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НОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВІВСЯНКИ-РЕМЕЗА (EMBERIZA RUSTICA) В 
УКРАЇНІ

К.О. Редінов1,2, З.О. Петрович1
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A new observation of the Rustic Bunting 
(Emberiza rustica) in Ukraine. - K.O.Redinov1,2, 
Z.O.Petrovich1. 1- Regional Landscape Park 
“Kinburnska Spit”. 2- Regional Landscape Park 
“Tylihulskyi”
Until 2011, in Ukraine it was known the only one 
fact of shooting, 1 capture and 3 observations of 
single individuals of the Rustic Bunting (Emberiza 
rustica), a part of recent finds is doubtful. Two 
individuals, staying together, were observed by us 
13.02.2011 at the margin of “Kardashynske Bog”, 

near the village of Kokhany (Gola Prystan district, Kherson region 46º31´30”N, 
32º37´08”E ). Birds were observed and photographed from the car’s window at the 
distance of approximately 5 m.
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Новое наблюдение овсянки-ремеза (Emberiza rustica) в Украине. 
- К.А. Рединов1,2, З.О. Петрович1. 1 - Региональный ландшафтный 
парк «Кинбурнская коса». 2 - Региональный ландшафтный парк 
«Тилигульский».
До 2011 г. в Украине был известен один факт добычи, один случай отлова и 
3 наблюдения единичных особей овсянки-ремеза (Emberiza rustica), часть 
последних сомнительны. Две особи, державшиеся вместе, наблюдались 
нами 13.02.2011 г. на окраине «Кардашинского болота» у с.Коханы в 
Голопристанском р-не Херсонской области (46º31´30” N, 32º37´08” E). 
Птиц рассматривали и сфотографировали из окна автомобиля с 
расстояния около 5 м.

Ключевые слова: овсянка-ремез, новая находка, Херсонская область, 
Украина. 

Вівсянка-ремез (Emberiza rustica) - залітний вид у фауні України (Grishchenko, 
2004; Фесенко, Бокотей, 2007). До початку 2011 р. було відомо про один факт здобуття, 
один випадок відлову та 3 візуальні реєстрації поодиноких особин виду (Кинда и др., 
2003; Гудина, 2009), частина з останніх сумнівні. 

В Криму її знаходили двічі. Тушку птаха, здобутого 30.11.1915 р. поблизу 
с.Верхня Кутузівка, в околицях м.Алушта, знайдено в фондах ЗІН АН СССР (Костин, 
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1983). Молодого самця було піймано 24.10.1993 р. павутинною сіткою поблизу 
Балаклави (Цвелых и др., 1997). 

В Львівській області біля с.Бишків Жовківського р-ну самця спостерігали 
2.05.1992 р. з відстані біля 2 м (Башта, 1994). 

В.О. Сіренко та В.В. Мартинов (1998) повідомили про спостереження вівсянки-
ремеза 18.10.1990 р. в Хомутівському степу, відділенні Українського степового 
заповідника, в Донецькій області. Птахолов С.А. Орленко (2007) в 20 км на захід від 
м.Харків в зграї очеретяних вівсянок (Emberiza schoeniclus), спостерігав 4.12.2003 р. 
птаха з відстані біля 3 м «найбільше схожого на самку вівсянки-ремеза». О.Н. Гудина 
(2009) ставить під сумнів ці дві зустрічі, з чим згодні і ми.

Нами 2 особини вівсянки-ремеза спостерігались 13.02.2011 р. на околиці 
«Кардашинського болота», біля с.Кохани в Голопристанському р-ні Херсонської 
області (46º31´30” N, 32º37´08” E). Птахи тримались разом, годуючись на ділянці луки, 
розташованій між дорогою та канавою з водою. Злякані нами, вони перелетіли і сіли на 
кущі верболозу, котрі ростуть серед води. Птахів розглядали і сфотографували з вікна 
автомобіля, з відстані біля 5 м.
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