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New data about rare and insufficiently known bird species of the Hetmansky National Park and its environs (Sumy region, NE Ukraine). O.Yu. Skliar, N.P. Knysh. - Berkut. 25 (1). 2016. - This protected area is located in southern districts of Sumy region on the river Vorskla. It was created
in 2009. The paper presents new data about 98 bird species (Non-Passeriformes – 66, Passeriformes – 32) of the Hetmansky National Park collected
principally from 2010 to 2016. Six species (Cormorant, Canada Goose, Snow Goose, Long-legged Buzzard, Red-throated Pipit and Lapland Bunting)
were found in south part of Sumy region for the first time. [Ukrainian].
Key words: North-Eastern Ukraine, fauna, distribution, migration, vagrant, breeding.
Наводяться нові дані про 98 видів птахів (Non-Passeriformes – 66, Passeriformes – 32), які зібрані в Гетьманському НПП переважно в
2010–2016 рр. Шість видів (баклан великий, казарка канадська, гуска біла, канюк степовий, щеврик червоногрудий, подорожник лапландський)
були відзначені на півдні Сумської області вперше.
Ключові слова: Північно-Східна Україна, фауна, поширення, міграція, заліт, гніздування.

Гетьманський національний природний парк (НПП)
створений у 2009 р. на півдні Сумської області в межах
Великописарівського, Охтирського та Тростянецького адміністративних районів із метою збереження, відтворення
й раціонального використання типових та унікальних
природних комплексів Лівобережного Лісостепу (рис.).
Це один із найбільших національних парків України, його
загальна площа – 23 360,1 га, половина якої безпосередньо
підпорядкована адміністрації НПП. Парк простягається
на 122 км – від кордону з Російською Федерацією до межі
з Полтавською областю, охоплює заплаву р. Ворскла,
пониззя річок Боромля і Ворсклиця та місцями лісові
масиви надзаплавної тераси і високого правобережного
плато (фото 1). Його основою стали гідрологічні заказники
загальнодержавного значення – «Бакирівський» (формує
заповідне ядро), «Климентівський», «Хухрянський»,
гідрологічний заказник місцевого значення «Ямний» та
заповідне урочище «Литовський бір». Понад 50% площі
природного резервату займають листяні та мішані ліси,
чагарники, лісосмуги, більше 20% – луки, 22% – болота,
менше 5% – водойми.
Велика територія Гетьманського НПП (складається з
трьох природоохоронних науково-дослідних відділень –
Тростянецького, Охтирського та Великописарівського)
цікава та важлива у плані моніторингу орнітологічної
фауни. Відповідні дослідження, розпочаті в останній
чверті ΧІΧ ст. (Сомов, 1897), після великої перерви були
продовжені в 1950–1960-ті (Волчанецкий, Медведев, 1950;
Волчанецкий, 1954, 1962; Матвиенко, 2009) та 1990–2000ті рр. (Лебедь, Мерзликин, 1996, 1998а, 1998б, 1999, 2002,
2004; Скляр та ін., 2006; Скляр, 2008). Значним чином
вони активізувалися зі створенням національного парку.
У процесі інвентаризації фауни в зоні діяльності Гетьманського НПП, переважно у 2010–2016 рр., ми уточнили
сучасний статус 98 (Non-Passeriformes – 66, Passeriformes –
32) видів рідкісних та маловивчених птахів, серед яких 22
види занесені до Червоної книги України (2009). Нижче
представлено їх короткий огляд.
© О.Ю. Скляр, М.П. Книш, 2016

Гагара чорношия (Gavia arctica). Дуже рідкісний
пролітний вид. У працівника Гетьманського НПП, досвідченого орнітолога-аматора І.М. Скоморохіна зберігається опудало гагари, яка восени (десь у кінці 2000-х рр.)
розбилася об дроти ЛЕП і була підібрана на автошляху
поблизу смт Велика Писарівка.
Норець малий (Tachybaptus ruficollis). Дуже рідкісний пролітний вид. Одинак спостерігався 9.08.2016 р. на
ставу біля с. Ямне Великописарівського району.
Норець великий (Podiceps cristatus). Рідкісний про
літний вид, не виключається гніздування. На ставку біля
с. Ямне 24.04.2011 р. спостерігалася 1 особина, а 5.08.2016
р. на великому ставу між селами Яблучне та Катеринівка
Великописарівського району – дорослий птах із пташеням.
Баклан великий (Phalacrocorax carbo). За весь період
орнітологічних досліджень на півдні Сумщини баклан
уперше відзначений 2.08.2011 р. біля с. Станова Тростянецького району. Одинак з’явився на невеликому (2,7 га)
риборозплідному ставку, плавав, сідав на сосну, на кілок
у воді тощо. Пролітна зграя з 16 бакланів 25.10.2016 р.
рухалася у східному напрямку над смт Велика Писарівка.
Бугай (Botaurus stellaris). Нечисленний гніздовий
вид. Оселяється в заростях очерету та рогозу на ставках
та старицях заплави р. Ворскла. Весною перші шлюбні
крики бугая можна почути на межі березня – квітня, зокрема 4.04.2015 р. та 28.03.2016 р. У репродуктивний
період токуючі самці реєструвалися в ряді пунктів Великописарівського (околиці смт Велика Писарівка, смт Кириківка, села Вільне, Добрянське, Катанське, Лукашівка,
Рябина, Сидорова Яруга, Стрілецька Пушкарка та Ямне),
Тростянецького (м. Тростянець, села Зарічне, Кам’янка)
та Охтирського (села Бакирівка, Михайленкове, Хухра,
Чернеччина, Журавне, Залужани, Куземин) районів.
Бугайчик (Ixobrychus minutus). Рідкісний гніздовий
вид заплави Ворскли, частіше трапляється на ставках її
приток – річок Боромля, Олешня, Хухра. В очеретяних
заростях ставків-відстійників біля м. Тростянець у 2011
р. гніздилося 2–3 пари бугайчиків. Уранці 8.09.2016 р. на
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Район досліджень.
центральній вулиці м. Тростянець ми підібрали молодого
бугайчика (на голові залишки ембріонального пуху, махові
пера ще не повністю вийшли з трубок), який опинився
тут під час нічної міграції. Птах був цілком здоровий, без
видимих пошкоджень, і його випустили в найближчих
болотних заростях.
Квак (Nycticorax nycticorax). Зареєстровано єдину
зустріч молодого птаха, який 12.08.2014 р. пролітав над
ставом біля с. Ямне. Раніше поодинокого квака бачили
6.05.1997 р. поблизу с. Журавне (Лебедь, Мерзликин, 1998а).
Чапля біла велика (Casmerodius albus). У минулому – дуже рідкісний залітний вид регіону (Сомов, 1897).
Починаючи з кінця 1970-х рр. білі чаплі досить часто
трапляються в Бакирівському заказнику та в інших місцях
заплави Ворскли (Кныш, Сыпко, 1994). Регулярно спостерігаються впродовж репродуктивного періоду і в наш
час. Приліт, у середньому, 12.03 (14.03.2014, 10.03.2015,
12.03.2016). Протягом серпня на водоймах спостерігаються зграї чисельністю до 60 особин. Останні спостереження
восени – 4.09.2014, 23.10.2015.
Чапля руда (Ardea purpurea). В останній четверті XIX
ст. територію сучасного Гетьманського НПП відносили до
місць Харківської губернії, де руда чапля зустрічалася в
найбільшій кількості (Сомов, 1897). Століттям пізніше
вона характеризується як дуже рідкісний гніздовий вид
важкодоступних плавнів Бакирівського та Хухрянського
гідрологічних заказників, невелике поселення (до 3 пар)
було знайдене в колонії сірих чапель (A. cinerea) поблизу
с. Зарічне (Кныш, Сыпко, 1997). В останні роки поодинокі
птахи спостерігалися в околицях сіл Вільне, Яблучне та
Ямне Великописарівського району, с. Макове Тростя-
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Study area.
нецького району, а 28.07.2016 р. на ставу біля с. Ямне
трималося 5 особин.
Лелека чорний (Ciconia nigra). Зустрічі цього про
літного виду поодинокі і нерегулярні. В околицях с. Ямне
2 дорослих та 2 молодих птахи зареєстровано 9.08.2008
р. (Скляр, 2008). За повідомленням Ю.М. Зубатова та
І.М. Скоморохіна, у Великописарівському районі 2 особини спостерігалися у квітні 2016 р. в околицях смт Кириківка, а 21.07.2016 р. одинак тримався разом з сірими
чаплями на луках поблизу с. Попівка. Лелека, який високо пролітав над смт Велика Писарівка, спостерігався
20.08.2016 р.
Казарка канадська (Branta canadensis). За повідом
ленням І.М. Скоморохіна, одинак цього виду спостерігався в середині квітня 2011 р. в околицях смт Велика
Писарівка. Казарка трималася у зграї білолобих гусей
(Anser albifrons) на польовій калюжі («блюдці»), її добре
роздивилися в бінокль. Зауважимо, що це не перша зустріч
виду на Сумщині – у квітні 2002 р. самка була здобута в
заплаві р. Десна в околицях с. Очкине Середино-Будського
району зі зграї білолобих гусей (Гаврись та ін., 2007).
Гуска сіра (Anser anser). Реєструється на гніздуванні
в заплаві Ворскли в межах Бакирівського гідрологічного
заказника та поблизу с. Добрянське з початку 1990-х рр.
(Лебедь, Мерзликин, 1998б, 2004). І тоді, й тепер тут
мешкають не більше 6–8 пар. Певні дані про терміни
гніздування дають спостереження в затонах та протоках
Ворскли біля сіл Зарічне та Кам’янка: 22.05.2012 р. –
виводок пухових пташенят; 28.06.2014 р. – 2 виводки
по 6 недорослих гусенят разом із самками (особ. повід.
І.О. Марченка). Перелітні зграї сірих гусей зрідка спо-
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стерігаються в районі досліджень у квітні – на
початку травня.
Гуска біла (Chen caerulescens). За повідом
ленням працівника Гетьманського НПП І.М. Рибася, 5.12.2010 р. на околиці м. Тростянець 2
білі гуски пролетіли на низькій висоті долиною
р. Боромля в південному напрямку. Весною
2014 р. 2 білі гуски відзначені біля с. Їздецьке
Великописарівського р-ну (особ. повід. І.М. Скоморохіна).
Лебідь-шипун (Cygnus olor). Нечисленний
гніздовий вид. Навесні шипуни з’являються
рано, в середньому, 9.03 (18.03.2011, 14.03.2012,
7.03.2013, 11.03.2014, 9.03.2015, 23.02.2016).
Окремі пари гніздяться на заплавному озерці
поблизу смт Велика Писарівка, на ставу біля
с. Ямне, відстійниках колишнього цукрового
заводу в смт Кириківка, широкому плесі р. Боромля на околиці м. Тростянець та на ставу в с.
Фото 1. Долина р. Ворскла біля с. Куземин Охтирського району.
Комарівка Охтирського району. Негніздові групи
8.08.2013 р. 				
Фото М.П. Книша.
лебедів чисельністю 6–10 особин тримаються
Photo 1. Valley of the river Vorskla.
з весни до осені на стоячих водоймах. Восени
зграї від 6 до 16 молодих і дорослих затримуються допізна (26.11.2010, 5.11.2014, 25.10.2015), інколи зареєстровано 4 весняні зустрічі: 10.03.2015 – 45 ос.,
до повного замерзання водойм (14.12.2012, 9.12.2013, 12.03.2015 – 2 ос., 30.03.2016 – 4 ос., 16.04.2016 – 3 ос.
Шилохвіст (A. acuta). За даними І.М. Скоморохіна,
25.12.2014).
Огар (Tadorna ferruginea). Раніше були відомі окремі ця качка дуже рідко трапляється під час міграцій. Нами
зальоти огаря на територію Сумщини (Кныш, 2001; Книш вид не спостерігався.
Широконіска (A. clypeata). Не гніздиться, відомі окрета ін., 2006), зараз цей птах трапляється частіше. За повідомленням І.М. Скороморохіна, навесні 2015 і 2016 рр. мі зустрічі пролітних особин. Навесні трапляється частіневеликі групи огарів (до 5 ос.) трималися у зграях гусей ше, ніж восени: 17.04.2005 р. – 8 ос. на ставу біля с. Ямне,
поблизу сіл Їздецьке та Тарасівка Великописарівського 20.04.2014 р. – пара птахів на покинутих заболочених
району, а 5.04.2015 р. тут підібрали пораненого самця торфорозробках між с. Стрілецька Пушкарка та с. Лугівка
огаря. Нами 9.03.2016 р. спостерігався одинак, який летів Великописарівського району, 3.04.2015 р. – зграя з 10 ос.
разом зі зграєю білолобих гусей та гуменників (Anser на ставу біля с. Ямне. Осінні зустрічі: 9.08.2006 р. – 8 ос.
fabalis) у північно-східному напрямку. Пара огарів три- на ставу біля с. Ямне, 5.08.2016 р. – 2 ос. на заплавному
малася 29.03.2016 р. на заплавних луках біля смт Велика озері між селами Рябина та Яблучне.
Чернь червоноголова (Aythya ferina). У минулому
Писарівка.
Чирок-свистунець (Anas crecca). У минулому гніз- була звичайним гніздовим та пролітним, але нечисленним
довий (Сомов, 1897; Матвиенко, 2009), тепер рідкісний птахом району Гетьманського НПП (Сомов, 1897; Матвипролітний вид, відомий нам по трьох зустрічах: 23.04.2006 енко, 2009). Зараз відомі лише поодинокі зустрічі виду,
р. – 8 особин трималися на ставу біля с. Ямне разом з зокрема на ставу біля с. Ямне 5.05.2005 р. перебували 7
іншими качками (Скляр та ін., 2006); 1.09.2014 р. – сам- ос., 23.04.2006 р. – 6 ос., 24.04.2014 р. – 2 ос., а 25.05 та
ка у зграї крижнів (A. platyrhynchos) у затоці р. Ворскла 7.06.2011 р. на ставках-відстійниках біля м. Тростянець
поблизу с. Кам’янка Тростянецького району; 13.04.2015 трималася зграйка з 4 самців та 1 самки. Можливе гніздур. – пара чирків на заплавному озерці поблизу с. Ямне. вання: виводок цих черней якось бачив І.М. Скоморохін
Нерозень (A. strepera). У кінці XIX ст. звичайний (особ. повід.). За його ж даними, 28.08.2011 р. мисливцем
вид, реєструвався на гніздуванні біля с. Бакирівка (Со- із Великої Писарівки була здобута чернь, імовірно, цього
мов, 1897), пізніше його тут узагалі не бачили (Матви- виду, з кільцем «DV 108118 х Museum Paris». Ми повідоенко, 2009). Нині зрідка трапляється на прольотах. Так, мили про це Український центр кільцювання птахів, проте
18.04.2015 р. пара нерознів трималася у зграї чирків- відповіді не отримали.
Чернь білоока (A. nyroca). Колись звичайний гніздотріскунців (A. querquedula) біля с. Вільне (Книш, Скляр,
2015), а 5.08.2016 р. одинак був помічений у зграї криж- вий (Сомов, 1897), тепер дуже рідкісний залітний птах
нів та широконісок (A. clypeata) над озером у заплаві долини р. Ворскла. Зграйка з 3 особин трималася з 10 до
р. Рябинка (ліва притока Ворскли) поблизу сіл Рябина 12.01.2014 р. на плесі в ур. Лиман біля с. Зарічне Тростя
нецького району. В наступні дні вони не спостерігалися, а
та Яблучне.
Свищ (A. рenelope). Нечисленний пролітний вид з 19.01 посилилися морози і річка повністю замерзла. Це
регіону. Протягом 2014–2015 рр. на заплавних водоймах єдине задокументоване спостереження виду в Сумській
Великописарівського відділення Гетьманського НПП області майже за 30 останніх років (Книш, Скляр, 2015).
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Фото 2. Самець степового луня. Околиці смт Велика
Писарівка. 9.04.2015 р. 		
Фото О.Ю. Скляра.
Photo 2. A male of Pallid Harrier.
Чернь чубата (A. fuligula). За повідомленням І.М. Скоморохіна, птахи цього виду лише зрідка трапляються на
прольотах. Нами чубата чернь не спостерігалась.
Крохаль (Mergus sp.). Лише одного разу (десь у 2000-і
рр.) І.М. Скоморохін (особ. повід.) бачив на ставу крохаля,
точніше не визначеного.
Скопа (Pandion haliaetus). Пролітні поодинокі ско
пи спостерігаються не часто: 4.04.2012 р. – на ставкахвідстійниках біля м. Тростянець; 8.09.2014 р. – на рибному
ставку між смт Велика Писарівка та с. Розсоші; 6.04.2016
р. – біля стариць Ворскли неподалік с. Ямне.
Осоїд (Pernis apivorus). Приліт відмічений 7.05.2014,
12.05.2015 та 4.05.2016 рр. У репродуктивний період
2016 р. осоїди спостерігалися у трьох пунктах Великописарівського району: поблизу сіл Рябина (пара, 26.05),
Станичне (пара, 12.07) та Вільне (пара, 21.07), а також
у Тростянецькому районі на краю нагірної діброви біля
с. Зарічне (1 ос., 24.06), де вид реєструвався і у 2012 р.
Групу з 9 пролітних осоїдів спостерігали 22.08.2016 р.
над смт Велика Писарівка. Останнє спостереження під
час осінньої міграції – 23.08.2015 р.
Шуліка чорний (Milvus migrans). Рідкісний, імовірно
гніздовий вид. Реєструється не часто: навесні та влітку поодинокі птахи 8 разів спостерігалися в польоті над смт Велика Писарівка та навколишніми заплавними луками
(23.07.2015, 30.03.2016, 3.04.2016, 3.05.2016, 7–8.05.2016,
13.07.2016, 17.08.2016). Одинак відмічений 5.08.2016 р.
над заплавою р. Рябинка неподалік с. Яблучне, а 12.05.2015
р. – пролітна пара шулік над смт Велика Писарівка.
Лунь польовий (Circus cyaneus). Нечисленний пролітний вид. Весняна міграція триває з середини березня
до середини квітня, самців спостерігали 10.03.2014,
9.04.2015, 2.04.2016 рр., самок – 3.04.2015, 11.04.2015,
6.04. 2016, 16.04.2016 рр. Осіння міграція охоплює період
з жовтня до кінця листопада: 5.11.2014, 28.10.2015, 16.11
та 26.11.2015 рр. реєструвалися самці, а 27.11.2015 р. –
самка, чи молодий птах. Взимку самець спостерігався
15.01.2016 р. над сільськогосподарськими угіддями між
смт Велика Писарівка та с. Ямне.
Лунь степовий (C. macrourus). Перша зустріч виду в
регіоні Гетьманського НПП датується 9.04.2015 р. – самець
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мігрував на малій висоті (фото 2) над заплавою р. Ворскла
неподалік смт Велика Писарівка (Книш, Скляр, 2015).
Лунь лучний (C. pygargus). Рідкісний гніздовий вид.
Перші птахи з’являються у 3-й декаді квітня (24.04.2014).
У репродуктивний період 2014–2016 рр. пара та молодий
птах реєструвалися між смт Велика Писарівка та с. Ямне,
самець – поблизу с. Олександрівка.
Канюк степовий (Buteo rufinus). В останні десятиліття демонструє зростання чисельності, заселяє нові
території. На Сумщині перше спостереження виду зареєстроване весною 2006 р. в Буринському районі (Книш та
ін., 2006), а перші випадки гніздування – у 2010 р. в Липоводолинському районі (Статива, Книш, 2010). У регіоні
розташування Гетьманського НПП уперше спостерігався
29.05.2014 р. – пара птахів низько кружляла над сосновим
лісом та прилеглими полями поблизу с. Станичне (Книш,
Скляр, 2015). А 29.06.2016 р. за 10 км на північний захід
від цього місця – поблизу с. Славгород Краснопільського
району бачили та фотографували одинака. Пролітний птах
спостерігався 12.03.2016 р. на околиці с. Вільне.
Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Рідкісний, імовірно гніздовий вид Гетьманського НПП. Над смт Велика
Писарівка та прилеглими угіддями поодинокі орли-кар
лики реєструвалися 10.05.2014, 27.05.2014, 11.05.2015 рр.
(всі птахи світлої морфи) та 26.06.2015 р. (птах темної
морфи). Над територією Хухрянського заказника в околицях с. Риботень Охтирського району орел-карлик темної
морфи спостерігався 16.05.2016 р.
Підорлик великий (Aquila clanga). В останній чверті
XIX ст. був не рідкісним гніздовим і пролітним птахом
Харківської губернії (куди входила і значна частина
нинішньої Сумської області), найчисленнішим серед
справжніх орлів (Сомов, 1897). У наступному столітті
великого підорлика тут не знаходили (Волчанецкий, 1954;
Матвиенко, 2009), хоча, можливо, місцями по долині Ворскли він і зберігся. За свідченням В.М. Савостьяна (особ.
повід.), на початку липня 2008 р. підорлик, вірогідно цього
виду, двічі був помічений поблизу с. Доброславівка Охтирського району. Птах полював на луках і щоразу відлітав
до масиву нагірних дібров.
Підорлик малий (A. pomarina). Рідкісний пролітний
вид. Перші птахи з’являються на початку квітня (5.04.
2015, 6.04.2016). Більш пізні зустрічі (28.05.2014 р. – Бакирівський заказник; 10–11.05.2015 р. – смт Велика Писарівка; 16.05.2016 р. – між селами Журавне та Михайленкове
Охтирського району) свідчать про можливість гніздування
виду на території Гетьманського НПП.
Беркут (A. chrysaetos). Великий за розмірами орел,
вірогідно, цього виду 1.04.2016 р. летів уздовж заплави
р. Ворскла між смт Велика Писарівка та с. Олександрівка у східному напрямку, його переслідували два круки
(Corvus corax).
Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla). Зустрічі цього
пролітного виду останнім часом почастішали. Зокрема,
26.03.2013 р. поблизу с. Спірне Великописарівського району 2 білохвости на польовій калюжі упіймали гуменника
(можливо, підранка). Влітку 2014 р. дорослий орлан двічі
спостерігався біля ставків у с. Мащанка Тростянецького
району. Під час січневих морозів 2015 р. ослабленого до-
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рослого орлана підібрали в с. Кам’янка й утримували до
початку квітня. Ще одна пара спостерігалася 19.02.2015 р.
неподалік від смт Велика Писарівка, одинак – 11.04.2015
р. між смт Велика Писарівка та с. Розсоші (Книш, Скляр,
2015). За свідченням І.М. Скоморохіна (особ. повід.), в
січні 2016 р. орлан протягом 2 днів тримався в урочищах
Ровня та Кургани біля с. Олександрівка. Молода особина
спостерігалася нами 12.09.2016 р. в польоті над смт Велика Писарівка. Зазначимо, що найближче відоме місце
гніздування білохвостів знаходиться в долині р. Ворскла в
околицях рибгоспу «Борисівський» Борисівського району
Бєлгородської області Росії (Соколов, Шаповалов, 2009),
що у 35 км на північний схід від східної межі Гетьманського НПП.
Підсоколик великий (Falco subbuteo). Рідкісний
гніздовий вид долини Ворскли. За останні три роки поодинокі підсоколики спостерігалися 21.04.2014, 3.09.2014,
5.09.2014, 29.06 і 22–23.08.2015 рр. в околицях смт Велика Писарівка та с. Ямне. Пари реєструвалися 9.09.2014,
9.05.2016 рр. біля с. Ямне, а також 2.06.2016 р. поблизу
с. Кам’янка.
Підсоколик малий (F. columbarius). Рідкісний пролітний вид, спостерігався одного разу: 5.10.2014 р. одинак
пролетів у південному напрямку над заплавними луками
поблизу смт Велика Писарівка.
Кібчик (F. vespertinus). Рідкісний пролітний та, можливо, гніздовий вид. Над смт Велика Писарівка самець
спостерігався 1.05.2015 р., а самка 2.06.2016 р. над заплавою р. Ворскла (Бакирівський заказник) та прилеглим
сосновим бором.
Боривітер звичайний (F. tinnunculus). На гніздуванні
відсутній. На території Великописарівського відділення
НПП зареєстровано 4 весняні зустрічі поодиноких пролітних птахів: 7.03.2005, 20.04.2014, 30.03 та 7.04.2016 рр.
Фазан (Phasianus colchicus). За особистої ініціативи
інспектора охорони природи М.М. Селегія влітку 2012 р.
до Гетьманського НПП була завезена партія молодняка
мисливської форми фазана. Птахів – усього 149 голів –
придбали за спонсорські кошти в м. Кременчук Полтавської області. Випустили їх на відрізку заплави Ворскли
від с. Журавне до с. Куземин. Тут добрі захисні й кормові
умови – деревна та чагарникова рослинність, зарості
очерету, луки, городи, водойми тощо. У багатосніжні
зими фазани тримаються переважно біля підгодівельних
площадок для ратичних звірів. Відомі випадки гніздування. Взимку 2012/2013 рр. браконьєри по глибокому снігу
здобули трьох фазанів. На Сумщині й раніше робилися
спроби акліматизації цього виду (Кныш, 2001), проте всі
вони, врешті-решт, завершувалися невдачею.
Журавель сірий (Grus grus). На болотах у заплаві
та місцями на боровій терасі р. Ворскла гніздяться не
менше 20–23 пар журавлів. Зокрема, у Великописарівському відділенні виявлено 6–7 гніздових пар (поблизу
смт Кириківка, між селами Стрілецька Пушкарка та Лугівка, поблизу сіл Добрянське, Олександрівка, Рябина та
Ямне), у Тростянецькому – 6 пар (по р. Боромля нижче
м. Тростянець, в урочищі Перекоп, біля сіл Кам’янка та
Зарічне), в Охтирському – 8–10 пар (поблизу сіл Бакирівка,
Журавне, Литовка та Пилівка). Весняний приліт місце-
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Фото 3. Гніздо вальдшнепа в урочищі Литовський бір.
20.04.2013 р.
Фото С.М. Панченка.
Photo 3. A nest of Woodcock.
вих журавлів ранній: 20.03.2012, 20.03.2013, 22.03.2014,
17.03.2015, 2.03.2016 рр. На заплавних луках в урочищі
Перекоп 2.05.2014 р. спостерігалося більше 200 пролітних
журавлів, які скупчилися на нічний відпочинок. Останнє
спостереження восени – 1.10.2015 р. (зграї чисельністю
25 та 45 особин над смт Велика Писарівка).
Дрохва (Otis tarda). За повідомленням у районній газеті «Ворскла» (Пасюга, 2016), на початку червня 2016 р.
фермер М.П. Плотніков спостерігав дорослу дрохву на
плантації кукурудзи поблизу с. Катанське. У кінці червня
він повідомив редакцію газети про зустріч 4 (!?) пташенят
дрохви. Інформація викликає певні сумніви, але націлює
на подальші пошуки цього рідкісного виду.
Погонич звичайний (Porzana porzana). Рідкісний вид,
у кількісному відношенні значно поступається іншим видам пастушкових. Гніздиться окремими парами на деяких
заболочених ділянках заплавних лук та берегів стариць.
Навесні перші крики погонича реєструвалися 3.04.2015 та
8.04.2016 рр. в околицях смт Велика Писарівка. У цьому
ж місці токові посвисти самця регулярно було чути в нічні
години протягом травня – червня 2016 р.
Коловодник великий (Tringa nebularia). Рідкісний
пролітний вид. У 2015 р. зграйки тричі спостерігалися на
ставках біля с. Ямне: 10.08 – 8 ос., 12.08 – 5 ос., 3.09 – 3 ос.
У 2016 р. 3 коловодників бачили 5.08 в заплаві р. Рябинка
між селами Яблучне та Катеринівка, ще 2 ос. – 20.08 біля
с. Ямне.
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Коловодник чорний (T. erythropus). Рідкісний
осінньо-пролітний вид. На ставах в околицях с. Ямне
9–10.08.2007 р. трималися 2 ос., а 10.08.2014 р. – 1 ос.
Коловодник ставковий (T. stagnatilis). Рідкісний мігрант. На ставу біля с. Ямне 2–9.08.2006 р. спостерігали
6 особин (Скляр та ін., 2006).
Плавунець круглодзьобий (Phalaropus lobatus).
Дуже рідкісний пролітний вид. На ставу біля с. Ямне
9–10.08.2007 р. трималася 1 ос.
Турухтан (Philomachus pugnax). Весною пролітні
зграї чисельністю 30 та 12 особин спостерігалися відповідно 3.04.2015 р. неподалік с. Ямне та 10.04.2015 р.
поблизу с. Олександрівка. Під час осінньої міграції 2–3
птахи реєструвалися 26.07 та 22.08.2012 р. на ставках-від
стійниках біля м. Тростянець, а 12.08.2014 р. – на ставку
біля с. Ямне.
Побережник чорногрудий (Calidris alpinа). Осінні
мігранти зрідка трапляються на відмілинах ставків: біля
с. Ямне 10 та 14.08.2007 р. – 5 ос., 12.08.2014 р. – одинак.
Біля м. Тростянець 2 птахи у шлюбному вбранні відмічені
2.08.2012 р.
Вальдшнеп (Scolopax rusticola). Відомі дві гніздові
знахідки в Охтирському районі: 6.05.1996 р. на межі заплавного вільшняка і соснового бору поблизу с. Буймерівка виявлена повна кладка сильно насиджених яєць (Лебедь,
Мерзликин, 1998а); 20.04.2013 р. С.М. Панченко (особ.
повід.) в березняку в урочищі Литовський бір поблизу
с. Климентове знайшов кладку з 4 яєць (фото 4). Пролітні одинаки спостерігалися 12.10.2010 та 28.10.2011 р.
Кульон великий (Numenius arquata). Відомий всього
за одною зустріччю: одинак спостерігався 9.04.2015 р. в
польоті над болотом на околиці с. Олександрівка (Книш,
Скляр, 2015).
Грицик великий (Limosa limosa). Весною перші
птахи з’являються на початку квітня (2.04.2016). Зрідка
гніздиться на вологих луках у заплаві р. Ворскла між
селами Вільне та Ямне: у 2015 р. – 2 пари, у 2016 р. – 1.
Осінні зустрічі датуються 2.08.2006 р. – одинак на ставу
(Скляр та ін., 2006), 27.08.2007 р.
Мартин малий (Larus minutus). Рідкісний мігрант. На
ставку біля с. Ямне 30.04.2006 р. відмічено 3 ос. (Скляр
та ін., 2006).
Мартин жовтоногий (L. cachinnans). Рідкісний вид,
протягом 2015–2016 рр. тричі реєструвався у Великописарівському відділенні під час весняних міграцій: 18.04.2015
р. – одинак; 7.04.2016 р. – 5 ос.; 15.05.2016 р. – 6 ос. Влітку
12.07.2016 р. в околицях с. Лугівка одинак пролетів на
південний захід уздовж русла р. Ворскла. Восени одинака та групу з 4 ос. бачили відповідно 7 та 15.11.2016
р. Під час аномально теплого грудня 2015 р. 6 мартинів
спостерігалися 17.12 в околицях с. Вільне. Окрім того,
молоді мартини, ймовірно, цього виду спостерігалися на
ставках-відстійниках біля м. Тростянець: 24.11.2010 р. – 2
ос., 6.06 і 29.08.2011 р. – 1.
Мартин сивий (L. canus). Рідкісний пролітний вид,
реєструвався всього двічі: 4.04.2015 р. – 1 ос. поблизу
с. Вільне, 1.04.2016 р. – 2 ос. біля смт Велика Писарівка.
Крячок чорний (Chlidonias niger). Рідкісний пролітний та гніздовий вид. Початок прольоту датований
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3.05.2009, 8.05.2014 рр. В окремі роки до 15 пар цих
крячків гніздяться на ставку біля с. Ямне.
Крячок білокрилий (Ch. leucopterus). Рідкісний вид.
Початок прольоту зареєстрований 8.05.2014 р. Нерегулярно гніздиться на ставку біля с. Ямне (до 10 пар) та в
заплаві р. Ворсклиця (права притока р. Ворскла) поблизу
с. Попівка (2–3 пари).
Крячок білощокий (Ch. hybrida). Для долини Ворскли раніше був відомий лише за двома літніми зустрічами поодиноких пролітних птахів (Лебедь, Мерзликин,
1998а). Ми спостерігали 3 пари цих крячків 25.05.2011
р. на ставку-відстійнику колишнього цукрового заводу
біля м. Тростянець. Поведінка птахів свідчила про спробу
гніздування, однак 6.06 їх уже не було, тут відсутні придатні для розмноження захищені сплавини. У заплаві р.
Рябинка між селами Яблучне та Катеринівка 5.08.2016 р.
зареєстровано 4 мігруючих особини.
Крячок малий (Sterna albifrons). Є лише одна вказівка
на зустріч цього виду на Ворсклі: «16–30.06.1983 до 100
малых крачек охотились за стрекозами над пойменным
озером в окрестностях села Бакировка» (Лебедь, Мерзликин, 1996, с. 35). Тут явна помилка, адже такі великі
скупчення, як і полювання на бабок, малому крячку не
властиві. Окрім того, на Ворсклі в межах Сумської області
зовсім відсутній типовий для виду біотоп – відкриті піщані
коси, а в околицях с. Бакирівка знаходяться практично
суцільні очеретяні болота. Ймовірно, автори публікації
сприйняли якихось молодих болотяних (чорних, білокрилих?) крячків за малих.
Голуб-синяк (Columba oenas). Зустрічається в період сезонних міграцій, не виключається гніздування та
зимівля. Так, 10.06.2014 р. зграйку з 5 голубів бачили на
межі сільськогосподарських угідь та сухих луків поблизу
с. Олександрівка, а 9.03.2015 р. пролітну зграйку з 5 ос.
сфотографували неподалік від с. Ямне. Весною 2016 р.
зграї спостерігали тричі: 2.03 – між смт Велика Писарівка та с. Ямне (2 ос.), 7.03 – поблизу с. Кам’янка (16
ос.) та між с. Спірне та с. Копійки Великописарівського
району (8 ос.). За даними І.М. Скоморохіна (особ. повід.),
голуби-синяки в зоні розташування Гетьманського НПП
починаючи з 2013 р. реєструються досить регулярно (3–4
зустрічі протягом 2015 р.). Теплою зимою 2013/2014 рр.
зграя чисельністю 12 ос. спостерігалася поблизу ставу
між смт Велика Писарівка та с. Розсоші.
Сова болотяна (Asio flammeus). Пролітний птах
спостерігався 4.12.2015 р. на заплавних луках поблизу
с. Кам’янка. Влітку (26.06.2016 р.) одинак спостерігався
на схилах балки та прилеглих полях поблизу с. Матвіївка
Богодухівського району Харківської області, що за 15 км
на південний схід від території Гетьманського НПП.
Сич хатній (Athene noctua). Рідкісний осілий вид. У
репродуктивний період 2014–2015 рр. гніздова пара та
молоді особини неодноразово спостерігалися в смт Велика Писарівка.
Сова яструбина (Surnia ulula). Дуже рідкісний
залітний птах. Одинак спостерігався 16.11.2010 р. на
території заповідного урочища «Нескучанська дача», що
в декількох кілометрах західніше м. Тростянець (Кныш,
Малышок, 2010).
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Дятел чорний (Dryocopus martius). Протягом грудня
2015 р. одинак тримався в мішаному лісі у кв. 6 Тростянецького лісництва (зона господарського використання
НПП). З часів М.М. Сомова (1897) це перше спостереження виду на півдні Сумщини.
Дятел сирійський (Dendrocopos syriacus). Виходячи
з даних про час появи цього дятла в західних районах
Сумщини (Митяй, 1986) та на південному заході Бєлгородської області Росії (Бардин, 2005а), можна вважати, що
він з’явився в регіоні Гетьманського НПП десь у 1990-х рр.
Перша зустріч виду в околицях Великої Писарівки датується 30.11.2001 р. Реєстрації протягом гніздового періоду
починаються з літа 2003 р. Нині це нечисленний осілий
та кочовий вид. Мешкає переважно в населених пунктах.
Пари, дорослі та молоді птахи регулярно фіксуються в
межах смт Велика Писарівка, заплавному лісі на околиці
с. Ямне, в с. Зарічне. Восени та взимку сирійські дятли
трапляються помітно частіше, переважно поодинці.
Жайворонок чубатий (Galerida cristata). Зрідка
трапляється в деяких населених пунктах довкола національного парку. У м. Тростянець на 2-кілометровому
відрізку центральної вулиці, по якій проходить автотраса,
на узбічних широких газонах щороку гніздяться 1–2 пари,
ще 1–2 пари – на території залізничної станції Смородине.
У 2000-х рр. ці птахи траплялися на пустирі на південній
околиці Великої Писарівки (в останні роки спостереження
тут не велися) та біля с. Ямне. В осінньо-зимовий період
жайворонки більш помітні. У м. Тростянець, смт Велика
Писарівка та в її околицях одинаки та зграйки з 2–5 (зрідка
8) особин постійно тримаються на узбіччях автошляхів,
тротуарах, привокзальній площі, пероні автостанції тощо.
Перші весняні співи у 2012 р. відзначені 11.03 (околиці
с. Олешня; особ. повід. В.М. Савостьяна) та 28.03 (м.
Тростянець).
Жайворонок рогатий (Eremophila alpestris). Рідкіс
ний пролітний та зимуючий вид регіону, трапляється не
щороку. Зграю чисельністю до 60 ос. спостерігали 15.12.
2015 р. на сільськогосподарських угіддях біля с. Олександрівка.
Щеврик лучний (Anthus pratensis). Нечисленний гніздовий, звичайний пролітний вид. Раніше певні відомості
про його гніздування в південних районах Сумщини були
відсутні (Сомов, 1897; Кныш, 1996а; Матвиенко, 2009 та
ін.). Довести гніздування щеврика вдалося у 2011 р.: на початку червня невелике гніздове поселення (4–5 пар) виявлене на заболочених осокових ділянках у заплаві Ворскли
поблизу с. Кам’янка, а також на мокрому лузі в заплаві р.
Боромля в межах м. Тростянець (1 пара). У 2014–2016 рр.
гніздові поселення знайдені також на лучних ділянках між
смт Велика Писарівка і с. Ямне та біля с. Вільне. Щеврики
спостерігаються тут із березня (10.03.2015, 12.03.2016) до
листопада (14.10.2014, 29.10.2015), інколи, за теплої погоди, окремі особини затримуються до середини грудня
(17.12.2015, біля с. Вільне).
Щеврик червоногрудий (A. cervinus). Дуже рідкісний
пролітний вид регіону, трапляється не регулярно. На заплавних луках поблизу смт Велика Писарівка 6.05.2016
р. спостерігався одинак (фото 4), а 8.05 цього ж року –
зграйка з 8–9 особин.
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Фото 4. Червоногрудий щеврик. Околиці смт Велика Пи
сарівка. 6.05.2016 р.
Фото О.Ю. Скляра.
Photo 4. A Red-throated Pipit.
Сорокопуд чорнолобий (Lanius minor). Рідкісний,
поширений локально. Щорічно 3–4 пари гніздяться між
селами Олександрівка та Лукашівка Великописарівського
району. Остання зустріч восени – 9.08.2014 р. (одинак на
луках біля с. Ямне).
Сорокопуд сірий (L. excubitor). Нечисленний вид.
Осіння міграція відбувається в період із середини жовтня
(12.10.2007, 12.10.2010) до першої половини листопада
(2.11.2011, 10.11.2014). Зимою 2015/2016 рр. одинак
регулярно спостерігався з 18.10.2015 р. до 3.04.2016 р.
(найпізніша весняна зустріч) на заплавних луках між
смт Велика Писарівка та с. Олександрівка. Тут 29.10.2015
р. на колючках шипшини виявлені його запаси: мишажитник (Apodemus agrarius) – 1 екз., нориця руда (Myodes
(Clethrionomys) glareolus) – 2, капустянка (Gryllotalpa
gryllotalpa) – 2.
Сорока (Pica pica). За останні десятиріччя на півдні
Росії, в Україні та в інших регіонах чисельність сороки
упала в десятки разів (Белик и др., 2010). Нині в регіоні
розташування Гетьманського НПП вона малочисельна.
Населяє окремі ділянки рідколісся та чагарників у заплаві
Ворскли, лісосмуги, сади та балки поруч з населеними
пунктами. На південно-західній околиці с. Олександрівка
щорічно гніздяться 3–4 пари, на південно-східній околиці
с. Ямне – 1–2, на південній околиці м. Тростянець – 1. У
зимовий період біля деяких сіл спостерігаються скупчення
до 10 сорок.
Галка (Corvus monedula). У зоні Гетьманського НПП
не гніздиться. Поодинока, очевидно, пролітна галка трапилася 9.03.2015 р. поблизу с. Ямне. Пролітні галки нерідко
спостерігаються у великих змішаних зграях із граками (C.
frugilegus), зокрема біля с. Олешня Охтирського району 19
та 23.10.2012 р. (високо пролітали в західному напрямку),
в смт Велика Писарівка 21 та 27.10.2015 р. (10 та до 100
галок відповідно).
Грак (C. frugilegus). Інформація про сучасне гніздування граків у районі Гетьманського НПП відсутня. Під
час весняної (березень – квітень) та осінньої (жовтень)
міграцій регулярно спостерігаються пролітні зграї чисельністю до 150 ос., які тримаються на полях, присадибних
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ділянках у населених пунктах, інколи ночують на великих
старих деревах. Найчисельніша зграя (до 800 ос.) спостерігалася 27.10.2015 р. над смт Велика Писарівка.
Ворона сіра (C. cornix). Рідкісний вид регіону Гетьманського НПП. У заплаві Ворскли можливе гніздування
декількох пар. Одинак спостерігався 30.04.2014 р. між
смт Велика Писарівка та с. Ямне, пари – 4.04 і 17.06.2015
р. біля с. Вільне, 10.04.2015, 1–2.04.2016 рр. – поблизу
с. Олександрівка. На околиці с. Вільне 30.03.2016 р. 12
сірих ворон трималися біля мертвої домашньої курки.
Восени та взимку поодинокі особини та невеликі зграї
ворон (до 6 ос.) зрідка трапляються на луках, полях та в
населених пунктах.
Волове очко (Troglodytes troglodytes). Гніздування не
доведене. Поодинокі особини зрідка трапляються під час
осінніх кочівель. Зокрема їх бачили 20–26.11 та 24.12.2015
р. у вільшняках та очеретяних заростях уздовж водойм
між смт Велика Писарівка і с. Ямне та поблизу с. Вільне,
а також 15.10.2016 р. в заплавному лісі біля с. Олешня
(В.М. Савостьян, особ. повід.).
Кобилочка річкова (Locustella fluviatilis). Досить
рідкісний вид. Гніздиться в чагарникових біотопах заплави на території Бакирівського гідрологічного заказника
(околиці с. Кам’янка), біля смт Велика Писарівка, сіл
Вільне та Ямне. Прилітає, як правило, в першій половині
травня (Кныш, 1996б), але у 2011 р. в с. Олешня спів цієї
кобилочки був почутий дуже рано – 17.04 (особ. повід.
В.М. Савостьяна).
Берестянка звичайна (Hippolais icterina). У минулому – звичайний гніздовий вид Лісостепу Північно-Східної
України (Сомов, 1897; Матвиенко, 2009), проте в останні
десятиріччя його зустрічі майже припинилися. На території Гетьманського НПП з часу його створення берестянка
жодного разу не спостерігалася, а в його околицях трапляється дуже рідко. В с. Олешня Охтирського району приліт
відзначений 9.05.2016 р. (особ. повід. В.М. Савостьяна). У
Сумському районі ми бачили берестянку востаннє у 2007
р. На деяких природоохоронних територіях Харківщини
цей вид визначається як «рідкісний», або «дуже рідкісний»
(Баник и др., 2013; Вітер, 2014). Одна з імовірних причин
критичного скорочення чисельності берестянки – при
родні флуктуації за великі періоди часу, незалежні від
локальних умов мешкання (Паевский, 2012).
Кропив’янка рябогруда (Sylvia nisoria). Нечисленний
гніздовий вид. Гніздові ділянки виявлено в заплавних
чагарниках поблизу сіл Журавне, Стрілецька Пушкарка,
Олександрівка та на зарослих чагарником схилах правого
корінного берега р. Ворсклиця на околиці с. Станичне.
Навесні перші співаючі самці відзначені 12.05.2011 р. та
16.05.2012 р. у Тростянецькому відділенні національного
парку.
Золотомушка жовточуба (Regulus regulus). Пара
відмічена 18.05.2011 р. в сосновому бору (кв. 35 Тростянецького лісництва) біля с. Кам’янка. Пізній термін їх
перебування дозволяє припустити можливість гніздування
тут цього північного виду, пов’язаного з хвойними лісами.
Мухоловка строката (Ficedula hypoleuca). Рідкісний,
імовірно гніздовий вид. Співаючий самець відмічений
18.05.2011 р. в сосняках та суборі Тростянецького лісництва поблизу с. Кам’янка. Навесні пролітна самка спо-
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стерігалася 12.05.2011 р. біля с. Кам’янецьке, а 9.08.2011
р. – одинак біля с. Ямне.
Мухоловка мала (F. parva). Рідкісний гніздовий вид.
18.05.2011 р. в околицях с. Камянка у кв. 36 Тростянецького лісництва (субір) виявлений співаючий самець. Перша
зустріч навесні – 2.05.2013 р. (околиці с. Олешня, особ.
повід. В.М. Савостьяна).
Кам’янка звичайна (Oenanthe oenanthe). Зустрічається поза межами національного парку. У центральній
частині Великої Писарівки 2–3 пари кам’янок щорічно
гніздяться на господарських подвір’ях діючих та покинутих підприємств. У м. Тростянець 2–3 пари щороку
реєструються на кілометровому відрізку залізниці (від
напіврозвалених будівель деревообробного комбінату до
станції Смородине), ще 1 пара – на задвірках базару в
центрі міста. Приліт відзначено 18.04.2012 р. та 11.04.2013
р. (с. Олешня Охтирського району; особ. повід. В.М. Савостьяна), 5.04.2016 р. (смт Велика Писарівка). Молода
особина спостерігалася 10.08.2011 р. на польовій дорозі
біля смт Кириківка, а 22–23.08.2015 р. цьогорічний птах
тримався на городі (смт Велика Писарівка) поряд із копачем картоплі. Остання зустріч восени – 7.10.2013 р.
Горихвістка звичайна (Phoenicurus phoenicurus).
Зрідка трапляється в мішаних лісах долини Ворскли. У
2015 р. в урочищі Литовський бір (біля с. Климентове
Охтирського району) на лінії зі 117 штучних гніздівель
поселилися 2 пари цих птахів. За даними А.Б. Чаплигіної
(особ. повід.), 20.05 в одному з цих гнізд була насиджена
кладка, у другому – маленькі пташенята. Пролітна хвиля
горихвісток спостерігалася 12.10.2010 р. в заплаві р. Боромля нижче м. Тростянець.
Дрізд білобровий (Turdus iliacus). Локальні поселення
в басейні р. Ворскла (в заболочених вільшняках біля м.
Охтирка, сіл Пилівка Охтирського району та Оводівка
Тростянецького району) знаходили у другій половині
1960-х рр. (Матвиенко, 2009) та в 1990-х рр. (Кныш,
1996в). Нині це рідкісний пролітний вид: одинака бачили
22.10.2015 р. біля лісового урочища Колизіне між селами Стрілецька Пушкарка та Лугівка. Очевидний спад
чисельності білобрового дрозда, що відзначається всюди
в лісостеповій частині Сумської області.
Дрізд-омелюх (T. viscivorus). Зрідка зустрічається на
обох прольотах, восени дещо частіше. Одинаки спостерігалися 4.04.2015 р. поблизу с. Вільне, 12.10.2010 р. – на
луках у заплаві р. Боромля, а також 16.11.2010 р. – 3 дрозди
поодинці на вражених омелою липах і тополях у діброві
Нескучанського лісництва (Тростянецький район).
Синиця вусата (Panurus biarmicus). Рідкісний осілий
вид. У 2015 р. в очеретяних заростях заплави р. Ворскла в
околицях с. Вільне гніздилося 2 пари, на ставу біля с. Ямне
28.07.2016 р. трималася зграя з 16 особин, а виводок з 5–6
молодих птахів спостерігався 26.07.2012 р. на ставкахвідстійниках на околиці м. Тростянець.
Ремез (Remiz pendulinus). Поширений спорадично. У
травні 2011 р. на узбережжі Ворскли поблизу с. Кам’янка
спостерігався самець ремеза біля гнізда, у 2016 р. тут виявлено 3 гнізда. Крім того, в попередні роки гнізда ремеза
неодноразово знаходили на заболочених ділянках у межах
смт Велика Писарівка. Отже спростована думка про відсутність ремеза на Ворсклі (Лебедь, Мерзликин, 1996).
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Всі відомі нам гнізда були на вербах, лише одного разу,
у 2013 р., в очеретяних плавнях біля с. Зарічне знайдено
гніздо ремеза, що прикріплювалося до товстої очеретини
на висоті близько 1,5 м від води (інспектор охорони природи І.О. Марченко, особ. повід.).
Пухляк (Parus montanus). По Ворсклі цю синицю
знаходили в 1960-х рр. на Охтирщині: у вільшняках, що
межують із хвойними й мішаними лісами, щільність населення виду складала 27 ос./км2 (Матвиенко, 2009). Нам
поодинокий пухляк трапився 8.01.2014 р. в заростях чагарників між с. Стрілецька Пушкарка та с. Лугівка. Як відомо,
гніздування цього виду спостерігалося в околицях ділянки
«Ліс на Ворсклі» заповідника «Бєлогор’є» (Бєлгородська
область РФ) (Бардин, Дьяконова, 1999) та південніше – в
декількох місцях на Харківщині (Витер, Яцюк, 2010;
Баник и др., 2013; Вітер, 2014; Яцюк, 2015).
Синиця чорна (P. ater). Після серії літніх зустрічей
окремих птахів у 2007 і 2011 рр. у сосновому бору поблизу
с. Кам’янка (квартали 35 і 36 Тростянецького лісництва),
у 2015 р. тут було зафіксовано 2 випадки гніздування цих
синиць у штучних гніздівлях (Чаплыгина и др., 2015).
Шлюбна пара спостерігалася також 6.04.2016 р. в сосновому лісі на березі заплавного озера між смт Велика
Писарівка та с. Ямне. Взимку одинака бачили 8.01.2014
р. в чагарниках поблизу с. Стрілецька Пушкарка, 3 особини 9.02.2016 р. – у сквері м. Тростянець (годувалися
насінням туї західної), 4–5 особин 21.02.2016 р. – в паркових насадженнях вздовж центральної вулиці смт Велика
Писарівка.
В’юрок (Fringilla montifringilla). Рідкісний пролітний, в окремі роки зимуючий вид. Трапляються в’юрки
з початку жовтня (9.10.2005 р., околиці с. Ямне) до початку квітня (2.04.2006 р., Бакирівський гідрологічний
заказник). Протягом 2014–2016 рр. їх бачили чотири
рази: 8.01.2014 р. – декілька особин, 24.02.2014 р. – 2 ос.,
11.03.2014 р. – 15 ос., 2.03.2016 р. – 2 ос. Зазвичай трималися вони разом із зябликами (F. coelebs), зеленяками
(Chloris chloris) і щигликами (Carduelis carduelis) у вільховому лісі та чагарниках поблизу сіл Ямне, Стрілецька
Пушкарка та Лугівка.
Щедрик (Serinus serinus). У зоні Гетьманського НПП
гніздування декількох пар цього виду фіксується починаючи з 2010 р. в паркових насадженнях м. Тростянець
(Кныш, 2011; Кныш, Малышок, 2015).
Чиж (Spinus spinus). Звичайний двічі пролітний і
не щорічно зимуючий птах. Спорадично реєструвався у
гніздовий період в околицях м. Охтирка та с. Бакирівка
(Сомов, 1897). Ми спостерігали пару чижів із шлюбною
поведінкою 13.04.2011 р. в урочищі Литовський бір, що
може свідчити про їх гніздування. Як відомо, випадки розмноження цього виду траплялися в сусідніх із Сумщиною
Бєлгородській (Бардин, 2012) і Харківській (Бабкін, 1994;
Надточий, 2003; Баник и др., 2013) областях, тобто знач
но південніше основного репродуктивного ареалу. Такі
ізольовані поселення вкрай нестабільні.
Чечітка звичайна (Acanthis flammea). Зустрічається
не щороку, переважно взимку. На забур’янених полях
18.12.2005 р. спостерігали зграю чисельністю до 30 ос.
(Скляр та ін., 2006).
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Просянка (Emberiza calandra). На північному сході
України – рідкісний, спорадично розповсюджений вид
(Кныш, 2001; Книш та ін., 2006). Гніздування вперше
було встановлене у 2012 р. біля с. Зарічне – в урочищі
Кукуєве городище (Кныш, Статива, 2014; Кныш и др.,
2014). Вокалізуючих самців також реєстрували у Великописарівському районі: між смт Велика Писарівка та
с. Олександрівка (9.06.2014), між селами Стрілецька Пушкарка та Лугівка (14.06.2015 – 4 самці на площі 1,5 км2;
21–22.06 та 27.06.2015), в урочищі «Сухий Яр» поблизу
с. Шевченкове (24.06.2015), а також біля с. Лутище Охтирського району (9.06.2016).
Вівсянка садова (E. hortulana). Рідкісний гніздовий
вид регіону. У 2015 р. в остепненій балці поблизу с. Шевченкове гніздилося 3 пари цих вівсянок.
Подорожник лапландський (Calcarius lapponicus).
До цього часу було відомо про одну неперевірену зустріч
виду на території Сумщини: 6.02.1969 р. в околицях
с. Штепівка Лебединського району 3 особини були помічені у зграї пуночок (Plectrophenax nivalis) (Матвиенко, 2009). На сільськогосподарських угіддях поблизу
с. Олександрівка 15.12.2015 р. у зграї рогатих жайворонків
трималися 2–3 подорожники.
***
На завершення слід назвати види птахів, цілеспрямований пошук яких проводився нами в зоні розташування
Гетьманського НПП, але успіхом не увінчався. Це очеретянка тонкодзьоба (Lusciniola melanopogon), поодинокі
гніздування якої відомі в долині Ворскли на Бєлгородщині
(Овчинникова, 1999; Бардин, 2005б) – зовсім близько від
східної межі національного парку, а також очеретянка
індійська (Acrocephalus аgricola), яка стрімко розселяється
в північному напрямку і вже виявлена в багатьох районах
Харківщини (Надточий, Черников, 1999; Надточий, 2002,
2005; Баник и др., 2013), на Полтавщині (Гаврись, 1992;
Гаврись и др., 1993) і Бєлгородщині (Соколов, 2013).
Не вдалося також підтвердити перебування видів, які гніздилися тут у минулому, або траплялися під
час міграцій: норець чорношиїй (Podiceps nigricollis),
змієїд (Circaetus gallicus), могильник (Aquila heliaca),
балабан (Falco cherrug), сапсан (F. peregrinus), гаршнеп
(Lymnocryptes minimus), дупель (Gallinago media), пугач
(Bubo bubo), совка (Otus scops), дрімлюга (Caprimulgus
europaeus), сиворакша (Coracias garrulus), дятел зелений (Picus viridis), дятел білоспинний (Dendrocopos
leucotos), щеврик польовий (Anthus campestris), пуночка
(Plectrophenax nivalis) та деякі інші.
Подяки
Ми щиро вдячні працівникам відділу охорони, використання та відтворення природних екосистем Гетьманського
НПП І.М. Скоморохіну, М.М. Селегію, І.О. Марченку, І.М.
Рибасю, В.І. Свинаренку, О.О. Лісафіну, співробітнику
наукового відділу ботаніку С.М. Панченку, начальникам Великописарівського та Тростянецького відділень
Р.М. Мовчану і О.І. Гулюку, а також учителю географії
та біології орнітологу-аматору В.М. Савостьяну і нашим
колегам-зоологам з Харкова А.Б. Чаплигіній та Ю.М. Зубатову, які проявили жвавий інтерес до орнітологічних
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досліджень на півдні Сумщини, сприяли їх проведенню і
поділилися з нами даними своїх спостережень.
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