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кандидат сільськогосподарських наук, викладач  

Тернопільський національний педагогічний університет  

імені Володимира Гнатюка 

 

Хижі птахи є одними з найбільш потужних консументів, що полюють на 

різні групи хребетних, у тому числі на ссавців. Для деяких видів птахів ссавці 

становлять основу харчової бази, що особливо добре відомо для сов та канюків. 

Вагомий внесок в науку про птахів внесли А А. Бокотей, Г. Фесенко, 

В. В. Серебряков 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 [3, 4]. 

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 країни птахам має приділятись якнайбільше уваги [1].  

Упродовж року, у зв’язку із сезонними змінами умов існування і 

характером спадкових пристосувань до навколишнього середовища, життя 

птахів змінюється. Біологічні періоди, з яких складається життєвий цикл птахів, 

зумовлені інстинктами.  

Для птахів, що живуть протягом року в одній місцевості, виділяють два 

основні періоди - гніздування й зимівлю. У птахів, які змінюють район 

перебування, виокремлюють чотири основні періоди - весняний переліт, 

гніздування, осінній переліт, зимівлю.  

Річний цикл птахів складається з таких періодів: підготовка до 

розмноження, виведення пташенят, линяння, підготовка до зимівлі, зимівля. На 
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річний цикл впливають: тривалість світлового дня, зміна умов живлення, 

поведінка особин свого виду тощо. 

Птахи, готуючись до зимівлі, інтенсивно живляться. Відбувається 

накопичення запасів жиру, який потрібний для міграцій і зимівлі. Під час 

підготовки до розмноження більшість видів утворюють пари, деякі на кілька 

років або на все життя. Це моногами. У полігамних видів самець парується 

одразу з кількома самками.  

Після розмноження відбувається зміна оперення — линяння. Більшість 

птахів линяє після завершення вигодовування пташенят, або відразу після 

відкладання самками яєць. Линяння буває повне, під час якого змінюється все 

оперення, і часткове, коли махові і рульові пера не замінюються. У хижих 

птахів линяння відбувається поступово, тому вони не втрачають здатності до 

польоту.  

Залежно від розвитку сезонних переміщень птахів поділяють на осілих, 

кочових і перелітних. Осілі птахи, незалежно від змін сезонів року, живуть в 

одній і тій же місцевості. Значних переміщень вони не здійснюють.  

З похолоданням кочові птахи починають мігрувати (віддаляються від 

літніх місць гніздування на десятки і навіть сотні кілометрів), шукаючи для 

себе корм. В них не буває постійних місць зимівель. До кінця зими кочові 

птахи, зазвичай, наближаються до колишніх місць гніздування.  

Перелітні птахи відлітають від місць гніздування на зимівлю за тисячі 

кілометрів і повертаються до них. Птахи мають певні терміни відльоту та 

прильоту, сталі маршрути перельотів та постійні місця зимівлі.  

Серед перелітних птахів розрізняють ближніх (які гніздяться в Україні і 

зимують у Середземномор’ї) і дальніх мігрантів (наприклад, які гніздяться в 

Україні і зимують на півдні Африки (лунь лучний). 

Для визначення числа територіальних пар та у період вигодовування 

пташенят території відвідують не рідше двох разів за сезон. Слід пам’ятати, що 

початок розмноження у різних видів хижих птахів відмічається у різний час. 

Так, для виявлення зайнятих гніздових територій осілих птахів (великий та 
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малий яструби) спостереження необхідно починати вже у лютому. Тоді як для 

пізньоприлітних видів (осоїд, підсоколик великий) такі дослідження доречні у 

травні.  

Слід враховувати, що терміни гніздування різняться у різних регіонах 

України, варіюють по роках, а в одній місцевості – у різних пар. Необхідно 

також відрізняти гніздових та пролітних птахів. Адже північні мігранти ще 

регулярно пролітають, коли наші хижі птахи вже насиджують кладки. 

Вже в лютому перші з хижих птахів міграції здійснюють канюк (Buteo 

buteo) і яструб великий (Accipiter gentilis). У березні міграції і токування 

спостерігається у яструба малого (Accipiter nisus), канюка (Buteo buteo) і 

сапсана (F. peregrinus).  

Найпізніше, у квітні, з хижих птахів на території району з’являються лунь 

лучний (Circus pygargus) і кібчик (F.vespertinus). Це обумовлено тим, що ці 

види є трансекваторіальними мігрантами, їх зимівля проходить на півдні 

Африки [2]. 

Отже, життєвий цикл і сезонні явища хижих птахів варіюється і тому 

моніторингу стану довкілля різних регіонів країни птахам має приділятись 

якнайбільше уваги 
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