА лісосТеПовА 
Vipera nikolskii Vedmederja, Grubant  
et Rudaeva, 1986

Таксономічна належність
Клас — Плазуни (Reptilia), ряд — Змії 
(Serpentes), родина — Гадюкові (Viperidae). 
Один з 5 таксонів, що розглядаються як види 
та підвиди комплексу звичайної гадюки 
Vipera (Pelias) berus (Linnaeus, 1758), та один з 
3 видів роду Vipera у фауні України.

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні
Від сх. Румунії та Молдови до Волги. В Україні 
поширений в лісостеповій зоні. Мешкає у ши-
роколистяних, подекуди мішаних лісах, пере-
важно на вододілах та по високих берегах рі-
чок, інколи — в заплавних лісах. 

Чисельність і прічини її зміни
Зазвичай реєструють 1–10 ос./га. Щільність 
популяції під час певних фаз сезонного циклу 
може досягати 20–30 особин на 1 км марш-
руту чи кількох десятків на га, але площа, 
що підтримує існування цих змій впродовж 
усього сезону, значно більша. Причини змі-
ни чисельності: трансформація біотопів (ви-
рубування лісу,  дачна забудова, перевипас), 
загибель змій на автошляхах, знищення людь-
ми або відлов з метою продажу. Реліктовий 
вид, який поступово поглинається звичайною 
гадюкою в результаті природної гібридизації, 
наслідки якої мінімальні лише в ізольованих 
популяціях вздовж пд. межі ареалу.  

особливості біології та наукове значення 
Активна з початку березня до кінця жовтня. 

Веде денний спосіб життя. Ховається пере-
важно у норах гризунів. Дорослі особини 
живляться в основному дрібними ссавцями 
(найчастіше норицями), іншими дрібними хре-
бетними. Парування — в кінці квітня — на по-
чатку травня. Яйцеживородна. Народжує 7–23 
малят в серпні–вересні. Статевозрілою стає 
у віці 4–5 років, тривалість життя перевищує 
10 років. Отруйна. Як отруйний, реліктовий і 
гібридизуючий вид має істотне наукове зна-
чення. 

морфологічні ознаки 
Невелика змія (загальна довжина самців до 
76 см, самок — до 85 см) з товстим тілом та 
коротким хвостом. Черевних щитків зазвичай 
більше 150. Дорослі особини суцільно чорні, 
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ГАдюкА сТеПовА
Vipera renardi (Christoph, 1861)

Таксономічна належність 
Клас — Плазуни (Reptilia), ряд — Змії (Serpentes), 
родина — Гадюкові (Viperidae). Один з приблиз-
но 30 видів роду, один з  2 або 3 видів роду у 
фауні України. Представлений номінативним 
підвидом — V. r. renardi (Christoph, 1861), одним 
з 4–5 підвидів виду. У Гірському Криму мешкає 
ще одна форма, якій може бути надано підви-
дового статусу.

Природоохоронний статус 
Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні 
Від України на зх. до Алтаю (Росія) на сх. і до 
Азербайджану та пн.-зх. Китаю на пд. у ме жах 
степової, напівпустельної і значної частини лі-
состепової зон. В Україні населяє пд. частину 
Лісо степу та Степ, а також пн. макросхил Гір-
ського Криму до висоти 1100 м н. р. м. 

Чисельність і прічини її зміни
На більшій частині території України чисельність 
виду низька, у деяких районах він вже зник. У 
багатьох степових заповідниках Лівобережжя та 
на о. Джарилгач це звичайна змія (1–10 ос./га),  у 
Присивашші та на Керченському п-ві подекуди 
численна (20–60 ос./га, інколи більше). Причи-
ни зміни чисельності: розорювання, забудова, 
суцільне заліснення, перевипас або регулярне 
випалювання степових діля нок, знищення змій 
людиною, а також нелегальні масові заготівлі га-
дюк для утримання у серпентаріях.

особливості біології та наукове значення 
Активна з другої половини лютого–березня 
до кінця жовтня — початку грудня. Ховається 
переважно у норах гризунів. Живиться весною 
дрібними гризунами (в основному полівками) 
та ящірками, влітку і восени майже виключно 
прямокрилими. Парування — у квітні–травні. 

Яйцеживородний вид. Молодь (1–31 ос.) наро-
джується з середини липня до середини верес-
ня. Отруйна, але загрози життю людини не ста-
новить. Має велике наукове значення.

морфологічні ознаки 
Змія невеликих розмірів: довжина тулуба, як 
правило, менше 60 см;  хвіст короткий, завдовж-
ки 4–6 см у самок і 5–8 см у самців. Луска з вира-
женим реберцем, навколо середи ни тулуба 21 
ряд лусок. Зверху тіло бурувато-сіре, з бурою або 
чорною зигзагоподібною смугою вздовж хребта. 
Черево пістряве або майже чорне. 

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони 
Вид перебуває під особливою охороною Берн-

ської конвенції (додаток ІІ) і занесений до Чер-
воного списку МСОП у категорії Endangered. 
Охороняється у 9 ПЗ і НПП України, у багатьох 
з яких є звичайним видом. Зважаючи на те, що 
степова гадюка навіть за умови активної пропа-
ганди серед населення щодо її корисності буде 
і надалі зазнавати винищення, місця мешкання 
виду слід максимально включати до заповідних 
територій. 

Господарське та комерційне значення
Приносить користь, знищуючи мишоподіб-
них гризунів та саранових. У степових еко-
системах України може відігравати значну 
роль. Отрута використовується у медицині. 
І отрута, і самі змії мають велике комерційне 
значення.

основні джерела інформації
Ардамацкая, 1958 а; Таращук, 1959; Щербак, 1966; Ко-
тенко, 1977, 1978, 1981, 1983, 1987, 1989, 1990, 1998, 
2000, 2007 а, 2007 б; Таращук, 1985; Kotenko, 1989, 
2002; Кармишев, Заброда, 1992; Котенко и др., 1998; 
Селюнина, 1998; Кармышев, 1999; Kotenko et al. ,1999; 
Кармышев, Писанец, 1999; Биоразнообразие …, 2000; 
Nilson, Andrén, 2001; Кармишев, 2002; Гулай, 2003; Ку-
кушкин, 2004 а, 2004 в, 2005 г, 2007, 2008; Тимошенков, 
2005; Kukushkin, Zinenko, 2006; Булахов та ін., 2007; Ко-
тенко, Кукушкін, 2008; Котенко, Курячий, 2008; Селюні-
на, 2008; Зиненко, 2008; Загороднюк, Заїка, 2009.

Автори: Т. І. Котенко, О. В. Кукушкін
Фото: Т. І. Котенко



Хордові
Chordata

398

Пелікан рожевий
Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Пеліканоподіб-
ні (Pelecaniformes), родина — Пеліканові 
(Pelecanidae). Один з 9-ти видів роду; один  
з 2-х видів у фауні України.

Природоохоронний статус виду 
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пд.-сх. Європа, Пд.-Зх. та Центральна Азія, 
Екваторіальна Африка. Зимує у Пд.-Сх. Азії та 
Екваторіальній Африці. Гніздиться у румун-
ській частині дельти Дунаю поряд з Укра-
їною, у Чорноморському заповіднику та 
на Лебединих о-вах в Криму. У 2002 р. була 
спроба (невдала) розмноження на Сиваші. 
До 1990-х рр. регулярно траплявся майже 
виключно у дельті Дунаю. Зараз є досить 
звичайним в усіх великих угіддях Азово-
Чорноморського узбережжя. У найближчі 
роки можливі регулярні зальоти у централь-
ні обл. країни. 

Чисельність і причини її зміни 
На початку 1990-х рр. чисельність у світі оці-
нювали у 6,66–11,55 тис. пар. У дельті Дунаю в 
2002 р. гніздилося 4160 пар. У Чорноморсько-
му біосферному заповіднику та на Лебединих 
о-вах розмножуються відносно невеликі 
групи. Літуючі птахи звичайні, місцями чис-
ленні у дельті Дунаю, р-ні Кінбурнської коси, 
на Сиваші та у деяких інших приморських 
угіддях. У серпні 2004 р. на пд. країни нарахо-
вано більше 15 тис. птахів. У найближчі роки 
ймовірне гніздування у нових місцях Азово-
Чорноморського узбережжя. Збільшення чи-
сельності дунайської популяції та її інтенсив-
не просування на сх. зумовлено належною 
охороною у заповідниках дельти Дунаю по-
кращенням стану водного середовища.

особливості біології та наукове значення 
Перелітний. Тримається щільними зграями, 
іноді до 2–3 тис. ос. Заселяє виключно багаті 
на рибу, переважно великі прісні та солону-
ваті водно-болотні угіддя з великими мілко-
воддями та мозаїчними заростями надводної 
рослинності. Гніздиться колоніями на вели-
ких прісних та солонуватих водоймах. У кла-
дці 1–3 яйця. Насиджують обидва партнери, 
29–36 днів. На крила молоді піднімаються у 
2,5-місячному віці. Статевої зрілості досяга-
ють на 3–4-му році життя. Живиться майже 
виключно рибою малих та середніх розмірів. 

Морфологічні ознаки
Маса тіла — до 11,5 кг, довжина — 140–175 см, 
розмах крил — 245–295 см. Дорослий птах бі-

лий з рожевим відтінком та темно-бурими ма-
ховими перами. Молодий птах темно-бурий. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Занесено до Додаток II Бернської конвенції, 
Додатків I та II Боннської конвенції, AEWA. 
Охороняється у Дунайському та Чорномор-
ському БЗ, філії «Лебедині о-ви» Кримського 
ПЗ, Нижньодністровському НПП та РЛП «Кін-
бурська коса».

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Розмножується у багатьох зоопарках світу, 
зокрема, в Україні. 

Господарське та комерційне значення
В Азово-Чорномор’ї в окремих випадках 
може завдавати шкоди рибним господар-
ствам та суттєво впливати на іхтіоценози во-
дойм. Один з основних об’єктів екотуризму 
на пд. України.

основні джерела інформації
Lysenko, 1994; The EBCC atlas..., 1997; Munteanu, 
1998; Жмуд, 2000, 2004; Яремченко, 2000; Костин, 
Тарина, 2002; Киш, Жмуд, Платтэу, 2003.

Автор: М.Є. Жмуд
Малюнок: І.І. Землянських — місця гніздування
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та поодинці. У дельті Дунаю з’являється у дру-
гій половині березня. Заселяє багаті на рибу 
великі приморські водойми з мілководдями, 
низькими косами і острівцями та мозаїчними 
заростями надводної рослинності. Гніздиться 
як на плаваючих купинах, так і відкритих при-
морських косах. Гнізда влаштовує поблизу від-
критої води. У кладці 1–3 яйця. Насиджують 
обидва птахи, 30–40 днів. На крила молоді ста-
ють у 2,5-місячному віці. Статева зрілість на 3–4 
році життя. Відлітає у жовтні–листопаді, окремі 
реєстрації протягом усієї зими. Живиться майже 
виключно рибою малих та середніх розмірів.

Морфологічні ознаки
Маса тіла — до 12 кг, довжина — 160–180 см, 
розмах крил — 270–320 см. Дорослий птах 

Пелікан кУЧерявий
Pelecanus crispus Bruch, 1832

Таксономічна належність 
Клас — Птахи (Aves), Клас — Птахи (Aves), ряд —  
Пеліканоподібні (Pelecaniformes), родина — Пе-
ліканові (Pelecanidae). Один з 9-ти видів роду; 
один з 2-х видів у фауні України.

Природоохоронний статус виду 
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Поширений від Пд.-сх. Європи до Центральної Азії. 
Дунайська популяція зимує у Середземномор’ї. 
У межах України спорадично гніздиться на при-
дунайських оз. Кугурлуй та Картал, у 2000 р. 
була спроба (невдала) розмноження у Дунай-
ському БЗ. У 2009 р. загніздився на Азовському 
узбережжі (Крива коса). На літуванні регулярно 
трапляється на водоймах Придунав’я. По Азово-
Чорноморському узбережжю поза дельтою Ду-
наю є низка поодиноких спостережень.

Чисельність і причини її зміни 
На початку 1990-х рр. чисельність у світі оцінена 
у 3,19–4,27 тис. пар, в Україні — до 14 пар. Чисель-
ність зростає, в 2002 р. у дельті Дунаю (виключно 
у Румунії) в 3-х колоніях було нараховано 419 пар. 
Кількість літуючих птахів на пд. України теж зростає. 
У серпні 2004 р. на пд. України, виключно у Дунай-
Дністровському межиріччі, нараховано 142 птахи. 
Слід очікувати подальшого поширення на сх. по 
Азово-Чорноморському узбережжю. Збільшення 
чисельності дунайської популяції за останнє деся-
тиріччя зумовлено належною охороною гніздових 
поселень у Румунії, покращенням стану водного 
середовища. Можуть викликати негативні зміни 
чисельності: інтенсивне освоєння водно-болотних 
угідь, зменшення їх рибопродуктивності, глобальне 
забруднення водойм, посилення фактору непокою.

особливості біології та наукове значення 
Перелітний. Тримається невеликими групами 

сірувато-білий, на потилиці і задній частині 
шиї — закручені пера, воло жовте, шкіря-
ний мішок під дзьобом жовтогарячий, дзьоб  
і ноги сірі. Молодий птах сірувато-бурий, 
шкіряний мішок вохристий.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Занесено до Європейського червоного пе-
реліку, Додатку II Бернської. Додатків I та II 
Боннської конвенції, Додатку I CITES, AEWA. 
Охороняється у Дунайському БЗ. Потрібно 
заповідати придунайські оз. Кугурлуй та 
Картал. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Розмножується у багатьох зоопарках світу.

Господарське та комерційне значення
Може завдавати певної шкоди рибним гос-
подарствам і впливати на іхтіоценози при-
родних водойм, але через невелику чисель-
ність виду цей вплив мінімальний. 

основні джерела інформації
Lysenko, 1994; The EBCC atlas..., 1997; Munteanu, 
1998; Жмуд, 2000, 2004; Киш, Жмуд, Платтэу, 2003.

Автор: М.Є. Жмуд
Малюнок: І. І. Землянських — місця гніздування
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Баклан ЧУБаТий
Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Пеліканопо-
дібні (Pelecaniformes), родина — Бакла-
нові (Phalacrocoracidae). Вид політипного 
роду; один з 3-х видів роду в фауні України,  
представлений середземноморським підви -
дом — P. a. desmarestii.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні
Пн. береги Кольського і Скандинавського 
п-овів, Великобританії, Ірландії, Ісландії, 
Франції, Іспанії та Португалії, береги і о-ви 
Середземного, Адріатичного, Егейського 
та Чорного морів, пн. узбережжя Африки.  
В Україні гніздиться в Криму (п-ів Тарханкут, 
пд. узбережжя, пд. Керченського п-ова).

Чисельність і причини її зміни
У Європі чисельність складає 75–81 тис. пар. 
У Криму близько 850–900 пар, в т.ч. бл. 500 
пар на Тарханкуті. Зимова щільність — 2–11 
особин на 1 км прибережній смуги акваторії. 
Причини зменшення чисельності: забруд-
нення моря нафтопродуктами, фактор не-
покою.

особливості біології та наукове значення
Вид осілий. За межами р-нів гніздування 
траплявся на пн. Криму. Заселяє скеляс-
ті морські береги — обриви та острівці. 
Кормовий біотоп — двокілометрова смуга  
у прибережній акваторії. Моногам. Співвід-
ношення статей приблизно рівне. Гніздиться 
окремими парами і групами. Гніздо складе-
не з рослинних решток — гілок, жорстких 

стебел трав, водоростей. Відкладання яєць 
триває з кінця лютого до травня. У кладці 
1–5, переважно 3 яйця. Насижують обидва 
партнери. Тривалість інкубації 28 діб, успіх 
інкубаціі — близько 65%. У виводку 1–3 пта-
шенят. Підйом на крила у віці 60 діб. Статева 
зрілість у 2–3-річному віці. Живиться рибою 
(бички, піщанка, атеринка смаріда, губанові 
та ін. ), рідко дрібними ракоподібними. Спо-
сіб живлення — пірнання.

Морфологічні ознаки
Тіло струнке. Довжина тіла — 65–80 см, роз-
мах крил — 90–105 см, маса тіла — 1,7–2,1 кг. 
Оперення дорослих цілком чорне з металіч-
ним зеленим полиском. У шлюбному вбранні 
(взимку і до кінця весни) на голові чуб. Дзьоб  

і ноги темні, гола ділянка шкіри навколо дзьоба 
жовта. Молоді зверху бурі, черево, шия і підбо-
ріддя світлі.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Занесено до ЧКУ (1994), Додатку ІІІ Бернської 
конвенції. Охороняється в Карадазькому і 
Опуцькому заповідниках. Внесений у пере-
лік рідкісних і зникаючих видів і підвидів, 
більша частина ареалів яких знаходиться у 
Європі (ЕЕС Директива по охороні птахів), 
в Червону книгу Чорного моря. Необхідне 
створення Тарханкутського заповідника, по-
силення охорони існуючих природоохорон-
них територій.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Костин, 1983; Смогоржевський, 1979; Степанян, 
1990; Цвелих, 2002; Кошелев та ін., 2002; Бескара-
вайний, 2004.

Автор: М.М. Бескаравайний
Малюнок: І.І. Землянських — місця гніздування
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Баклан Малий
Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773)

Таксономічна належність 
Клас — Птахи (Aves), ряд — Пеліканопо-
дібні (Pelecaniformes), родина — Бакланові 
(Phalacrocoracidae). Один з 39-ти видів роду, 
один з 3-х видів у фауні України.

Природоохоронний статус виду 
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пд.-Сх. Європа, Пн.-Сх. Африка, Мала Азія, 
р-ни Каспійського та Аральського морів. Зи-
мує там само і дещо пд. В Україні гніздиться 
на Азово-Чорноморському узбережжі, пе-
реважно у дельтах Дунаю, Дністра, Дніпра та 
на Сх. Сиваші, невеликі поселення є в інших 
місцях пд. країни. З кінця 1990-х рр. помітно 
збільшив чисельність і освоїв нові території. 
Зрідка трапляється пн., зокрема у Київській 
обл., та на Закарпатті. Окремі реєстрації 
можливі на всій території країни, особливо 
у бас. Дніпра. 

Чисельність і причини її зміни
На кінець 1980-х рр. чисельність у світі оці-
нювали у 13 тис., у Європі — у 6,2–7,5 тис. 
пар. У наступні роки вона швидко зростала, 
особливо в Європі. У 2002 р. тільки у дельті 
Дунаю гніздилась 9 тис. 341 пара, у тому чис-
лі 1 тис. 30 в українській її частині. На почат-
ку XXI ст. в Україні, переважно у Придунав’ї, 
нараховували до 2 тис. пар. Причини зміни 
чисельності точно не встановлено: ймовір-
но, освоєння водно-болотних угідь, загибель  
у знаряддях риболовного промислу, відстріл 
на полюванні, зростання фактору непокою, 
аномально суворі окремі зими. 

особливості біології та наукове значення 
Перелітний, у дельті Дунаю частково осілий 
птах. До гніздування приступає у другій по-

ловині березня — першій половині квітня. 
Гніздиться майже виключно у великих змі-
шаних колоніях лелеконоподібних птахів. 
У кладці 3–7, частіше 4–6 яєць. Насиджують 
обидва партнери. Молоді починають літати 
у віці 2–2,5 місяців. Статевої зрілості дося-
гає у 2–3-річному віці. Живиться переважно 
дрібною рибою, рідше ракоподібними, зем-
новодними, водяними комахами. 

Морфологічні ознаки
Найменший серед бакланів фауни України. 
Маса тіла — 650–800 г, довжина — 45–55 см, 
розмах крил — 75–90 см. Дорослий птах 
чорний, у шлюбному вбранні голова  
і шия темно-каштанові. Молодий птах темно-
бурий з білуватим черевом.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Занесено до ЧКУ (1994), Європей-
ського червоного переліку, Додатку II 
Бернської конвенції, Додатку II Бонн-
ської конвенції, AEWA. Охороняється  
у Дунайському та Чорноморському БЗ, Ниж-
ньодністровському національному природ-
ному парку. Потрібно заповідати придунай-
ські оз. Кугурлуй та Картал. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Розмножується у зоопарках світу, в Україні 
достовірних даних про розмноження у не-
волі немає.

Господарське та комерційне значення
У місцях скупчень може завдавати певної 
шкоди рибним господарствам, особливо роз-
плідникам, а також впливати на іхтіоценози 
природних водойм, проте через невелику за-
гальну чисельнісь виду цей вплив незначний. 
Прямого комерційного значення не має. 

основні джерела інформації
Helo, Elliott, Sargata, 1992; Grivelli, Nasirides, 
Jerrentrup, 1996; Кошелев, 2000; Сиохин и др., 
2000; Киш, Жмуд, Платтэу, 2003. 

Автор: М.Є. Жмуд
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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ЧаПля жовТа
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)

Таксономічна належність 
Клас — Птахи (Aves), ряд — Лелекоподібні 
(Ciconiiformes), родина — Чаплеві (Ardeidae). 
Один з 5-ти видів роду; єдиний вид роду  
у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Гніздовий ареал охоплює Африку, Пд. Єв-
ропу та Пд.-Зх. Азію. Зимує на узбережжі 
Середземного моря в Європі та Африці.  
В Україні гніздиться у пониззі Дунаю, Дністра 
і Дніпра, в Криму (Лебедині о-ви, Сх. Сиваш), 
на пд. Запорізької обл. (заплава р. Молочної) 
та в інших місцях пд. України. Під час мігра-
цій трапляється майже на всіх водоймах пд. 
України.

Чисельність і причини її зміни
Детальні відомості про чисельність виду  
у світі відсутні, але помітного її зменшен-
ня немає. В Україні найбільші колонії виду  
є у плавнях Дунаю (разом понад 50 пар), 
Дністра (210–510 пар), Дніпра (300–310 пар) 
та на Сх. Сиваші (ймовірно, понад 100 пар);  
в інших місцях Пд. України (Запорізька обл., 
Лебедині о-ви в Каркінітській затоці) гніз-
дяться окремі пари та групи з 5–12 пар. Змі-
ни чисельності відбуваються в результаті 
затоплення плавнів внаслідок будівництва 
ГЕС, евтрофікації та меліорації водойм, по-
силення фактору непокою.

особливості біології та наукове значення
Перелітний птах. Моногам. Прилітає у квітні–

травні. Заселяє зарості очерету на берегах 
прісних і солонуватих водойм, плавні річок з 
очеретяними заростями, кущами та дерева-
ми. Гнізда влаштовує в колоніях інших птахів 
на деревах, кущах та в очереті. У кладці 2–6 
(здебільшого 4–5) яєць; насиджують самка  
і самець, 24 доби. Пташенята стають на кри-
ла у середині серпня, тримаються разом з 
дорослими на місцях гніздування до від-
льоту у серпні–вересені. Живиться безхре-
бетними (жуки, бабки, павуки, ракоподібні), 
земноводними та дрібною рибою. Важливий 
елемент фауни заплав. 

Морфологічні ознаки
Маса — 230–370 г, довжина тіла — 440–470 мм, 
розмах крил — 800–920 мм. Голова та шия жов-

ті, низ тулуба, хвіст і крила білі, спина винного 
кольору; дзьоб блакитний, лапи темно-сірі.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Вид внесено до Резолюції № 6 Бернської 
конвенції зі статусом 2, ЧКУ (1994), Додатку 
ІІ Бернської конвенції, AEWA. Охороняється  
у комплексі з іншими видами у Кримському 
ПЗ (на Лебединих о-вах), Дунайському БЗ, 
РЛП «Ізмаїльські о-ви» та заказниках загаль-
нодержавного значення «Молочний лиман», 
«Обитічна коса», «Сивашик» та ін. Необхідно 
створити НПП на Сх. Сиваші та заказник у за-
плаві р. Молочної біля с. Світлодолинського. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає. 

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає. 

основні джерела інформації
Смогоржевський, 1979; Петрович, 1981; Костин, 
1983; Потапов, 2001; Гринченко, 2004; Кошелев и 
др, 2004, 2005; Русев, 2004; Бескаравайный, 2005; 
Костин, Тарина, 2005.

Автор: В.І. Лисенко
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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косар
Platalea leucorodia Linnaeus, 1758

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Лелекопо-
дібні (Ciconiiformes), родина — Ібісові 
(Threskiornithidae). Один з 6-ти (за іншими 
джерелами, 4–5-ти) видів роду; єдиний вид 
роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні
Пд. частина Європи, Пд. Азія, Пн.-Сх. Африка. 
В Україні гніздиться уздовж Чорноморсько-
го узбережжя; залітний у Кіровоградській  
і Дніпропетровській обл.

Чисельність і причини її зміни
На території України гніздиться 200–250 
пар. Основна частина популяції гніздиться 
в пониззях Дунаю, на Сх. Сиваші, Лебединих 
о-вах. У Європі гніздиться 8,9–15тис. пар. 
Причинами змін чисельності є зарегулюван-
ня річок, забір води для зрошування, вико-
шування та випалювання очерету, знищен-
ня заплавних луків, створення рибницьких 
ставків на місці кормових біотопів, застосу-
вання пестицидів, посилення фактору непо-
кою.

особливості біології та наукове значення
Перелітний птах. З’являється у березні–
квітні. Оселяється на прісних та солонуватих 
водоймах. Гніздиться колоніями. Гнізда вла-
штовує на кущах, заломах очерету або де-
ревах. У кладці 2–5 (найчастіше 3) яєць. Пта-
шенята вилуплюються наприкінці травня — 
в червні, піднімаються на крила у першій 

половині — кінці липня. Відлітає наприкінці 
вересня. Живиться безхребетними, личин-
ками комах, земноводними, пуголовками та 
дрібною рибою.

Морфологічні ознаки
Дзьоб довгий, плоский, розширений на кін-
ці; ноги довгі. Довжина тіла — 800–900 мм, 
розмах крил — 1150–1400 мм. Вага птахів — 
до 2 кг. У шлюбному вбранні білий, на волі 
вохриста пляма, на голові вохристий чуб, на 
горлі жовтогаряча гола шкіра; дзьоб чорний 
з жовтою верхівкою, ноги чорні. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Знаходиться під охороною CITES (Додаток II), 

Рамсарської, Бернської  (Додаток II), Бонн-
ської конвенцій та AEWA. Вид занесено до 
ЧКУ (1994). Охороняється в Дунайському 
БЗ та Кримському ПЗ, Ніжньодністровсько-
му НПП, Тилігульському РЛП. Слід взяти під 
охорону колонії на Сх. Сиваші та в дельті 
Дністра, обмежити випалювання та викошу-
вання очерету комбайнами, застосування 
гербіцидів у місцях гніздування, проводити 
широку просвітницьку програму.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Добре розмножується у зоопарках.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Потапов, Жмуд, 1999; Рединов, 1999; Жмуд,1999; 
Андрющенко и др., 2000; Rusev, 2000; Сиохин и др., 
2000; Тарина, Костин, Багрикова, 2000; Русев, 2000 
а, 2000 б, 2003, 2004; Потапов, 2001; Гержик, 2003; 
Stoilovsky et al, 2003; Шевцов та ін., 2004; Birds in 
Europe, 2004;  Костин, Тарина, 2005; Русев, Корзю-
ков, Яковлев, 2005; Бескаравайный, 2005.

Автор: І.Т. Русєв 
Малюнок: І.І. Землянських — місця гніздування
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коровайка
Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Лелекопо-
дібні (Ciconiiformes), родина — Ібісові 
(Threskiornithidae). Один з 2-х видів роду: єди-
ний вид роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні
Пд. Європа, Пд. Азія, Пн. Африка, Австралія, 
Америка. Зимує в країнах Тропічної Африки, 
на п-ові Індостан. В Україні гніздиться на оз. 
Кугурлуй, Картал, Китай, о-ві Малий Татару,  
в Стенцівсько-Жебриянських плавнях, дель-
тах Дністра та Дніпра, верхів’ях Тилігуль-
ського лиману, заплаві р. Інгул, на Лебединих 
о-вах, Сиваші, в дельті р. Молочної.

Чисельність і причини її зміни
На території України гніздиться біля 1,5–2 тис. 
пар, найбільші колонії в дельті Дунаю та на Си-
ваші. У Європі гніздиться 16–22 тис. пар. Чисель-
ність виду скорочується через забір води для 
зрошування, випалювання очерету, забудову 
прибережних смуг, влаштування рибницьких 
ставків на місці кормових біотопів, застосуван-
ня пестицидів, посилення фактора непокою 
в період розмноження та браконьєрство.

особливості біології та наукове значення
Прилітає у квітні. Оселяється в заплавах з зарос-
тями очерету, луками та лісами, вербовими ча-
гарниками. Гніздиться колоніями, часто з інши-
ми видами лелекоподібних. Гнізда влаштовує 
на кущах, заломах очерету. У кладці 3–4 яйця 
(кінець квітня — початок травня). Насиджу-
вання триває 21 день. Пташенята вилітають з 
гнізд у червні–липні. Відлітає в серпні–вересні. 
Живиться личинками комах, молюсками, рідше 
мальками риб, пуголовками, дрібними жабами. 

Морфологічні ознаки
Птах з довгим, вигнутим дзьобом довжиною 
близько 100–140 мм. Довжина тіла в серед-
ньому: у самок — 553 мм, самців — 635 мм. 
Розмах крил в середньому: у самців —  
1014 мм, самок — 917 мм. Вага — 530–768 г.  
У шлюбному вбранні голова, шия, тулуб і части-
на покривних пер крил шоколадно-коричневі 
з пурпуровим металічним полиском; махові  
і великі покривні пера крил темно-зелені з по-
лиском, хвіст чорний з пурпуровим полиском; 
дзьоб і ноги бурі. У позашлюбному вбранні го-
лова, шия, тулуб темно-бурі з білими рисками.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Охороняється в Дунайському БЗ та Крим-

ському ПЗ, Ніжньодністровському НПП, Ти-
лігульському РЛП. Внесено до ЧКУ (1994), 
списків Бернської (Додаток II) та Боннської 
конвенцій (Додаток II), угоди AEWA. Слід взя-
ти під охорону колонії на Сх. Сиваші, у дельті 
Дністра, заборонити забудову прибережних 
смуг, обмежити випалювання та викошуван-
ня очерету комбайнами, застосування гер-
біцидів у місцях багаторічного гніздування. 
Доцільно відновити втрачені заплавні луки 
у дельті Дністра, проводити широку про-
світницьку кампанію та заборонити полю-
вання на пернату дичину у серпні на водно-
болотних угіддях.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Розмножується в умовах зоопарків.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Андрющенко и др., 2000; Архипов, Фесенко, 2005; 
Бескаравайный, 2005; Ветров и др., 2003; Гержик, 
2003; Костин, Тарина, 2005; Петрович, Щеголев, 2003; 
Потапов, 2001; Рединов, 1999; Рединов, Корзюков, 
2005; Русев, 2000, 2003; Сиохин и др., 2000; Тарина и 
др., 2000; Черничко и др., 2000; Birds in Europe, 2004; 
Rusev, 2000; Stoilovsky et al., 2003.

Автор: І.T. Русєв
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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лелека Чорний
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Лелекопо-
дібні (Ciconiiformes), родина — Лелекові 
(Ciconiidae). Один з 5-ти видів роду; один  
з 2 -х видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Лісова смуга Центральної, Сх. і частково Пд. 
Європи, а також Азія і Пд. Африка; зимівля 
пд. Сахари і у Пд. Азії. В Україні гніздиться на 
Поліссі, в Карпатському р-ні, подекуди на пн. 
Лісостепу: на початку ХХІ ст. ареал значною 
мірою відновився.

Чисельність і причини її зміни
По Україні чисельність досягає 400–450 пар.  
У Волинській обл. 50–60 пар, Рівненській — 60–
70, Львівській — 30–40, Закарпатській — 30–40, 
Івано-Франківській — 30–40, Чернівецькій — 
8–10, Київській — 25–30, Чернігівській — 40–50, 
Сумській — 10–12. Чисельність у Європі сягає 
7,8–12 тис. пар з тенденцію до зростання. При-
чини зміни чисельності: деградація місць гніз-
дування через вирубування лісів, меліорація 
лісових угідь у смузі Лісостепу, фактор непокою.

особливості біології та наукове значення
Оселяється в старих лісах поблизу водойм  
і боліт, у період міграцій трапляється на луках, 
пасовищах, полях поряд з водоймами. Прилі-
тає наприкінці березня — у квітні. Гніздиться 
окремими парами. Гнізда на деревах у розга-
луженні головного стовбура або на великих 
бічних гілках на висоті 3–20 м. Відкладання 
яєць у травні. У повній кладці 2–6 яєць, найчас-
тіше — 4. Насиджують кладку самка і самець, 
протягом 32–34 днів. У виводку 1–5 пташенят. 
Пташенята починають літати у віці біля 2-х мі-

сяців. Статева зрілість наступає у віці 3 років. 
Відліт у серпні–жовтні. Мігрує вдень, широким 
фронтом. Навесні мігрує переважно поодин-
ці, восени — також групами по 4–20 ос., на 
пд. країни зграями до 40 ос. Живиться рибою, 
земноводними, водяними комахами; інколи 
здобуває плазунів і мишоподібних гризунів.

Морфологічні ознаки
Маса тіла — близько 3 кг, довжина тіла — 95–
100 см, розмах крил — 185–205 см. У дорос-
лого птаха груди, черево і підхвістя білі, реш-
та оперення чорна з металічним полиском; 
гола шкіра навколо очей, вуздечка, дзьоб  
і ноги червоні. У молодого птаха чорний ко-
лір з бурим відтінком; гола шкіра навколо 
очей, вуздечка, дзьоб і ноги оливково-бурі.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Занесений у Додаток ІІ Бернської конвенції, 
Додаток ІІ Боннської конвенції, Додаток угоди 
AEWA, до категорії ІІІ Переліку видів фауни Єв-
ропи, що підлягають особливій охороні (SPEC), 
у Додаток ІІ Конвенції CITES. Охороняється на 
заповідних територіях Полісся та Карпатсько-
го р-ну. У місцях гніздування виду та регуляр-
ного перебування під час міграцій необхідно 
створити природоохоронні об'єкти.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Розмножується у зоопарках. 

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Смогоржевський, 1979; Головач, Грищенко, Серебря-
ков, 1990; Гузий, 1990; Грищенко, Головач, Серебряков, 
Скільський, Савчук, 1992; Грищенко, 1994, 2002; Жила, 
1994; Савчук, Новак, 1994; Фесенко, 1996; Беркіч, 1998; 
Борзаковский, 1998; Полюшкевич, 1998; Хлебешко, 
Цицюра, 1998; Книш, Гаврись, 2001; Чередарик, Хлус, 
Скільський, 2001; Гаврилюк, 2002; Гащак, 2002; Кисе-
люк, Стефанюк, 2002; Новак, 2002; Скільський, 2002; 
Луговой, Потиш, 2004; Бокотей, Дзюбенко, 2005. 

Автори: Г.В. Фесенко, А.А. Бокотей
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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казарка Червоновола 
Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Гусеподібні 
(Anseriformes), родина — Качкові (Anatidae). 
Єдиний вид роду.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні
Гніздовий ареал від п-ва Ямала до п-ва Тайми-
ра. Основні місця зимівлі у Болгарії, Туреччи-
ні та пд.-зх. частині України. В Україні — лише 
під час міграцій і зимівлі. Головний проліт-
ний шлях уздовж Азово-Чорноморського 
узбережжя. Частина популяції зимує в дельті 
Дунаю, Чорноморському БЗ, на Молочному  
і Утлюцькому лиманах, у Криму. 

Чисельність і причини її зміни
У кінці 1980-х рр. на міграції по країні реєстру-
вали біля 40 тис. ос., на початку ХХI ст. — до  
100 тис. ос. На зимівлю (у м’які зими) у 1980-
ті рр. залишалося 60–300, зрідка 1,2 тис. ос.,  
у 2000 р. — 14 тис. 130 ос. Загальна чисель-
ність зараз складає понад 15 тис. ос. Осно-
вні причини її змін: незаконне полювання  
(в Україні щороку здобувають понад 1 тис. 
ос.), виловлювання птахів, освоєння терито-
рій у місцях зимівлі та міграційних скупчень, 
отруєння птахів добривами і пестицидами.

особливості біології та наукове значення
В Україні з'являється у жовтні–листопаді. Пе-
рельоти у зграях по 10–50 (іноді більше) ос., 
часто з іншими видами гусей. На лиманах Пн. 
Приазов'я затримується на 4–8 тижнів. На зи-
мівлі утворює скупчення на озерах, ріках, най-
більші — на мілинах лиманів Пн.-зх. Приазов’я, 
Сиваші, у дельті Дунаю. Кормові міграції на 
поля вранці та ввечері. Відлітає на початку бе-
резня. Живиться озиминою, зерном пшениці, 

рису, навесні також пагонами, листям та цибу-
линами трав'яних рослин. Гніздові біотопи — 
сухі ділянки тундри та лісотундри поблизу во-
дойм з крутими берегами, острови. 

Морфологічні ознаки
Маса: 890–1700 г, довжина тіла: 430–560 мм, 
розмах крил: 110–113 см. Забарвлення чорне; 
підхвістя, надхвістя і пляма на вуздечці білі; 
воло, шия і пляма біля вуха каштанові. У мо-
лодого птаха оперення з іржастим відтінком. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Вид занесено до Європейського червоного 
переліку, у Додаток I Директиви Ради Європи 
про охорону диких птахів, Додаток I Боннської 

конвенції, Додаток II Бернської конвенції, До-
даток II Конвенції CITES і угоди AEWA. В Україні 
на прольоті охороняється у Чорноморському 
і Дунайському БЗ, БЗ «Асканія-Нова», Азово-
Сиваському НПП, заказниках «Обитічна коса» 
і «Молочний лиман», на Лебединих о-вах 
(філія Кримського ПЗ). Необхідно створити 
заказник у Новотроїцькому р-ні Херсонської 
обл. (ок. с. Сивашівка), де птахи зимують, та 
зони спокою у мисливських господарствах, 
де є їх скупчення на міграції та зимівлі.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Розводиться в неволі.

Господарське та комерційне значення
Утримується в зоопарках.

основні джерела інформації
Пачоский, 1915; Аверин, 1923 а, 1923 6; Костючен-
ко, 1925; Храневич, 1925, 1926; Артоболевський, 
1926; Гавриленко, 1929, 1958; Кістяківський, 1952; 
Левицкий, 1965; Лисенко, 1967, 1977, 1983, 1991, 
1998, 2004; Ардамацкая, 1976; Сабиневский, 1977; 
Костин, 1983; Винокуров, 1977, 1992; Русев, 1997; 
Андрющенко, Горлов, Лысенко и др., 1998; Грищен-
ко, Гаврилюк, 1998; Русєв, Лисенко, 2000; Русев, 
Лысенко, 2001; Андрющенко и др. 2003; Dereliev, 
Georgiev, 2004.

Автор: В.І. Лисенко
Малюнок: І.І. Землянських

 — знахідки у міграційний період
 — знахідки у зимовий період
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ГУска Мала
(ГУска БілолоБа 
Мала)
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність 
Клас — Птахи (Aves), ряд — Гусеподібні 
(Anseriformes), родина — Качині (Anatidae). 
Один з 4-х видів роду, зокрема у фауні Украї-
ни. Підвидів не утворює.

Природоохоронний статус виду 
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Внутрішні тундри і лісотундри Євразії від 
Норвегії до Чукотського хребта. Зимує на 
Пд.-сх. Каспії, у Азово-Чорноморському р-ні, 
пн.-зх. Європі, Китаї. В Україні під час мігра-
цій зрідка трапляється по всій території, ре-
гулярніше у Пн.-зх. Приазов’ї, де обмежено 
може залишатися і на зимівлю. Також зрідка 
зимує у пд. частині Сивашу. 

Чисельність і причини її зміни 
Трапляється на прольоті окремими група-
ми по 3–7, зрідка до 20–30 ос., іноді зграями 
до 50–300 ос., переважно з іншими видами 
гусей. Світова чисельність не перевищує 
30 тис. ос. Останніми роками відбувається 
збільшення чисельності виду на міграціях 
та зимівлі у пн.-зх. Приазов’ї, що пов`язано з 
погіршенням умов зимівлі на Каспії. До при-
чин зміни чисельності належать: трансфор-
мація біотопів у місцях зимівлі, браконьєр-
ство, винищення під час линяння на місцях 
гніздування, розлякування птахів у репро-
дуктивний період. 

особливості біології та наукове значення 
Весняна міграція в Україні з середини бе-
резня до початку травня. Восени з’являється 

в середині або кінці вересня. В Азово-
Чорноморському р-ні трапляється до груд-
ня. Гніздові біотопи — схили берегів річок, 
вкриті густою рослинністю. На зимівлі та 
міграціях тримається різних типів водойм. 
Живиться переважно рослинною їжею. 

Морфологічні ознаки 
Маса — 1,3-2,3 кг, довжина тіла —  
51–60 см, розмах крил — 1215–1340 мм.   
У дорослого тулуб темно-бурий, черево і 
підхвістя білі, на лобі велика біла пляма (за-
ходить на тім`я), навколо ока голе жовте 
кільце; дзьоб (коротший за 40 мм — головна 
відмінність від гуски білолобої) та лапи ро-
жеві. Молоді птахи буруваті, без білої плями 
на лобі.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Занесено до ЧКУ (1994), Європейського чер-
воного переліку, у Додаток І Директиви Ради 
Європи про охорону диких птахів, у Додаток 
І Боннсь кої конвенції, Додаток II Бернської 
конвенції і угоди AEWA. Виконується між-
народна програма реінтродукції в природу 
в Лапландії. В Україні разом з іншими водо-
плавними птахами охороняється на об’єктах 
природно-заповідного фонду. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Успішно розмножується в умовах неволі, але 
в Україні не розводять.

Господарське та комерційне значення 
Раніше була об’єктом спортивного полю-
вання. 

основні джерела інформації 
Сыроечковский, 1990; Лисенко, 1991, 2000; Гурто-
вая, 1995; Морозов, 1995; Дегтярев, Перфильев, 
1996; Морозов, Поярков, 1996; Фесенко, Архипов, 
1996; Derek, Rose, 1996; Jesper Madsen., 1996; Ан-
дрющенко, Горлов, Лысенко и др. 1998; Костин та 
ін., 1998; Рединов, 1999; Лебедь, Мерзликин, 2004; 
Тараненко и др., 2004.

Автори: В.І. Лисенко, Г.Г. Гаврись
Малюнок: І.І. Землянських — знахідки у міграційний період
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леБідь Малий
Cygnus bewickii Yarrell, 1830

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Гусеподібні 
(Anseriformes), родина — Качкові (Anatidae). 
Один з 7-ми (за ін. джерелами, 6-ти) видів 
роду; один з 3-х видів роду у фауні України. 
Деякими дослідниками вважається підви-
дом ле бедя американського — С. соlbianus 
bewickii.

Природоохоронний статус 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні 
В Україні не гніздиться. Окремі особини зи-
мують на пн. узбережжі Азовського моря 
(Молочний лиман, Обитічна затока). Відомі 
зальоти у Полтавську, Волинську та ін. обл. 
Гніздиться в тундровій смузі Євразії, на о-вах 
Колгуєв, Вайгач, Пд. (Нова Земля). Зимує на 
Британських о-вах, пн.-зх. узбережжі Євро-
пи (Нідерланди, Німеччина), пд. узбережжі 
Каспійського моря, на узбережжі Пд.-сх. Азії 
(Японія, Китай).

Чисельність і причини її зміни 
Незначна. Трапляється окремими групами 
по 3–5, зрідка до 20 ос. На чисельність впли-
вають господарське освоєння тундри та 
браконьєрство.

особливості біології та наукове значення 
На зимівлі тримається разом з іншими ви-
дами лебедів, рідше — окремими зграями 
та сімейними групами на відкритих солоних 
водоймах. Відлітає з місць зимівлі у березні 
(в цей час трапляється у внутрішній части-
ні України). Гніздиться на озерах низинних 
тундр, у рослинному покриві яких доміну-
ють осоки. Під час перельотів зупиняється 
на великих водоймах, у заплавах річок, в бе-
реговій зоні моря. В Україні у другій полови-
ні ХХ ст. зареєстрований тільки на узбереж-
жі Азовського моря. Жи виться переважно 
рослинною їжею.

Морфологічні ознаки
Маса — 4,9–6,5 кг, довжина тіла — 107–132 см, 

розмах крил — 173–200 см. Дорослий птах бі-
лий з чорними лапами та двоколірним дзьо-
бом (основа жовта, від ніздрів до кінця — 
чорний). Молодий птах попелясто-сірий. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Внесено до ЧКУ (1994), Додаток ІІ Бернської 
та Додатки І і ІІ Боннської конвенцій, Резо-
люції № 6 Бернської конвенції (2 категорія); 
переліку заборонених для полювання видів 
в Україні. Охороняється разом з іншими во-
доплавними птахами у заказниках загально-
державного значення «Молочний лиман» та 
«Обитічна коса».

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Успішно розмножується у зоопарках та роз-
плідниках.

Господарське та комерційне значення
Не має, лише іноді здобувається мис-
ливцями.

основні джерела інформації
Гавриленко, 1960; Степанян, 1975; Кищинский, 
1979; Лысенко, 1991; Сабиневский, 1985; Минеев, 
1986; Derek, Rose, 1996.

Автор: В.І. Лисенко
Малюнок: І.І. Землянських

 — знахідки у міграційний період
 — знахідки у зимовий період
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оГар
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Гусеподібні 
(Anseriformes), родина — Качкові (Anatidae). 
Один з 7-ми видів роду; один з 2-х видів роду 
у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Пд. Євро па, Пн. Африка та Центральна Азія. В 
Україні гніздиться на пн. узбережжі Чорного 
та Азовського морів, у Криму (Си ваш, Кер-
ченський п-ів) та в сх. частині Луганської обл. 
У XVII–XIX ст. гніздився у степовій та лісосте-
повій смугах, в ін. місцях лише окремі пари. 
Зальоти зареєстровано у Зх. Україні, середній 
частині бас. Дніпра, на Дунаї. Зимує на став-
ках БЗ «Асканії-Нови» (700–1900 ос.), іноді не-
величкі групи зимують на Азовському узбе-
режжі. 

Чисельність і причини її зміни
Ймовірно, чисельність не переви щує 340–360 
пар; найбільше на сх. Криму (понад 80 пар) та 
на сх. Луганської обл. (біля 50 пар). Репро-
дуктивна частина напіввільної популяції у БЗ 
«Асканія-Нова» (Херсонська обл.) стано вить 
120–200 пар. Наприкінці ХХ ст. чисельність 
виду стабілізувалась і в останні роки дещо 
зростає. Причини зміни чисельності: по-
гіршення умов гніздування, поси лення факто-
ра непокою; вини щування птахів людиною.

особливості біології та наукове значення 
Перелітний птах. У місцях гніздування 
з’являється у другій пол. бе резня. Займає ске-
лясті, урвисті береги солоних і прісних водойм, 
узбережжя морів, на ставах «Асканії-Нови» 
утворилася вільна популяція. У перші дні після 
появи птахи утво рюють пари (часто приліта-

ють вже парами), які існують кілька років. Гніз-
диться у нежилих норах лисиць, на скелях та 
кручах (часто на значній висоті), у поки нутих 
будівлях. У кладці 8–12 яєць (квітень); у місцях, 
де огар гніздиться колоніями, знаходять здво-
єні кладки. Насиджує самка (25–30 діб); молоді 
птахи ста ють на крила у другій половині лип-
ня — на початку серпня. Відлітає на зи мівлю в 
кінці жовтня — на початку листопада. Живить-
ся рослинною (проростки злаків та осок, зер-
но) та тваринною (комахи, молюски) їжею.

Морфологічні ознаки
Маса — 9,8–1,5 кг, довжина тіла — 55–62 см, 
розмах крил — 1047–1120 мм. У самця тулуб 
рудий, голова білувато-вохриста, на шиї чор-
ний «нашийник», надхвістя, махові та стер-

нові пера чорні, покривні пера плечей білі; 
у самки голова майже біла, «нашийника» 
нема; молодий птах схожий на самку.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Занесено до ЧКУ (1994), Додатків Боннської та 
Бернської конвенцій (статус 2), угоди AEWA. 
Охороняється у БЗ «Асканія-Нова». Слід оголо-
сити заповідними місця гніздування виду на 
Керченському п-ві, а в «Асканії-Нові» посилити 
гетерозиготність напіввільної популяції через 
обмін птахів з зоопарків.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
У БЗ «Асканія-Нова» створено штучну по-
пуляцію, яка є центром відновлення виду в 
Україні. За період 1983–2000 рр. у природу 
випущено понад 3400 ос. Розроблено техно-
логію штучного розведення.

Господарське та комерційне значення
Використовується як декоративний птах.

основні джерела інформації
Гавриленко, 1958; Кириков, 1959; Треус, 1968; Кос-
тин, 1983; Зубко, Лысенко, 1991; Derek, Rose, 1996; 
Зубко, 1998 а, 1998 б; Зубко и др., 1998; Зубко, Ме-
зінов, 2001; Мезинов, 2001; Гавриленко, 2002; Гав-
риленко та ін., 2003; Гержик, 2003.

Автор: В.І. Лисенко
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
 — знахідки у зимовий період
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кладання яєць тривають з середини квітня 
до першої декади травня. Гніздо влаштовує 
на відкритих ділянках серед трави, уникає 
чагарників. Насиджує самка. Тривалість ін-
кубації 24–26 діб. Кладка 8–12 яєць. Пташе-
нята з’являються протягом червня. Підйом 
на крила у віці 45–50 діб. Відлітають у кінці 
серпня — першій декаді жовтня. Фітофаг. 

Морфологічні ознаки
Довжина тіла: 481–558 мм, крила: 242–276 мм. 
Маса самців: до 650–1000 г, са мок: 550–850 
г. Виражений статевий диморфізм. Сам-
ці та самки мають бурувато-сіру голову  
з темними дрібними рисками. Спина у сам-
ців сіро-бура, підхвістя і надхвістя чорні, на 
крилах «дзеркальце» білого та каштаново-

нерозень
Anas strepera Linnaeus, 1758

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Гусеподібні 
(Anseriformes), родина — Качкові (Anatidae). 
Один з видів політипного роду; один з 8 -ми-
видів у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Рівнинні р-ни Пн. Америки; у Євразії від пд. 
Скандинавії, Голландії, пд. Великобританії, 
на сх. до центральних р-нів Пн.-Сх. Китаю.  
В Україні гніздовий ареал мозаїчний: охо-
плює долини Дністра, Дніпра, Прип’яті,  
у дельті Дунаю, пн. узбережжя Азовського та 
Чорного морів. 

Чисельність і причини її зміни
Загальноєвропейська популяція — до 96 
тис. пар, за останні 30 років чисельність сут-
тєво скоротилась. Сучасна чисельність виду 
в Україні коливається в межах 650–1400 пар. 
Різке скорочення відбулось на о-вах Чорно-
морського заповідника, по берегах більшос-
ті лиманів Азово-Чорноморського узбереж-
жя, а також на Поліссі. Зменшення розмірів 
гніздової популяції, навіть на територіях 
природних заповідників та національних 
парків (Чорноморський, Дунайський, Шаць-
кий НПП), пов’язано зі значним погіршенням 
стану гніздових біотопів та впливом хижаків. 

особливості біології та наукове значення
Весняна міграція у березні–квітні. Заселяє 
заплави рік, особливо вологі луки та пасо-
вища біля берегів поліських озер, лиманів 
пн. узбережжя Азовського і Чорного морів, 
о-ви Чорноморського біосферного запо-
відника, Сивашу. Будівництво гнізд та від-

го кольорів, яке є також і у самок, але мен-
шого розміру. У самок спина, груди та боки 
тулуба темно-бурі з іржавими поперечними 
смужками, нижня частина грудей і черево 
білувато-іржаві, хвіст іржасто-рудий.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Оберігається Бернською (Додаток ІІІ) та 
Боннською (Додаток ІІ) конвенціями. Охоро-
няється на природно-заповідних територіях 
(Чорноморський, Дунайський БЗ, Шацький 
НПП). Необхідні спеціальні плани для під-
тримки природних рослинних формацій на 
територіях природно-заповідного фонду та 
вологих луках у долинах річок. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
В минулому був мисливським видом.

основні джерела інформації
Страутман,1963; Іванов,1976; Костин,1983; 
Лысенко, 1991; Snow, Perrins,1998; Gorban, Flade, 
2000; Birds in Europe…, 2004. 

Автори: Т.Б. Ардамацька, І.М. Горбань
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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Чернь 
ЧервoнодзьоБа
Netta rufina (Pallas, 1773)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Гусеподібні 
(Anseriformes), родина — Качкові (Anatidae). 
Один із 3-х видів роду Netta, єдиний вид цьо-
го роду в фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Від Піренейського п-ова до Центральної 
Азії. В Україні рідкісний гніздовий птах 
степової смуги приморських р-нів Азово-
Чорноморського р-ну. Найстабільніші гніз-
дові осередки знаходяться в нижній течії Ду-
наю, на Сиваші, озерах Нижнього Дністра. 

Чисельність і причини її зміни
Українська гніздова популяція коливається 
в межах 150–550 пар і на сьогодні має тен-
денцію до зниження. Основна причина — 
трансформація гніздових біотопів: забудова 
берегів, створення гідротехнічних споруд 
у річкових дельтах, прокладання дамб та 
транспортних комунікацій, осушення водно-
болотних угідь. 

особливості біології та наукове значення
Гніздиться в біотопах, зарослих очеретом 
і рогозом: на затоках, озерах, каналах, ста-
рицях і риборозплідних ставках. В кладці 
6–14 яєць. Самка насиджує кладку 26– 
28 днів, молоді піднімаються на крило на 45–
55 день. Характерні міграції самців до місць 
линяння, що розташовані на значній відста-
ні від гніздових територій. Самки линяють 
в місцях гніздування. Характер живлення: 
фітофаг, споживає водяні рослини (Chara, 
Ceratophyllus, Zostera).

Морфологічні ознаки
Довжина тіла: 530–570 мм. Маса тіла сам ця:  
1–1,55 кг, самки: — 0,88–1,32 кг. Виражений 
статевий диморфізм. Дорослий самець у 
весняному оперенні: голова каштаново-
руда з помітним «чубом», шия та низ тулуба 
чорні, боки білі, спина і покривні пера крил 
бурі, плечові пера білі. Надхвістя та хвіст 
темні. Дзьоб та ноги червоні, як і райдужна 
оболонка ока. Самка має темно-буру верхню 
частину голови, щоки та шия світло-сірі, гру-
ди і боки тулуба глинисто-бурі зі строкатіс-
тю. Махові пера крил брудно-білі з темним 
краєм. Дзьоб та ноги бурі. Райдужна оболон-
ка ока коричнева.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Внесено до охоронних переліків Бернської 
(Додаток ІІІ) та Боннської (Додаток ІІ) кон-
венцій. В Україні охороняється в Дунайсько-
му та Чорноморському БЗ і Кримському 
ПЗ. Рекомендоване збереження природної 
структури гніздових біотопів, запобігання 
їх осушенню, регулювання рекреаційного 
навантаження, мисливства та рибальства в 
місцях гніздування виду.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Випадково здобувається з іншими качками 
під час полювання.

основні джерела інформації
Воїнственский, Кістяківський, 1952; Страутман, 
1963; Гладков и др., 1964; Костин, 1983; Інформа-
ційний бюлетень, 1991; Лисенко, 1991; Волове 
очко, 1993; Західноукраїнський орнітофауніс-
тичний щорічник, 1994,1995; Tucker, Heath, 1994; 
Snow, Perrins, 1998; Микитюк, 1999; Сиохин и др., 
2000; Birds in Europe..., 2004.

Автори: М.А. Сеник, О.С. Гнатина, І.М. Горбань
Малюнок: І.І. Землянських
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Хордові
Chordata

412

плав. Тримається на заплавних озерах, соло-
них лиманах і затоках з очеретом і плесами 
із заростями макрофітів. Гнізда — на плавах 
та заломах очерету. Кладки з 6–14 яєць —  
з початку травня до середини червня. Наси-
джує самка, 27–28 діб. Пташенята вилуплю-
ються у червні — липні, стають на крила у 
серпні. Відлітає у жовтні; окремі особини за-
тримуються до льодоставу. Живиться водя-
ними рослинами, личинками комах, рідше 
— дрібною рибою, жуками, молюсками. 

Морфологічні ознаки
Маса — 400–650 г, довжина тіла — 400–420 
мм, розмах крил — 670–690 мм. Голова і ту-
луб у самця каштанові, підборіддя та підхвіс-
тя білі; крила чорні з білим «дзеркальцем», 

Чернь Білоока
Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Гусеподібні 
(Anseriformes), родина — Качкові (Anatidae). 
Один з 12-ти видів роду; один з 4-х видів 
роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні
Пд. Європа, Африка, Зх. та Центральна Азія. 
Поширений на усій території України, але 
місця масового гніздування розташовані 
тільки в Одеській обл. та Криму (Сх. Сиваш). 
Місця зимівлі невеликої частини популяції — 
на узбережжі Чорного моря. 

Чисельність і причини її зміни
Загальна чисельність у Європі 10–50 тис. ос. 
В Україні чисельність незначна, за винятком 
оз. Катлабуг і Кугурлуй та Стенцівських плав-
нів (Одеська обл.), де гніздиться 0,5–1 тис. 
пар. На Сх. Сиваші чисельність складає 45–
50 пар, у Зх. Україні (переважно Волинська 
та Рівненська обл.) — до 40 пар, у інших міс-
цях — окремі пари та невеличкі групи з 3–5 
пар. У минулому був численним у плавнях 
великих рік. Зміна чисельності виду відбу-
вається через деградацію місць гніздування 
внаслідок затоплення заплав рік, інтродукції 
білого амура (кормового конкурента), осу-
шення лиманів і перетворення їх на рисові 
плантації; заростання водойм очеретом че-
рез евтрофікацію, посилення фактору непо-
кою, незаконне здобування мисливцями.

особливості біології та наукове значення
На прольоті та зимівлі великих зграй не 
утворює. Прилітає у березні — на початку 
квітня. Пари формуються під час зимівлі та 
у перші дні після прильоту. Типовий вид за-

спина темно-бура. Тулуб та голова самки, 
самця в літньому вбранні та молодого пта-
ха іржасто-каштанові, крила і спина чорно-
бурі, підборіддя та підхвістя білі. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Вид включено до ЧКУ (1994), Резолюції № 6 
Бернської (Додаток ІІІ) конвенції зі статусом 
3, Боннської конвенції (Додаток ІІ). Охороня-
ється у Дунайському і Чорноморському БЗ, 
Шацькому НПП, РЛП «Ізмаїльські острови». 
Необхідно створити НПП на Сх. Сиваші.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Досить часто розмножується у зоопарках. 
Охоче займає штучні гніздівлі, які виставляють 
на водоймах у мисливських господарствах. 

Господарське та комерційне значення
Не має. Випадково здобувається разом з ін-
шими качками. 

основні джерела інформації
Пачоский, 1911; Орлов, 1941; Клименко, 1950; Во-
инственский, 1953; Кістяківський, 1957; Страутман, 
1963; Степанян 1975; Костин, 1983; Кошелев и др., 
1991; Derek A. Skott and Paul M. Rose,1996; Горбань, 
Жмуд, 2000; Потапов, 2001.

Автор: В.І. Лисенко
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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ГоГоль
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Гусеподібні (Anseri-
formes), родина — Качкові (Anatidae). Один з 
3-х видів роду; єдиний вид роду у фауні України. 

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Репродуктивна частина ареалу у лісотун-
дрі і тайзі Євразії та Пн. Америки. В Україні 
гніздиться групами на пн. Рівненської обл. 
і, можливо, на Шацьких оз., а також на Дні-
прі. Зимує на Дніпрі (сотні птахів) і Азово-
Чорноморському узбережжі, переважно на 
Утлюцькому лимані та у пн. частині Сивашу.

Чисельність і причини її зміни
У  Європі складає 395–400 тис. ос. В Україні був чис-
ленним на гніздуванні у плавнях Дніпра між За-
поріжжям і Нікополем, але після затоплення Кін-
ських і Базавлуцьких плавнів в останнє десятиріч-
чя не трапляється. Кілька десятків пар гніздиться  
у Волинській та Рівненській обл., окремі пари 
— у заплаві середнього і нижнього Дніпра. На 
зимівлі звичайний (за рахунок прилітних птахів  
з Росії та Білорусі) переважно на Чорноморсько-
му узбережжі, але чисельність не перевищує  
5 тис. ос. і продовжує зменшуватись, вірогідно  
у зв`язку з підвищенням рівня Каспію і покра-
щанням там умов зимівлі. Вирубування старих 
дуплистих дерев у заплавах річок і на берегах 
озер, затоплення заплав внаслідок будівництва 
ГЕС.

особливості біології та наукове значення
Прилітає у кінці лютого — на початку березня. 
Займає прісні водойми (озера, заплави великих 
рік), оточені лісом з дуплистими деревами; на зи-
мівлі — морські затоки та ополонки на великих 
ріках і водосховищах. Пари утворює наприкінці 

зимівлі. Гнізда влаштовує виключно у дуплах 
дерев листяних порід; охоче заселяє штучні гніз-
дівлі. Гніздо використовує кілька років. Кладку з 
7–12 яєць відкладає з другої половини травня; 
насиджує самка (28 діб). Пташенята починають 
літати у кінці липня. Статевозрілим стає у 2 роки. 
Окремі особини влітку можуть знаходитись за 
межами репродуктивної частини ареалу (на 
Молочному лимані, Сиваші), де проходить їхнє 
линяння. На місця зимівлі прилітає пізно (зазви-
чай у 2-й половині грудня), утворює мішані зграї з 
іншими качками, які кочують уздовж узбережжя. 
Живиться личинками комах, молюсками, рако-
подібними, а також дрібною рибою.

Морфологічні ознаки
Маса: 570–895 г, довжина тіла: 325–360 мм, роз-

мах крил: 620–690 мм. У самця тулуб білий, голо-
ва чорна з зеленим полиском та білою плямою 
біля дзьоба, дзьоб чорний. Самка, самець уліт-
ку і молодий птах темно-сірі, голова коричнева. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Включено до ЧКУ (1994), Резолюції № 6 Берн-
ської конвенції зі статусом 3, Бернської (До-
даток ІІІ) та Боннської (Додаток ІІ) конвенцій. У 
місцях, зручних для гніздування виду, необхід-
но влаштовувати штучні гніздівлі, а також збе-
рігати у заплавах річок старі дуплисті дерева. У 
місцях гніздування в Рівненській та Волинській 
обл. необхідно створити заказники загально-
державного значення.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Розмножується у зоопарках.

Господарське та комерційне значення
Випадково здобувається.

основні джерела інформації
Орлов, 1941, 1959; Кістяківський, 1957; Лысенко, 1967, 
1972, 1991; Булахов, Мясоедова, 1968; Брагин, 1974; 
Степанян, 1975; Андрющенко, Горлов, Лысенко и др. 
1998; Пилюга, Тилле, 1998; Бюллетень РОМ, 2004.

Автор: В.І. Лисенко
Малюнок: І.І. Землянських

 — знахідки у гніздовий період
 — знахідки у зимовий період



Хордові
Chordata

414

ПУхівка (ГаГа)
Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Гусеподібні 
(Anseriformes), родина — Качкові (Anatidae). 
Один з 4-х видів роду; єдиний вид роду у фа-
уні України, представлений номінативним 
підвидом.

Природоохоронний статус.
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні
Гніздовий ареал охоплює пн. узбережжя  
і о-ви Євразії та Пн. Америки. В Україні гніз-
диться на о-вах Ягорлицької, Тендрівської та 
Джарилгацької заток, на Кінбурнській косі 
та о. Березані. В означених районах, а також  
у прибережній зоні Одеської обл. та дуже 
рідко в українській частині дельти р. Дунаю 
зимує частина популяції.

Чисельність і причини її зміни
Гніздову популяцію у Європі оцінено в межах 
840 тис. — 1 млн. 200 тис. пар, зимівельну —  
1 млн. 700 тис. ос. На о-вах Ягорлицької і Тен-
дрівської заток Чорноморського БЗ гніздиться 
1,2–2 тис. пар, в РЛП «Кінбурнська коса» — 
близко 100 пар, у інших місцях — поодинокі 
пари. В останні роки чисельність зменшується. 
У р-ні Чорноморського БЗ кількість гніздових 
пар знизилась до 670–700. На зимівлю зали-
шається від 500 до 2 тис. ос., раніше реєструва-
ли до 8 тис. ос. Причини зміни чисельності — 
погіршення екологічного стану Чорного моря, 
епізоотії у гніздових поселеннях, знищення 
кладок мартином жовтоногим.

особливості біології та наукове значення
У місцях гніздування з’являється у березні. 
Гніздові біотопи — низькі о-ви і узбережжя з 
заростями очерету та трав’яної рослинності. 
Гнізда частіше влаштовує в очереті, рідше — 

у лободі, кінському щавлі та заростях інших 
трав’яних рослин у прибережній зоні. Інко-
ли утворює колонії. У повній кладці 3–8 яєць 
(найчастіше — 5–6). Насиджування триває 
28–30 днів. Перші пташенята з’являються у 
кінці квітня — на початку травня. Живить-
ся молюсками (головним чином мідіями), 
дрібними крабами та іншими ракоподібни-
ми. Основний ворог — мартин жовтоногий, 
який знищує яйця і пташенят.

Морфологічні ознаки
Довжина тіла 57–71 см. Розмах крил 80– 
108 см. Маса тіла 1,2–2,8 кг. Самець у шлюб-
ному вбранні: голова зверху чорна, знизу 
біла; на потилиці і задній частині щік зелен-
куваті плями, верх і плями ззаду на боках ту-

луба білі, воло рожевувато-кремове, решта 
тулуба чорна; дзьоб зеленкувато-оливковий, 
на кінці — білий. Самка темно-бура, пера ту-
луба і покривні пера крил з рудуватою або 
вохристою облямівкою. Молода особина за-
барвленням схожа на самку.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Включено у ЧКУ (1994), угоди AEWA, Додаток 
ІІІ Бернської конвенції, а також у Додаток ІІ 
Боннської конвенції. Охороняється на тери-
торії Чорноморського біосферного заповід-
ника, РЛП «Кінбурнська коса». 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Проводилось на стаціонарі у с. Мартовому 
Печенізького р-ну Харківської обл.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Андрющенко, Грінченко, 1998; Ардамацкая, 1991, 
2001; Петрович, 1999, 2000; Яремченко, Рибачук, 
1999; Rudenko, Yaremchenko, 1999; Петрович, Дер-
кач, 2003; Петрович и др., 2005.

Автори: О.А. Яремченко, А.Г. Руденко
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
 — знахідки у зимовий період
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савка
Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Гусеподібні (Anseri-
formes), родина — Качкові (Anatidae). Один з 7-ми 
видів роду; єдиний вид роду у фауні України. 

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні
Пн.-зх. Африка та пд. Євразії. Зимує на водо-
ймах Пн.-зх. Європи, Пн. Африки та Зх. Азії. В 
Україні межі ареалу не встановлено. Найчас-
тіше виявляли у Криму (Сиваш), пд. частині 
Запорізької обл., рідше — у Дніпропетров-
ській, Полтавській, Харківській, Закарпатській 
і Волинській обл. У першій половині ХХ ст. 
гніздився у плавнях Дніпра (між Запоріжжям  
і Нікополем). Поодинокі особини та невеличкі 
зграї зимують у Азово-Чорноморському р-ні.

Чисельність і причини її зміни
Можливо, окремі пари зрідка гніздяться на 
малих річках Пн. Приазов`я. Світова популя-
ція на початку ХХ ст. складала біля 100 тис. ос., 
зараз скоротилась до 15 тис., але останнім ча-
сом чисельності стабілізувалася і навіть зрос-
тає. Причини зміни чисельності: зменшення 
площ, придатних для гніздування через заре-
гулювання стока річок, меліоративні роботи, 
незаконне полювання, загибель у сітках при 
промисловому вилові риби.

особливості біології та наукове значення
В Україні характер перебування не визначе-
ний. Тримається на великих прісних та солону-
ватих водоймах з заростями очерету і плесами, 
морських затоках, лиманах, з вересня до кінця 
листопада та з лютого до кінця квітня. Зазвичай 
поодинокими особинами, рідше — зграями  
з 2–11 ос. Гнізда на плавах з очерету на віддалі 
0,15–5 м від плеса, зазвичай поруч з колоніями 

мартинів і крячків чорних. Кладки з 4–7 яєць у 
кінці травня — на початку червня. Насиджує 
самка, 22–24 доби. Пташенята вилуплюються 
у 2-й половині червня, стають на крила у 2-й 
половині серпня. Живиться насінням та вегета-
тивними частинами водяних рослин, личинка-
ми комах, молюсками та ракоподібними. 

Морфологічні ознаки
Маса: 508–900 г, довжина тіла: 395–410 мм, 
розмах крил: 555–593 мм. Тулуб у самця 
сірувато-бурий, хвіст і крила бурувато-чорні, 
голова біла з чорною «шапочкою» та «наший-
ником», дзьоб блакитний, лапи червоно-сірі. 
Самиця темно-бура, від дзьоба над оком — 
широка біла смуга. Молодий птах схожий на 
самку. Стернові пера довгі.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Вид занесено до ЧКУ (1994), Європейського 
червоного переліку, у Додаток І Директиви 
Ради Європи про охорону диких птахів, у До-
даток І Боннської конвенції, Додаток II Берн-
ської конвенції, Додаток II Конвенції CITES і 
угоди AEWA. Охороняється разом з ін. водо-
плавними птахами у заповідниках, НПП та 
заказниках загальнодержавного значення 
на Азово-Чорноморському узбережжі.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Зрідка розмножується у зоопарках.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Шатилов, 1874; Никольский, 1891; Сомов, 1897; Вальх, 
1899–1900, 1911; Пачоский, 1911; Костюченко, 1925; 
Аверін, 1928; Орлов, 1941; Кістяківський, 1950, 1957; 
Киселев, 1950; Клименко, 1950; Огульчанський, 1956; 
Гавриленко, 1958; Страутман, 1963; Лысенко, 1967, 
1977, 1991; Иванов, 1974; Степанян, 1975; Костин, 
1983; Сабиневский, 1985; Anstey, 1989; Green, Hughes 
1996; Derek A. Skott and Paul M. Rose, 1996; Кошелів, 
2000; Крейцберг-Мухина, 2002.

Автор: В.І. Лисенко
Малюнок: І.І. Землянських
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у червні–липні. Осіння міграція виражена сла-
бо. Основу живлення складають риби, молюски 
та ракоподібні. 

Морфологічні ознаки
Довжина тіла: 522–610 мм. Маса тіла в осінній 
період: 870–1170 г. Дзьоб вузький загострений 
з зубчиками по краях. У дорослих птахів на го-
лові «чуб». Шия і тулуб видовжені з далеко від-
ставленими назад ногами. У шлюбному вбран-
ні у самця голова та верхня частина шиї чорні 
з зеленим металічним полиском, нижня части-
на шиї, воло, груди вохристі, верхня частина 
спини чорна, решта спини сіра. Низ тулуба та 
«дзеркальце» білі. У самки голова руда, через 
білі великі покривні першорядні махові пера 
та «дзеркальце» проходить чорна смуга. 

крех середній
(крех довГоносий)
Mergus serrator Linnaeus 1758
Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Гусеподібні 
(Anseriformes), родина — Качкові (Anatidae). 
Один з 7-ми видів роду; один з 3-х видів роду 
у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні
Гніздова область — Пн. Америка та Євразія. 
В Україні. Ізольовано гніздиться і зимує на 
Азово-Чорноморському узбережжі. 

Чисельність і причини її зміни
У Європі — 220 тис. ос. У Чорноморському 
БЗ, в 1970–1980 рр. гніздилося до 900 пар, 
2005–2009 рр. — не більше 15–40 пар. Ще 
до 100 пар гніздиться навколо заповідника, 
16–46 пар на Лебединих о-вах, біля 70 пар 
на о-вах Джарилгацької затоки, біля 10 гніз-
диться на Обитічній косі. Зниження чисель-
ності, вірогідно, викликане погіршенням 
стану заток Чорного моря (забруднення, 
нестабільна кормова база). Через шторми та 
високий рівень води у затоках руйнуються 
острови або затоплюються колонії. Існує ве-
лика конкуренція за місця гніздування з ма-
совими видами мартинів, які нищать кладки 
та пташенят. Можлива також велика смерт-
ність дорослих птахів у рибальських сітках.

особливості біології та наукове значення
Частково осілий вид. Біля місць гніздування 
з’являється у березні–квітні. Віддає перева-
гу низьким островам з густим очеретом або 
трав’яною рослинністю. Початок гніздування 
в травні–червні. Гніздиться у заростях рос-
линності. У кладці 4–14 яєць. Насиджує лише 
самка, 28–31 день. Пташенята з’являються  

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Знаходиться під охороною Бернської (Дода-
ток ІІІ) та Боннської  (Додаток ІІ) конвенцій, 
угоди AEWA, занесено до ЧКУ (1994). Охо-
роняється на території Чорноморського 
біосферного заповідника, РЛП «Кінбурнська 
коса» та інших об’єктах ПЗФ. Необхідне по-
силення режиму охорони в межах гніздо-
вого ареалу, розширення площі існуючих та 
створення додаткових об’єктів ПЗФ, органі-
зація моніторингу та вивчення біології виду, 
підвищення обізнаності населення.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
В Україні спроби вирощування в умовах, 
близьких до природних, закінчились невда-
чею. 

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації:
Клименко, 1950; Исаков, 1952; Ардамацкая, 1958, 
1963, 1984; Смогоржевський, 1959; Костин, 1983; 
Лысенко, 1990; ЧКУ, 1994; Національний план..., 
2000; Руденко, Яремченко, 2000, 2005; Сиохин, 
2000; Delany, Scott, 2002; Кошелев и др., 2003;.

Автори: А.Г. Руденко, О.А. Яремченко 
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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скоПа
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність 
Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколопо-
дібні (Falconiformes), родина — Скопині 
(Pandionidae). Вид монотипного роду та мо-
нотипної родини.

Природоохоронний статус виду 
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Майже всі континенти, окрім Антарктики, 
Пд. Америки і більшої частини Африки. Вся 
територія України входить до гніздового 
ареалу виду. Під час міграцій трапляється по 
всій території країни.

Чисельність і причини її зміни 
Сучасна чисельність в Україні становить не 
більше 1–2 пар. Зменшення чисельності виду 
відмічається з початку ХХ ст. У 1980–1990 рр. 
було відомо два жилих гнізда в заплаві р. 
Десни (Чернігівська, Сумська обл.) та одне на 
Корнинському водосховищі (Житомирська 
обл.). Також перебування скопи передбача-
лось у заплаві р. Тетерев (Житомирська обл.) 
та Рівненському ПЗ. Зараз достовірно відомі 
два жилих гнізда у Волинській обл., обидва — 
на теріторіях ПЗФ загальнодержавного зна-
чення: Черемський ПЗ (з 2006 р.) та НПП 
«Прип’ять-Стохід» (з 2008 р.). Причини зни-
ження чисельності: знищення гнізд під час 
санітарних рубок лісу; браконьєрство; виру-
бування старих суховерхих дерев, що можуть 
слугувати для влаштування гнізд; забруд-
нення водойм, погіршення кормової бази. 

особливості біології та наукове значення 
Гніздовий перелітний птах. Перші птахи мо-
жуть з’являтися на початку березня; осно-
вний проліт у третій декаді березня — другій 

декаді квітня. Оселяється поблизу великих 
водойм, маловідвідуваних людиною. Гніздо 
розміщують на високих деревах на верхівці 
або товстих бічних гілках крони. У кладці 2–3 
яйця (початок травня). Насиджує переваж-
но самка, 33–35 діб. Пташенята залишають 
гніздо через два місяця після вилуплення. 
Осіння міграція з кінця серпня до початку 
листопада (у Криму — до початку грудня). 
Живиться переважно рибою. При відсутнос-
ті основного корму може здобувати земно-
водних, птахів, дрібних ссавців. 

Морфологічні ознаки 
Маса тіла — 1,1–2 кг, довжина тіла — 55–70 см, 
розмах крил — 145–170 см. Самка за розміра-
ми дещо більша від самця, за забарвленням 

не відрізняється. Хижий птах, більший за се-
редні розміри. Верх бурий з невеликою пля-
мистістю; низ білий. Крила знизу сірувато-білі  
з чорними кінцями і темними смугами. Хвіст 
світлий, короткий, з темними смугами. У по-
льоті здалеку нагадує великого мартина.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Занесено до ЧКУ (1994), списків CITES (До-
даток ІІ),  Бернської (Додаток ІІ) та Боннської 
(Додаток ІІ) конвенцій. В Україні охороняється 
на об’єктах ПЗФ по всій території.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Розмноження птахів у неволі в Україні не 
проводилось. У Пн. Америці проведені 
успішні експерименти з вирощення пташе-
нят скопи, які були взяті з гнізда, з наступним 
випуском у природу. 

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Зубаровський, 1977; Костин, 1983; Hagemejer 
E.J.M. & Blair, 1997; Gavris, 1999; Горбань та ін., 2003; 
Birds in Europe, 2004; Гаврись та ін., 2007.

Автори: Г.Г. Гаврись, М.В. Химин 
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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ШУліка рУдий
Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколоподіб-
ні (Falconiformes), родина — Яструбові 
(Accipitridae). Один з 2-х видів роду у фауні 
світу й України.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні
Європа, Пн. Іран, о-ви Середземного моря, 
Мала Азія, Пн.-зх. Африка, Канарські о-ви  
і о-ви Зеленого мису. На пн. Європи дохо-
дить до пн. краю Скандинавського п-ова. 
На сх. межа ареалу проходить через Латвію, 
Білорусь, Україну. В Україні в минулому гніз-
дився в незначній кількості в Закарпатській, 
Львівській, Волинській, Рівненській, Жито-
мирській, Київській, Черкаській та Чернігів-
ській обл.Зараз гніздування мало ймовірне. 

Чисельність і причини її зміни
В Європі гніздову популяцію в 2004 р. оціню-
вали в 19–25 тис. пар. В Україні ніколи не був 
численним птахом. У ХХ ст. відбувалося посту-
пове зменшення кількості гніздових пар, у кінці 
століття зник з території країни як гніздовий 
птах. Можливо, іноді залітає під час міграцій  
і кочівлі. На стан виду негативно впливають: зни-
щення старих ділянок лісу, де птахи гніздяться; 
знищення біотопів полювання, що призводить 
до скорочення кормової бази; використання в 
сільському та лісовому господарстві отрутохімі-
катів; відстріл птахів для виготовлення опудал.

особливості біології та наукове значення
Заселяє листяні та мішані високостовбурні рів-
нинні й гірські ліси; тяжіє до лісів, що межують 
з відкритим ландшафтом. Моногам. Відкладан-
ня яєць відбувається у квітні–травні. У повній 
кладці 2–4 яйця, найчастіше 3. Насиджування 

триває 30 діб. Статевої зрілості досягає на 3-му 
році життя. Живиться дрібними хребетними 
тваринами, іноді падлом і покидьками, які 
знаходить поблизу осель людини. Полює зде-
більшого у вологих місцях — по берегах річок, 
озер, ручаїв, у гірських долинах.

Морфологічні ознаки
За розмірами дещо більший за шуліку чорного. 
Загальна довжина тіла — до 715 мм, маса тіла — 
930–1150 г. Дорослий птах зверху іржасто-
рудий; голова білувата; низ іржасто-рудий з 
темними рисками; махові пера чорно-бурі; на 
споді крил на першорядних махових перах 
великі білі плями, які добре помітні в польоті; 
хвіст довгий, зверху — яскраво-рудий, знизу — 
білу ватий, глибоко вирізаний; дзьоб темно-бу-

рий, восковиця, райдужна оболонка ока  і ноги 
жовті. Молодий птах світло-рудий з бурою стро-
катістю; по краю верхніх покривних пер крил 
проходять білуваті смуги; восковиця жовтува-
та; райдужна оболонка ока коричнево-сіра. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Вид включено до CITES (Додаток ІІ), Бонн-
ської (Додаток ІІ) та Бернської (Додаток ІІ) 
конвенцій. Для покращання охорони необ-
хідні: збалансоване ведення лісового госпо-
дарства, створення заповідних територій, де 
будуть виявлені гнізда, підвищення контр-
олю за випадками незаконного відстрілу, 
моніторинг за забрудненням оточуючого 
середовища.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Зубаровський, 1977; Штиркало, 1991; Бучко, 1995; 
Боднар, 1996; Лопарьов, 1998; Боднар та ін., 2003.

Автор: С.В. Домашевський 
Малюнок: І.І. Землянських

 — зальоти
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ШУліка Чорний
Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколопо-
дібні (Falconiformes), родина — Яструбо-
ві (Accipitridae). Один з 2-х видів роду, який 
об’єднує 6 підвидів. В Україні трапляється номі-
нативний підвид — M. migrans migrans.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні
Гніздовий ареал виду охоплює велику терито-
рію, включаючи практично всю Європу, Азію, 
Африку та Австралію. Підвид, особини якого 
поширені в Україні, трапляється в Європі, на 
Кавказі, у Малій Азії, Пд.-зх. Африці. Гніздиться 
практично на всій території України, за винят-
ком Криму та високогірних р-нів Карпат. 

Чисельність і причини її зміни
В Україні гніздиться близько 2 тис. ос. Протягом 
останніх 30 років чисельність популяції скоро-
тилась у 3–5 разів. Якщо на початку 1970-х рр. 
у пд. кутку лісового масиву, який знаходиться в 
межиріччі Дніпра та Десни, гніздилося близько 
15 пар, то зараз — всього 2–3 пари. Найзна-
чніший фактор, який призвів до скорочення 
чисельності, — відстріл птахів під час полюван-
ня на пернату дичину. Постійний негативний 
вплив відбувся внаслідок сильного рекреацій-
ного навантаження на біотопи, де гніздяться ці 
птахи. Проте, зараз не відома головна причина 
такого різкого скорочення чисельності виду, в 
тому числі й української популяції.

особливості біології та наукове значення
Перелітний птах. Весною з’являється досить 
рано — у кінці березня або першій половині 
квітня. Важливою умовою для гніздового біо-
топу виду є наявність, з однієї сторони, водних 
просторів — річок, озер, водосховищ, ставків, де 

птахи живляться, а з іншої, лісів (навіть невелич-
ких) для влаштування гнізд. Шуліки, зазвичай, 
самі будують гнізда, які влаштовують на деревах. 
У кладці, яку насиджують близько 38 днів, буває 
2–3 яйця. Осіння міграція починається в серпні 
і до кінця вересня практично закінчується. Пта-
хи переміщуються в бік Балканського п-ова, де 
проходить один з головних міграційних шляхів 
цього виду в Європі. Міграція відбувається в 
денні години, з використанням терміків; летять 
птахи поодинці, парами та невеличкими група-
ми. На головних шляхах перельоту (наприклад, 
в р-ні Босфору) можна спостерігати групи, в яких 
нараховують кілька сотень птахів. Спектр жив-
лення досить широкий — від комах до дрібних 
птахів і ссавців. Важливе місце у раціоні займає 
риба, як правило мертва.

Морфологічні ознаки
Загальна довжина тіла самця — 554–572 мм, 
маса тіла — в середньому 790 г; довжина 
тіла самки — 570–620 мм, маса тіла — 962 г.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Включено до Переліку видів птахів особливої 
Європейської уваги (Категорія 3. Статус «Ураз-
ливий»), CITES (Додаток ІІ), Боннської (Додаток 
ІІ) та Бернської (Додаток ІІ) конвенцій. Охоро-
няється у лісових заповідниках та національ-
них парках України. Треба зберігати місця, де 
ці птахи трапляються, та проводити природо-
охоронну пропаганду серед населення, зо-
крема по збереженню гнізд хижих птахів, та 
роз’яснювати їх значення в природі.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Здійснюється досить успішно.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Дементьев, 1951; Зубаровський, 1977; Постельных, 
1982; Костин, 1983; Полуда, 2003; Домашевский, 2006.

Автор: А.М. Полуда 
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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лУнь Польовий
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколоподіб-
ні (Falconiformes), родина — Яструбові 
(Accipitridae). Один з 9-ти (за ін. джерелами, 
10–13) видів роду, один з 4-х видів у фауні 
України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Пн. Америка, Європа та Азія. Сучасний гніз-
довий ареал в Україні включає деякі пн. р-ни 
Полісся і, можливо, частину Зх. України. Зи-
мує на всій теріторії країни, переважно в сте-
повій та лісостеповій смугах.

Чисельність і причини її зміни
Європейська гніздова популяція складає 32–
59 тис. пар. Гніздова популяція виду в Україні 
налічує не більше 10–20 пар. Найрегулярніше 
гніздиться на Волинському Поліссі вздовж пн. 
кордону з Білоруссю, а також в прикордонних 
р-нах з Росією. Щільність гніздової популяції 
зростає зі сходу на зх. та з пд. на пн.. Сучасний 
стан української гніздової популяції на критич-
ному рівні і потребує подальшого дослідження. 
Причини зміни чисельності: знач на деградація 
гніздових біотопів, викликана осушувальними 
роботами, надмірним заростанням лук та лісо-
вих галявин, збільшення площ весняного ви-
палювання рослинності по балках та долинах 
річок, а також осіннього випалювання стерні. 
 
особливості біології та наукове значення
Віддає перевагу природним біотопам. Гніз-
диться на великих лісових галявинах, згари-
щах, торфових болотах, на луках, полях кор-
мових трав. Перші мігранти спостерігаються 
на початку березня. Моногам. Гніздо мостить 
на землі. Яйця відкладає у травні–червні.  

В кладці 2–5 яєць. Насиджування до 30 діб. Мо-
лоді перебувають у гнізді протягом 32–42 днів. 
Перші льотні виводки трапляються з середини 
липня. Осіння міграція відбувається у вересні–
листопаді. Мігрує поодинці або розріджени-
ми групами по 2–4 ос. У раціоні переважають 
дрібні гризуни. Також охоче живиться гороби-
ними птахами, ящірками, зрідка комахами. 

Морфологічні ознаки
Маса тіла — 400–564 г, довжина тіла — 430–
500 мм, розмах крил — 116–1198 мм,  У дорос-
лого самця голова, шия, воло, спина, поперек 
і верх крил сірі; надхвісття біле; решта тулуба 
сірувато-біла; пера на верхівці крил чорні; рай-
дужна оболонка ока, восковиця і ноги жовті. 
Доросла самка зверху бура, пера з вохристою 

облямівкою; надхвістя біле; на хвості темно-
бурі смуги. Молодий птах подібний до самки, 
але з рудим відтінком; другорядні махові пера 
зі споду бурі; райдужна оболонка ока темно-
коричнева.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Вид включено до ЧКУ (1994), CITES (Додаток ІІ), 
Боннської (Додаток ІІ) та Бернської (Додаток 
ІІ) конвенцій. Необхідні заходи охорони: вияв-
лення та охорона гнізд птахів та гніздових діля-
нок, удосконалення природоохоронного зако-
нодавства, пропаганда охорони виду. Гніздова 
біологія виду в Україні вивчена недостатньо, 
і для його збереження необхідна спеціальна 
науково-природоохоронна програма.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Зубровський, 1977; Афанасьєв, 1998; Бумар, 2003; 
Домашевский, 2004; European bird…., 2004.

Автори: С.В. Домашевський, І.М. Горбань 
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
 — знахідки у зимовий період
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лУнь сТеПовий 
Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1771)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколоподіб-
ні (Falconiformes), родина — Яструбові 
(Accipitridae). Один з 9-ти (за ін. джерела-
ми, 10–13-ти) видів роду, один з 4-х у фауні  
України. 

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні
Євразія — від пониззя Дунаю до Забайкалля 
та Пн.-зх. Монголії. Зимує у Пд. Азії, Сх. та Пд. 
Африці. В Україні ще у середині ХХ ст. був до-
сить звичайним видом майже усієї степової 
смуги, але потім зник з гніздування на усій 
території, і в останні роки випадків гнізду-
вання також не спостерігали.

Чисельність і причини її зміни
На гніздуванні в Україні відсутній, дуже рід-
кісний під час прольоту. В цілому у Європі 
гніздиться, за різними оцінками, 310–1200 
пар (майже усі в Росії). Основні причини змі-
ни чисельності: cуцільне розорювання сте-
пів призвело до знищення гніздових біото-
пів, обмежило можливості здобування їжі у 
високотрав’ї польових культур; негативний 
вплив мало застосування пестицидів.

особливості біології та наукове значення
Рідкісний пролітний птах. Через територію 
України весною пролітає з кінця березня 
до середини квітня. Тримається у відкритих 
ландшафтах. Полюбляє оселятися в зарос-

тях бур’янів, чагарників, іноді серед лучного 
високотрав’я та на полях озимих. Моногам. 
Гнізда влаштовує на землі. У кладці 3–5 яєць 
(перша половина травня). Насиджування 
триває близько 30 діб. Пташенята залиша-
ють гніздо в 40-денному віці. Осіння мігра-
ція через територію України відбувається 
наприкінці серпня — у вересні. На зимівлі в 
Украіні не трапляється. Живиться дрібними 
гризунами і птахами, рідше плазунами, зем-
неводними і комахами.

Морфологічні ознаки
Маса тіла: 310–550 г, довжина тіла: 400–480 
мм, розмах крил: 950–1100 мм. У забарвленні 
і розмірах добре виражений статевий димор-
фізм. Самець зверху світло-сірий, знизу білу-

ватий з вузькими чорними вершинами крил. 
Самка бурувата зверху і світло-вохриста 
з дрібними поперечних рисками знизу, з 
контрасним білим надхвістям. Молодий птах 
на першому році життя схожий на самку. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Занесено до Червоного переліку МСОП 
(2000) (близький до стану під загрозою), 
включено до CITES (Додаток ІІ), Боннської 
(Додаток ІІ) та Бернської (Додаток ІІ) конвен-
цій. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Ветров, 1993; Стригунов, 1994; Birds in Europe, 
2004; Гаврилюк та ін., 2005; Домашевский, Пись-
менний, 2005; Милобог, Ветров, 2008.

Автор: В.В. Вєтров 
Малюнок: І.І. Землянських

 — знахідки у міграційний період
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лУнь лУЧний
Circus pygargus (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколоподіб-
ні (Falconiformes), родина — Яструбові 
(Accipitridae). Один з 10-ти видів роду, з яко-
го в Україні трапляються 4; монотипний вид.

Природоохоронний статус виду
Вразливий. 

ареал виду та його поширення в Україні
Гніздовий ареал охоплює майже всю Євро-
пу (за винятком, Скандинавського п-ова та 
пн. р-нів Росії), Пд. половину Зх. Сибіру, Пн. 
Казахстан, Закавказзя. Р-ни зимівлі лунів  
з Європи знаходяться в Екваторіальній та 
Пд. Африці. Майже вся територія України 
входить до гніздового ареалу, крім Карпат та 
Кримських гір, в Поліссі та Лісостепу чисель-
ність набагато вища, ніж у Степу.

Чисельність і причини її зміни
На території України гніздиться приблизно 
2–3 тис. пар. Найвища щільність у Рівненській 
обл., де, наприклад, на 8 км вздовж р. Льва 
нараховують 6 гніздових ділянок. В Україні 
протягом останніх 20 років відбувається ско-
рочення чисельності, спричинене масштаб-
ним осушенням боліт в Поліссі та Лісостепу, 
необдуманим застосуванням пестицидів на 
великих площах, масовою кампанією по зни-
щенню хижих птахів, в тому числі лунів.

особливості біології та наукове значення
Типовий мігрант, взимку на території України 
трапляється досить рідко. Весною на місця 
гніздування прилітає на 10–15 днів пізніше, 
ніж інші луні — у II-й та III-й декадах квітня. 
У центральних та пн. р-нах країни найтипо-
вішими біотопами, де тримається цей лунь, 
є вологі луки, заболочені низини, болотні 

системи, в тому числі й осушені. У пд. частині 
оселяється в долинах річок, на рисових че-
ках, поблизу лиманів тощо. Гнізда влаштовує 
завжди на землі серед густої і високої трави. 
Зазвичай відкладає 4–5 яєць, але може бути 
від 3 до 10. Кладку насиджує тільки самка, 
протягом 27–40 діб (в залежності від кіль-
кості яєць). Осіння міграція проходить по-
рівняно рано — у серпні та вересні. Полює 
на найрізноманітніших тварин, від комах 
до плазунів, жаб, дрібних птахів, мишей, но-
риць, але основу раціону все таки складають 
мишоподібні.

Морфологічні ознаки
Довжина тіла самця — 410–465 мм, маса тіла — 
в середньому 275 г. Довжина тіла самки — 

470–520 мм, маса тіла — в середьому 355 г.
режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Включено до Переліку видів птахів особливої 
європейської уваги (Категорія 4, статус «Без-
печний»), CITES (Додаток ІІ), Боннської (До-
даток ІІ) та Бернської (Додаток ІІ) конвенцій. 
Охороняється у заповідниках та національних 
парках, які знаходяться в Поліссі та Лісостепу. 
Для вчасного виявлення негативних тенденцій 
у стані виду необхідно вести моніторинг по-
пуляції. Бажано розвивати мережу територій, 
які мають важливе значення для цього виду. 
Необхідно вести природоохоронну пропаган-
ду серед населення, зокрема по збереженню 
гнізд хижих птахів та роз’яснювати їх значення  
в природі.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Дементьев, 1951; Страутман, 1963; Зубаровський, 
1977; Костин, 1983; Давиденко та інш., 1998; Полу-
да, 2003. 

Автор: А.М. Полуда 
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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ясТрУБ 
короТконоГий
(ТЮвик 
ЄвроПейський)
Accipiter brevipes (Severtzov, 1850)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколоподіб-
ні (Falconiformes), родина — Яструбові 
(Accipitridae). Один з видів політипного роду; 
один з 3-х видів у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні
Пд. Сх. Європи, Зх. Азія (Мала Азія, Закав-
каззя). Зимує на Близькому Сході та у Пн.-зх. 
Африці. В Україні гніздиться виключно в Лу-
ганській обл. (долина р. Сіверського Дінця та 
пониззя його притоки — р. Деркула).

Чисельність і причини її зміни
Протягом ХХ ст. скорочувалась, стабілізува-
лась у 1980–1990 рр. на рівні 40–50 пар. В 
останні роки спостерігається тенденція до 
зменшення. На початку ХХІ ст. європейську 
популяцію оцінюють у 3,2–7,7 тис. пар. Спо-
стерігається загальне багаторічне скорочен-
ня ареалу виду, причини якого до кінця не 
вивчені. В останні роки помітно зросло хи-
жацтво великого яструба.

особливості біології та наукове значення
Перелітний. У місцях гніздування з’являється 
у другій половині квітня. Тримається у за-

плавних світлих мозаїчних лісах (гол. чин. з 
тополі або дуба), на відстані не більше 100 м 
від берега річки. Гнізда влаштовує на дере-
вах, на висоті 6–20 (в середньому 8–12) м, 
недалеко від берега річки. У середині трав-
ня відкладає 3–5 яєць. Насиджує в основно-
му самка (30–35 діб). Пташенята стають на 
крила в середині липня. Майже усі пташе-
нята успішно залишають гніздо. Відлітає до 
місць зимівлі переважно у вересні. Живить-
ся ящірками, рідше дрібними птахами, гри-
зунами, великими комахами.

Морфологічні ознаки
Маса тіла 190–280 г, довжина тіла 330–380 мм, 
розмах крил 640–800 мм. Дорослий самець 
зверху сизий, знизу білуватий з бурувато-

рудими поперечними смугами. Самка звер-
ху бура, низ тулуба рудіший, ніж у самця.  
У природі дуже схожий на яструба малого. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
На заповідних територіях країни гніздуван-
ня не виявлено. Включено до CITES (Додаток 
ІІ), Боннської (Додаток ІІ) та Бернської (Дода-
ток ІІ) конвенцій.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Ветров, 1994, 1998; Белик, Ветров, 1998,1999; Birds 
in Europe..., 2004. 

Автор: В.В. Ветров
Малюнок: І.І. Землянських
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канЮк сТеПовий 
Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколоподіб-
ні (Falconiformes), родина — Яструбові 
(Accipitridae). Один з 24-х видів роду, один  
з 3-х видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Пд.-сх. Європа, Мала, Центральна та Пд. Азія, 
Закавказзя, Пн., Пд.-Сх. Африка. В Україні у 
лісостеповій, степовій смугах і Криму. Окре-
мі пари гніздяться в лісовій смузі.

Чисельність і причини її зміни
До ср. ХХ ст. чисельність значно скороти-
лась, вид вважали зниклим. З 1980–1990 рр. 
почалося збільшення чисельності. Зараз  
в Україні гніздиться не менше 250 пар. Євро-
пейська популяція виду теж має тенденцію 
до зростання чисельності і на 2004 р. оціню-
валась у 8,7–15 тис. пар. Основні причини 
падіння чисельності: розорювання цілинних 
земель (ХІХ–ХХ ст.), відстріл хижих птахів  
у 1950–1969 рр, скорочення кормової бази. 
Сучасне зростання пов’язане з відновлен-
ням кормової бази (сліпаки, дрібні мишопо-
дібні гризуни), наявністю гніздопридатних 
угідь (байрачні ліси, стиглі лісосмуги), від-
сутністю відстрілу хижих птахів.

особливості біології та наукове значення
Гніздиться на узліссях байрачних та штучних 
лісів, у старих лісосмугах, рідше на пооди-
ноких деревах і опорах ЛЕП, в Криму — на 
вапнякових урвищах і скелях. З’являється на 
гніздових ділянках у березні — на початку 

квітня. На деревах гнізда будує у верхньому 
розгалуженні стовбура або на бічних гілках 
(4–20 м від землі). У кладці 2–5 яєць, які від-
кладаються наприкінці березня — на по-
чатку квітня. Насиджування триває біля 40 
діб. Пташенята залишають гніздо наприкінці 
червня — на початку липня. Під час міграцій 
трапляється майже на усій території Украї-
ни. Мігрує переважно поодинці. Невелика 
частина популяції зимує на пд. України. Жи-
виться мишами, ховрахами, сліпаками, іноді 
невеликими птахами. 

Морфологічні ознаки
Маса тіла: біля 1,5 кг, довжина тіла: 500– 
650 мм, розмах крил: 1260–1550 мм. У дорос-
лого верх рудувато-бурий, голова, воло і гру-

ди вохристі, черево темне, хвіст світло-рудий.
Молодий птах рудіший, хвіст смугастий. 
режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
В Україні охороняється в «Єланецькому сте-
пу» — філії Українського степового заповід-
ника та багатьох заказниках. Включено до 
ЧКУ (1994), CITES (Додаток ІІ), Боннської (До-
даток ІІ) та Бернської (Додаток ІІ) конвенцій. 
Для охорони виду достатньо зберігати місця 
гніздування в острівних, байрачних лісах та 
старих лісосмугах.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
З 2000 р. успішно розмножується в Київсько-
му зоопарку.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Стригунов, 1994; Лопарев, 1998; Гринченко и др., 
2000; Шевцов, 2001; Домашевський, 2002; Мило-
бог и др., 2002; Ветров, 2002, 2003; Стригунов и 
др., 2003; Vetrov, Milobog, 2003; Birds in Europe..., 
2004. 

Автор: В.І. Стригунов
Малюнок: І.І. Землянських
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зМіЄїд
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколоподіб-
ні (Falconiformes), родина — Яструбові 
(Accipitridae). Один з 4-х видів роду; єдиний 
вид роду в фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Заселяє Євразію від Зх. Європи до Монголії, 
Пн. Африку. В Україні постійно гніздиться у 
лісовій та лісостеповій смугах, у горах Кри-
му і Карпатах, рідко — у лісах степової зони. 
Найбільше птахів у гніздовий час зосеред-
жено в Поліссі. 

Чисельність і причини її зміни
Європейську гніздову популяцію оцінено у 
8,4–13 тис. пар. Чисельність української по-
пуляції стала поступово зменшуватися ще у 
середині ХХ ст. Станом на 2000 р. вона оціне-
на в 30–40 пар, але вже в 2004 р. — в 250–300 
пар. Це пов’язано з проведенням детальні-
ших наукових дослідженнь. На чисельність 
виду негативно впливає знищення старих 
ділянок лісу, де птахи гніздяться; знищення 
біотопів полювання, відстріл птахів для ви-
готовлення опудал.

особливості біології та наукове значення
Перелітний птах. З’являється в березні. Пе-
ребування виду пов’язане з двома типами 
біотопів: на пн. з вологими лісами, які межу-
ють з відкритим ландшафтом, де тримається 
багато змій та амфібій; на пд. — з сухими угід-
дями, де також зосереджено багато репти-
лій. Моногам. Гнізда розташовує на деревах. 
У кладці 1 яйце, яке з’являється наприкінці 
квітня — на початку травня. Насиджування 
триває до 48 діб. Пташеня перебуває у гнізді 

до 2,5 місяців. Гніздо залишає у другій поло-
вині серпня. Статевозрілими стають на 3–4 
році життя. Починає мігрувати у вересні, по-
одинці або парами. Живиться рептилиями, 
зрідка — амфібіями і дрібними ссавцями. 

Морфологічні ознаки
Маса тіла — до 2,3 кг, довжина тіла — до 720 
мм, розмах крил — до 1850 мм. У дорослого 
птаха верх сірувато-бурий або бурий; шия 
спереду і воло бурі або білі з бурими плямами, 
як і решта низу; на світлому споді крил чорно-
бурі смуги; хвіст з темними поперечними 
смугами; дзьоб темно-сірий; восковиця і ноги 
блакитно-сірі; райдужна оболонка ока жовта. 
Молодий птах має блідіше забарвлення; тем-
них плям на нижній частині тулуба менше. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
В Україні під час гніздування охороняється 
в Поліському, Рівненському, Кримському 
ПЗ, Карпатському БЗ, НПП «Деснянсько-
Старогутський». Вид включено до ЧКУ (1994), 
CITES (Додаток ІІ), Боннської (Додаток ІІ) та 
Бернської (Додаток ІІ) конвенцій. Для по-
кращання охорони необхідні: збалансоване 
ведення лісового господарства, створення 
мікрозаказників радіусом 0,5 км навколо 
гнізд, створення штучних гніздівель, поси-
лення контролю за незаконним відстрілом. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомі випадки успішного розмноження  
у неволі в Іспанії з 2006 р. 

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Грищенко та ін., 1993, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002;  
Joubert, 2001; Гащак, 2002; Домашевский, 2002, 2005, 
2004, 2008; European bird…, 2004; Petretti, 2008.

Автори: С.В. Домашевський , К.А. Письменний
Малюнок: І.І. Землянських
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орел-карлик
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколоподіб-
ні (Falconiformes), родина — Яструбові 
(Accipitridae). Один з 5-ти видів роду; єдиний 
вид роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Євразія (пд. частина та помірний пояс), Пн-
зх. та Екваторіальна Африка, Австралія.  
В Україні гніздиться головним чином у лісо-
степовій смузі, спорадично у степовій (по 
долинах річок, байрачних і штучних лісах)  
і лісовій смугах та передгір'ях Карпат.

Чисельність і причини її зміни
У середині XX ст. помітно зменшилась, на-
прикінці 1980–1990 рр. становила не менш 
450–500 пар. В останнє десятиріччя спосте-
рігається стабілізація чисельності. Основна 
чисельність виду зосереджена на пн. Одесь-
кої обл., в Кіровоградській обл. та на сх. 
України. В Європі гніздиться 4,4–8,9 тис. пар. 
Основними причинами зміни чисельності є 
скорочення площі старих лісів, незаконний 
відстріл, зменшення чисельності ховрахів як 
головного об'єкту живлення.

особливості біології та наукове значення
Гніздовий перелітний птах майже усієї тери-
торії України (крім більшої частини Карпат 
і Криму). Весняний проліт починається у 
квітні. Летить поодинці або парами. Трапля-

ється на ділянках старих широколистяних 
та мішаних лісів, що межують з відкритими 
просторами; рідше у байрачних і заплавних 
лісах степової смуги. З другої половини квіт-
ня займає гніздові ділянки і приступає до 
шлюбних ігор. Гнізда будує у верхній частині 
старих дерев (найчастіше на дубах), на висо-
ті 10–27 м, в штучних лісах на пд. гніздиться 
на висоті до 4 м від землі. У кладці (кінець 
квітня — початок травня) 1–2 (рідше 3) яйця. 
Насиджує переважно самка, біля 30 діб. Пта-
шенята залишають гніздо у липні — на по-
чатку серпня. Живиться переважно гризуна-
ми і птахами дрібних та середніх розмірів.

Морфологічні ознаки
Маса тіла — 660–960 г, довжина тіла — 450–

500 мм, розмах крил — 1100–1320 мм.
Дві форми забарвлення: бура з невеликими 
яскраво-білими плямами на плечах, а також 
світла з білуватим черевом та нижніми по-
кривними перами крил і загальним темним 
верхом. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Охороняється у Канівському і Луганському 
заповідниках. Включено до ЧКУ (1994), CITES 
(Додаток ІІ), Боннської (Додаток ІІ) та Берн-
ської (Додаток ІІ) конвенцій. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Ветров, 1993,1994; Пилюга, 1999; Стригунов, Ми-
лобог, Коцюруба, 1999; Милобог, Ветров, 2002.

Автори: В.В. Вєтров, Ю.В. Милобог 
Малюнок: І.І. Землянських
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орел сТеПовий
Aquila rapax (Temminck, 1828)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколоподіб-
ні (Falconiformes), родина — Яструбові 
(Accipitridae). Один з 9-ти видів роду; один  
з 5-ти видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні
В Євразії поширений у степовій смузі. 
В Україні зрідка трапляється в Азово-
Чорноморському р-ні під час міграцій та на 
зимівлі.

Чисельність і причини її зміни
Європейську гніздову популяцію оцінено 
у 5–20 тис. пар. Наприкінці ХІХ ст. степовий 
орел був звичайним птахом багатьох сте-
пових р-нів України. На початку ХХ ст. його 
чисельність почала скорочуватися. На сьо-
годні гніздова популяція в Україні зникла. 
Останнє гніздування зареєстровано на по-
чатку 1980-х рр., у БЗ «Асканія-Нова». Основ-
ні причини зміни чисельності — знищення 
цілинних ділянок степу, поселень ховрахів, 
загибель птахів на опорах ліній електропе-
редач, винищення людиною. 

особливості біології та наукове значення
Заселяє степи та напівпустелі, зрідка око-
лиці пустель. Перших птахів на гніздових 
ділянках України спостерігали у березні. Мо-
ногам. Гнізда будує на землі (пагорби, вики-
ди землі з нір бабаків), зрідка на деревах або 
чагарниках, інколи на опорах ЛЕП. У кладці 
1–2, зрідка 3 яйця. Насиджує близько 45 діб. 
Статева зрілість наступає на 3–4 році життя. 

На осінньому прольоті спостерігається на 
пд. України (АР Крим), з кінця вересня до се-
редини листопада. Інформації про міграції 
на території країни бракує. Живиться пере-
важно ховрахами та іншими дрібними гризу-
нами. Зрідка поїдає птахів та падло.

Морфологічні ознаки
Маса тіла — до 3,7 кг, довжина тіла — 650–
670 мм, розмах крил — 1700–2005 мм. У до-
рослого птаха оперення темно-буре; нерід-
ко на задній частині шиї рудувата пляма, а 
на надхвісті світла смуга; на сірувато-бурому 
хвості густі темні поперечні смуги; цівка 
вкрита пір’ям; восковиця і пальці жовті. Мо-
лодий птах бурий з вохристим відтінком; на 
надхвісті білувата смуга; зверху і зі споду по 

краю великих покривних пер крил та по за-
дньому краю крил проходять світлі смуги; 
махові і стернові пера чорно-бурі.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Включено до ЧКУ (1994), CITES (Додаток ІІ), 
Боннської (Додаток ІІ) та Бернської (Дода-
ток ІІ) конвенцій.. Для покращання охорони 
необхідні: збалансоване ведення сільсько-
го господарства, проведення реінтродукції 
ховрахів, посилення контролю за випадками 
незаконного відстрілу, моніторинг забруд-
нення оточуючого природного середовища.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Вид добре розмножується в зоологічних 
парках.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Андрущенко, 1999, 2002; Прокопенко, Гринченко, 
1999; Домашевский, 2001, 2002; European bird…, 
2004.

Автор: С.В. Домашевський
Малюнок: І.І. Землянських
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з поздовжніми невиразними світлими смуга-
ми; зверху на крилі кілька рядів світлих плям; 
на кінці хвоста неширока білувата смуга.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Занесено до Червоного переліку МСОП та Єв-
ропейського червоного переліку. Включено 
до ЧКУ (1994), CITES (Додаток ІІ), Боннської 
(Додаток І) та Бернської (Додаток ІІ) кон-
венцій. Для покращання охорони необхідні: 
збалансоване ведення лісового господарства, 
створення мікрозаказників радіусом 0,5 км на-
вколо гнізд, обладнання штучних гніздівель, 
підвищення контролю за незаконним відстрі-
лом.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Зубаровський, 1977; Грищенко та ін., 1996, 2001, 
2004; Давиденко та ін., 1998; Афанасьєв, 1998; 
Атемасов, 2000; Домашевський, 2000, 2001, 2004; 
European bird…, 2004; Домбровський, 2007.

Автор: С.В. Домашевський 
Малюнок: І.І. Землянських

Підорлик великий
Aquila clanga Pallas, 1811

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколоподібні 
(Falconiformes), родина — Яструбові (Accipitri-
dae). Один з 9-ти видів роду; один з 5 -ти видів 
роду у фауні України. Монотипний вид.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Поширений у Європі від Угорщини та Бал-
канського п-ова на сх. до Уралу, в Азії —  
в лісостеповій смузі на сх. до Примор’я  
і Пн.-сх. Китаю. В Україні сучасний ареал 
охоплює пн.-зх., пн. та, можливо, пн.-сх. обл.  
У зимовий період зрідка трапляється в 
Азово-Чорноморському р-ні. З середини ХХ 
ст. ареал зменшився, відступив на пн.

Чисельність і причини її зміни
На 1997 р. чисельність гніздового угруповання 
виду в Україні оцінено в 40–60 пар, на 2004 р. — 
у 20–30 пар. Такий стан української популяції ви-
значений при проведенні широких обстежень 
р-нів, де була ймовірною присутність виду. Су-
часна чисельність цього підорлика в Україні, 
ймовірно, складає 10–20 пар. В європейській 
гніздовій популяції у 2004 р. налічували 810–
1100 пар. Основні причини зміни чисельності: 
знищення ділянок заплавного стиглого лісу біля 
великих водойм, меліорація, ведення лісороз-
робок біля гнізд птахів, відстріл мисливцями. 

особливості біології та наукове значення
В Україні з’являється на початку березня. 
Моногам. Заселяє високостовбурні листяні 
і мішані ліси. Віддає перевагу заболоченим 
ділянкам лісів біля водойм. Гніздиться зазви-
чай поблизу відкритих ділянок — річкових 
долин, вологих луків, великих боліт, лісових 
галявин і вирубок. Гнізда розташовує на де-

ревах. У кладці 2 яйця. Насиджування триває 
42–44 доби. Виживає найчастіше одне пташе-
ня. Пташенята залишають гнізда на початку 
серпня. Статева зрілість настає на 3–4 році 
життя. Живе до 40 років. Відлітає у вересні, 
пік міграції припадає на початок жовтня. Жи-
виться амфібіями, рептиліями, птахами, дріб-
ними та середніми за розмірами ссавцями.

Морфологічні ознаки
Маса тіла: до 3,2 кг, розмах крил: до 170 см. 
У дорослого птаха оперення темно-буре; 
цівка вкрита пір’ям; восковиця і ноги жовті; 
райдужна оболонка ока світло-коричнева. 
Молодий птах чорно-бурий; на попереку 
білуваті риски та плями; на надхвісті дуго-
подібна біла смуга; низ тулуба, крім грудей,  
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досягає на 3–4 році життя. Живиться пере-
важно дрібними ссавцями, а також птахами, 
рептиліями та амфібіями.

Морфологічні ознаки
Довжина тіла — 570–640 мм, маса тіла — 
1200–1600 г, розмах крил — 1545 мм. У до-
рослого птаха оперення буре, верх голови і 
задня частина шиї світліші; на надхвісті нерід-
ко буває біла смуга; махові пера темно-бурі, 
покривні пера крил бурі або світло бурі; цівка 
вкрита пір’ям; восковиця і пальці жовті; рай-
дужна оболонка ока жовтувато-коричнева 
або жовта. Молодий птах темно-бурий, з 
чіткою вохристою плямою на потилиці; на 
крилах зверху по одному ряду білих плям; 
на верхівці хвоста вузька білувата смуга. 

Підорлик Малий
Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколоподіб-
ні (Falconiformes), родина — Яструбові 
(Accipitridae). Один з 9-ти видів роду; один  
з 5-ти видів роду у фауні України. 

Природоохоронний статус виду 
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Складається з трьох частин, розташованих у 
Європі, Малій та Пд. Азії. У недалекому мину-
лому ареал став розширятися у сх. напрямку. 
В Україні поширений на всій правобережній 
частині (окрім пд. степів), у пн., пн.-сх. та 
цент ральній частинах Лівобережжя.

Чисельність і причини її зміни
Європейську популяцію оцінено у 14–19 тис. 
пар. В Україні у 1989 р. чисельність оцінювали 
в 200–250 пар. Згідно сучасних оцінок вона 
складає 500–1000 пар, можливо 1,2–1,5 тис. 
пар. Значна відміна між оцінками чисельності 
у минулому та у наш час, пов’язана головним 
чином з проведенням масштабних дослі-
джень у останні роки. На стан виду негативно 
впливають меліорація, знищення старих ді-
лянок лісу та місць, де птахи полюють.

особливості біології та наукове значення
Віддає перевагу ділянкам волого старого 
листяного та мішаного лісу, що межує з від-
критими просторами (луки, поля, болота). 
Навесні з’являється у третій декаді березня. 
Міграція триває до другої декади квітня. Мо-
ногам. Яйця відкладає в квітні. В повній клад-
ці 2 яйця. Насиджування триває 38–43 доби. 
Пташенята з’являються наприкінці травня, 
залишають гніздо в серпні. Як правило, ви-
живає лише 1 пташеня. Восени починає від-
літати на початку вересня. Статевої зрілості 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Під час гніздування охороняється в Карпат-
ському БЗ, НПП «Шацькі озера» та «Деснянсько-
Старогутський», ПЗ: Полісьому, Рівненському, 
«Розточчя» та ін. Вид включено  Вид включено 
до ЧКУ (1994), CITES (Додаток ІІ), Боннської 
(Додаток ІІ) та Бернської (Додаток ІІ) конвен-
цій. Для покращання охорони необхідні: збере-
ження старих лісів, створення мікрозаказників 
радіусом 0,5 км навколо гнізд, влаштування 
штучних гніздівель, посилення контролю за ви-
падками незаконного відстрілу, моніторинг за 
забрудненням оточуючого природного серед-
овища.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомий випадок розмноження птахів в Естон-
ському зоопарку.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Грищенко та ін., 1998, 1999, 2001; Скільскій, 2001; До-
машевский, 2001, 2002, 2004, 2005, 2008; Грищенко, 
2002; European bird …, 2004; Домашевский и др., 2008; 
Мілобог та інші, 2008.

Автори: С.В. Домашевський, В.І. Стригунов 
Малюнок: І.І. Землянських
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МоГильник
Aquila heliaca Savigny, 1809

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколоподіб-
ні (Falconiformes), родина — Яструбові 
(Accipitridae). Один з 9-ти видів роду; один  
з 5-ти видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Пд. Європа, Пн. Африка, Азія (Пд.-зх. Азія, 
Казахстан, передгір'я та гірські р-ни Алтаю, 
Мінусинська улоговина, Тува, Забайкалля). 
На Україні поширений в межах лісостепової, 
окремих лісових масивах та лісосмугах сте-
пової зони, в Кримських горах.

Чисельність і причини її зміни
В Україні гніздиться не менше 100 пар, голо-
вним чином на сх. (бас. Сіверського Дінця) 
та в Криму. Європейску популяцію оцінено 
у 850–1400 пар. В останні роки намітилась 
тенденція до збільшення чисельності в сте-
повій смузі України. Причини зміни чисель-
ності: вирубування ділянок старого лісу в 
місцях постійного гніздування, скорочення 
кормової бази (ховрахи), винищування лю-
диною, загибель птахів на ЛЕП.

особливості біології та наукове значення
Перелітний птах, крім Криму. До місць гніз-
дування прилітає в середині березня — на 
початку квітня. Трапляється у старих висо-
костовбурних, найчастіше соснових, лісах, 

розташованих біля галявин, схилів, рідше 
на невеликих ділянках листяного лісу серед 
цілинних земель. Також гніздиться у деяких 
лісосмугах серед агроценозів степової зони.
Гнізда влаштовує на верхівках дерев. У клад-
ці (середина квітня — початок травня) 1–3 
яйця. Насиджують обидва птахи, 43–45 діб. 
Пташенята залишають гніздо в кінці липня —  
на початку серпня. Статевозрілим стає на 
3–4 році життя. Відлітає в жовтні. Живиться 
савцями, птахами середнього розміру та 
іноді падлом.

Морфологічні ознаки 
Маса тіла — 2,5–4 кг, довжина тіла — 750–
840 мм, розмах крил — 1800–2150 мм. До-
рослий птах темно-бурий, голова світліша, 

рудувато-вохриста; плечові пера у деяких 
особин частково білі. Молоді птахи світліші  
з поздовжньою вохристою плямистістю.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Занесено до Червоного переліку МСОП та 
Європейського червоного переліку. Вклю-
чено до ЧКУ (1994), CITES (Додаток ІІ), Бонн-
ської (Додаток І) та Бернської (Додаток І) 
конвенцій. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає. 

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Ветров, 1991, 1993, 1994 а, 1994 б, 1996, 1998; 
Vetrov,1996; Скільскій та ін., 1998; Милобог, Ветров, 
Стригунов, 2002; Birds in Europe, 2004, Ветров, Ми-
лобог, 2008.

Автор: В.В. Вєтров
Малюнок: І.І. Землянських
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Тривалість життя 40–50 років. Перші пролітні 
птахи з’являються наприкінці вересня. Живить-
ся птахами і ссавцями. Значне місце в живленні 
займає падло, яке птахи поїдають взимку.

Морфологічні ознаки
Довжина тіла — до 900 мм, розмах крил — до 
2170 мм. Маса тіла — до 6 кг. У дорослого пта-
ха верх голови і задня частина шиї рудувато-
вохристі з золотистим відтінком, інше оперення 
темно-буре; хвіст сіруватий з вузькими темни-
ми поперечними смугами, на кінці — широка 
темна смуга; восковиця і пальці жовті. У моло-
дого птаха забарвлення темно-буре; основа ма-
хових пер біла; хвіст білий з широкою темною 
смугою на кінці; протягом 5 років оперенння 
поступово набуває вигляду, як у дорослого. 

БеркУТ
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколопо-
дібні (Falconiformes), родина — Яструбові 
(Accipitridae). Один з 9-ти видів роду; один  
з 5-ти видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні
Пн. Америка, Євразія. В Україні гніздиться лише 
на високогірних ділянках Карпат (Львівська, Ів.-
Франківська, Чернівецька, Закарпатська обл.). 
На міграції та зимівлі трапляється скрізь.

Чисельність і причини її зміни
Наприкінці ХІХ — на поч. ХХ ст. гніздився не 
лише в Карпатах, але і на територіях сучасних 
Кіровоградської, Чернігівської, Житомирської, 
Рівненської, Дніпропетровської обл. У 1940– 
1954 рр. чисельність осілої карпатської попу-
ляції не перевищувала 10–11 пар. У середині 
1960-х рр. в Карпатах налічувалось 6–8 пар. 
Зараз карпатську популяцію оцінюють у 10–15 
пар. Європейську гніздову популяцію у 2004 р. 
оцінювали у 8,4–11 тис. пар. На стан виду не-
гативно впливають: знищення старих ділянок 
лісу, де птахи гніздяться; скорочення кормової 
бази; вбивство птахів для виготовлення опудал; 
випадкове потрапляння у мисливські пастки. 

особливості біології та наукове значення
У гніздовий період трапляється у хвойних та 
широколистяних лісах, під час зимівлі по всій 
Україні. На місцях гніздування з’являється вже 
в лютому. Моногамний вид. Відкладання яєць 
починається наприкінці березня — у квітні. У 
кладці 1–2 яйця. Насиджування триває 43–45 
діб. Зазвичай виживає одне пташення. Пташеня-
та залишають гнізда у другій половині липня —  
серпні. Статевої зрілості досягає на 4–5 році. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
В Україні під час гніздування охороняється в 
Карпатському природному БЗ. Вид включено 
до CІTES (Додаток ІІ), Бернську (Додаток ІІ) та 
Боннську (Додаток ІІ) конвенцію. Для покра-
щання охорони виду необхідні: збалансоване 
ведення лісового господарства, створення мі-
крозаказників радіусом 0,5 км навколо гнізд, 
влаштування штучних гніздівель, облаштуван-
ня пунктів підгодівлі на місцях зимівлі, підви-
щення контролю за незаконним відстрілом, 
моніторинг за забрудненням оточуючого при-
родного середовища.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Успішно розмножується в зоопарках країн 
Зх. Європи.

Господарське та комерційне значення
Має місце браконьєрський відстріл.

основні джерела інформації
Зубаровський, 1977; Годованець, 2003; Домашев-
ский, 2004, 2007, 2008; European bird…, 2004.

Автори: С.В. Домашевський, Б.Й. Годованець 
Малюнок: І.І. Землянських

 — знахідки у гніздовий період
 — знахідки у зимовий період
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орлан-БілохвісТ
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколоподіб-
ні (Falconiformes), родина — Яструбові 
(Accipitridae). Один з 8-ми видів роду; один  
з 2-х видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Охоплює значну частину Євразії (переважно 
лісотундрова та лісова смуги). В Україні гніз-
диться вздовж Дніпра та його головних при-
токів, на р. Сіверський Донець, р. Дунай, а та-
кож поблизу великих ставкових господарств 
у інших р-нах. Під час кочівель трапляється по 
всій Україні. На зимівлі — переважно вздовж 
Дніпра, у пн.-зх. Причорномор’ї, на Сиваші та 
спорадично в інших р-нах.

Чисельність і причини її зміни
В Україні протягом ХІХ — першої половини 
ХХ ст. чисельність катастрофічно скорочува-
лася . У 1960–70 рр. гніздилося всього 20–30 
пар. Відновлення чисельності почалося з 
другої половини 1970 рр. досягнувши у 2009 
р. 100–120 пар. Щороку зимує 260–370 ос. Го-
ловними чинниками загрози є: лісогосподар-
ська діяльність, браконьєрство, рекреаційне 
навантаження поблизу водойм, збіднення 
кормової бази, забруднення довкілля. 

особливості біології та наукове значення
Осілий птах, частина популяції у осінньо-
зимовий період кочує. Тримається поодинці 
або парами, у місцях концентрації здобичі утво-
рює скупчення. Моногам. Заселяє заплавні або 
вологі широколистяні ліси, бори. Гніздо вла-
штовує на старих деревах, може займати його 
багато років. Відкладає 1–3 яйця, найчастіше  
з кінця лютого до кінця другої декади березня. 

Насиджує переважно самка, 35–40 діб. Залишає 
гніздо зазвичай 1–2 пташенят, переважно у тре-
тій декаді червня. Успішно гніздиться 74% пар. 
Статевозрілим стає у 4–6 років. Живиться у гніз-
довий період переважно рибою, у зимовий — 
коловодними птахами, рибою і падлом. 

Морфологічні ознаки
Маса тіла: 3,1–5,8 кг, довжина тіла: 793– 
863 мм, розмах крил: 2093–2232 мм. Дорослий 
птах бурий, темніший зверху і світліший знизу, 
з білим хвостом; верх голови, шия і горло зна-
чно світліші, ніж спина і верхні покривні пера 
крил, іноді білуваті. Молодий птах темно-бурий, 
відзначається плямистістю оперення. Хвіст 
чорнувато-бурий, дзьоб чорний. Остаточного 
дорослого вбрання набуває на шостий рік життя. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Внесено до ЧКУ (1994), Червоного переліку 
МСОП, Європейського червоного переліку, 
конвенції CITES (Додаток І), Бернської (Додаток 
ІІ) та Боннської  (Додаток І і ІІ) ковенцій. В Украї-
ні на територіях природно-заповідного фонду 
під час гніздування охороняється лише близь-
ко 10% популяції; взимку 100−300 орланів. Для 
покращання охорони необхідні: збалансоване 
ведення лісового господарства, створення 
заказників радіусом 0,5 км навколо гнізд, по-
будова штучних гніздівель, охорона місць 
масової зимівлі, посилення контролю за неза-
конним відстрілом, моніторинг забруднення 
довкілля, широкомасштабна пропаганда.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Випадки розмноження були у Харківському 
зоопарку. У Зх. Європі розмножується ус-
пішно. 

Господарське та комерційне значення 
Через низьку чисельність не має.

основні джерела інформації
Зубаровський, 1977; Гаврилюк, 2000, 2002, 2004, 
2008, 2008 а, 2008 б; Gavrilyuk, Grishchenko, 2003.

Автор: М.Н. Гаврилюк 
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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сТерв’яТник
Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколоподіб-
ні (Falconiformes), родина — Яструбові 
(Accipitridae). Єдиний вид роду.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні
Охоплює Пд. Європу, Пд.-зх. Азію, Африку.  
В Україні проходить пн. межа ареалу. До 
другої половини ХХ ст. гніздився в Гірському 
Криму та на скелястих берегах Дністра. Піз-
ніше траплялися окремі залітні птахи. Остан-
нім часом були зальоти у Криму, Одеській, 
Дніпропетровській та Сумській обл.

Чисельність і причини її зміни
В Україні ніколи не був численним. До середи-
ни ХХ ст. чисельність постійно зменшувалась. 
Зараз зрідка реєструють залітних поодиноких 
особин. В Європі стан виду оцінюється як за-
грозливий, чисельність постійно скорочуєть-
ся. Європейська популяція нараховує від 3,5 
до 5,6 тис пар. Причини зникнення в Україні 
не відомі. Можливо, це пов’язано з загальною 
ситуацією в пн. частині ареалу виду, а також 
зі зменшенням кормової бази та зростанням 
антропогенного пресу. 

особливості біології та наукове значення
Перелітний, спорадично зимуючий птах. 
Прилітає у березні, відлітає у листопаді. За-
селяє скелясті місцевості в горах і на рів-
нинах. Гніздиться у нішах скелястих урвищ. 
Кладка з 2 яєць у квітні–травні. Пташенята 
з’являються у червні і залишають гніздо  
в липні–серпні. Живиться падлом, а також 

різними органічними рештками. Іноді ло-
вить дрібних тварин.

Морфологічні ознаки
Середнього розміру хижий птах. Маса тіла —  
близько 2 кг, розмах крил — 150–180 мм. 
Крила довгі і порівняно вузькі, хвіст довгий, 
клиноподібної форми. На потилиці та спинній 
частині шиї видовжені і загострені пера утво-
рюють щось на зразок гриви. Дорослий птах 
білий, іноді з вохристим відтінком. Махові 
пера чорні. Гола лицева частина голови та голі 
ділянки шкіри на передній частині шиї і волі 
жовті, іноді жовто-гарячі. Колір очей від темно-
коричневого до яскраво-помаранчевого. 
Дзьоб видовжений, бурувато-чорний або 
чорний. Ноги рожевувато-сірі. Оперення мо-

лодих птахів темно-буре, оголені ділянки тіла 
сірі або синювато-сірі. Ноги темно сірі або 
чорні. Очі коричневі.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
На міжнародному рівні знаходиться під 
охороною Бернської (Додаток ІІ), Боннської 
(Додаток І і ІІ) конвенцій, CITES (Додаток ІІ). 
Належить до категорії SPEC 3 Міжнародного 
союзу охорони природи (IUCN). Занесений у 
Додаток 1 Директиви Європейського союзу 
зі збереження диких птахів (EUWB).

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Зрідка розводиться у зоопарках.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Ганя, 1969; Зубаровський, 1977; Кныш, Бугаев, Пар-
хоменко, Костин, 1983; Пономаренко, 2001; Birds 
in Europe..., 2004; Кураш, 2005; Архипов, Фесенко, 
2005.

Автори: М.М. Бескаравайний, М.Л. Клєстов,
С.Ю. Костін, М.О. Осипова, О.М. Цвелих 

Малюнок: І.І. Землянських

 — зальоти
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Гриф Чорний
Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)

Таксономічна належність 
Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколоподіб-
ні (Falconiformes), родина — Яструбові 
(Accipitridae). Єдиний вид роду.

Природоохоронний статус виду 
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні
Охоплює Піренейський п-ів, пд. р-ни Балкан, 
о-ви Середземного моря, Пн. Африку (Ат-
лаські гори), Передню, частково Центральну 
Азію до Монголії та Китаю. В Україні гніздить-
ся тільки в Гірському Криму. Відомі зальоти  
в більшість обл. України.

Чисельність і причини її зміни 
Популяція грифів у Криму не перевищує 
50 ос., з яких щороку гніздиться 5–11 пар. 
Чисельність виду в Європі сягає близько 2 
тис. пар. Завдяки спеціальним заходам, які 
впроваджують в країнах Зх. Європи протя-
гом останніх 25 років, намітилась тенденція 
до збільшення чисельності. Поступове по-
кращання ситуації з грифом спостерігається  
і в Криму. Основні фактори зниження чи-
сельності: скорочення кормової бази, зрос-
тання антропогенного тиску, пряме переслі-
дування людиною.

особливості біології та наукове значення 
Осілий, нерегулярно кочовий птах. Гніздить-
ся окремими парами або розрідженими 
скупченнями до 5–7 пар у верхньому поясі 
Кримських гір. Гнізда будує на деревах. Пе-
ріод відкладання яєць триває з початку бе-
резня до початку квітня. У кладці одне яйце. 
Пташенята з’являються в травні і залишають 
гніздо в серпні–вересні. Живиться падлом.  
У пошуках корму відвідує майже усю терито-
рію п-ова. 

Морфологічні ознаки
Дуже великий птах з широкими довгими 
крилами та коротким хвостом. Маса тіла — 
до 12 кг, розмах крил — 2,5–3 м. У дорос-
лого голова і верхня частина шиї вкриті ко-
ротким бурим пухом, темнішим на лицьовій 
частині голови та горлі. Загострені темно-
бурі пера, що ростуть ззаду та по боках 
шиї, утворюють великий «комір». Опере-
ння тулуба темно-буре. Махові та стернові 
пера чорні. Райдужна оболонка ока темно-
коричнева. Дзьоб темний. Восковиця та 
оголені ділянки голови і шиї сірувато-білі, 
місцями світло-блакитні або з блакитним 
відтінком. Ноги сірувато-білі. Оперення мо-
лодого птаха значно темніше, чорно-буре. 
Площа оголених ділянок менша, в забарв-

ленні їх та восковиці блакитний колір більш 
виражений.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Знаходиться під охороною Бернської (До-
даток ІІ), Боннської (Додаток ІІ) конвенцій, 
CITES. (Додаток ІІ), ЧКУ (1994). Належить до 
категорії SPEC 1 Міжнародного союзу охо-
рони природи (IUCN). Занесений у Дода-
ток І Директиви ЄС по збереженню диких 
птахів (EUWB). Місця гніздування в Криму 
охороняються у Кримському ПЗ, а також  
у Хапхальському гідрологічному заказнику. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Розмножується в деяких зоопарках, а також 
у спеціалізованих центрах, де вирощують 
птахів для реінтродукції.

Господарське та комерційне значення
Не має.

основні джерела інформації
Зубаровський, 1977; Костин, 1983; Аппак, 1992, 
2001; Heredia, 1997; Луговой, 1998; Кінда, 2000; 
Костин, Бескаравайный, 2003; Костин, 2004; Birds 
in Europe..., 2004.

Автори: Б.А. Аппак, М.М. Бескаравайний, 
М.Л.Клєстов, С.Ю. Костін, М.О. Осипова, О.М. Цвелих

Малюнок: І.І. Землянських

 — область гніздування
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сиП БілоГоловий
Gyps fulvus (Hablizl, 1783)

Таксономічна належність 
Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколоподіб-
ні (Falconiformes), родина — Яструбові 
(Accipitridae). Один з 5-ти видів роду, єдиний 
вид роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду 
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні
Пд. та Пд.-сх. Європа, Кавказ, Пд.-зх. та Цен-
тральна Азія, Пн. Африка, Індія. В Україні 
гніздиться тільки в Гірському Криму. Відомі 
зальоти в більшість обл. України.

Чисельність і причини її зміни
За даними 2002–06 рр., чисельність виду в 
Криму складає принаймні 80–100 ос., з яких 
гніздиться не менше 10–16 пар. Протягом 
останніх 15 років кримська популяція знахо-
диться у відносно стабільному стані. Чисель-
ність виду в Європі на 2000 р. оцінювали у 
19–21 тис. пар. Завдяки спеціальним і плано-
мірним заходам, які впроваджуються впро-
довж останніх 25 років, у країнах Зх. Європи 
відбулося значне збільшення чисельності 
виду. Причини зниження чисельності —  
скорочення кормової бази, зростання ан-
тропогенного пресу, пряме переслідування 
людиною.

особливості біології та наукове значення
Осілий, здійснює нерегулярні кочівлі. Гніз-
диться на урвистих ділянках скель до 1200 
м н. р. м. Часто утворює групові поселення, 
але може гніздитися і поодинокими пара-
ми. Гнізда влаштовує у нішах та на карнизах 
скельних урвищ. Єдине яйце відкладає в 
лютому. Насиджують обидва партнери. Пта-
шенята з’являються у березні — квітні і зали-
шають гнізда наприкінці липня — на початку 

серпня. Живиться падлом, на яке часто зби-
рається великими скупченнями. Кормовий 
біотоп — відкриті та напіввідкриті місцевос-
ті в горах та передгір’ях. Під час кочівель ре-
гулярно трапляється у Рівнинному Криму.

Морфологічні ознаки
Дуже великий птах з довгими широкими кри-
лами та коротким хвостом. Маса тіла — до 11 кг. 
Розмах крил — 2,4–2,8 м. У дорослого голова та 
шия вкриті густим коротким білим пухом. Низ 
шиї оточує білий або рудувато-білий пуховий 
«комір». Забарвлення тіла світло-буре з руду-
ватим або сірувато-сизим відтінком. Махові та 
стернові пера чорні або чорно-бурі. Оголені ді-
лянки шкіри навколо очей, на волі та на нижній 
частині шиї сірувато-блакитні. Очі жовтувато-

коричневі. Дзьоб світлий, жовтувато-бурий. 
Оперення молодого птаха темніше, «комір» не 
пуховий, а утворений довгим, вузьким, заго-
стреним рудувато-вохристим пір’ям.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
На міжнародному рівні знаходиться під охо-
роною Бернської (Додаток ІІ), Боннської (До-
даток ІІ) та CITES (Додаток ІІ) конвенцій. Зане-
сений у ЧКУ (1994), Додаток І Директиви ЄС 
по збереженню диких птахів (EUWB). У Крим-
ському ПЗ охороняється на гніздуванні, у Ял-
тинському гірсько-лісовому та Карадазькому 
ПЗ під час кормових і сезонних кочівель. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Розмножується в деяких зоопарках.

Господарське та комерційне значення
Не має.

основні джерела інформації
Зубаровський, 1977; Костин, 1983; Donazar, Genero, 
1997; Аппак, 1998; Кінда, Прокопенко, 2001; Матус, 
2002; Костин, Бескаравайный, 2003; Костин, 2004; 
Birds in Europe..., 2004. 

Автори: Б.А. Аппак, М.М. Бескаравайний,  
М.Л. Клєстов, С.Ю. Костін, М.О. Осипова, О.М. Цвелих

Малюнок: І.І. Землянських
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уступах скель. Яйця відкладає у кінці березня 
— на початку квітня. У кладці 2–5 яєць. Наси-
джування триває біля 30 діб. У виводках 1–5 
пташенят, які вилітають з гнізд у червні. Осін-
ня міграція у жовтні–листопаді. В українській 
популяції переважають самці внаслідок неза-
конного відлову браконьєрами самок для со-
колиного полювання. Найхарактернішою здо-
биччю є ховрахи. У зв’язку з депресією чисель-
ності гризунів останнім часом живиться грака-
ми, мартинами, голубами та іншими птахами. 

Морфологічні ознаки
Маса тіла: 800–1100 г, довжина тіла: 480–570 мм, 
розмах крил: 1100–1250 мм. У забарвленні лише 
вікові відмінності. У дорослого верх сірувато-
бурий, пера зі світлою облямівкою, голова білу-

БалаБан
Falco cherrug Gray, 1834

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколопо-
дібні (Falconiformes), родина — Соколові 
(Falconidae). Один з 37-ми видів роду у сві-
товій фауні, один з 8-ми видів роду у фауні 
України

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні
Пд. частина Центральної та Сх. Європи, а та-
кож Азія (лісова, степова та пустельна смуги, 
гірські р-ни). В Україні на гніздувані пошире-
ний у степовій і лісостеповій смугах. Взимку 
трапляється в Криму.

Чисельність і причини її зміни
В Україні протягом ХІХ — першої половини 
ХХ ст. вважався досить звичайним. Упродовж 
другої половини ХХ ст. чисельність скорочу-
валась, у деякі роки складала не більше 50 
пар. Відновлення чисельності у степовій смузі 
почалося з 1980-х рр. Станом на 2009 р. чи-
сельність на території України сягала не мен-
ше 250–300 пар. У Європі популяцію оцінено 
у 650–800 пар. На більшій частині світового 
ареалу чисельність виду зменшується через 
різке скорочення кормової бази, нелегальний 
відлов самок та вилучення з гнізд пташенят з 
метою контрабандного вивезення за кордон.

особливості біології та наукове значення
Біля гнізд з’являється у кінці лютого — на почат-
ку березня. Гніздові ділянки постійні. Гніздить-
ся переважно на опорах магістральних ліній 
ЛЕП, у Криму також на важкодоступних скелях 
і глиняних та вапнякових урвищах, головним 
чином на висоті 10–25 м. Гніздування на дере-
вах спостерігається рідко. Займає гнізда інших 
птахів, найчастіше круків, або робить кладку на 

вата з бурими рисками, низ білуватий з поздо-
вжніми бурими смугами, дзьоб сірий, восковиця 
і ноги жовті. Молодий птах зверху темніший, зни-
зу плямистіший, восковиця і ноги блакитно-сірі.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
В Україні на заповідних територіях гніздиться не 
більше 1% української популяції виду. Занесено 
до Червоного переліку МСОП та Європейсько-
го червоного переліку. Включено у Додаток ІІ 
Конвенції CІTES, Додаток ІІ Бернської конвенції, 
Додаток ІІ Боннської конвенцій, ЧКУ (1994). 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Розводять у країнах Європи та Азії. В Україні 
є поодинокі випадки розведення у неволі.

Господарське та комерційне значення
Має місце браконьєрський відлов, нелегальні 
утримання і торгівля соколами, тому слід пере-
глянути чинне законодавство з метою віднесен-
ня цієї діяльності до кримінальних злочинів.

основні джерела інформації
Прокопенко, 1994; Чегорка та ін., 1998; Пилюга, 
1999; Пилюга, Тилле, 1999; Семеньков и др., 2000; 
Birds in Europe..., 2004.

Автор: Ю.В. Милобог
Малюнок: І.І. Землянських
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саПсан
Falco peregrinus Tunstall, 1771

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколопо-
дібні (Falconiformes), родина — Соколові 
(Falconidae). Один з 37-ми видів роду; один 
з 8-ми видів у фауні України (представлений 
підвидами: сокіл-сапсан звичайний — F. p. 
peregrinus, сокіл-сапсан кавказький — F. p. 
brookei і сокіл-сапсан тундровий — F. p. calidus). 

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Заселяє майже усі материки і о-ви світу. Від-
сутній на більшій частині Пд. Америки та в 
Антарктиді. В Україні в Карпатах гніздиться 
номінативний підвид, у Кримських горах і на 
берегових урвищах Кримського п-ова — кав-
казький підвид, під час міграції і взимку на 
всій території трапляється тундровий підвид.

Чисельність і причини її зміни
В Україні гніздиться біля 120–130 пар, з яких 
100–110 пар в Криму. В останні десятиріччя 
помітно зростає кримська популяція. В Європі 
гніздиться 12–25 тис. пар. Зменшення чисель-
ності у 1950–60 рр. було обумовлено застосу-
ванням ДДТ як сильнодіючого інсектициду і 
узаконеним нищенням хижих птахів людиною. 
Сучасне зростання, можливо, повязане з забо-
роною застосування ДДТ і відстрілу хижаків.

особливості біології та наукове значення
Під час міграцій трапляється по усій Украй-
ні. Частина гніздових птахів, можливо, осілі. 
Тримається старих лісів у заплавах річок, 
на поодиноких скелях серед гірських лісів, 
вапнякових та глинистих урвищах морських 
узбережь. Гніздиться поблизу відкритих про-
сторів, де полює, іноді — у великих містах 
на високих будівлях. На гніздових ділянках 

з’являються наприкінці лютого — в берез-
ні. Яйця відкладає на виступах скель, іноді в 
гнізда круків, розташованих на скельних або 
вапнякових урвищах. У кладці 2–4 яйця. На-
сиджує самка, 30–33 доби. Пташенята вилу-
плюються у квітні–травні, залишають гніздо 
через 35–40 діб. Статевозрілими стають на 3 
році життя. Живиться птахами середніх роз-
мірів (кулики, голуби, шпаки), яких здобуває 
в основному в польоті.

Морфологічні ознаки 
Маса самця — до 600–800, самки — до 1000–
1200 г, довжина тіла — 390–500 мм, розмах 
крил — 950–1150 мм. Дорослий птах зверху 
сизувато-сірий, голова і шия темніші; від кута 
рота донизу йдуть чорні «вуса»; нижня час-

тина вохристо-біла з темними поперечни-
ми смугами на грудях і череві; дзьоб сірий, 
восковиця і ноги жовті, очі темно-коричневі. 
Молодий птах зверху бурий зі світлою стро-
катістю; низ вохристий, з темно-бурим по-
здовжним рисунком, восковиця сірувато-
блакитна, ноги світло-жовті.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Охороняється в Карпатському, Кримсько-
му, Карадазькому ПЗ, Ялтинському гірсько-
лісовому заповіднику та ПЗ «Мис Мартьян». 
Включено до ЧКУ (1994), Конвенції CІTES (До-
даток І), Бернської (Додаток ІІ) і Боннської 
(Додаток ІІ) конвенцій. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Розмножується в США, країнах Європи, Росії. 
В Україні в неволі не розмножується.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Прокопенко, 1994; Прокопенко, Грінченко, 1996; 
Кучеренко, Костин, 2003; Милобог, Прокопенко, 
Ветров, 2008; Vetrov, Prokopenko, Milibog, 2008.
 
Автори: С.П. Прокопенко,  В.В. Вєтров, Ю.В.  Милобог

Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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БоривіТер сТеПовий 
Falco naumanni Fleischer, 1818

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Соколоподібні 
(Falconiformes), родина — Соколові (Falconidae). 
Один з видів політипного роду; один з 8-ми ви-
дів у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні
Пд. Європа, Пн. Африка, Зх., Центральна Азія.  
В Україні — в степовій смузі (останні роки тіль-
ки в Криму).

Чисельність і причини її зміни
Протягом ХХ ст. чисельність знижувалась, але в 
1960-і рр. на Закарпатті та в Криму вид був до-
сить звичайним і гніздився колоніями до 400 
пар (Крим). В 1990-х рр. поодинокі пари були 
відомі в Донецькій обл. і Криму. В останні роки 
гніздування поодиноких пар ймовірне в Криму, 
але не виключено, що вид вже зник з гніздової 
фауни України. Дані різних авторів про гнізду-
вання виду на початку ХХІ ст. в Донецькій, Дні-
пропетровській, Закарпатській обл. та в Криму 
при перевірці не підтвердились. Сучасна чи-
сельність виду в Європі оцінена в 25–42 тис. пар. 
Спостерігається загальне зниження чисельнос-
ті на пд. Європи, що пов'язано з багаторічними 
флуктаціями чисельності виду в межах ареалу. 
Причини падіння чисельності — тісні зв’язки  
з динамікою чисельності саранових, розорю-
вання цілини, застосування пестицидів, відстріл.  

особливості біології та наукове значення
Гніздовий, перелітний птах. З’являється в кінці 
березня — квітні. Трапляється на вапнякових, 
глинистих урвищах, уступах скель, спорудах 
людини серед степу. Відкладає яйця наприкінці 
квітня — на початку травня. Гнізда влаштовує у 
норах, розщелинах скель, на карнизах будинків 

і урвищ. В минулому відомі колоніальні гніз-
дування (Крим, Закарпаття). У кладці 4–5 яєць. 
Насиджує самка, 28 діб. Пташенята вилітають з 
гнізда у липні. Відліт з кінця серпня — у вересні. 
Живиться переважно комахами (сарана), дріб-
ними мишоподібними гризунами і птахами.

Морфологічні ознаки
Маса тіла — 150–210 г, довжина тіла — 290– 
320 мм, розмах крил — 580–720 мм. У дорос-
лого самця спина і більша частина верху крил 
руді, голова, смуги на крилах, надхвістя і хвіст 
зверху сірі, на верхівці хвоста чорна смуга; низ 
рудуватий з чорними плямами і рисками; ма-
хові пера чорно-бурі; дзьоб блакитно-сірий, 
восковиця і ноги жовті, очі темно-коричневі. 
Доросла самка і молодий птах зверху іржасті з 

темно-бурими плямами; знизу вохристі з бури-
ми плямами. Від боривітра звичайного самка і 
молодий птах відрізняються кольором кігтів: у 
боривітра степового кігті білі. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
На гніздуванні охоронявся в Опуцькому запо-
віднику. Занесено до ЧКУ (1994), Червоного 
переліку МСОП та Європейського червоного 
переліку. Включено до CІTES (Додаток ІІ), Берн-
ської (Додаток ІІ) та Боннської (Додаток ІІ) кон-
венцій. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Ветров, 1993; Міщенко, 1994; Пилюга,1995; Кінда, Кос-
тін, Бескаравайний, 1999; Кінда, 2000; Birds in Europe..., 
2004; Ветров, Милобог, Стригунов, 2006.

Автори: В.І. Стригунов, Ю.В. Милобог, В.В. Вєтров 
Малюнок: І.І. Землянських

 — знахідки у міграційний період
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ТеТерУк
Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Куродіб-
ні (Galliformes), родина — Тетерукові 
(Tetraonidae). Один з 2-х (за деякими класи-
фікаціями, з 4–5-ти) видів роду; єдиний вид 
роду в Україні.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні
Лісова та лісостепова смуги Європи і Азії. У 
Зх. та Центральній Європі нині найчастіше 
трапляється у гірських лісах та на вересо-
вих пустищах, де ареал зазвичай має чітко 
виражений острівний характер. В Україні 
поширений на Поліссі, у Карпатах та на пн. 
лісостепової смуги.

Чисельність і причини її зміни
На початку 1970 рр. в Україні нараховува-
ли близько 66,6 тис., у 1980 р. — 20,8 тис., у  
2007 р. — 13,3 тис. ос. Найбільша чисель-
ність виду у Житомирській обл. (3426 ос. у 
2007 р.). Зниження чисельності зумовлюють: 
сукцесійні зміни біотопів існування, лісогос-
подарська діяльність, деградація болотних 
систем, випасання худоби, браконьєрство, 
чинник непокою, особливо у періоди току-
вання та гніздування.

особливості біології та наукове значення
Осілий вид. Заселяє біотопи, де поєднують-
ся відкриті простори з лісовими масивами. 
На Поліссі — похідні березняки, осичники, 
розладнані корінні соснові деревостани по 
окраїнах боліт, с/г угідь, зрубів тощо. У Кар-
патах — на висоті понад 800 м н. р. м. на 
межі лісу та субальпійського поясу. Полігам 

з груповим характером токування. Токує  
у березні–травні. Кладка з 4–13 яєць. Наси-
джування 22–26 діб. Пташенята стають на 
крило за 5–6 тижнів. Живиться безхребетни-
ми (переважно пташенята), ягодами чорниці, 
журавлини, сережками, бруньками і кінце-
вими пагонами берези, вільхи, верби тощо. 

Морфологічні ознаки
Маса тіла дорослих птахів: самця — 1100–
1400 г самки — 750–1100. Розміри (мм) самця 
(самки): довжина тіла — 508–708 (470–508), 
розмах крил — 805–897 (770–800). Самець 
чорний з темно-синім металічним полиском, 
над оком червона «брова», на крилі біле 
«дзеркальце», хвіст ліроподібний. Самка 
бура, на хвості невелика вирізка.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Занесено до Додатку ІІІ Бернської конвенції. 
Слід заборонити збір ягід, прокладання ту-
ристичних маршрутів та випасання худоби у 
гніздових і виводкових стаціях; регулювати 
чисельність ворогів виду, особливо бродя-
чих собак і котів; налагодити штучне розве-
дення з наступною інтродукцією у природне 
середовище.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Накопичено досвід зі штучного розведення 
у Росії, Німеччині, Польщі, Швеції тощо.

Господарське та комерційне значення
В минулому мисливський вид, на який забо-
ронене полювання.

основні джерела інформації 
Кістяківський, 1957; Татаринов, 1973; Потапов, 
1985; Делеган, 1996; Фесенко, Бокотей, 2002; Кра-
тюк, 2008.

Автор: О.Л. Кратюк 
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця знахідок
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ГлУШець (ГлУхар)
Tetrao urogallus (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Куродіб-
ні (Galliformes), родина — Тетерукові 
(Tetraonidae). Один з 2-х видів роду; єдиний 
вид у фауні України, представлений 2-ма під-
видами: T. u. pleskei (Полісся) та T. u. rudolfi 
(Карпати).

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні
Від Піренеїв та Великобританії до р. Лени і 
Пн. Монголії. В Україні трапляється на Поліс-
сі та у Карпатах. На Поліссі на початку ХХ ст. 
був поширений у всіх великих лісах. Зник з 
околиць Києва після 1918 р., Славути (Хмель-
ницька обл.) і Дубна (Рівненська обл.) — піс-
ля 1923 р., Чернігівської обл. — у 1930-х рр., 
Київської обл. — на поч. 1970-х рр. В останні 
роки простежується тенденція до розчлену-
вання ареалу на ізольовані ділянки.

Чисельність і причини її зміни
На початку 1970 рр. в Україні нараховано 
понад 8 тис. ос., у 1981 р. — 4581, у 1997 
р. — 3610, у 2005 р. — 3831. Найбільша чи-
сельність виду у Житомирській обл. (711 ос. 
у 2007 р.). Осіння щільність населення у Кар-
патах — 0,3–0,9, на Поліссі — 0,1–0,6 ос. на 
1 тис. га. Зниження чисельності зумовлюють: 
скорочення площ ягідників, стиглих хвой-
них лісів, вирубування дерев біля токовищ, 
браконьєрство, вплив ворогів виду (собака 
єнотоподібний, яструб великий, бродячі со-
баки і коти).

особливості біології та наукове значення
Осілий вид. Заселяє ліси тайгового типу. На 
Поліссі — соснові і сосново-березові ліси, 
багаті на ягідники, поблизу боліт (особливо 

верхових), галявин, згарищ. У Карпатах — 
приполонинні смерекові ліси, криволісся до 
висот 1500 м н. р. м. Полігам з груповим ха-
рактером токування. За незмінних умов то-
ковища зберігаються десятиліттями. Токує у 
середині березня–травні. Кладки з 4–16 яєць 
в кінці квітня — на початку травня. Насид-
жування триває 22–23 доби. Пташенята —  
з кінця травня до початку червня. Живиться 
хвоєю, ягодами чорниці, журавлини тощо.

Морфологічні ознаки
Маса тіла дорослих птахів: самця (сам ки) — 
3500–6500 (1440–2210) г. Розміри самця (сам-
ки): довжина тіла — 955–992 (620–675) мм, 
довжина крила — 377–430 (280–322) мм, 
розмах крил — 1250–1320 (870–980) мм. Са-

мець чорно-бурий з «бородою», над оком 
червона «брова», біля основи крила — біла 
пляма, дзьоб білий. Самка бура, дзьоб бурий. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Занесено до ЧКУ (1994), Додатку ІІ Бернської 
конвенції. Охороняється в Карпатському БЗ, 
«Ґорґани», Поліському, Рівненському, Че-
ремському ПЗ, Вижницькому, Карпатському, 
«Сколівські Бескиди» НПП. Необхідно ство-
рюти пам’ятки природи на токовищах, забо-
ронити рубки лісу, туристичну діяльність у 
гніздових стаціях, налагодити штучне розве-
дення з наступною інтродукцією в природне 
середовище.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Розмножують у Росії, Німеччині, Польщі тощо.

Господарське та комерційне значення
В минулому мисливський вид, на який забо-
ронене полювання.

основні джерела інформації 
Владышевский, 1975; Потапов, 1985; Клестов, 
1995; Фесенко, Бокотей, 2002; Кратюк, 2007.

Автор: О.Л. Кратюк, М.В. Химин 
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця знахідок
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оряБок
Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Куродіб-
ні (Galliformes), родина — Тетерукові 
(Tetraonidae). Один з 2-х (за деякими дже-
релами, один з 3-х) видів роду; єдиний вид 
роду в Україні.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні
Охоплює лісову смуги Європи і Азії. У Зх. та 
Центральній Європі трапляється у гірських 
лісах Альп, Родоп, Арден, Шварцвальду. В 
Україні поширений у Поліссі, Розточчі, Кар-
патах та подекуди на пн. лісостепової смуги. 

Чисельність і причини її зміни
На початку 1970 рр. в Україні нараховано 
близько 38–42 тис., у 2007 р. — 22,5 тис. ос. 
(за неповними даними). Зниження чисель-
ності зумовлюють: трансформація біотопів 
існування внаслідок лісогосподарської та ін-
ших видів діяльності, браконьєрство, чинник 
непокою, особливо у період гніздування.

особливості біології та наукове значення
Осілий вид. Заселяє ліси різного типу, проте 
перевагу віддає деревостанам, у яких пере-
важають береза, ялина, вільха з густим під-
ліском та добре зволоженим грунтом. Мо-
ногам. Токує у квітні–травні. Кладка з 3–14 
яєць. Насиджування 21–23 доби. Пташенята 
стають дорослими через 1,5 місяця. Живить-

ся: весною і влітку — зелені частини рослин, 
квіти, насіння, а також комахи та інші безхре-
бетні; у кінці літа та восени — ягоди; зимою — 
сережки, бруньки та кінцеві пагони листя-
них дерев і кущів.

Морфологічні ознаки
Розміри дорослих птахів: маса — 350–500 г 
довжина тіла — 350–370 мм, розмах крил — 
480–540 мм. Самець зверху сірий з чорно-
бурими і рудими поперечними смугами. 
На голові «чуб», над оком червона «брова». 
Підборіддя і горло чорні, облямовані білою 
смугою. Воло, груди й черево білуваті з бу-
рими плямами. У самки немає чорної плями 
на горлі, загальний тон оперення значно ру-
діший, ніж у самця. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Занесено до Додатку ІІІ Бернської конвенції. 
Слід проводити біотехнічні заходи з поліп-
шення кормових та захисних властивостей 
угідь, обмежити антропогенний вплив на 
біотопи поширення виду, регулювати чи-
сельність ворогів, налагодити штучне розве-
дення з наступною інтродукцією у природне 
середовище. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Накопичено досвід зі штучного розведення 
у Росії, Німеччині, Польщі, Швеції тощо.

Господарське та комерційне значення
В минулому мисливський вид.

основні джерела інформації
Кістяківський, 1957; Татаринов, 1973; Потапов, 
1985; Фесенко, Бокотей, 2002; Башта та ін., 2006.

Автор: О.Л. Кратюк
Малюнок: І.І. Землянських

 

 — місця знахідок
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жУравель сірий
Grus grus (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Журавлеподібні 
(Gruiformes), родина — Журавлеві (Gruidae). 
Один з 2-х видів роду у фауні України; один  
з 10-ти видів роду у світовій фауні.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Гніздиться у Пн., Центральній і Сх. Європі, Пн. 
Азії; птахи європейської популяції зимують на 
Піренейському п-ві, у Пн. і Сх. Африці, Малій Азії, 
азійські птахи проводять зиму у Пд. Азії. В Україні 
гніздиться на Поліссі, у Лівобережному лісостепу 
і частково у Лівобережному степу, а також, мож-
ливо, на Сиваші; мігрує по усій країні.

Чисельність і причини її зміни
Зараз у країні від 500–600 до 700–850 пар.  
У Сумській обл. 60–70 пар, Чернігівській — 7–11,  
Київській — 16–23, Полтавській — 40–45, Хар-
ківській — 100–110, Донецькій — 15–20, Луган-
ській — 40, Дніпропетровській — 10–15. На Лі-
вобережжі — 410–460 пар, з яких 80–100 — на 
Поліссі, 180–200 — у Лісостепу, 160–175 — у Сте-
пу. У долині Сули біля 25–30 пар, Удаю — 15–20, 
Псла — 30–35, Хорола — 3–5, Ворскли — 65–70, 
Мерли — 12–15, Орельки — 12–15. У поліських 
р-нах Правобережжя — 80–100 пар. Міграційні 
скупчення на Житомирщині, Полтавщині, Ки-
ївщині, у БЗ «Асканія-Нова» — 8–16 тис. ос. На 
Центральному Сиваші восени тримається до 
8–10 тис. ос. У м’які зими небагато птахів зимує 
у р-ні БЗ «Асканія-Нова» і на Сиваші. Чисельність 
європейської популяції — 74–100 тис. пар. Змі-
на чисельності: фактор непокою на гніздуванні, 
зниження рівня води у гніздових біотопах, що 
робить доступними гнізда для хижаків, брако-
ньєрство, зіткнення з електролініями, викорис-
тання пестицидів.

особливості біології та наукове значення 
Весняна міграція у березні — на початку трав-
ня. 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 за-
ростями 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. Ін-
кубація близько 30 діб. Молодь починає літати 
у віці 2-х місяців. Статева зрілість у віці 4–6 років. 
Осіння міграція з середини вересня до кінця 
жовтня. Живиться переважно рослинною їжею: 
вегетативними частинами рослин, насінням, 
ягодами, а також комахами, ящірками, зміями, 
яйцями птахів, гризунами, молюсками тощо.

Морфологічні ознаки
Маса тіла: 4–7 кг, довжина тіла: 114–130 см, 
розмах крил: 200–230 см. Шия, дзьоб і ноги 
довгі. Дорослий птах сірий, на тім’ї гола черво-
на шкіра; потилиця, горло і верх шиї чорні, по 
боках голови білі смуги, дзьоб буруватий, ноги 
чорні. Молодий птах рудувато-бурий.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Під охороною CITES (Додаток ІІ), Бернської (До-
даток ІІ), Боннської конвенцій (Додаток ІІ), угоди 
AEWA, внесений до ЧКУ (1994) Необхідно надати 
охоронний статус місцям гніздування і перебу-
вання виду під час міграцій та зимівлі, обмежити 
застосування пестицидів у місцях гніздування.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах.
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації:
Кістяківський, 1957; Вінтер, 1994; Prange, 1994, 
1997; Belik, Vetrov, 1995; Гаврись, Слюсар, 1996; 
Горлов, 1998; Gavris, 1999; Andryuschenko, Gorlov, 
2001; Книш, Гаврись, 2001; Гавриленко, Думенко, 
Лопушанский, 2002; Birds in Europe, 2004.

Автор: Г.В. Фесенко
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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жУравель сТеПовий
Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Журавлеподібні 
(Gruiformes), родина — Журавлеві (Gruidae). 
Один з 2-х видів роду; єдиний вид роду в фа-
уні України.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні
Гніздиться в Африці (Марокко) та в Євразії у сте-
повій, напівпустельній і пустельній зонах. Зимує 
на пн. сх. Африки та у Пд. Азії. В Україні гніздить-
ся у Херсонській, Дніпропетровській, Доне-
цькій, Запорізькій обл. та Cтеповому  Криму. 

Чисельність і причини її зміни
Розмір світової популяції — до 240 тис. ос., євро-
пейської — біля 35 тис. ос. В України у гніздовий 
період 600–700 ос. (200–250 гніздових пар), у 
передміграційний період до 1000 ос. Чинники 
зменшення чисельності: заростання гніздових 
біотопів високим щільним травостоєм, змен-
шення місць для водопою, знищення гнізд під 
час випасання худоби та обробітку ланів, розля-
кування птахів, зростання кількості собак; вилу-
чення з природи кладок та виводків, відстріл.

особливості біології та наукове значення
Весняна міграція у березні-квітні. Моногам. 
Гніздиться на ділянках з розрідженим травос-
тоєм або без рослинності, зокрема на цілин-
них степах, пасовищах, с/г ланах, перелогах. 
Гніздо на землі. Відкладання яєць у квітні — 
червні. У кладці 1–3 яйця. Тривалість інку-
бації 27–30 діб. Підйом на крила у віці 42–49 
діб. Статева зрілість з 3 року життя. Відлітає в 
серпні–вересні, інколи затримується до по-
чатку жовтня. Їжа: безхребетні (переважно 
жуки, клопи, прямокрилі), вегетативні части-
ни трав`яних рослин, їх квіти та зерна.

Морфологічні ознаки
Маса тіла — 2–3 кг, довжина тіла — 90–100 см, 
розмах крил — 165–185 см. Оперення пере-
важно світло-сіре; боки голови, шия спереду, 
воло, першорядні і другорядні пера чорні; 
ноги темно-сірі; дзьоб зеленкувато-жовтий. 
За очими пучки довгих білих пер. Райдужна 
оболонка ока червона. У молодого птаха 
чорний колір оперення замінений темно-
сірим, а білий — світло-сірим, райдужна 
оболонка ока коричнева.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Вид занесено до ЧКУ (1994), Європейського 
червоного переліку, Бернської (Додаток ІІ) та 
Боннської (Додаток ІІ) конвенцій, Конвенції 

CITES (Додаток ІІ). Майже не гніздиться на за-
повідних територіях через відсутність роз-
рідженого невисокого травостою. Потребує 
створення відповідних умов на існуючих сте-
пових територіях ПЗФ та нових охоронних 
територій зі збереженням в їх межах екстен-
сивного тваринництва (Сиваш, Приазовська 
височина, Керченський п-ів, Тарханкуту); за-
борони полювання в місцях скупчень виду 
(лимани Пн.-зх. Приазов`я, Сиваш в межах 
Красноперекопського та Джанкойського 
р-нів, оз. Джарилгач, Узунлар, Кояшське та 
Киркояшське в АР Крим); запобігання вилу-
ченню кладок та виводків. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Розводиться в неволі: зоопарки Одеський, 
Миколаївський, Київський та Державного БЗ 
«Асканія-Нова».

Господарське та комерційне значення 
Має місце незаконна торгівля вилученими 
з природи птахами.

основні джерела інформації
Винтер, 1991; ЧКУ, 1994; Андрющенко, 1997; Ан-
дрющенко, Щевцов, 1998; Андрющенко, Винтер и 
др., 1999; Андрющенко, Горлов, 1999. 

Автор: Ю.О. Андрющенко
Малюнок: І.І. Землянських
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дрохва
Otis tarda Linnaeus, 1758

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Журавлеподібні 
(Gruifor mes), родина — Дрохвові (Otididae). 
Один з 2-х видів роду; єдиний вид роду у фауні 
України, представлений номінативним підви-
дом.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні
Гніздовий ареал: пн. Африки; Євразія від Пірене-
їв до Китаю, з пн. на пд. від Німеччини до Ірану. В 
Україні гніздиться у степовій частині Лівобереж-
жя, включаючи Крим; зимує у Лівобережжі Су-
хостепової зони. Зимові скупчення — у Херсон-
ській та Запорізькій обл., Керченському п-ові. 

Чисельність і причини її зміни
В Україні у гніздовий період до 850 ос. (150–
200 гніздових самок), взимку до 12,4 тис. ос., 
Європейська популяція — до 35,8 тис. ос. 
Чисельність скорочується через заростан-
ня ланів та пасовищ; зменшення місць для 
водопою; знищення гнізд під час випасання 
худоби, сінокосіння та обробітку ланів; роз-
лякування птахів, зростання кількості здича-
вілих собак та воронових птахів; вилучення 
з природи кладок та виводків; відстріл на 
місцях зимівлі, загибель від зіткнення з ЛЕП.

особливості біології та наукове значення
В Україні пд. популяції осілі. Перелітні птахи, пе-
реважно російські, в березні мігрують на сх., у 
жовтні–грудні у зворотному напрямку. Займає 
ділянки з невисоким помірно розрідженим тра-
востоєм у цілинних степах, на луках, пасовищах, 
перелогах. Полігам. Гніздо — неглибока ямка в 
ґрунті з невеликою кількістю вистілки. Яйця від-
кладає у квітні–червні. У кладці 1–3 яйця. Трива-
лість інкубації 27–30 діб. Підйом на крила у віці 

35–45 діб. Статева зрілість з 3 року життя. Їжа: 
переважно трав`яні рослини, а також великі 
безхребетні, дрібні плазуни та ссавці. 

Морфологічні ознаки
Маса — до 18 кг, довжина тіла — 75-105 см, роз-
мах крил — 190–260 см. Верх тулуба, частина 
верхніх покривних пер крил та хвоста руді з 
чорними смужками; голова і шия сірі; дзьоб 
темно-сірий; райдужна оболонка ока коричне-
ва; у самця нижня частина тулуба і крил біліша, 
воло і передня частина шиї руді, видовжені 
пера під основою дзьоба — «вуса» .

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Занесено до Європейського червоного переліку, 

до Бернської (Додаток ІІ) та Боннської  (Додаток І 
і ІІ) конвенцій, CITES (Додаток ІІ). В рамках Бонн-
ської конвенції укладений Меморандум про 
взаєморозуміння щодо збереження та менедж-
менту середньоєвропейської популяції дрохви. 
Гніздування виду на заповідних територіях не 
відомі. Мігруючі та зимуючі птахи можуть три-
матися у заповідниках степової зони. Необхідно: 
створити охоронні територій зі збереженням в їх 
межах екстенсивного тваринництва (Присиваш-
шя, Приазовська височина, Керченський п-ів, 
Тарханкут); знищувати бродячих собак та скоро-
чувати чисельність воронових; заборонити по-
лювання у місцях зимових скупчень; запобігати 
вилученню кладок та виводків.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Розведення з яєць, отриманих у неволі, не 
відоме. З яєць, вилучених з природи, виро-
щується важко.

Господарське та комерційне значення
Має місце незаконна торгівля птахами.

основні джерела інформації
Андрющенко, Стадниченко, 1999; Андрющенко, 2000; 
Андрющенко та ін., 2000; Andryushchenko, 2002.

Автор: Ю.О. Андрющенко
Малюнок: І.І. Землянських

 — область гніздування
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хохіТва
Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Журавлеподібні 
(Gruiformes), родина —  Дрохвові (Otididae). 
Єдиний вид роду.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні
Займає пд. зх. Африки, пд. Європи, Центральну 
Азію; пд. популяції осілі, пн. зимують від Пн.-зх. 
Африки до Центральної Азії. В Україні: осілий 
на Керченському п-ві; мігрує та зимує в Приси-
вашші, Степовому Криму, Пн.-зх. Приазов`ї.

Чисельність і причини її зміни
В Україні у гніздовий період — 30–50 ос. (мож-
ливе гніздування 5–7 самок), взимку загальна 
чисельність, ймовірно, сягає 70–80 ос. Світова 
популяція — 100 тис. ос. Чинники зменшення 
чисельності: втрата біотопів, знищення гнізд під 
час випасання худоби та сінокосіння, розляку-
вання птахів, зростання кількості здичавілих со-
бак та воронових птахів, вилучення з природи 
кладок та виводків, відстріл дорослих птахів.

особливості біології та наукове значення
Оселяється на ділянках цілинних степів, пасо-
вищ, перелогів з низьким помірно розрідже-
ним травостоєм. З початку квітня самці роз-
поділяються по гніздових територіях і токують 
до кінця червня. Моногам. Гніздо — неглибока 
ямка в ґрунті з невеликою кількістю вистілки 
з сухих трав`яних рослин. Відкладання яєць 
відбувається з кінця квітня до кінця травня.  
У кладці 3–4 яйця. Тривалість інкубації 20–28 
діб. Підйом на крило у віці 25–30 діб. Статева 
зрілість з 2 року, у самок можливо з 1 року. 
Корм: головним чином вегетативні частини, 
квіти та зерна трав`янихх рослин; у гніздовий 
період переважають безхребетні.

Морфологічні ознаки
Маса тіла — 680–975 г, довжина тіла — 40–
45 см, розмах крил — 105–115 см. Боки голо-
ви, горло, шия, воло і верх тулуба сірувато-
вохристі з бурими рисками; низ білий; дзьоб 
і ноги сірувато-бурі; райдужна оболонка 
ока жовтогаряча; у самця в шлюбний пері-
од боки голови і горло сірі; шия і верх вола 
чорні, на шиї дві білі смуги, верхня спереду 
V-подібна, нижня кільцем охоплює шию; низ 
вола білий; махові пера білі з темною верхів-
кою.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Вид занесено до Європейського червоного 
переліку, до переліку Бернської конвенції 

(Додаток ІІ), CITES (Додаток ІІ). В Україні гніз-
диться поза межами природоохоронних те-
риторій через відсутність розрідженого не-
високого травостою, який підтримується ди-
кими копитними або помірним випасанням 
худоби. Необхідно: створити відповідні умові 
у степових заповідниках та додаткові охорон-
ні території на Керченському п-ві; знищувати 
здичавілих собак та воронових птахів; забо-
ронити полювання в місцях поширення виду 
на Керченському п-ві; посилити контроль за 
полюванням у Пн.-зх. Приазов`ї та на Сиваші; 
запобігати вилучення кладок та виводків.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Достеменні випадки розведення з яєць, отри-
маних у неволі, не відомі. З яєць або пташенят, 
вилучених з природи, вирощується важко.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Кинда, Стадниченко, 1996; Кошелев, Пересадь-
ко,1996; Андрющенко, Стадниченко, 1999. 

Автор: Ю.О. Андрющенко
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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пісочно-буре з густою темною строкатістю; 
горло і «брови» білуваті; воло, черево і під-
хвістя білі або вохристо-білі; на верхніх по-
кривних перах білі смуги з чорними попере-
чними смугами; дзьоб жовтий, ноги оливково-
жовті; райдужна оболонка ока жовта. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Вид занесено до ЧКУ (1994), Європейського 
червоного переліку, до переліків Бернської 
(Додаток ІІ) та Боннської (Додаток ІІ) конвен-
цій. Необхідне створення охоронних тери-
торій (Приазовська височина); знищення 
здичавілих собак та воронових птахів; запобі-
гання випадків непокоєння птахів у гніздовий 
період.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Юдин, 1965; Андрющенко, Стадниченко, 1999.
 

Автор: Ю.О. Андрющенко
Малюнок: І.І. Землянських

лежень
Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Сивкоподіб-
ні (Charadriiformes), родина Лежневі — 
Burhinidae. Один з 7-ми видів роду; єдиний 
вид роду в фауні України, представлений но-
мінативним підвидом. Деякі дослідники від-
носять вид до ряду Журавлеподібних.

Природоохоронний статус виду
Неоцінений.

ареал виду та його поширення в Україні
Лісова, лісостепова, напівпустельна та пус-
тельна зони помірного та тропічного поясів 
Євразії та Пн. Африки; на пн. Євразії гніздо-
вий перелітний, пд. — осілий або частково 
осілий; перелітні популяції зимують на пн. 
зх. та сх. Африки, пд. Аравійського п-ова.  
В Україні: гніздиться, можливо, на більшій 
частині території, достовірно — у Сухосте-
повій зоні, а на пн. — вздовж великих річок.

Чисельність і причини її зміни
Чисельність світової популяції не відома. Єв-
ропу оціночно заселяє 41–160 тис. ос. Для 
більшості територій України не визначена. На 
пн. Керченського п-ова 1 пара трапляється на 
1,4–2 км2, подекуди вздовж Сиваша — на 0,8– 
1 км2. Чинники зменшення чисельності: зни-
щення гнізд під час випасання худоби та обро-
бітку ланів; розлякування птахів (гинуть зали-
шені яйця та пташенята); зростання кількості 
здичавілих собак та воронових птахів.

особливості біології та наукове значення
Трапляється на ділянках з дуже низьким та роз-
рідженим травостоєм або без рослинності, та-
кож з оголеним камінням, на кам`янистих оси-
пах і солонцях у цілинних степах (петрофітних та 

псамофітних), на пасовищах, перелогах, а також 
у покинутих кар`єрах. З зимівель мігрує у квітні, 
у зворотньому напрямку у вересні — першій 
половині жовтня. Гніздиться у першій декаді 
травня — на початку липня. Моногам. Гніздо — 
невелика ямка на землі, обкладена камінцями, 
грудками ґрунту, уламками сухих стебел та ко-
ренів трав`яних рослин, сухими екскрементами 
овець, кіз, зайців. У кладці 1–2 яйця. Насиджують 
яйця та водять пташенят обидва партнери. Три-
валість інкубації 27–30 діб. Підйом на крила у віці 
42–49 діб. Статева зрілість з 3 року життя. Трива-
лість життя — до 30 років. Їжа: безхребетні.

Морфологічні ознаки
Маса тіла — 338–550 г, довжина тіла — 40–
44 см, розмах крил — 77–85 см. Оперення 
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ПісоЧник великий
(зУйок великий)
Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Сивкоподіб-
ні (Charadriiformes), родина Сивкові — 
Charadriidae. Один з 5-ти видів у фауні Украї-
ни; політипний вид, 2 підвиди: Ch. h. hiaticula 
— в Україні на гніздуванні, а Ch. h. tundrae — 
трапляється під час міграцій.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Від Скандинавії до Чукотки і Анадиря, узбе-
режжя Балтійського, Пн., Білого морів, мож-
ливо — Середземного; в Україні — по кор-
дону з Білорусією. На гніздуванні з 1995 р.

Чисельність і причини її зміни
У Європі понад 120 тис. гніздових пар, в 
Україні 9–14. У 1995 р. 4 гнізда, 5 виводків на 
Волині і Львівщині біля сс. Хоцунь, Світязь, 
Чолгині. У 1996–1999 рр. — 9–14 пар; у 2001–
2005 рр. — 8–10, у 2006 р. — 7 та 3 пари біля 
с. Люб'язь і 2 — біля с. Підкормілля. Реагує 
на впливи, характерні для малих популяцій; 
через нестабільність гніздових стацій може 
зникнути.

особливості біології та наукове значення
Гніздиться на пасовищах, піщаних косах, 
пляжах, технічних водоймах. Гнізда на піс-
ку, у розрідженій траві, старих коров'ячих 
кізяках. У кладці 4 яйця, в травні-червні. На-
сиджування 24–26 діб. Пташенята виводко-

вого типу. Статевозрілими стають на першо-
му році життя. Мігрують по всій країні. Жив-
ляться дрібними комахам.

Морфологічні ознаки
Довжина тіла — 18–20 см, розмах крил — 
48–57 см. Маса — 62–71 г. У дорослого птаха 
верх сірувато-бурий; лоб, плями за очима, 
шия і низ білі; передня частина тім’я, вуздеч-
ка, плями навколо очей чорні; на волі чор-
ний «нашийник»; вздовж основи бурих ма-
хових — біла смуга, помітна в польоті; край-
ні стернові пера білі, центральні — бурі, інші 
бурі з білою верхівкою; дзьоб жовтогарячий, 
на кінці чорний; ноги жовтогарячі. Моло-
дий птах схожий на самку в позашлюбному 
вбранні, але має кремово-білуватий лоб, по 

краю покривних пер світла облямівка, «на-
шийник» розірваний.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Захищений Бернською конвенцією (Додаток 
IІ), угодою AEWA, СMS (Додаток ІІ). Згідно єв-
ропейської природоохоронної значимості 
— категорія Non-SPEC, безпечний (Secure). 
Охороняється в НПП «Прип’ять-Стохід» і за-
казнику «Чолгинський». Потрібно вивчити 
біотопи гніздування і розробити рекоменда-
ції з охорони; у гніздовий період дотримува-
тись охоронних зобов’язань.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Каталог орнітофауни... 1991, 1993; Troglodytes, 
1994, 1995, 1996, 1997; Hagemeijer, Blair, 1997; Фе-
сенко, Бокотей, 2000; Шидловский, 2002; Burfield, 
van Bommel, 2004.

Автор: І.В. Шидловський
Малюнок: І.І. Землянських 
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з крячками та куликами. Кладку з 3 яєць птахи 
насиджують протягом 23–26 діб. Пташенята 
з’являються у травні–серпні; літати починають 
у 25–26-денному віці. Успіх гніздування 25–35%. 
До місць зимівлі птахи відлітають в серпні–
жовтні. Живиться дрібними водяними безхре-
бетними.

Морфологічні ознаки
Розміром із жайворонка. Маса тіла — 32–56 г, 
довжина тіла — 5–17 см, розмір крила — 31–
35 см. Самець у шлюбному вбранні зверху 
сірувато-бурий, потилиця іржасто-руда, на 
боках шиї, лобі та по боках голови чорні сму-
ги. Решта оперення біла. Дзьоб і ноги чорні. 
У самця у позашлюбному вбранні, самки і 
молодого птаха смуги та потилиця сіро-бурі. 

ПісоЧник Морський
(зУйок Морський)
Charadrius alexandrinus (Linnaeus, 1758)
Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Сивкоподібні (Charad-
riiformes), родина — Сивкові (Charadriidae). 
Один з 5-ти видів роду у фауні України. 

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Вздовж узбережжя морів і солоних озер на 
усіх материках, за винятком Антарктиди, та на 
багатьох о-вах. В Україні гніздиться на прибе-
режних ділянках Чорного і Азовського морів, 
на Сиваші та у Дніпропетровській обл. Під час 
кочівель і міграцій може спостерігатись у ін-
ших частинах країни.

Чисельність і причини її зміни
До 1970-х рр. був численним птахом Азово-
Чорноморського узбережжя. У середині 1980-х 
рр. нараховували 4–5 тис. пар. Протягом остан-
ніх двох десятиріч популяція по усій Європі різ-
ко скоротилася. На початок ХХІ ст. чисельність 
в Україні становила близько 1750–2150 пар. Ін-
тенсивне освоєння прибережних біотопів та їх 
трансформація, зростаюче рекреаційне наван-
таження, господарська діяльність, випасання 
худоби у місцях гніздування, ріст чисельності 
здичавілих собак, сірої ворони, лисиці, єното-
вого собаки. 

особливості біології та наукове значення 
Перелітний птах. Навесні прилітає в березні–
квітні. Тримається групами, поодинці або 
у зграях з іншими куликами на пляжах пі-
щаних і піщано-черепашкових о-вів та 
кіс, відкритих ділянках узбережжя з роз-
рідженою трав’яною рослинністю або без 
неї, солончаках. Гніздиться в квітні–серпні  
у моновидових або змішаних колоніях разом 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Вид охороняється Боннською (Додаток ІІ), 
Бернською (Додаток ІІ) конвенціями, угодою 
AEWA, занесений до ЧКУ (1994). В Україні 
охороняється у об’єктах ПЗФ, розташованих 
на узбережжі морів. Слід створити НПП на 
Сиваші, заповідник на Керченському п-ові, 
орнітологічний заказник на оз. Хаджидер, 
Солонець-Тузли та РЛП на Куяльницькому ли-
мані. Потрібно регулювати чисельність хижа-
ків; регламентувати рекреацію та випасання 
худоби у місцях гніздування; проводити захо-
ди з покращання стану біотопів, які викорис-
товуються видом. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Козлова, 1961; Korzyukov, Potapov, 1998; Черничко, 
1988; Черничко, 1994,1998; Кинда, 1998; Руденко, 
Рыбачук, 1998; Губкін, Булахов, Тарасенко, 1999; За-
лєвський, 1999 а, 1999 б; Потапов, Жмуд, 1999; Сио-
хин, Черничко, Андрющенко и др., 2000; Фесенко, 
Бокотей, 2002; Сижко, 2007.

Автори: А.І. Корзюков, П.С. Панченко 
Малюнок: І.І. Землянських
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кУлик-довГоніГ
(ходУлиЧник)
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Сивкоподіб-
ні (Charadriiformes), родина — Чоботарові 
(Recurvirostridae). Єдиний вид роду в Україні, 
представлений номінативним підвидом.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Охоплює Пд. частину Європи, Пд. Азію, Афри-
ку (на пд. від Сахари), Австралію, Пд. Амери-
ку, пд. Пн. Америки. В Україні гніздиться біля 
Чорного і Азовського морів: по дельтах річок 
і на лиманах. Мозаїчні поселення трапляють-
ся у Волинській, Харківській, Донецькій, Лу-
ганській обл., степовій частині Криму.

Чисельність і причини її зміни
На території України гніздиться біля 8,5–10 
тис. особин, на Сиваші — 3,5–3,6 тис. пар. 
Причини зміни чисельності: випасання худо-
би і розвиток рекреації у місцях гніздування, 
різкі коливання рівня води у водосховищах, 
зростання чисельності ворогів (грака, воро-
ни сірої, лисиці, собаки єнотовидного, бро-
дячих собак), деградація кормових і гніздо-
вих біотопів через діяльність людини, фак-
тор непокою під час гніздування, створення 
ставків на місці кормових біотопів, хімічне 
забруднення середовища. 

особливості біології та наукове значення
Перелітний птах. Весняна міграція у квітні-
травні. Заселяє узбережжя морів, прибе-
режні о-ви, напівзатоплені острівці, долини 
річок, купинясті болота, мілководні прісні і 
солонуваті озера, відстійники, риборозплід-
ні ставки. Гніздиться біля урізу води або на 
відстані до 100 м вглиб водойми, окремими 

парами і колоніями, іноді разом з крячками. 
У повній кладці 4 яйця. Насиджують самець і 
самка (22–24 дні). Пташенята стають на кри-
ла на 30–35 день. Осіння міграція з кінця 
липня до кінця серпня. Живиться переваж-
но комахами та їхніми личинками.

Морфологічні ознаки
Довжина тіла — 35–40 см, розмах крил — 
67–83 см, маса — 150–190 г. У дорослого 
влітку верх голови і шия ззаду чорні або 
білі, спина і крила чорні з полиском, решта 
оперення біла, дзьоб чорний, ноги черво-
ні; взимку тім’я і задня частини шиї сіруваті.  
У молодого темні частини оперення 
бурувато-сірі, пера зі світлою облямівкою, 
верхівка другорядних махових біла.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Охороняється Боннською (Додаток ІІ) та 
Бернською (Додаток ІІ) конвенціями, угодою 
AEWA, внесений до ЧКУ (1994). Під охороною 
у Дунайському БЗ, Кримському ПЗ (Лебедині 
о-ви), Сиваському НПП, Тилігульскому РЛП, 
деяких заказниках. Слід узяти під охорону 
гніздові поселення біля водосховища Сасик, 
Лебединської коси та в окремих місцях Кри-
му, у РЛП «Меотида» обмежити випасання 
худоби і заборонити появу людей у місцях 
гніздування. Необхідно створити сезонні 
орнітологічні заказники у гніздовий період, 
проводити широкі просвітницькі заходи.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає. 

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
ІВА території України, 1999, 2001, 2004, 2005; Птицы 
Аз.-Черн. региона..., 2000; Численность и разме-
щение гнездящихся птиц…, 2000; Материалы 
науч.-практ. конф. Аз.-Чер. орнитолог. союза, 2003; 
Directory of Azov-Black Coastal Wetlands (Ukraine), 
2003; Материалы международ. конф… 2005.

Автор: А.І. Корзюков 
Малюнок: І.І. Землянських
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ЧоБоТар
(ШилодзьоБка)
Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Сивкоподіб-
ні (Charadriiformes), родина — Чоботарові 
(Recurvirostridae). Один з 4-х видів роду; єди-
ний монотиповий вид у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Охоплює Пд. і Центральну Європу, Пд. 
Азію, Африку. В Україні — від Дунаю до 
Сх. Приазов’я. Відмічено розселення на 
зх., пн.-зх. та сх. країни. Зимують на сх. 
Середземномор’я.

Чисельність і причини її зміни
В Європі половина світової популяції (38–57 
тис. пар). В Україні 5–7 тис. пар, головно —  
у дельті Дунаю, на оз. Сасик, Шагани-Алібей-
Бурнас, Малий Сасик, Акмонайських, Бу-
дацькому, Куяльницькому, Тилігульському, 
Молочному лиманах, Ягорницькій, Тендрів-
ській, Джарилгачській, Каркінітській затоках, 
Сиваші, Олександрівській та Обитічній ко-
сах, у гирлі р. Берди, на Бердянській і Кривій 
косах. З 1990-х рр. чисельність зменшилася 
через втрату гніздових біотопів.

особливості біології та наукове значення
Гніздовий, перелітний, іноді зимуючий. При-
літ середина березня — початок квітня. За-
селяє узбережжя морів, озер, річок, відстій-

ники. Гніздиться на о-вах і косах, солончаках 
та пасовищах. Оселяється колоніями. Моно-
гам. Гнізда з решток злаків, очерету, полину, 
камінців, мушель, біля води. Кладка в сере-
дині квітня — на початку травня. У кладці 4 
яйця. Насиджують 23–25 днів. У віці 33–42 
днів пташенята стають на крила. Міграція у 
вересні, починають її молоді птахи. Живлять-
ся ракоподібними, личинками комах, черва-
ми, молюсками, зрідка насінням рослин.

Морфологічні ознаки
Розміри дорослого птаха (мм): довжина ті-
ла — 420–460, розмах крил — 770–800, маса 
тіла — 219–435 г. У дорослого верх голо-
ви, задня частина шиї, смуги на покривних 
перах крил і зовнішні першорядні махові 

чорні, решта оперення біла. Дзьоб чорний, 
довгий, на кінці загнутий догори. Ноги довгі, 
синювато-сірі. Молодий птах подібний до 
дорослого, але чорний колір в оперенні за-
мінений темно-бурим.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Захищений Бернською (Додаток ІІ) та Бонн-
ською (Додаток ІІ) конвенціями, угодою AEWA. 
Охороняється в Чорноморському і Дунай-
ському БЗ, Кримському ПЗ, РЛП «Меотида», на 
ІВА територіях. Необхідні менеджмент плани 
для підтримки гніздових біотопів.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Воїнственський, Кістяківський, 1952; Страутман, 
1963; Иванов, 1976; Степанян, 1990; Лысенко, 1991; 
Tucker, Heath, 1994; Troglodythes, 1994, 1995, 1996; 
Hagemaijer, Blair, 1997; Snow, Perrins, 1998; Сиохин, 
Черничко, Андрющенко и др., 2000; Фесенко, Бо-
котей, 2002; Birds in Europe, 2004.

Автор: Г.М. Молодан
Малюнок: І.І. Землянських
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кУлик-сорока
Haematopus ostralegus (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність 
Клас — Птахи (Aves), ряд — Сивкоподібні 
(Charadriiformes), родина — Кулики-сороки 
(Haematopodidae). Один з 11-ти (за ін. дже-
релами, 4-х) видів роду у світовій фауні; єди-
ний вид роду у фауні України, представле-
ний підвидом H. o. longipes.

Природоохоронний статус виду 
Вразливий. 

ареал виду та його поширення в Україні 
Євразія, Австралія, океанічне узбережжя 
Америки та Пд. Африки. В Україні гніздиться 
на Азово-Чорноморському узбережжі, в до-
линах рр. Дніпро, Десна та Прип’ять. 

Чисельність і причини її зміни 
Загальна чисельність в Україні становить 
біля 650–800 пар. Щільність на Азовсько-
Чорноморському узбережжі складає 0,01–
0,06 особин на 1 га. У середній течії Десни 
від 2 до 8,6 особин на 10 км берегової сму-
ги. Причини зниження чисельності: дегра-
дація місць гніздування, сезонні нагінні 
явища на приморських водоймах (Азово-
Чорноморський р-н), заростання та розмив 
піщаних о-вів, коливання рівня води у водо-
сховищах, браконьєрство.

особливості біології та наукове значення 
Гніздовий перелітний птах. Прилітає в пер-
шій половині березня — середині квітня. 
Оселяється на низинних узбережжях морів, 

річок, озер, водосховищ, також на солонча-
ках. Гніздиться окремими парами. Відкладан-
ня яєць з другої половини квітня до початку 
травня. У кладці 4, рідше 3 яйця. Насиджують 
кладку самка і самець, 26–27 днів. Перші пта-
шенята у пд. р-нах з’являються в кінці травня. 
Відлітає в кінці липня — середині вересні; 
може затримуватись до жовтня. На пд. інколи 
трапляється в зимовий період (грудень — сі-
чень). Зимує в Зх. Європі, Пн. Африці і Пд. Азії. 
Живиться двостулковими молюсками, різни-
ми наземними та водяними комахами. 

Морфологічні ознаки 
Маса — 330–750 г, довжина — 40–45 см, роз-
мах крил — 80–85 см. Кулик середніх роз-
мірів. Забарвлення строкате — верх і груди 

чорні, низ білий. Дзьоб, ноги та кільце на-
вколо ока червоно-рожеві. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Внесений до ЧКУ (1994), знаходиться під охо-
роною Бернської конвенції (Додаток ІІІ), уго-
ди AEWA. В Україні охороняється на багатьох 
об’єктах ПЗФ, де присутні великі водойми (Ду-
найський БЗ, Чорноморський БЗ, Канівський 
ПЗ, Дніпровсько-Орільський ПЗ, Деснянсько-
Старогутський НПП, НПП «Прип’ять-Стохід» 
тощо).

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Раніше був об’єктом спортивного полювання.

основні джерела інформації 
Кістяківський, 1957; Cramp, Simmons, 1983; Кос-
тин, 1983; Колониальные гидрофильные птицы 
юга Украины, 1988; Афанасьев, Гаврись, Клес-
тов, 1992; Клєстов, 1995; Дядичева, Кинда, 1998; 
Численность и размещение …, 2000; Грищенко, 
Яблоновська-Грищенко, 2003; Birds in Europe, 
2004; Гаврись, 2004; Кинда и др., 2006; Гаврись та 
ін., 2007.

Автори: Г.Г. Гаврись
Малюнок: І.І. Землянських
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коловодник 
сТавковий 
(ПорУЧайник)
Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)

Таксономічна належність 
Клас — Птахи (Aves), ряд — Сивкоподіб-
ні (Charadriiformes), родина — Бекасові 
(Scolopacidae). Один з 10-ти видів роду; один 
з 6-ти видів у фауні України.

Природоохоронний статус виду 
Зникаючий. 

ареал виду та його поширення в Україні 
Степова, лісостепова, пд. частина лісової 
смуги Європи, Пн. Казахстан, Алтай, Далекий 
Схід. В Україні з початку 1960 рр. відбуваєть-
ся загальне скорочення ареалу і зменшення 
чисельності виду. До 1950 рр. був звичайним 
гніздовим птахом Полтавської і Харківської 
обл., траплявся в Київській, Черкаській, 
Дніпропетровській обл. Зараз оселяється 
майже виключно у долині середньої течії р. 
Десна у межах Чернігівської і Сумської обл. 
Зареєстровані окремі випадки гніздування 
та зустрічі птахів з елементами шлюбної по-
ведінки в Черкаській обл. (Ірдинські болота), 
заплаві р. Сіверський Донець (Донецька, 
Харківська обл.), заплаві рр. Сейм, Псел, 
Ворскла (Сумська обл.).

Чисельність і причини її зміни 
В Україні загальна чисельність виду ста-
новить від 50 до 100 пар. Причини зміни 
чисельності: меліорація, затоплення за-
плавних лук при створенні водосховищ, за-
регулювання русел річок, дачна забудова, 
браконьєрство.

особливості біології та наукове значення 
Гніздовий перелітний птах. Прилітає в пер-
шій декаді квітня — другій декаді травня. У 

пд. р-нах особини, що не розмножуються, 
можуть траплятися в літній період, протя-
гом червня — початку липня. Оселяється на 
заболочених ділянках річкових заплав, по 
окраїнах боліт та берегах водойм (в т.ч. штуч-
ного походження). Відкладання яєць з серед-
ини (іноді початку) травня. У повній кладці 
4 яйця. Насиджують кладку обидва птахи. 
Пташенята з’являються в кінця травня — 
середині липня. Осіння міграція з сере дини 
липня до кінця серпня (у Криму — до серед-
ини вересня). Зимує в Африці, Пд. Азії, Ав-
стралії. Живиться водяними кліщами, кома-
хами та дрібними молюсками. 

Морфологічні ознаки 
Маса тіла — 50–85 г, довжина тіла — 22–25 см, 

розмах крил — 39–44 см. Стрункий невели-
кий кулик розміром з дрозда. Верх буровато-
сірий з темно-бурими плямами, низ білува-
тий. Дзьоб прямий, тонкий, чорного кольо-
ру. Ноги довгі, зеленуваті, у польоті далеко 
виступають за край хвоста. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Занесений до переліків Бернської (Дода-
ток ІІ) та Боннської (Додаток ІІ) конвенцій, 
AEWA. В Україні охороняється в Деснянсько-
Старогутському НПП, Мезинському НПП, 
Середньо-Сеймському РЛП. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Раніше був об’єктом полювання.

основні джерела інформації 
Кістяківський, 1957; Спангенберг, Журавлев, 1967; 
Костин, 1983; Cramp, Simmons, 1983; Шапаренко, 
1993; Писарев и др., 1994; Лебедь, Мирзликин, 
Хоменко, 1996; Hagemejer, Blair, 1997; Афанасьев, 
1998; Дядичева, Кинда, 1998; Грищенко, 2002; Birds 
in Europe, 2004; Гаврись, 2004; Гаврись та ін., 2007. 

Автори: Г.Г. Гаврись
Малюнок: І.І. Землянських
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кож має характерний прямий низький політ 
без «зигзагів» і голосового супроводження. 
Весною на токах можна почути своєрідні сухі 
клацаючи звуки, які самці видають швидко 
лускаючи дзьобом.  

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Занесено до Червоної книги МСОП (2000), 
Бернської (Додаток ІІ) та Боннської (Додаток 
ІІ) конвенцій, AEWA. В Україні охороняється 
на об’єктах ПЗФ лісової зони (Рівненському 
ПЗ, Деснянсько-Старогутському НПП, РЛП 
«Межріченський» тощо). 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
До останнього часу був популярним 
об’єктом спортивного полювання з лягави-
ми собаками.  

основні джерела інформації 
Кістяківський, 1957; Лебідь, Книш, Хоменко, 1992; 
Hagemaijer, Blair, 1997; Гаврись, 2000, 2003, 2004. 

Автор: Г.Г. Гаврись
Малюнок: І.І. Землянських

від строків весняної повені. У повній кладці 
4 яйця. Насиджування триває 22–27 днів. 
Осіння міграція з початку серпня до серед-
ини жовтня. Зимує переважно у сх. і пд.-сх. 
Африці, а також в Палестині та Месопотамії. 
Живиться наземними комахами, личинка-
ми комах, що живуть у ґрунті, дощовими 
черв’яками.

Морфологічні ознаки
Маса тіла — 180–250 г, довжина тіла — 27– 
29 см, розмах крил — 42–46 см. Кулик серед-
ніх розмірів, дещо більший за бекаса. Загаль-
не забарвлення строкате з чорно-бурими 
і вохристими повздовжніми рисками. Від 
бекаса відрізняється наявністю білих пер по 
краям хвоста, які добре видно у польоті. Та-

Баранець великий
(дУПель)
Gallinago media (Latham, 1787)
Таксономічна належність 
Клас — Птахи (Aves), ряд — Сивкоподіб-
ні (Charadriiformes), родина — Бекасові  
(Scolopacidae). Монотипний вид; один з 2-х 
видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий. 

ареал виду та його поширення в Україні
Євразія від Скандинавії і Данії до долини Єні-
сею на сх. Зимує в Африці на пд. від Сахари. В 
Україні за останні 100 років ареал відсунув-
ся далеко на пн. Вид перестав гніздитися в 
Харківській, Полтавській, Львівській, Тер-
нопільській та Вінницькій обл. Зараз майже 
вся популяція сконцентрована на Полісся в 
долинах рр. Дніпро, Десна та Прип’ять. До-
стовірно гніздиться в Київській, Чернігів-
ській, Сумській, Житомирській, Волинській, 
Рівненській та Черкаській обл.

Чисельність і причини її зміни
Загальна чисельність в Україні становить 
500–700 пар. Найбільша щільність 4–6 гнізд 
на км2. зафіксована у заплаві середньої 
течії Десни у Сумській обл. На окремих то-
ках кількість самців тут доходить до 25– 
30 ос. Причини зміни чисельності: деграда-
ція місць мешкання, осушувальна меліора-
ція, створення водосховищ, браконьєрство, 
надмірне сінокосіння та випасання худоби. 
Особливості біології та наукове значення. 
Гніздовий перелітний птах. Прилітає з по-
чатку квітня до початку травня. Оселяється 
на вологих заболочених заплавних луках та 
на верхових болотах. Перед початком гніз-
дування відбувається групове або одиничне 
токування самців. Відкладання яєць з почат-
ку травня до початку червня в залежності 
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кУльон 
ТонкодзьоБий
(кронШнеП 
ТонкодзьоБий)
Numenius tenuirostris Vieillot, 1817
Таксономічна належність
Ряд Сивкоподібні — Сharadriiformes, родина 
Баранцеві — Сharadriidae. Один з 8-ми видів 
роду; один з 3-х видів у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні
Вивчений не достатньо. Гніздиться, ймовірно, між 
пд. смугою зони тайги Зх. Сибіру та Уральського 
хребта на сх. до долини р. Обі. У 1909–1924 рр. 
гніздування було відоме в Омській обл. РФ (окол. 
Тари). Раніше зимував у Пн. Африці, Італії, Греції. За-
раз місця регулярних зимівель не відомі. Область 
міграцій охоплює пд. РФ, України та Пд.-сх. Євро-
пу. Існує сх. пролітний шлях через Близький Схід 
до місць зимівлі, ймовірно, біля Перської затоки. 
В Україні мігрує вздовж узбережжя морів.

Чисельність і причини її зміни:
У світі, залишилось від 50 до 300 ос. Ймовірно, 
ця цифра дещо занижена. На Україні під час мі-
грацій і літування спостерігаються окремі осо-
бини та зграйки по 7–48 птахів. Причини зміни 
чисельності остаточно не з’ясовані, ймовірно,     
надмірне полювання, знищення біотопів гніз-
дування, міграційних зупинок та зимівель.

особливості біології та наукове значення
В Україні мігрує навесні в квітні–травні та восени 
в серпні–вересні, зупиняючись переважно на 
березі моря, лиманів, заток, поблизу мілких тим-
часових озер, вздовж річок, на ділянках степової 
рослинності, або на косах, мілинах. Усього з 1998 
по 2006 рр. відомо 15–27 спостережень в осно-
вному на Азово-Чорноморському узбережжі. За 

ві зуальними спостереженнями, живиться водя-
ними та наземними комахами та їх личинками, 
дощовими черв´яками, молюсками тощо.

Морфологічні ознаки:
Маса тіла: бл. 120 г, довжина: 40–46 см, розмах крил: 
72–82 см. Дорослий птах зверху темно-бурий зі 
світлою строкатістю, горло білувате, на білува-
тих боках тулуба і волі темно-бурі краплеподібні 
плями. Задня частина спини, поперек, надхвістя 
і черево білі. Спід крил білий, першорядні махові 
пера зверху темно-бурі, внутрішні першорядні і 
бурі другорядні — з білими плямами. Хвіст білий 
з бурими поперечними смугами. Дзьоб довгий, 
темно-бурий, загнутий донизу, ноги темно-сірі. 
Молодий птах подібний до дорослого, але верх 
рудіший, воло і боки тулуба з бурими рисками.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Має міжнародний охоронний статус за IUCN як 
вид під критичною загрозою, охороняється кон-
венціями CITES (Додаток І), Боннською  (Додаток І 
і ІІ) та Бернською (Додаток ІІ), AEWA, внесений до 
ЧКУ (1994). В рамках Боннської конвенції укла-
дений Меморандум про взаємо розуміння щодо 
заходів збереження тонкодзьобого кроншнепа. 
Заходи охорони: створення у місцях регулярних 
реєстрацій виду природоохоронних територій, 
популяризація, роз’яснювальна робота з приро-
докористувачами, особливо мисливцями.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Кистяковский, 1980; Лысенко, 1992; Белик, 1994; Бун-
дзяк та ін., 1994; Ардамацкая, 1997, 2000; Луговой, 1998; 
Нанкинов, 1998; Костин, 1999; Жмуд, 1999 а, 1999 б; 
Рединов, 2001; Яремченко та ін., 2001; Руденко, Ярем-
ченко, 2002; Попенко, 2003; Попенко и др., 2003; Арда-
мацкая и др., 2003; Тарина, Черничко, Черничко, 2003; 
Яремченко, Москаленко, 2004.

Автор: Р.М. Черничко
Малюнок: І.І. Землянських

 — знахідки у міграційний період
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кУльон великий
(кронШнеП великий)
Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Сивкоподіб-
ні (Chara driiformes), родина Баранцеві — 
Scolopacidae. Один з 8-ми видів роду; один з 
3-х видів роду в фауні України, представле-
ний номінативним підвидом.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні
Гніздовий ареал охоплює Євразію від Ісландії 
до Забайкалля. В Україні найбільші гніздові 
поселення — на Поліссі (Шацькі озера, Волин-
ська обл.), подекуди в Рівненській обл. У неве-
ликій кількості гніздиться на узбережжі Чор-
ного та Азовського морів (Керченський п-ів, 
Каркінітська затока, Сх. Сиваш). Наприкінці ХІХ 
— початку ХХ ст. гніздився на території сучас-
них Хмельницької, Вінницької, Полтавської, 
Чернігівської, Дніпропетровської обл. Під час 
міграцій — вся територія України, у зимовий 
період — Азово-Чорноморське узбережжя.

Чисельність і причини її зміни
У Європі гниздиться близько 220 тис. пар.  
В Україні у 1990 рр. гніздова популяція не пе-
ревищувала 100 пар (з них близько 10 пар на 
Азово-Чорноморському узбережжі). На про-
льоті — звичайний, але не чисельний птах. Під 
час міграції на Волині нараховували 250–432 
ос., на пд. України навесні до 160, восени до 1,5 
тис. ос. На пд. України щорічно зимує до декіль-
кох сотень особин. Причини зміни чисельності: 
браконьєрство, меліоративні роботи, будівни-
цтво ГЄС, розорювання лук і заплавних земель, 
випасання худоби, рекреація (фактор непокою). 

особливості біології та наукове значення
На Зх. Україні гніздиться на заплавних луках, 

іноді на полях, пасовищах, сінокосних луках; 
на пд. України — в заплавах річок, на воло-
гих ділянках балок та струмків, в агроценозах. 
Моногам, гніздиться парами або невеликими 
угрупованнями. Гнізда — невеликі заглиблення 
в грунті, вимощені сухою травою або без неї, у 
кладці — 4 яйця. Насиджують кладку самка і 
самець, 28–30 днів. У кінці липня молоді птахи 
стають на крила. Тваринна їжа: комахи, дощові 
черви, земноводні, молюски тощо. 

Морфологічні ознаки 
Найбільший кулик, що трапляється на Украї-
ні. Розмах крил: 80–100 см, маса тіла: до 1 кг. 
Дорослий птах зверху темно-бурий з білува-
тою строкатістю, над оком — світла «брова», 
низ спини, поперек, надхвістя і черево білі  

з темно-бурими рисками на грудях, волі та 
боках тулуба. Спід крил білий, махові пера 
бурі. Хвіст білий з бурими поперечними сму-
гами. Дзьоб довгий, темно-бурий, загнутий 
донизу, ноги темно-сірі. У молодого птаха 
риски на боках менш виражені.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Охороняється конвенціями Боннсь кою (Дода-
ток ІІ), Бернською (Додаток ІІ), AEWA. Занесений 
до ЧКУ (1994). Потрібні збереження місць пере-
бування, роз’яснювальна робота з населенням.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає. 

Господарське та комерційне значення 
Об ’ єкт браконьєрського полювання.

основні джерела інформації
Черничко и др., 1992; Сребродольська та ін. 1994; Ле-
бедь, 1995, 1996; Кинда, 1998; Шидловский, 1998, 2001; 
Грищенко та ін., 1998, 1999; Черничко, Гармаш, 1999; 
Бучко, 1999; Костин, Бескаравайный, 1999; Горбань, 
Шидловский, 2000; Костин, 2000; Бескаравайный, 
2001; Грищенко та ін., 2002; Кинда, Гринченко, 2002; 
Руденко, Яремченко, 2002; Ардамацкая и др., 2003; 
Попенко и др., 2003; Черничко та ін., 2003. 

Автор: Р.М. Черничко
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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кУльон середній
(кронШнеП середній)
Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)
Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Сивкоподіб-
ні (Charadriiformes), родина Баранцеві — 
Scolopacidae. Один з 8-ми видів роду; один 
з 3-х видів у фауні України, представлений 
номінативним підвидом.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні
Гніздування в лісовій і частково лісотундро-
вій смугах Євразії. Головні місця зимівлі —  
в Африці, Пд. Азії, Австралії. В Україні регу-
лярно трапляється під час міграцій на мор-
ському узбережжі та рідко у Львівській, Во-
линській, Хмельницькій, Житомирській обл. 
Рідкісний залітний у Черкаській та Дніпропе-
тровській обл. Незначна кількість негніздо-
вих птахів трапляється влітку на морському 
узбережжі, окремі особини зимують. 

Чисельність і причини її зміни
Скорочується. Європейська гніздова популя-
ція — 260–320 тис. пар. Загальна чисельність 
птахів, мігруючих через Україну, не відома, але 
навряд чи перевищує декілька тисяч особин. 
Найбільше скупчення — 600 ос. спостерігали 
у дельті Дунаю. Причини зміни чисельності: 
браконьєрст о, розлякування птахів на місцях 
відпочинку, трансформація природних біотопів 
під впливом рекреації, господарської діяльності. 

особливості біології та наукове значення
В Україні весняна міграція виражена краще за 
осінню. Весняний проліт у в березні–травні, 
найбільш інтенсивно — у другій половині бе-
резня — першій половині квітня. Осіння мі-
грація з серпня до початку листопада. Масо-
вий проліт — у вересні. Не утворює великих 

зграй, найчастіше трапляються поодинокі 
птахи або невеличкі групи. Оптимальні кор-
мові біотопи — мілководні затоки, солоні озе-
ра, галофітні луки, дощові калюжі та асоціації 
солеросів на вогких солончаках. Об’єктами 
живлення є водяні безхребетні. На суші може 
збирати комах з поверхні ґрунту та рослин.

Морфологічні ознаки
Морфометричні дані птахів, закільцьованих 
на пд. України під час весняної міграції: до-
вжина крила — 252 (248–258) мм, довжина 
дзьоба — 79,4 мм (68,7–87) мм, маса тіла — 404 
(329–481) г. Тіло зверху темно-буре зі світлою 
строкатістю, верх голови темно-бурий. Має 
білувату «брову» над оком і світлу поздовжню 
смугу на тім’ї. Низ спини, поперек, надхвістя і 

черево білі. Воло, груди і боки тулуба білуваті 
з темно-бурими поздовжніми рисками. Хвіст 
білий з бурими поперечними смугами. Дзьоб 
довгий, темно-бурий, заг нутий донизу. Стате-
вий та сезонний диморфізм відсутній.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Має європейський охоронний статус, охоро-
няється Бернською та Боннською конвенція-
ми, Угодою AEWA. В Україні значну роль для 
збереження виду відіграють Чорноморський 
та Дунайський БЗ, Кримський ПЗ, РЛП «Кін-
бурнська коса», Джарилгацький заказник. 
Потрібні дієвий контроль за додержанням 
заборони полювання на усі види кульонів 
та збереження природних ділянок примор-
ських галофітних луків і солончакових степів. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Новак, 1998; Полюшкевич, 1998; Горбань, 2002; Ру-
денко и др., 2002.

Автор: О.А. Дядічева
Малюнок: І.І. Землянських

 — знахідки у міграційний період
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дерихвісТ лУЧний
Glareola pratincola (Linnaeus, 1766)

Таксономічна належність.
Клас — Птахи (Aves), ряд — Сивкоподібні 
(Charadriiformes), родина Дерихвостові — 
Glareolidae. Один з видів політипного роду, 
один з 2-х видів роду в фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Гніздовий ареал від Піренейського п-ва до 
пн.-зх. узбережжя Каспію. В Україні пошире-
ний в Азово-Чорноморському р-ні від Дунаю 
до сх. кордонів країни. 

Чисельність і причини її зміни:
Європейська популяція нараховує 5,83–9 тис. 
пар. В Україні у 1980-х рр. нараховувалось 
700–750 пар, в 1994 р. — 550–600 пар, в кінці 
ХХ ст. — близько 400 пар. Основні поселення 
нині розташовані в Присивашші (Херсонська 
обл. та Крим), менш значні — на пд. Запорізь-
кої та Донецької обл. та на зх. Керченського 
п-ва. Причини зміни чисельності: меліорація 
земель, випасання худоби та рекреаційного 
освоєння, несприятливі погодні умови.

особливості біології та наукове значення
У місцях гніздування з’являється у квітні–
травні. Тримається на низовинних узбереж-
жях морських заток, лиманів, озер, водосхо-
вищ з розрідженою невисокою рослинніс-
тю; зрідка — периферійних ділянках полів, 
луків. Оселяється колоніями. Кладки з 1–5, 
частіше 3 яєць, самка відкладає в ямки на 
землі. Перші кладки з’являються на почат-
ку червня. Насиджують обидва партнери, 
протягом 17–19 діб. Молодь починає літати 
у віці 27–30 діб. Після закінчення розмно-
ження птахи збираються у зграї чисельністю 
від декількох десятків до 100 ос. і кочують. 

Відлітає у вересні. Живиться комахами, яких 
здобуває у польоті.

Морфологічні ознаки
Довжина тіла — 24–27 см, маса тіла — 87–105 г.  
У дорослого птаха у шлюбному вбранні: верх 
голови, шия, воло, спина і верх крил сірувато-
бурі; горло і передня частина щік кремові, 
окреслені чорною смугою; груди, черево, 
надхвістя і підхвістя білі; покривні пера спо-
ду крил каштанові; махові пера чорно-бурі; 
хвіст вилоподібний, стернові пера чорно-бурі; 
дзьоб короткий, чорний; ноги темно-бурі.  
У позашлюбному вбранні пера спини і крил 
з вузькою невиразною світлою облямівкою; 
чорна смуга довкола щік і горла майже непо-
мітна. У молодого птаха забарвлення зверху 

строкате, пера спини і крил з темними пляма-
ми і світлою облямівкою; на перах вола світла 
облямівка; решта тулуба біла. 

режим збереження та заходи охорони.
Охороняються Бернською (Додаток ІІ) та Бонн-
ською (Додаток ІІ) конвенціями, внесений до ЧКУ 
(1994), AEWA. Місця, потенційно придатні для 
гніздування виду, охороняються в Дунайсько-
му та Чорноморському БЗ, Азово-Сиваському 
НПП, РЛП «Меотида». Більшість птахів гніздить-
ся поза охоронними територіями. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Пташенят з моменту прокльову до 50-денного 
віку успішно вирощували (з наступною інтро-
дукцією у природне середовище) на орніто-
логічній станції Донецького ун-ту (Крива коса 
Азовського моря).

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації 
Кістяківський, 1957; Степанян, 1975; Костин, 1983; 
Молодан, 1988; Cramp S. (ed.), 1993; Черничко, 1995; 
Гармаш, 2000.

Автор: В.В. Кінда
Малюнок: І.І. Землянських
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дерихвісТ сТеПовий
Glareola nordmanni Nordmann, 1842

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Сивкоподібні 
(Charadriiformes), родина Дерихвостові — 
Glareolidae. Один з видів політипного роду; 
один з 2-х видів у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні
Заселяє степи Євразії. У кінці ХІХ — на почат-
ку ХХ ст. ареал в Україні охоплював узбереж-
жя Чорного та Азовського морів від сх. кор-
донів країни до Дунаю на пн. до Полтавської 
та Харківської обл. В останні два десятиріччя 
ХХ ст. відомі лише поодинокі випадки гнізду-
вання окремих пар на пд. України. 

Чисельність і причини її зміни
В Європі близько 2,5 тис. пар. В Україні, в 1980–
1990 рр. буди відомі лише поодинокі випадки 
гніздування окремих пар і невеличких груп чи-
сельністю 3–5 пар на узбережжі Тилігульського 
та Куяльницького лиманів, Чорноморському бі-
осферному заповіднику, на о-ві Бірючому, в пн. 
частині Арабатської стрілки, в Криму на узбе-
режжі Сивашу, на узбережжі Молочного лима-
ну, в Пн. Приазов’ї. Максимальна чисельність 
виду (32 птаха) була зареєстрована в 1990 р. 
в околицях м. Новоазовська Донецької обл. 
(основа Кривої коси). Падіння чисельності виду 
відбувається за рахунок трансформації гніздо-
вих біотопів внаслідок меліораціїї земель, випа-
сання худоби та рекреаційного освоєння. 

особливості біології та наукове значення
У місцях гніздування з’являється у квітні-травні. 
Переважно займає низовинні узбережжя 
морських заток, лиманів, солоних та прісних 
озер, гирлові зони річок з розрідженою неви-

сокою рослинністю. Оселяється колоніями. В 
кладці від 1 до 4 яєць, частіше 3. Перші кладки 
з’являються у червні. Термін насиджування — 
21 день. Молодь починає літати у віці 27–30 
діб. До місць зимівлі відлітає у вересні. За біо-
логією схожий на дерихвоста лучного, з яким 
утворює спільні колонії. Живиться комахами.

Морфологічні ознаки
Довжина тіла — 23–26 см, маса тіла — 87–105 г. 
У дорослого птаха у шлюбному вбранні верх 
голови, шия, воло, спина і верх крил бурі; горло 
і передня частина щік кремові, окреслені чор-
ною смугою; груди, черево, надхвістя і підхвіс-
тя білі; покривні пера споду крил чорні; махові 
пера чорно-бурі; хвіст вилоподібний, стернові 
пера чорно-бурі, дзьоб короткий, чорний, ноги 

темно-бурі. У позашлюбному вбранні пера 
спини і крил з вузькою невиразною світлою 
облямівкою; чорна смуга довкола щік і горла 
нечітка; дзьоб цілком чорний. У молодого пта-
ха забарвлення зверху строкате, пера спини і 
крил з темними плямами і світлою облямівкою; 
на перах вола світла облямівка; решта тулуба 
біла; дзьоб чорний. 

режим збереження популяцій та заходи з 
охорони
Охороняється в Дунайському та Чорномор-
ському БЗ, в Азово-Сиваському НПП та РЛП 
«Меотида». ЧКУ (1944), має європейський охо-
ронний статус і охороняється Бернською (До-
даток ІІ) та Боннською (Додаток ІІ ) конвенціями, 
AEWA.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації 
Кістяківський, 1957; Степанян, 1975; Костин, 1983; Мо-
лодан, 1988; Cramр S. (ed.), 1993; Белик, 1998; Гармаш, 
2000.

Автор: В.В. Кінда
Малюнок: І.І. Землянських
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особливості біології та наукове значення
З місць зимівлі повертається наприкінці лютого —  
на початку березня. Гніздові біотопи — ізольовані 
о-ви і кінцеві ділянки піщано-черепашкових кіс 
на морських мілководдях, солоних озерах, зрід-
ка — на водосховищах. Моногам. Селиться моно-
видовими, щільними колоніями. Відкладає яйця 
наприкінці березня — на початку квітня. Повна 
кладка з 1–4, найчастіше з 2–3 яєць. Насиджують 
обидва птаха, 27–29 діб. Пташенята з’являються 
всередині квітня, піднімаються на крила у віці 
біля 45 діб. У липні–серпні кочує вздовж мор-
ського узбережжя. Осінній проліт у серпні — на 
початку вересня, до листопада. Живиться ри-
бою, а також наземними комахами, дрібними 
гризунами, ящірками, ракоподібними, яйцями 
та пташенятами водоплавних птахів, рослинами. 

МарТин касПійський
(реГоТУн 
ЧорноГоловий)
Larus ichthyaetus Pallas, 1773

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Сивкоподібні 
(Charadriiformes), родина Мартинові — Laridae. 
Один з 44-х видів роду; один з 12-ти видів роду 
в Україні, монотипний вид.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні
Від Пн.-зх. Причорномор’я, через пд. Каспію до 
Великих озер у Монголії. В Україні гніздиться  
у Причорномор’ї та Приазов’ї, частіше у Каркі-
нітській затоці та на Сиваші. З 1980-х рр. заселив 
Кінські о-ви Ягорлицької затоки, о. Березань, 
Криву косу і прилеглі о-ви, Сульську затоку Кре-
менчуцького водосховища. Нерегулярно зимує 
біля морського узбережжя.

Чисельність і причини її зміни
Азово-чорноморська популяція за п’ятдесят 
років зросла з 250–290 до 1,6–2 тис. пар. На 
Кривій косі у 2006 р. — до 1,5 тис. пар. На Лебе-
диних о-вах багаторічні коливання чисельнос-
ті в межах 2–484 пар. На о. Китаї максимум був 
у 1998 р. — 382 пари, у 2006 р. — лише 63 пари. 
На о-вах Сх. Сивашу в 1982–1990 рр. зростан-
ня до понад 590 пар, а у 1996–2006 рр. — 
зниження до 2–64 пар. На о-вах Зх. Сивашу в 
1989–1998 рр. 50–150 пар, на Кінських о-вах — 
90–180 пар. На о. Березань у 2000–2002 рр. 
212–250 пар. Негативні чинники: погодні умо-
ви, зменшення площі гніздових територій, 
розлякування птахів на гніздуванні, збирання 
яєць, хижацтво з боку інших тварин. Позитив-
ними є поліпшення кормової бази на Сиваші 
та посилення охоронного режиму.

Морфологічні ознаки
Маса тіла: до 2 кг, довжина: 57–60 см, розмах 
крил: 155–170 см. У дорослого голова чорна, спи-
на і верх крил сірі, низ тулуба і хвіст білі, дзьоб по-
маранчевий, верхівка червона, передвершинна 
смужка чорна; взимку тім’я і потилиця темно-бурі 
з білими плямами. У молодого голова сірувато-
бура або біла (взимку) з бурими плямами, 
сірувато-бурі пера на шиї, спині, плечах і крилах; 
на хвості широка темна смуга; дзьоб буруватий. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Під охороною угоди AEWA, Бернської (Дода-
ток ІІІ) та Боннської (Додаток ІІ) конвенцій. ЧКУ 
(1994). Охороняється у Чорноморському БЗ, філії 
Кримського ПЗ «Лебедині о-ви», РЛП «Меотиді», 
Азово-Сиваському НП. Потребує охорони гніз-
дових колоній, запобігання збиранню яєць та 
непокоєнню рибалками,  рекреантами.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Гринченко, 1991; Клестов, 1993; Андрющенко и др., 
2000; Молодан, Залевский, 2000; Сиохин и др., 2000; 
Костин, Тарина, 2002; Петрович, Деркач, 2003.

Автори: В.Д. Сіохін , О.А. Дядічева
Малюнок: І.І. Землянських
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кряЧок касПійський
Hydroprogne caspia (Pallas, 1770)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Сивкоподіб-
ні (Charadriiformes), родина Мартинові — 
Laridae. Монотипний вид монотипного роду.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні
Поширений космополітно, але ареал не су-
цільний, а складається з окремих р-нів. В 
Україні гніздиться в Азово-Чорноморському 
р-ні. Влітку характерні широкі кочівлі нестате-
возрілих і холостих птахів в межах р-ну. Інколи 
трапляється і поза його межами (Черкаська та 
Київська обл.). Під час міграцій також трапля-
ється переважно у зазначеному р-ні.

Чисельність і причини її зміни
Європейська гніздова популяція складаєть-
ся приблизно з 4,7 пар. Гніздова чисельність 
виду в Україні коливається від 300 до 1,1 тис. 
пар. Найважливіші місця гніздування — Ле-
бедині о-ви Каркінітської затоки, Чонгарськи 
о-ви та о-ви системи Коянли Сх. Сивашу, о-в 
Китай Центрального Сивашу. Періодично 
гніздиться на о-вах Тендрівської затоки. На 
чисельність виду впливає розмивання та 
затоплення о-вів, де розташовані гніздові 
колонії, стан кормової бази на прилеглих 
акваторіях, експансія мартина жовтоногого, 
наземні хижаки, непокоєння птахів на місцях 
гніздування та збирання яєць на о-вах. 

особливості біології та наукове значення
Прилітає на початку березня. Оселяється на 
о-вах без рослинності або з мозаїчною рос-
линністю. Починає розмножуватися з 3-х років. 
Факультативно-колоніальний, моногамний вид. 
Гніздиться ізольованими поселеннями. Перші 

кладки в квітні–травні, 1–3 яйця. Термін наси-
джування 20–29 діб. Льотними пташенята стають 
у віці 30–38 діб. У серпні-вересні відбуваються 
кочівлі на відстань до декількох сотень кіломе-
трів від місць гніздування. Відліт закінчується у 
жовтні–листопаді. Живиться виключно рибою, 
можливо, зрідка також наземними комахами.

Морфологічні ознаки
Маса тіла: 500–700 г, довжина тіла: 48–54 см, 
розмах крил: 130–145 см. Великий за роз-
міром крячок з довгим яскраво-червоним 
дзьобом, чорними ногами та чорною «ша-
почкою». У зимовому оперенні та у молодих 
птахів голова біла з чорними рисками і пля-
мами — перед оком та за вухом. Хвіст корот-
кий з вирізкою, крила довгі і гострі. Верх-

ня сторона тіла сріблисто-сіра, у молодих 
птахів — з бурими плямами та вохристою 
облямівкою на перах; увесь низ тіла білий. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
На міжнародному рівні має європейський охо-
ронний статус (E — види, що перебувають під 
загрозою) і охороняється Бернською (ДодатокІІ) 
та Боннсь кою (Додаток ІІ) конвенціями, AEWA. В 
Україні гніздові поселення охороняються на тери-
торії Чорноморського біосферного заповідника,  
у філії Кримського ПЗ «Лебедині о-ви», у Азово-
Сиваському НПП. До заходів збереження відно-
сяться: охорона гніздових колоній; запобігання 
турбуванню птахів людьми; регуляція чисель-
ності мартина жовтоногого та наземних хижаків. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Літопис природи…, 1955; Тарина, Костин, 1983; 
Cramp, 1985; Костин, Багрикова, 2000; Руденко, 
Яремченко, 2000; Черничко и др., 2005.

Автори: В.Д. Сіохін, О.А. Дядічева
Малюнок: І.І. Землянських
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кряЧок Малий
Sterna albifrons Pallas, 1764

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Сивкоподіб-
ні (Charadriiformes), родина Мартинові — 
Laridae. В Україні представлений номінатив-
ним підвидом S. a. albifrons.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Гніздовий ареал охоплює Європу, Азію, Пн. 
Африку, центральну частину Зх. Африки, 
атлантичне та тихоокеанське узбережжя 
пд. Пн. Америки, сх. узбережжя Австралії; 
зимівля у Зх., Пд. та Сх. Африці, на узбереж-
жі Червоного моря, Перської затоки та зх. 
узбережжі Індії. В Україні гніздиться вздовж 
Азово-Чорноморського узбережжя, у басей-
нах великих рік, на берегах озер.

Чисельність і причини її зміни
В Україні чисельність становить 2,5–4 тис. 
пар, з тенденцією до зменшення. Причини 
зміни чисельності: деградація місць гнізду-
вання внаслідок господарської діяльності 
людини, фактор непокою.

особливості біології та наукове значення
Заселяє о-ви і коси, піщані пляжі та оголені 
ділянки дна лиманів, піщані і галечникові бе-
реги та о-ви річок, озер, риборозплідні ста-
ви. Гніздиться у моновидових та полівидо-
вих колоніях. Гнізда — невеликі ямки в піску, 
гальці чи м’якому ґрунті. У повній кладці 3, 

рідше 2 яйця. Насиджують обидва птахи, про-
тягом 20–22 днів. Статева зрілість наступає у 
віці 3 років. Мігрують поодинці, або невели-
кими групами у 3–5 ос. Кормові біотопи — 
мілководдя. Живиться рибою, водяними та 
наземними безхребетними.

Морфологічні ознаки
Довжина тіла — 220–240 мм, маса тіла — 43–
60 г, розмах крил — 480–550 мм. У дорослого 
птаха лоб, щоки і горло білі; тім’я, потилиця, 
смуга, яка йде від наддзьобка через око, чор-
ні. Нижня сторона тіла біла, спина, плечові, 
третьорядні махові — світло-сірі. Надхвістя і 
стернові пера білі або сіруваті. Дзьоб жовтий 
з чорним кінчиком, ноги жовті. У молодого 
птаха пера спини, плечові і верхні покривні 

пера крил з бурою строкастю, малі покривні 
пера крил бурі, ноги жовтувато-бурі.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Занесений у Додаток ІІ Бернської конвен-
ції, Додаток ІІ Боннської конвенції, Додаток 
угоди AEWA, до категорії ІІІ Переліку видів 
фауни Європи, що підлягають особливій 
охороні (SPEC). Охороняється на територі-
ях природно-заповідного фонду України. 
На місцях гніздування потребує обмеження 
господарської діяльності, особливо видо-
бутку каменю та гравію в долинах річок.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Страутман, 1963; Костин, 1983; Марисова, Талпош, 
1984; Птицы СССР. Чайковые, 1988; Лысенко, 1991; 
Горбань, 1994; Когут, Соколов, Бокотей, 1994; Дзю-
бенко, 1998; Васильков, 1999; Численность и раз-
мещение..., 2000.

Автори: О.С. Гнатина, М.А. Сеник, 
І.М. Горбань, Н.В. Дзюбенко

Малюнок: І.І. Землянських
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ГолУБ-синяк
Columba oenas Linnaeus, 1758

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Голубоподіб-
ні (Columbiformes), родина — Голубові 
(Columbidae). Один із 51-го видів роду; один із 
3-х видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні
Охоплює майже усю Європу, Малу Азію, Закав-
каззя, пд. Центральної Азії; в Україні Карпати, 
Полісся, частково Лісостеп, Гірський Крим і, 
можливо, заплави Дунаю. Зимує на пд. ареалу; 
в Україні — на пд., зрідка в інших місцях.

Чисельність і причини її зміни
У більшості р-нів Полісся і Криму нечисленний, 
у Лісостепу — рідкісний. Влітку у стиглих буко-
вих лісах Карпат та на рівнині — 4–6 ос./км2, у 
інших типах лісу — 0,07–2 ос./км2. У бучинах 
Закарпаття біля 2,5–3 тис. пар. У заповідни-
ках чисельність така: Рівненському — до 100, 
«Прип’ять-Стохід» — до 100, Поліському — до 
10, Шацькому — до 10 пар. Загальна чисель-
ність на гніздуванні в країні не більше 8–12 
тис. пар при чисельності в Європі у 520–730 
тис. пар. Чисельність зимуючих синяків в Укра-
їні — 500–1500 ос. Основні чинники зниження 
чисельності: зменшення площ старих лісів, 
омолодження деревостанів, вирубування ду-
плистих дерев, отруєння хімікатами на полях, 
збільшення чисельності яструба великого і ку-
ниці лісової, фактор непокою.

особливості біології та наукове значення
Гніздовий, перелітний. У помірно холодні 
зими трапляється майже по усій країні. При-
літає на місця розмноження у березні–квітні. 
Заселяє ліси різного типу, перевагу віддає 
листяним і мішаним, старим, з дуплистими 

деревами, поряд з відкритими місцями. У 
Карпатах улюблений біотоп — старі букові 
ліси. Гніздиться окремими парами. Для гнізд 
використовує дупла, інколи борті і порожни-
ни в опорах ЛЕП. За один сезон може бути 
два виводки. У кладці 2 яйця. Насиджують 
обидва птахи, 16–17 днів. Пташенята за-
лишають гніздо через 25–27 днів. Синяки 
об’єднуються в осінні зграї, частіше по 10–20 
ос. Осінній відліт у вересні–жовтні. Живиться 
насінням диких і культурних злаків, бобових, 
гречкових на полях, узбіччі доріг, порубах, 
зрідка комахами і дрібними молюсками. 

Морфологічні ознаки
Маса тіла — до 300 г, довжина тіла — 31–34 см, 
розмах крил — 63–70 см. Дорослий птах 

сизувато-сірий, на шиї і волі металічний по-
лиск, верхівка хвоста чорна, дзьоб черво-
нуватий з жовтою верхівкою, ноги червоні, 
восковиця біла. Молодий птах буруватий.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Занесений у Додаток ІІІ Бернської конвенції, до 
червоних переліків Дніпропетровської, Полтав-
ської і Харківської обл. Охороняється у заповід-
никах і національних парках. Заходи охорони: 
збереження дуплистих дерев, охорона на про-
льоті, виключення чинника непокою, заборона 
полювання, розвішування штучних гніздівель, 
організація заказників у місцях гніздування.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Розмножується у вольєрах (Німеччина).

Господарське та комерційне значення
До включення в Червону книгу України вва-
жається мисливським видом.

основні джерела інформації
Костин, 1983; Гузій, 1994, 1995, 1996, 2006; Андру-
щенко и др., 1998; Русев и др., 1998; Дядичева и 
др., 1999; Кныш, 2001; Луговой, 2003; Горбань, 
2004; Книш, Костюшин, Фесенко, 2008.

Автори: М.П. Книш, В.А. Костюшин, Г.В. Фесенко
Малюнок: І.І. Землянських
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ПУГаЧ
Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Совоподібні 
(Strigiformes), родина — Совові (Strigidae). 
Один з 13-ти видів роду, єдиний вид роду  
у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Охоплює майже всю Євразію та Пн. Африку. 
На території України номінативний підвид 
B. b. bubo заселяє пн. і зх. р-ни, а пд.-руський 
B. b. interpositus — сх. (переважно Луганську 
обл.).

Чисельність і причини її зміни
В Україні налічують близько 200 пар, з них 
не менше 110 пар на сх. Європейська по-
пуляція виду складає не більше 38 тис. пар. 
Приблизно на половині постійних гніздових 
ділянок розмноження не спостерігається, 
можливо, через те, що один з птахів пари 
гине. На чисельність негативно впливають 
переслідування людиною, розлякування са-
мок на ранніх стадіях насиджування (кида-
ють кладку), загибель на ЛЕП.

особливості біології та наукове значення
Осілий. Активний у сутінках і вночі. Току-
вання відбувається наприкінці зими. Гніз-
диться по глухих ярах, берегових урвищах, 
скельних виходах, рідше в лісах і на болотах. 
Яйця відкладає в кінці лютого — на початку 
березня. Гнізда влаштовує на глухих ділян-

ках лісів, байраків чи скельних виходів на 
землі в нішах, на виступах або під коріннями 
дерев і чагарників. У кладці 2–5 (частіше 3) 
яйця. Насиджує самка 33–35 діб. Пташенята 
виходять з гнізд вже у травні, літати почина-
ють лише у другій половині червня. Спектр 
живлення дуже різноманітний, переважа-
ють птахи, дрібні гризуни та їжаки.

Морфологічні ознаки
Маса тіла — 1,5–4,2 кг, довжина тіла — 600–
750 мм, розмах крил — 1600–1880 мм. У до-
рослого верх темно-бурий з жовтуватими  
і білуватими плямами, низ вохристий  
з темно-бурими широкими поздовжніми 
рисками. Є великі «вушка». Молодий птах 
має подібне забарвлення.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
CІTES, Додаток ІІ, Бернської конвенції, До-
даток ІІ. ЧКУ (1994). Охороняється на гнізду-
ванні в Карпатському та Поліському заповід-
никах. Для збереження виду необхідно по-
силити контроль за незаконним відстрілом 
у мисливський сезон.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Розмножується у Київському і Одеському 
зоо парках.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Бучко,1994; Гузий, 1994; Скильский, Годова-
нець,1994; Ветров, Кондратенко, 2002; Ветров, 
2003; Birds in Europe…, 2004; Ремизов, Ветров, 
2008.

Автор: В.В. Вєтров
Малюнок: І.І. Землянських
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сова БолоТяна
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Совоподібні 
(Strigiformes), родина — Совові (Strigidae). 
Один з 4-х видів роду; один з 2-х видів роду 
у фауні України, представлений одним з 9-ти 
підвидів — A. f. flammeus.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Охоплює Пн. Євразію, Пн. Америку та частко-
во Пд. Америку. Зимує в пд. частинах свого 
ареалу. Гніздиться на усій території України, за 
винятком Карпатських та Кримських гір. У За-
карпатській обл. гніздування не доведене, але 
токування зареєстровано у придатних для осе-
лення біотопах в Ужгородському (окол. м. Чопа, 
р. Латориця) та Берегівському (окол. с. Дейде) 
р-нах. Зимує на усій території України. 

Чисельність і причини її зміни
Загальна чисельність популяції виду в Украї-
ні точно не відома; ймовірно, вона становить 
850–1700 пар. З 1960-х рр. відбувається знач-
не зниження щільності гніздування. Відносно 
звичайним буває тільки у роки підйому чисель-
ності основних видів жертв — мишоподібних 
гризунів. Скорочення чисельності спричиня-
ють сільгоспроботи з використанням техніки, 
випасання худоби, випалювання рослинності 
у весняний період та безпосередній відстріл 
мисливцями. 

особливості біології та наукове значення
Осілий і кочовий птах. Заселяє заплавні і сухо-
дільні луки, низинні болота, дрібнолісся біля 
кинутих полів, вирубки. Гнізда влаштовує на 

землі, часто на купинах, під кущами верби чи 
низькорослих дерев. Кладка з середини до 
кінця квітня. У повній кладці 3–6 яєць. Насиджу-
вання триває 24–28 днів. В осінньо-зимовий пе-
ріод кочує на досить великі відстані. Живиться 
переважно мишоподібними гризунами, також 
ловить птахів і комах.

Морфологічні ознаки
Довжина тіла — 34–42,3 см, розмах крил — 
83,7–109,2 см, маса 320–430 г. Самці менші за 
самок. Статевий диморфізм у забарвленні не 
виражений. Голова кругла з невеликими «вуш-
ками», лицьовий диск добре виражений. Спина 
і верх крил вохристо-бурі, черево жовтувате  
з тонкими бурими поздовжніми смужками. У 
польоті на згинах довгих крил помітні темні 

плями. Ноги і пальці покриті жовтими перами. 
Дзьоб і кігті бурувато-чорні. Очі жовті.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Знаходиться під охороною Бернської конвенції 
(Додаток ІІ) та CITES (Додаток ІІ). Разом з іншими 
птахами охороняється в заповідниках та націо-
нальних природних парках України. Треба охо-
роняти придатні для гніздування виду водно-
болотні біотопи, проводити роз’яснювальну 
роботу серед мисливців.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Не має, хоча безсумнівно є корисним птахом, 
що знищує мишоподібних гризунів. Має есте-
тичне значення як єдиний вид сов нашої фауни, 
який трапляється у відкритому ландшафті.

основні джерела інформації
Гузий, 1987; Степанян, 1990; Пирогов, 1991; Жмуд, 
1991; Приклонский, 1993; Сова, 1994; Кузьменко, 1994; 
Кийко, Якубеня, 1995; Скільський, Годованець, 1996; 
Пекло, 1997; Новак, 2003; Burfield, Bommel, 2004.

Автор: Ю.В. Кузьменко 
Малюнок: І.І. Землянських
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совка
Otus scops (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Совоподібні 
(Strigiformes), родина — Совові (Strigidae). Єди-
ний вид роду в фауні України, представле-
ний номінативним підвидом.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Пд. і Центральна Європа, Пн. Африка, Цен-
тральна Азія. Зимує в Екваторіальній Афри-
ці. В Україні на гніздуванні у степовій смузі та 
деяких р-нах пд. частини Лісостепу, в Криму, 
на Закарпатті, в інших р-нах — дуже рідко.

Чисельність і причини її зміни
На пд. України та у рівнинному Закарпатті — 
нечисленний, в інших р-нах — дуже рідкіс-
ний. Чисельність в країні оцінена в 2–4 тис. 
пар. Загальна чисельність на території Єв-
ропи становить 210–440 тис. пар. Майже на 
всій європейській частині ареалу відзначена 
тенденція до зменшення чисельності. Чин-
ники загрози достеменно не вивчені, найві-
рогідніше — зменшення площ старих лісів 
з дуплистими деревами, хижацтво куниці 
кам'яної, конкуренція сови вухатої. 

особливості біології та наукове значення
Гніздовий, перелітний вид. На місцях гніз-
дування з'являється з кінця березня — до 
початку травня. Оселяється в лісах, садах, 
парках, лісосмугах та ін. Моногам. Гніздить-
ся в дуплах дерев, у старих гніздах сороки, 
штучних гніздівлях, норах. Кладка з 3–6 бі-
лих яєць. Період відкладання з третьої дека-
ди травня до початку липня. Насиджування 

21–29 днів. Пташенята залишаються в гнізді 
до трьох тижнів. Починають літати через 
30–33 дні. Міграції вивчені дуже слабо. На 
пд. України осіння міграція відбувається в 
кінці вересня. Живиться переважно кома-
хами, рідше (в холодну погоду) гризунами і 
дрібними птахами.

Морфологічні ознаки
Маленька сова. Довжина тіла — 19–20 см, 
розмах крил — 50–54 см, маса до 180 г. 
Загальний тон оперення бурувато-сірий  
(у рудої морфи — рудуватий) з темними по-
здовжніми і білими поперечними рисками. 
Низ світло-сірий з поперечними білуватими 
смужками і темними поздовжніми рисками 
на стрижнях пер. Махові і стернові пера зі 

світлими і темними смугами. На голові добре 
помітні «вушка». Дзьоб темно-сірий. Райдуж-
на оболонка ока жовта.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Вид унесено у Додаток ІІ Конвенції CITES, 
Додаток ІІ Бернської конвенції. Охороняєть-
ся на території Карпатського біосферного 
заповідника, Вижницького НПП. Потребує 
збереження стиглих насаджень і дуплистих 
дерев, вивчення екології та контролю стану 
популяцій, виявлення та охорони місць гніз-
дування, приваблювання у штучні гніздівлі.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Костин, 1983; Новак, 2002; Birds in Europe, 2004; Ап-
пак, 2004; Архипов, Фесенко, 2004, Редінов, 2006.

Автори: А.-Т. В. Башта, О.М. Архипов
Малюнок: І.І. Землянських
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сиЧ волохаТий
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Совоподібні 
(Strigiformes), родина — Совові (Strigidae). 
Один з 4-х видів роду; єдиний вид роду  
у фауні України, представлений 2-ма підвида-
ми: A. f. funereus (зх. обл.) та A. f. caucasicus (Крим). 

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Зона хвойних і мішаних лісів Євразії та Пн. 
Америки. В Україні на гніздуванні у Карпатах 
(Львівська обл.), на Поліссі (Житомирська, 
Чернігівська, Сумська обл.), ймовірно гніз-
диться в соснових лісах Криму та на Розточ-
чі. На решті території рідкісний залітний. 

Чисельність і причини її зміни
У Карпатах — рідкісний. В окремих р-нах По-
лісся (пн. Житомирської обл.) є нечисленним 
гніздовим. Європейську популяцію оцінюють 
орієнтовно в 36–71 тис. пар. Основні причини 
зміни чисельності — зменшення площ стиглих 
хвойних лісів, вирубування дуплистих дерев, 
хижацтво лісової куниці. Чисельність колива-
ється за роками також внаслідок близького 
розташування в Україні  пд. межі ареалу.

особливості біології та наукове значення
Моногам. Осілий. У Карпатах оптимальним 
біотопом є темнохвойні праліси. На Поліссі 
оселяється в стиглих соснових лісах з до-
мішкою осики та берези. Шлюбні крики сам-
ців чути в березні–квітні. Гніздиться в дуплах 
жовни чорної, займає штучні гніздівлі. Період 
відкладання яєць з початку березня до по-
чатку квітня. На Поліссі розмір кладки — 3–6 
яєць. Насиджування — 26–28 діб. Пташенята 
залишають дупло у віці 29–32 днів. Близь-
ко місяця дорослі годують виводок, який  

у червні–липні розпадається. Молоді особи-
ни кочують. Живиться мишоподібними гри-
зунами, рідше птахами, великими комахами.

Морфологічні ознаки
Невелика сова. Довжина тіла — 207–270 мм, 
розмах крил — 55–62 см, маса тіла — 116–
197 г. Голова порівняно велика з добре ви-
раженим лицевим диском білого кольору. 
Верх бурий з білими плямами, низ світлий  
з бурим поздовжнім рисунком. Очі та дзьоб 
жовті. Кігті чорні. Пальці оперені до кігтів. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Внесений у Додаток ІІ CITES, переліки Берн-
ської конвенції (Додаток ІІ). ЧКУ (1994). Охо-

роняється на території НПП «Сколівські Бес-
киди», Карпатського БЗ, Карпатського НПП, 
ПЗ «Ґорґани», НПП «Синевир», Поліського 
державного заповідника. Необхідні збере-
ження стиглих насаджень і дуплистих дерев, 
вивчення екології виду, виявлення місць 
гніздування, контроль стану популяції та 
охорона, приваблювання в штучні гніздівлі.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Випадки успішного розведення відомі в Ні-
меччині.

Господарське та комерційне значення
Регуляція чисельності мишоподібних гризунів.

основні джерела інформації
Матвеенко, 1970; Костин, 1983; Киселюк, 1990; Но-
вак, 1990; Марисова, Макаренко та ін, 1991; Новак, 
Савчук, 1991; Schönn, Scherzinger et al., 1991; Гор-
бань, 1992; Афанасьев, 1992, 1997, 1998; Годованец, 
Скильский и др., 1992; Годованець, 1993; Хлебешко, 
Цицюра, 1993, 1996; Жила, 1995, 1998; Кийко, Якубе-
ня, 1995; Химин, Шидловський, 1995; Годованець, 
1996; Гузій, 1996; Пекло, 1997; Кузьменко, 1998; 
Жила, Кузьменко, 1998; Книш, 2001; Боднар, Баренб-
лат, 2003; Бумар, 2003; Горбань, Бумар та ін., 2003; По-
граничний, Башта, Козловський, 2003; Башта, 2004; 
Держипільський, Стефурак, Стефурак, 2004.

Автори: А.-Т. В. Башта, Ю.В. Кузьменко
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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сиЧик-ГороБець
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Совоподібні 
(Strigiformes), родина — Совові (Strigidae). 
Один з 13-ти видів роду; єдиний вид роду  
у фауні України, представлений номінатив-
ним підвидом.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні
Смуга хвойних і мішаних лісів Європи та 
Пн. Азії. В Україні поширений у Карпатах, 
Розточчі та на пн. Полісся. На Поліссі ві-
домий з 3 місць (Рівненський і Поліський 
природні заповідники, НПП «Деснянсько-
Старогутський»). З Карпат і Розточчя відомо 
близько 15 знахідок. 

Чисельність і причини її зміни
У європейській популяції налічують 47–350 
тис. пар. В Україні чисельність оцінено в 150–
350 пар. У Поліському заповіднику у 1996 р. 
зареєстровано 3 пари. У НПП «Деснянсько-
Старогутський» в 1997 та 2001–2004 рр. — 
1–2 пари. У Карпатах відомо понад 10 місць 
спостереження, з них 5 — у Бескидах. На 
чисельність виду негативно впливає вирубу-
вання лісу. Відомі випадки загибелі в холодні 
зими.

особливості біології та наукове значення
Осілий. Моногам. Гніздиться окремими па-
рами. Оптимальним біотопом є високостов-
бурний темнохвойний ліс; на Поліссі трима-
ється в стиглих соснових і мішаних лісах. То-
кування може відбуватись протягом усього 
року, найактивніше — навесні (з березня). 
Гнізда влаштовує в дуплах, рідше — тріщи-
нах дерев, штучних гніздівлях. У квітні від-
кладає 4–6 яєць. Насиджування — 28–29 діб. 

Пташенята залишають гніздо через місяць, 
майже одночасно. Ще близько місяця до-
рослі годують молодих. Восени молоді птахи 
можуть кочувати на незначні відстані. Стате-
ва зрілість настає у віці 10 місяців. Живить-
ся переважно мишоподібними гризунами, 
дрібними комахоїдними ссавцями, птахами, 
великими комахами. Восени робить запаси 
корму в дуплах і штучних гніздівлях.

Морфологічні ознаки
Найменша сова фауни України. Довжина тіла:  
15,2–17,5 см, розмах крил: 35–39 см, маса ті ла:   
50–77 г. Верх буруватий зі світлими плямами, 
низ — білуватий з темно-бурими поздовжніми 
рисками. Лицевий диск розвинений слабо. Очі 
жовті. Дзьоб світлий. Лапи оперені до кігтів. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Внесено у Додаток ІІ Конвенції CITES, переліки 
Бернської конвенції (Додаток ІІ). ЧКУ (1994). 
Охороняється на території НПП «Сколівські 
Бескиди», Карпатського БЗ, Карпатського НПП, 
Поліського державного заповідника, ПЗ «Роз-
точчя», НПП «Деснянсько-Старогутський». 
Потребує глибшого вивчення екологія виду, 
необхідно виявляти місця гніздування, прово-
дити контроль стану популяції та охорону, при-
ваблювати у штучні гніздівлі.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Самофалов, Марисова, 1981; Скильский, 1990; Сте-
панян, 1990; Кошелев, 1994; Bashta, Pogranycznyj, 
Gorban, 1995; Химин, Шидловський, 1995; Жила, 
1995; Гузій, 1996; Годованець, 1996; Кузьменко, 
1996, 1998; Жила, Кузьменко, 1998; Бумар, 2001; 
Гаврись, 2003; Горбань та ін. 2003; Лисачук, 2003; 
Пограничний, Башта, Козловський, 2003; Держи-
пільський, Стефурак, Стефурак, 2004; Горбань, 
2004; Birds in Europe… 2004; Bashta, 2007.

Автори: А.-Т. В. Башта, Ю.В. Кузьменко
Малюнок: І.І. Землянських
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сова довГохвосТа
Strix uralensis Pallas, 1771

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Совоподібні 
(Strigiformes), родина — Совові (Strigidae). 
Один з видів політипного роду; один з 3-х ви-
дів роду у фауні України, представлений 2-ма 
підвидами: S. u. macroura та S. u. uralensis.

Природоохоронний статус виду
Не достатньо відомий. 

ареал виду та його поширення в Україні
Охоплює Європу, Азію, від Скандинавії на 
зх. до Японії та Кореї на сх. Пд. межа ареалу 
співпадає з пд. межею смуги тайги. В Євро-
пі існують реліктові популяції 3-х підвидів, 
одна з яких S. u. macroura заселяє Українські 
Карпати. У зимовий період зрідка залітає  
у Чернігівську, Волинську, Сумську, Черкась-
ку та ін. обл. 

Чисельність і причини її зміни
Один з найпоширеніших видів сов Закар-
патської обл., трапляється частіше у букових 
лісах. Загальна чисельність складає близько 
1 тис. ос., яка зростає у зимовий період за 
рахунок міграцій птахів з пн. Чисельність єв-
ропейської популяції складає 53–140 тис. ос. 
У європейській частині Росії, Білорусі і краї-
нах Балтії починаючи з 1960-х рр. зареєстро-
вано ріст чисельності і розширення ареалу 
на пд.-зх. Причинами зміни чисельності є: 
незаконне знищення у сезон полювання, ви-
рубування старих лісових масивів. Чисель-
ність залежить також від інтенсивності роз-
множення мишоподібних гризунів. 

особливості біології та наукове значення
Осілий птах, який здійснює лише невеликі 
кочівлі. Займає букові, хвойні та мішані ліси 

Карпат. Під час зимівлі спускається на Закар-
патську рівнину, тримається на старих кла-
довищах, у дубових і заплавних лісах уздовж 
рр. Боржави, Тиси, Латориці. Гніздиться у 
старих гніздах інших птахів у березні–квітні. 
Строки гніздування дуже розтягнуті. У клад-
ці 4–6 яєць. Насиджує самка протягом 27–29 
днів. Поява молоді можлива з другої декади 
травня по липень включно. Пташенята зна-
ходяться у гнізді біля 30 днів, і ще біля місяця 
виводок тримається у районі гнізда. Живить-
ся здебільшого мишоподібними гризунами.

Морфологічні ознаки
Довжина тіла: 50–59 см, розмах крил: до 115 
см, маса самців: 540–730 г, самок: 720–1200 г. 
Забарвлення сіре з темнішими рисками на 

черевній частині та поперечними темними 
смугами на хвості. Карпати заселяють дві 
морфи — темна і світла, які відрізняються 
інтенсивністю загального забарвлення, до 
темно-бурого.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Знаходиться під охороною Бернської конвенції 
(Додаток ІІ) та СІТЕС (Додаток ІІ). ЧКУ (1994). Охо-
роняється на території об’єктів ПЗФ Закарпат-
ської, Івано-Франківської, Чернівецької, Львів-
ської обл. Необхідно обмежити вплив фактору 
непокою у гніздовий період та попереджати 
браконьєрський відстріл мисливцями. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає. 

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Луговой, 1988; Пекло, 1994; Луговой, Потиш, 1998; 
Степанян, 2003; Birds in Europe, 2004; Пукинский, 
2005.

Автор: Л.А. Потіш 
Малюнок: І.І. Землянських
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сова БородаТа
Strix nebulosa Forster, 1772

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Совоподібні 
(Strigiformes), родина — Совові (Strigidae). 
Один з видів політипного роду; один з 3-х 
видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Займає Пн. Америку від Центральної Аляски 
на сх. до Зх. Квебека. У Євразії — від Скан-
динавії на сх. до бас. Анадиря, узбережжя 
Охотського і Японського морів. Вперше 
гніздування виду в Україні спостерігали  
у середині 1980 рр. Поширений на пн. Жи-
томирської, Рівненської та Волинської обл.,  
а також на пн. зх. Київської обл.

Чисельність і причини її зміни
В Європі оцінюють у 2,1–6,7 тис. пар. У гніз-
довому угрупованні Україні налічують 20–35 
пар. Найчисленніший на пн. Житомирської 
обл., де, вірогідно, гніздиться біля 80% попу-
ляції. Негативні чинники: знищення старих 
ділянок старого лісу, ведення лісорозробок 
біля гнізд, відстріл птахів браконьєрами.

особливості біології та наукове значення
Осілий. Віддає перевагу мішаним та хвой-
ним лісам, ділянкам біля лісових галявин та 
водно-болотних угідь. Гніздування почина-

ється наприкінці березня — на початку квіт-
ня. Займає гнізда інших великих птахів, які 
розташовані на деревах, гніздиться й у на-
півдуплах. У кладці 3–5, найчастіше 4 яйця. 
Насиджування яєць триває 28–30 діб. Стате-
ва зрілість наступає на 2–3 році життя. Живе 
до 20 років. Біля 90% в живленні становлять 
мишоподібні гризуни. Зідка здобуває інших 
невеликих ссавців і гризунів.

Морфологічні ознаки
Маса тіла: до 1,2 кг, довжина тіла: 64–70 см, 
розмах крил: до 140 см. У дорослого птаха 
верх сірувато-бурий з численними темно-
бурими і білуватими плямами, дзьоб і рай-
дужна оболонка ока жовті. Молодий птах звер-
ху бурий з білуватими поперечними смугами.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Включено до Конвенції CITES (Додаток ІІ), 
Бернської (Додатк ІІ). Для покращання охо-
рони необхідні: збалансоване ведення 
лісового господарства, створення мікро-
заказників радіусом 0,5 км навколо гнізд, 
влаштування штучних гніздівель, підвищен-
ня контролю за випадками незаконного від-
стрілу, моніторинг забруднення навколиш-
нього природного середовища.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомо про розмноження виду в зоологіч-
них парках світу.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Цицюра, Хлебешко, Кандауров, 1993; Фесенко, 
Бокотей, 2002; European bird populations...,2004; 
Домашевский, 2004; Мищенко, 2004; Химин, 2005, 
2005.

Автори: С.В. Домашевський, Г.В. Бумар
Малюнок: І.І. Землянських
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сиПУха
Tyto alba (Scopoli, 1769)

Таксономічна належність
Ряд Совоподібні — Strigiformes, родина Си-
пухові — Tytonidae. Один з 9-ти видів роду, 
єдиний вид роду і родини у фауні України, 
представлений підвидом T. a. guttata.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

ареал виду та його поширення в Україні
Америка, Передня, Пд. і Пд.-сх. Азія, Афри-
ка, Австралія та о-ви Океанії. У Європі від 
Атлантики до центральних обл. України. За-
реєстрований на гніздуванні в зх. і централь-
них обл. України, а також на пн. Одещини.  
У негніздовий період може з’являтися в ін-
ших р-нах країни.

Чисельність і причини її зміни
Європейська популяція налічує 110–220 
тис. пар. В Україні чисельність дуже низька і, 
ймовірно, далі знижується. Орієнтовно гніз-
диться до 30 пар. У більшості країн відзначе-
но тенденцію до зменшення чисельності, що 
обумовлено зменшенням кількості придат-
них для гніздування місць, загибеллю птахів 
у суворі багатосніжні зими, збідненням кор-
мової бази, застосуванням отрутохімікатів у 
сільському господарстві, загибеллю на до-
рогах. 

особливості біології та наукове значення
Переважно осілий; зареєстровані кочівлі 
на значні відстані: у м. Ніжині Чернігівської 
обл. виявлена особина, закільцьована в 
Німеччині. Гніздиться в населених пунктах  
у будівлях і в дуплах дерев. Шлюбний пері-

од починається в березні. Кладка (4–8 яєць) 
з’являється в кінці квітня, термін насиджу-
вання — 30–34 дні. Молодь залишає гніздо 
на 35–45-й день після вилуплення. У роки 
спалаху чисельності мишоподібних гризу-
нів може мати два репродуктивних цикли. 
Живиться переважно дрібними ссавцями, 
птахами і земноводними, значно рідше ко-
махами і павуками. 

Морфологічні ознаки
Довжина тіла — 33–38 см, розмах крил— 85–
93 см, маса тіла — близько 300 г. У T. a. guttata 
забарвлення верху сірувате, низу — 
іржасте, темні плями виражені і численні. 
Хвіст рудий. Дзьоб жовтуватий. Райдужна 
оболонка ока чорна. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Внесено у Додаток ІІ Конвенції CITES, пере-
ліки Бернської конвенції (Додаток ІІ). ЧКУ 
(1994). Охороні сприятиме виявлення та збе-
реження місць гніздування, збільшення чи-
сельності можливе завдяки встановленню 
штучних гніздівель у місцях оселення виду.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Даних не достатньо. Розмножується в зо-
опарках. Легко звикає до людини.

Господарське та комерційне значення
Регуляція чисельності мишоподібних гризу-
нів.

основні джерела інформації
Кістяківський, 1950; Татаринов, 1965; Ковальчук 
та ін., 1991; Матеріали орнітофауністичних..., 1991, 
1995; Домашевский, 1992; Пекло, 1994; Криво-
главий, Киселюк, 1996; Грицак, 1996; Башта, 1996; 
Кузьменко, 1996; Каталог..., 1997; Афанасьєв, 1998; 
Капелюх, 1999; Бокотей, Соколов, 2000; Кошелев, 
Белашков, 2002; Горбань та ін., 2003; Новак, 2003; 
Коцюруба, Стригунов, 2003; Горбань, 2004; Кон-
дратенко, Литвиненко, 2004.

Автори: А.А. Бокотей, А.-Т.В. Башта 
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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сиворакШа
Coracias garrulus Linnaeus, 1758

Таксономічна належність 
Клас — Птахи (Aves), ряд — Ракшеподіб-
ні (Coraciiformes), родина — Сиворакшеві 
(Coraciidae). Один з 8-ми видів роду; єдиний 
вид роду у фауні України, представлений но-
мінативним підвидом.

Природоохоронний статус виду 
Зникаючий. 

ареал виду та його поширення в Україні 
Степова, лісостепова та пд. лісової смуги 
Євразії від Піренейського п-ова на сх. до 
долини Верхньої Обі, Зх. Алтаю, Пакистану, 
а також пн. зх. Африки. Зимує у Сх. Африці. 
До 1970-х рр. гніздився по всій території 
України. Зараз став дуже рідкісним або зник 
у більшості р-нів Полісся та Лісостепу; у сте-
повій смузі чисельніший. 

Чисельність і причини її зміни 
Загальна чисельність в Україні орієнтовно 
становить 4–5 тис. пар і зберігає загальну 
тенденцію до зниження. Зараз найбільша 
щільність спостерігається в Одеській, Лу-
ганській та Харківській обл. (до 1 тис. пар 
у кожній). У Кіровоградській обл. в 2005 р. 
гніздилося 100–120 пар. Причини зміни 
чисельності: деградація місць гніздування, 
застосування отрутохімікатів, пряме вини-
щення хижаками, браконьєрство, загибель 
на місцях зимівлі.

особливості біології та наукове значення 
Гніздовий перелітний птах. Прилітає у кінці 
квітня — на початку травня. У лісовій смузі 
гнізда влаштовує в дуплах; у степовій — за-

селяє нори у схилах урвищ, нерідко поряд 
із бджолоїдкою звичайною. Гніздиться окре-
мими парами або колоніями до 5 пар. Клад-
ка у травні–червні, з 3–6 яєць. Насиджують 
самка і самець протягом 18–19 днів. Має 
один гніздовий цикл. Пташенята вилітають з 
гнізда у віці 26–28 днів, у липні. Осінній відліт 
у серпні–вересні. Живиться великими кома-
хами та дрібними хребетними. 

Морфологічні ознаки 
Маса тіла — 140–190 г, довжина тіла — 30–
32 см, розмах крил — 66–73 см. У доросло-
го птаха в забарвленні переважає яскравий 
зеленкувато-синій колір, передній край крил 
фіолетово-синій. Молодий птах блякліший,  
з бурим відтінком у синьому кольорі. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Належить до категорії SPEC 2 (вид, поширен-
ня якого обмежене Європейським континен-
том і який має несприятливий охоронний 
статус). Знаходиться під охороною Бернської 
(Додаток ІІ) та Боннської (Додаток ІІ) конвен-
цій. В Україні охороняється на об’єктах ПЗФ 
переважно степової смуги: Чорноморський 
БЗ, Луганський ПЗ, НПП «Святі гори», РЛП 
«Меотида» тощо. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Може приносити користь, знищуючи сарану 
та інших шкідників сільского господарства 
під час їх масового розмноження. 

основні джерела інформації. 
Страутман, 1954; Костин, 1983; Коцюруба, Шупо-
ва, 1994; Сикорский, Лиманский, Писарев, 1994; 
Книш, Матвієнко, 1995; Никифоров и др., 1997; 
Hagemaijer E. J. M. and M. J. Blair, 1997; Шупова, 
1999; Гаврись, 2003; Birds in the European Union…, 
2004.

Автор: Г.Г. Гаврись
Малюнок: І.І. Землянських

 — область суцільного розповсю-
дження у гніздовий період

 — область спорадичного розпо-
всюдження у гніздовий період
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жовна зелена
(дяТел зелений) 
Picus viridis Linnaeus, 1758 

Таксономічна належність 
Клас — Птахи (Aves), ряд — Дятлоподіб-
ні (Piciformes), родина — Дятлові (Picidae). 
Один з двох видів роду у фауні України, пред-
ставлений номінативним підвидів P. v. viridis. 

Природоохоронний статус виду 
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні 
Зх. Євразія від Атлантичного узбережжя на 
сх. до долини р. Волга, на пн. до Скандинав-
ського п-ва, на пд. до Середземноморського 
узбережжя і Малої Азії. В Україні гніздиться 
на Поліссі, у зх. р-нах та, спорадично, у по-
низзях рр. Дунай та Дністер. 

Чисельність і причини її зміни 
Загальна чисельність в Україні становить 
біля 500–800 пар. У Сх. Поліссі в останні деся-
тиріччя чисельність виду зменшилась май-
же в 3 рази. В Лісостепу перестав гніздитися 
ще в 1920-х рр. Причини зміни чисельності: 
вирубування заплавних лісів, використання 
пестицидів та, можливо, конкуренція за міс-
ця гніздування з більш численною жовною 
сивою.

особливості біології та наукове значення 
Гніздовий, осілий і кочовий птах. Оселяєть-

ся в листяних і мішаних лісах, переважно 
річкових долин. У другій половині квітня 
утворює пари і видовбує дупла, переважно 
в м’яких породах дерев. Кладки з 2–8 яєць 
з’являються у другій половині травня — на 
початку червня. Пташенята залишають гніз-
до в червні–жовтні. Живиться переважно 
мурахами та їхніми лялечками, може їсти 
плоди вишні, черешні, шовковиці.

Морфологічні ознаки 
Маса тіла — 186–250 г, розмах крил —  
40–42 см. Довжина тіла самця — 330–360 мм, 
дов жина тіла — самки 340–371 мм. Великий 
дятел з яскраво-зеленим забарвленням вер-
ху, блідно-зеленим низом та жовтим надхвіс-
тям. Червона пляма на голові закриває тім’я 

і потилицю. Лоб чорний, навколо очей чорні 
плями. Самець вздовж щік має червоні «вуса» 
з чорним обідком, у самки «вуса» чорні.  

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Знаходиться під охороною Бернської кон-
венції (Додаток ІІ). В Україні охороняється 
на об’єктах ПЗФ Полісся, зх. р-нів та у Ду-
найському БЗ.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації. 
Страутман, 1954; Мальчевский, Пукинский, 1983; 
Митяй, 1983; Афанасьев, 1998; Біорізноманітність 
Дунайського біосферного заповідника…, 1999; 
Гаврись, 2003.

Автор: Г.Г. Гаврись
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
 — місця з невідомим статусом 

перебування виду
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Тривалість інкубації 11–12 днів, виліт моло-
дих через 24–28 діб після вилуплювання. 
Успішність гніздування в Україні скорочуєть-
ся через порушення лісового законодавства 
та зростання чисельності хижаків (зокрема 
кунячих). Успіх розмноження не перевищує 
2,1–2,4 молодих на пару. У живленні перева-
жають ксилофаги, личинки комах, лялечки 
мурашок різних видів.

Морфологічні ознаки
Довжина тіла: 240–260 мм; маса сам ця:  105–
112 г, самки: 105–106 г. Виражений статевий 
диморфізм. У самця верх голови червоний, 
а у самки — чорний. Потилиця та верхня 
частина спини  чорні, нижня частина спини 
біла. Боки тулуба з повздовжніми вузькими 

дяТел БілосПинний
Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Дятлоподіб-
ні (Piciformes), родина — Дятлові (Picidae). 
Один з видів політипного роду Dendrocopos; 
один з 5-ти видів у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Суцільна смуга ареалу від Сх. Європи через 
усю Пн.-сх. Азію до Пд. Китаю, узбережжя 
Охотського моря та о-вів Японії. Займає зх. 
частину Скандинавського п-ова, мозаїчно 
поширений в долині Ельби, вздовж кордону 
Німеччини та Австрії, на пд. Балканського 
п-ова. В Україні поширений відносно мозаїч-
но, найчастіше трапляється на Розточчі, у Сх. 
Карпатах, на Зх. та Житомирському Поліссі 
та на пн. сх. країни.

Чисельність і причини її зміни
Європейська популяція близько 180 тис. 
пар. Загальну чисельність виду в Україні 
оцінено в межах 570–930 пар. За останні 20 
років чисельність виду скоротилась більше 
ніж у 3–4 рази. Причиною зміни чисельності 
є практика суцільних рубок старих лісів. Екс-
плуатація лісових масивів особливо зросла 
за останні два десятиліття. 

особливості біології та наукове значення
Осілий вид, типовий моногам. У Карпатах та 
на Розточчі оселяється у пралісах або старих 
букових лісах, обов’язково з високим відсо-
тком (не менше 5–7%) старих трухлявих де-
рев. У Поліссі найчастіше займає вологі ліси 
або ж лісові заплави рік та біля берегів озер. 
Гніздиться у дуплах м’яких порід дерев. Гніз-
дування у березні-червні. Кладка з 3–5 яєць. 
Насиджування здійснюють обидва птахи. 

темними рисками. Черево біле. Підхвістя  
і задня частина черева червоні.

режим збереження та заходи охорони.
Знаходиться під захистом Бернської кон-
венції (Додаток ІІ). Охороняється у заповід-
никах — Поліський, Карпатський, «Ґорґани», 
«Розточчя», НПП: Шацькому, «Сколівські 
Бескиди», Карпатському, «Прип’ять-Стохід». 
Необхідні спеціальні менеджмент плани для 
підтримки природних лісостанів з високим 
відсотком старих дерев м’яких порід як на 
незаповідних, так і на заповідних територіях.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає. 

Господарське та комерційне значення Важ-
ливий у системі біологічного захисту лісових 
екосистем. 

основні джерела інформації
Гладков, 1954; Стаутман,1954, 1963; Татаринов, 
1973; Іванов, 1976; Степанян,1990; Hagenmaijer, 
Blair, 1997.

Автори: І.М. Горбань, Л.І. Горбань, А.О. Кийко
Малюнок: І.І. Землянських

 — знахідки
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дяТел ТриПалий
Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Дятлоподіб-
ні (Piciformes), родина — Дятлові (Picidae). 
Один з 2-х видів роду; єдиний вид у фауні 
України, представлений 2-ма підвидами: P. t. 
tridactylus (Полісся) та P. t. alpinus (Карпати).

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні
Охоплює лісову та лісотундрову смуги Євра-
зії, гірські масиви Альп, Татр, Карпат і Балкан 
та Пн. Америку. В Україні гніздиться в Карпа-
тах та з 2004 р. на Поліссі (ліси пн. Житомир-
ської, Рівненської і Волинської обл.).

Чисельність і причини її зміни
В Україні чисельність складає 300–320 пар. 
З них 290–300 пар гніздиться в Карпатах  
і 10–20 пар — на Поліссі. Основна кількість 
гніздових пар знаходиться у національному 
природному парку «Синевир» і прилеглих 
заказниках Горган (70–120 пар), Карпатсько-
му біосферному заповіднику (85 пар). Чи-
сельність виду у лісах Карпат скорочується, 
і на даний час складає 3–4 пари на 100 км2 

(Чорногора), раніше (1940–1960 рр.) — 10–
26 пар на 100 км2. Причини зміни чисельнос-
ті: скорочення площ стиглих лісів, ліквідація 
ділянок сухостійних дерев і згарищ.

особливості біології та наукове значення
Осілий птах, взимку кочовий. Заселяє стиглі і 
пристигаючі ліси переважно тайгового типу, 

надає перевагу ділянкам з сухостійними де-
ревами. Моногам. Гніздовий період з квітня 
по липень. Гніздиться у дуплах дерев. У клад-
ці (травень–червень) 3–7 яєць. Насиджуван-
ня триває 19–25 діб. Пташенята з’являються 
в кінці травня — кінці червня. Живиться ко-
махами, переважно личинками короїдів.

Морфологічні ознаки
Маса дорослого птаха: 51–69 г, дов жина 
тіла: 10–240 мм, розмах крил: 125–132 мм.  
Самець має жовту верхню частину голови, 
решта оперення строкате, чорно-біле, з бі-
лою смугою від тім’я до надхвістя. Самиця 
оперена аналогічно, але на голові замість 
жовтого оперення — сірувате.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Занесений до Додатку ІІ Бернської конвенції. 
Згідно з класифікацією видів загальноєвро-
пейської природоохоронної значимості має 
категорію SPEC3, статус «Рідкісний». Охоро-
няється у Карпатському біосферному, По-
ліському, Рівненському і Черемському при-
родних заповідниках та національних при-
родних парках: Карпатський, «Гуцульщина», 
«Синевир». Необхідно створювати заказни-
ки і пам'ятки природи, заборонити усі види 
рубок лісу, прокладання туристських марш-
рутів у місцях концентрації виду.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Має господарське значення, як птах, що зни-
щує шкідників лісу — комах та їхніх личинок.

основні джерела інформації 
Страутман, 1963; Bashta, 1999; Бумар, Горбань, Сте-
фурак, 2004; Бутьев, Фридман, 2005; Химин, 2006 а, 
2006 б.

Автор: М.В. Химин
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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жайворонок сірий
Calandrella rufescens (Vieillot, 1820)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Горобцеподіб-
ні (Passeriformes), родина — Жайворонкові 
(Alaudidae). Один із 13-ти (за іншими дже-
релами — 7-ми) видів роду; один з 2-х видів 
роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Неоцінений.

ареал виду та його поширення в Україні
Пд. Піренеїв, Пн. Африка, Пн. Аравія, Мала Азія, 
пд. межиріччя Дону, Волги і Уралу, Закавказзя, 
Центральна Азія, бас. Хуанхе до Жовтого моря. 
Зимівля у пд. частині ареалу. В Україні гніздить-
ся у Причорномор’ї, Пн.-зх. Приазов’ї, Пн. час-
тині Криму; зимує у Присивашші.

Чисельність і причини її зміни
Чисельність в країні близько 200–2000 пар при 
скороченні за десятиріччя на 20%. У зимовий 
період від пониззя Дніпра до пд. Донеччини та 
у Степовому Криму тримається 100–1000 ос. 
На лучних ділянках заплави р. Молочної у За-
порізькій обл. у січні 1997 і 1999 рр. щільність 
склала 5,6–26,4 ос./км2. Іноді загальна чисель-
ність зимуючих птахів значніша: у першій по-
ловині 2001 р. по усьому р-ну зимівлі виявлено 
7,22 тис. ос. Протягом останніх десятиліть в Єв-
ропі відбувається скорочення чисельності, яку 
в 1990-х рр. оцінювали у більше ніж 1,5 млн. 
пар. Зміни чисельності через зменшення при-
датних для гніздування біотопів через обробі-
ток цілинних ділянок та заліснення.

особливості біології та наукове значення
Перелітно-кочовий птах. На гніздових ділянках 
з’являється у кінці квітня. Трапляється у посуш-
ливих степових р-нах з солончаками, пісками, 
перелогами та випасами з негустою трав’яною 
рослинністю. Гніздиться окремими парами. 

Гнізда з решток рослин влаштовує на землі. 
Кладки яєць трапляються з початку травня 
до початку липня, у частини птахів, ймовірно, 
впродовж гніздового періоду буває 2 кладки. 
У кладці 4–5 яєць. Пташенята залишають гніз-
да у віці 9 днів. Перших зльотків спостеріга-
ють з кінця травня, погано літаючі пташенята 
трапляються до початку серпня. Вигодовують 
пташенят обидва птахи пари. У післягніздовий 
період птахи тримаються зграями. Влітку жи-
виться комахами, головним чином жуками і 
прямокрилими, до раціону входить і рослинна 
їжа. У зимовий період у живленні переважає 
насіння різних рослин.

Морфологічні ознаки
Маса тіла — 22–28 г, довжина тіла — близько 

15 см. Дорослий птах зверху сірувато-бурий 
з темнішими плямами, над оком світла «бро-
ва», низ білуватий, на волі і боках темні рис-
ки, на крайніх стернових перах білі плями, 
дзьоб і ноги бурі. Молодий птах строкатіший. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Підлягає охороні відповідно до Бернської 
конвенції (Додаток ІІ). Охороняється у 
Азово-Сиваському НПП. Слід створити умо-
ви для відновлення природних фітоценозів 
у місцях поширення виду, відмовившись від 
зрошування або залісення земель у посуш-
ливих степових районах.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Не має.

основні джерела інформації
Волчанецкий, 1954; Попенко, 1979; Костин, 1983; 
Степанян, 1990; Дядичева и др., 1999; Андрющен-
ко и др., 2001, 2006; Фесенко, Бокотей, 2002; Гор-
бань, 2004; Birds in Europe, 2004; Handbook of the 
Birds of the World, 2004; Фесенко, 2008.

Автор: Г.В. Фесенко
Малюнок: І.І. Землянських

 — область гніздування
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сорокоПУд 
ЧервоноГоловий
Lanius senator Linnaeus, 1758

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Горобцеподіб-
ні (Passeriformes), родина  — Сорокопудові 
(Laniidae). Один з видів політипного роду; 
один з 5-ти видів у фауні України. 

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Охоплює Зх. Європу, Пн. Африку, Пд.-Зх. Азію. 
В Україні проходить пн.-сх. межа ареалу. В 
останні 30 років вид реєстрували головним 
чином в Азово-Чорноморському р-ні від Ду-
наю на заході до сх. кордонів Донецької обл., 
на пн. до м. Луганська в якості залітного. Спо-
радичне гніздування можливе в Криму.

Чисельність і причини її зміни
Навесні може досягати, ймовірно, 30–50 пта-
хів, восени максимально зареєстровано 21 
ос. (2001 р.). В останні 3 десятиліття більшість 
птахів спостерігали в Криму та пд. обл. Украї-
ни. Оскільки в Україні знаходиться край аре-
алу виду і він з’являється лише періодично, 
то причини щорічних коливань чисельності 
поки що не відомі.

особливості біології та наукове значення
Під час весняної міграції більшість птахів 
зареєстровано у період з 20 квітня до сере-
дини травня. Поодинокі особини та окремі 
пари трапляються до кінця травня. Можли-
во, після короткого перебування на пд. Укра-
їни більша частина птахів здійснює зворотну 
міграцію на Балкани чи в Малу Азію. Стро-
ки осінньої міграції не достатньо з’ясовані. 
Відомо лише, що вона починається з кінця 

липня. Тримається у відкритих ландшафтах  
з чагарниковими заростями та поодинокими 
деревами, на галявинах і узліссях. Біологія 
розмноження в Україні не вивчена. Живить-
ся комахами, дрібними ссавцями (землерий-
ка), нападає на дрібних птахів.

Морфологічні ознаки
Довжина тіла — близько 17 см, маса тіла — 
23–52 г. У дорослого самця лоб і смуги, які 
проходять через очі, — чорні; верх голови 
і задня частина шиї насичено руді; спина 
і верх крил чорні; поперек сірий; плечові 
пера і надхвістя білі; низ білий з кремовим 
відтінком; махові пера чорні, першорядні з 
білою основою; хвіст чорний, крайні стерно-
ві пера з білою барвою; дзьоб і ноги чорні. 

У дорослої самки верх голови і задня части-
на шиї світліші; спина і верх крил бурувато-
чорні; лоб і вуздечка вохристо-білі.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Спеціальних заходів охорони в Україні не 
потребує. На міжнародному рівні має євро-
пейський охоронний статус та охороняється 
згідно з Бернською конвенцією (Додаток ІІ).

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації 
Шугуров, 1903; Степанян, 1975; Костин, 1983; 
Cramp S. (ed.), 1993; Попенко, Кинда, 2001; Гащак, 
2002; Кинда и др., 2003.

Автор: В.В. Кінда
Малюнок: І.І. Землянських

 — знахідки у гніздовий період
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сорокоПУд сірий
Lanius excubitor Linnaeus, 1758

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Горобцеподіб-
ні (Passeriformes), родина  — Сорокопудові 
(Laniidae). Один з видів політипного роду; 
один з 4-х видів роду у фауні України; біль-
шість птахів, що гніздяться в Україні нале-
жать до підвиду L. e. homeyeri, менша частина 
— до перехідної форми між цим підвидом та 
номінативним L. е. excubitor. 

Природоохоронний статус виду
Рідкісніий.

ареал виду та його поширення в Україні
Пн. Америка, Азія, Європа та Пн. Африка. Че-
рез територію України проходить пд. межа 
гніздового ареалу. Гніздиться в усіх поліських 
(Волинська, Рівненська, Житомирська, Київ-
ська, Чернігівська і Сумська) та прикарпат-
ських обл. (Львівська, Івано-Франківська, Чер-
нівецька і Закарпатська). Є інформація про ви-
падки гніздування на Полтавщині, Хмельнич-
чині та Вінниччині. В осінньо-зимовий період 
трапляється на всій території України.

Чисельність і причини її зміни
В Україні оцінюється в 500–1000 пар (наші 
дані) або в 900–1200 пар в 1988 р. (Cramp, 
1993). Основна частина українського гніз-
дового угруповання зосереджена у Волин-
ському Поліссі. Протягом практично всього 
ХХ ст. чисельність птахів, що гніздилися в 
Україні була надзвичайно низькою. З 1980 
рр. спостерігається помітне збільшення чи-
сельності у Поліссі та значне розширення 
гніздової частини ареалу.

особливості біології та наукове значення
Моногамний вид. Період гніздування квітень–
липень. Найоптимальнішими для гніздування 
є зволожені біотопи (болота, луки), де є маси-

ви чагарників чи окремі кущі. Гніздиться та-
кож на великих лісових галявинах, згарищах, 
лісосіках, узліссі. Гнізда влаштовує на кущах 
чи невеличких деревах. У кладці зазвичай 5–7 
яєць, рідше 8–9. Інкубація триває близько 15 
діб. Пташенята залишають гніздо у віці 19–20 
днів, а стають самостійними ще через 2 тижні. 
Перші молоді льотні птахи трапляються вже в 
середині червня. Основу живлення складають 
великі комахи, ящірки, дрібні птахи, мишопо-
дібні гризуни. Осіло-кочовий вид. Восени та 
взимку частина птахів переміщується в пд. 
напрямку, досягаючи пд. обл. України. Кочівлі 
тривають протягом жовтня–березня. 

Морфологічні ознаки
Загальна довжина тіла — близько 240 мм, 

маса тіла — 57–80 г. Зверху сірий, на голові 
чорна смуга, яка проходить через очі; крила 
та хвіст чорні, на крилі біла пляма.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Має несприятливий охоронний статус в Єв-
ропі (категорія SPEC 3). Додаток ІІ Бернської 
конвенції. ЧКУ (1994). Охороняється у НПП 
Шацькому,  «Прип’ять-Стохід», Карпатському 
БЗ, ПЗ Поліському, Рівненському та «Розточ-
чя».

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомі окремі випадки розмноження у не-
волі.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Страутман, 1954, 1963; Cramp, 1993; Лопарев, 1994; 
Hagemeijer & Blair, 1997; Клестов и др., 1998; Но-
вак, 1998; Грищенко та ін., 2000; Скільський, 2001; 
Давиденко, 2002; Луговой, 2003; Полуда, Гаврись, 
Давиденко, 2007.

Автор: А.М. Полуда 
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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ШПак рожевий
Sturnus roseus (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Горобцепо-
дібні (Passeriformes), родина — Шпакові 
(Sturnidae). Один з 14–16-ти видів роду; один 
з 2-х видів роду у фауні України. 

Природоохоронний статус виду
Рідкісний. 

ареал виду та його поширення в Україні
Гніздовий ареал виду охоплює Пд.-сх. Єв-
ропу, Малу, Передню та Центральну Азію. В 
Україні гніздиться переважно в пд. обл., але 
випадки гніздування реєстрували у цент-
ральних і навіть пн. обл. країни .

Чисельність і причини її зміни
Значно коливається. Європейська популяція 
нараховує 58–210 тис. пар і складає 25–49% 
світової популяції виду. В Україні чисельність 
також нестабільна. На г. Опук в 1950 р. гніз-
дилося 0.75–1 тис. пар, 1970 р. — приблизно 
2,5 тис. пар, 1983–1999 р. — від 150 до 4–5 
тис. пар. На Тарханкутському п–ві у 1995–
1996 рр. гніздилося близько 1–1,6 тис. пар, 
на фермах — більше 4 тис. пар. Трапляється 
у Полтавській (300), Запорізькій (400–500), 
Миколаївській (200 пар) обл. У 1991–2003 рр. 
в кількості від одиниць до кількох десятків 
особин траплявся в Одеській, Миколаїв-
ській, Херсонській, Запорізькій, Чернігів-
ській, Сумській, Кіровоградській та Київській 
обл. До зниження чисельності призводять 
зменшення кормової бази, зростання антро-
погенного пресу. 

особливості біології та наукове значення
Перелітний птах. Перебування виду в кра-
їні має інвазійний характер. З місць зимів-
лі прилітає на початку травня. Оселяється 
переважно у скелясто–степових біотопах 

на кам’яних осипах та вапнякових урвищах. 
Моногам. Гніздиться щільними колоніями, у 
вапнякових скелях, осипах, під стріхами бу-
дівель. Кладка (травень–червень) з 4–6 яєць. 
Пташенята з’являються на початку липня. 
Після завершення гніздування молоді з до-
рослими мандрують зграями у липні–серпні. 
Живиться сарановими, жуками, цикадами, 
збираючи їх на відкритих цілинних ділянках, 
перелогах, у лісосмугах та фруктових садах. У 
липні–серпні значну частину живлення скла-
дають стиглі плоди вишні, шовковиці тощо.

Морфологічні ознаки
Довжина тіла — близько 22 см, маса — 65–
80 г. У самця голова, шия, воло, крила і хвіст 
чорні, з зеленкувато–пурпуровим полис-

ком; решта оперення рожева. У шлюбному 
вбранні на потилиці невеликий «чуб». Дзьоб 
і ноги рожеві. У самки відповідні частини 
оперення чорно-бурі, в рожевому є домішка 
сірого кольору. Молодий птах світло-бурий; 
дзьоб жовтуватий.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Охороняється Бернською конвенцією (Дода-
ток ІІ). ЧКУ (1994). Охороняється у Опуксько-
му, Казантипському ПЗ. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Розмножується у зоопарках.

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Шарлемань, 1926, 1936; Орлов, 1948; Аверин, 1951, 
1955; Спангенберг, 1954; Гавриленко,1958; Костин, 
1983; Полуда и др., 1986; Бузун,1987; Гринченко, 
1991; Савостян, 1995; Кузьменко, 1996; Андющенко 
и др.,1996; Шевцов та ін., 1997; Адрющенко,1999; 
Дядичева, 1999; Костин и др., 1999; Гаврилюк; 2003; 
Редінов, 2003; Тараненко, Пилипенко, 2003; Birds in 
Europe…, 2004

Автор: С.Ю. Костін
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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Тинівка альПійська
Prunella collaris (Scopoli, 1769)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Горобцепо-
дібні (Passeriformes), родина — Тинівкові 
(Prunellidae). Один з видів політипного роду; 
один з 3-х видів у фауні України

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

ареал виду та його поширення в Україні
Гори Центральної і Пд. Європи, пн. части-
на Азії. В Україні трапляється в Карпатах  
у межах Івано-Франківської та Закарпатської 
обл. Достовірно гніздиться на Чорногорі (гг. 
Петрос, Говерла, Брецкул, Данциш, Туркул, 
Шпиці, Ребра, Гутин Томнатик, Бребенес-
ку, Менчул, Піп Іван), Свидовці (гг. Близни-
ці, Герешаска), Марамороші (г. Піп Іван) та  
в Ґорґанах (г. Добушанка). Можливо, гніз-
диться на інших вершинах Ґорґан (гг.Мед-
вежик, Хом’як, Сивуля, Попадя, Аршиця) та 
у Гринявах.

Чисельність і причини її зміни
Популяція виду в Українських Карпатах скла-
дає 190 пар, з яких більше 60% гніздиться у 
Чорногорі. Чисельність виду у Європі оціню-
ють більше ніж у 100 тис. пар, і вона наразі 
стабільна. Причини зміни чисельності: не-
сприятливі погодні умови, випасання худо-
би у місцях гніздування, фактор непокою. 

особливості біології та наукове значення
Осілий птах, взимку здійснює вертикаль-
ні кочівлі, спускається у долини. Заселяє 
кам’янисті урвища і розсипи, вершини гір 
з окремими виходами гірських порід у су-
бальпійському і альпійському поясах у меж-
ах висот 1600–2060 м н. р. м. До розмно-
ження приступає у кінці травня — червні, в 
залежності від сходження снігу на гніздових 

ділянках. При загибелі перших кладок бу-
вають повторні. Гніздиться окремими пара-
ми, рідше невеликими групами. Гнізда роз-
міщує у важкодоступних місцях на скелях  
у тріщинах або під камінням, кущами, будує 
зі стебел рослин, моху, корінців, лишайників, 
пір’я. Насиджує кладку самка, 14–16 днів.  
У кладці 3–5, в середньому 4 яйця. Найчас-
тіше виживає 2–3 пташенят. Пташенята за-
лишають гніздо у віці двох тижнів. Статева 
зрілість настає на другому році життя. Жи-
виться комахами і павуками, рідше іншими 
дрібними безхребетними, а також ягодами  
і насінням рослин.

Морфологічні ознаки
Довжина тіла — 18 см, маса — близько 40 г. 

У дорослого птаха голова і шия сірі, спина 
сірувато-бура з темними поздовжніми рис-
ками; на горлі темні та білі поперечні смуги; 
груди, черево і боки тулуба руді зі світлими 
смугами, махові пера чорні, стернові пера 
бурі з білою облямівкою, дзьоб темно-бурий 
з жовтою основою, ноги бурі. У молодого 
птаха низ рудуватий з темними плямами.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Вид включено у Додаток ІІ Бернської конвен-
ції. ЧКУ (1994). Охороняється у Карпатсько-
му БЗ, ПЗ «Ґорґани» та Карпатському НПП. 
Для охорони виду потрібно заборонити ви-
пасання худоби у місцях гніздування.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає. 

Господарське та комерційне значення 
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Талпош, 1977; Пекло, 1994; Годованець, 2000; 
European bird populations..., 2004.

Автор: Б.Й. Годованець
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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оЧереТянка ПрУдка
Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Горобцеподіб-
ні (Passeriformes), родина — Кропив’янкові 
(Sylviidae). Монотипний вид політипного роду; 
один з 7-ми видів у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий. 

ареал виду та його поширення в Україні
Сучасний гніздовий ареал охоплює Централь-
ну та Сх. Європу. Існує гніздове угруповання  
у Зх. Сибіру. Протягом ХХ ст. перестала гнізди-
тися в Зх. Європі і катастрофічно скоротила чи-
сельність в Центральній Європі. Місця зимівлі 
у Зх. Африці на пд. від Сахари. В Україні зараз 
гніздиться у Волинській, Рівненській, Київській 
і Чернігівській обл. Раніше гніздилася у бас. 
Пд. Бугу (Вінницька, Хмельницька обл.) та Хар-
ківській, Полтавській і Львівській обл.

Чисельність і причини її зміни
Світова популяція 12–20 тис. самців. Ще 40–50 
років тому в Україні оселялось в 4–5 разів біль-
ше птахів, ніж тепер. Загальна чисельність зараз 
оцінюється в 3,5–4,1 тис. самців (тобто, 15–20% 
світової популяції). В Україні виділяються два по-
пуляційні угруповання: прип’ятське (3–3,5 тис. 
самців), яке локалізоване в основному в пн. час-
тині Волинської обл. та деснянсько-дніпровське 
(500–600), що охоплює Чернігівську та Київську 
обл. Щільність гніздування сягає 1–2 самців на 
га. Причини зміни чисельності: втручання лю-
дини у природні процеси болотних систем, яке 
порушує гідрологічний режим. Критичною є 
трансформація гніздових біотопів. 

особливості біології та наукове значення
Репродуктивний період: травень-липень. Гніз-
диться у вологих біотопах з постійним рівнем 
води в межах від 1 до 10 см, де рослинний по-

крив не щільний і не високий. Частіше це ни-
зинні болота, розташовані в заплавах невелич-
ких річок Полісся та частково Лісостепу. Гнізда 
будує на купинах під сухою осокою. Кладка 
містить 4–6 яєць. Осіння міграція починаєть-
ся у кінці липня — на початку серпня. Птахи 
прип’ятської популяції до р-нів зимівлі летять 
через Польщу, Німеччину, Францію, Іспанію, а 
далі вздовж атлантичного узбережжя Африки. 
Раціон складається в основному з членисто-
ногих, що поширені у низинних болотах.

Морфологічні ознаки
Довжина тіла: близько 125 мм; довжина кри-
ла: 59–68 мм; маса тіла: 10–13 г. Забарвлення 
рудувате-буре з темною строкатістю; посере-
дині голови проходить поздовжня світла смуга. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Збереження всіх місць гніздування на території 
України; обов’язково, щоб всі вони були вклю-
чені до ПЗФ держави. Проведення ренатуралі-
зації осушених боліт, де раніше гніздилися пта-
хи. На глобальному рівні вид належить до кате-
горії «Вразливий» у Червоному переліку видів, 
яким загрожує зникнення, Міжнародної спілки 
охорони природи (IUCN). На європейському 
рівні категорія SPEC 1 (глобально вразливий 
вид). Додаток І Директиви Ради Європи, щодо 
охорони птахів, Додаток І і Додаток ІІ Боннської 
конвенції, Додаток ІІ Бернської конвенції.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Сомов, 1897; Бурчак-Абрамович, 1935; Воинственский, 
1950; Страутман, 1963; Гаврись, Полуда, Землянских, 
1996; Aquatic Warbler Conservation Team, 1999; Schulze-
Hagen et al., 1999; Полуда, 2000; Полуда и др., 2001.

Автор: А.М. Полуда
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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золоТоМУШка 
ЧервоноЧУБа
Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)
Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Горобцеподіб-
ні (Passeriformes), родина —  Золотомушкові 
(Regulidae). Один з 5-ти видів роду; один з 2-х 
видів роду у фауні України. Гніздиться номіна-
тивний підвид. Для Гірського Криму описаний 
ендемічний підвид — R .i. tauricus.

Природоохоронний статус виду
Неоцінений.

ареал виду та його поширення в Україні
Гніздовий ареал — Пн. Африки, більшість тери-
торії Європи, Мала Азія. В Україні гніздиться в 
гірських місцевостях Карпат та Криму, локаль-
но трапляється на Зх. Поліссі. Відомі зальоти в 
різні р-ни України (Одеська, Херсонська, Чер-
нівецька, Львівська, Київська обл.).

Чисельність і причини її зміни
Більш 90% світової популяції знаходиться 
в Європі (3,3–6,7 тис. пар), де статус виду — 
сприятливий, стан більшості європейських 
популяцій стабільний. В Україні поширений 
локально. Загальна чисельність оцінюється в 
400 пар, у Карпатах не відома, в Криму низь-
ка (150–200 пар). У Криму навесні самці, що 
співають, трапляються через 150–200 м один 
від одного (в лісах), у парках м. Ялта — 5–6 на 
20 га, у Карпатах — до 2–3 на100–1000 га гніз-
допридатних біотопів. Негативні чинники: 
зростання об’ємів лісогосподарських робіт у 
гніздовий період, зменшення площі старих 
лісів, порушення ярусності, зростання площ 
монокультур, яких вид уникає.

особливості біології та наукове значення
Гніздовий перелітний птах, у Криму трапляєть-
ся і взимку. У Криму обирає гірські хвойні ліси, 
а також лісопарки і парки, у Карпатах — міша-

ні ялицево-букові та смереково-букові ліси, на 
Зх. Поліссі — старі сосняки. У періоди міграцій 
трапляється у степовій та лісостеповій зонах. 
Гніздовий період у Криму з кінця лютого, у 
Карпатах — з кінця квітня. Протягом року два 
виводки (1-й — у травні–червні, 2-й — червні–
серпні). У кладці 7–11 яєць. Будує гніздо та на-
сиджує кладку (14–16 днів) самка. Пташенята 
вилітають через 15–16 днів після вилуплення. 
Живиться переважно комахами. 

Морфологічні ознаки
Дуже дрібний птах:  довжина  тіла — 9 см,  
маса — 4–6,5 г. Оперення верху оливково-
зелене, низу — білувате з легким бурим відтін-
ком. У самця на тім’ї жовто-гарячо-червона пля-
ма, яка окреслена спереду і з боків чорним; над 

оком біла «брова»; через очі проходять чорни 
смуги. У самки «шапочка» жовта, а у молодих її 
нема.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Внесено в перелік Бернської конвенції (Додаток 
ІІ). ЧКУ (1994). Охороняється у Карпатському БЗ, 
Кримському ПЗ, Ялтинському гірсько-лісовому, 
ПЗ «Мис Март’ян», «Ґорґани». Нез’ясований 
статус в Ужанському, Карпатському, Шацькому 
НПП. В Україні вивчений недостатньо, для збе-
реження виду необхідна спеціальна програма.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Волянський, 1927; Пузанов, Назаренко, 1962; Кос-
тин Ю., 1972, 1983; Степанян, 1978; Смогоржевскй, 
1989; Корзюков, 1991; Андрющенко и др, 1993; 
Бескаравайный, 1996; Marchant, Firecrest, 1997; Кос-
тин С., 1999, 2000; Костин, Бескаравайный, 1999; 
Форманюк и др., 2000; Редькин, 2001, 2003; Костин, 
Тарина, 2002; Birds in Europe..., 2004.

Автори: С.Ю. Костін, І.М. Горбань
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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Cкеляр сТрокаТий
Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766)

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Горобцепо-
дібні (Passeriformes), родина Мухоловкові 
— Muscicapidae. Один з видів політипного 
роду; один з двох видів у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Пд. Європа, Кавказ, Пд.-зх. та Центральна 
Азія, Пн. Африка. В Україні гніздиться в Гір-
ському Криму та Карпатах. До ср. ХХ ст. спо-
радично гніздився в Пд.-зх. Україні та Пра-
вобережному Лісостепу — на сх. до Києва. 
Відомі зальоти в інші р-ни України.

Чисельність і причини її зміни
Кримська популяція — близько 100 гніздо-
вих пар, карпатської — 750–800. Європей-
ська популяція нараховує від 100 до 320 тис. 
пар, що становить 25–49% глобальної попу-
ляції. Чисельність незначно скорочується. 
Зниження чисельності спричиняє зникнення 
гніздових біотопів на безлісих схилах внаслі-
док відновлення деревної та чагарниковою 
рослинності, зростання антропогенного (в 
т.ч. рекреаційного) навантаження на гніздо-
ві біотопи. 

особливості біології та наукове значення
В Криму трапляється переважно на 
кам’янистих гірських плато та схилах, у 
Карпатах — на найвищих полонинах з 
кам’яними розсипами та урвищами. Прилі-
тає у квітні. Гніздо влаштовує в нішах та на 

карнизах скель. Відкладання яєць у травні-
червні. Кладка з 4–5 (рідко 6) яєць. Насиджує 
самка 14–15 діб. Може мати 2 кладки на рік. 
Відлітає в кінці серпня — вересні. Характер 
живлення: комахи, дрібні молюски та інші 
безхребетні, дрібні ящірки.

Морфологічні ознаки
Довжина тіла — 180–192 мм, маса тіла — 43–
63 г. Самець має сірувато-синє забарвлення 
верхньої частини спини, потилиці, голови, 
шиї, горла та вола. На спині велика біла пля-
ма. Черево та хвіст яскраво-іржасто-руді. 
У самки спина та крила темно-бурі зі світлою 
строкатістю, голова світло-бура, черево має 
значну світло-вохристу, іржаву та буру стро-
катість, хвіст іржасто-рудий.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Охороняється у заповідниках: Кримському, 
Ялтинському гірсько-лісовому, Карадазько-
му, «Ґорґани» та Карпатському НПП. Занесе-
но до ЧКУ (1994), входить до переліку видів 
Бернської конвенції (Додаток ІІ). 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Страутман, 1963; Владышевский, 1968; Костин, 
1983; Snow, Perrins, 1998; Birds in Europe, 2004; 
Цвелых, Клестов, Осипова, 2007.

Автори: Б.А. Аппак, М.М. Бескаравайний,
І.М. Горбань, О.М. Цвелих

Малюнок: І.І. Землянських

 — область гніздування
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синиця Біла 
Parus cyanus Pallas, 1770

Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Горобцеподібні 
(Passeriformes), родина — Синицеві (Paridae). 
Один з 7-ми видів роду у фауні України, один 
з 3-х або 7-ми підвидів політипного виду.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Гніздовий ареал охоплює пд. лісової, лісо-
степову і частково степову смуги Сх. Європи, 
пд. р-ни Зх. та Сх. Сибіру, Памір, Тянь-Шань, 
Далекий Схід; в Україні гніздиться в середній 
течії Прип’яті та Стоходу.

Чисельність і причини її зміни
В Україні 5–8 гніздових пар. У 2001 р., біля с. 
Сваловичів гніздилися 3 пари, у 2002 р. — 
3–4, у 2004 — 9, у 2005 — 7, у 2006 — 9–10; 
по 1 парі біля с. Малої Глуші — у 2001 р.; біля 
с. Омит — у 2004 р. У Росії, Білорусі, Україні у 
1970–1990 рр. до 2,9 тис. пар. У 1990–2000 рр. 
популяція у Білорусі й Україні стабільна. Іс-
нують усі ризики, характерні для малих по-
пуляцій і тих, що знаходяться на межі ареа-
лу; дуже вразливий через малу чисельність. 

особливості біології та наукове значення
Малочисельний гніздовий і кочовий вид. За-
селяє ділянки вологих лісів і чагарники по-
близу боліт. Гнізда в дуплах дерев, нішах ста-

рих будівель. Гніздиться у травні-червні. У 
кладці 10–12 яєць. Насиджування 13–14 діб. 
Гніздова біологія виду в Україні не достатньо 
вивчена. Раціон: дрібні комахи та павуки, 
взимку — ще й насіння рослин.

Морфологічні ознаки
Довжина тіла — близько 14 см, маса птахів 
в межах 12,5–15,5 г. У дорослих голова біла; 
вуздечка, смуга на потилиці, і ті, які окрес-
люють щоки, синювато-чорні; спина, плечі, 
поперек сірі; на темно-синіх верхніх покрив-
них перах крила біла смуга; надхвістя і низ 
білі; махові пера бурі з домішкою білого і 
синього кольорів; середня пара стернових 
пер синя, крайня пара — біла, інші — сині з 
білою кінцевою частиною; дзьоб і ноги сірі.  

У молодих білі частини оперення з сірим або 
бурим відтінком, темні — буруваті.

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Захищений Бернською конвенцією (Додаток 
ІI). Згідно європейської природоохоронної 
значимості — категорія Non-SPEC, статус 
Безпечний (Secure). У Білорусі та Росії зане-
сений у Червону книгу. В Україні охороня-
ється в НПП «Прип’ять–Стохід». Потрібно 
детальніше вивчити біотопи, гніздування 
та місця зимівлі; розробити рекомендації з 
охорони виду; вивішувати дуплянки.

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
За літературними даними, може займати 
штучні гніздівлі.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації
Dzieduszycki, 1880, 1895; Герхнер, 1928; Грабар, 
1931; Dunajewski, 1938; Страутман, 1963; Никифо-
ров, Яминский, Шкляров, 1989; Степанян, 1990; 
Рябицев, 2002; Шидловский, Полуда и др., 2002;  
Birds in Europe, 2004. 

Автор: І.В. Шидловський
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування
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вівсянка 
ЧорноГолова
Emberiza melanocephala Scopoli, 1769
Таксономічна належність
Клас — Птахи (Aves), ряд — Горобцеподіб-
ні (Passeriformes), родина  — Вівсяникові 
(Emberizidae). Один з 37-ми видів роду; один 
з 16-ти видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

ареал виду та його поширення в Україні
Від пд. частини Європи до зх. узбережжя Каспію. 
До 1950 рр. обл. гніздування в Україні простяга-
лася вузькою смугою від пд.-сх. кордонів Луган-
ської та Донецької обл. вздовж Пн. Приазов ’я 
на зх. до «Асканії-Нова». Спорадично гніздився 
на пд. сх. Керченського п-ову. Сучасний ареал в 
Криму охоплює весь Керченський п-в. Спостері-
гається подальша тенденція просування виду в 
передгір’я Криму. Окремі пари та територіальні 
самці відмічені на узбережжі Молочного лима-
ну, на пн. Арабатської стрілки, в ок. м. Таврійська 
(Херсонська обл.) та в Степовому Криму. 

Чисельність і причини її зміни
У Європі — близько 2,8 тис. пар, в 1970–1990 рр.  
спостерігалося значне скорочення. В Україні, 
до середини 1970 рр. чисельність на Керчен-
ському п-ві сягала, можливо, декількох десят-
ків пар, а на початку ХХІ ст. — 150–200 пар. У 
Пн. Приазов’ї чисельність різко скороти лась  
до 50–200 пар. У Луганській обл. до початку 
1990-х рр. нараховувалось близько 20 пар, 
нині гніздяться поодинокі пари. Розширенню 
ареалу та зростанню чисельності виду в Кри-
му сприяє погіршення культури землеробства 
та зменшення масштабів тваринництва. У Пн. 
Приазов’ї скорочення чисельності в 1980–1990 
рр. пов’язане з розвитком сільського господар-
ства та будівництвом пансіонатів що призвело 
до знищення природних біотопів.

особливості біології та наукове значення
Трапляється у відкритих сухих степах, на зсув-
них схилах морських берегів. Тримається серед 
високої рудеральної рослинності, молодих по-
лезахисних лісосмугах та чагарниках. У місцях 
гніздування з’являються в квіті–травні. Гнізда 
розташовуються в кущах та заростях трав’яних 
рослин. У кладці 2–7, частіше 4–5 яєць. Наси-
джує самка протягом 14–16 днів. Пташенята за-
лишають гніздо у віці приблизно 12 діб. Відліт 
у липні–серпні. Живиться зерном культурних 
рослих, насінням бур’янів та комахами.

Морфологічні ознаки
Довжина тіла — близько 17 см, маса тіла — 25–
33 г. Дорослий самець у шлюбному вбранні: 
голова чорна; задня частина шиї, спина, малі 

покривні пера верху крил, поперек і надхвіс-
тя каштаново-руді; горло і решта нижньої час-
тини тулуба яскраво-жовті; дзьоб сірий; ноги 
бурі. Доросла самка зверху бурувато-сіра, на 
спині рудий відтінок і темні плями, поперек і 
надхвістя жовтуваті або рудуваті; низ жовту-
ватий. Молодий птах подібний до самки, але 
в оперенні переважає вохристий відтінок. 

режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Занесено до Бернської конвенції (Додаток ІІ). 
ЧКУ (1994). Охороняється в Луганському та 
Опукському ПЗ, РЛП «Меотида». Необхідно 
запобігати знищенню природних біоценозів, 
придатних для гніздування виду. 

розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Відомостей немає.

основні джерела інформації 
Спангенберг, Судиловская, 1954; Степанян, 1978; 
Костин, 1983; Cramp S. (ed.), 1994; Кинда, Гринченко, 
2002; Кинда и др., 2003.

Автори: В.В. Кінда, О.І. Бронсков
Малюнок: І.І. Землянських

 — місця гніздування



ЇЖАК ВУХАТИЙ 
Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Комахоїдні  
(Insectivora), родина — Їжакові (Erinaceidae). 
Один з 2-х видів роду, єдиний вид роду  
в фауні України.

Природоохоронний статус виду 
Зникаючий.

Ареал виду та його поширення в Україні 
Степи і напівпустелі Євразії (сх. Передкав-
каззя, Закавказзя, Середня, Центральна і Пе-
редня Азія, Казахстан та Індія) і Пн. Африки. 
Знахідки в Україні відомі з Луганщини і До-
неччини. 

Чисельність і причини її зміни 
Ймовірно, чисельність виду в Україні не пе-
ревищує кілька десятків особин, проте ніко-
ли не була високою. За останні 20 років ві-
домо лише одна достовірна знахідка в окол. 
Луганська та по одній неперевіреній знахід-
ці на Луганщині і Донеччині. Серед причини 
зміни чисельності — деградація степових 
екосистем, засадження ділянок псамофітно-
го степу монокультурами сосни, поширення 
їжака білочеревого, тиск хижаків (лисиці, 
бродячі пси).

Особливості біології та наукове значення 
Степові місцини, особливо ділянки псамо-
фітного степу, деградовані пасовища, схили 
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ярів, крейдяні відслонення. Веде сутінково-
нічний спосіб життя. В якості житла викорис-
товує нори, купи хмизу і бур’яну. Для тимча-
сових схованок використовує ямки в землі, 
щілини серед каміння. Характерна сплячка, 
яка триває з кінця жовтня до середини бе-
резня. Парування у квітні, у виводку 3–8 ма-
лят. Статева зрілість після року життя.

Морфологічні ознаки
На відміну від їжака білочеревого, розміри 
малі: довжина тіла 13–23 см, довжина задньої 
ступні не перевищує 4 см (29–39 мм), поза-
як вушниця не коротша від 3 см (29–48 мм) 
і, прикладена до щоки, сягає за око; голки на 
спині до 22 мм; хутро м’яке і світле, знизу бі-
ляве, з боків і на голові сіро-рудувате.

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Вид був занесений до 1-2 видань ЧКУ, за остан-
нім зведенням МСОП має категорію LC. Охоро-
на в Луганському та Українському степовому 
ПЗ не дозволила зберегти вид на їх теренах. 
Відновлення популяцій можливе через роз-
ведення в неволі та випуск у мало порушені 
місця колишнього і сучасного мешкання. 

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Зловлені вагітні самиці народжували та ви-
годовували малят в неволі. У зоопарках (зо-
крема, у Київському зоопарку) вухаті їжаки 
добре розмножуються і щорічно народжу-
ють малят. 

Господарське та комерційне значення 
Не має.

Основні джерела інформації 
Абелєнцев, Підоплічко, 1956; Крижанівський, 
1994; Сиренко, Мартынов, 1998; Загороднюк та ін., 
1999; Кондратенко, Джос, 2004; Загороднюк, Ко-
робченко, 2008; Тараненко та ін., 2008; Шевченко, 
2008.

Автори: О.В. Кондратенко, І.В. Загороднюк
Фото: М.М.Балацький
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Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Вид включено до Червоного списку МСОП та 
Європейського червоного списку як вразли-
вий вид (VU), до Конвенції про охорону ди-
кої флори і фауни та природних середовищ 
існування в Європі (Берн, 1979) (Додаток ІІ), 
а також до двох видань ЧКУ (1980, 1994) як 
зникаючий вид. Охороняється на території 
Сеймського регіонального ландшафтного 
парку. Необхідний моніторинг за станом 
популяції хохулі та запровадження комп-
лексу заходів щодо оптимізації та охорони 
річкових заплав, де зустрічається цей вид,  
а в перспективі — організація спеціалізова-
них хохулевих заказників.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Розводять на хохулевих фермах.

Господарське та комерційне значення
В минулому промисловий вид.

Основні джерела інформації 
Абелєнцев та ін., 1956; Бородин, 1963; Мерзликин, 
1998; Загороднюк, 2002; Скоробогатов и др., 2002; 
Мерзлікін, Мішта, 2008.

Автори: А.В. Мішта, І.Р. Мерзлікін
Фото: І. Шпиленок

у випадках, коли водойма стає непридатною 
для життя. Всеїдна. Статевої зрілості досягає 
наступного року після народження у віці 
9–10 місяців. Моногамна. Розмножується 
1–2 рази на рік. У виводку 1–6 малюків (най-
частіше 3–4).

Морфологічні ознаки
Тіло — 18–23 см; мускулистий, сплющений 
з боків хвіст майже дорівнює довжині тіла і 
має кіль з жорсткого волосся. Голова закінчу-
ється рухливим хоботком. Очі та вуха — ма-
ленькі. Хутро м’яке та густе, має властивість 
не змочуватись водою. Між пальцями — 
плавальні перетинки. Забарвлення спини 
коричневе, нижня частина тіла білувато-сіра 
зі сріблястим відтінком.

ХОХУля РУсьКА
Desmana moschata (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Комахоїд-
ні (Insectivora), родина — Кротові (Talpidae). 
Єдиний вид роду.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

Ареал виду та його поширення в Україні 
Вузький ендемік лісової та лісостепової 
зон Сх. Європи. Населяє бас. Волги, Дону, 
Дніпра, Уралу та Обі. Ареал реліктовий. На 
Україні дніпровська популяція проіснувала 
до початку минулого століття, донська — до 
1960-х рр. З 1970-х рр. хохулю регулярно 
відмічають у верхній течії р. Сейм (Сумська 
обл.), звідки вона за рахунок міграції із сусід-
ньої Курської обл. (Росія) розселилася вниз 
за течією майже на 200 км.

Чисельність і причини її зміни
Сеймська популяція хохулі знаходиться  
в пригніченому стані. За результатами об-
ліків 2000–2002 рр. чисельність виду стано-
вить 300–500 ос. Причини зміни чисельності: 
загрожуючі фактори: бракон’єрство, дегра-
дація місць мешкання внаслідок діяльності 
людини (гідробудівництво, вирубування 
лісів, оранка та осушення заплавних угідь, 
випас худоби, забруднення водойм) та пору-
шення гідрологічного режиму водойм через 
природні катаклізми. 

Особливості біології та наукове значення 
Оселяється у заплавах, старицях, озерах, 
ставках, меліоративних каналах з відкритим 
дзеркалом води і густою прибережною рос-
линністю. Кочує під час весняних паводків та 
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БілОзУБКА ВелИКА
Crocidura leucodon (Hermann, 1780)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Комахо-
їдні (Insectivora), родина — Землерийкові 
(Sorecidae). Один з приблизно 174-х видів 
роду, один з 2-х видів фауни України.

Природоохоронний статус виду
Недостатньо відомий. 

Ареал виду та його поширення в Україні
Вид з великим середземноморським ареа-
лом. Центральна і Пн. Європа, Передня Азія, 
Кавказ. Ще 50 років тому вся Україна. Зараз 
зустрічається  на пд. в Херсонській обл. і АР 
Крим, а також на зх. в Волинській, Львівській, 
Івано-Франківській, Чернівецькій і Закарпат-
ській обл.

Чисельність і причини її зміни
Ще в 1950-х рр. у виловах дрібних ссавців  
в середньому по Україні становив біля 1%. За-
раз білозубка велика досить численна лише 
в Криму (особливо на Керченському півост-
рові та на окремих ділянках гір і передгір’їв), 
де може становити значну частку виловів 
дрібних ссавців. В цілинному степу Асканія-
Нова вид звичайний під час осіннього під-
йому чисельності. В Чорноморському  запо-
віднику теж трапляється досить часто. В зх.  
областях останнім часом лише поодинокі 
знахідки. З інших областей України за остан-
ні 30 років достовірних повідомлень немає. 
Причини зміни чисельності: не з’ясовані, 
імовірніше за все — це руйнування  місць 
придатних для існування.

Особливості біології та наукове значення
Білозубка велика активна протягом року, 
веде наземний спосіб життя. За характером 
живлення типовий комахоїдний звір (прямо-
крилі, жуки, метелики, їх личинки і лялечки), 
що веде нічний і сутінковий спосіб життя. 
Вид відкритих ландшафтів, особливо цілин-
них степових ділянок. Розмноження триває 
протягом теплої пори року. В приплоді 5–10 
малят. Вид — індикатор певних біотопів.

Морфологічні ознаки
Довжина тіла — 5,5–7,3 см, хвоста —  
2,7–4 см. Верх буруватий, низ чисто-білий, 
різко відмежований від боків. Хвіст знизу 
світліше, ніж зверху. Хвіст покритий рівним 
хутром, з якого виступають окремі подовже-

ні волоски. Зуби білі, вуха помітно виступа-
ють із хутра. 

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Вид занесений до Червоного списку МСОП, 
та, як вид, що підлягає охороні, до Бернської 
конвенції. Зберігається в БЗ «Асканія-Нова» 
та Чорноморському, заповідниках і заказни-
ках АР Крим.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Гоподарське та комерційне значення.
Не має.

Основні джерела інформації
Абелєнцев та ін.,1956; Абелєнцев, Підоплічко, По-
пов, 1956; Вестник зоологи, 1996; Кондратенко, 
2003; Кондратенко, 2003.

Автор: С.В. Межжерін
Фото: H. Willcox
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чорно-сіре, мало контрастує з забарвлен-
ням нижньої сторони тіла. Лапи білуваті.

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Вид занесено до ЧКУ (1994) (ІV категорія) і як 
вид, що підлягає охороні, внесено до Берн-
ської конвенції. Охороняється на території 
БЗ Карпатського, НПП Карпатського і «Сине-
вир», ПЗ «Ґорґани». 

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Не здійснювалися.

Господарське та комерційне значення 
Не має.

Основні джерела інформації
Абелєнцев та ін., 1956; Долгов, 1985; Niethammer, 
Krapp, 1990; Мішта, 2008. Особисте повідомлення: 
Киселюк.

Автор: А.В. Мішта
Фото: H. Willcox

мінням та корінням дерев. Будує гнізда (діа-
метр 10–16 мм) з минулорічної трави, моху 
та листя на стеблах рослин. Активна протя-
гом року. Основу їжі складають безхребетні 
(членистоногі — 60% усієї здобичі, дощові 
черви, дрібні молюски), а також дрібні хре-
бетні (жаби, ссавці). Кількість їжі, яку з’їдає 
за добу одна особина, становить приблизно 
120% її маси. Розмножується 2 рази на рік.  
У приплоді 3–8 (найчастіше 5) дитинчат.

Морфологічні ознаки
Землерийка середніх для роду розмірів, дов-
жина тіла 6–8 см. Хвіст довгий, майже дорів-
нює довжині тіла, знизу світлий. Як і у інших 
представників роду голова закінчується хо-
ботком. Забарвлення хутра на спині темне, 

БУРОзУБКА 
АльПіЙсьКА 
Sorex alpinus (Schinz, 1837)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Комахо-
їдні (Insectivora), родина — Землерийкові 
(Soricidae). Один з 77-ми видів роду; один  
з 5-ти видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні 
Ендемік гірських районів Зх. та Центральної 
Європи. Має реліктовий ареал. В Україні: 
лісовий та субальпійський пояс Карпат (від 
400 до 2000 м н.р.м.). Адм. регіони: Ів, Зк.
 
Чисельність і причини її зміни 
Невисока, але відносно стабільна. У відловах 
трапляється в 3–4 рази рідше за звичайну 
бурозубку, Sorex araneus. Частка у відловах 
не перевищує 2,6%. Причини зміни чисель-
ності: головний загрожуючий фактор — руй-
нування місць мешкання. 

Особливості біології та наукове значення 
Віддає перевагу прохолодним зволоженим 
місцям перебування: кам’янистим берегам 
річок, потоків і струмків у хвойних, мішаних 
та широколистяних лісах. У субальпійсько-
му поясі населяє трав’яну підстилку, вкриті 
мохом береги струмків. Має сховища під ка-
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Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Вид занесений до ЧКУ (1994) з надан-
ням охоронної категорії ІІІ (ІV для N. a. 
mokrzheckii). Також занесений до Червоно-
го списку МСОП і як вид, що підлягає охоро-
ні, включено до Бернської конвенції. Охо-
роняється на території БЗ Карпатського, 
Чорноморського та Дунайського, ПЗ Крим-
ського та Рівненського, НПП Карпатського, 
Шацького, Деснянсько-Старогутського та 
«Синевир». Потребує виявлення та охоро-
ни місць мешкання та контролю над рів-
нем забруднення середовища.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарске та комерційне значення 
Не має.

Основні джерела інформації
Абеленцев, Підоплічко, 1956; Абеленцев, 1967; 
Niethammer, Krapp, 1990; Федорченко, 1992; Кисе-
люк, 2002; Мішта, 2003, 2008; Товпинець, Євстаф’єв, 
2008.

Автор: А.В. Мішта
Фото: А.В. Мішта

то заросли трав’янистою рослинністю, 
деревами та кущами. Живиться навколо-
водною мезофауною (черви, молюски, ра-
коподібні, комахи, личинки) та дрібними 
хребетними. Статевої зрілості досягає на 
першому році життя. У приплоді 2–5 ма-
лят. 

Морфологічні ознаки
Характерне двоколірне забарвлення ху-
тра: сріблясто-чорне на спині та світле на 
черевці. Довжина тіла до 6–9 см, хвоста — 
4–6 cм. Від близького виду, кутори вели-
кої, відрізняється меншими загальними 
розмірами, меншим розвитком кіля на 
нижньому боці хвоста та менш розвине-
ними плавальними оторочками на лапах. 

КУТОРА МАлА
Neomys anomalus (Cabrera, 1907)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Комахо-
їдні (Insectivora), родина — Землерийкові 
(Soricidae). Один з 3-х видів роду; один з 2-х 
видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні 
Реліктовий. Включає гірські обл. Європи з 
помірним кліматом, а також зону широко-
листяних лісів: від Португалії на зх. до пд.-зх. 
обл. європейської частини Росії на сх., на 
пд. — до пн. регіонів Малої Азії. На пн. ся-
гає пн. сх. Польщі. На території України вид 
поширений в лісовій та лісостеповій зонах 
Правобережжя, в плавнях Дніпра та Дунаю, 
в Кримських горах; на Лівобережжі — спо-
радично в лісостеповій зоні. Адм. регіони: 
Кв, Лг, См, Пл, Хк.

Чисельність і причини її зміни 
В типових біотопах чисельність підтримуєть-
ся на досить низькому рівні (не перевищує 
1–2 особини на 100 пастко-діб, звичайно до 
0,5). Частка у відловах — до 1,5%. Відмічена 
тенденція до скорочення чисельності виду. 
Вразливість виду пов’язана зі специфікою 
місць мешкання і харчовою спеціалізацією.  
Причини зміни чисельності: трансформація 
місць мешкання (в результаті порушення 
гідрологічного режиму водойм, вирубуван-
ня дерев, тощо), а також забруднення води 
та узбережних ділянок.

Особливості біології та наукове значення 
Населяє берегові ділянки водойм, які гус-
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ПіДКОВОНіс МАлИЙ 
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Рукокри-
лі (Chiroptera), родина — Підковоносові 
(Rhinolophidae). Один з 77-ми видів роду, 
один з 2-х видів роду в фауні України.

Природоохоронний статус виду 
Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні 
Пов’язаний з гірськими та височинними 
районами, часто з карстовим рельєфом. 
Поширений на більшій частині Європи, Пн. 
Африки, Кавказу і на сх. до Центральної Азії. 
В Україні поширений у прикарпатських об-
ластях, Поділлі, Придністров’ї, Криму. 

Чисельність і причини її зміни 
Складає близько 2–3 тис. особин і при оцін-
ках частки виду у відловах має тенденцію до 
зростання. Завдяки осілості та відкритому 
розташуванню особин у підземних сховищах 
цей вид при зимових обліках кажанів реє-
струють найчастіше, і його частка складає 
10–70%. Причини зміни чисельності: руйну-
вання природних підземель і освоєння ви-
дом штучно створених підземель (штольні, 
каменоломні). 

Особливості біології та наукове значення 
Найчастіше вид реєструють у стані гіберна-
ції, і більшість знахідок відноситься до під-
земних порожнин (печери, гроти, камено-
ломні, тунелі) або скельних відслонень. Осі-
лий, здійснює лише локальні сезонні міграції 
(до 100 км). Виводкові колонії влаштовує 

теплих сховищах: гротах, горищах, під мос-
тами. Політ швидкий і маневрений. Полює 
на галявинах, узліссях, садах, переважно на 
двокрилих і дрібних лускокрилих. Статевоз-
рілим стає на 2-й рік життя, плодить раз на 
рік по 1 малечі. Живе до 17 років.

Морфологічні ознаки
Має типові для роду Rhinolophus ознаки: го-
строверхівкові вуха, розвинений комплекс 
носових утворів (підкова, сідло, ланцет), у 
спокої обгорнені крилами, хутро кремового 
відтінку. Розміри малі, довжина передпліччя 
35–41 мм. Носовий листок з тупим і корот-
ким (прямокутним) верхнім виступом сідла. 
Сідло рівномірно і виразно звужується до 
верху. 

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Вид був занесений до двох видань ЧКУ (1980, 
1996), за останнім зведенням МСОП має ка-
тегорію LC. Внесений до додатку ІІ Бернської 
конвенції, угоди EUROBATS, Боннської кон-
венції. Охороняється в заповідниках Карпат-
ського регіону, Поділля і Криму. Ефективна 
охорона може бути досягнута при створенні 
великих заповідних масивів у карстових ра-
йонах та охороні самих підземель. 

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Дуже вимогливий до умов утримання вид, 
надзвичайно вразливий до чинника непо-
кою.

Господарське та комерційне значення 
Не має.

Основні джерела інформації 
Волох, Крочко, 1994; Zagorodniuk, 1999; 
Zagorodniuk et al., 2000; Дулицкий, 2001; Загоро-
днюк, Годлевська, 2001; Тищенко та ін., 2005; Год-
левская та ін., 2009.

Автори: І.В. Загороднюк, А.І. Дулицький
Фото: О.В. Годлевська
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ПіДКОВОНіс ВелИКИЙ
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Рукокри-
лі (Chiroptera), родина — Підковоносові 
(Rhinolophidae). Рід нараховує 77 видів. Один 
з 2-х видів роду та родини у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні
Від пд. Британії та пн. Африки, через пд.-зх. та 
пд. Європу, Кавказ, Малу, Середню та Захід-
ну Азію до Японських островів. В Україні — 
в Криму та Закарпатті (поза межами цих ре-
гіонів відома лише одна реєстрація).

Чисельність і причини її зміни
В регіонах свого поширення вид є відносно 
звичайним. Є одним з домінантів печерних 
скупчень кажанів в Криму та Закарпатті. 
Причинами скорочення чисельності є непо-
коєння у сховищах, пряме знищення, руйну-
вання сховищ, скорочення кормової бази.

Особливості біології та наукове значення
В якості літніх сховищ використовує різні 
підземелля (каменоломні, теплі печери, гро-
ти, тунелі) та просторі горища. Самки форму-
ють виводкові колонії кількістю до кількох 
сотень особин. Народження припадає на 
червень–липень. Льотними молоді стають 
у віці 3–4 тижнів. Парування відбувається 
восени. Під час гібернації використовують 
виключно підземні сховища з відносно ви-
сокими показниками температури. Зимові 

скупчення можуть нараховувати до декіль-
кох сотень особин. Вид осілий, що подеку-
ди здійснює невеликі локальні міграції між 
зимовими та літніми сховищами (до декіль-
кох десятків кілометрів). Основу живлення 
складають жуки та лускокрилі. Трофічний 
список також включає двокрилих, ручейни-
ків та перетинчастокрилих. Статевої зрілості 
досягають у віці 2–3 років. Самка приносить 
одне маля раз на рік. Максимальна відома 
тривалість життя — 30 років. Є впливовим 
регулятором чисельності комах.

Морфологічні ознаки
Кажан порівняно великих розмірів. Має но-
сові утвори, представлені характерною під-
ковою, сідлом та ланцетом. Вуха гостровер-

хівкові. Хвіст дещо коротше довжини задніх 
кінцівок. Забарвлення — від світло-палевого 
до світло-рудого з бурим, черево світліше за 
спину.

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Охоронні категорії: ЧКУ (1994, кат. II); 
EUROBATS; Бернська конвенція (Додаток II; 
розроблено спеціальний план дій щодо збе-
реження виду), Боннська конвенція (Дода-
ток II); МСОП: LC. Першочергові заходи охо-
рони мають включити: заповідання та охо-
рону сховищ, включаючи суворий контроль 
та обмеження відвідування печер–сховищ 
виду; популяризація рукокрилих серед на-
селення України.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Не має.

Основні джерела інформації
Абелєнцев, Попов, 1956; Константинов и др., 1976; 
Крочко, 1992; Vargovich, 2000; Ransome, Hutson, 
2000; Дулицкий, 2001; Годлевская и др., 2009.

Автор: О.В. Годлевська
Фото: О.В. Годлевська
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ДОВГОКРИл 
зВИЧАЙНИЙ
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). У роді 19 видів. Єдиний 
вид роду у фауні Європи. 

Природоохоронний статус виду
Зниклий.

Ареал виду та його поширення в Україні
Пн. та Зх. Африка, Пд. Європа, о-ви 
Середземномор’я, Анатолія, Близький Схід, 
Кавказ. В Україні був поширений в Криму та 
Закарпатті.

Чисельність і причини її зміни 
Вид на території України відсутній. На початку 
XX ст. був відомий як чисельний вид. Остан-
ній раз зафіксовано: в Криму — в 1947 р., 
в Закарпатській обл. — в 1993 р. Причини 
зміни чисельності: пряме знищення тварин 
людиною, непокоєння у сховищах, дуже 
ймовірно — отруєння пестицидами.

Особливості біології та наукове значення
Влітку оселяється в гротах, печерах, камено-
ломнях, іноді — на просторих горищах, де 
формує багаточисельні материнські колонії 
чисельністю до кількох тисяч дорослих са-
миць. Зимові сховища — підземелля різно-
манітного походження. Більша частина по-
пуляції концентрується в кількох сховищах. 
Може оселятися в одних сховищах з гостро-
вухою нічницею, великим підковоносом. 
Для України був, ймовірно, мігруючим ви-
дом. Зимові знахідки представлені переваж-
но поодинокими особинами. Для особин, 
окільцьованих на Закарпатті, зареєстровані 
трансграничні переміщення на відстань до 

140 км. Полює на відкритому просторі, на 
висоті 10–20 м. На полюванні здійснює знач-
ні за відстанню польоти. Трофічний список 
включає дрібних комах — жуків, лускокри-
лих, двокрилих, прямокрилих та ін. Пару-
вання припадає на кінець літа — осінь. На-
родження малят — в червені–липні. Самка 
один раз на рік приносить одне дитинча. 
Максимальна відома тривалість життя —  
22 роки. В місцях існування колоній є зна-
чним природним регулятором чисельнос-
ті комах, в тому числі — сільськогоспо-
дарських шкідників.

Морфологічні ознаки
Чоло круто піднімається над дуже короткою 
мордою. Вуха маленькі, майже не виступа-

ють над поверхнею голови. Трагус майже 
рівномірно широкий і короткий. Крила дов-
гі і гостроверхівкові. Літальна перетинка 
кріпиться до п’ятки. Епіблема не розвинута. 
Забарвлення — світлобуре з різними відтін-
ками, на череві хутро світліше.

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Охоронні категорії: ЧКУ (1994, кат. II); 
EUROBATS; Бернська конвенція (Додаток II), 
Боннська конвенція (Додаток II); МСОП: NT. 
Заходи охорони в інших країнах включають, 
в першу чергу, охорону сховищ.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Не має. 

Основні джерела інформації
Абелєнцев, Попов, 1956; Абеленцев и др., 1969; Ду-
лицкий, 1974; Стрелков, 1974; Константинов и др., 
1976; Крочко, 1992; Загороднюк, 1999; Vargovich, 
2000; Газарян, 2004; Годлевская и др., 2009.

Автор: О.В. Годлевська
Фото: С.В. Газарян
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НіЧНИця ГОсТРОВУХА 

Myotis blythii (Tomes, 1857)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). Один з 103-х видів роду 
світової фауни та один з 10-ти видів роду  
у фауні України. Останнім часом європей-
ський підвид виду відокремлюють в само-
стійний вид — M. oxygnathus (Monticelli, 
1885).

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні
Пн. Африка та Пд. Європа, Кавказ, Мала 
та Центральна Азія, на сх. — до Гімалаїв.  
В Україні — в Криму, Закарпатті та Середньо-
му Придністров’ї.

Чисельність і причини її зміни 
В межах свого поширення в Україні вид є від-
носно чисельним. Є одним з домінантів пе-
черних скупчень рукокрилих у Кримському 
регіоні. Причини зміни чисельності: змен-
шення кількості придатних сховищ, непоко-
єння у сховищах; пряме знищення; вигнання 
зі сховищ; погіршення кормової бази.

Особливості біології та наукове значення
Влітку самиці формують виводкові колонії від 
декількох десятків до декількох тисяч особин, 
що розташовуються у печерах, каменоломнях, 
гротах, на горищах. Нерідко оселяються в одно-
му сховищі з підковоносом великим та довго-
крилом. Самці та ялові самиці оселяються окре-
мо або розташовуються у тому ж сховищі, що й 
материнська колонія (але поза нею), іноді утво-
рюючи колонії до тисячі особин. Народження 
молодих припадає на кінець травня–червень. 
Молоді починають літати у віці 3–4 тижнів після 
народження. Парування починається в серпні 

та продовжується протягом осені. Зимують в 
підземних сховищах природного та штучного 
походження, де можуть утворювати скупчен-
ня в кілька тисяч особин. Можливо, що деяка 
частина популяцій цього виду на зиму мігрує за 
межі України. Полює, головним чином, на від-
критому просторі (луки, поля), здобич збирає 
з поверхні землі або ловить у повітрі. Основу 
трофічного списку виду складають прямокрилі, 
а також жуки. Самиця приносить 1 маля один 
раз на рік. Співвідношення статей серед моло-
дих — рівноцінне. Разом з нічницею великою 
представляють пару видів-двійників. Потребу-
ють уточнення: таксономічний статус виду, пи-
тання щодо наявності та ступеня гібридизації 
його популяцій з M. myotis. Є регулятором чи-
сельності комах, у тому числі — шкідників. 

Сховища великих колоній можуть служити 
джерелом природного добрива — гуано.

Морфологічні ознаки
Нічниця великих розмірів. Вуха порівняно 
довгі. Трагус дорівнює 1/2 висоти вушниці. Лі-
тальна перетинка кріпиться до основи паль-
ця. Епіблеми немає. Забарвлення спини сіро-
коричневе, черева — сіре або білясто-сіре.

Режим збереження та заходи охорони
Охоронні категорії: EUROBATS; Бернська конвен-
ція (Додаток II), Боннська конвенція (Додаток II); 
МСОП: LC. Першочергові заходи охорони мають 
включити: заповідання та збереження сховищ 
виду; поширення інформації серед населення 
щодо кажанів та необхідності їх охорони.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Не має.

Основні джерела інформації
Абелєнцев, Попов, 1956; Константинов и др., 1976; 
Крочко, 1992; Arlettaz, 1996; Vargovich, 2000; Ду-
лицкий, 2001; Годлевская и др., 2009.

Автор: О.В. Годлевська
Фото: О.В. Годлевська
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грантом. Найбільші відстані сезонних пере-
міщень для України — 140 та 200 км. Полює 
на відкритих просторах, нерідко збираючи 
здобич з поверхні землі. Основу трофічно-
го списку складають жуки, прямокрилі та 
великі метелики. Максимальна зафіксована 
тривалість життя — 22 роки. Самиця раз на 
рік приносить одне дитинча. У зх. областях 
є значним природним регулятором чисель-
ності комах, в тому числі — сільськогоспо-
дарських шкідників. Сховища великих коло-
ній можуть служити джерелом природного 
добрива — гуано.

Морфологічні ознаки
Нічниця великих розмірів (другий за роз-
мірами вид кажанів фауни України). Має 

НіЧНИця ВелИКА 

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). Один з 103-х видів роду 
світової фауни та один з 10-ти видів роду  
у фауні України. 

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні
Зх., Центральна та Сх. Європа, деякі регіони 
пн. Африки. В Україні — основний регіон по-
ширення — Львівська, Закарпатська, Івано-
Франківська, Тернопільська, Хмельницька 
та Чернівецька обл.

Чисельність і причини її зміни
В межах свого поширення в Україні відносно 
звичайний вид. Є одним з домінантів печер-
них скупчень рукокрилих Поділля. Причини 
зміни чисельності: зменшення кількості при-
датних сховищ, пряме винищення та чинник 
непокою у сховищах, скорочення кормової 
бази.

Особливості біології та наукове значення
Влітку оселяються на горищах та в підзе-
меллях, що характеризуються значними 
об’ємами. Самиці навесні утворюють ви-
водкові колонії до декількох сот особин. 
Народження молодих припадає на кінець 
травня — початок червня. В кінці липня мо-
лоді досягають розмірів дорослих тварин. 
Парування — восени. Зимовими сховищами 
є підземелля (природні печери та камено-
ломні, рідко — підвали), де представники 
цього виду можуть утворювати скупчення 
до декількох сот особин. В Україні вид, оче-
видно, є факультативним, регіональним мі-

порівняно довгі вуха. Траґус — близько 1/2 
висоти вушниці. Епіблема відсутня. Літальна 
перетинка кріпиться до основи пальця. Ху-
тро спини — димчасто-буре з коричневим 
відтінком, черева — брудно-білясте.

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Охоронні категорії: EUROBATS; Бернська 
конвенція (Додаток II), Боннська конвенція 
(Додаток II); МСОП: LC. Необхідні заходи охо-
рони: охорона сховищ, популяризація руко-
крилих серед населення. 

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Не має.

Основні джерела інформації
Татаринов, 1956; Абелєнцев, Попов, 1956; Абелен-
цев и др., 1968; Татаринов, 1973; Arlettaz, 1996; Ти-
щенко та ін., 2005; Годлевська та ін., 2005. 

Автор: О.В. Годлевська
Фото: О.В. Годлевська
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ні взимку, ні влітку. Політ повільний, полює 
на дрібних нічних комах, переважно на га-
лявинах, просіках, узліссях. Формує вивод-
кові колонії. Плодить раз на рік, в середині 
червня, по одній малечі. Статевозрілим стає 
на другий рік життя. Живе до 10 років. Один 
з природних регуляторів чисельності комах 
та індикатор букових пралісів.

Морфологічні ознаки
Має типові для роду ознаки: тонкий і гострий 
траґус, шпора без епіблеми, в обох щелепах 
по 2 малі премоляри, болона кріпиться при 
основі пальців. Ключові видові ознаки: пе-
редпліччя 40–44 мм, вуха довгі (23–27 мм), 
їхня довжина перевищує половину довжини 
передпліччя. 

НіЧНИця ДОВГОВУХА 
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). Один з 103-х видів роду, 
один з 10-ти видів роду в фауні України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні 
Поширений на території Зх. та Центральної 
Європи і Кавказу. В Україні поширення об-
межене зх. областями, прикарпатськими 
областями і Поділлям, загалом збігається  
з поширенням букових лісів. 

Чисельність і причини її зміни 
Загальний розмір популяції можна оцінити 
у кілька сот особин. Загалом Україні відомо 
лише близько 20–30 знахідок, як в літній, 
так і у зимовий час, у середньому до 1 реє-
страції за рік досліджень. У колекціях частка 
серед інших кажанів становить лише 0,3%. 
Причини зміни чисельності: втрата біотопів 
і сховищ, зокрема, скорочення площі лісів 
і масштабні санітарні рубки, спрямовані на 
зниження частки дуплистих дерев.

Особливості біології та наукове значення 
Типовим місцем оселення є великі ма-
сиви широколистяних лісів, переважно  
у передгір’ях. Оселяється в дуплах старих 
дерев, у суворі зими інколи зустрічається 
в підземеллях. Теплолюбний вид, умовою 
успішної зимівлі якого є висока відносна 
вологість повітря. Осілий, здійснює тіль-
ки локальні міграції від місць літування до 
місць зимівлі. Великих скупчень не утворює 

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Вид був занесений до двох видань ЧКУ, 
EUROBATS, за останнім зведенням МСОП 
має категорію NT, Бернська конвенція - ІІ 
додаток. Знаходиться під охороною в запо-
відниках Карпатського регіону, Розточчя і 
Поділля. Ефективна охорона може бути до-
сягнута шляхом створення великих запо-
відних масивів у зоні широколистяних лісів 
Прикарпаття, Закарпаття і Поділля. 

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Загалом дуже вимогливий до умов утриман-
ня вид, найкращим заходом для розведення 
є створення сприятливих умов у природі.

Господарське та комерційне значення 
Не має.

Основні джерела інформації 
Абелєнцев, Попов, 1956; Татаринов, 1956; Крочко, 
1975, 1990, 1994; Варгович, 1997; Покиньчереда та 
ін., 1999; Загороднюк, Годлевська, 2001.

Автор: І.В. Загороднюк
Фото: О.В. Годлевська
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НіЧНИця НАТТеРеРА
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). Один з 9-ти видів роду 
та один з 26-ти видів родини у фауні Укра-
їни. Представлений підвидом M. nattereri 
nattereri.

Природоохоронний статус виду
Вразливий

Ареал виду та його поширення в Україні 
Охоплює зх. частину Палеарктики: від пн. Зх. 
Європи  та Середземномор’я до Кавказу та 
Близького Сходу. Поширення виду у Європі 
пов’язане з лісовою рослинністю. В Україні  
є рідкісним і спорадично поширеним видом, 
загалом відомо не більше 50-ти літніх і зимо-
вих місцезнаходжень. 

Чисельність і причини її зміни 
Дуже низька. Загалом відомі реєстрації 
близько 170 особин. Причинами зниження 
чисельності є зменшення кількості дуплис-
тих дерев, дефіцит підземель з певними мі-
крокліматичними характеристиками, змен-
шення площ заплавних лісів і «напіввідкри-
тих» водойм.

Особливості біології та наукове значення 
Є переважно лісовим видом, помешкання 
якого пов’язані з ділянками рідколісь листя-
них і мішаних лісів поблизу водойм, зустрі-
чається також в урболандшафтах. В якості 
сховищ використовує дупла, горища та інші 
частини будівель, скельні тріщини, підземел-
ля. Полює, літаючи вздовж узлісь, просік, над 
вкритою прибережно-водною рослинністю 
поверхнею водойм. Основу раціону скла-

дають двокрилі (Diptera), жуки (Coleoptera), 
може збирати безхребетних з поверхонь. 
Є осілим видом, зимує у підземеллях.  
Виводкові колонії розміщуються у дуплах 
або будівлях. Розмножується раз на рік, в 
червні народжується одне маля. Тривалість 
життя до 20 років. Разом з іншими лісовими 
видами кажанів має регуляторний вплив на 
стан популяцій комах-філофагів, які схильні 
до спалахів чисельності.

Морфологічні ознаки
Довжина тіла — 42–52 мм, хвоста —  
39–47 мм, передпліччя — 36–43 мм; розмах 
крил — 240–300 мм; маса тіла — 5–14 г. По 
краю міжстегнової перетинки є два ряди ще-
тинистих війок.

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Вид має охоронний статус згідно з додат-
ками Бернської конвенції (1979, додаток II), 
Боннської конвенції (1985, ІІ), Директиви ЄС 
про природні помешкання і види (1992, IV), 
EUROBATS; Червоним списком МСОП (IUCN, 
2009) — кат. LC. В ЧКУ (1994) мав охоронну 
категорію «рідкісний». Невідкладними за-
ходами є надання охоронного статусу під-
земеллям — сховищам нічниць, дотримання 
вимог щодо залишення дуплястих дерев під 
час лісогосподарських робіт, розробка і ре-
алізація Національного Плану дій щодо збе-
реження виду.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Є досвід утримання в лабораторії Москов-
ського університету.

Господарське та комерційне значення 
Не має.

Основні джерела інформації 
Абелєнцев, Попов, 1956; Лихотоп, Сологор, 1991; 
Крочко, 1994; Тищенко, 1999; Годлевська та ін., 2001; 
Башта, 2004; Влащенко, 2006; Башта, Потіш, 2007.

Автор: В.М. Тищенко 
Фото: С.В. Газарян
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НіЧНИця ТРИКОліРНА 
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). Один з 103-х видів роду 
світової фауни та один з 10-ти видів роду  
у фауні України. 

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

Ареал виду та його поширення в Україні
Охоплює пд. та центральну Європу, зустрі-
чається в Пд.-Зх. та Центральній Азії, на пн. 
Африки. В Україні знайдений у Криму, Закар-
патті та на Поділлі.

Чисельність і причини її зміни
Рідкісний вид, для України відомо лише 
близько 50 знахідок. Причини зміни чисель-
ності: зменшення кількості придатних схо-
вищ; непокоєння тварин у сховищах; нега-
тивне ставлення населення до рукокрилих.

Особливості біології та наукове значення
Влітку оселяються в гротах, печерах, на го-
рищах. Самиці утворюють колонії до кіль-
кох десятків, іноді сотень, особин. Відмічена 
схильність до формування змішаних вивод-
кових зграй з великим підковоносом. Самці 
та ялові самиці оселяються окремо від ма-
теринських колоній. Період парування по-
чинається у вересні і продовжується протя-
гом осені. Зимують в штучних та природних 
печерах. Всі зимові знахідки в Україні пред-
ставлені одинокими особинами. Вид осілий, 
що місцями здійснює локальні сезонні мігра-
ції. За стратегією полювання відноситься до 
видів-збирачів. До складових живлення від-
носяться представники павуків, лускокри-

лих, двокрилих, перетинчастокрилих, жор-
сткокрилих. Самка народжує 1 маля один 
раз на рік (кінець червня–початок липня). 
Співвідношення статей серед новонародже-
них — рівноцінне. Живуть до 15 років. В міс-
цях поширення є регулятором чисельності 
комах та павуків.

Морфологічні ознаки
Нічниця середніх розмірів. Вуха довгі, світлі, 
на їх зовнішньому краю є майже прямокутна 
вирізка. Траґус складає половину довжини 
вушниці. Літальна перетинка кріпиться до 
основи пальця. Епіблема відсутня. Волосин-
ки триколірні, черево та спина майже не від-
різняються за загальним, кремово-цегляним, 
забарвленням.

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Охоронні категорії: ЧКУ (1994, кат. III); 
EUROBATS; Бернська конвенція (Додаток II), 
Боннська конвенція (Додаток II); МСОП: LC. 
Необхідні заходи охорони: заповідання та 
охорона підземних порожнин, що викорис-
товуються видом як сховища; розповсю-
дження серед населення та популяризація 
інформації про кажанів та необхідність їх 
охорони.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Не має.

Основні джерела інформації
Абелєнцев, Попов, 1956; Татаринов, 1956; Констан-
тинов и др., 1976; Bauerova, 1986; Варгович, 1998; 
Крочко, Жданович, 2000; Годлевская и др., 2009.

Автор: О.В. Годлевська
Фото: С.В. Газарян
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НіЧНИця сТАВКОВА
Myotis dasycneme (Boie, 1825)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). Один з 103-х видів роду сві-
тової фауни та один з 10-ти видів роду у фауні 
України. 

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

Ареал виду та його поширення в Україні
Проходить смугою від зх. узбережжя Північ-
ного моря до долини Єнісею, пн. границя — 
60°, пд. — 50–44° пн. широти. Дослідженнями 
останніх років з’ясовано знаходження виду  
у більшості областей України, включаючи пд. —  
Одеську, Миколаївську, Херсонську та Доне-
цьку.

Чисельність і причини її зміни 
Вид рідкісний. Причини зміни чисельності: 
зменшення кількості придатних сховищ (що 
пов’язано з вирубками старих дуплястих дерев, 
рекреаційним та господарським освоєнням 
підземель); непокоєння тварин в сховищах; не-
гативне ставлення населення до рукокрилих.

Особливості біології та наукове значення
В Україні зустрічається цілорічно. Влітку осе-
ляється у будівлях (на горищах, під обшивкою 
стін), дуплястих деревах, у підземеллях. Самиці 
утворюють виводкові колонії до кількох десят-
ків особин. Народження молодих припадає на 
червень. Починають літати у віці 4–5 тижнів. 
Самці та ялові самиці зазвичай оселяються 
окремо від виводкових колоній. Період пару-
вання починається у вересні і продовжується 
протягом осені. Зимовими сховищами є штуч-
ні та природні печери. Очевидно, є факульта-
тивним мігрантом. Для Зх. Європи відомі се-
зонні переміщення від 10 до 300 км. Вид тісно 

пов’язаний з рівнинними водоймами, поблизу 
яких він оселяється. Полює над поверхнею 
води. Живиться навколоводними комахами. 
До трофічного списку входять представники 
двокрилих (мотилі, комарі), також ручейники, 
жуки та лускокрилі. Самиця народжує 1 маля 
один раз на рік. Співвідношення статей серед 
молодих — рівноцінне. Статевої зрілості сами-
ці досягають на другому році життя. Живуть, в 
середньому, до 10 років (максимальна відома 
тривалість життя — 19,5 років). Вид відіграє 
важливу роль в стабільному функціонуванні 
коловодних екосистем.

Морфологічні ознаки
Середній за розмірами вид нічниць. Вуха по-
рівняно невеликі, вушниці товстошкірі. Плесно 

велике. Уропатагіум кріпиться до п’ятки, зали-
шаючи все плесно вільним. Забарвлення спини 
— сіре, черева — сірувате-біле або білясте. 

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Охоронні категорії: ЧКУ (1996, кат. III); EUROBATS; 
Бернська конвенція (Додаток II; розроблено 
спеціальний план дій щодо збереження виду), 
Боннська конвенція (Додаток II); МСОП: NT. Не-
обхідні заходи охорони: надання охоронного 
статусу та безпосередня охорона підземель, 
що є сховищами для представників виду; по-
ширення та популяризація інформації щодо 
кажанів та необхідності їх охорони серед на-
селення.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Не має.

Основні джерела інформації
Абелєнцев, Попов, 1956; Limpens et al., 2000; Влащен-
ко, 2001; Загороднюк, Годлевская, 2003; Сребродоль-
ская и др., 2004; Тищенко, 2004; Годлевская и др., 2008; 
Особисте повідомлення Тищенка, Гащака, Влащенка.

Автор: О.В. Годлевська
Фото: О.В. Годлевська
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НіЧНИця БРАНДТА
Myotis brandtii (Eversmann, 1845)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). Один з 9-ти видів роду та 
один з 26-ти видів родини у фауні України. 
Представлений підвидом M. brandtii brandtii.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні 
Охоплює смугу бореальних і листяних лі-
сів Пн. Палеарктики. Європейська частина 
ареалу охоплює пн. р-ни Центральної і Сх. 
Європи. Територією України ймовірно про-
ходить пд. межа ареалу та зона симпатрії з 
близьким видом — нічницею вусатою (M. 
mystacinus Kuhl, 1817). Поширення виду  
в Україні залишається слабо вивченим, доте-
пер відомо лише дванадцять зимових і літніх 
місцезнаходжень.

Чисельність і причини її зміни 
Низька, для її уточнення потрібні додаткові 
дослідження. Загалом відомі знахідки близь-
ко 130 особин. Вид є вразливим до антропо-
генних змін середовища та зменшення кіль-
кості наземних і підземних сховищ.

Особливості біології та наукове значення 
Населяє ділянки рідколісь мішаних і широ-
колистяних лісів, парків, часто мешкає по-
близу водойм, зрідка — в урболандшафтах. 
Сховища у щілинних дуплах, скельних трі-
щинах, підземеллях, рідше у будівлях. Мі-
граційний статус виду потребує уточнення, 
ймовірно є осіло-кочовим. Основу раціону 
складають лускокрилі (Lepidoptera) та дво-
крилі (Diptera). Розмножується раз на рік, 
виводкові колонії  розміщуються у різних 

частинах будівель, іноді у дуплах.  У червні-
липні самиці народжують по одному маляті. 
Зимує у підземеллях. Тривалість життя до 
25 років. Разом з іншими лісовими видами 
кажанів може мати значний регуляторний 
вплив на стан популяцій комах-філофагів, 
які схильні до спалахів чисельності. 

Морфологічні ознаки
Морфологічно подібний до нічниці вусатої. 
Довжина тіла — 39–51 мм, хвоста — 32–44 мм, 
передпліччя — 33–37 мм, розмах крил — 
190–240 мм, маса тіла — 4–10 г.

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Вид має охоронний статус згідно з додатками 

Бернської конвенції (1979, додаток II), Бонн-
ської конвенції (1985, додаток ІІ), Директиви 
ЄС про природні помешкання і види (1992, 
додаток IV), EUROBATS; Червоним списком 
МСОП (IUCN, 2009) — кат. LC. Невідкладним 
заходом є надання спеціального охоронно-
го статусу природним та штучним підземел-
лям — сховищам нічниць. Необхідно також 
посилити контроль за дотриманням вимог 
щодо залишення дуплястих дерев під час лі-
согосподарських робіт.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Є досвід утримування виду у Центрі реабілі-
тації кажанів при Київському зоопарку.

Господарське та комерційне значення 
Не має.

Основні джерела інформації 
Покиньчереда, 1999; Загороднюк, Покиньчере-
да, 1999; Загороднюк та ін., 2002; Тищенко, 2003; 
Vlaschenko, Naglov, 2005; Влащенко, 2006; Загоро-
днюк, Дикий, 2009; Zagorodniuk, Korobchenko, 2009.

Автор: В.М. Тищенко
Фото: А.C. Гукасова
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НіЧНИця ВУсАТА
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). Один з 103-х видів роду, 
один з 10-ти видів роду фауни в Україні.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні 
Поширений на більшості території Європи 
(крім пн. регіонів), на Кавказі та у Малій Азії. 
В Україні поширення обмежене зх. областя-
ми (форма alcathoe) та приморськими степа-
ми і Гірським Кримом (aurascens). 

Чисельність і причини її зміни 
Вкрай низька, в Україні відомо лише близько 
30–50 місцезнаходжень, і частка виду в насе-
ленні кажанів звичайно складає до 1%, про-
те на Поділлі вона зростає до 10% і найбіль-
шою є в Причорномор’ї (до 40%). Загальний 
розмір популяції можна оцінити у 10–30 тис. 
особин. Причини зміни чисельності: втрата 
біотопів і масштабні санітарні рубки, спря-
мовані на знищення дуплистих дерев. 

Особливості біології та наукове значення 
Типові місця оселення — широколистяні 
ліси у передгір’ях Карпат, на Поділлі, в Кри-
му і Приазов’ї. Теплолюбний вид, що тяжіє 
до лісових і скельних місцезнаходжень. Осе-
ляється в дуплах дерев і тріщинах скельних 
відслонень, у суворі зими часто зустріча-
ється в підземеллях, особливо у безлісних 
районах. Великих скупчень не утворює ні 
на зимівлі, ні в літніх сховищах. Осілий вид, 
здійснює лише ближні міграції до місць зи-

мівлі. Політ часто прямолінійний, маршрут-
ний; полює на дрібних комах, переважно на 
просіках і узліссях, біля скель. Статевозрілим 
стає на 2 рік, родить раз на рік по 1 малечі. 
Вид-двійник M. brandtii. Природний регуля-
тор чисельності комах та індикатор мало по-
рушених екосистем.

Морфологічні ознаки
Має типові для роду ознаки: тонкий і гострий 
траґус, в обох щелепах по 2 малі премоляри, 
болона кріпиться при основі пальців. Клю-
чові видові ознаки: розміри малі, передпліч-
чя 30–36 мм, на шпорі часто є вузька епібле-
моподібна складка, пеніс при кінці вузький 
(до 1 мм), колір хутра відрізняється у різних 
форм. 

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
За останнім зведенням МСОП має категорію 
LC, EUROBATS, Бернська конвенція - ІІ дода-
ток. Знаходиться під охороною у заповід-
никах Карпатського регіону, Розточчя, По-
ділля і Криму. Ефективна охорона можлива 
при створенні великих заповідних масивів у 
лісах і печерних районах Прикарпаття, Поді-
лля і Криму. 

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Не досліджено. Загалом вид утримувати в 
неволі складно; найпростішим є створення 
умов у природі.

Господарське та комерційне значення 
Не має.

Основні джерела інформації 
Татаринов, 1956; Стрелков, Бунтова, 1982; 
Варгович, 1998; Загороднюк, 1999а, б; Benda, 
Tsytsulina, 2000; Загороднюк, Годлевська, 2001;  
Тищенко, 2003.

Автор: І.В. Загороднюк
Фото: О.В. Годлевська
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НіЧНИця ВОДяНА
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). Один з 103-х видів роду 
світової фауни та один з 10-ти видів роду  
у фауні України. 

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні
Практично вся Європа за винятком її най-
більш пн. регіонів, Кавказ. В Україні — 
більша частина території країни за винятком 
Криму та деяких ділянок пд. степової зони.

Чисельність і причини її зміни 
Звичайний вид більшості регіонів України.  
Є домінантом зимових скупчень рукокри-
лих у підземеллях Полісся, лісостепу та де-
яких регіонів степової зони. Причини зміни 
чисельності: непокоєння у сховищах, змен-
шення кількості придатних сховищ.

Особливості біології та наукове значення
Літніми сховищами виду є дупла дерев, різні 
частини будівель, підземелля. Самки утворю-
ють виводкові колонії кількістю до декількох 
десятків особин. Народження малят припа-
дає на червень–липень. Літними молоді ста-
ють на 3–4 тиждень життя. Лактація триває 
близько 6 тижнів. Самці та ялові самки в цей 
час звичайно оселяються окремо. Паруван-
ня: кінець літа — осінь. В якості зимових 
сховищ використовує виключно підземел-
ля — природні печери, каменоломні, туне-
лі, підземні гідроконструкції тощо, в яких 
можуть формувати скупчення до декількох 

сотень особин. Осілий вид, що місцями здій-
снює локальні міграції на декілька десятків 
кілометрів. Полює над різноманітними во-
доймами, збираючи здобич з поверхні води. 
Здобиччю, в основному, є різноманітні водні 
та навколоводні види двокрилих, лускокри-
лих, жуків, волохокрильців та ін. Самка раз 
на рік народжує одне маля. Максимальна 
відома тривалість життя 28 років. Є природ-
ним регулятором чисельності навколовод-
них комах у багатьох регіонах України.

Морфологічні ознаки
Нічниця малих розмірів. Вуха порівняно 
невеликі. Уропатагіум кріпиться до основи 
плюсни. Плесно велике. Хутро спини буре, 
коричневе з різними відтінками (сірим та 

ін). Забарвлення спини контрастує з білим, 
брудно-білим або сірим черевом.

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Охоронні категорії: EUROBATS; Бернська 
конвенція (Додаток II), Боннська конвенція 
(Додаток II); МСОП: LC. Ефективні заходи охо-
рони мають включати заповідання та охоро-
ну сховищ виду; проведення екопросвітніх 
акцій, спрямованих на поширення інформа-
ції щодо вразливості та необхідності охоро-
ни рукокрилих.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Не має.

Основні джерела інформації
Абелєнцев, Попов, 1956; Bogdanowicz, 1994; 
Vargovich, 2000; Тищенко, 2002; Godlevska, 2005; 
Влащенко, Наглов, 2006; Особисті повідомлення:  
Гащак, Влащенко.

Автор: О.В. Годлевська
Фото: С.П. Гащак
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ВУХАНь зВИЧАЙНИЙ 
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). Один з 8-ми видів роду, 
один з 2-х видів роду фауни в Україні.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні 
Поширений на більшій території Євразії, на 
Кавказі, у пн. Африці. В Україні поширений 
по всій території, окрім степових р-нів, ізо-
льовано у Гірському Криму. Найбільш су-
цільним є ареал у Поліссі.

Чисельність і причини її зміни 
Низька, в Україні відомо близько 100–200 
знахідок, як літніх, так і зимових, які склада-
ють до 4% від обсягу колекцій кажанів, така 
ж частка виду у зимових скупченнях кажа-
нів. Загальний розмір популяції — кілька 
десятків тисяч особин. Причини зміни чи-
сельності: знищення дуплистих дерев. У під-
земних сховищах несприятливим чинником 
є непокій.

Особливості біології та наукове значення 
Типовим місцем оселення є мішані та шпиль-
кові ліси, а також заплавні і байрачні ліси і 
лісопарки. Оселяється в дуплах дерев, у су-
ворі зими зустрічається в підземеллях (час-
то у привхідних залах). Великих скупчень 
не утворює. Веде переважно усамітнений 
спосіб життя, влітку і восени формує мате-

ринські колонії чисельністю 15–30 особин. 
Осілий, здійснює лише локальні сезонні 
міграції. Восени нерідко відмічають у штуч-
них гніздівлях. Політ маневрений; полює на 
дрібних нічних комах на просіках, узліссях 
і в садках, часто збирає поживу з субстрату 
(стовбури і гілки дерев). Статевої зрілості до-
сягає на 2 рік життя, плодить раз на рік по 
1 малечі. Природний регулятор чисельності 
комах та індикатор мало порушених лісових 
фауністичних угруповань.

Морфологічні ознаки
Загальні ознаки типові для роду: вуха великі 
(понад 30 мм), зрослі при основі, хутро спи-
ни світло-буре. Видові ознаки: над очима є 
великі (більші за око) бородавки; кінець мор-

ди позаду ніздрів роздутий; вільний палець 
крила довгий (6,2–7,2 мм); вершини траґусів 
світлі; черево з жовтим відтінком, пеніс вузь-
кий; передпліччя — 36–41 мм. 

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
За останнім зведенням МСОП має категорію 
LC, EUROBATS, Бернська конвенція — ІІ дода-
ток. Знаходиться під охороною в заповідни-
ках усіх природних зон. Ефективна охорона 
може бути досягнута при створенні великих 
заповідних масивів у зоні мішаних лісів та 
охороні природних сховищ. 

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Загалом вид нескладно утримувати в неволі, 
проте досвід розведення не відомий.

Господарське та комерційне значення 
Не має.

Основні джерела інформації 
Полушина, 1998; Стрелков, 1988a, б; Загороднюк, 
1999, 2001а; Жила та ін., 2001; Загороднюк, Год-
левська, 2001; Kiefer et al., 2002; Zagorodniuk,  
Postawa, 2007.

Автор: І.В. Загороднюк
Фото: М.В. Дребет
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ВУХАНь 
АВсТРіЙсьКИЙ 
Plecotus austriacus (Fischer, 1829)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). Один з 8-ми видів роду, 
один з 2-х видів роду фауни в Україні.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний. 

Ареал виду та його поширення в Україні 
Поширений на більшій частині Пд. і Цен-
тральної Європи, на Кавказі, у Малій Азії, 
у Пн. Африці. В Україні проходить межа  
ареалу, поширення обмежене переважно зх. 
і приморськими областями. 

Чисельність і причини її зміни 
Вкрай низька, відомо лише близько 50–70 
знахідок, як літніх, так і зимових, які ста-
новлять до 1% усіх облікованих кажанів. 
Загальний розмір популяції оцінено у 
кілька тисяч особин. Причини зміни чи-
сельності: скорочення площі старих лісів, 
знищення дуплистих дерев, непокоєння  
у сховищах. 

Особливості біології та наукове значення 
Типовим біотопом є широколистяні ліси 
і печерні регіони Карпат, Поділля, Криму. 
Схильний до синантропії, тяжіє до людських 
осель, парків і садів. Осілий. Оселяється в ду-
плах дерев і тріщинах скельних відслонень,  
у суворі зими часто зустрічається в пече-
рах і каменоломнях. Політ маневрений; по-

лює на дрібних нічних комах, переважно на 
узліссях, галявинах, садках. Веде переваж-
но усамітнений спосіб життя, влітку самиці 
формують невеликі виводкові групи. Стате-
вої зрілості досягає на 2 рік життя. Плодить 
раз на рік по 1 малечі. Вид–двійник вуханя 
звичайного.

Морфологічні ознаки
Загальні ознаки типові для роду: вуха вели-
кі (понад 30 мм), зрослі при основі, хутро 
спини світло-буре. Видові ознаки: горбки 
над очима малі (менші за око); кінець морди 
позаду ніздрів не роздутий; вільний палець 
крила короткий (5–5,7 мм); вершини траґу-
сів темні; черево біляве, пеніс булавоподіб-
но розширений; передпліччя 38–43 мм.

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
За останнім зведенням МСОП має категорію 
LC, EUROBATS, Бернська конвенція — ІІ дода-
ток. Знаходиться під охороною в заповідни-
ках Карпатського регіону, Розточчя, Поділля 
і Криму. Умовою ефективної охорони є ство-
рення великих заповідних масивів у зоні ши-
роколистяних лісів Карпат і Поділля, належ-
на охорона підземних місцезнаходжень. 

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Утримувати в неволі нескладно, проте для 
розмноження виду найкращим є охорона 
природних місцезнаходжень материнських 
колоній.

Господарське та комерційне значення 
Не має.

Основні джерела інформації 
Крочко, 1980; Стрелков, 1988a–б; Рупрехт, 1998; 
Загороднюк, 1999, 2001а; Петрушенко, 2000; 
Zagorodniuk, 2001; Годлевська та ін., 2005; Особис-
те повідомлення: Білушенко.

Автор: І.В. Загороднюк
Фото: О.В. Годлевська
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ШИРОКОВУХ 
єВРОПеЙсьКИЙ
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). Один з 2-х видів роду. Єди-
ний представник роду в Україні.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

Ареал виду та його поширення в Україні
Європа (на пн. — до пд. регіонів Скандинав-
ського  п-ва), Пн.-Зх. Африка, Кавказ. В Укра-
їні — Закарпаття, правобережні частини Лі-
состепової зони та Полісся, Гірський Крим.

Чисельність і причини її зміни 
Низька. Більшість знахідок представлена 
поодинокими особинами. Причини зміни 
чисельності: скорочення кормової бази, 
знищення старих дуплистих дерев та загаль-
не зменшення кількості придатних сховищ, 
непокоєння у сховищах.

Особливості біології та наукове значення
Літніми сховищами є різноманітні підземел-
ля, дуплясті дерева та різні частини будівель. 
В Україні виводкові колонії невідомі. В інших 
частинах ареали такі колонії можуть налічу-
вати до декількох десятків дорослих самиць. 
Народження малят — на початку літа. На зи-
мівлі знайдено в підземеллях штучного та 
природного походження (з низькими показ-

никами температури), в будівлях, у дуплах. 
Вид осілий. В інших частинах ареалу зареє-
стровано декілька значних за відстанню се-
зонних переміщень — до 290 км. Живиться, 
головним чином, двокрилими, лускокрили-
ми. Подекуди раціон включає ручейників, 
сітчастокрилих, напівтвердокрилих та па-
вуків. Полює як на відкритому просторі, так 
і вздовж узлісь, збираючи здобич з повер-
хонь. Самиця приносить 1–2 дитинчат один 
раз на рік. Живуть до 21 року. Природний 
регулятор чисельності комах.

Морфологічні ознаки
Середній за розмірами вид. Вуха з розви-
нутою надочною лопастю. Вушниці широкі, 
майже сходяться при основі на переніссі. 

Крила порівняно вузькі. Крилова перетинка 
кріпиться до основи пальця. Епіблема вузь-
ка. Забарвлення дуже темне, темно-буре, 
майже чорне; черево дещо світліше спини.

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Охоронні категорії: ЧКУ (1994, кат. III); 
EUROBATS; Бернська конвенція (Додаток II), 
Боннська конвенція (Додаток II); МСОП: NT. 
Заходи охорони мають включати збережен-
ня сховищ, в тому числі — масивів старого 
лісу з дуплястими деревами, охорону підзе-
мель.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Не має.

Основні джерела інформації
Абелєнцев, Попов, 1956; Татаринов, 1973; Крочко, 
1992; Голуб, 1996; Rydell, Bogdanowicz, 1997; Ду-
лицкий, 2001; Russo et al., 2004. 

Автор: О.В. Годлевська
Фото: О.В. Годлевська
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ВеЧіРНИця РУДА
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). Один з 6-ти видів. Один  
з 3-х видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні
Більша частина Європи та Азії до Пд.-Зх. Си-
біру, Китаю, пн. В’єтнаму. Виявлений в Афри-
ці. В Україні — всюди. 

Чисельність і причини її зміни
У місцях розмноження (лісових і лісостепових 
р-нах) — нечисленний, місцями звичайний 
вид. З кінця серпня перелітні особини масово 
з’являються в місцях, де влітку їх було небага-
то: переважно на пд. країни. Причини зміни 
чисельності: порушення природного серед-
овища існування, зменшення площ та омо-
лодження лісів, руйнування місць поселення 
(вирубування дуплистих дерев, модернізація 
старих будівель і герметизація дахових отво-
рів), використання пестицидів у лісовому  
і сільському господарстві. 

Особливості біології та наукове значення 
Перелітний вид. Навесні з’являється в квітні–
травні. Селиться в лісах, особливо листяних, 
з високим відсотком старих дерев, у великих 
парках і садах. Колонії, що можуть налічувати 
до тисячі особин, розташовує в дуплах дерев, 
за дерев’яним покриттям стін і на горищах бу-
динків. Дальній мігрант. Відліт на зимівлю по-
чинається в кінці серпня. Зимові сховища — 
в дуплах дерев, на горищах і в щілинах бу-
динків. В останні роки почастішали випадки 
зимівлі на території України. На полювання 
вилітає ще під час заходу сонця. Літає високо, 

дуже швидко і маневрено, полює над крона-
ми дерев, луками або галявинами. Здобич — 
двокрилі й комарі, мухи та довгоніжки, а та-
кож метелики, волохокрильці й одноденки. 

Морфологічні ознаки
Хутро густе, з короткими волосками, спина 
i черевце рудо-коричневi. Черевце трохи 
світліше. Мордочка, вуха, а також літальна 
перетинка темні. Вуха короткі, заокруглені, з 
потовщеними краями. Козелок у формі гриб-
ка. Крила вузькі й довгі. Крилова перетинка 
доходить до п’ят. Шпора досягає 1/2 краю 
міжстегнової перетинки. Епіблема добре роз-
винена, з поперечним хрящем. Довжина тіла: 
60-85 мм, вуха: 15-22,5 мм, козелка: 6-8,5 мм, 
передпліччя: 49,5-59 мм, вага: від 17 до 42 г.

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Вид занесено до Червоного списку МСОП, 
EUROBATS та ІІ додатку до Бернської конвенції. 
Збереження старих листяних і мішаних лісів з 
дуплистими деревами, а також заплавних лісів 
і насаджень поблизу водойм, що використо-
вуються видом у період міграцій. Заборона 
лісогосподарських робіт у місцях поселення 
виводкових колоній з травня до вересня. Збе-
рігається в Канівському, Поліському і Карпат-
ському БЗ, а також інших природоохоронних 
об’єктах Лісостепової та Лісної зон.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Не має.

Основні джерела інформації 
Абелєнцев та ін., 1956; Крочко, 1988, 1992; Лихо-
топ и др., 1990; Мерзлiкiн, Лебідь, 1998; Полушина, 
1998; Селюнина, 1998; Влащенко, 1999; Покиньче-
реда, 1999; Волошин, Башта, 2001; Дулицкий, 2001; 
Тищенко, 2001; Башта, 2004а, 2004б; Bashta, 2004, 
2008; Сребродольська, Дикий, Мисюк, 2004; Вла-
щенко, 2005; Влащенко, Влащенко, 2006; Башта, По-
тіш, 2007; Тищенко, Годлевська, 2008.

Автор: А.-Т. В. Башта
Фото: А.-Т. В. Башта
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ВеЧіРНИця МАлА
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). Один з 3-х видів роду та 
один з 26-ти видів родини у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні 
Охоплює смугу листяних лісів Палеарктики, 
простягаючись від Зх. Європи до Пд.-Зх. Азії. 
Вид є рідкісним і спорадично поширеним на 
більшій частині території України. Загалом 
в Україні відмічено більше 50 місцезнаход-
жень виду. 

Чисельність і причини її зміни 
Є низькою. Протягом 100 років в Україні 
відмічено реєстрації понад 500 особин (пе-
реважно самиць). Спостерігається деяке 
зниження кількості знахідок (на 15–20%) 
протягом півстоліття. Зниження чисельності 
та збільшення спорадичності поселень від-
булось на фоні зменшення площ лісів Лісо-
степу, омолодження лісостанів та змін їх 
порідного складу з формуванням дефіциту 
сприятливих дупел.

Особливості біології та наукове значення 
Є лісовим дендрофільним видом, помеш-
кання якого в Україні приурочені до широ-
колистяних лісових і лісопаркових масивів 
Лісостепу та до річково-долинних лісів Сте-
пу. Полює на лісових галявинах, узліссях, 
ділянках лісових культур, а також над водо-
ймами. Основу раціону складають лускокри-
лі (Lepidoptera), двокрилі (Diptera), рідше 
жуки, ручайники та сітчастокрилі. Є типо-

вим сезонним мігрантом. Розмножується 
раз на рік. Виводкові колонії розміщуються 
у дуплах листяних дерев, іноді у будівлях.  
У червні–липні народжується 1–2 малят. За-
безпечує активну регуляцію чисельності  
комах-філофагів. 

Морфологічні ознаки
Кажан середнього розміру. Довжина тіла — 
48–68 мм, хвоста — 35–45 мм, передпліччя —  
39–46,4 мм; розмах крил — 260–320 мм; маса 
тіла — 13–20 г.

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Вид має охоронний статус згідно з додат-
ками Бернської конвенції (1979, додаток II), 

Боннської конвенції (1985, ІІ), Директиви ЄС 
про природні помешкання і види (1992, IV), 
Угодою про збереження популяцій євро-
пейських кажанів (1999); Червоним списком 
МСОП (IUCN, 2009) — кат. LC. В ЧКУ (1994) 
мав охоронну категорію «рідкісний». Необ-
хідне виявлення ключових помешкань виду 
з наданням лісовим чи парковим ділянкам 
охоронного статусу та запровадження тут 
моніторингових досліджень. Слід закріпити 
на законодавчому рівні порядок збережен-
ня масивів старовікових дуплистих дерев зі 
сховищами вечірниць.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення 
Не має. 

Основні джерела інформації 
Абелєнцев, Попов, 1956; Дулицкий, 1979; Крочко, 
1994; Загороднюк, Годлевська, 2001; Петрушенко 
та ін., 2002; Тищенко, 2003; Bashta, Kovalyova, 2005; 
Селюнина, 2008; Годлевская, Гхазали, 2008; Вла-
щенко, 2009.

Автор: В.М. Тищенко
Фото: С.П. Гащак
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Боннської конвенції (1985, ІІ), Директиви ЄС 
про природні помешкання і види (1992, IV), 
Угодою про збереження популяцій євро-
пейських кажанів (1999); Червоним списком 
МСОП (IUCN, 2009) — кат. NT. В ЧКУ (1994) мав 
охоронну категорію — «рідкісний». Необхід-
не виявлення ключових помешкань виду 
з наданням лісовим чи парковим ділянкам 
охоронного статусу. Слід посилити контр-
оль щодо залишення дуплистих дерев під 
час лісогосподарських робіт. Невідкладним 
заходом є розробка і реалізація Національ-
ного Плану дій щодо збереження виду.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Відомо, що умови неволі переносить непогано.

Господарське та комерційне значення 
Не має.

Основні джерела інформації 
Лисецкий, Куниченко, 1952; Абелєнцев, Попов, 
1956; Крочко, 1994; Загороднюк, Годлевська, 2001; 
Дулицкий, Коваленко, 2003; Селюнина, 2008; осо-
бисте повідомлення: Гащак, Влащенко, Гукасова.

Автор: В.М. Тищенко
Фото: С.В. Газарян

ВеЧіРНИця 
ВелеТеНсьКА 
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)
Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). Один з 3-х видів роду та 
один з 26-ти видів родини у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

Ареал виду та його поширення в Україні 
Охоплює пд.-зх. частину Палеарктики. Спо-
радичність поширення виду у Європі (відо-
мо 120–130 місцезнаходжень) пов’язана з 
розташуванням масивів широколистяних 
лісів. В Україні більшість давніх знахідок 
приурочені до лісостепової та степової зон. 
Дотепер відомо не більше 20-ти місцезнахо-
джень. Відома єдина сучасна знахідка виду 
на території Чорнобильської зони відчужен-
ня (Гащак, Влащенко, 2009). 

Чисельність і причини її зміни 
Ймовірно є критично низькою. Протягом 
100 років в Україні відмічено не більше 30 
реєстрацій виду з різною інформативністю 
даних. Дані динаміки реєстрацій виду свід-
чать про триваюче зниження чисельності. 
Можливими причинами цього є зменшен-
ня площ стиглих та перестійних насаджень 
широколистяних лісів з достатньою кількіс-
тю дуплистих дерев у районах поширення 
виду, зниження чисельності комах певних 
екологічних та розмірних груп. 

Особливості біології та наукове значення 
Є лісовим дендрофільним видом, який 
пов’язаний у своєму поширенні з дубовими 
і дубово-грабовими лісами. Населяє ділянки 
рідколісь високостовбурних стиглих та пе-
рестійних насаджень з достатньою кількістю 

дупел. Крім дупел в якості сховищ зрідка ви-
користовує горища та інші частини будівель. 
Є типовим мігрантом. Розмножується раз на 
рік. Різновидові виводкові колонії розміщу-
ються у дуплах старих дерев, іноді у будів-
лях. У червні народжується 1-2 малят.

Морфологічні ознаки
Є найбільшим європейським видом кажанів. 
Довжина тіла — 84–104 мм, хвоста — 55–65 мм, 
передпліччя — 63–69 мм; розмах крил —  
410–460 мм; маса тіла — 41–76 г.

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Вид має охоронний статус згідно з додат-
ками Бернської конвенції (1979, додаток II), 
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НеТОПИР зВИЧАЙНИЙ
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). Один з 30-ти видів. Один з 4 -х 
видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні
Європа від пд. до близько 61° пн. ш., деякі райо-
ни пд.-зх. Азії та пн. Африки. В Україні — всюди.

Чисельність і причини її зміни
Звичайний на Закарпатті, нечисленний на По-
ліссі та в Лісостепу, Рідкісний на Поділлі, у поясі 
листяних лісів Карпат і Криму. У степовій частині 
країни — дуже рідкісний у виводковий період  
і звичайний — під час міграцій. Причинами змін 
чисельності є трансформація кормодобувних 
біотопів (фрагментація середовища існування) 
і місць поселення (вирубування дуплистих де-
рев, модернізація старих будівель), збіднення 
кормової бази внаслідок використання пести-
цидів, чинник непокою виводкових колоній.

Особливості біології та наукове значення 
Перелітний вид. З’являється в березні — на 
початку квітня. Селиться в населених пунктах 
і прилеглих ділянках, у парках і лісах. Вивод-
кові колонії (20–250, рідко — до 500 самок) — 
у будинках (у щілинах, на горищах, під дахом), 
дуплах зі щілинним льотком, розколинах стов-
бура, під корою дерев, у тріщинах скель. Даль-
ній мігрант. Гібернація триває від середини 
листопада до березня — початку квітня. Зимує  
в печерах, розколинах скель, підвалах. В 
Україні зимовища виявлені в Криму і на За-
карпатті (в щілинах будівель). Вилітає рано, 
відразу після заходу сонця. Полює як на від-
критих ділянках, так і в кронах дерев, уздовж 

лінійних структур: краю лісу чи великих га-
лявин, лісових доріг, берегів водойм, а також 
навколо поодиноких дерев і під вуличними 
ліхтарями. Живиться комахами. 

Морфологічні ознаки
Хутро на спині темнокоричневе, іноді з черво-
нуватим або золотистим відтінком. Черевце 
світліше. Літальна перетинка темна. Вуха темні, 
заокруглені, лише трохи довші, ніж ширші. Ко-
зелок витягнутий, з округлою верхівкою. Вели-
кий палець коротший, ніж ширина зап'ястка, 
виміряна на складеному крилі. П'ятий палець 
кисті довжиною близько 40 мм. Нижня третина 
спинного боку мiжстегнової перетинки вкрита 
шерстю, натомість уздовж нижньої частини 
гомілки — оголена. Друга фаланга 3-го пальця 

крила довша, ніж третя. Довжина тіла: 32–49 мм, 
вуха: 7–13 мм, козелка: 4–5,5 мм, передпліччя: 
26–34 мм, вага: від 3 до 9,2 г.

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Вид занесено до Червоного списку МСОП, 
EUROBATS та ІІІ додатку до Бернської конвен-
ції. Для охорони популяцій важливим є збере-
ження старих лісів з дуплистими деревами і 
лінійних структур (лісосмуг, насаджень уздовж 
дороги, лісових доріг) між місцями поселення 
та полювання, заборона господарських робіт 
у місцях поселення виводкових колоній з трав-
ня до вересня. Охороняється на території всіх 
об’єктів природно-заповідного фонду.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Не має.

Основні джерела інформації 
Абелєнцев та ін., 1956; Крочко, 1967, 1992; Волошин, 
Башта, 2001; Дулицкий, 2001; Загороднюк, 2001; Заго-
роднюк, Петрушенко, Пилипенко, 2002; Негода, 2002; 
Башта, 2004а, 2004б; Bashta, 2004; Башта, Потіш, 2007. 

Автор: А.-Т. В. Башта
Фото: А.-Т. В. Башта
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НеТОПИР-КАРлИК
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). У роді 30 видів. Один з 4-х ви-
дів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Неоцінений.

Ареал виду та його поширення в Україні
Ймовірно, Мала Азія, Кавказ, Європа від Шот-
ландії та пд. Скандинавії до узбережжя Серед-
земного та Чорного морів і на сх. — до Серед-
нього Поволжя. В Україні відзначений на лісо-
вій і лісостеповій частинах. 

Чисельність і причини її зміни
Нечисленний вид на Поліссі й у Лісостепу. Рід-
кісний — на Поділлі й Закарпатті. Причини 
зниження чисельності — трансформація кор-
модобувних біотопів і місць поселення (виру-
бування дуплистих дерев, модернізація старих 
будівель), загибель від рук людини, чинник не-
покою виводкових колоній.

Особливості біології та наукове значення 
Пов’язаний з водоймами: берегами річок, во-
логими і болотистими територіями. Селиться 
в основному поблизу або на краю лісових ді-
лянок, населених пунктів. Перелітний вид. Ви-
водкові колонії (від пару десятків до кількох 
сотень особин) розташовані в будівлях, дуплах 
і щілинах дерев, під корою. Зимує, ймовірно,  
в дуплах. Міграції не досліджені. Припускають, 
що це дальній мігрант. На полювання вилітає в 
ранніх сутінках, літає невисоко. Політ нешвид-
кий, маневрений. Кормові біотопи — узлісся та 
розріджені ділянки лісу, окраїни та вулиці насе-
лених пунктів, сади, береги водойм. Живиться 
переважно комарами і мошками, і тому віддає 
перевагу багатим на водойми ландшафтам. 

Морфологічні ознаки
Хутро коротке й густе, на спині коричневе, ін-
коли з піщистим відтінком, на черевці світліше. 
Вухо заокруглене, трохи довше, ніж ширше. 
Козелок з округлою верхівкою, майже в 4 рази 
довший, ніж ширший. Великий палець довший 
або дорівнює ширині зап'ястя, виміряного на 
складеному крилі. П'ятий палець кисті разом 
з п'ястковою кісткою — довжиною біля 46 мм. 
Спинна сторона мiжстегнової перетинки зверху, 
до половини своєї довжини, а також уздовж го-
мілки, густо опушена. Шпора сягає до половини 
довжини вільного краю мiжстегнової перетинки, 
є невелика епіблема. Друга і третя фаланги най-
довшого пальця передньої кінцівки за розміром 
майже одинакові. Довжина тіла: 32–45 мм, вуха: 
7–8 мм, передпліччя: 27,7–32,3 мм, вага: від 3–7 г.

Режим збереження та заходи  з охорони.
Вид занесено до Червоного списку МСОП, 
EUROBATS та ІІ додатку до Бернської конвенції. 
Збереження старих листяних і мішаних лісів з 
дуплястими деревами. Розвішування штучних 
гніздівель. Збереження лінійних структур (лісо-
смуг, насаджень уздовж дороги, лісових доріг) 
між місцями поселення та полювання. Заборо-
на діяльності в місцях поселення виводкових 
колоній з травня до вересня. Охороняється на 
території всіх об’єктів природно-заповідного 
фонду, зокрема, у Черемському ПЗ, НПП 
«Прип’ять-Стохід», «Святі гори», «Деснянсько-
Старогутський», Шацькому НПП.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Не має.

Основні джерела інформації 
Волошин, Башта, 2001; Загороднюк, Негода, 2001; За-
городнюк, Тищенко-Тишковець, 2001; Загороднюк 
та ін., 2002; Гащак, 2003; Башта, 2004а, 2004б, 2009; 
Bashta, 2004; Влащенко, 2006; Башта, Потіш, 2007; Гав-
рись та ін., 2007.

Автор: А.-Т. В. Башта
Фото: А.-Т. В. Башта
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НеТОПИР 
сеРеДзеМНОМОРсьКИЙ 
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1819)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). У роді 30 видів. Один з 4-х 
видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

Ареал виду та поширення в Україні.
Пд. та Пд.-Сх. Європа до 93° сх.  у Пд. Азії, біль-
ша частина Африки. На території Центральної 
та Сх. Європи спостерігається експансія виду в 
пн. напрямі. В Україні від 1990-х рр. поширився 
майже по всій території. 

Чисельність і причини її зміни
Протягом двох останніх десятиліть чисель-
ність виду в Україні збільшилася від дуже 
рідкісного до нечисленного, місцями звичай-
ного виду урбанізованих ландшафтів. Зна-
чно слабше виявлений у зх. і пн.-зх. областях 
України. Причини зміни чисельності: осно-
вною загрозою для збереження популяцій 
може бути комплекс антропогенних факто-
рів, що включає руйнування місць поселення 
(модернізація старих будівель, герметиза-
ція горищ і закриття дахових отворів), ви-
користання отрутохімікатів для консервації 
деревини та дезінсекції, пряме знищення. 

Особливості біології та наукове значення 
Спостерігається як у рівнинній, так і низькогір-
ній місцевостях. Проявляє схильність до синан-
тропності. Розселення переважно відбувається 
вздовж великих річок. Літні місця поселення 
розташовані в будівлях, тріщинах у стінах, щіли-
нах скель. Виводкові колонії налічують 30–100 
самок. Самки народжують звичайно 2 малят. 

Максимальний вік життя — 8 років. Ймовірно, 
осілий вид. Властиві незначні перельоти для се-
зонної зміни сховищ, максимально — до 5 км. 
Місцями гібернації є будинки: між віконними 
рамами, у підвалах і надземних частинах. На по-
лювання вилітає незабаром після заходу сонця. 
Політ швидкий і спритний. Літає невисоко, ро-
блячи великі кола. Полює в населених пунктах: 
навколо вуличних ліхтарів, над водоймами, в 
садах Ловить дрібних літаючих комах (пере-
важно метеликів і двокрилих). 

Морфологічні ознаки
Забарвлення спини дуже мінливе, від 
блiдосiробурого до темнокоричневого. Черев-
це сіробiлувате. Вухо темне, коротке, найшир-
ше у середній частині, на верхівці — округле. 
Козелок прямий, з округлою верхівкою. Крила 

відносно вузькі. Вздовж краю літальної пере-
тинки від задньої кінцівки до п’ятого пальця — 
широка світла смуга. Епіблема добре розвине-
на. Вільний край крилової перетинки прикрі-
плений до основи зовнішнього пальця стопи. 
Довжина тіла: 40–48 мм, вуха: 12–13 мм, козел-
ка: 5,5–6 мм, передпліччя: 31–37, вага: 5–10 г.

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Вид занесено до Червоного списку МСОП, 
EUROBATS та ІІ додатку до Бернської конвен-
ції. Заборона чинник непокою виводкових  
і гібернаційних колоній. Проведення приро-
доохоронної агітації.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Не має.

Основні джерела інформації 
Абелєнцев ті ін., 1956; Черемисов, 1987; Бескара-
вайный, 1988; Крочко, 1994; Ткач, Федорченко, 
1998; Кедров, Шешурак, 1999; Ковальова, 1999; 
Кондратенко, 1999; Godlevska et al., 2000; Влащен-
ко, 2001; Мерзликин, Лебедь, 2001; Стригунов, 
Коцюруба, 2001; Волох, 2002; Гаврись, Коцержин-
ская, 2002; Sachanowicz, et al., 2006.

Автор: А.-Т. В. Башта
Фото: І.В. Загороднюк.
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НеТОПИР НАТУзіУсА
Pipistrellus nathusii
(Keyserling et Blasius, 1839)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). У роді 30 видів. Один з 4-х ви-
дів роду у фауні України.

Природоохоронний статус виду
Неоцінений.

Ареал виду та його поширення в Україні
Європа (крім пн.), Мала Азія та Кавказ. 
В Україні — всюди. 

Чисельність і причини її зміни
Звичайний (особливо під час міграцій) на По-
ліссі, нечисленний — у Лісостепу й на Закарпат-
ті, Рідкісний — на Поділлі й у Криму. Причини 
зменшення чисельності: трансформація тро-
фічних біотопів і місць поселення (вирубування 
дуплистих дерев, модернізація старих будівель), 
використання пестицидів, чинник непокою ви-
водкових колоній.

Особливості біології та наукове значення 
Перелітний вид. Прилітає в березні — на початку 
квітня. Селиться переважно лісах різного пород-
ного складу поблизу водойм або заболочених 
ділянок; рідко — в населених пунктах. Основні 
сховища — дупла дерев (зі щілиноподібним 
льотком), штучні гніздівлі, горища й порожнини 
будинків. Виводкові колонії налічують від кількох 
до кількох сотень самок. Дальній мігрант. Осінній 
відліт — від початку серпня; може тривати до 
листопада. Місця зимівлі розташовані за меж-
ами України. Відомі поодинокі випадки зимівлі в 
Закарпатській обл. — в порожнинах стін будівлі. 
Вилітає в ранніх сутінках. Політ надзвичайно ма-
неврений. Полює на краях лісу, в парках, над во-

доймами і прибережними біотопами, вологими 
луками, рідше — розрідженими ділянками лісу і 
лісовими озерцями. Живиться двокрилими, рід-
ше волохокрильцями, сітчастокрилими, метели-
ками, перетинчастокрилими й жуками.

Морфологічні ознаки
Хутро на спині темноруде, на черевці світліше. 
Вухо заокруглене, трохи довше, ніж ширше. Козе-
лок витягнутий, з округлою верхівкою. Великий 
палець довший або дорівнює ширині зап'ястя, 
виміряного на складеному крилі. П'ятий палець 
кисті разом з п'ястковою кісткою — довжиною 
біля 46 мм. Спинна сторона мiжстегнової пе-
ретинки зверху, до половина своєї довжини, 
а також вздовж гомілки, густо опушена. Шпо-
ра сягає до половини довжини вільного краю 

мiжстегнової перетинки, є невелика епіблема. 
Довжина тіла: 46–56 мм, вуха: 10–13,5 мм, козел-
ка: 6–7 мм, передпліччя: 31–36,5 мм, вага: від 4,5 
до 9 г.

Режим збереження та заходи  з охорони.
Вид занесено до Червоного списку МСОП, 
EUROBATS та ІІ додатку до Бернської конвенції. 
Для охорони популяцій важливим є збереження 
старих листяних і мішаних лісів з дуплястими де-
ревами, лінійних структур (лісосмуг, насаджень 
уздовж доріг та ін.) між місцями поселення та по-
лювання, заборона чинник непокою виводкових 
колоній. Охороняється на території всіх об’єктів 
природно-заповідного фонду, розташованих на 
території Карпат і Полісся, частково Поділля.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Не має.

Основні джерела інформації 
Абеленцев, 1950; Абелєнцев та ін., 1956; Крочко, 
1992; Мерзлікін, Лебедь, 1998; Волошин, Башта, 
2001; Дулицкий, 2001; Загороднюк, Негода, 2001; 
Башта, 2004а, 2004б, 2007, 2009; Bashta, 2004.

Автор: А.-Т. В. Башта
Фото: О.В. Годлевська
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НеТОПИР 
КАЖАНОВИДНИЙ
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). Один з 18-ти видів роду, 
єдиний вид роду та один з 25-ти видів роди-
ни в Україні.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний. 

Ареал виду та його поширення в Україні 
Поширений у пд. поясі гір Палеарктики від 
Пн. Африки та Іспанії до Японії, Кореї і Бірми. 
Українська частина ареалу представлена 
двома сегментами у приморській зоні Голов-
ного пасма Кримських гір, на ділянках Кара-
Даг–Судак та Ялта–Алупка. 

Чисельність і причини її зміни
Вкрай низька і у абсолютних вимірах, ймо-
вірно, не перевищує 1000 особин; у загаль-
ній вибірці колекційних зразків кажанів з 
Криму частка складає до 1%. Характер місць 
перебування виду дозволяє говорити, що з 
боку людини немає чинників непокою. При-
чини зміни чисельності: обмежене поши-
рення типових для виду біотопів.

Особливості біології та наукове значення 
Типовим біотопом є скельні відслонення 
з обрідною рослинністю. За літні сховища 
правлять тріщини скель, щілини поміж ка-
мінням, іноді дупла дерев та горища. Зимові 
знахідки (за межами України) відомі в будів-
лях, захищених від холоду щілинах, деколи 
в дуплах дерев. Комахоїдний вид, живиться 

дрібними комахами у польоті. В Криму, ско-
ріш за все, веде осілий спосіб життя, проте 
фактичні знахідки охоплюють лише літній 
період. Плодить раз на рік (нерідко двійню) у 
період з початку червня до кінця липня. Ста-
тевої зрілості досягає на другий рік життя.

Морфологічні ознаки
Мають деяку схожість лиликом двобарвним 
(Vespertilio murinus). Як і у Vespertilio, кінець 
хвоста на 3–7 мм (2–3 хребці) виступає за 
уропатагій, а верхні ікло і великий премо-
ляр зімкнені. Забарвлення хутра на спині 
однорідне від світло-полового до бурого 
із золотавим крапом. Епіблема вузька, без 
поперечної кристи. Пеніс Г–подібний, різко 
зігнутий донизу. Довжина тіла — 42–55 мм, 

хвоста — 31–45 мм, вуха — 12–15 мм, перед-
пліччя — 33–37 мм. 

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Вид був занесений до ЧКУ (1980, 1994),  
EUROBATS, за останнім зведенням МСОП має 
категорію LC, Бернська конвенція — ІІ додаток.  
Знаходиться під охороною в заповідниках Гірсь-
кого Криму. Для збереження виду необхідна 
охорона місць його можливого перебування.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Досвіду в утриманні в неволі в Україні немає. 
Для розмноження виду необхідне створен-
ня належних умов у природі.

Господарське та комерційне значення 
Не має.

Основні джерела інформації
Абелєнцев, Попов, 1956; Крыжановский, Корнеев, 
1988; Ковальова, 1999; Дулицкий, 2001; Дулиць-
кий, Михайлова, 2001; Загороднюк, Годлевська, 
2001; Загороднюк, Негода, 2001; Годлевская та ін., 
2009.

Автори: А.І. Дулицький, І.В. Загороднюк
Фото: С.В. Газарян
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лИлИК ДВОКОліРНИЙ
Vespertilio murinus Linnaeus,1758

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). Один з 2-х видів роду; єди-
ний вид роду у фауні Європи.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні
Охоплює Середню, Сх. Європу, Кавказ, Пере-
дню та Центральну Азію, Пд. Сибір, Монго-
лію та Пн. Китай, до Далекого Сходу. Україна 
повністю входить в ареал виду.

Чисельність і причини її зміни
Відносно звичайний вид. Причини зміни чи-
сельності: зменшення кількості придатних 
сховищ; непокоєння тварин в сховищах, не-
гативне ставлення населення до рукокри-
лих. 

Особливості біології та наукове значення
Влітку оселяється в будівлях, дуплах, скель-
них тріщинах. Самиці утворюють виводкові 
колонії чисельністю до кількох десятків осо-
бин, іноді спільні з іншими видами. Наро-
дження припадає на кінець червня — поча-
ток липня. Самці та ялові самиці оселяються 
окремо. Період парування відбувається 
восени та на початку зимівлі. Восени для 
самців цього виду характерна демонстрація 
характерної шлюбної вокалізації. Донедавна 
вид вважався облігатним мігрантом. Остан-
німи роками з’явилися докази зимівлі виду 
у багатьох регіонах України (всі зимові зна-
хідки — у будівлях; ймовірно у гірських міс-
цевостях також зимує у скельних тріщинах). 

За стратегією полювання відноситься до ви-
дів відкритих просторів. Основу трофічного 
списку складають двокрилі, крім цього — 
ручейники, жуки, лускокрилі, рівнокрилі, 
сітчастокрилі. Самиця народжує звичайно 
двох малят один раз на рік. Максимальна 
зафіксована тривалість життя — 13 років.  
В місцях свого поширення вид відіграє важливу 
роль регулятора чисельності багатьох комах.

Морфологічні ознаки
Середній за розміром вид. Надочна лопасть 
вушниць добре розвинута. Крила порівня-
но вузькі. Літальна перетинка кріпиться до 
основи пальця. Епіблема широка з попере-
чною перегородкою. Вушниці та літальні пе-
ретинки темні. Темні основи волосинок хутра 

спини (бурі, майже чорні або руді), їх срібляс-
ті кінчики формують чітке двокольорове за-
барвлення. Хутро черева брудно-сіре.

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Охоронні категорії: EUROBATS; Бернська 
конвенція (Додаток II), Боннська конвен-
ція (Додаток II); МСОП: LC. Заходи охорони 
мають включати збереження сховищ виду; 
поширення інформації щодо вразливості та 
необхідності охорони рукокрилих.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Наявна інформація щодо одного, неуспіш-
ного, випадку розмноження виду в неволі.

Господарське та комерційне значення
Не має.

Основні джерела інформації
Абелєнцев, Попов, 1956; Bauerova, Ruprecht, 
1989; Rydell, Baagøe, 1994; Покиньчереда, 1999; 
Tyschenko, 2000; Тищенко, Годлевська, 2008; Осо-
бисті повідомлення: Хохлова, Гащак,  Влащенко.

Автор: О.В. Годлевська
Фото: В.М. Тищенко
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КАЖАН ПізНіЙ 
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). Один з 24-х видів роду, 
один з 2-х видів роду в фауні України.

Природоохоронний статус виду
Вразливий.

Ареал виду та його поширення в Україні
Європа (крім Ірландії, пн. Англії, частини 
Скандинавії), Пн. Африка, Близький Схід, 
Центральна Азія; на сх. — до Китаю. На тери-
торії України поширений всюди. 

Чисельність і причини її зміни
Звичайний вид зх. областей, Поділля, 
Придніпров’я. Рідше трапляється на Поліссі 
й у високогірних і степових малонаселених 
ландшафтах. У гірських р-нах Криму і Кар-
пат в останні десятиліття. Причини зміни 
чисельності: комплекс антропогенних фак-
торів: недостатня кількість місць для посе-
лення в сучасних будівлях, їх руйнування та 
обмеження доступу (модернізація старих 
будівель, герметизація горищ), знищення 
особин, використання отрутохімікатів для 
консервації деревини та дезінсекції.

Особливості біології та наукове значення 
Переважно поширений на рівнині та горбогір’ї; 
у горах — до 1100 м н.р.м. Селиться в і біля 
населених пунктів і в мозаїчних ландшафтах. 
Вилітає в березні — на початку травня: це за-
лежить від локальних кліматичних умов. Літні 
сховища розташовані в будівлях: на горищах, 
у порожнинах стін, димоходах. Виводкові ко-
лонії — до кількох сотень особин. Парування 
відбувається восени або навесні. Вагітність 
триває близько 50 днів; самки народжують  
1 маля (рідко — 2). Найдовша відома трива-

лість життя — 21 рік; у середньому — 3 роки. 
Осілий вид. З кінця вересня до початку листо-
пада здійснює локальні міграції до місць зи-
мівлі (до 40–50 км). Місця гібернації — підзем-
ні (пивниці, горища i печери) і наземні схови-
ща (порожнини будівель, вентиляційні шахти 
тощо). Кормовий раціон змінюється залежно 
від сезону чи регіону і включає жуків, метели-
ків, двокрилих і перетинчастокрилих.

Морфологічні ознаки
Мордочка i вуха темні. Вуха середньої до-
вжини, заокруглені, помітно довші, ніж шир-
ші. Козелок з тупою верхівкою, найширший у 
першій третині. Хутро густе, на спині темне, 
каштаново-коричневе, на череві світліше й 
сіріше. Кінці волосків на спині яскраві, світло-

буро-коричневі. Крила широкі, з тупими кін-
цями. Шпора дещо коротша від половини 
краю мiжстегнової перетинки. Довжина тіла: 
60–82 мм, вуха: 12–22 мм, козелка: 7,5–9,5 мм, 
передпліччя: 46–56 мм, вага: 14–34 г.

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Вид занесено до Червоного списку МСОП, 
EUROBATS та ІІ додатку до Бернської конвен-
ції. Охороняється в усіх заповідниках України. 
Заборона чинник непокою виводкових і гі-
бернаційних колоній. Проведення природо-
охоронної агітації. 

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Не має.

Основні джерела інформації 
Абелєнцев та ін., 1956; Сологор, Петрусенко, 1973; 
Лихотоп и др., 1990; Крочко, 1992; Мерзлiкiн, Лебідь, 
1998; Полушина, 1998; Тищенко, 1999; Волошин, Ба-
шта, 2001; Влащенко, 2001а, 2002; Дулицкий, 2001; 
Башта, 2004а, 2006; Bashta, 2004; Шевченко, Золоту-
хина, 2005; Башта, Потіш, 2007; Голенко та ін., 2008. 

Автор: А.-Т.В. Башта
Фото: О.В. Годлевська
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КАЖАН ПіВНіЧНИЙ 
Eptesicus nilssonii (Keyserling, Blasius, 1839)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Руко-
крилі (Chiroptera), родина — Лиликові 
(Vespertilionidae). Один з 24-х видів роду, 
один з 2-х видів роду та один з 25-ти видів 
родини в Україні.

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні 
Поширений у бореальній зоні більшої час-
тини Європи. В Україні проходить пд. межа 
ареалу, ареал обмежений зх. і пн. областями, 
кілька переважно давніх знахідок відомо з 
Подніпров’я і Слобожанщини. Карпатська 
популяція ізольована від пн. частини ареа-
лу. 

Чисельність і причини її зміни 
Частка виду у колекціях кажанів не переви-
щує 0,1%. Всі реєстрації виду в Україні є епізо-
дичними і свідчать про вкрай низьку чисель-
ність, яка може бути оцінена з кілька сот осо-
бин. Причини зміни чисельності: скорочення 
чисельності та ареалу виду відбувається по 
всій Європі, фактори цього не відомі (можна 
припустити певний зв’язок з розширенням 
ареалу E. serotinus).

Особливості біології та наукове значення 
Пов’язаний з лісовими масивами, природ-
ними місцями оселення є узлісся та (у горах) 
верхня межа лісу. Типовими оселищами є 
сховища дуплового типу, в підземних міс-
цезнаходженнях в Україні не відомий. Вид 
загалом осілий і здійснює лише ближні мі-
грації у пошуках зимових сховищ. Схильний 

до синантропії принаймні на пн. Європи. По-
лює в сутінках і темряві, живиться в польоті 
дрібними комахами. Влітку формує материн-
ські колонії, плодить по 1 маляті раз на рік. 
Статева зрілість настає на другий рік життя. 
Живе до 5–7 років.

Морфологічні ознаки
Загалом дрібний вид, довжина передпліч-
чя 38–43 мм. Хвіст виступає з уропатагію 
на 2 хребці. Траґус короткий, найширший у 
середній частині, майже прямий. «Маски», 
утвореної темно пігментованою шкірою, 
вздовж верхньої губи немає; темно-буре 
забарвлення спини підсилене сріблястими 
вершинами окремих волос; епіблема вузька, 
без кісткової перегородки. 

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Вид раніше не мав охоронних категорій в 
Україні. За останнім зведенням МСОП має ка-
тегорію LC, Бернська конвенція — ІІ додаток, 
EUROBATS. Знаходиться під охороною в за-
повідниках Карпатського регіону та Волино-
Поділля. Для ефективної охорони необхідні 
пошуки і моніторинг місць оселення виду, 
насамперед у Карпатському регіоні. 

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах 
Утримання видів Eptesicus в неволі несклад-
не, проте досвід розведення відсутній,  
і зусилля доцільно спрямовувати на пошук  
і охорону природних місцезнаходжень.

Господарське та комерційне значення 
Не має.

Основні джерела інформації 
Крочко, 1993; Полушина, 1998; Покиньчереда та 
ін., 1999; Загороднюк, 1999; Годлевська, 2001; Ми-
ропольський, 2001; Загороднюк, Годлевська, 2001; 
Дикий, Сребродольська, 2008.

Автор: І.В. Загороднюк
Фото: Й. Фурманкевич
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Особливості біології та наукове значення
Зустрічається у всіх типах лісових насаджень. 
Веде присмерковий спосіб життя. Гін з сере-
дини лютого, з перервами вагітності, до кінця 
липня. Буває від 2 до 4 виводків. Вагітність 
48–51 днів. На 8–9 день після народження 
молоді можуть самостійно їсти. Живиться 
рослинною їжею: злаками, різною травою та 
лісовими ягодами. Зимою їсть пагони та кору 
дерев, сіно. 

Морфологічні ознаки
Тварина середнього розміру, за складом тіла 
нагадує кроля. Довжина тіла — 44–74 см, вага — 
2,5–5,5 кг. Забарвлення літом буро-сіре, зимою  — 
чисто біле. Хвіст чисто сірий без чорного во-
лосся, кінчики вух чорні протягом всього року.

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Занесений до Червоної книги України (1994),  
а також Червоного списку МСОП і як вид, що 
підлягає охороні, включено до Бернської 
конвенції. Охороняється у Деснянсько-
Старогутському НПП, Поліському ПЗ, Рівнен-
ському ПЗ.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Існує досвід розведення виду в умовах Мос-
ковського зоопарку. 

Господарське та комерційне значення
В Росії є об’єктом промислу. В Україні зна-
чення не має. 

Основні джерела інформації
Мигулин, 1928; Мигулін, 1938; Огнев, 1940; ЧКУ, 
1994; Громов, Ербаева, 1995; Редкие и исчезаю-
щие растения и животные Украины, 1988; Гаврись, 
1999; Косенко, Лозов, 1999; Жила, Зеніна, 1999; 
Карпенко та ін., 2002; Жила, 2008. Усні повідомлен-
ня: Книш, Новік.

Автор: Г.Г. Гаврись 
Фото: А. Parkinson

зАєць БілИЙ 
Lepus timidus Linnaeus, 1758

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Зайце-
подібні (Lagomorpha), родина  — Зайцеві 
(Leporidae). Один з видів роду; один з 2-х ви-
дів роду у фауні України. 

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

Ареал виду та його поширення в Україні
Бореальні та арктичні обл. Євразії і Пн. Аме-
рики. В Україні до останнього часу вважав-
ся зниклим, або спорадично проникаючим  
з території Росії та Білорусі. Зараз достовірно 
відмічений в пн. р-нах Сумщини (Середина-
Будський, Ямпільський р-ни), Чернігівщини 
(Семенівський, Новгород-Сіверський р-ни) 
та Житомирщини (Олевський р-н). Перед-
бачається мешкання в сусідніх р-нах Рівнен-
ської обл. 

Чисельність і причини її зміни
В Україні мешкає кілька сотень біляків. У По-
ліському ПЗ і прилеглих регіонах до 50 екз. 
На Чернігівщині — до 20 ос. В Деснянсько-
Старогутському НПП (обліки 2001–06 рр.) 
50–70 екз., загалом по Сумській обл. — до 
150 ос. У кінці ХІХ — на початку ХХ ст. відомі 
випадки зустрічі виду в Харківській, Полтав-
ській, Черкаській, Київській, Хмельницькій 
обл. Причини зміни чисельності: вирубу-
вання лісових масивів, браконьєрство, по-
силення хижацтва лисиці у зв’язку з зростом 
її чисельності.
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ХОВРАХ 
єВРОПеЙсьКИЙ
Spermophilus citellus Linnaeus, 1766

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Гризуни 
(Rodentia), родина — Білячі  (Sciuridae). Один 
з 41 видів роду, один з 4-х видів роду в фауні 
України.

Природоохоронний статус виду
Зниклий.

Ареал виду і його поширення в Україні.
Європейський вид, ареал якого колись про-
стягається від Альп через пд. Середньої Єв-
ропи на сх. до України і Молдови. В Україні 
на середину 1970-х рр. знахідки виду були 
відомі в  Закарпатській, Чернівецькій, Хмель-
ницькій та Вінницькій обл. 

Чисельність і причини її зміни
У 1950-х рр. чисельність виду у межиріччі 
Дністер–Прут була досить високою (на 1 га 
припадало 30–35 нір), однак вже у 80-х рр. 
на цій території на 1 га знаходили 1–2 нори. 
За останні 20 років достовірні відомості, що 
підтверджують існування в Україні відсутні, 
хоча на прилеглих територіях Молдови (в 
Середньому Придністров’ї) цей вид ще на 
початку 1990-х рр. досить масово зустрічав-
ся. Причини зміни чисельності: неконтро-
льований промисел в 1950–60 рр., загибель 
тварин  від отрутохімікатів, зведення біото-
пів.

Особливості біології та наукове значення
Осілий вид, що живе в норах, які влаштовує 
горизонтально у малопотужному шарі ґрун-
ту, гніздові  камери розміщує у скельному 
ґрунті, зокрема серед брил пісковиків, іноді 
використовує нори сліпаків. Активний з кін-
ця березня  до початку жовтня. У пд. частині 

ареалу впадає у літнє теплове заціпеніння 
(серпень–вересень), яке переходить у зи-
мову сплячку. Живиться  переважно дико-
рослими а також культурними рослинами 
(злаки,  листя цукрових буряків), а також 
комахами і дрібними хребетними. Паруєть-
ся в кінці березня. Самка раз на рік (квітень) 
народжує 4–6 малят. Місцями перебування 
слугують вигони, балки, схили  кряжів, кань-
йони річок, пасовища, пришляхові кювети, 
старі дамби та ін.

Морфологічні ознаки
Дрібний короткохвостий ховрах: довжина 
тіла — 16,5–22,5 см, хвоста — 4,6–7,4 см. 
Забарвлення спини сіро-бурувате, нерідко 
з помітною жовтувато-білими цяточками. 

Боки іржаво-жовтуваті, черево блідого жов-
туватого відтінку. Навколо очей світлі кільця. 
Хвіст на кінці звичайно має темну облямівку

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони
Як вид, що знаходився в критичному стані 
був занесений до ІІ видання ЧКУ (1995), як 
вид, що зменшує чисельність на всьому аре-
алі, занесений до Червоної книги МСОП і як 
вид, що підлягає особливій охороні, до Берн-
ської конвенції.  Є усі підстави вважати, що  
в Україні цей вид втрачено безповоротно.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Раніш вважали шкідником сільського госпо-
дарства, якого безжалісно винищували, зо-
крема і заради  малоцінного хутра.

Основні джерела інформації
Татаринов, 1973; Редкие и исчезающие растения и 
животные Украины, 1988; ЧКУ, 1994.

Автор: С.В. Межжерін 
Фото: І.В. Маханьков
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ХОВРАХ КРАПЧАсТИЙ
Spermophilus suslicus (Gueldenstaedt, 1770)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Гризуни 
(Rodentia), родина — Білячі  (Sciuridae). Один 
з 41 видів роду, один з 4-х видів роду в фауні 
України.

Природоохоронний статус виду
Зникаючий.

Ареал виду та його поширення в Україні
Головна частина ареалу в Росії (на сх. до 
Волги, на пн. до Орла, Рязані, Арзамасу).  
В Україні був поширений майже по всьому 
Лівобережному Лісостепу. В останні десяти-
ліття встановлені лише окремі колонії в Хар-
ківській і Луганській обл. 

Чисельність і причини її зміни
Вид, що знижує чисельність на всьому ареа-
лі. В Україні чисельність виду впала в тисячі 
разів. На початок ХХІ ст. в України залиши-
лося не більше тисячі дорослих особин, що 
розпорошені по кількох колоніях. Причина-
ми різкого падіння чисельності стали, перш 
за все, безпосереднє винищення, а також де-
градація природних для цього виду біотопів, 
розорення цілинних ділянок.

Особливості біології та наукове значення
Осілий, колоніальний звір. На зиму впадає в 
сплячку. Травоїдний та насіниноїдний  звір, 
який однак не гидує великими комахами. 
Раз на рік в  квітні самка народжує від 3 до 

8 малят. Вагітність триває біля 3 тижнів. Ста-
тевозрілість настає на другому році життя. 
Місцями перебування слугують перш за все, 
цілинні ділянки, незаймані пустощі, пасови-
ща. Агроценозів уникає.

Морфологічні ознаки
Зовні типовий один з найменших за розміра-
ми ховрахів. Довжина тіла — 17–26 см, хвіст 
менший ніж 1/4 довжини тіла. Маса — до 0,5 
кг. Забарвлення спини яскраве і строкате, з 
вираженим крапом, фон сірувато-буроватий 
або коричневий.

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Як вид, стан якого близький до загрозливо-

го, занесений до Червоного списку МСОП, а 
як вид, що потребує особливої охорони до 
Бернської конвенції. Не охороняється на 
жодній природоохоронній території. Значні 
за чисельністю колонії цього виду негайно 
потребують природоохоронного статусу.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Вважався шкідником сільського господар-
ства, також був об’єктом промислу заради 
дешевого хутра. 

Основні джерела інформації
Мигулін, 1938; Громов, Ербаева, 1995; Фрисман, 
Кораблев, Ляпунова, Воронцов, Брандлер, 1999.

Автор: С.В. Межжерін 
Фото: І.В. Маханьков
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ХОВРАХ ОДесьКИЙ
Spermophilus odessanus Nordmann, 1840

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Гризуни 
(Rodentia), родина — Білячі  (Sciuridae). Один 
з 41 видів роду, один з 4-х видів роду в фауні 
України.

Природоохоронний статус виду
Неоцінений.

Ареал виду і його поширення в Україні.
Раніше звичайний вид правобережного Сте-
пу і Лісостепу України. Зараз зустрічається 
в Одеський і Херсонській (Правобережжя) 
обл., окремі поселення на початок ХХ ст. 
збереглися на Правобережному Лісостепу, 
а поодинокі колонії і зараз є на Волині. За 
межами України зустрічається дуже обме-
жено в Молдові, де гібридизує з S. citelus, в 
Сх. Польщі і в Центральній Білорусі.

Чисельність і причини її зміни
Зважаючи на те, що в 1950-х рр. здобич хов-
рахів на Правобережній Україні рахувалась 
мільйонами шкурок, а сучасні популяції 
нараховують, імовірніше за все, не більше 
десяти тисяч дорослих особин, то ресур-
си  виду в цілому по ареалу знизилися не 
менш ніж в 100 разів. Доказом падіння чи-
сельності є різке скорочення площі ареалу. 
В 1970–80-х рр. минулого сторіччя вид зник 
в Середньому Приднепров’ї,  на Поділлі  
і в Прикарпатті. Причинами зміни чисель-
ності стало як безжалісне винищення, так і 
руйнування природних для цього виду біо-
топів, перш за все, зменшення випасу і роз-
орення цілинних ділянок.

Особливості біології та наукове значення
Веде осілий, колоніальний спосіб життя. 
Зустрічається поодинокими та системними 
колоніями. Їжа типова для всіх ховрахів. На 
зиму впадає в сплячку. Вагітність біля 3 тиж-
нів. В квітні самка народжує від 3 до 8 малят. 
Статевозрілість на другий рік. Степові цілин-
ні ділянки, незаймані пустощі, пасовища.  
Останнім часом пристосувався до життя в 
антропогенному середовищу. Зустрічається  
навіть в околицях великих міст.

Морфологічні ознаки
Як вікарний до S. suslicus вид зовні від нього 
нічим не відрізняється.

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Як складова частина надвиду S. suslicus s. lato, 
стан якого наближається до загрозливого, 
занесений до Червоного списку МСОП. Не 
зберігається у жодному природоохоронно-
му об’єкті. Території, на яких зустрічаються 
всі пн. колонії цього виду, негайно потребу-
ють природоохоронного статусу.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Вважався шкідником сільського господар-
ства, добувався заради дешевого хутра.

Основні джерела інформації
Фрисман, Кораблев, Ляпунова, Воронцов, Бранд-
лер, 1770; Загороднюк, Федоренко, 1995; Лобков, 
1999.

Автор: С.В. Межжерін
Фото: О.В. Годлевська
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сліПАК БілОзУБИЙ
Nannospalax leucodon (Nordman,1840)

Таксономічна належність
Клас — Ссавці (Mammalia), ряд — Гризуни 
(Rodentia), родина — Сліпакові (Spalacidae). 
В роді  3 види, один з 3-х видів роду в фауні 
України.

Природоохоронний статус виду
Недостатньо відомий.

Ареал виду і його поширення в Україні.
Охоплює пн. Грецію, Туреччину, Болгарію, 
Угорщину, Румунію та Молдову. В Україні вид 
мешкає у Пн.-Зх. Причорномор’ї (Одеська 
обл.), пн. Буковина (межиріччя Дністра і Пру-
та).

Чисельність і причини її зміни
Вид з загальною тенденцією до зниження чи-
сельності. Останніми десятиліттями в Україні 
є певна тенденція до стабілізації, а в окремих 
місцях навіть до зростання. У 1980-х рр. був 
відносно нечисленним видом (щільність від 
0,2 особини на 1 га в агроценозах до 3-х на 
цілинних ділянках). Причини зміни чисель-
ності: фактором відносно благополучного 
стану популяцій в Україні слід вважати певне 
пристосування до сучасних умов існування.

Особливості біології та наукове значення
Осілий вид. Високоспеціалізований земле-
рий. Кормові ходи завдовжки до 200 роз-
міщує на глибині 20–30 см, гніздові камери 
на глибині 1,5–3,5 м. Земляні викиди мають 
різну форму та розміри (довжина 20–25 см, 
висота 25–30 см). Індивідуальні ділянки мо-

лодих особин досягають площі до 100 м2, до-
рослих — до 180. Восени на глибині 10–70 см 
будує до 12 камер для запасання кормів. 
Живиться переважно складноцвітими, бо-
бовими та злаковими, в його раціоні близь-
ко 56 видів рослин. На зиму запасає до 20 кг 
кормів. Самка у квітні народжує 3–4 малят, 
які у травні починають жити самостійно. 
Статевозрілим стає на 2 році життя. Місцями 
перебування є ділянки цілинного чорнозем-
ного степу, схили балок, ярів, річкових до-
лин; трапляється вздовж лісосмуг, у садах, на 
узбіччях доріг; полях сільськогосподарських 
культур, пасовищах, залізничних насипах, 
сіножатях і виноградниках. Високоспеціалі-
зований вид, що належить до стародавнього 
відокремленого філуму гризунів.

Морфологічні ознаки
Найдрібніший серед сліпаків. Довжина тіла 
до 200 мм. Забарвлення: верх вохристо-
бурий, темний.

Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони 
Вид занесений до двох видань ЧКУ (1980, 
1994), а також, як вид, що знижує чисель-
ність, до Червоного списку МСОП. Спеціаль-
но не охороняється в жодному заповіднику. 
Очевидно не потребує спеціальних мір по 
охороні.

Розмноження та розведення у спеціально 
створених умовах
Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення
Не має.

Основні джерела інформації
Самарський, 1965; Філіпчук, 1994.

Автори: С.В. Межжерін, Н.С. Філіпчук 
Фото: І.В. Загороднюк


