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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ / БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 598.279.2 

Галина Голіней, Людмила Шавкун 

(Тернопіль, Україна) 

 

ПОШИРЕННЯ ВИДОВОГО СКЛАДУ РЯДУ СОКОЛОПОДІБНІ – FALCONIFORMES 

НА ТЕРИТОРІЇ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

У статті подано характеристику видового різноманіття хижих птахів, вивчено 

перелік птахів, що охороняються в регіоні. Досліджено, що на території району з гніздових 

найбільш поширені види: канюк звичайний (Buteo buteo), яструб великий (Accipiter gentilis), 

боривітер звичайний (Falco tinnunculus). Малочисельні види на території: шуліка чорний 

(Milvus migrans), лунь лучний (Circus pygargus), кібчик (Falco vespertinus). Рідкісним видом є 

сапсан (Falco peregrinus), вид занесений до Червоної книги України. 

Ключові слова: орнітофауна, хижі птахи, видовий склад, поширення, охорона. 

 

The article describes the species diversity of predatory birds, studies the list of birds that are 

under protection in the region. It was investigated that in the district the most common nest species 

are: Buteo buteo, Accipiter gentilis, Falco tinnunculus. Minor species on the territory are: Milvus 

migrans, Circus pygargus, Falco vespertinus. The rare species is Falco peregrinus, which is listed 

in the Red Data Book of Ukraine. 

Keywords: ornithofauna, predatory birds, species family, proliferation, protection. 

 

Сучасна орнітофауна України ‒ це динамічна складова довкілля, яку слід поглиблено 

вивчати і в майбутньому. Низка досліджень характеризує птахів як індикаторів стану 

природного середовища, яке вони заселяють.  

У змінах видового складу та чисельності птахів наочно відображаються як позитивні, так 

і негативні зміни в місцях їхнього гніздування, зимівлі, на шляхах міграцій. Тому в 

моніторингу стану довкілля різних регіонів нашої країни птахам має приділятись 

якнайбільше уваги.  

Вагомий внесок в науку про птахів внесли М. А. Воїнственський, О. Б. Кістяківський, 

А. А. Бокотей, Г. Фесенко, В. Серебряков та інші, які проводили наукові дослідження в 

галузі вивчення орнітофауни та екології птахів України. Детальні дослідження, проведені 

такими знавцями хижих птахів, як В.М. Галушин, Ю.Б. Пукинский, Г.П. Дементьєв, Ян 

Ньютон (Ian Newton) і Джеймс Фергюссон (James Ferguson-Lees). 

Значне місце серед птахів займають хижі птахи. До ряду Соколоподібні ‒ Falconiformes 

відноситься у світовій фауні близько 290 видів, у фауні України 33 види. 

Дана тема є досить актуальною, оскільки хижі птахи ще недостатньо добре вивчені і 

багато видів перебувають під охороною. 

Матеріал і методи досліджень.  
Основним методом обліків птахів був маршрутний моніторинг. Враховуючи 

різноманіття хижих птахів регіону, мережа спостережень охоплювала основні категорії місць 

існування: ліси, заплавні біотопи та різні водойми, агроландшафти, гірські райони зі 

скельними виходами, антропогенні ландшафти (населені пункти), болота.  

Вивчаючи місцеву орнітофауну, обліки проводилися посекційно із необмеженою 

шириною смуги. У гніздовий період самку з виводком або самця, що співає, приймали за 

пару. Для спостережень використовували біноклі [1]. 

Для характеристики поширення птахів на території була використана методика 

Фесенко Г.В. та Бокотея А.А. (2002, 2007), Талпоша В.С. (1998) [2, 3]. 
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Результати досліджень та їх обговорення. 

Орієнтовні терміни окремих етапів річного циклу соколоподібних у різних видів різні. 

При використанні категорії «гніздовий», «перелітний», «на зимівлі», дає нам можливість 

більш детально характеризувати статуси перебування окремих хижих птахів, які є в 

Теребловлянському районі.  

Встановлено, що на території району з гніздових найбільш поширені види: канюк 

звичайний (Buteo buteo), яструб великий (Accipiter gentilis), боривітер звичайний (Falco 

tinnunculus). Малочисельні види на території: шуліка чорний (Milvus migrans), лунь лучний 

(Circus pygargus), кібчик (Falco vespertinus) [2]. 

З перелітних на території найбільш зустрічаються: канюк звичайний (Buteo buteo), 

яструб великий (Accipiter gentilis), яструб малий (Accipiter nisus), боривітер звичайний (Falco 

tinnunculus). Ці види лишаються на зимівлю, лише на південь України відлітає боривітер 

звичайний. Лунь лучний (Circus pygargus) і кібчик (F.vespertinus) на зимівлю відлітають в 

Африку. 

Слід відмітити, що на території рідкісним видом зустрічається сапсан (Falco peregrinus). 

На даний час 87 видів птахів включено до третього видання Червоної книги України 

(2009). З них соколоподібних занесено 22 види [4]. 

До Червоної книги України віднесені види регіону: шуліка чорний (Milvus migrans), лунь 

лучний (Circus pygargus), сапсан (Falco peregrinus). Бернською конвенцією і CITES 

охороняються всі види. Конвенцією про збереження мігруючих видів диких тварин 

(Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, CMS) або Боннською 

конвенцією охороняються: канюк звичайний (Buteo buteo), шуліка чорний (Milvus migrans), 

яструб великий (Accipiter gentilis), яструб малий (Accipiter nisus), лунь лучний (Circus 

pygargus), кібчик (Falco vespertinus). Ця конвенція ставить своєю метою збереження 

наземних і морських мігруючих видів тварин, також птахів повсюди на шляху їх міграції. 

Лунь лучний (Circus pygargus) охороняється Угодою про збереження афро-євразійських 

мігруючих водно-болотних птахів, так як райони зимівлі лунів знаходяться в Африці. 

Висновки. Отже, на території району найбільш поширені види: канюк звичайний (Buteo 

buteo), яструб великий (Accipiter gentilis), боривітер звичайний (Falco tinnunculus). 

Малочисельні види: шуліка чорний (Milvus migrans), лунь лучний (Circus pygargus), кібчик 

(Falco vespertinus). Рідкісним видом є сапсан (Falco peregrinus). 
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