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Breeding ornithofauna of the forest reserve «Baranivskyi» (Zhytomyr region). O.V. Ghryb.- Avifauna of Ukraine. 10. 2022. - The Reserve is a protected area near the town
of Baranivka with an area of 550 hectares. During the breeding period in 2017–2021, 50 species
of breeding or possibly breeding bird species were found here, 6 of which are listed in the Red
Book of Ukraine (2009). Another 2 species were found in the surrounding area. [Ukrainian].
Key words: fauna, distribution, breeding, protected area, forest zone.
Заказник площею 550 га знаходиться біля м. Баранівка. У гніздовий період у 2017–2021
рр. тут було виявлено 50 гніздових чи ймовірно гніздових видів птахів, 6 із яких занесені
до Червоної книги України (2009). Ще 2 види виявлені на прилеглій території.
Ключові слова: фауна, поширення, гніздування, природоохоронна територія,
Полісся.

Лісовий заказник місцевого значення «Баранівський» знаходиться в
Новоград-Волинському (за старим адміністративно-територіальним устро
© О.В. Гриб, 2022

2022.

Авіфауна України

53

єм – Баранівському) районі Житомирської області, на території Баранівського лісництва (квартали 34–37, 47–51) ДП «Баранівське ЛМГ». Його
площа складає 550,0 га. Заказник оголошено відповідно до рішення 9-ї сесії
XXII скликання Житомирської обласної ради від 22.11.1997 р. (Природнозаповідний фонд..., 2015).
Територія заказника знаходиться серед лісового масиву на схід від м. Ба
ранівка по обидва боки від автомобільної дороги територіального значення
«Баранівка – Висока Піч» (рис.). За фізико-географічним районуванням відноситься до Баранівсько-Високопічського району Житомирського Полісся
(Національний атлас України, 2017). У рослинному покриві переважають
соснові, рідше дубово-соснові, стиглі ліси природного походження (фото
1). Лише поодинокими невеликими вкрапленнями зустрічаються сосноводубові, вільхові (фото 2) та березові ліси. У північно-західній частині заказника лісова рослинність розбавлена комплексом невеликих боліт із переважно
сезонним характером обводнення (фото 3).
У літературі наявні лише фрагментарні дані про орнітофауну заказника
«Баранівський», зокрема, інформація про спостереження деяких видів із
Червоної книги України (Плига, 2018), або ж короткі загальні відомості в
довідковій літературі по природно-заповідному фонду Житомирської області
(Орлов та ін., 2001).

Район досліджень.

Study area.
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Матеріал і методика

Матеріли для статті
зібрані в ході обстежень
території заказника 10.06.
2017 р., 12.05.2018 р.,
23.05.2019 р., 13.05.2020
р. та 21.05.2021 р. Крім
того, 3.07.2021 р. проведене ще одне фрагментарне
обстеження, метою якого
був огляд гнізда чорного
лелеки (Ciconia nigra). Всі
Фото 1. Сосновий ліс. 23.05.2019 р.
Тут і далі фото автора. дослідження проводилися
лише в денний період.
Photo 1. Pine forest.
При характеристиці
гніздового статусу видів до гніздових віднесені ті, гніздування яких було
доведене (знахідки гнізд, погано літаючих пташенят, дорослих птахів із
характерною поведінкою) або не доведене, але не підлягає сумніву (неодноразові спостереження звичайних для регіону видів у характерних гніздових
біотопах). До ймовірно гніздових видів віднесено види, які спостерігали
одноразово або в не зовсім характерних для виду біотопах. Під околицями
заказника ми маємо на увазі лише перші прилеглі квартали лісового масиву.
Класифікація птахів за екологічними групами подана за В.П. Бєліком
(2000). Спостереження деяких видів у 2017 р. раніше вже публікувалися в
нашій попередній роботі (Гриб, 2017).
Результати
та обговорення

Фото 2. Вільховий ліс. 21.05.2021 р.
Photo 2. Alder forest.

У ході досліджень на
території заказника вияв
лено 50 видів птахів, із
них для 39 гніздування
доведене або не викликає
сумнівів, для 11 видів воно
ймовірне. Ще 2 види зареєстровано у прилеглих
кварталах лісу. Перелік
видів наведений у таблиці.
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У зв’язку з тим, що територія заказника «Баранівський» не обстежувалася
в нічний період, не були виявлені ряд видів із переважно нічною активністю,
і, наявність яких тут є очевидною: слуква (Scolopax rusticola), сіра сова (Strix
aluco) та дрімлюга (Caprimulgus europaeus).
По видах із Червоної книги України (2009), а також деяких інших рідкісних та малочисельних для регіону спостережень птахах наведені короткі
повидові нариси нижче.
Лелека чорний (Ciconia nigra). Заселене гніздо знайдене нами 13.05.
2020 р. Воно знаходилося в сосновому лісі на відстані близько 50 м від болота,
збудоване на бічних гілках сосни звичайної (Pinus sylvestris) біля головного
стовбура. Гніздування було невдалим внаслідок падіння гнізда. Серед гніздового матеріалу знайдена шкаралупа яєць (О.С. Панчук, особ. повід.).
21.05.2021 р. гніздування чорного лелеки виявлене вже в іншому місці,
на ділянці старого сосново-дубового лісу на відстані близько 60 м від автомобільної дороги. Гніздо було розміщене на перехрещені двох бічних гілок
дуба звичайного (Quercus robur) на відстані близько 3,5 м від головного
стовбура. Гніздо та птаха, що насиджував кладку, можна було оглядати прямо
з автомобільної дороги. 3.07 гніздо було оглянуте разом з О.С. Панчуком.
У ньому знаходилося 1 пташеня, його закільцювали. Варто відмітити, що
дане гніздо було виявлене нами ще у 2017 р. На той час воно мало вигляд
недобудованого, слідів присутності чорних лелек не було. У наступні 3 роки
вони його також не займали.
Крижень (Anas platyrhynchos). Двох самців спостерігали на обводненому
болоті 23.05.2019 р.
Яструб великий (Accipiter gentilis). Один птах спостерігався в заказнику
23.05.2019 р. Наступного року, 12.05 знайдене заселене гніздо в сосновому
лісі поряд із болотами.
Воно розміщувалося на
бічних гілках сосни звичайної. Яструб сидів на
гнізді, згодом над болотом
поряд спостерігали ще
одного. У 2021 р. гніздо
було знову заселене цим
видом.
Канюк звичайний
(Buteo buteo). Під час досліджень знайдено два
гнізда цього виду. Перше Фото 3. Болото. 12.05.2018 р.
виявлене 10.06.2017 р. в Photo 3. Swamp.
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західній частині заказника.
На той момент у ньому
знаходилося двоє молодих
канюків. У наступні три
роки на гнізді чи поряд
із ним теж реєстрували
канюків. Дане гніздо знаходилося в сосновому лісі
на бічних гілках сосни
звичайної. Друге гніздо
знайдене 23.05.2019 р. у
східній частині заказника.
Фото 4. Гніздовий біотоп сірого журавля.
У ньому перебувало міні12.05.2018 р.
мум одне пташеня канюка,
Photo 4. Breeding habitat of Common Crane
прилітав дорослий птах.
Наступного року гніздо
знову було зайняте канюками. Воно знаходилося серед вільхового лісу й було
розміщене в розвилці стовбура вільхи чорної (Alnus glutinosa).
Журавель сірий (Grus grus). Пару журавлів зареєстрували в заказнику
18–19.05.2015 р. (Плига, 2018). Нами вид відмічений у 2018 та 2021 рр.
12.05.2018 р. при підході до невеликого болота з лісу вдалося помітити дорослого сірого журавля, який пішки поспішно відходив з нього через вузьку
смугу лісу до іншого болота. Дане осокове низькотравне болото на той
момент було повністю без води. Легко вдалося знайти 2 гнізда. Перше було
дуже втоптане, розміром близько 120 × 120 см, друге мало форму обрізаного
конуса, розміром близько 100 × 90 см. Відстань між ними була близько 5–10
м (на жаль, проміри не були зроблені і запис про це не був зроблений одразу,
а з часом ці обставини затерлися в пам’яті). Територія біля першого гнізда
була дуже витоптана, на гнізді та поряд із ним – фрагменти шкаралупи (фото
4). При нашому перебуванні на цій території двоє журавлів періодично кричали з сусіднього болота. Згодом вони злетіли й деякий час супроводжували
спостережника, пролітаючи над лісом.
21.05.2021 р. двоє дорослих журавлів спостерігалися на відкритому
болоті. Один із них, помітивши спостережника, віддалився до краю лісу.
Інший – залишався там далі й не звертаючи увагу на людину продовжував
без поспіху походжати болотом, вочевидь шукаючи поживу.
Коловодник лісовий (Tringa ochropus). 12.05.2018 р. на обводненому
болоті спостерігали двох птахів, які дуже непокоїлися, а 23.05.2019 р. – одного
птаха. 21.05.2021 р. пара коловодників зареєстрована на ділянці обводненого
вільхового лісу.
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Склад орнітофауни заказника «Баранівський» у гніздовий період
Composition of ornithofauna of the reserve «Baranivskyi» in breeding period
Вид
Статус ЕГ
Вид
Статус ЕГ
Ciconia nigra*
Г
Д Ph. sibilatrix
Г
Д
Anas platyrhynchos
Г?
Л Regulus ignicapilla*
Г?
Д
Accipiter gentilis
Г
Д Ficedula hypoleuca
Г
Д
Buteo buteo
Г
Д F. albicollis
Г
Д
Grus grus*
Г
Л F. parva
Г?
Д
Tringa ochropus
Г
Л Muscicapa striata
Г
Д
Columba palumbus
Г
Д Phoenicurus phoenicurus
Г?
Д
C. oenas*
Г
Д Erithacus rubecula
Г
Д
Cuculus canorus
Г
Д Turdus merula
Г
Д
Strix nebulosa*
Г?
Д T. philomelos
Г
Д
Upupa epops
Г?
С T. viscivorus
Г
Д
Dryocopus martius
Г
Д Aegithalos caudatus
Г
Д
Picus canus
Г?
Д Parus palustris
Г
Д
Dendrocopos major
Г
Д P. montanus
Г
Д
D. leucotos*
Г?
Д P. cristatus
Г
Д
Lullula arborea
Гп
Д P. ater
Г
Д
Anthus trivialis
Г
Д P. caeruleus
Г
Д
Lanius collurio
Гп
Д P. major
Г
Д
Oriolus oriolus
Г
Д Sitta europaea
Г
Д
Sturnus vulgaris
Г
C Certhia familiaris
Г
Д
Garrulus glandarius
Г
Д Fringilla coelebs
Г
Д
Corvus corax
Г
Д Chloris chloris
Г?
Д
Troglodytes troglodytes
Г
Д Spinus spinus
Г?
Д
Sylvia atricapilla
Г
Д Carduelis carduelis
Г?
Д
Phylloscopus trochilus
Г
Д Coccothr. coccothraustes
Г
Д
Ph. collybita
Г
Д Emberiza citrinella
Г
Д
Примітки. Г – гніздовий, Г? – імовірно гніздовий, Гп – гніздовий на прилеглій
території; ЕГ – екологічні групи: Д – дендрофіли, Л – лімнофіли, С – склерофіли;
* – види, занесені до Червоної книги України (2009).

Гніздування даного виду доведене на прилеглій до заказника території.
12.05.2018 р. на заболоченій ділянці лісу північніше р. Жабричка спостерігали
дорослого коловодника та пухове пташеня.
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Голуб-синяк (Columba oenas). Токуючих голубів-синяків реєстрували в
заказнику 19.05 та 13.06.2015 р. (Плига, 2018). Нами цей вид зафіксований
10.06.2017 р. (Гриб, 2017), 12.05.2018 р., 13.05.2020 р. та 21.05.2021 р. – 1,
3, 2 та 1 токуючий птах відповідно.
Сова бородата (Strix nebulosa). Дорослу сову вдалося виявити 12.05.
2018 р. скраю соснового лісу біля невеликого болота, слідуючи на тривожний
крик сивого дятла (Picus canus). Бородата сова сиділа на сухій гілці сосни
звичайної на відстані кількох метрів від землі. На спостережника, який наблизився до неї на відстань близько 20 м, помітної реакції не виявляла, навіть
заплющувала при цьому очі.
Дятел білоспинний (Dendrocopos leucotos). Самця спостерігали на ділянці старого дубово-соснового лісу 12.05.2018 р.
Золотомушка червоночуба (Regulus ignicapilla). У заказнику відсутні
характерні для виду ліси за участю ялини звичайної (Picea abies), проте ця
золотомушка тут все ж трапляється. 12.05.2018 р. та 13.05.2020 р. було зареєстровано по одному співаючому самцю. У першому випадку вид зареєстрований у старому сосново-дубовому лісі, у другому – на ділянці соснового лісу з
домішкою вільхи чорної. 21.05.2021 р. відмічено вже двох співаючих самців
на ділянках соснових лісів із домішкою вільхи чорної та берези (Betula sp.).
Мухоловка мала (Ficedula parva). По одному співаючому самцю зареєстрували 12.05.2018 р. та 13.05.2020 р.
Горихвістка звичайна (Phoenicurus phoenicurus). Вид був зареєстрований у заказнику лише 23.05.2019 р. На двох ділянках світлих соснових лісів
було відмічено по одному співаючому самцю.
Дрізд-омелюх (Turdus viscivorus). По одному птаху спостерігали 10.06.
2017 р. (Гриб, 2017) та 21.05.2021 р.
Чиж (Spinus spinus). Невеликі зграї чижів неодноразово реєстрували в
заказнику 13.05.2020 р., а 21.05.2021 р. спостерігали 1–2 птахів.
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