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Матеріали зібрано протягом 1988–2015 рр. у межах м. Чернівці, а також 
на території Вижницького (смт Берегомет і Лекечі), Заставнівського (села 
Васловівці, Горішні Шерівці, Задубрівка і Репужинці), Кіцманського (села 
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Біла, Дубівці й Шипинці), Путильського (с. Сарата і лісоділ. Перкалаб), 
Сокирянського (села Василівка, Волошкове, Кормань, Ломачинці й Ожеве), 
Сторожинецького (смт Красноїльськ і с. Заволока) та Хотинського (с. Ворни-
чани) районів Чернівецької, Верховинського (національний природний парк 
(НПП) «Верховинський» (НППВ)) та Снятинського (м. Снятин, села Джурів, 
Новоселиця, Попельники, Рудники і Троїця) районів Івано-Франківської й 
Заліщицького (с. Дзвиняч) району Тернопільської областей.

Лелека чорний (Ciconia nigra). 1.04.2013 р. – 1 ос., мілководдя р. 
Пер калаб, Перкалабське природоохоронне науково-дослідне відділення 
(ПОНДВ), НППВ. 5.04.2013 р. – кілька особин (зграя), мілководдя та при-
бережні ділянки потоку (п.) Прелучний, Перкалабське ПОНДВ, НППВ. 
21.06.2014 р. – 2 ос. шукали поживу на мілководдях невеликої лісової водо-
йми, ур. Сухий (НПП «Вижницький»), південно-західніше смт Берегомет. 
27.08.2014 р. – 1 молоду особину піймано в центрі селища (вона певний час 
не могла літати (очевидно незадовго до її виявлення вдарилася у скло вітрини 
магазину і відходила від шоку), згодом піднялася в повітря і попрямувала до 
найближчого лісу), масиви індивідуальної забудови, смт Берегомет. 10.2014 
р. – 12 ос. (зграя) на ріллі, поле біля острівного лісу, окол. с. Ворничани. 12.04. 
2015 р. – 2 ос. на гнізді (спарювання), буковий ліс, окол. с. Джурів.

Лунь польовий (Circus cyaneus). 20.01.2010 р. – самка, літала над полем, 
окол. с. Шипинці. 13.03.2010 р. – самець, літав (полював) над полем (пере-
логи), окол. с. Дубівці. 14.03.2010 р. – самець, літав (полював) над полем 
(перелоги), окол. с. Шипинці. 28.03.2011 р. – самець пролетів над полем, окол. 
с. Шипинці. 30.04.2011 р. – самка, літала над полем, окол. с. Шипинці.

Підорлик малий (Aquila pomarina). 29.04.2009 р. – 1 ос. пролетіла над 
луками і ставком, окол. с. Заволока. 26.04.2013 р. – 1 ос. кружляла в повітрі, 
сідала на поле і ходила по землі, полюючи на здобич, окол. с. Ворничани. 
21.09.2013 р. – 1 ос. пролетіла над ялиновим лісом, Прикордонне ПОНДВ 
(кв. 31, вид. 26), НППВ.

Беркут (A. chrysaetos). 31.07.2013 р. – 1 ос. кружляла над ялиновим лісом, 
Прикордонне ПОНДВ (кв. 39, вид. 6), НППВ.

Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla). Останнім часом спорадично вияв-
ляли лише зимуючих птахів. 12.2014 р. – 1 ос., р. Дністер, окол. с. Василівка. 
12.2014 р. – 2 ос., р. Дністер, окол. с. Волошкове. 01–02.2015 р. – 4 ос. (іноді 
полювали на крижнів (Anas platyrhynchos)), р. Дністер, окол. с. Ожеве. Слід 
також зазначити, що зима 2014/2015 рр. була дуже м’якою, малосніжною, 
фак тично без морозів. На багатьох водоймах (у тому числі й на Дністрі) 
крига тривалий час була фактично відсутня, що дозволяло орланам успішно 
полювати на рибу.

Орябок (Tetrastes bonasia). Протягом 2013 р. всі дані зібрані з території 
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НППВ: 30.05 – гніздо, ялиновий ліс, Чивчинське ПОНДВ (кв. 21, вид. 3); 
9.08 – кілька особин, ялиновий ліс, Буркутське ПОНДВ (кв. 28, вид. 14); 
12.08 – кілька особин, ялиновий ліс, долина р. Чорний Черемош, Буркут-
ське ПОНДВ (кв. 8, вид. 25); 17.08 – 1 ос., ялиновий ліс, долина р. Чорний 
Черемош, Буркутське ПОНДВ (кв. 8, вид. 25); 24.08 – 3 ос., ялиновий ліс, 
долина р. Чорний Черемош, Буркутське ПОНДВ (кв. 8, вид. 25); 24.08 – кілька 
особин, ялиновий ліс, Прикордонне ПОНДВ (кв. 31, вид. 21); 31.08 – 2 ос., 
ялиновий ліс, Прикордонне ПОНДВ (кв. 31, вид. 26); 12.09 – кілька особин, 
ялиновий ліс, Перкалабське ПОНДВ (кв. 20, вид. 10); 15.09 – кілька осо-
бин, ялиновий ліс, долина п. Маскотин, Перкалабське ПОНДВ (кв. 1, вид. 
4); 11.10 – 1 ос., ялиновий ліс, долина р. Перкалаб, Перкалабське ПОНДВ 
(кв. 4, вид. 3); 15.10 – кілька особин, ялиновий ліс, долина р. Чорний Че-
ремош, Прикордонне ПОНДВ (кв. 31, вид. 18); 19.10 – 2 ос., ялиновий ліс, 
Чивчинське ПОНДВ (кв. 19, вид. 8); 20.11.2013 р. – 1 ос., ялиновий ліс, При-
кордонне ПОНДВ (кв. 31, вид. 20). Протягом 2014 р. кілька знахідок відомо 
з території НПП «Черемоський»: 24.04 – 1 ос., ялиновий ліс, ур. Калиничі, 
лісоділ. Перкалаб; 3.07 – самка з виводком, ялиновий ліс, ур. Семенчук, 
окол. с. Сарата; 30.07.2014 р. – 1 ос., ялиновий ліс, долина р. Перкалаб, ур. 
Калиничі, лісоділ. Перкалаб.

Журавель сірий (Grus grus). 25.10.2008 р. – зграя із близько 90–100 ос. 
(обидві частини клину налічували орієнтовно по 45–50 птахів) о 1808 мігру-
вала над селом у долині р. Прут у південно-східному напрямку, с. Шипинці. 
6.10.2010 р. – близько 30 ос. (зграя) прямували клином у східному напрямку 
над масивами нової багатоповерхової забудови (мікрорайон «Гравітон»), 
східна частина м. Чернівці. 3.04.2011 р. – більше 50 ос. (зграя) пролетіли над 
с. Ворничани. 25.09.2011 р. – 10 і 15 ос. (зграї) мігрували (летіли клином, 
іноді було чути характерний крик) відповідно о 1715 і 1835 над долиною р. 
Рибниця в південно-західному напрямку, окол. с. Новоселиця. 25.10.2012 р. – 
близько 50 ос. (зграя) прямували клином у східному напрямку над масивами 
нової багатоповерхової забудови (мікрорайон «Гравітон»), східна частина м. 
Чернівці. 24.09.2013 р. – чотири зграї по 100–150 ос. й одна з більше 300 ос. 
мігрували (в усіх випадках птахи летіли клином, часто було чути характер-
ний крик) відповідно о 1540, 1650, 1745, 1805 і 1940 над долиною р. Рибниця в 
південно-західному напрямку, окол. с. Джурів. 24.09.2013 р. – 46 ос. (зграя) 
мігрували (летіли клином, іноді було чути характерний крик) о 1745 над до-
линою р. Черемош у південно-західному напрямку, окол. с. Попельники (фото 
1). 25.09.2013 р. – більше 40 ос. (зграя) пролетіли над с. Троїця. 18.10.2013 
р. – більше 35 і близько 20 ос. (зграї) мігрували (летіли чітким клином, часто 
було чути характерний крик) над долиною р. Рибниця в південно-західному 
напрямку, окол. с. Джурів. Протягом 2015 р. (весна й осінь) відносно часто 
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спостерігали мігруючі зграї над територією НПП «Черемоський»: 14 і 30.03, 
2.04 – долина р. Перкалаб, ур. Калиничі, лісоділ. Перкалаб; 14, 25 і 31.03 – 
хр. Чорний Діл, лісоділ. Перкалаб; 15 і 28.03, 29.09, 7 і 9.10 – г. Томнатик 
(Памір), окол. с. Сарата; 17, 24 і 31.03 – ур. Порняла, окол. с. Сарата; 30.09, 
7 і 10.10 – ур. Семенчук, окол. с. Сарата.

Крячок малий (Sterna albifrons). 11.07.2011 р. – 1 ос. пролетіла над р. 
Прут, окол. с. Біла.

Голуб-синяк (Columba oenas). 26.04.2013 р. – територіальна пара (току-
ючий самець), буковий ліс (є багато великих дупел), окол. с. Джурів. Крім 
того, протягом 2013 р. на території НППВ птахів спостерігали в таких місцях: 
12.04 – зграя, ялиновий ліс, Перкалабське ПОНДВ (кв. 12, вид. 8); 30.04 – 1 
ос., ялиновий ліс, долина п. Плив’є, Чивчинське ПОНДВ; 8.05 – 2 ос., яли-
новий ліс, Прикордонне ПОНДВ (кв. 40, вид. 4); 31.05 – 1 ос., ялиновий ліс, 
долина п. Альбин, Буркутське ПОНДВ; 2.06 – 2 ос., ялиновий ліс, долина 
п. Копілаш, Буркутське ПОНДВ; 6.06 – зграя, ялиновий ліс, Перкалабське 
ПОНДВ (кв. 16, вид. 4); 8.06 – зграя, ялиновий ліс, Перкалабське ПОНДВ 
(кв. 16, вид. 4); 17.06 – 2 ос. (в різних місцях), узлісся ялинового лісу, При-
кордонне ПОНДВ (кв. 27, вид. 6; кв. 41, вид. 2); 8.07 – 1 ос., ялиновий ліс, 
долина п. Альбин, Буркутське ПОНДВ; 11.07 – 1 ос., ялиновий ліс, ур. Дуконя, 
Буркутське ПОНДВ; 14.07 – 1 ос., ялиновий ліс, Прикордонне ПОНДВ (кв. 
33, вид. 6); 18.07 – 1 ос., узлісся ялинового лісу, Прикордонне ПОНДВ (кв. 
31, вид. 4); 13.08 – зграя, узлісся ялинового лісу, Буркутське ПОНДВ (кв. 7, 

Фото 1. Пролітна зграя сірого журавля. Околиці с. Джурів Снятинського 
району Івано-Франківської області. 24.09.2013 р.

Фото М.С. Атаманюка.
Photo 1. A migrating flock of Cranes.
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вид. 6); 21.08 – кілька особин, ялиновий ліс, долина п. Копілаш, Буркутське 
ПОНДВ; 28.08 – 3 ос., ялиновий ліс, Прикордонне ПОНДВ (кв. 28, вид. 12); 
24.09 – зграя, узлісся ялинового лісу, Прикордонне ПОНДВ (кв. 31, вид. 26); 
16.11 – 1 ос., ялиновий ліс, ур. Прелучний, Перкалабське ПОНДВ; 21.11 – 1 
ос., ялиновий ліс, Прикордонне ПОНДВ (кв. 31, вид. 21). У 2014 р. птахів 
виявляли в ялинових лісах у долині р. Сарата (лісоділ. Перкалаб) в межах 
НПП «Черемоський»: 18.06 – кілька особин (голос); 22.07 – 1 ос. (голос).

Пугач (Bubo bubo). Влітку 2006 р. встановлено місце відносно постійного 
перебування птахів (у печері знайдено свіжі шкурки близько 10 здобутих 
пугачами білочеревих їжаків (Erinaceus roumanicus)), берег Дністровського 
водосховища, окол. с. Кормань. Літо 2010 р. – 2 ос., листяний ліс, окол. с. 
Рудники.

Сич волохатий (Aegolius funereus). 28.08.2014 р. – 1 ос., ялиновий ліс, 
хр. Чорний Діл, лісоділ. Перкалаб.

Сиворакша (Coracias garrulus). 4.05.2009 р. – 1 ос. літала між деревами й 
іноді сідала на гілки і на землю (спостережника підпустила на віддаль 15–20 
м), пасовищні луки на межі з масивами індивідуальної забудови, окраїна с. 
Дзвиняч. Осінь 2009 р. – 1 ос. сиділа на дереві серед поля, окол. с. Задубрівка. 
Кінець серпня 2010 р. – 1 ос., узлісся, окол. с. Васловівці. 09.2012 р. – 1 ос., 
масиви індивідуальної забудови, окраїна с. Горішні Шерівці.

Дятел зелений (Picus viridis). 20.07.2009 р. – 1 молода особина сиділа на 
вербі поблизу залізничного переїзду, луки, окол. с. Шипинці.

Дятел білоспинний (Dendrocopos leucotos). 13.07.1988 р. – самець сидів 
на верхівці ялини, ялицево-буковий ліс, ур. Лаура, південніше смт Красно-
їльськ. 20.06.2013 р. – територіальна пара, буково-ялицевий ліс, НПП «Ви-
жницький», окол. с. Лекечі.

Дятел трипалий (Picoides tridactylus). 5.06.2014 р. – 1 ос., ялиновий ліс, 
ур. Калиничі, лісоділ. Перкалаб. 15.10.2014 р. – 1 ос., ялиновий ліс, долина 
р. Перкалаб, ур. Калиничі, лісоділ. Перкалаб.

Сорокопуд сірий (Lanius excubitor). Для кінця 2000-х рр. знахідки цих 
птахів відомі в основному із двох пунктів. Окол. с. Шипинці, 2009 р.: 10.01 – 
1 ос. сиділа на дротах ЛЕП зі здобиччю, луки з кущами; 23.02 – 1 ос. сиділа 
на дереві біля дороги; 14.03 – 1 ос. сиділа на дротах ЛЕП біля залізниці; 
22.04 – 1 ос. сиділа на дротах ЛЕП, поле; 1.07 – 1 ос. переслідував терновий 
со рокопуд (L. collurio), луки з кущами; 2.08 – 1 молода особина й 1 ad., яка 
піймала гризуна, луки з кущами. Окол. с. Дубівці, 2009 р.: 8.06 – 1 ос. си-
діла на дротах ЛЕП, луки, лісосмуга; 29.06 – 2 молоді особини й 1 ad., яка 
голосно кричала і відганяла звичайного канюка (Buteo buteo), пришляхова 
лісосмуга; 5.07 – 1 ос. сиділа на дротах ЛЕП, луки з кущами; 20.07 – 3 молоді 
особини (виводок), луки з кущами; 9.08 – 2 ос. сиділи на дротах ЛЕП, луки; 
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16.08 – 3 ос., луки з кущами. 
Окол. с. Дубівці, 2010 р.: 10.05 – 
пара переслідувала звичайного 
канюка (Buteo buteo), згодом 1 ос. 
сиділа на дротах ЛЕП (вистежу-
вала здобич), луки; 13.05 – 1 ос. 
сиділа на дротах ЛЕП, а в лісо-
смузі виявлено наколоту на гілку 
чорної бузини молоду особину 
прудкої ящірки (Lacerta agilis) 
(фото 2); 27.06 – територіальна 
пара, лісосмуга; 4.07.2010 р. – 2 
ос. сиділи на дротах ЛЕП, згодом 
одна з них полювала на літаючих 
комах (за 10 хв. піймала 6 екз.), а 
інша (очевидно молода) активно 
випрошувала в першої корм, лісо-
смуга. Окол. с. Шипинці, 2010 р.: 
15.06 – 1 ос. пролетіла з пійманою 
здобиччю (дрібний ссавець), луки 
з кущами; 15.12 – 1 ос. сиділа на 
дротах ЛЕП, луки з кущами. Крім 
того, птахи виявлені ще в кількох 
місцях. 19.07.2009 р. – 1 ос. сиді-
ла на верхівці дерева, пришляхові 
насадження, окол. с. Ломачинці. 

24.11.2009 р. – 2 ос. сиділи на глоді, луки з кущами, берег р. Дністер, окол. 
с. Репужинці. 2.10.2010 р. – 1 ос. сиділа на дротах ЛЕП, поле з поодинокими 
куртинками кущів, окол. м. Снятин.

Подяки
Автори висловлюють щиру подяку В. Бойченку, Б.Й. Годованцю, В. Гри-

малюку, В.І. Дроняку, О.В. Зайцю, І.І. Зуб’юку, В.В. Ігнатюку, І.І. Ілюку, 
В.О. Кіцнаку, І.В. Маковію, В.М. Маротчаку, М.Ю. Маротчаку, В.П. Мар-
тищуку, В. Матвійчуку, Н.Г. Мелещук, Р.І. Мелещуку, П.І. Михайлюку, 
А.В. Олексюку, В.А. Островському, І.В. Пелепку, В.Д. Рейкалу, Б.Т. Рідушу, 
С.П. Рубаняку, Г.Й. Скільській, Ю.Ю. Сливчуку, І.В. Слижуку, Д.А. Смірнову, 
В.І. Стратію, М.М. Суслику (мол.), Д.М. Томюк, Л.І. Труфин, І.І. Чорнею, 
М.І. Юрнюку, М.Д. Янушевському та деяким іншим дослідникам за надання 
неопублікованих даних чи/і допомогу у проведенні спостережень.

Фото 2. Наколота на гілку сірим сороко-
пудом прудка ящірка. Околиці с. Дубівці 
Кіцманського району Чернівецької об-
ласті. 13.05.2010 р.

Фото Н.А. Смірнова.
Photo 2. A Sand Lizard pinned up on a twig 
by a Great Grey Shrike.


