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The distribution and numbers of 
the Collared Doves (Streptopelia 
decaocto) during the nesting period 
in Kharkiv City.  О. O. Bresgunova¹, 
N. S. Litinskiy, Yu. V. Litinskaya, 
O. I. Sinna². 1 – Research Institute of 
Biology, V. N. Karazin Kharkiv National 
University; 2 – Physical Geography and 
Cartography Department, V. N. Karazin 
Kharkiv National University. 
Absolute censuses of the Collared Doves 
breeding number were conducted in 

Kharkiv mainly from April to July 2016. The city area of Kharkiv was divided 
into 0.25 km² squares. The number of the Collared Doves was counted and 
singing males were mapped in 40 squares. Then we determined the numbers 
of nesting birds by extrapolating the collected data for main habitat types as 
follows: an area of residential blocks of flats, suburb residential area, industrial 
area, forest zone, park zone and undeveloped urban areas. The mean breeding 
density of the Collared Dove in Kharkiv constituted 6 pairs / km² in suburbs, 
4.6 pairs / km² – in areas of residential blocks of flats, 3 pairs/km² – in industrial 
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areas, 2 pairs/ km² – in park zones, and 0.4 pairs / km² – in undeveloped urban 
areas. The total numbers of Collared Doves in Kharkiv were estimated as 
about 850 breeding pairs.

Keywords: Collared Dove, absolute censuses, mean breeding density.

Распределение  и  численность кольчатой горлицы (Streptopelia 
decaocto) в гнездовой период на территории г. Харькова. – 
О. А. Брезгунова¹, Н. С. Литинский, Ю. В. Литинская, Е. И. Сенная.² 
1 – НИИ биологии, Харьковский национальный университет имени В.Н. 
Каразина; 2 – Кафедра физической географии и картографии, Харьков-
ский национальный университет имени В. Н. Каразина.
В апреле-июле 2016 г. на территории г. Харькова проводились абсолют-
ные учеты кольчатой горлицы с элементами картирования в квадратах 
площадью 0.25 км² (всего 40 квадратов). На основе полученных данных 
методом экстраполяции определяли численность горлицы в следующих 
биотопах: многоэтажная застройка, частная застройка, промышлен-
ная зона, лесная зона, парковая зона, пустыри (включая незастроенные 
территории и т.п.). Средняя гнездовая численность вида в пределах го-
рода – 6 пар/км² в частной застройке, 4.6 пар/км² – в районах с мно-
гоэтажной застройкой, 3 пары/км² – в промышленной зоне, 2 пары/км² 
– в парковой зоне, 0.4 пары/км² – на пустырях и других незастроенных 
территориях. Оценочная численность гнездящейся популяции кольчатой 
горлицы с учетом площадей, занимаемых вышеперечисленными биото-
пами, составляет чуть более 850 пар.

Ключевые слова: кольчатая горлица, абсолютные учеты, средняя гнез-
довая численность.
 

Після стрімкої експансії садової горлиці (Streptopelia decaocto) в Європі (Coombs 
et al., 1981) вид віддає перевагу гніздуванню у населених пунктах (Eraud et al., 2011), 
що відмічено у різних областях України (Клестов, Пшеничный, 1994; Хорняк, 2005; 
Петрович, 2014), у тому числі і у Харківській області (Баник и др., 2014). Водночас, 
садова горлиця практично не зустрічається у гірських районах (Станкевич, 2003). 
Вперше садова горлиця була зареєстрована у м. Харкові у 1964 р. (Кривицкий, 1999). 
Наприкінці 1980-х рр. на центральних вулицях міста проводився моніторинг гніздової 
популяції горлиці (Надточий, Зиоменко, 1987), вивчали екологію (Надточий, Зиомен-
ко, 1987) та поведінку виду (Кривицкий и др., 1978; Кривицкий, Ковалев, 1983). У 
1990-і рр. гніздова чисельність виду в межах Харківської області оцінювалась під час 
проведення робіт за програмою Атласу гніздових птахів Європи (The EBCC Atlas..., 
1997). В останні десятиріччя чисельність горлиць у місті та області значно поменшала 
(М.В. Банік, Г.С. Надточій, особ. повід.), проте до теперішнього часу цілеспрямовані 
дослідження з оцінки чисельності садової горлиці в межах міста Харкова не прово-
дились. Мета даного дослідження – оцінити гніздову чисельність популяції садової 
горлиці в межах м. Харкова. У роботі також обговорюються декілька методик обліку 
чисельності виду.

Брезгунова О.О., Літинський М.С., Літинська Ю.В, Сінна О.І.
Розподіл та чисельність садової горлиці   (Streptopelia decaocto) ...
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Матеріали та методики  

Дана робота проводилась в рамках міжнародної програми «Атлас гніздових 
птахів Європи» (Second Europian Breeding Bird Atlas). Спершу, 25-31.03.2016, проводи-
ли облік садових горлиць в пробних квадратах с метою визначення необхідного часу на 
обстеження ділянки площею 0.25 км² та відпрацювання методики абсолютного обліку 
птахів.

Територія м. Харкова була поділена на 1354 квадрати 500 м х 500 м, потім за 
допомогою програми QGIS випадковим пошуком було обрано 40 квадратів, де згодом 
проводились абсолютні обліки з елементами картування (мал. 1.). На карті познача-
ли місця зустрічей усіх самців, що співали. У випадку, якщо лише частина гніздової 
ділянки горлиць потрапляла до обстежуваного квадрату, кількість пар визначали як 
0.5. Намагались занотовувати добові переміщення птахів, а також всі особливості їх 
поведінки.

Мал. 1.  Розподіл квадратів, що були досліджені (м. Харків).
Fig. 1.  The distribution of squares studied in Kharkiv.
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Абсолютний облік горлиць був проведений з 5 квітня до 25 липня (основна ча-
стина квадратів). Три квадрати були обстежені у жовтні 2016 р. Весною і влітку на об-
стеження одного квадрату витрачали 1-2 години, в залежності від його типу (відмічали 
усіх самців, що співали), восени – близько 2.5 годин, в цей період спостерігали за пере-
льотом горлиць в межах квадратів. Кожному з 40 квадратів надавали одну з наступ-
них категорій: багатоповерхова забудова, одно- та двоповерхова (приватна) забудова, 
заводська забудова (промислова зона), лісова зона, паркова зона, пустирі (включно із 
незабудованими територіями тощо). Загальна чисельність гніздової популяції садової 
горлиці у м. Харкові розраховувалась шляхом екстраполяції середньої чисельності 
гніздових пар у квадратах певної категорії на площу всього даного типу біотопу в місті. 
Дані площі кожного біотопу розраховувались за допомогою ГІС, загалом було оброб-
лено 90% території міста. В аналіз не були включені водойми та площі під головними 
проспектами та вулицями. Розрахунок проведений за наявними наборами векторних 
даних початку 2000-х років, а у подальших дослідженнях може бути уточнений із за-
стосуванням сучасних даних ДЗЗ (дистанційного зондування Землі) та класифікації 
зображень за функціональними типами територій у Харкові.

Результати дослідження

Дані, які були отримані під час проведення обліку горлиць в квадратах пло-
щею 0.25 км², свідчили, що найвища середня чисельність виду у гніздовий період 
спостерігається в місцях, де переважає одно- та двоповерхова забудова (табл. 1). У се-
редньому, на 1 км² припадає 6 гніздових ділянок садової горлиці. Дещо менше птахів 
відмічено в районах із  багатоповерховою забудовою, – в середньому, 4.6 пар/км². 
Щільність населення у місцевості, що здебільшого позбавлена деревно-чагарникової 
рослинності, на пустирях та інших незабудованих територіях становила 0.4 пари/км², 
у промисловій зоні – 3 пари/км² (табл. 1.), в парковій зоні – 2 пари/км². У лісах в ме-
жах міста, які представлені переважно кленово-липовими дібровами, садова горлиця 
не зустрічається.

Таблиця 1.  Чисельність садової горлиці (Streptopelia decaocto) в межах м. Харкова 
(узагальнені дані абсолютного обліку в квадратах 0.25 км²).

Table 1.  The density of the Collared Doves (Streptopelia decaocto) within the territory 
of Kharkiv (summarized data of absolute counts in 0.25 km² squares).

Біотоп 
(тип забудови)

Habitat
(type of urban area)

Разом 
квадратів

Total number 
of squares

Середня 
чисельність у 

квадраті 
(пар/0.25 км²)

Mean density in the 
square (pairs/0.25km²)

Середня 
чисельність 

(пар/км²)
Mean density
(pairs/km² )

Межі варіації 
чисельності 
у квадраті

(пар/0.25 км²)
Limits of variations of 
the bird numbers in the 
square  (pairs/0.25km²)

Багатоповерхова забудова
Areas of residential blocks of 
flats

10 1.15 4.6 0-3

Одно- та двоповерхова 
забудова
Suburb residential areas

11 1.5 6 0-2.5

Промислова забудова 
Industrial areas 4 0.75 3 0-2

Брезгунова О.О., Літинський М.С., Літинська Ю.В, Сінна О.І.
Розподіл та чисельність садової горлиці   (Streptopelia decaocto) ...
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Якщо перерахувати середнє число гніздових пар садової горлиці в межах 
м.Харкова (усього 1354 квадрати площею 0.25 км²), то отримаємо, що приблизна 
чисельність гніздової популяції виду складає 1100 пар або 2200 особин. 

Проте, якщо для розрахунку гніздової чисельності горлиці врахуємо площі кож-
ного біотопу (типу забудови), то отримаємо точніші дані. Так, якщо врахувати площі, 
які займають промислові підприємства, приватна та багатоповерхова забудова, пустирі, 
незабудовані території, парки та ліси в межах міста, то оцінка чисельності гніздової 
популяції садової горлиці становитиме дещо більше 850 пар (табл. 2).

Таблиця 2.  Дані щодо чисельності садової горлиці (Streptopelia decaocto) для кожного типу 
біотопу в адміністративних межах м.Харкова.

Table 2.  The data on the Collared Dove (Streptopelia decaocto) numbers for different habitat types in 
Kharkiv.

Біотоп (тип забудови)
Habitat (type of urban 

area)

Площа 
біотопу, км²

Habitat 
size, km²

Чисельність 
(пари)

Numbers 
(pairs)

Приватна забудова
Suburb residential areas 54.5 327

Багатоповерхова 
забудова 
Areas of residential blocks 
of flats 

64.26 295.6

Промислова зона
Industrial areas 51.66 154.98

Біотоп (тип забудови)
Habitat (type of urban 

area)

Площа 
біотопу, км²

Habitat 
size, km²

Чисельність 
(пари)

Numbers 
(pairs)

Пустирі, незабудовані 
території
Undeveloped urban areas

82.53 33.01

Паркова зона
Park zone 21.42 42.84

Лісова зона / Forests 40.64 0
В цілому 
Total 315 853.43

Продолжение таблицы 1.

Біотоп 
(тип забудови)

Habitat
(type of urban area)

Разом 
квадратів

Total number 
of squares

Середня 
чисельність у 

квадраті 
(пар/0.25 км²)

Mean density in the 
square (pairs/0.25km²)

Середня 
чисельність 

(пар/км²)
Mean density
(pairs/km² )

Межі варіації 
чисельності 
у квадраті

(пар/0.25 км²)
Limits of variations of 
the bird numbers in the 
square  (pairs/0.25km²)

Пустирі, незабудовані 
території тощо
Undeveloped urban areas

10 0.1 0.4 0-1

Лісова зона
Forest zone 4 0 0 0

Паркова зона
Park zone 1 0.5 2 0.5
В цілому в межах міста
Total (within the borders of 
Kharkiv)

40 0.8125 3.25 0-3

Отримані дані були використані в процесі складання «Атласу гніздових птахів 
Європи» (Second Europian Breeding Bird Atlas; квадрат № 37UCR2, 2016 р.).
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Обговорення

Зважаючи на те, що садова горлиця є поліциклічним (Надточий, Зиоменко, 
1987) та осілим (Handbook of the Birds..., 1985) видом, облік співаючих самців мож-
ливий з середини січня до кінця вересня. Зокрема, перше туркотіння садової горлиці в 
м. Харкові спостерігається у різні роки з початку січня (Баник и др., 2007a), з середини 
січня (Баник и др., 2007b; Баник и др., 2014a; Баник и др., 2010a), іноді – з середини 
лютого (Баник, 2014b; Баник и др., 2010b). Птахи співають у різну пору дня, і навесні, і 
влітку виявляються досить швидко. Восени ж можна лише спостерігати за перельотом 
горлиць, а це потребує більшого часу.

На території м. Харкова перша оцінка чисельності горлиць у гніздовий 
період проводилась у 1982-1987 рр., коли спостерігалась висока чисельність виду у 
місті (Надточий, Зиоменко, 1987). Зокрема, на центральних вулицях нараховували 
30-40 гніздових пар на 6.4 км (вул. Сумська), 70 пар на 5.5 км (вул. Пушкінська) та 
69 гнізд на 700 (!) м (сучасна вул. Благовіщенська) (Надточий, Зиоменко, 1987). У 
2016 році гніздова чисельність садової горлиці у м.Харкові (площа території 350 км²) 
складала 850 пар. Якщо екстраполювати дані, що отримані шляхом абсолютних обліків 
птахів в квадратах, без урахування площі міських біотопів, то число гніздових пар 
виходить завищеним. Це є наслідком того, що біотопи, в яких чисельність горлиць є 
низькою, займають в місті значні площі. Зокрема, пустирі та незабудовані території 
займають в Харкові 82.53 км² (23.58% від площі міста), а чисельність горлиці в цих 
біотопах становить 0.4 пари/км². Лісова зона в межах міста представлена, переважно, 
дібровами, які зовсім не відповідають вимогам горлиць щодо гніздування, а площа 
цього типу біотопів складає 40.64 км² (11.65%).

Середня гніздова чисельність горлиць в місті Харкові становить нині 
3.25 пари / км², що узгоджується із результатами, які були отримані для Лівобережної 
України. Зокрема, в цілому гніздова чисельність садової горлиці в межах Дніпровської, 
Донецької, Харківської, Київської областей дорівнює близько 0.2 пари/км² в природних 
біотопах, та 0.1-2.3 пари/км² – у трансформованих (Шупова, 2015). Наприклад, в Кри-
вому Розі гніздова чисельність горлиці склала 0.2-3 пари/км², в середньому, 2 пари/км². 
Вид також зустрічається на гніздуванні в селах та на територіях таборів відпочинку – 
2.0 пари/км² (Шупова, 2015). У м.Харкові чисельність горлиці може сягати 6 пар/км² в 
районах з  приватною забудовою.

Цікаво, що на Правобережжі гніздова чисельність садової горлиці вища, ніж 
у м. Харкові та в інших містах Лівобережної України (Шупова, 2015). Наприклад, у 
Львові в 1994-1995 рр. гніздова чисельність оцінювалась на рівні 2000-2500 гніздових 
пар за середньої щільності гніздування 33.7 пари/км², а у 2005-2007 рр. – знизилась 
до 1000-1500 пар, а середня щільність гніздування в біотопах, які використовує гор-
лиця, складала 18.6 пар/км² (Бокотей, 2008). Цікаво, що горлиця у Львівській області 
гніздиться також у лісосмугах із щільністю 2 ос./км² (1988 р.; м. Рудка, Львівська обл., 
Гузій, 1996). В м.Харкові максимальна середня чисельність садової горлиці в гніздовий 
період становить лише 6 пар/км² в районах із одно- та двохповерховою забудовою. 
Гніздова чисельність садової горлиці на сході України, у Харкові, є значно меншою, 
порівняно із заходом України (Львів). Зокрема, площа м.Львова становить 182 км² і в 
межах цього міста гніздиться приблизно 1000-1500 пар. У Харкові на площі 350 км² 
нараховується лише 850 гніздових пар, тобто середня чисельність нижча в 3.5 рази.

Брезгунова О.О., Літинський М.С., Літинська Ю.В, Сінна О.І.
Розподіл та чисельність садової горлиці   (Streptopelia decaocto) ...
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Дані щодо гніздової чисельності садової горлиці отримані також для Волині, 
наприклад, у м. Луцьку – 5 пар/км², у м. Рівне – 4-5 пар/км² (Хорняк, 2005). В Ужгороді 
чисельність садової горлиці, приміром, в гніздові періоди 1993-2004 рр. складала: у 
центрі міста – 32 ос. /км², у районах із старою забудовою – 45.5 ос./км², у районах із 
приватною забудовою – 160.7 ос./км², у прирусловій частині заплави – 19.4 ос./км², у 
парках – 9 ос./км² (Станкевич-Волосянчук, 2012).

Очевидно, що чисельність садової горлиці в м.Харкові суттєво зменшилася у 
порівнянні з 1980-90-ми роками минулого сторіччя. Можна припустити, що скорочен-
ня чисельності у Харкові було пов’язано з сильними морозами. Так, в січні-лютому 
1987 р. при морозах 25-35ºС на місцях ночівель знаходили мертвих птахів (Надточий, 
Зиоменко, 1987). Саме сильні морози були причиною скорочення чисельності гніздової 
популяції на наступний після суворого зимового сезону рік (Надточий, Зиоменко, 1987; 
особ. повід. М.В. Баніка). Частковою перелітністю садової горлиці на півночі ареалу 
пояснюють відновлення нормальної чисельності виду у весняний період після зим з 
сильними морозами, після яких взимку залишаються лише поодинокі особини (Бар-
дин, 2001). Припускається, що на північному сході України, у Харківській, Сумській та 
Полтавській областях, частина птахів є осілими, а інша – з початком сильних морозів 
відлітає у південні райони (Кривицкий и др., 1978). Проте, для підтвердження даного 
припущення не вистачає даних кільцювання.

В останнє десятиріччя в окремих містах України продовжують відмічати спад 
чисельності садової горлиці – у Каневі (Грищенко, 2003), Запоріжжі і Запорізькій 
області (Кошелев, Матрухан, 2010; Корж, 2013), Дніпрі (Булахов и др., 2008), Львові 
(Бокотей, 2008). Спад чисельності виду пояснюють, зокрема, і конкуренцією з при-
путнем (Columba palumbus) за місця гніздування (Хорняк, 2003). На півночі ареалу в 
якості однієї з причин скорочення чисельності гніздової популяції горлиці розглядають 
хижацтво сірих ворон (Corvus cornix) і сорок (Pica pica) (Бардин, 2001). Відмічались ви-
падки нападу граків (Corvus frugilegus) на садових горлиць на зимівлях (1 з 9 випадків 
призвів до загибелі горлиці; Коцюруба, 1994). Цікаво, поряд з цим, що горлиці можуть 
селитися поблизу від колоній граків, переважно, у парках (Хорняк, 2007). У Канівському 
заповіднику чисельність виду скоротилась, зокрема, через хижацтво великого яструба 
(Accipiter gentilis) та сірої сови (Strix aluco) (Грищенко, 2003). 

Важливо, на наш погляд, зазначити, що садова горлиця оселяється неподалік 
людських осель у містах та селах за наявності такого кормового ресурсу як зерно, 
і чисельність її різко скорочується, коли зникають місця із легкодоступним кормом 
(Coombs et al., 1981). Незважаючи на те, що садова горлиця може годуватися спільно 
з сизими голубами (Columba livia) (Корж, 2013), великі скупчення цих птахів утво-
рюються саме поблизу місць, де є вдосталь корму. Зокрема, у Харківській області до 
таких місць годівлі горлиці прямують зграями, долаючи відстані від сотень метрів до 
декількох кілометрів, а ночують ці птахи разом (Кривицкий и др., 1978). Великі за 
чисельністю ночівлі горлиць у Львові також розташовані поблизу місць, де є достатньо 
корму (Бокотей, 1995). Вочевидь, критично низькі для виду зимові температури спричи-
няли зменшення чисельності гніздової популяції садової горлиці у Харківській області. 
Однак, зменшення доступності кормів також могло сприяти падінню її чисельності.

Існує декілька методик обліків чисельності садової горлиці – на місцях колектив-
них ночівель, на місцях годівлі, маршрутні обліки. Зокрема, облік чисельності садової 
горлиці на традиційних місцях годівлі (елеватори, комори із зерном, млини, вітряки і т. 
ін.) проводять щомісяця впродовж року, при цьому для спостережень бажано займати 
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підвищене місце (приміром, дах будівлі; Coombs et al., 1981). Відомі зграйні перельоти 
горлиць з місць ночівель до місць годівлі, під час яких також можна вести облік птахів 
цього виду (Кривицкий и др., 1978). В Україні, в цілому, чисельність популяції садової 
горлиці оцінювали не тільки методами маршрутних обліків, але в окремих містах про-
водили також обліки птахів на місцях колективних ночівель (Львів; Бокотей, 1995). Ме-
тод абсолютного обліку садової горлиці по квадратах дозволяє оцінити тільки гніздову 
частину популяції та не дає можливість обліковувати тих птахів, що не беруть участь у 
розмноженні. Вочевидь, облік горлиць на місцях колективних ночівель у післягніздовий 
період та з’ясування співвідношення птахів, які ночують у парах в межах гніздових 
ділянок, та тих, що приймають участь у формуванні колективних ночівель, дозволить 
отримати точніші дані із загальної чисельності популяції. Подібна методика дозволяє 
врахувати птахів, що з якихось причин не приймають участі в розмноженні, а також 
молодих горлиць, вік яких ще не сягнув одного року.

Висновки

В результаті екстраполяції отриманих даних оцінка величини гніздової популяції 
садових горлиць в межах м.Харкова у 2016 році становить 1700 особин або 850 пар. 
Найвища середня чисельність виду у гніздовий період спостерігається в місцях, де 
переважає одно- та двоповерхова забудова – 6 пар/км². На територіях міста із  багато-
поверховою забудовою, – в середньому, 4.6 пар/км², у промисловій зоні – 3 пари / км², 
в парковій зоні – 2 пари/км², на пустирях та інших незабудованих територіях –  
0.4 пари / км².

Подяки

Автори вдячні А.А. Атемасову (НДІ біології, ХНУ ім. В.Н. Каразіна) за допомо-
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