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Rare bird species of agrilandscapes 
of the forest and forest-steppe zone, 
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The research, taken in the forest and forest-
steppe zones of the Left-bank Ukraine, has 
revealed 18 species listed in the Red Data 

Book of Ukraine. Other 6 species are known from literature. The Montagu`s 
Harrier, Great Bustard and Short-eared Owl breed in open agrilandscapes. 
The Great Grey Shrike, Long-legged Buzzard and Black Kite build their nests 
in field-protecting forest belts, but the Great Grey Shrike also nests on solitary 
standing trees in abandoned fields. The rest of recorded species use fields only 
as feeding areas. The most numerous of them is a wintering Hen Harrier.
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Редкие  виды птиц агроландшафтов Полесья и Лесостепи Левобе-
режной Украины. - Т.Н. Кузьменко1,2, Ю.В. Кузьменко1, А.В. Сагайдак2.  
1 – Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины; 2 – Меж-
дуреченский региональный ландшафтный парк.
По результатам исследований на территории лесной и лесостепной 
природных зон Левобережной Украины выявлено 18 видов птиц, 
занесенных в Красную книгу Украины. Еще 6 таких видов известно по 
литературным данным. Луговой лунь, дрофа и болотная сова гнездятся 
в открытых агроландшафтах. Серый сорокопут, чёрный коршун, как и 
курганник, гнездятся в полезащитных лесополосах. Сорокопут строит 
гнезда и на отдельно стоящих деревьях среди залежей. Остальные виды 
на полях только кормятся. Наиболее многочисленным из них является 
зимующий полевой лунь.

Ключевые слова: птицы, агроландшафт, Красная книга Украины, 
Левобережная Украина.

Зростаючий антропогенний тиск продовжує негативно впливати на тваринний 
світ. Головними чинниками негативного впливу є знищення та трансформація 
природних екосистем. Все більша кількість видів тварин і, зокрема, птахів потребує 
охорони та відновлення (Червона книга України, 2009). 

Агроландшафти, займаючи на території України величезну площу, залишаються 
одними з найменш вивчених. Сучасні дані про склад фауни птахів, що населяють поля 
сільськогосподарських культур, перелоги та полезахисні лісосмуги, є фрагментарними 
(Орлов, 1948; Соловій, 1990; Лебедь, 1996; Майхрук, 1997; Белик, Москаленко, 
2000; Кныш, 2001; Гаврись, 2005; Матвиенко, 2009; Червона книга..., 2009; Кошелев, 
Матрухан, 2010;  Тарасенко, 2010; Янчук, 2010), а для досліджуваної території відсутні 
взагалі. Однак саме агроландшафти, завдяки своїй поширеності, відіграють значну роль 
у формуванні орнітоценозів усього регіону і збереженні низки рідкісних видів птахів, 
які використовують ці території як гніздові або кормові біотопи (Будниченко, 1968; 
Майхрук, 1997; Андрющенко, Стадниченко, 1999; Гавриленко, 2001; Грищенко, 2003). 
Наша робота – це перше зведення результатів досліджень «червонокнижних» видів 
птахів агроландшафтів регіону Східного Полісся та Лісостепу за останні півстоліття.

За мету роботи було поставлено дослідження видового складу, чисельності, 
статусу перебування, біотопного та сезонного розподілу рідкісних видів птахів на 
території Полісся та Лісостепу Лівобережної України.

Характеристика агрокліматичних умов

Територія досліджень охоплює дві природні зони та дві агропромислові 
зони лівобережної України, що обумовлює присутність тут різноманітних 
сільськогосподарських культур. Для Полісся характерна менша розораність земель та 
спеціалізація вирощування льону, картоплі, озимого жита. У лісостеповій зоні значно 
більша площа зайнята під поля соняшника, кукурудзи, цукрового буряка, сої.

Загальна динаміка площ сільськогосподарських культур в Україні за останні 
20 років має тенденцію до збільшення посівів соняшника та зменшення посівів 
цукрового буряка, натомість площі зернових та зернобобових культур змінюються 
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незначно (http://agroua.net/plant/catalog/cg-3/c-11/info/cag-222). Агрокліматичні умови 
окремих областей регіону відрізняються. Так у Чернігівській області відбувається 
зменшення площ озимих та ярих зернових (крім пшениці) та збільшення площ сої, 
соняшника, ріпака, кукурудзи тощо. Значно зменшилися площі посівів зернових 
культур і у Сумській області, однак збільшилися площі, зайняті кукурудзою, цукровим 
буряком, соєю, соняшником та ріпаком. Для Полтавської області характерне загальне 
збільшення площі посівів ячменю та скорочення решти зернових. Суттєво за цей час 
збільшені площі посівів сої та кукурудзи, і незначно – соняшника (http://agroua.net/
plant/catalog/cg-3/c-11/info/cag-222).

Матеріали та методики

Дослідження проводили з 2007 по 2013 рр. за загальноприйнятою методикою 
з використанням маршрутних та точкових обліків. Маршрути закладали вздовж 
полезахисних лісосмуг та посеред полів різних сільськогосподарських культур. Обліки 
проводили протягом усього року на різних етапах вегетації рослин. Вони охоплювали 
увесь цикл сільськогосподарських робіт, від оранки до збирання врожаю, протягом 
весни та літа, а на скошених полях, озимих та перелогах проводились протягом 
осіннього та зимового періодів. 

Дослідженнями охоплено територію поблизу 169 населених пунктів з 37 районів  
в межах шести областей України: Чернігівської, Сумської, Полтавської, лівобережної 
частини Київської та Черкаської областей, а також лісостепової зони Харківської 
області.

Загальна довжина облікових маршрутів, прокладених полями й перелогами – 
458 км, вздовж лісосмуг – 138 км. За період досліджень відпрацьовано 284 дні, 764 
години. Протягом гніздового сезону обліки проводили у вранішні години за умов 
найбільшої активності птахів, у міграційний та зимовий періоди – протягом усього 
світлового дня.

Результати досліджень

За результатами наших спостережь, в агроландшафтах досліджуваної території 
виявлено 18 видів птахів, що занесені до Червоної книги України (2009). 

Лелека чорний (Ciconia nigra) трапляється в період міграції на пасовищах 
та перелогах невеликими зграями. Так, зграю з 5 особин спостерігали на пасовищі 
8.08.2008 р. в околицях м. Чернігів; 7 особин годувалися на  перелогах поблизу 
с. Рудня (Козелецький район, Чернігівська область).  Середня щільність виду становить 
0.03-0.05 ос./км2.

Шуліка чорний (Milvus migrans) полює переважно на полях, що знаходяться 
недалеко від русла річки. На Поліссі він виявлений на посівах: зернових (середня 
щільність населення 0.06-0.44 ос./км2), гречки (0.33-0.41 ос./км2), ріпака (0.10 ос./ км2), 
соняшника (0.07-0.13 ос./км2), сої (0.10 ос./км2); також на перелогах (0.04-0.07 ос./ км2 

залежно від району), ріллі (0.03 ос./км2), в тому числі поблизу тракторів, що скошують 
посіви (виявлений над полем конюшини). У лісостеповій зоні спостережень мало: 
полює над полями озимих та ярих зернових культур, зустрічається із середньою 
щільністю 0.10-0.25 ос./км2 та над ділянками соняшника – 0.20-1.0 ос./км2. У період 
міграції середня щільність розповсюдження птахів, що полювали над полями скошених 
зернових культур, становила 0.10 ос./ км2. Спостереження шуліки чорного над полями 
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регіону згадуються і в літературі (Гавриленко, 1958; Грищенко, 2003; Орлов, 1948). 
Гніздування шуліки чорного у лісосмузі серед пасовищ, ділянок сіножатей та орних 
земель відмічене 18.05.1999 р. у Ніжинському районі поблизу с. Бобрик. У гнізді, 
збудованому на тополі чорній (Populus nigra), була кладка з двох яєць.

Лунь польовий (Circus cyaneus) трапляється на полях переважно в зимовий 
період та під час міграції. Середня щільність восени – 0.09-0.45 ос./км2. У лісовій зоні 
за результатами обліків він нечисленний – 0.02-0.08 ос./км2. У Лісостепу найменша 
щільність виявлена над озиминою (0.03 ос./км2), дещо більша – над ріллею (0.06 ос./ км2), 
а над полями скошеного соняшника - максимальна, через велику кількість гризунів, 
що живляться тут численними залишками від збору врожаю, – 0.21 ос./км2. Дані 
про гніздування на перелогах польового та степового лунів (C. macrourus) є в роботі 
В.Т. Афанасьєва (1998б). М.М. Сомов (1897), характеризуючи гніздову орнітофауну 
відкритих агроландшафтів, наводить лише два види – жайворонка польового (Alauda 
arvensis) та луня польового,  що  красномовно свідчить про значну чисельність 
населення цього виду в минулому. Більшість же авторів згадує його як мігранта або 
зимуючого (Гавриленко, 1958;  Марисова, Самофалов, Левенец, 1985; Роговий, 1999; 
Матвиенко, 2009). 

Лунь лучний (Circus pygargus) регулярно полює на полях та виявлений на 
гніздуванні серед озимих зернових культур. Ми реєстрували його в агроландшафтах 
в околицях 28 населених пунктів на Поліссі та поблизу 5 – в Лісостепу. Птахів, що 
полювали, спостерігали над полями ріпака (0.19-0.30 ос./км2), кукурудзи (0.31 ос./ км2 
у лісовій зоні та 0.05-0.09 ос./км2 у лісостеповій), гречки (0.33-1.14 ос./км2), 
соняшника (0.07-0.13 ос./км2), картоплі (0.24-1.25 ос./км2), сої (0.19 ос./км2), люпину 
(0.26-0.44 ос./ км2), а також над перелогами (0.09-0.17 ос./км2).

Гніздування луня лучного у посівах зернових культур відоме для регіону здавна 
(Домашевский, 2004; Сомов, 1897). За результатами наших досліджень, щільність 
гніздування на полях зернових культур у лісовій зоні становить 0.06-0.10 пар/км2, у 
лісостеповій – 0.05-0.09 пар/км2. Гніздове спостереження виду в посівах озимого 
жита виявлене нами в околицях с. Товстоліс (Чернігівський район). Три із шести пар 
гніздились у житі, знайдене одне гніздо (Кузьменко, Кузьменко, 2012).

Канюк степовий (Buteo rufinus) гніздиться в полезахисних лісосмугах. Гніздо 
з чотирма пташенятами знайдене 6.06.2009 р. у полезахисній тополевій лісосмузі з 
густим підліском в околицях с. Гречанівка (Драбівський район, Черкаська область) 
(Кузьменко, Кузьменко, Сагайдак, 2012). Птаха, що полював над полем, спостерігали 
також 24.05.2009 р. в околицях с. Велика Дівиця (Прилуцький район, Чернігівська 
область).

Змієїд (Circaetus gallicus) виявлений лише в лісовій зоні поблизу 5 населених 
пунктів. Птахів, що полювали, неодноразово спостерігали в межах їхніх гніздових 
територій над полями зернових та ріпака (0.14 ос./км2), над ріллею (0.06-0.12 ос./км2), 
перелогами (0.01 ос./км2) . В період міграції змієїд виявлений над полями скошених 
зернових посівів (середня щільність – 0.01 ос./км2).

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus): 19.06.2009 р. птаха, що полював, 
спостерігали над полем кукурудзи в околицях с. Вересоч (Куликівський район, 
Чернігівська область). В цьому ж районі в околицях с.Ковчин над полями зернових 
культур виявлені дві особини, що також полювали: 17.07.2011 р. (світла морфа) та 
19.07.2011 р. (темна морфа).
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Підорлик великий (Aquila clanga), за літературними джерелами (Книш, 
Бугайов, Малишок, 2006), полював на полях: протягом вересня і в жовтні поблизу 
м. Буринь у 2004 р. на кожному полі трималися по 1-3 хижаки (сиділи в лісосмугах, 
полювали на мишоподібних гризунів).

Підорлик малий (Aquila pomarina), за результатами спостережень, полює над 
зерновими посівами (0.06 ос./км2), полями ріпака (0.03 ос./км2 для лісової зони і 0.10 
ос./км2 для лісостепової), соняшника (0.30-0.75 ос./км2), люпину (0.52-0.88 ос./км2) в 
межах своєї гніздової території та в період міграції. Про перебування на полях цього 
виду відомо також з літератури (Грищенко, 2003).

Могильник (Aquila heliaca), за літературними джерелами, в середині минулого 
століття траплявся в агроландшафті на зимівлі на Сумщині (Матвиенко, 2009). Відомо 
спостереження могильника на ріллі в Полтавській області (Гавриленко, 1929). 

Беркут (Aquila chrysaetos) виявлений на міграції: 19.03.2012 р. молода особина 
полювала над перелогами в околицях с. Отрохи (Козелецький район, Чернігівська 
область); 4.11.2012 р. молодого птаха спостерігали в тому ж районі в околицях 
с. Морівськ над перелогами. В зимовий період беркута бачили 2.01.2013 р. над полями в 
околицях с.Карпилівка (Козелецький район). Пролітного беркута у дорослому оперенні 
спостерігав М.П. Книш  24.10.2005 р. на полі біля с. Олександрівка (Буринський район, 
Сумська область) (Книш, Бугайов, Малишок, 2006).

Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) трапляється протягом осіннього та 
зимового сезонів. У Поліссі виявлений 14.09.2009 р. на полі скошеної кукурудзи 
в околицях м. Ніжин, 4.09.2011 р. над полями в околицях с.Ковчин. У Лісостепу в 
околицях с. Лучки (Кобеляцький район, Полтавська область) над ріллею 20.02.2009 р. 
та 21.02.2009 р. спостерігали двох молодих птахів та одного дорослого.

Сапсан (Falco peregrinus). Самку в період весняної міграції бачили у квітні 
2010 р. над перелогами в околицях с. Боровичі (Середино-Будський район, Сумська 
область). Спостереження молодого птаха, що ганявся за зграєю шпаків (Sturnus 
vulgaris) 10.09.2004 р. над зораним полем поблизу с. Успенка (Буринський район, 
Сумська область) відоме з літературних джерел (Книш, Бугайов, Малишок, 2006).

Тетерук (Lyrurus tetrix). В урочищі «Бондарі» (Козелецький район, Чернігівська 
область) на заростаючих березою багаторічних перелогах серед лісу протягом 
усього періоду досліджень 8-10 самців тетерука регулярно токують і живляться. Там 
6.06.2007 р. виявлений виводок тетерука. В зимовий період в околицях с. Боровичі на 
полі озимого ріпака знайдені сліди перебування (ночівля в снігу).

Дрохва (Otis tarda). За даними М.П. Книша із співавторами (Книш, Бугайов, 
Малишок, 2006), трапляється переважно на великих полях поблизу с.Коротченкове 
(Шосткінський район, Сумська область): початок травня 2000 р. – група з трьох птахів; 
початок жовтня 2002 р. – перелітна зграя приблизно з  70 особин; 22.09.2003 р. – 1 птах; 
10.04.2004 р. – група з трьох особин. Цей автор також вказує на спостереження 2 дрохв 
на полі біля с. Вовна (той же район) 3.08.2004 р. і 7.08.2004 р. Про гніздування дрохви 
на полях пшениці, картоплі та льону понад тридцять років тому на Чернігівщині 
згадується у роботі М.Ф. Самофалова (1986), де наведений детальний перелік 
населених пунктів та знайдених гнізд. На озимині, конюшині та полях картоплі дрохва, 
за даними В.Т. Афанасьєва, гніздилася на Сумщині (Афанасьев, 1991; Афанасьев, 
1998а). У цього ж автора є відомості про перебування її після весняної міграції на 
полях картоплі, буряка, конюшині та озимині (Афанасьев, 1998б). М.І. Гавриленко, що 
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вивчав орнітофауну Полтавської області, наводить дані про післягніздові скупчення 
дрохв на полях проса і кукурудзи (Гавриленко, 1929).

Хохітва (Tetrax tetrax)  – залітний вид, що лише згадується в літературних 
джерелах (Книш, Бугайов, Малишок, 2006): молода особина здобута під час осіннього 
полювання на стерні в околицях м.Глухів у 1994 р. 

Журавель сірий (Grus grus) використовує агроландшафти як кормовий біотоп 
у міграційний та післягніздовий періоди, про що відомо також з літературних джерел 
(Шкільний, Гіренко, 1939). Весняні спостереження переважно стосуються березня-
квітня. Так, 13.03.2009 р. зграю з 13 особин спостерігали на полях озимого ріпака, 
а з 14 особин – на полі скошеної кукурудзи в околицях смт Вертіївка (Ніжинський 
район, Чернігівська область). Зграя з 53 особин виявлена 25.03.2009 р. в околицях 
м. Ніжин. 3.04.2009 р. 8 особин годувались на озимих зернових в околицях Чернігова, 
12.04.2011 р. – 12 особин поблизу с. Очкине (Середино-Будський район, Сумська 
область), а 28.04.2011 р. один птах живився на ріллі поряд з працюючим трактором в 
околицях с.Хотивля (Городнянський район, Чернігівська область).

Згодом журавлі з’являються на сільгоспугіддях у липні. В урочищі «Круги» в 
окол. с. Морівськ на багаторічних перелогах у червні 2010 р. регулярно годувалась 
зграя з 6 холостих особин, у 2011 р. – з 3 особин. Двоє журавлів виявлені на перелогах 
22.07.2009 р. в околицях с. Лизунівка (Новгород-Сіверський район, Чернігівська 
область). Зграя з 6 особин, що годувалися на полях зернових, виявлена 5.08.2009 р. в 
околицях м. Носівка (Чернігівська область), 18.08.2009 р. – 2 особини поблизу с. Ковчин. 
У 2010 і 2011 рр. в кінці серпня зграя з 14-16 особин протягом кількох днів живилась на 
перелогах і озимині, повертаючись у ліс на ночівлю, в околицях с. Отрохи.

Кроншнеп великий (Numenius arquata) виявлений 27.04.2012 р. над полем 
озимини в околицях с. Радгоспне (Ніжинський район). За даними М.Є. Матвієнка 
(2009), птаха спостерігали на межі скошеної пшениці протягом серпня. 

Дерихвіст степовий (Glareola nordmanni) відомий з літературних джерел як 
рідкісний вид під час міграції. Так, відомості про добутого на початку 1960-х рр. птаха 
є в роботі І.В. Марисової зі співавторами (Марисова, Самофалов, Левенец, 1985) та у 
П.П. Орлова (1948), який, характеризуючи орнітофауну Черкаської області в середині 
минулого століття, наводить спостереження зграйок степового дерихвоста, що 
зупинялися під час міграції на свіжозораній ріллі.

Голуб-синяк (Columba oenas) трапляється невеликими зграями на полях 
поблизу лісів, у яких він гніздиться, а також в період міграції. Так, 22.03.2010 р. зграя 
з 5 особин живилася на полі в околицях с. Чернацьке (Середино-Будський район, 
Сумська область). 

Сова болотяна (Asio flammeus) трапляється в агроландшафті регіону протягом 
року. В зимовий період птаха спостерігали в кінці лютого 2007 р. на перелогах в 
околицях с. Отрохи (Козелецький район, Чернігівська область). У період міграції 
2.04.2006 р. пару сов спостерігали на перелогах поблизу  с.Великі Луки (Лебединський 
район, Сумська область) (Книш, Бугайов, Малишок, 2006). У гніздовий період сов 
виявляли на перелогах, зокрема: 4.05.2012 р. пару поблизу с. Кропивне (Ніжинський 
район). Гніздо з кладкою з 8 яєць знайдене 18.05.2005 р. на скошеному полі зернових 
культур попереднього року, залишеному як переліг, в околицях м. Середина-Буда. 
11.06.2012 р. у вечірніх сутінках птах, що полював, виявлений над полями в околицях 
с. Бакланова Муравейка (Куликівський район, Чернігівська область). 18.06.2009 р. сова 
вдень полювала над полями в окол. с. Хибалівка (Куликівський р-н). Ще одна була 
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сполохана на перелогах 11.07.2010 р. в околицях с. Велика Кошелівка (Ніжинський 
район). У гніздовий період сови трапляються на луках та прилеглих полях і в південно-
західних районах Полтавської обл. (Роговий, 1999).

Сиворакша (Coracias garrulus). 1 особину неодноразово спостерігали 
на перелогах в урочищі «Круги» поблизу с. Морівськ протягом 2010-2012 рр., а 
30.07.2012 р. тут виявлені 3 особини. Птахи сиділи на молодих деревах або на проводах 
лінії електропередач поблизу лісу, в якому вони очевидно гніздяться. Спостереження 
сиворакші на полях, під час міграції в середині минулого століття, наведені у роботі 
М.Є.Матвієнка (2009).

Сорокопуд сірий (Lanius excubitor) гніздиться в агроландшафтах на 
заростаючих сосною звичайною (Pinus silvestris) перелогах, в острівних насадженнях 
посеред полів та в лісосмугах. 3.05.2010 р. оглянуто гніздо з неповною кладкою, 
розташоване на одинокій молодій сосні на перелогах біля поля озимого ріпака в 
околицях с.Кривоносівка (Середино-Будський район). Ці умови дещо відрізняються 
від тих, які вид обирає на Західному Поділлі, і подібні до тих, в яких він гніздиться в 
Польщі (Тарасенко, 2010). Двоє дорослих птахів і виводок, як мінімум, з двох льотних 
пташенят виявлені 12.06.2009 р. у дубовій полезахисній лісосмузі в околицях Ніжина.

За результатами обліків, середня щільність гніздового населення цього виду в 
лісосмугах лісової зони така: дубові лісосмуги – 0.10 пар/10 км маршруту, дубово-
ясеневі лісосмуги – 0.20 пар/10 км маршруту. Птахів, що полювали, протягом гніздового 
сезону спостерігали над полями ріпака (0.14-0.56 ос./км2), ріллею (0.06-0.12 ос./км2), 
перелогами. У зимовий період цей вид доволі звичайний і трапляється в агроландшафтах 
майже скрізь по досліджуваній території, про що відомо також і з літератури (Аверин, 
2010; Кныш и др.; 1991). Cередня щільність його зимового населення, за нашими 
даними, становить 0.04 ос./км2.

Обговорення

Різноманіття екологічних умов агроландшафтів обмежене, тому особливо 
цікавим є факт перебування на них значної кількості червонокнижних видів птахів. 
У ході дослідження ми встановили, що в агроландшафтах регіону трапляється 
24 види птахів занесених до Червоної книги України, що становить 27.6% від усіх 
червонокнижних птахів України.

За характером перебування в агроландшафтах рідкісні види птахів поділяються 
на такі, що: гніздяться, годуються у гніздовий період, годуються під час зупинок у 
період міграції, мігрують майже не зупиняючись, зимують, зрідка залітають.

До гніздових птахів агроландшафтів належать шість видів: шуліка чорний, лунь 
лучний, канюк степовий, дрохва, сова болотяна, сорокопуд сірий.

Серед посівів гніздяться два види – лунь лучний і дрохва. Гніздування луня лучного 
нами зареєстроване на полі зернових, високі і загущені посіви яких забезпечують луня 
пасивним захистом гнізда (Богомолов, 2000; Зубаровський, 1977). У лісовій зоні лунь 
трапляєься в період гніздування на полях зернових регулярно. Очевидно, що у посівах 
гніздиться не один десяток пар, що є відповіддю виду на трансформацію природних 
гніздових біотопів – осушення боліт (Червона книга України, 2009). Популяційне 
угруповання дрохви на території Східного Полісся невелике і очевидно продовжує 
скорочуватись.
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У полезахисних лісосмугах гніздяться два види: шуліка чорний та канюк 
степовий. Шуліка чорний регулярно трапляється в агроландшафтах, що прилягають 
до заплави р. Десна. Він рідкісний у заплавах інших річок і відсутній на вододілах. 
Канюк степовий є рідкісним гніздовим видом агроландшафтів. В Україні відбувається 
збільшення його чисельності та просування межі ареалу на північ (Домашевский, 
2004). Знайдене нами гніздо є однією з найпівнічніших точок гніздування виду.

На перелогах у лісовій зоні  встановлене гніздування двох видів – сови болотяної 
та сорокопуда сірого. Декілька спостережень у останні роки сов болотяних на полях та 
перелогах у Поліссі дозволяють припустити зростання чисельності цього рідкісного 
виду. На півночі регіону перелоги заростають самосійними деревами та кущами, 
внаслідок чого утворюються умови для гніздування сорокопуда сірого. 

Агроландшафт, як кормовий біотоп, протягом гніздового періоду використовують 
7 видів: змієїд, орел-карлик, підорлик малий, журавель сірий, тетерук, голуб-синяк 
і сиворакша. Під час міграції зупиняються і годуються в агроландшафтах 3 види: 
лелека чорний, журавель сірий, лунь польовий. Транзитно пролітають лунь степовий, 
підорлик великий, беркут, орлан-білохвіст, сапсан, кроншнеп великий.

Зимують в агроландшафті дослідженої території шість видів: лунь польовий, 
беркут, орлан-білохвіст, сапсан, тетерук та сорокопуд сірий. Найбільша чисельність 
характерна для луня польового.

Зрідка залітають три види:  могильник, хохітва, дерихвіст степовий. Випадки 
спостережень цих видів одиничні.

Найбільша кількість рідкісних видів птахів виявлена на перелогах. На них 
гніздяться сова болотяна та сірий сорокопуд, багато видів годується протягом усього 
року. Важливе значення мають також посіви озимих культур, які є важливим кормовим 
біотопом для птахів навесні та гніздовим біотопом для луня лучного та дрохви. Оранка 
та рілля, жнива та скошені поля – і процес, і його результат приваблюють на поля 
птахів, зокрема і рідкісних, адже забезпечують доступність кормових ресурсів.

Висновки

Таким чином, в агроландшафтах Полісся та Лісостепу Лівобережної України 
виявлено 18 видів птахів, занесених до Червоної книги України та ще 6 таких видів 
відомо з літературних джерел. Вони поділяються на 6 груп: гніздяться, годуються у 
гніздовий період, годуються під час зупинок у період міграції, мігрують майже без 
зупинок, зимують, зрідка залітають. З них 6 видів гніздяться, решта використовують 
цю територію як кормовий біотоп. Для 12 рідкісних видів птахів агроландшафти 
відіграють значну роль у річному циклі: це шуліка чорний, лунь лучний, лунь 
польовий, канюк степовий, орлан-білохвіст, журавель сірий, тетерук, дрохва, голуб-
синяк, сова болотяна, сиворакша та сорокопуд сірий. Для решти видів перебування в 
агроландшафтах нерегулярне. 
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