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РОЗСЕЛЕННЯ ДОВГОХВОСТОЇ
СОВИ (STRIX URALENSIS)
У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Expansion of the Ural Owl (Strix uralensis) in Chernivtsi region
(West Ukraine). - I.B. Termena, I.V. Skilsky. - Berkut. 25 (2). 2016. A breeding pair was found on the right bank of Dniester river near the
village of Dnistrivka of Kelmentsy district (48° 34´ N, 26° 56´ E) in
2016. This site is located further eastward than the known border of
the breeding range. It evidences about the continued expansion of the
species. [Ukrainian].

В Україні довгохвоста сова (Strix uralensis) зустрічається переважно в Карпатському регіоні (бореальний
релікт), де веде відносно осілий спосіб життя і населяє
в першу чергу старі букові та хвойні ліси (Страутман,
1954, 1963; Гузій, 1995; Фесенко, Бокотей, 2002; Потіш,
2009 та ін.). Останнім часом помітно розширює ареал
у північно-східному напрямку (Bashta, 2009), чому ще
одним підтвердженням є знахідка цього виду на гніздуванні у східній частині Чернівецької області, зокрема, в
околицях с. Дністрівка Кельменецького району. Проводячи орнітологічні дослідження уздовж правого берега
Дністровського водосховища, 22.05.2015 р. північніше
вказаного села в ур. Атаки (48° 34´ N, 26° 56´ E) серед
ділянки листяного лісу, де переважає дуб (буферна зона
території національного природного парку «Хотин
ський»), зустрінуто дорослу особину довгохвостої сови,
яка підпустила спостережника на віддаль близько 20 м
(птаха вдалося сфотографувати). Навесні наступного
2016 р. тут уже виявлена територіальна пара, а у другій
половині травня знайдено очевидно заселене гніздо.
Воно знаходилося в напівдуплі старого дуба на висоті
не нижче 5 м від землі. Під час огляду місця гніздування
птахи здебільшого трималися неподалік (жодної видимої
агресії щодо спостережника не проявляли). Іноді одного із
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членів пари бачили в напівдуплі – не виключено, що він
приносив їжу для одно-двотижневих пташенят.
У Чернівецькій області довгохвоста сова є відносно
звичайним гніздовим, осіло-кочовим видом Буковинських
Карпат і Передкарпаття. У рівнинній частині регіону
раніше були відомі знахідки цих птахів протягом репродуктивного періоду лише в районі Хотинської височини
(Скільський та ін., 2007; наші неопубл. матер.). Виявлене місце гніздування довгохвостої сови на Середньому
Дністрі знаходиться набагато східніше, що свідчить про
подальше розширення ареалу.
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