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Ornithofauna of agrolandscapes in the west of Mykolayiv region (South Ukraine) in the breeding period. - K.O. Redinov. - Berkut. 25 (2).
2016. - We studied birds in three districts in the western part of the region during 1990–2016. The study area covered 750 km2, constant control plot had
256 km2. It is located in the Steppe Zone. In total, 116 breeding species were registered. For 87 of them breeding was confirmed, for 20 it was probably,
for 9 – possible. Only 85 species (73.3%) bred more or less regularly, they formed the core of ornithofauna. The species belonged to 4 ecological groups
and 11 types of fauna. The forest amelioration in 1950–1960s enlarged the net of forest belts and number of artificial ponds. It created the necessary
prerequisites for the appearance dendrophilous and limnophilous species in the steppe. The majority of new species settled from the forest-steppe and
intrazonal biotopes. The Collared Dove and the Syrian Woodpecker appeared as a result of extension of the breeding range. One species (the Pheasant)
was introduced and one species was presented by the domestic form (Rock Pigeon). Only the Great Bustard disappeared. The considerable changes happened in the Order Falconiformes and the Family Corvidae during the last 27 years. The Red-footed Falcon and the Kestrel became the rare species but
the Black Kite, the Goshawk, the Buzzard, the Long-legged Buzzard, the White-tailed Eagle, the Saker Falcon and the Hobby started breeding. Number
of Rooks and Magpies decreased, number of Ravens increased. The possible reasons are discussed in the paper. 12 bird species are listed in the Red
Book of Ukraine (2009): the Squacco Heron, the Ruddy Shelduck, the Black Kite, the Long-legged Buzzard, the White-tailed Eagle, the Saker Falcon,
the Stone Curlew, the Black-winged Stilt, the Avocet, the Short-eared Owl, the Scops Owl and the Rose-coloured Starling. The study area is important
for conservation of the Long-legged Buzzard, 6 to 7 pairs nested here yearly. [Ukrainian].
Key words: fauna, South Ukraine, number, expansion, anthropogenic transformation, rare species.
Дослідження проводилися в 1990–2016 рр. у трьох районах західної частини Миколаївської області на площі 750 км2, площа стаціонару – 256 км2. Виявлено 116 видів гніздової орнітофауни. Для 87 видів гніздування підтверджено, для 20 – вірогідне, для 9 – можливе. Вони
належать до 4 екологічних груп та 11 типів фауни. У 1950–1960-х рр. завдяки лісомеліорації зросла мережа лісосмуг, збільшилась кількість
штучних водойм. Це створило передумови для появи у степу дендрофілів та лімнофілів. Більшість нових видів розселилися з лісостепу та
інтразональних біотопів. Садова горлиця та сирійський дятел з’явилися завдяки розширенню ареалу. Один вид інтродуковано – фазан, а один
представлено домашньою формою – сизий голуб. Зниклою можна вважати дрохву. Аналіз змін у ряді Соколоподібних та родині Воронових
показав, що протягом останніх 27 років стали рідкісними кібчик та звичайний боривітер, але з’явилися чорний шуліка, великий яструб, степовий та звичайний канюки, орлан-білохвіст, балабан і великий підсоколик. Зменшилася чисельність граків та сорок, збільшилася – крука.
Аналізуються вірогідні причини цих змін. Виявлено 12 видів птахів, занесених до Червоної книги України (2009): жовта чапля, огар, чорний
шуліка, степовий канюк, орлан-білохвіст, балабан, лежень, довгоніг, чоботар, болотяна сова, сплюшка і рожевий шпак. Територія досліджень
важлива для збереження степового канюка – гніздиться 6–7 пар.
Ключові слова: фауна, Південна Україна, чисельність, розселення, антропогенна трансформація, рідкісні види.

Степова зона, в межах якої знаходиться більша частина
території Миколаївської області (93,0%), протягом ХХ ст.
докорінно змінена людською діяльністю. Сільгоспугіддя
зараз займають 81,8% площі області, лісистість території
становить лише 4,9% (Національна доповідь…, 2008).
Відомо, що антропогенна трансформація значно
вплинула на гніздову орнітофауну цієї природної зони
(Волчанецкий, 1959; Воинственский, 1960; Волчанецкий
и др., 1970; Белик, 2000; Лобков, 2000; Гавриленко, 2001;
Милобог, 2012; Петрович, 2014; Андрющенко и др., 2015;
Москаленко, 2015 та ін.). Зміни відбуваються й зараз, але
досліджені вони недостатньо. Про сучасний стан гніздової
орнітофауни агроландшафтів Миколаївської області дають
уяву результати досліджень у районі природного заповідника «Єланецький степ» (Редінов, 2006а), регіональних
ландшафтних парків «Тилігульський» (Редінов, 2008,
2011б) та «Приінгульский» (Редінов, 2015); у полезахисних лісосмугах Вознесенського району (Петрович, 2014).
Протягом останніх 27 років нами зібрано дані по поширенню та чисельності птахів на Широколанівському
стаціонарі, котрі частково оприлюднені (Корзюков, Рединов, 1999; Рединов, 1999, 2000, 2002, 2006, 2013; Рединов,
Корзюков, 1999а, 1999б; Редінов, 2002, 2006а, 2006б, 2009,
2011а; Олейник, Рединов, 2005; Редінов, Петрович, 2007,
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2011; Редінов, Грищенко, 2010 та ін.). Мета цієї статі –
узагальнити всі наявні матеріали, щоб краще зрозуміти
процеси, котрі відбувались і продовжують відбуватися у
гніздовій орнітофауні агроландшафтів, як дослідженої
території, так і загалом Степової зони Дністровсько-Дні
провського межиріччя.
Матеріал і методика
Матеріал зібрано в 1990–2016 рр. у межах Веселинівського, Миколаївського та Березанського районів на
площі близько 750 км2 (стаціонар і прилегла територія).
Більшість досліджень проведено в околицях с. Широколанівка Веселинівського району.
Обліки птахів проводилися на піших, велосипедних та
автомобільних маршрутах у всі пори року з акцентуванням уваги на гніздовому періоді. Для оцінки чисельності
Соколоподібних та деяких інших видів проводився облік
пар та пошук гнізд у межах усього стаціонару, рідше поза
його межами. Прилеглу територію ми розглядаємо в ме
жах наведеної картосхеми (рис.1).
Для частини видів, за необхідності, також наведено
дані по поширенню їх за межами виділеної ділянки. Спеціальний пошук гнізд, особливо на прилеглій території,
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для багатьох видів не проводився, але ми їх, виходячи
зі статусу на стаціонарі та загалом у регіоні, вважаємо
гніздовими. При наданні статусу гніздового виду ми
користувалися критеріями, які використовуються в Атласі гніздових птахів Європи (Hagemeijer, Blair, 1997).
Еколого-фауністичний та зоогеографічний аналіз проведено за В.П. Бєліком (Белик, 2000) тільки для видів,
гніздування яких підтверджене та вірогідне.
Дослідження проводили в різні роки з різною інтенсивністю, тому достеменно час появи деяких видів зафіксувати не вдалося. Час вселення окремих видів, які з’явилися
на досліджуваній території до початку наших досліджень,
вирахувано, виходячи з літературних джерел.
Район досліджень
Згідно фізико-географічного районування, територія
досліджень розташована в межах Дніпровсько-Бузької
низовинної області Середньостепової та Південноподільської схилово-височинної області Північностепової підзони Степової зони (Національний атлас України, 2007).
За зоогеографічним районуванням, вона знаходиться в
межах Західностепової (Північнопричорноморської) ділянки Понтійського округу Азово-Чорноморського району
(Щербак, 1988).
Стаціонар (площа 256 км2) включає села, вершини балок гідрологічної мережі р. Березань та р. Сосик басейну
Березанського лиману із прилеглими агроландшафтами та
ділянками степу. До його меж увійшли також частини двох
ділянок Широколанівського військового полігону, розташованих північніше та західніше с. Широколанівка.
У межах прилеглої території, окрім типового агроландшафту, знаходяться річки Березань та Сосик із частиною
території військового полігону. На полігоні збереглися
ділянки ковилово-типчакового степу по балках та на вододілах, переважно це вторинна цілина. Полігон діючий,
частина його території використовується також для вирощування сільгоспкультур. Верхів’я р. Березань перегороджені численними дамбами, утворені стави значною мірою
зайняті плавневими системами із вкрапленням верболозів.
Балки в багатьох місцях заліснені, переважно робінією (Robinia pseudoacacia), ясенами, кленами, соснами,
місцями утворені стави, ракушнякові та глиняні кар’єри
(фото). Подекуди збереглися фрагменти природної де
ревно-чагарникової рослинності. Трав’яний покрив міс
цями порушений унаслідок надмірного випасу худоби
та регулярних палів. Водночас, відбувається заростання
відкритих ділянок маслинкою вузьколистою (Elaeagnus
angustifolia). Останньому сприяє зменшення поголів’я
худоби. Зокрема, за нашими спостереженнями, в останні
15 років поголів’я корів у селах скоротилося у 2–3 рази.
Зараз практично немає стад овець.
Полезахисні лісосмуги між полями утворені робінією,
гледичією (Gleditsia triacanthos), ясенами, кленами, со
форою (Sophora microphylla), дубом звичайним (Quercus
robur), абрикосом (Armeniaca vulgaris) та іншими деревночагарниковими породами. Вік лісонасаджень коливається
від 12 до 70 років. Поряд із розрідженими, просвітленими
лісонасадженнями зустрічаються лісосмуги з розвиненим

Рис. 1. Картосхема району досліджень. Виділено межі
стаціонару.
Fig. 1. Study area. Borders of the control plot are marked.
нижнім ярусом (світлі або затінені) і висотою дерев до 16
м. Лісосмуги, особливо біля сіл, значною мірою вирубані
і продовжують знищуватись.
Протягом останніх років низка ставів висохла, а в інших значно скоротилася площа водного дзеркала. Майже
повністю висохли великі стави, розташовані північніше
та південніше с. Широколанівка. Гідрорежим ставів,
розташованих біля с. Степове, залежить від скидних вод
зрошувальної системи, котра наповнюється з р. Південний
Буг. Більшість ставів знаходяться в оренді.
Результати
Протягом 1990–2016 рр. на території досліджень загалом виявлено 116 видів. Для 87 з них гніздування підтверджено, для 20 – вірогідне, для 9 – можливе. У межах
стаціонару обліковано 106, а на прилеглій території – 108
видів. Серед них 85 видів (73,3%) гніздяться відносно
регулярно, вони становлять ядро орнітофауни (табл. 1).
Таксономічно птахи відносяться до 16 рядів: Po
dicipediformes (3), Ciconiiformes (9), Anseriformes (6),
Falconiformes (12), Galliformes (3), Gruiformes (4),
Charadriіformes (6), Columbiformes (4), Cuculiformes
(1), Strigiformes (4), Caprimulgiformes (1), Apodiformes
(1), Coraciiformes (3), Upupiformes (1), Piciformes (3),
Passeriformes (55). Нариси по окремих видах наведено
нижче.
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Пара шипунів гніздиться також на ставу біля с.
Степове. Сучасна чисельність – 4–5 пар.
Огар (Tadorna ferruginea). Вид, що розселяється (Баник, 2014; Редінов, 2015; Яковлев,
Гайдаш, 2015; наші неопубліковані дані). На полі
біля с. Катеринівка поряд зі ставом 25.04.2016
р. спостерігали двох птахів разом. Біля ставу
південніше с. Широколанівка одну особину
відмітили 30.05.2016 р. Під час обстеження цих
та деяких інших ставів 19.06.2016 р. птахів не
виявлено.
Галагаз (T. tadorna). До 12 виводків щорічно
реєструються на ставах у межах стаціонару та
1–5 виводків на прилеглій території (Рединов,
1999; нові дані). Так, на ставу між селами Широколанівка і Піщаний Брід, котрий заповнився
навесні водою, 19.06.2016 р. виявлено 105
пташенят різного віку та 36 дорослих особин.
У цей же день на ставу південніше с. ШироЩойно закритий кар’єр по добуванню каменю-вапняку в околицях коланівка трималися 16 пташенят у супроводі
с. Гамове. 18.06.2016 р.
Фото автора. самця та самки. Дорослі птахи відмічені й на
A recently closed lime-pit in the study area.
інших ставах.
Чирок-тріскунець (Anas querquedula). У
Малий норець (Podiceps ruficollis). Можливе гнізду- гніздовий період щорічно тримаються десятки особин,
вання на ставах у верхів’ї р. Березань та в інших місцях. але розмноження не доведено.
Вид гніздиться в регіоні, але міг нами бути пропущеним
Червоноголова чернь (Aythya ferina). Неодноразово
під час обліків, оскільки цей норець веде потаємний спо- спостерігалась у гніздовий період у верхів’ях р. Березань
сіб життя.
та на окремих ставах. Можливо гніздиться.
Сірощокий норець (P. grisegena). На ставу південніше
Чорний шуліка (Milvus migrans). Гніздування довес. Широколанівка по одній парі гніздилося в 1996–1997 рр. дено. У 2005 р. спостерігали виводок біля с. Катеринівка,
Також припускалося гніздування пари у верхів’ях р. Бе- а у 2009 р. знайдено гніздо в околицях с. Іванівка. Вірорезань (Рединов, 1999).
гідно, пара шулік також гніздиться в околицях с. Степове,
Квак (Nycticorax nycticorax). У верхів’ях р. Березань, де 1–2 птахів неодноразово спостерігали в різні роки, в
принаймні з 1990 р., гніздиться не щорічно. Обліковували тому числі і в червні 2016 р. Птахів зустрічали і в інших
максимум до 35 пар (1990 р.).
місцях, але це могли бути кочуючі особини (Редінов,
Жовта чапля (Ardeola ralloides). У верхів’ях р. Бере- 2011а; нові дані).
зань у 2003 р. можливо гніздилася пара в колонії інших
Лучний лунь (Circus pygargus). Гніздування цього
чапель: 6.06 спостерігали 2, а 16.06 – 1 дорослого птахів виду малоймовірне, але можливе. Самця у віці старше
(Олейник, Рединов, 2005).
2 років спостерігали 13.06.2007 р. у 2 км південніше с.
Велика біла чапля (Egretta alba). У верхів’ях р. Бе- Широколанівка. Там же 16.06.2007 р. бачили самку, котра
резань не щорічно гніздиться до 7 пар.
линяла. Самця у віці старше 2 років зустріли 4.07.2015 р.
Мала біла чапля (E. garzetta). У верхів’ях р. Березань біля с. Степове (Рединов, Петрович, 2016).
гніздування спостерігали лише в 1991 р. (15–20 пар).
Великий яструб (Accipiter gentilіs). У позагніздовий
Сіра чапля (Ardea cinerea). У верхів’ях р. Березань період почав зустрічатися з середини 1990-х рр. У 2005
гніздиться до 15 пар.
р. знайдено гніздо в лісосмузі, за межами стаціонару
Руда чапля (A. purpurea). У верхів’ях р. Березань не (Олейник, Рединов, 2005). У 2006 р. виявлено дві нові
щорічно гніздиться до 7 пар.
пари, а у 2007 р. – ще дві, вже в межах стаціонару. У 2008
Білий лелека (Ciconia ciconia). У межах дослідженої р. чисельність залишалася такою ж (Редінов та ін., 2008),
території гніздиться 8 пар, чисельність зросла. Окрім а у 2011–2014 рр. зменшилася до однієї пари.
відомих (Редінов, Грищенко, 2010), нові гнізда виявлено
Малий яструб (A. nisus). У 1991 р. відмічено невдалий
на опорах ЛЕП у с. Степове (1, 2012 р.) Миколаївського випадок гніздування в лісонасадженні на схилі балки піврайону та с. Широколанівка (1, 2014 р.), с. Катеринівка (1, денніше с. Широколанівка. Птахи були виявлені 8.05 за
2016 р.) і с. Кубряки (1, 2016 р.) Веселинівського району. «скигленням»: самець сидів на гілці дерева неподалік від
Вид гніздився і в 1980-х рр.
гнізда, а самка на залишках сорочого гнізда без даху. У
Лебідь-шипун (Cygnus olor). У верхів’ях р. Березань гнізді 25.05 було 1, а 22.06 – 2 яйця. Судячи по забарвленпара шипунів гніздиться з 1995 р., а на ставу південніше ню яєць (білі з рудими плямами, що зливались на одному
с. Широколанівка гніздування відмічено в 1997–1998 рр. з кінців), це був саме яструб малий, а не коротконогий (A.
(Рединов, 2000). У 2015 р. гніздування спостерігали на brevipes). В останнього яйця мають блакитне забарвленщойно створеному ставу південніше с. Широколанівка. ня без плям (Белик, Ветров, 1999). Гніздування малого
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яструба в агроландшафтах, як і загалом у степовій смузі, є винятковим
випадком (Милобог, 2012).
Степовий канюк (Buteo rufinus).
На досліджуваній території в позагніздовий період спостерігався з
середини 1990-х рр. (Рединов, 1999).
У 2005 р. знайдено гнізда 6 пар (одна
за межами стаціонару). Тут же птахи
гніздились і в наступні роки (Редінов, Петрович, 2007; Рединов 2010;
дані 2012–2014 рр.). У 2012 р. ще
одну пару виявлено на північ від с.
Чемерлієве.
Звичайний канюк (B. buteo). На
початку 1990-х рр. вид навіть не спостерігався у гніздовий період. У 1998
р. на ділянках військового полігону
обліковано 3 пари, але розмноження
їх не доведено. Вперше гніздо знайдено у 2001 р. У наступні роки гнізда канюків виявлено в місцях, де їх раніше
достеменно не було. У 2005–2008 рр.
вид вже був домінантом серед гніздових хижих птахів (Редінов, 2009). У
наступні роки чисельність його дещо
зменшилась (табл. 2).
Орлан-білохвіст (Haliaeetus al
bicilla). У 2012 р. знайдено заселене
гніздо в лісосмузі на території Широколанівського військового полігону
в районі с. Чемерлієве (Русев и др.,
2012). У 2014 р. в околицях с. Широколанівка, в межах стаціонару,
виявлене жиле гніздо, вірогідно, цієї
ж пари. Відстань між ними 14,5 км.
Гніздування було невдалим. Дорослий орлан, очевидно з цієї ж пари,
спостерігався 19.06.2016 р. біля с.
Катеринівка (Рединов, Петр ович,
2015).
Балабан (Falco cherrug). Гніздування пари відмічено у 2005–2007
рр. у лісосмугах у гніздах круків
(Олейник, Рединов, 2005; наші не
опубліковані дані). Пізніше на цій
гніздовій території вид не знайдений.
У 2007 р. пара, котра трималася біля
гнізда крука на ЛЕП, виявлена в
околицях с. Тронка. Саме цей район
показаний як місце гніздування ба
лабана в оглядовій статі по виду (Ми
лобог и др., 2010). У наступні роки він
тут не виявлений.
Великий підсоколик (F. subbu
teo). У літній період спостерігався
неодноразово в 1990-х рр., а у 2006 р.
гніздування підтверджено знахідкою
гнізда. У цьому ж році виявлено ще
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Таблиця 1

Еколого-фауністична характеристика птахів агроландшафтів західної частини
Миколаївської області (1990–2016 рр.)
Ecological and faunistic characteristics of the birds of agrolandscapes in the western
part of Mykolayiv region (1990–2016)
Гніздування
СТ
ПТ
1
2
3
Podiceps ruficollis
А
А
P. grisegena
С
В
P. cristatus
С
С
Botaurus stellaris
В
В
Ixobrychus minutus
В
В
Nycticorax nycticorax
–
С
Ardeola ralloides
–
В
Egretta alba
–
С
E. garzetta
–
С
Ardea cinerea
–
С
A. purpurea
–
С
Ciconia ciconia
С
С
Cygnus olor
С
С
Tadorna ferruginea
А
–
T. tadorna
С
С
Anas querquedula
А
А
A. platyrhynchos
С
С
Aythya ferina
А
А
Milvus migrans
В
С
Circus pygargus
А
–
C. aeruginosus
С
С
Accipiter gentilіs
С
С
A. nisus
С
–
Buteo rufinus
С
С
B. buteo
С
С
Haliaeetus albicilla
С
С
Falco cherrug
С
С
F. subbuteo
С
В
F. vespertinus
С
С
F. tinnunculus
С
С
Perdix perdix
С
С
Coturnix coturnix
С
С
Phasianus colchicus
С
С
Rallus aquaticus
В
В
Porzana parva
А
В
Gallinula chloropus
С
С
Fulica atra
С
С
Burhinus oedicnemus
В
В
Charadrius dubius
С
С
Vanellus vanellus
С
С
Himantopus himantopus
С
С
Recurvirostra avosetta
С
–
Chlidonias hybrida
С
–
Columba palumbus
С
С
C. livia
С
С
Streptopelia decaocto
С
С
Вид

Відносна чисельність
СТ
ПТ
Разом
6
7
8

ТФ

ЕГ

4

5

Лм
Тр
Лм
Тр
Тр
Тр
Тр
Тр
Тр
Тр
Лс
Лм

Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Д
Л

Лм

Л

I

Бр

Л

IІ

Тр

Д

I

Лм
Дн
Дн
Пг
Дл
Дл
Пг
Дл
Лс
Тр
Лс
Тр
Тр
Лм
Лм
Тр
Тр
Пс
Тр
Лм
Тр
Тр
Тр
Лс
Пг
Тр

Л
Д
Д
С?
Д
Д
С?
Д
Д
С
Д?
К
Д
Л
Л
Л
Л
К
Л
Л
Л
Л
Л
Д
Д
Д

I
I

I/II
0/I
0/I
0/II
I/II
I

0/I

І

0/I
II
I
II

I
I

I
II
0/I
0/I
I
II
II
III
III
III
II
II
III
0/I
I
III
0/II
0/I
0/I
III/IV
VI
VI
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Продовження таблиці 1
1
S. turtur
Cuculus canorus
Asio otus
A. flammeus
Otus scops
Athene noctua
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Coracias garrulus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Jynx torquilla
Dendrocopos syriacus
D. minor
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Galerida cristata
Calandrella cinerea
Melanocorypha calandra
Lullula arborea
Alauda arvensis
Anthus campestris
A. trivialis
Motacilla flava
M. feldegg
M. alba
Lanius collurio
L. minor
Oriolus oriolus
Sturnus vulgaris
S. roseus
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
C. frugilegus
C. cornix
C. corax
Locustella luscinioides
Acrocephalus agricola
A. schoenobaenus
A. scirpaceus
A. arundinaceus
Sylvia nisoria
S. atricapilla
S. communis
S. curruca
Saxicola rubetra
S. torquata
Oenanthe oenanthe
Oe. pleschanka
Phoenicurus ochruros

Беркут 25.

Continuation of the Table 1
2
С
С
С
В
В
С
В
С
С
–
С
С
С
С
В
С
С
С
С
В
С
С
С
С
В
В
С
С
С
С
С
С
С
А
С
С
С
С
С
В
–
А
В
С
В
С
С
В
С
С
С
–
С

3
С
С
С
А
В
С
А
С
С
В
С
С
В
С
–
С
С
С
С
В
С
–
С
С
В
В
С
С
С
С
С
С
–
А
С
С
С
С
С
В
В
А
В
С
В
С
С
А
С
С
С
А
С

4
Лс
Тр
Лс
Бр
Нм
Пг
Лс
Пг
Пг
Тр
Пг
Тр
Дн
Ср
Дн
Пг
Пг
Пг
Пс
Тр
Пс
Лс
Пс
Пс
Лс
Бр
Лм
Бр
Лс
Лс
Нм
Пг
Пг

5
Д
Л/Д
Д
К
Д
С
Д
С
С
Л
С
С
Д
Д
Д
С?
С
С
К
К
К
Д
К
К
Д
К
К
Л
Д
Д
Д
С
С

6

7

Дл
Пг
Дл
Лс
Бр
Лм
Лм

Д
С
Д
Д
Д
Л
Л

II
IV
V/VI
I
II
III
III/IV

Лм
Лм
Ср
Нм
Ср
Нм
Ал
Тр
Пг
Пг
Пг

Л
Л
Д
Д
Д
Д
К
К
С
С
С

IV
IV
II
III
V
0/I
III
II
V
0/I
IV

0/I

0/I

II

IV

8
IV
III
II
0/I
I
IV
III
IV
I
IV
III
II
IV

VI
IV
ІV
II
VI
VI
IV
II
0/I
V
IV
V
IV
IV
VI
0/IV

одну територіальну пару біля гнізда
крука в полезахисній лісосмузі.
Кібчик (F. vespertinus). На початку 1990-х рр. був звичайним видом
на стаціонарі (табл. 2). У радіусі 5
км від с. Широколанівка в 1990–1997
рр. гніздилося до 15 пар, у 1999–2002
рр. вид гніздився лише в одному
місці (2–3 пари). У 2005 р. кібчик не
виявлений тут і у верхів’ї р. Сосик,
де на військовому полігоні в 1990-х
рр. гніздилося 20–30 пар. Хоча у
2009 р. на останньому спостерігали
гніздування кількох пар. У верхів’ях
р. Березань у межах полігону у 2007
р. гніздилося 50–65 пар. У наступні
роки чисельність стрімко знизилась
і станом на 2014 р. оцінена в 5–10
пар. Територія наших досліджень показана як місце масового гніздування
кібчика (Милобог, Ветров, 2012), що
зараз не відповідає дійсності.
Звичайний боривітер (F. tin
nunculus). Чисельність виду помітно
зменшилась (табл. 2). У 1990-х рр.
в радіусі 5 км від с. Широколанівка
гніздилось 8–10 пар, а у 2000–2016
рр. – 1–2. У відносно великій кількості боривітер гніздився у верхів’ях
р. Березань у межах полігону – 15–25
пар, але після 2007 р. чисельність
виду зменшилась і там. Так, на
маршруті по долині р. Березань (5
км) на південь від с. Широколанівка
в 1994–1995 рр. гніздилося 4–5 пар, у
2004–2006 р. – 1, у 2007 р. – жодної.
Сіра куріпка (Perdix perdix).
Чисельність птахів коливається по
роках, зменшуючись після сніжних
суворих зим. Наприклад, на маршруті
(5 км) на південь від с. Широколанівка 31.03.1995 р. обліковано 9 пар, а
1.04.1997 р. лише 3. Зими в 1995–1997
рр. були багатосніжними.
Фазан (Phasianus colchicus). На
Миколаївщині з’явився в 1950-х рр.
у результаті акліматизації (Назаренко,
Гурский, 1963). На досліджуваній
території фазан у період наших робіт був звичайним видом. За даними
опитування, розселений він тут у
1970-х рр.
Малий погонич (Porzana parva).
Погоничів ми спеціально не досліджували, але судячи з наявних
біотопів, тут гніздиться лише малий.
Лежень (Burhinus oedicnemus).
Птахів південніше с. Широколанівка
спостерігали у гніздовий період у
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End of the Table 1
1991, 1995 і 1996 рр. (Рединов, 1999). Закінчення таблиці 1
Там же чули голос 17.05.2007 р. У 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
р. (31.05) лежня виявлено біля ставу в
Luscinia svecica
–
А
околицях с. Червоне Поле.
L.
luscinia
С
В
Нм
Д
IV
Довгоніг (Himantopus himanto
Turdus
merula
С
В
Нм
Д
III
pus). На ставу південніше с. Широко
T.
philomelos
С
В
Нм
Д
II
ланівка в 1996 р. гніздилося 13 пар
Panurus
biarmicus
С
В
Лм
Л
IV
(Рединов, Корзюков, 1999б). У 1999
С
С
Ал Л?
I
р. пара гніздилася тут, і ще одна у Remiz pendulinus
верхів’ях р. Березань. У 2007 р. пара Parus major
С
С
Нм
Д
IV
довгоногів, яка вела себе стурбовано, Passer domesticus
С
С
Пг
С
VI
виявлена на цьому ж ставу. Пізніше P. montanus
С
С
Пг
С
VI
птахів неодноразово спостерігали у Fringilla coelebs
С
В
Нм
Д
IV
гніздовий період, але розмноження Chloris chloris
С
В
Лс
Д
VI
не доведено.
Carduelis carduelis
С
В
Лс
Д
VI
Чоботар (Recurvirostra avosetta).
Acanthis cannabina
С
В
Лс
Д
VI
У 2007 р. на ставу біля с. ШироколаCoccothr. coccothraustes
С
В
Дн
Д
IIІ
нівка гніздилися 2 пари, одна успішно
Emberiza calandra
С
В
Пс
К
V
(знайдено гнізда). У 2008 р. відмічено
E.
schoeniclus
В
В
Ал
Л
II
невдалу спробу гніздування 3 пар. РаС
В
Лс
Д
V
ніше цих куликів тут не спостерігали E. hortulana
Разом:
103
105
Примітки:
взагалі (Рединов, 2006).
Напівжирним курсиЕкологічна група:
Білощокий крячок (Chlidonias
вом виділено види, які
Дендрофіли
(Д)
44
hybrida). Була спроба гніздування на
гніздяться відносно ре
Кампофіли
(К)
13
ставу південніше с. Широколанівка у
гулярно – ядро орніто
Лімнофіли
(Л)
33
2004 р. (Олейник, Рединов, 2005).
Припутень (Columba palumbus). Склерофіли (С)
18 фауни.
Умовні позначення:
Вже на початку наших досліджень цей
Тип фауни:
СТ – стаціонар, ПТ –
голуб був звичайним на гніздуванні. Аллювіофільний (Ал)
3
прилегла територія,
Оселяється в різноманітних лісона Бореальний (Бр)
5
ТФ – тип фауни, ЕГ –
садж еннях. Освоювати лісосмуги Прадавній-неморальний (Дн)
5
екологічна група; А –
припутні почали в кінці 1970-х рр. Прадавній-лісостеповий (Дл)
5
можливе гніздування,
(Лобков, 2000).
Лиманний (Лм)
14
В – вірогідне гніздуванСадова горлиця (Streptopelia de
Лісостеповий (Лс)
16
ня, С – підтверджене
caocto). Вже на початку досліджень
Неморальний (Нм)
9
гніздування. Чисельність
була звичайною на гніздуванні. Згідно
Пустельно-гірський
(Пг)
17
(пар): 0 – 0, I – 1–10, II –
карти розселення виду в Європі, вона
Пустельно-степовий
(Пс)
6
11–50, III – 51–100, IV –
заселила цю територію в 1963–1971 рр.
Субсередземноморський
(Ср)
3
101–500, V – 501–1000,
(Hengeveld, 1997). Відмічені випадки
VI – 1001–5000.
Тропічний
(Тр)
24
гніздування в лісосмугах поблизу сіл,
а у 2007 р. самця, що токував, бачили
в 5 км від найближчих будівель.
Сплюшка (Otus scops). Пару, що трималася біля заЗвичайна горлиця (S. turtur). Гніздиться в різноманіт- лишків сорочих гнізд, виявлено 17.05.2007 р. в полезахисних лісонасадженнях. Кілька разів у різні роки спостері- ній лісосмузі в околицях с. Іванівка. Пізніше сплюшки там
гали токування самця на південній околиці с. Широкола- не спостерігалися. У наступні роки токування птахів чули
нівка в покинутій садибі між жилими подвір’ями.
в інших місцях, зокрема біля с. Широколанівка.
Вухата сова (Asio otus). Гніздиться в різноманітних лі
Дрімлюга (Caprimulgus europaeus). Із 2007 р. чули
сонасадженнях, займаючи гнізда воронових або їх залиш- токування птахів у травні – липні і спостерігали їх у різ
ки, в тому числі й у межах сіл. Рік підйому чисельності, них місцях в околицях с. Широколанівка. Можливо раніше
за спостереженнями в околицях с. Широколанівка, зафік- вид під час обліків не виявлявся, але не виключене і його
сований у 1995 р. Чисельність в останні два десятиріччя розселення.
зменшилася, напевно, через хижацтво великого яструба
Сиворакша (Coracias garrulus). У межах стаціонару
(Редінов та ін., 2008) та дефіцит гнізд воронових.
відоме гніздування пари у глиняному кар’єрі біля с. ШиБолотяна сова (A. flammeus). У гніздовий період роколанівка (Рединов, 1999), де птахи гніздяться й зараз.
спостерігали в околицях с. Широколанівка у трьох різних Кілька пар також гніздиться на території військового помісцях: 4–5.06.1995 г. – 2 сови полювали вдень поблизу лігону у верхів’ях р. Березань та в кар’єрі біля с. Гамове
скирт, розташованих на полі; 6.06.1995 р. – сова полювала Веселинівського району.
вдень над полем пшениці; 31.07.1995 р. – сова сиділа на
Рибалочка (Alcedo atthis). У верхів’ях р. Березань
дорозі біля лісосмуги.
16.06.2003 р. протягом тривалого часу спостерігали
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птаха, який ловив рибу та літав зі здобиччю, напевно,
до гнізда.
Крутиголовка (Jynx torquilla). У 1990-х рр. реєстрували лише поодиноких мігруючих особин. Із 2000 р.
крутиголовка стає звичайною у гніздовий період (птахи
токують у різних місцях), а у 2007 р. (20.06) в лісосмузі
між полями в околицях с. Іванівка знайдено дупло із
пташенятами.
Сирійський дятел (Dendrocopos syriacus). В узагальнюючій роботі по цьому виду (Марисова, Бутенко,
1976), місця зустрічей у межах області не вказані. Вірогідно, дятли з’явились тут у 1960-х – на початку 1970-х
рр. (Michalczuk, 2014). Гніздиться в селах, лісосмугах,
острівних лісках та інших насадженнях.
Малий строкатий дятел (D. minor). На околиці
с. Широколанівка 14.07.2004 р. спостерігали самку в потертому оперенні, що збирала поживу. Восени 2005 р. в
колишньому колгоспному саду, розташованому за 2 км від
села, знайдено дупло у гнилому стовбурі горіха на висоті
1 м. Судячи з діаметру льотка – 34 × 36 мм, воно могло належати цьому дятлу. У лісосмугах Вознесенського району
гніздування його доведено (Петрович, 2014).
Малий жайворонок (Calandrella cinerea). Із 2004 р.
в незначній кількості спостерігається у гніздовий період
у різних місцях. Птахи тримаються переважно на полях
соняшника, рідше на деградованих посівах пшениці. Можливо, раніше вид пропускався під час обліків. Токуючих
птахів спостерігали у квітні – червні, а двох молодих помічено 10.08.2005 р. в околицях с. Широколанівка.
Лісовий жайворонок (Lullula arborea). Виявлений
лише в соснових та сосново-робінієвих насадженнях на
схилах та днищах балок. У гніздовий період спостерігається із 2003 р.: біля с. Широколанівка в сосновому насаджені
у квітні та червні відмічено спів кількох самців. У 2008
р. гніздування доведено, але в іншому лісонасадженні,
південніше с. Широколанівка: 21.07 спостерігали виводок.
Лісовий щеврик (Anthus trivialis). Гніздування не
доведено, але воно не викликає сумніву. У гніздовий
період вперше знайдений у 2003 р.: 13.06 в колишньому
колгоспному саду біля с. Широколанівка токували 3 самці.
У наступні роки спів самців у травні – першій половині
липня відмічено і в інших місцях, чисельність виду дещо
зросла.
Жовта плиска (Motacilla flava). Гніздування окремих пар спостерігали в 1990-х рр. біля ставу південніше
с. Широколанівка.
Чорноголова плиска (M. feldegg). Стабільно гніздиться на луках, забур’янених ділянках, біля водойм, серед
полів та по межах останніх.
Іволга (Oriolus oriolus). Гніздиться в різноманітних
лісонасадженнях, у тому числі й молодих, віком до 10
років, та в межах сіл.
Рожевий шпак (Sturnus roseus). Інвазійний вид.
Випадок успішного гніздування біля с. Широколанівка
спостерігали у 2003 р. (Редінов, 2006б).
Сойка (Garrulus glandarius). Припускається гніздування у призалізничних лісонасадженнях, розташованих
на півночі та північному сході дослідженої території, про
що свідчить спостереження птаха в середині травня 2007
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р. (П.С. Панченко, О.О. Форманюк, особ. повід.). У межах
стаціонару вид спостерігали у гніздовий період лише у
2005 р.: 17.05 – 1 особина в насаджені з включенням дуба
на схилі та днищі балки північніше с. Іванівка. Перед цим
у квітні тут двічі спостерігали по 1–2 птахи. У 2005 р. в
першій половині квітня сойок зустрічали і в інших місцях,
у полезахисних лісосмугах.
Сорока (Pica pica). Гніздовий вид, чисельність якого
помітно скоротилась. У 1997 р. в лісонасадженнях на днищі та схилах балки на південній околиці с. Широколанівка
(площа близько 0,4 км2) гніздилось 11 пар, а у 2003–2014
рр. на цій же території – лише 1–4. Вид практично зник
на ділянці полігону північніше с. Іванівка: в 1990-х рр.
гніздилось 30–40, а вже у 2005–2008 рр. – 1–2 пари. Відносно звичайною сорока була лише на полігоні у верхів’ях
р. Березань, але й тут її чисельність помітно зменшилася
після 2007 р. За останні п’ять років чисельність дещо
зросла, але залишається низькою.
Галка (Corvus monedula). Гніздиться майже виключно в бетонних стовпах високовольтних ЛЕП, звичайна.
У 1995 р. спостерігали випадок гніздування в сорочому
гнізді в лісосмузі.
Грак (C. frugilegus). У радіусі 5 км від с. Широколанівка в кінці 1980-х – на початку 1990-х рр. існувало 5–7
колоній граків (близько 2200 пар). Із 2000 р. залишилась
лише одна колонія (1000 гнізд) біля автошляху між с. Широколанівка та с. Піщаний Брід (Редінов, Петрович, 2011).
Ця колонія є єдиною, котра збереглась у межах стаціонару.
В останні роки вона теж деградує внаслідок переслідування людиною: підпали трави в лісонасадженні у гніздовий
період, вирубування дерев.
У межах прилеглої території станом на 2010 р. (Редінов, Петрович, 2011) було відомо дві колонії – в с.
Михайлівка та поряд із селом у військовому містечку
(існує й зараз, чисельність близько 400 пар) та північніше
с. Данилівка (сучасний стан невідомий).
У 2000–2005 рр. зникають численні колонії грака на
ділянках військових полігонів у верхів’ях р. Березань та
верхів’ях р. Сосик (Редінов, Петрович, 2011).
Сіра ворона (C. cornix). З 1995 р. спостерігається гніздування у верхів’ях р. Березань на військовому полігоні. В
останні роки пара гніздиться біля ставу південніше с. Ши
роколанівка. У гніздовий період птахів спостерігали також
біля ставів між селами Катеринівка та Новокатеринівка
(2013, 2016 рр.) та с. Степове (2014–2016 рр.). У 2005 р.
обліковано 2 пари у гніздовий період серед агроценозів
біля с. Іванівка, але гніздування не доведено. У 2012 р.
знайдено гніздо в лісосмузі між полями на водорозділі
річок Березань та Сосик в околицях с. Тронка. У ПівнічноЗахідному Причорномор’ї в лісосмугах сіра ворона відмічена на гніздуванні з 1985 р. (Лобков, 2000).
Крук (C. corax). Чисельність збільшилася. На стаціонарі у 2008–2014 рр. гніздилося 15–17 пар. Гніздиться на
деревах, опорах ЛЕП та оглядових вишках полігону.
Лучна очеретянка (Acrocephalus schoenobaenus).
Південніше с. Широколанівка у вершині ставу, заросло
го осокою, 17 і 20.07.2004 р. та 4.07.2005 р. відмічено
токування самця, характер перебування його встановити
не вдалося.
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Індійська очеретянка (A. agricola). Вже на початку
1990-х рр. зустрічалась у гніздовий період у верхів’ях
р. Березань, де була звичайною у відповідних біотопах.
Птахів спостерігали на початку травня (10.05.1996 р.,
9.05.1998 р. – співали) та відловлювали павутинною
сіткою у травні (1.05.1995 р.) та серпні (5.08.1994 р.,
14.08.1995 р.).
Рябогруда кропив’янка (Sylvia nisoria). Гніздиться
спорадично, поодинокими парами в насадженнях на
схилах балок та лісосмугах між полями. У 2005 р. обліковано три пари в межах стаціонару, чисельність виду
є безперечно більшою.
Чорноголова кропив’янка (S. atricapilla). Гніздування доведено вже на початку наших досліджень – у 1990 р.
Гніздиться у старих лісосмугах та насадженнях на схилах
та днищах балок з розвиненим нижнім ярусом.
Прудка кропив’янка (S. curruca). Можливе спорадичне гніздування. Із 2008 р. співаючого самця не
одноразово спостерігали у травні – червні на околиці
с. Широколанівка у гніздовому біотопі: покинута садиба
з деревно-чагарниковою та трав’яною рослинністю.
Лучний чекан (Saxicola rubetra). Чисельність коливається, але протягом останніх 15 років вона помітно
зменшилася. На маршруті (3 км) уздовж р. Березань від
кордону стаціонару на північ 23.05.1999 р. обліковано 16,
а 6.05.2000 р. – 4 пари.
Чорноголовий чекан (S. torquata). На заході області
вперше спостерігався в 1995 р., а в 1996 р. гніздування
було доведено (Рединов, 1999; Рединов, Корзюков, 1999а).
Зараз цей птах є нечисленним гніздовим видом території
досліджень, по балкам проникає в межі сіл.
Лиса кам’янка (Oenanthe pleschanka). На північній
околиці с. Широколанівка самця спостерігали 13.05.2007
р., можливо це був мігрант. На прилеглій території не
виключене гніздування окремих пар у кар’єрах та селах.
У регіоні вид спорадично гніздиться (Рединов, 1999; Ре
дінов, 2008).
Чорна горихвістка (Phoenicurus ochruros). У с. Широколанівка ці птахи з’явилися на гніздуванні в 1995 р.
(Рединов, Корзюков, 1999а). У подальшому чисельність
виду зросла. Зараз чорні горихвістки звичайні в усіх се
лах.
Синьошийка (Luscinia svecica). У верхів’ях р. Березань у заростях рогозу 2.05.1995 р. спостерігали самця
з самкою. Самець співав (Рединов, 1999). Статус перебування виду потребує уточнення.
Чорний дрізд (Turdus merula). Біля с. Широколанівка
вперше відмічений у гніздовий період у 1997 р. У наступні роки гніздування доведене й відмічене розселення по
старих лісосмугах, у тому числі й між полями. У лісосмугах на Одещині вид знайдено на гніздуванні в 1997
р. (Лобков, 2000).
Співочий дрізд (T. philomelos). Біля с. Широколанівка гніздування доведено у 2003 р. (знайдено гніздо), а в
наступні роки окремі пари виявлено також в інших лісосмугах, у тому числі й полезахисних.
Ремез (Remiz pendulinus). На гніздуванні знайдений
лише на р. Березань, у тому числі біля дамби ставу, розташованого південніше с. Широколанівка.
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Рис. 2. Екологічна структура орнітофауни агроландшафтів
західної частини Миколаївської області.
Fig. 2. Ecological structure of the ornithofauna of agroland
scapes in the western part of Mykolayiv region.
Зяблик (Fringilla coelebs). Біля с. Широколанівка
вперше відмічено у гніздовий період у 1997 р. У наступні
роки чисельність птахів зросла, вони почали гніздитися в
багатьох старих лісосмугах (Рединов, 2013).
Костогриз (Coccothraustes coccothraustes). Вже на
початку наших досліджень гніздився в лісосмугах біля
с. Широколанівка. Гніздування виду доведено в 1990 р.
Гніздиться і в межах сіл (Рединов, 2013).
Обговорення
У гніздовій орнітофауні досліджуваної території представлені дендрофіли, лімнофіли, кампофіли та склерофіли
(рис. 2). Розглянемо кожну з цих екологічних груп окремо
та проаналізуємо зміни, що відбулися в них починаючи
з 1960-х рр.
Дендрофіли. Всі 44 види гніздяться в межах стаціонару та 41 – за його межами. Представники цієї групи
складають більшість видів, що поповнили склад орнітофауни. Лише в період наших досліджень з’явилося
принаймні 16 видів. Із них 13: чорний шуліка, великий
яструб, звичайний канюк, великий підсоколик, крутиголовка, сплюшка, лісовий жайворонок, лісовий щеврик,
прудка кропив’янка, сіра ворона, чорний дрізд, співочий
дрізд і зяблик – закріпилися на території. Гніздування ще
трьох видів – малого яструба, орлана-білохвіста та малого
строкатого дятла – має випадковий характер.
Низка дендрофілів з’явились або ущільнили мереживо ареалу раніше, а саме в 1960–1980-х рр., заселяючи
щойно створену мережу лісосмуг та інших насаджень, у
тому числі в селах. Це кібчик, припутень, садова горлиця,
звичайна горлиця, вухата сова, сирійський дятел, крук,
грак, іволга, рябогруда кропив’янка, чорноголова кро
пив’янка, костогриз та інші. Фазана було інтродуковано,
а сизий голуб (Columba livia) представлений домашньою
формою.
Чисельність більшості дендрофілів є стабільною або
зростає, а нові види ущільнюють мереживо ареалу. Значно зменшилася чисельність кібчика, сороки та грака,
помітне зниження чисельності також у садової горлиці,
чорнолобого сорокопуда та сірої кропив’янки.
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Україні та регіоні (Баник, 2014; Редінов, 2015; Яковлев,
Гайдаш, 2015).
Кампофіли. Всі види гніздяться в межах стаціонару та
20
на прилеглій території. Видовий склад цього угруповання
15
змінився мало. Новим видом є чорноголовий чекан, який
заселив територію області, розширюючи ареал (Баник,
10
2006). Зниклою можна вважати дрохву (Otis tarda), яка,
5
судячи з даних опитувань, ще інколи гніздилась у межах
стаціонару в 1980-х рр. (Рединов, 2002). Основу цієї групи
0
складають жайворонки – степовий та польовий.
Ал Бр Дл Дн Лм Лс Нм Пг Пс Ср Тр
Склерофіли. Всі види, окрім рожевого шпака, гніздяться в межах стаціонару та на прилеглій території. ПроРис. 3. Географо-генетична структура орнітофауни агро тягом останніх 27 років з’явились 3 нові види: степовий
ландшафтів західної частини Миколаївської області. канюк, балабан та чорна горихвістка (Корзюков, Рединов,
Позначення типів фаун – див. табл. 1.
1999; Рединов, Корзюков, 1999а; Олейник, Рединов, 2005;
Fig. 3. Geographic structure of the ornithofauna of agroland Редінов, Петрович, 2007). Під час інвазії спостерігали
scapes in the western part of Mykolayiv region.
гніздування рожевого шпака (Редінов, 2006б).
Більшість видів цієї екологічної групи гніздяться на
будівлях,
спорудах, у купах каміння та сміття, кар’єрах,
Лімнофіли. 25 видів гніздяться на стаціонарі та 31 – за
урвистих
берегах і подібних місцях. Степовий канюк,
його межами. Дане угруповання характеризується нестаякого
під
знаком
оклику віднесено до склерофілів (Белик,
більним якісним та кількісним складом. Високе видове
2000),
гніздиться
лише на деревах. На деревах і спорудах
різноманіття цієї групи забезпечується гідрологічною
гніздиться
звичайний
боривітер, на опорах ЛЕП і зрідка
мережею р. Березань та ставами.
на
деревах
–
балабан.
Гніздування жовтої чаплі (вірогідне), галагаза, довгоЧисельність більшості видів-склерофілів є стабільною
нога, чоботаря та індійської очеретянки, мешканців водноабо
зростає. Зменшилась вона лише у звичайного бориболотяних угідь Північно-Західного Причорномор’я,
вітра.
Степовий канюк з’явився внаслідок розселення та
пов’язане з розселенням їх углиб материка та/або пульзростання
чисельності його популяції загалом в Україні
сацією меж ареалу. Поява на гніздуванні лебедя-шипуна
(Рединов,
2010).
є наслідком відновлення його популяції та пристосуванНа території досліджень виявлено представників 11 тиням до гніздування поряд із людиною (Рединов, 2000).
пів
фауни, домінують тропічний, пустельно-гірський, ліВипадок гніздування білощокого крячка пов’язаний із
состеповий
та лиманний комплекси – разом 66,3% (рис. 3).
розселенням цього виду (Кинда, Потапов, 1998). ГніздуВиди,
що
розселилися, входять до 10 фауністичних
вання чоботаря можна пояснити посушливою погодою у
комплексів.
Відсутні
вони лише серед представників
2007–2008 рр., котра призвела до пересихання гніздових
пустельно-степового
комплексу.
Найбільше представлені
біотопів на водоймах Причорномор’я та спонукала цих
неморальний,
прадавньо-неморальний,
лісостеповий та
птахів шукати більш сприятливі місця у глибині материтропічний
комплекси,
хоча
абсолютних
домінантів
немає.
ка. Спостереження огара пов’язане з його розселенням в
Серед систематичних груп найбільш помітні зміТаблиця 2 ни відбулися в рядах Соколоподібних (Falconiformes)
та Горобцеподібних (Passeriformes).
У фауні та населенні денних хижих птахів во
Зміни чисельності Соколоподібних на стаціонарі
ни
докорінні. Протягом останніх 27 років стали
Changes in numbers of Falconiformes on the control plot
рідкісними кібчик та звичайний боривітер, але
з’явилися чорний шуліка, великий яструб, степовий
Роки досліджень
та звичайний канюки, орлан-білохвіст, балабан та
Вид
1991–1997
2005–2008 2009–2014
великий підсоколик. На стаціонарі звичайний канюк
пар
%
пар
%
пар
%
зараз є домінантом, а степовий – субдомінантом.
Milvus migrans
–
–
0–1
1,4
0–1
1,8
Circus aeruginosus
4–6
4,7
4–6 14,1 4–6 17,9 Помітно зменшилася в останні роки чисельність
великого яструба, який нещодавно виступав у ролі
Accipiter gentilіs
–
–
3–4
9,8
1–3
7,1
субдомінанта (табл. 2).
A. nisus
0–1
0,5
–
–
–
–
Зміни також підтверджують і результати порів
Buteo rufinus
–
–
4–5 12,7 4–5 16,1
няння даних за індексом Жаккара, розширеним за
B. buteo
–
–
9–11 28,2 8–9 30,3 домінуванням (Песенко, 1982). Подібність фауни
Haliaeetus albicilla
–
–
–
–
0–1
1,8
птахів на початку досліджень та в останні роки
Falco cherrug
–
–
0–1
1,4
–
–
становить лише 12% (табл. 3).
F. subbuteo
0–1
0,5
0–2
2,8
2–3
8,9
Щодо балабана, то він почав освоювати безлісі
F. vespertinus
70–85 73,1 3–6 12,7 0–2
3,6
степові райони в 1970-х рр. (Милобог и др., 2010).
F. tinnunculus
20–25 21,2 5–7 16,9 3–4 12,5 Випадки гніздування орлана-білохвоста, що спо
Всього:
94–118 100 28–43 100 22–34 100
стерігаються нами та іншими дослідниками (особ.
%
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повід. О.М. Гайдаша, Ю.О. Москаленка та М.В. Яковлєва)
в останні роки в лісосмугах, невеликих насадженнях
та навіть поодиноких деревах у Північно-Західному
Причорномор’ї, є новою адаптацією виду, пов’язаною
з ростом чисельності. Гніздування малого яструба має
випадковий характер. Кілька разів у межах території
досліджень спостерігали лучного луня, але гніздування
його лише припускається та є малоймовірним (Рединов,
Петрович, 2016).
Причини падіння чисельності кібчика та звичайного
боривітра ми пов’язуємо з появою великого яструба і
зменшенням чисельності та перерозподілом воронових,
які є постачальниками гнізд для дрібних соколів (Редінов
та ін., 2008; Редінов, Петрович, 2011). На кібчика, напевно, негативно впливають також інші причини, зокрема,
загибель птахів у місцях міграцій та зимівлі.
За останні 27 років на території, де ми проводили до
слідження, зник подільський ховрах (Spermophilus odessa
nus), але залишається високою чисельність подільського
сліпака (Spalax zemni). Цього гризуна успішно здобуває
степовий канюк. Ховрахи є улюбленою здобиччю балабана та степового канюка (Милобог и др., 2010; Редінов,
2012).
Горобцеподібні – найчисленніша систематична група
птахів, яка лише за період наших досліджень поповнилася щонайменше 9 новими видами: лісовий жайворонок,
лісовий щеврик, сіра ворона, чорний дрізд, співочий
дрізд, прудка кропив’янка, чорноголовий чекан, чорна
горихвістка, зяблик.
Найбільше помітні зміни відбулись у родині Воронових
(Corvidae). Значно зменшилася чисельність сорок, але
зросла кількість круків, яких зараз на стаціонарі гніздиться
приблизно стільки ж, як сорок. Круки рівномірно заселили
цю територію. Зникли численні колонії граків серед полів,
загалом чисельність виду зменшилася приблизно вдвічі.
Галка освоїла для гніздування опори ЛЕП ще до початку
наших спостережень. Сіра ворона, заселивши верхів’я
р. Березань, почала гніздиться біля ставів і навіть серед
полів. Чисельність її залишається низькою.
Головними причинами змін у чисельності та поширенні
воронових ми вважаємо появу і зростання чисельності великого яструба та зміни у веденні сільського господарства
(Редінов та ін., 2008; Редінов, Петрович, 2011).
Заключення
Орнітофауна території досліджень протягом останніх
27 років у гніздовий період була представлена 4 екологічними групами та 11 типами фауни, що вказує на високе
різноманіття гніздового орнітокомплексу та велике, як
і раніше (Воинственский, 1960; Белик, 2000), значення
інтразональних біотопів у формуванні орнітокомплексів степової зони. Причому кампофільний (степовий)
комплекс представлений найменшою кількістю видів, а
дендрофільний (лісовий) – найбільшою.
Із другої половини ХХ ст. спостерігається чітка тенденція до збільшення видового різноманіття, а в низки
нових видів – зростання чисельності та розселення. Саме
в 1950–1960-х рр. завдяки лісомеліорації зростає мережа
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Таблиця 3

Подібність фауни соколоподібних на стаціонарі за індек
сом Жаккара, розширеним за домінуванням (%)
Similarity of the fauna of Falconiformes (extended Jaccard
index, %)
Роки досліджень
1991–1997
2005–2008

2005–2008
21
–

2009–2014
12
70

лісосмуг, збільшується вік дерев та кількість штучних
водойм, що створює передумови для проникнення у
Степову зону дендрофілів та лімнофілів, що й відбулося
та продовжується далі.
Більшість нових видів з’явилися внаслідок розселення з лісостепу та інтразональних біотопів і за рахунок
розширення ареалу. Садова горлиця та сирійський дятел
почали гніздитися, заселяючи терени України зі сторони
Балкан (Марисова, Бутенко, 1976; Hagemeijer, Blair, 1997;
Michalczuk, 2014 та ін.). Один вид інтродукований (фазан), а один – представлений домашньою формою (сизий
голуб). Зниклим видом можна вважати лише дрохву, яка
перестала гніздитися в 1980-х рр. (Рединов, 2002).
Відбулись також докорінні зміни у фауні низки систематичних груп птахів, причому в досить стислі проміжки
часу. Особливо це помітно на прикладі Соколоподібних
та Воронових.
У майбутньому слід очікувати появи нових видів у
гніздовій фауні даної території: голуба-синяка (Columba
oenas), великого строкатого дятла (Dendrocopos major),
жовтоголової плиски (Motacilla citreola), вівчарика-ко
валика (Phylloscopus collybita), попелястої кам’янки
(Oenanthe isabellina), звичайної вівсянки (Emberiza cit
rinella), чорногрудого горобця (Passer hispaniolensis). Ці
види виявлені нами за її межами (Редінов, 2008; Редінов,
Петрович, 2010; наші нові дані). Також можлива поява
нових видів внаслідок спонтанного фауногенезу, котрий
неможливо передбачити (Белик, 2000).
У межах стаціонару та прилеглої території доведено
або вірогідне гніздування 12 видів птахів, занесених до
Червоної книги України (2009). Особливо важлива ця ділянка для збереження степового канюка, тут гніздиться
6–7 пар.
Територія досліджень за різноманіттям гніздової орнітофауни не поступається схожому біотопічно природному
заповіднику «Єланецький степ» разом з околицями (Редінов, 2006а), але між ними є деякі відмінності. На нашу
думку, це пов’язано з географічним розташуванням, яке
сприяє проникненню лімнофільних видів, поширених
на узбережжі Північно-Західного Причорномор’я. Дослідження тут проводилися більш тривалий час.
Отримані нами результати вказують на важливе значення агроландшафтів, як місць гніздування птахів у
степовій зоні Дністровсько-Дніпровського межиріччя.
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Автор висловлює вдячність В.М. Грищенку, П.С. Панченку та О.О. Форманюку за цінні зауваження по змісту
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