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Short-eared Owl (Asio flammeus) in Luhansk region and peculiarities of its distribution. - I.V. Za go-
rod niuk, S.P. Lytvynenko, S.V. Zaika. - Berkut. 21 (1-2). 2012. - Own and literature data about distribution of 
the species are analysed. The Short-eared Owl was found in 17 sites. There were 10 summer records. Breeding 
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Болотяна сова (Asio flammeus) є рідкіс-
ним видом птахів України, чисельність 
якого оцінюється в кілька сотень пар (Гор-
бань, 2003). Відомості про болотяну сову 
на сході України вкрай обмежені і з різних 
причин не враховані в сучасних описах 
поширення виду на Луганщині (Панченко, 
2007) та в Україні загалом, зокрема й у 
третьому виданні Червоної книги України 
(Кузьменко, 2009).

Мета роботи – навести нові й узагаль-
нити відомі матеріали про поширення, се-
зонність перебування та гніздування цього 
виду птахів на території Луганщини.

Огляд відомих даних

За даними Червоної книги України 
(Кузьменко, 2009), болотяна сова відома 
переважно з півночі Лівобережжя, а най-
ближча до Луганщини знахідка стосується 
центральної частини Харківщини. У моно-
графії С.Г. Панченка (2007) зазначається, 
що достовірні реєстрації цього виду на 
Луганщині відомі лише в міграційний пері-
од. Попри брак даних у згаданих джерелах 
щодо сходу України, вид відомий з тери-
торії Луганської й Донецької областей за 

кількома знахідками переважно в зимовий 
період (Черный, Сиренко, 1998; Скубак, 
2003; Артющенко, 2005). Окрім цього, відо-
мості про болотяну сову на сході України є 
і щодо гніздового періоду. Такі дані стосу-
ються заповідних територій Луганщини, а 
поза заповідниками знахідки невідомі.

Зокрема, В.Г. Сулик і В.О. Борозенець 
(2000) згадують болотяну сову як звичай-
ний на гніздуванні вид для заповідника 
«Стрільцівський степ» і як рідкісний на 
гніздуванні для заповідника «Провальський 
степ». Така оцінка чисельності цього птаха 
на різних заповідних ділянках Луганщини 
підтверджується й іншими даними. Так, 
О.В. Кондратенко при дослідженні мі-
кротеріофауни південного сходу України 
зібрав кілька літніх погадок болотяної 
сови на території «Провальського степу», 
що може свідчити про гніздування тут од-
нієї пари (Кондратенко, Товпинец, 2001). 
Для «Стрільцівського степу» відмічено 
гніздування 6–20 пар (Севастьянов, 1977; 
Мороз, 2011). 

Отже, будь-які відомості щодо зустрі-
чей болотяної сови за межами заповідних 
територій, і насамперед у гніздовий період, 
є цінними.
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Нові відомості

З метою пошуку й картування знахі док 
рідкісних видів хребетних, який авто ри 
ве дуть у рамках наукової тематики ла бо-
раторії «Корсак», нами проводиться регу-
лярне опитування студентів природничого 
факультету Луганського університету щодо 
різних груп тварин, які можуть бути добре 
відомими загалу. У 2012 р. осінній цикл 
опитувань дозволив зібрати відомості 
про кілька маловідомих видів тварин, у 
числі яких виявилася й болотяна сова. Ця 
інформація була супроводжена детальним 
описом як самого птаха, так і місця спо-
стереження і підтверджена фотографіями 
пташенят (leg. Г. Землянська).

Знахідка стосується околиць с. Перво-
майське Марківського району Луганської 
області. Тут 9.06.2012 р. на пасовищі вияв-
лено двох пташенят болотяної сови (фото), 
які сиділи на віддалі близько 50 м одне від 
одного. Пташенята були знайдені на луках 
(«на степу») у високій траві («по коліна»), 
коли пастух переганяв корову з одного міс-
ця на інше: одне (більше) виявлено вдень, 
інше (менше) – вже під вечір. Пташенят 
намагалися посадити разом, але більше 
пташеня втікало. Врешті, їх залишили у 
спокої і більше туди не підходили. Ділянка 
розташована за 1 км на за хід від найближ-
чих будинків. Лісу чи водойм поруч немає. 
На віддалі понад 100 м є молода посадка 

сосни (віком близько 5 років). Навколо ді-
лянки невеликі ярки з чагарниками; на цій 
лучно-степовій ділянці також є окремі кущі 
степових чагарників. Це місцезнаходження 
розташоване майже за 100 км на північний 
захід від «Стрільцівського степу», звідки 
відомі найближчі знахідки болотяної сови.

Пізніше, 6.10.2012 р., Г. Землянська по-
відомила про нову зустріч «степової сови» 
в тому самому місці. У ті ж дні, при полю-
ванні «по перу», болотяну сову спостерігав 
ще один респондент – І. Дьомін (особ. 
по від.); точність визначення виду підтверд-
жена присутнім поруч колегою, який по-
відомляв про знахідки та зимівлю цього 
птаха в околицях смт Лозно-Олександрівка 
раніше (Артющенко, 2005).

При обговоренні з колегами нових 
да них та створеної на їх основі карти по-
ширення виду в регіоні з’ясувалося, що 
болотяна сова час від часу опиняється в 
полі зору орнітологів, проте таким знахід-
кам не надавали належної уваги. Зокрема, 
серію важливих спостережень цього виду 
в попередні роки було зібрано С.В. Литви-
ненком. Загалом таких знахідок є дев’ять, 
вони включені до цього огляду, і в записах, 
що наведені нижче, їх позначено акронімом 
«СЛ». Знахідки стосуються переважно цен-
тральної та південної частин Луганщини, а 
одна з них пов’язана з однозначним фактом 
гніздування виду (старий сад в околицях м. 
Луганськ, 21.06.2001 р., 3 juv.).

Пташенята болотяної сови. Околиці с. Первомайське Марківського р-ну. 9.06.2012 р. 
Фото Г. Землянської

Chicks of the Short-eared Owl in environs of Pervomayske (northern part of the region). 
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Огляд усіх відомих знахідок

Загалом для території Луганщини авто-
рами узагальнено відомості про 17 знахідок 
болотяної сови. Літні зустрічі відмічено 
в тексті зірочкою, а на схематичній карті 
(рис.) – темним квадратом.

Знахідки на північ від Дінця. 1 – Біло-
куракинський р-н, смт Лозно-Олександрівка: 
1а) зимівля і ймовірно цілорічне перебування 
(Артющенко, 2005), 1б) осінні спостережен-
ня на полюванні (ця робота); 2* – Ново-
псковський р-н, окол. с. Риб’янцеве (у бік с. 
Писарівка), 8–9.05.1988 р., заболочена лука 
уздовж автотраси, візуальні спостереження 
самця, що токує (СЛ); 3* – Марківський р-н, с. 
Первомайське: 3а) гніздування, виявлено двох 
пташенят, leg. Г. Землянська (ця робота), 3б) 
осіннє перебування (ця робота); 4* – Мілов-

ський р-н, заповідник «Стрільцівський степ», 
гніздування (Севастьянов, 1977; Мороз, 
2011); 5* – Міловський р-н, між селами Ве-
ликоцьк і Криничне, 7.04.1990 р., заболочена 
осокова ділянка в заплаві р. Черепаха, прямі 
спостереження самця, що токує, упродовж 
трьох днів (СЛ); 6 – Біловодський р-н, окол. 
с. Вітрогон, 01.2010 р., розлога балка, переліг, 
близько 10 ос. на денному відпочинку серед 
трав’янистих рослин (СЛ); 7 – Старобільськ, 
околиці, 1896 р., величезні скупчення під 
час розмноження мишей (Силантьев, 1896); 
8* – Станично-Луганський р-н, окол. с. Ми-
хайлівка, 17.04.2000 р., лука біля р. Ковсуг, за 
селом, пряме спостереження токування самця 
(СЛ); 9 – Станично-Луганський р-н, окол. с. 
Верхній Мінченок, пізня осінь або зима 2009 
р., покинуте поле соняшника, спостереження 
3–4 птахів на відпочинку (СЛ); 10 – смт Ста-
ниця Луганська, осінній проліт, без деталей 
(Панченко, 2007).

Знахідки на південь від Дінця. 11 – м. 
Луганськ (пн.-сх. окол.), с. Веселеньке, вес-
няний проліт (Панченко, 2007); 12* – м. Лу-
ганськ, сх. окол., сад «8 Березня», 21.06.2001 
р., схил балки у старому вишневому саду, 
знайдено трьох пташенят (ними натоптано 
стежки) (СЛ); 13 – м. Перевальск (на схід 
від міста), Мергелева Гряда (археологічна 
пам’ятка), пересічений рельєф зі скельними 
виходами і залишками байрака, 30.05.2009 
р., пряме спостереження в польоті, злякана з 
присади на землі (є серія фото), leg. Г. Гузь; 
14 – Антрацитівський р-н, пн. окол. смт Ма-
ломиколаївка, 20.06.2009 р., прямі спостере-
ження гніздової поведінки самця (присади на 
травах та кущах) (СЛ); 15* – Антрацитівський 
р-н, окол. с. Червоний Жовтень, долина р. 
Правий Тузлів біля траси на м. Антрацит, 
19.06.2009 р., заболочена луговина у вершині 
відрогу балки, спостереження стривоженого 
самця (біля гнізда?) (СЛ); 16 – Свердловський 
р-н, окол. с. Грибуваха, 12.2011 р., покинуті 
поля з самосівом, прямі спостереження зимо-
вого скупчення на днюванні (СЛ); 17* – за-
по відник «Провальський степ», гніздування 
(Сулик, Борозенец, 2000), опис вмісту погадок 
(Кондратенко, Товпинец, 2001).

Найближчі знахідки в Україні за межа-
ми Луганщини. 1 – Харківська обл., заказ-
ник «Печенізький», гніздування, рідкісний, 
1996–1998 рр. (Кривицкий, 1998); 2 – До-
нецька обл., окол. с. Олексієве-Дружківка, 
одне зимове спостереження, 15.12.2001 р. 

Місця знахідок болотяної сови на Луган-
щині (I – під час міграцій та зимівлі, II – у 
гніздовий період).
Records of the Short-eared Owl in Lugansk 
region (I – during migrations and wintering, 
II – in breeding period).
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(Ску бак, 2003); 3 – запо відник «Кам’яні Мо-
гили», регулярно, опис жив лення (Черный, 
Сиренко, 1998).

Аналіз даних

Отже, загалом відомо 17 місцезнахо-
джень болотяної сови, в тому числі 4 – на 
гніздуванні. Переважна кількість знахідок 
(10 із 17) стосується періоду гніздування 
(рис.). Знахідки розподілені досить рівно-
мірно, без тенденції до їх згущення в тому 
чи іншому районі, що свідчить про поши-
рення виду по всій області (брак знахідок 
на заході – результат меншої кількості об-
стежень західних районів). Очевидно, що 
болотяна сова поширена в регіоні значно 
ширше, в т.ч. й за межами Луганщини.

У той же час не можна виключати й 
розширення гніздового ареалу та збіль-
шення чисельності виду через відновлення 
гніздових біотопів. Зокрема, цьому могло 
сприяти значне (на 40–60%) скорочення по-
голів’я худоби (Загороднюк, 2006). Перші 
випадки гніздування зареєстровані саме на 
заповідних територіях, де відсутнє пасо-
вищне навантаження. Нові знахідки також 
відмічені на ділянках високого травостою з 
дуже незначним або помірним пасовищним 
навантаженням. Але загалом болотяна сова 
на сьогодні стала дуже рідкісною в області, 
про що свідчить порівняння з даними понад 
100-річної давнини.

А. Силантьєв писав про цей вид на 
Ста ро більщині так: «при личном моем 
по сещении Старобельского участка в 
сре дине июня, мышей было уже много – в 
ловчие ямы ежедневно попадалось их по не-
сколько штук; совы на степи встречались 
в громадном количестве (Asio accipitrinus – 
болотная сова); проезжая в тележке во 
время экскурсий по участку, приходилось 
вспугивать их из бурьянов одну за другой 
почти на каждом шагу» (Силантьев, 1896, 
с. 107). У минулому й поточному століттях 
такої чисельності ніхто не відмічав.

Подяки
Автори щиро вдячні всім колегам, які 

повідомили про нові знахідки виду та 
прокоментували раніше відомі знахідки – 
Г. Гузь, І. Дьоміну, Г. Землянській, В. Мо-
розу, С. Філіпенку. Дякуємо В. Грищенку, 
Л. Тараненку, Ю. Кузьменку та В. Вєтрову 
за обговорення матеріалів повідомлення.
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