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Ілюшкін Володимир 

 

ВИДОВИЙ СКЛАД ВОРОНОВИХ ПТАХІВ У м. ЛОЗОВА  ТА ЛОЗІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ 

Науковий керівник – к.б.н., доц.Чаплигіна А.Б.                                             

      Широке поширення і сусідство з людиною зробили воронових об'єктом 

спостережень у найбільш ранні періоди людської історії. Перші наукові згадки воронових 

містяться в працях давньогрецьких і давньоримських учених, зокрема Аристотеля (384-

322 рр. до н.е.) і Плінія Старшого (23-79 рр. до н.е.). Літописні згадки про воронових 

Великобританії відносяться до 676 р. Н.е. е. (ворона), 699 м (ворона і грак), 998 м (сорока). 

Відомості про воронових містяться в найдавніших літописах. Стосовно їхнього інтелекту 

є чимало робіт. Кілька видів мають досить високий інтелект, у порівнянні з вищими 

приматами. Через це воронові стають об'єктом дослідження вчених. На території м. 

Лозова та Лозівського району Харківської області воронові не вивчалися, тому це питання 

є актуальним.  

     Дослідження проводились на території міста Лозова та Лозівського району 

Харківської області. У 2014 році протягом квітня - жовтня. Мета роботи – встановлення 

видового складу та чисельності воронових. Протягом репродуктивного періоду птахів 

виявляли за голосом та візуально, за допомогою бінокля. Дослідження проводилися 

шляхом маршрутних обліків та на пробних площах. Межі останніх визначалися, як 

правило, границями деревних формацій. Для опису населення орнітокомплексу 

використовували шкалу запропоновану В.П. Беліком зі змінами за І.В.Скільським. Для 

моніторингу чисельності птахів були закладено постійні маршрути і 15 пробних ділянок, 

де до десяти раз проводилися обліки у різні періоди року. Всі знайдені гнізда 

картографували, перевіряли протягом репродуктивного періоду, встановлювали 

успішність розмноження птахів.  

     У ході проведеного дослідження з вивчення видового складу воронових м.Лозова 

та Лозівський район отримані наступні результати: Виявлено 6 видів воронових із 10, що 

зустрічаються на території України. Усі види є гніздовими, осілими птахами, граки та 

галки є кочовими мігруючими; Чисельність воронових змінюється від багаточисельних 

граків (Corvus frugilegus L.) – 250пар/км² та ворони сірої (Corvus cornix L.) – 70 пар/км² до 

звичайних: сойки (Garrulus glandarius L.) –  32 пар/км² та сороки (Pica pica L.) – 25 

пар/км² до мало чисельних: галок (Corvus monedula L) – 18 пар/км² та рідкісних  круків 

(Corvus corax L.) – 5 пар/км²;  Відміченні осіньо-зимовочні скупчення воронових (грак, 

галка), інколи групові зграї сорок чи ворон та кочові їх переміщення з метою пошуку 

корму та зимівлі. Виявлені групові ночівельні скупчення сорок поблизу прируслових 

заплавних куртин верб (Salix sp.) у  м. Лозова. 

 

Калашникова Василиса 

ОРНІТОФАУНА СОСНОВОГО ЛІСУ В ОКОЛИЦЯХ сел. ЗАЛЮТИНО 

 (м. ХАРКІВ) 

 

Науковий керівник – к. б. н., доцент А.Б.Чаплигіна  

Дослідження проводились протягом 2013-2015 рр. на ділянці соснового лісу в 

околицях сел. Залютино (територія м. Харків). У складі орнітокомплексу соснового лісу 

зареєстровано 57 видів, які належать до 23 родин та 8 рядів: Соколоподібні 

(Falconiformes),  Голубоподібні (Columbiformes), Зозулеподібні (Cuculiformes), 
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Совоподібні (Strigiformes), Дрімлюгоподібні (Сaprimulgiformes), Одудоподібні 

(Upupiformes), Дятлоподібні (Piciformes), Горобцеподібні (Passeriformes). Серед них, 29 

видів гніздових перелітних, 21 вид гніздовий осілий, 7 видів зимуючих. 

У лісовому масиві гніздяться: яструб великий (Accipiter gentelis), сова вухата (Asio 

otus), горлиця садова (Streptopelia decaocto), зозуля (Сuculus canoris), дрімлюга 

(Сaprimulgus europaeus), одуд (Upupa epops), крутиголовка (Jynx torquilla), жовна сива 

(Picus canus), дятел звичайний (Dendrocopos major), дятел середній (Dendrocopos medius), 

дятел малий (Dendrocopos minor), жайворонок лісовий (Lullula arborea), щеврик лісовий 

(Anthus trivialis), сорокопуд терновий (Lanius collurio), вивільга (Oriolus oriolus), шпак 

(Sturnus vulgaris), сойка (Garrulus glandarius), сорока (Pica pica), ворона сіра (Corvus 

cornix), крук (Corvus corax), берестянка звичайна (Hippolais icterina), кропив’янка 

чорноголова (Sylvia atricapilla), кропив’янка рябогруда (Sylvia nisoria), кропив’янка садова 

(Sylvia borin), кропив’янка прудка (Sylvia  curruca), кропив’янка сіра (Sylvia  communis), 

вівчарик-ковалик (Phylloscopus collybita), вівчарик жовтобровий (Phylloscopus sibilatrix), 

мухоловка сіра (Muscicapa striata), мухоловка білошия (Ficedula albicollis), горихвістка 

звичайна (Phoenicurus phoenicurus), вільшанка (Erithacus rubecula), соловейко східний 

(Luscinia luscinia), чикотень (Turdus pilaris), дрізд чорний (Turdus merula), дрізд співочий 

(Turdus philomelos), синиця довгохвоста (Aegithahs caudatus), синиця блакитна (Parus 

caeruleus), гаїчка болотяна (Parus palustris), синиця велика (Parus major), повзик (Sitta 

еuroрaеа), підкоришник (Certhia familiaris), горобець польовий (Passer montanus), 

горобець хатній (Passer domesticus), зяблик (Fringilla coelebs), зеленяк (Chloris chloris), 

щиглик (Carduelis carduelis), коноплянка (Acanthis cannabina), костогриз (Coccothraustes 

coccothraustes), вівсянка звичайна (Emberiza citrinella). Взимку на території зустрічаються 

омелюх (Bombycilla garrullus), золотомушка жовточуба (Regulus regulus), в’юрок (Fringilla 

montifringilla), чиж (Spinus spinus), чечітка звичайна (Acanthis flammea), шишкар ялиновий 

(Loxia curvirostra), снігур (Pyrrhula pyrrhula). 

 

Комова Карина 

ФАУНІСТИЧНИЙ ОГЛЯД КСИЛОБІОНТНИХ ЖУКІВ У ДУБОВИХ 

НАСАДЖЕННЯХ ДАНИЛІВСЬКОГО ДДЛГ 

 

Науковий керівник – к. б. н., доцент Маркіна Т.Ю. 

 

Ксилобіонтні жуки складають велику екологічну групу комах, які харчуються 

тканинами стовбура дерева і на фазі личинки ведуть таємний спосіб життя. Серед них 

багато шкідників лісового та паркового господарства. Деякі з них нападають на дерева без 

видимих ознак ослаблення, інші – тільки на дуже ослаблені, що майже втратили свої 

життєві функції, або звалені дерева.  

У наш час вважається загальновизнаним, що активність ксилобіонтних жуків 

залежить від екологічних умов середовища. Значне антропогенне навантаження на 

екосистеми планети спричинене діяльністю людини сприяє утворенню спалахів масового 

розмноження стовбурових шкідників.  

Серед антропогенних чинників, які сприяють заселенню комахами дерев, провідне 

місце займає лісогосподарська діяльність людини, зокрема рубки, внаслідок яких 

змінюється мікроклімат сусідніх ділянок і збільшується кормова база для стовбурових 

шкідників. Дослідження поширення осередків стовбурових шкідників залежно від сезону, 

способів, методів рубання є актуальним для прогнозування стану насаджень. Все 

вищевказане обумовило необхідність проведення наших досліджень. 

Метою нашої роботи було дослідити видовий склад, біологічні особливості і 

шкодочинність жуків ксилобіонтів у дубових насадженнях Данилівського ДДЛГ. 


