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Про занесення діброВниКа (Ocyris aureOlus)  
до ЧерВоної КниГи УКраїни

 До недавнього часу дібровник або лучна вівсян-
ка (Ocyris aureolus) вважався одним із найбільш чис-
ленних птахів Палеарктики. Загальна його чисель-
ність ще в 1980-х рр. оцінювалася в сотні мільйонів 
особин (Kamp et al., 2015). Тільки в лісостепу Серед-
нього Сибіру у другій половині літа вона становила 
1,6-3,3 млн. особин (Жуков, 2006). У Південному За-
ураллі в деяких біотопах густота населення у другій 
половині червня перевищувала 200 ос./км2 (Блино-
ва, Блинова, 1997).

Дібровник став хрестоматійним прикладом да-
лекого розселення – вид китайського фауногене-
тичного комплексу (Штегман, 1938) поступово про-
суваючись на захід і північний захід досяг зрештою 
півночі Європи. Його неосяжний ареал простирався 
від Фінляндії, Латвії, Смоленської області Росії та пів-
нічного сходу України до Тихого океану. При цьому 
навіть птахи європейської популяції летять зимувати 
до Південно-Східної Азії (Спангенберг, Судиловская, 
1954; Ojanen, 1997; Степанян, 2003). Тобто це ще й 
хрестоматійний приклад того, що шляхи міграції мо-
жуть повторювати шляхи розселення.

Існує думка (Назаренко, 1999), що величез-
ний ареал дібровника сформувався внаслідок двох 
крупномасштабних екологічних подій, до чого була 
причетна господарська діяльність людини. Це – екс-
пансія аграрного ландшафту в Південній Азії, де пе-
реважає рисосіяння, і трансформація лісової рослин-
ності Сибіру та Європейскої Півночі з виникненням 
і поширенням таких вторинних угруповань як луки 
(пасовища, сінокоси, неугіддя) – сучасного гніздово-
го біотопу дібровника.

Процес експансії дібровника досяг Європи 
у XIX ст., ще на його початку він не зустрічався захід-

ніше Уральського хребта. За сотню років (1825-1925) 
вид заселив територію площею у 2,7 млн. км2 (Nowak, 
1975). На північному заході Росії він з’явився в останні 
десятиліття XIX ст. – на початку XX ст. (Мальчевский, 
Пукинский, 1983). У 1902 р. був виявлений на верх-
ньому Дніпрі в межах нинішньої Смоленської області 
Росії, а в 1920-х рр. – на Десні в нинішній Брянській 
області (Станчинский, 1929). В Україні дібровник по-
чав гніздитися в заплаві Десни приблизно в той же 
час. В.В. Станчинський (1929) знайшов його на межі 
Чернігівської області у 1926 р., а в 1930 р. гнізду-
вання відмічене на південь від м. Новгород-Сівер-
ський – біля сіл Пирогівка й Собич (Schepe, 1931). Є 
також дані про знахідку на гніздуванні біля м. Остер 
на Чернігівщині у 1912 р. (Емельяненко, 1916), але ця 
робота П.Г. Ємельяненка належить до досить сумнів-
них джерел інформації, бо містить численні помил-
ки. Тобто в Україну дібровник проник під час великої 
хвилі розселення, яка відмічалася в 1910-1920-ті рр. 
(Ojanen, 1997).

Залітні дібровники реєструвалися практично по 
всій Європі – на захід до Франції, Великобританії, 
Ірландії, Італії (Nowak, 1975; Cramp, Perrins, 1994; 
Glutz von Blotzheim, 1997). Є. Новак (Nowak, 1975) 
пов’язував такі далекі зальоти з невдалими спроба-
ми подальшого розселення. 

Як залітний вид у гніздовий період дібровник 
відзначався в багатьох місцях і в Україні. А.К. Шепе 
(Schepe, 1931) спостерігав двох співаючих самців на 
острові Дніпра південніше Києва, М.В. Химин (1991) – 
біля с. Полонка Луцького району на Волині. Бачили їх 
декілька раз у Дніпропетровскій області (Стаховский, 
1954; Стаховский, Мясоедова, 1957; Булахов, Губкин, 
1996.). Співаючий самець трапився біля с. Степанів-
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ка-1 Приазовського району Запорізької області (Ко-
шелев, Пересадько, 1996), а також у Лісовому масиві 
в м. Київ (Матус, 2002). У багатьох місцях дібровника 
знаходили також під час міграцій: в околицях Кане-
ва (Шарлемань, 1933), у Черкаському районі (Орлов, 
1948), на Полтавщині в Зіньківському й Гадяцькому 
районах (Гавриленко, 1946) та в заплаві р. Коломак 
у Полтавському районі (Байрак та ін., 2003). Зі стату-
сом «рідкісний пролітний вид» дібровник внесений 
до складу орнітофауни заказника «Печеніжський» на 
Харківщині (Кривицкий, 1998).

Експансія дібровника продовжувалася до 1980-х 
рр. У 1960-1970-х рр. відмічалося зростання чисель-
ності виду в Ленінградській області (Мальчевский, 
Пукинский, 1983), а до початку 1980-х рр. – у Фін-
ляндії (Ojanen, 1997). Але вже в 1990-ті рр. з’явилися 
перші свідчення швидкого й широкомасштабного 
скорочення чисельності (Kamp et al., 2015). У Росії 
протягом останнього десятиліття XX ст. вона зни-
зилася більш як на 10%. У результаті вид, який мав 
у Європі статус secure отримав інший – declining 
(Birds in Europe, 2004). Про надзвичайно неспри-
ятливий розвиток подій свідчить і швидка зміна 
статусу виду в Міжнародному Червоному списку. 
У 2004 р. дібровник отримав статус near threatened, 
у 2008 р. – vulnerable, у 2014 р. – endangered (Kamp et 
al., 2015). Зараз він уже critically endangered (BirdLife 
International, 2017).

Аналіз наявних даних показав катастрофічний 
спад чисельності всієї популяції цього виду на тери-
торії Росії (між 1980-м і 2013 рр. на 84,3-94,7%), а в ба-
гатьох регіонах і повне зникнення (Kamp et al., 2015; 
Бурский, 2018; Мищенко, 2018 та ін.). Визначальним 
фактором прискореного зникнення цієї вівсянки вва-
жається широкомасштабний браконьєрський вилов 
на міграційних шляхах та в місцях зимівлі, перш за 
все у Східній та Південно-Східній Азії (Kamp et al., 
2015). Мільйонні зграї дібровників, яких у Китаї на-
зивають «рисовими птахами», скупчуються в період 
осінніх міграцій і на зимівлях на рисових та інших по-
лях у Південному Китаї й сусідніх країнах. І в таких 
же величезних кількостях вони використовуються як 
делікатесна їжа на традиційному щорічному «Фести-
валі їжі» в цій країні (Назаренко, 2018). Наприклад, 
лише в одному з міст Південного Китаю для цього 
свята відловлювали щорічно більше 100 тис. особин 
одного тільки дібровника (Tomada, 2006). Лише для 
одного з магазинів у провінції Гуандун за сезон зни-
щується близько 500 000 дібровників (Fijen, 2015). 

Формально цей бізнес був заборонений ще в 1997 р., 
але інтенсивний нелегальний вилов існує й понині. 
Не менш суттєва, а можливо, й основна причина – 
різка інтенсифікація сільського господарства в Китаї, 
що веде до значного хімічного забруднення, скоро-
чення площі оселищ, нестачі кормів і врешті-решт до 
росту смертності й погіршення стану птахів (Бурский, 
2018; Мищенко, 2018). Вказується також на поголо-
вну моду на опудала дібровника в сучасному Китаї 
(Кулаков, 2018). Входить він і в число видів співочих 
птахів, що відловлюються птахоловами для утриман-
ня в клітках та продажу (Бекмансуров, 2018). У за-
плавних угіддях європейської частини Росії додаєть-
ся ще один негативний фактор – повне припинення 
сінокосіння й випасу худоби, руйнування дренажних 
систем, що з роками приводить до заміни лучного 
різнотравʼя злаково-осоковими асоціаціями, за-
ростанню чагарниками й заболочуванню (Мищенко, 
2018). Негативно впливає на популяцію дібровника 
й випалювання трави на луках (Thomas, Heim, 2016). 
Наразі дібровник віднесений до рідкісних птахів єв-
ропейського центру Росії як вид, чисельність якого 
скорочується (Список…, 1998), включений до ряду 
регіональних Червоних книг (Корольков, Миронов, 
2001; Бородин, 2008 та ін.). 

В Україні невелика ділянка ареалу дібровника за-
лишалася стабільною протягом десятків років – аж 
до кінця XX ст. У 1990-ті рр., поселення цього птаха 
були зосереджені на відрізку деснянської заплави 
довжиною близько 90 км – від кордону з Російською 
Федерацією на південь до с. Радичів Коропського 
району Чернігівської області (Афанасьев и др., 1992; 
Книш, 1995; Грищенко та ін., 1999; Grischtschenko, 
2001). Дібровники гніздилися там само, де були ви-
явлені ще в 1920-ті рр. 

Поширення цієї вівсянки дуже спорадичне, окремі 
місця гніздування значно віддалені одне від одного. 
В кінці XX ст. було відомо чотири поселення: околиці 
с. Очкине Середино-Будського району – можливо, 
до 5 пар, с. Коротченкове та с. Собич Шосткинського 
району Сумської області, околиці с. Радичів Короп-
ського району Чернігівської області – приблизно по 
10 пар у кожному з цих локалітетів (Афанасьев и др., 
1992; Книш, 1995; Грищенко та ін., 1999; Гаврись, 
2003). Гніздування в інших місцях на півночі Сумської 
та Чернігівської областей не виключалось, але вид 
ніде більше не знаходили (Grischtschenko, 2001). Слід 
зауважити, що повідомлення про гніздо дібровника 
зі слабо насиженими яйцями, знайдене 10.05.1976 р. 
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в лісовому яру зі струмком поблизу с. Малі Прохо-
ди Харківського району Харківської області (Гудина, 
2009) – явно помилкове, адже указаний біотоп і фе-
нодата зовсім не відповідають особливостям поши-
рення й біології виду. 

На гніздуванні дібровник дотримується певної 
стації – заплавних лук у долинах річок – і більше 
ніде не гніздиться. В умовах заплави Десни птахи 
оселяються на підвищених ділянках сінокосних лук, 
які прилягають до річки або заболочених стариць; 
ділянок із чагарником вони уникають. Тут серед від-
носно невисокого травостою, як правило, присутні 
високорослі рослини – рутвиця блискуча, гадючник 
звичайний, зрідка кінський щавель. 

Прилітають дібровники пізно, зазвичай у третій 
декаді травня чи на початку червня. Масове гнізду-
вання спостерігається у другій декаді червня. Гнізда 
птахи влаштовують на землі серед невисокої трави. 
У двох знайдених повних кладках було по 5 яєць 
(Афанасьев и др., 1992; Книш, 1995). У кінці липня 
більша частина птахів покидає район гніздування, 
останні – в першій половині серпня. Найбільш пізня 
зустріч – 11.08.1982 р. (Афанасьев и др., 1992). 

За різними оцінками, станом на 1990-ті рр. за-
гальна чисельність дібровника в Україні не переви-
щувала 50-100 пар (Grischtschenko, 2001; Гаврись, 
2003). Пізніше, у XXI ст., стан популяції значно погір-
шився. Наші (за активної участі В.М. Малишка) по-
шуки у 2011 і 2018 рр. на луках у заплаві Десни за-
свідчують прогресуючу деградацію виду, відсутність 
раніше відомих його поселень. Єдиний раз пооди-
нокий самець трапився 23.07.2011 р. на лузі побли-
зу с. Боровичі Середино-Будського району Сумської 
області. Є також неперевірені дані орнітологів-ама-
торів про зустрічі на верхньому Дніпрі в Чернігівській 
області. Показово, що в заплаві Десни в суміжній 
з Україною Брянській області Росії в останні десяти-
річчя дібровник також не відзначався, незважаючи 

на цілеспрямовані пошуки цього виду (Лозов и др., 
1997; Косенко, Кайгородова, 2011). 

Очевидно, що різке погіршення стану деснян-
ської популяції дібровника визначається тими ж не-
гативними факторами, які діють на всьому гніздово-
му ареалі й на зимівлях, проте тут можуть бути і свої 
регіональні особливості, наприклад, раннє сінокосін-
ня, випасання худоби в місцях гніздування тощо.

Таким чином, гостро стоїть питання про заходи зі 
збереження цього виду, посилення його охоронного 
статусу. Дібровник занесений до Червоного списку 
МСОП як вид, що перебуває у стані критичної загро-
зи, знаходиться під охороною Бернської конвенції, 
включений до «Переліку видів тварин, що підляга-
ють особливій охороні на території Сумської області». 
Однак цих суто декларативних заходів недостатньо. 
Надмірна обмеженість і спорадичність поширення, 
негативна динаміка й раніше малої чисельності ді-
бровника в Україні та інші несприятливі обставини 
змушують глибоко задуматися над проблемами його 
охорони і з більшою певністю розглянути раніше по-
ставлене питання про занесення дібровника до Чер-
воної книги України (Афанасьев и др., 1992; Книш, 
1995; Грищенко, 1998; Гаврись, 2003). На наш погляд, 
у другу і третю її редакції (Червона книга України, 
1994, 2009) він не був занесений помилково. 

Поки не пізно, цю помилку слід виправити – ді-
бровника необхідно занести до Червоної книги Укра-
їни. Це надасть правову основу для охорони кожного 
відомого поселення виду, наприклад, шляхом ство-
рення сезонних заказників. Також посилить інтерес 
до дібровника, сприятиме розвитку моніторингових 
досліджень, що диктується необхідністю слідкувати 
за поширенням і станом населення виду, якістю луч-
них біотопів і всього заплавного комплексу Десни. 
Необхідно провести ретельне обстеження заплави 
Десни в межах колишнього ареалу дібровника, а та-
кож інших можливих місць його гніздування. 
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