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Дорогі друзі! 
Охорона довкілля знаходиться на одному рівні з охороною нашого 

життя та здоров’я. Давно відомо, що існування людства безпо-
середньо пов’язане із станом середовища нашого життя. Отже, 
останнім часом охорона природи розглядається як елемент націо-
нальної безпеки. 

Потужній науковий потенціал Харківщини дає підставу для роз-
робки будь-яких природоохоронних заходів.  

Флора та фауна Харківської області багата і різноманітна завдяки 
унікальним природним умовам регіону. 

На жаль, інтенсивна господарська діяльність спричинила зни-
ження чисельності або зникнення багатьох видів рослин і тварин. 
Свідоцтвом загрози для біорізноманіття є складені науковцями пе-
реліки видів рослин і тварин — Червоні книги і Червоні списки, які 
з року в рік стають об’ємнішими. 

Збереження природи залежить від нас, від нашого ставлення до неї.  

В своїх руках Ви маєте видання, яке познайомить Вас з представ-
никами тваринного світу, які зустрічаються в нашій області і зане-
сені до Червоного списку Харківщини. 

Сподіваюсь, що кожен хто прочитає «Червону книгу Харківської 
області», не залишиться байдужим до природи Харківщини.

Голова Харківської обласної 
державної адміністрації                                          Михайло Добкін
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Передмова

Видання регіональної Червоної книги є вагомим внеском у справу 
збереження різноманітності тваринного світу Харківщини.

У Червоній книзі України (2009) відмічається, що біота нашої 
країни нараховує понад 70 тис. видів, з них флора — понад 27 тис. 
видів, фауна — понад 45 тис. видів. Серед них чимало рідкісних, 
реліктових або ендемічних, і одним із заходів збереження цієї різ-
номанітності є занесення до Червоної книги України, або Регіо-
нальних Переліків рідкісних та таких, що знаходяться під загро-
зою зникнення, видів. У подібні «Переліки…» потрапляють види, 
що з різних причин опинилися під загрозою зникнення і постій-
но або тимчасово перебувають у природних умовах на території 
України, в межах її територіальних вод, континентального шельфу 
та виняткової (морської) економічної зони.

Види, що занесені до Червоної книги України, підлягають осо-
бливій охороні на всій території країни. Узагальнені матеріали 
про їх сучасний стан дозволяють розробляти наукові і практичні 
заходи, спрямовані на їх охорону та відтворення.

Величезне значення має вжиття своєчасних заходів охорони ди-
кої фауни і флори на регіональному рівні. Уже видані регіональні 
Червоні книги Буковини, Дніпропетровської області, Українських 
Карпат. Видання Червоної книги Харківської області є вагомим 
внеском у справу збереження різноманітності тваринного світу.

Зміна умов життя, надмірний промисел, а інколи і цілеспрямо-
ване знищення деяких видів тварин призвели до того, що сучасний 
видовий, кількісний склад та розповсюдження представників ди-
кої фауни змінилися у порівнянні з XVII–XVIII століттями. У фау-
ні Східної України зникли такі представники ссавців, як степовий 
тхір, перегузня, великий тушканчик, що раніше були звичайними. 
Дикі копитні ― кабани, лосі, козулі та олені ― мешкали не тільки 
в лісах, прибережних чагарниках півночі і північного заходу, вони 
були звичними для степової окраїни півдня і південного сходу, де 
нерідкими були і сайгаки. У водоймах Слобожанщини звичайними 
були такі риби як стерлядь, причорноморський вирізуб, волзький 
судак. Із Азовського моря на нерест у річки підіймалася велика 
кількість анадромних риб ― азовської шемаї, чехоні та рибця, які 
у середині ХХ століття у зв’язку з зарегулюванням стоку на руслі 
Сіверського Дінця повністю зникли.

На харківських землях траплялися такі звірі, як зубр і тарпан, 
що заходили сюди під час сезонних міграцій. Різке зниження чи-
сельності та скорочення ареалів великих ссавців почалося вже 
на початку ХIХ століття. Повністю були винищені дикі коні ― 
тарпани, зубри та сайгаки, вибиті олені, майже зникли лосі, лише 
у незначній кількості вони зрідка траплялися в лісах. Немає і, 
скоріше за все, ніколи вже не буде на Харківщині ведмедів і рос-
омах. Зникли орябки, тетеруки і глущці, а в степах ― дрохви 
та хохітви.

І в наш час, незважаючи на великі зусилля наукової спільноти, 
інтенсивна господарська діяльність людини продовжує руйнувати 
природні екосистеми, наслідком чого є зменшення чисельності або 
зникнення багатьох видів тваринного світу. Одна з таких втрат ― 
зникнення в середині ХХ століття напівводної тварини хохулі, що 
є дуже чутливою до якості навколишнього середовища. 

Регіональні «Червоні книги», що ґрунтуються на сформованих 
і затверджених «Переліках видів тварин, що підлягають охороні 
на регіональному рівні», дозволяють зберігати види, яким в ціло-
му зникнення не загрожує, але які у даних регіонах перебувають 
у несприятливих умовах або на межі ареалу. До «Переліків видів 
тварин, що підлягають охороні на регіональному рівні», можуть 
бути внесені мігруючі види, які відсутні у списку Червоної книги 
України, або такі, що мають значення для підтримки локального 
біорізноманіття.

«Перелік видів  тварин, які підлягають особливій охороні на те-
риторії Харківської області», як юридичний документ ґрунтується 
на статті 39 Закону України «Про тваринний світ». Згідно із стат-
тею 32 того ж Закону, для таких видів встановлюється особливий 
режим охорони на території відповідної області. На підставі зазна-
ченого «Переліку…» складено нариси для кожного з видів, які зго-
дом об’єднані у видання під назвою «Червона книга Харківської 
області».

Відносно видів, занесених до «Переліку…», встановлюються 
принципи охорони і збереження, визначені законами України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про Червону 
книгу України», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», 
«Про природно-заповідний фонд України», Земельним і Лісо-
вим кодексами України та іншими нормативно-правовими актами, 
що регулюють відносини у сфері використання природних біоло-
гічних ресурсів. 

Координацію робіт щодо підготовки видання Червоної книги 
Харківської області здійснювала комісія з питань Червоної книги 
та Управління охорони навколишнього природного середовища 
Харківської області. До чинного видання Червоної книги Харків-
щини занесено 386 видів тварин ― представників класів: звичайні 
губки (2 види), покритороті (3 види), гідрозої (2 види), пояскові 
(4 види); двостулкові (3 види) та черевоногі (10 видів) м’якуни; 
зяброногі раки (8 видів); щелепоногі (3 види); павукоподібні (6 ви-
дів); губоногі (1 вид); комахи (199 видів); цефаласпідоморфи 
(1 вид); променепері риби (18 видів), амфібії (5 видів), плазуни 
(10 видів), птахи (75 видів), ссавці (36 видів).

Книга є результатом праці великого колективу авторів з різних науко-
вих установ, передусім Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна, Харківського ентомологічного товариства, 
Північно-Східного відділення Українського орнітологічного то-
вариства імені К. Ф. Кесслера, Харківського обласного теріоло-
гічного товариства, природоохоронних установ області та інших 
організацій; окремих фахівців та аматорів, що як ті золотошукачі 
по маленьких крупинках зібрали в один злиток золота цінну інфор-
мацію про сучасний тваринний світ області. Висловлюємо їм щиру 
подяку за їхню кропітку роботу, збирання даних у складних умовах 
польових досліджень та підготовку нарисів.

В. А. Токарський,
головний редактор
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У «Червоній книзі Харківської області. Тваринний світ» на під-
ставі заново розробленого «Переліку рідкісних видів тварин Хар-
ківської області, що потребують охорони» наводяться відомості 
про 386 видів безхребетних та хребетних тварин. У порівнянні 
з попередніми подібними переліками, з нього виведено види, що 
наразі відсутні на території області або, за даними ретельних об-
ліків, можуть вважатися такими, що не знаходяться під загрозою 
зникнення. Водночас, до зазначеного «Переліку видів…» додано 
цілу низку нових об’єктів, відомості про які було отримано у ході 
спеціальних досліджень.

Передусім до регіонального «Переліку рідкісних видів тва-
рин…» увійшли види, що мешкають або тимчасово перебувають 
на території області та мають природоохоронний статус світового 
рівня ― занесені до Червоної книги Міжнародного союзу охорони 
природи (МСОП). Також до «Переліку…» увійшли види, що за-
несені до Європейських червоних списків, Додатків до природо-
охоронних конвенцій, ратифікованих Україною, таких, як: «Кон-
венція про збереження мігруючих видів диких тварин» (Боннська 
конвенція), «Конвенція про охорону дикої флори та фауни і при-
родних середовищ існування в Європі» (Бернська конвенція), 
Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, 
що перебувають під загрозою зникнення» (CITES), «Угода про 
збереження популяцій європейських кажанів» (EUROBATS), 
міжнародна Угода про охорону євроазійських мігруючих видів 
птахів (AEWA), Європейський червоний список прісноводних 
м’якунів. Додано до «Переліку…» і види, що мають природоохо-
ронний статус національного рівня (занесені до Червоної книги 
України).

Опис кожного виду подається за спеціально розробленою схе-
мою, що є подібною до такої у Червоній книзі України (2009), але 
відображує регіональну специфіку. Латинська, українська та ро-
сійська назви виду подані за сучасними таксономічними уявлен-
нями. Наводиться також інформація про належність виду до осно-
вних таксонів (тип, клас, ряд, родина). Перелік павуків наданий 
згідно з каталогом всесвітньої фауни Н. Платніка (Platnick, 2012). 
Систематика і номенклатура бабок подається за: Dijkstra, 2006, 
з деякими змінами (за: Dijkstra, Kalkman, 2012). Систематика і но-
менклатура класу птахів подається за: IOC World Birdlist, version 3.3 
(http://www.worldbirdnames.org/names-fam-links.html). Системати-
ка класу Ссавці подана за: Павлинов, 2006. 

Природоохоронний статус є важливою характеристикою виду. 
Статус вказує, чому саме певний вид потребує особливого захисту 
на території області. Для оцінки сучасного статусу окремих видів 
нами застосована така схема:

1. Зниклий (вид, відомості про який за останні 50 років відсутні). 
Досить часто брак даних не дозволяє остаточно стверджувати, що 
певний вид дійсно повністю зник на території області. Тому для ба-
гатьох таксономічних груп варто брати до уваги ймовірність вияв-
лення «зниклих» видів і необхідність охорони їх місцеперебувань.

2. Зникаючий (вид, темпи скорочення чисельності якого свідчать 
про високу ймовірність його зникнення з території області у най-
ближчі 10 років). Цей статус надано видам, для яких існують віро-

гідні дані про стрімке скорочення чисельності за останні 20 років. 
Саме види цієї категорії потребують негайних охоронних заходів.

3. Вразливий (вид, чисельність і область поширення якого сут-
тєво скоротилась в останні роки). До категорії потрапили види, 
чисельність яких знижується, проте не настільки високими тем-
пами, щоб можна було прогнозувати їх зникнення. Однак без за-
стосування охоронних заходів вони можуть потрапити до категорії 
зникаючих.

4. Рідкісний вид із стабільно низькою чисельністю. До категорії 
внесено види, чисельність яких є невисокою з природних причин, 
наприклад, внаслідок низьких темпів розмноження, через надто 
повільне набуття статевої зрілості тощо. Для таких видів немає ві-
домостей про суттєве скорочення чисельності в останні роки, але 
рідкісність робить їх виключно вразливими до дії будь-яких не-
сприятливих факторів у майбутньому.

5. Рідкісний стенотопний вид. У цій категорії об’єднано види, 
що мешкають лише в певних умовах місцеперебування і жодним 
чином не можуть пристосуватися до існування в інших біотопах. 
Отже, хоча їх чисельність в останні часи є відносно стабільною, 
вони лишаються дуже вразливими.

6. Рідкісний реліктовий вид. До категорії внесено види із низь-
кою чисельністю, що зустрічаються лише в окремих пунктах і є 
реліктами минулих епох з іншою природно-кліматичною обста-
новкою. Їх вразливість визначається острівним характером поши-
рення, низькою чисельністю, часто також — вузькою біотопічною 
спеціалізацією.

7. Рідкісний вид на межі ареалу. Цей статус надано видам, у яких 
через Харківську область проходить межа поширення. Вони мо-
жуть бути відносно численними в центральних частинах свого 
ареалу, але на його периферії стають дуже рідкісними. Процеси, 
що відбуваються у периферійних популяціях, мають надзвичайне 
значення для розуміння причин еволюційних змін, і тому збере-
ження популяцій на межі ареалу є важливим природоохоронним 
завданням.

8. Рідкісний вид, що розселяється. Розселення окремих видів 
є природним процесом, зумовленим коливаннями кліматичних 
умов, антропогенним перетворенням ландшафтів, впливом інших 
видів (хижаків або конкурентів). Зміни у фауністичному складі 
області останніми роками полягають не тільки у скороченні чи-
сельності або зникненні окремих видів, але й у вселенні та розпо-
всюдженні цілої низки видів, що за природними причинами є не-
численними на території області.

9. Невизначений (вид із невизначеним, але ймовірно несприят-
ливим статусом). До цієї групи належать види, для яких остаточне 
віднесення до будь-якої з попередніх категорій статусу поки що 
неможливе через брак інформації. Проте відомо, що їх статус, ско-
ріше за все, є несприятливим і тому вони потребують охорони.

10. Відносно благополучний. Вид, сучасний стан та загальні тен-
денції чисельності якого наразі не дають підстави для вжиття 
негайних заходів охорони. Але, виходячи з оцінки можливостей 
негативного впливу природних та антропогенних факторів, благо-
получний стан виду є відносним.

Вступ
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До даного розділу добавлено також інформацію про наявність 
виду в інших природоохоронних переліках (список МСОП, Євро-
пейські червоні списки, Додатки до Бернської, Боннської та Ва-
шингтонської конвенцій тощо).

Згідно із критеріями Міжнародного Союзу Охорони Природи, 
використовували такі скорочення: EX ― види, що повністю зни-
кли; EW ― зниклі у природі; CR ― на межі зникнення, EN ― під 
загрозою зникнення, VU ― вразливі, NT ― види, стан яких близь-
кий до загрозливого. Види, що у списку МСОП мають статус LC 
(Least Concern) ― відносно благополучний, не бралися до уваги.

Морфологічна характеристика виду включає основні харак-
терні зовнішні ознаки представників описаного виду або підвиду, 
що трапляється на території області.

Ареал виду та його поширення в регіоні включає загальні 
відомості про розповсюдження виду, про який йдеться, зокрема 
приділяється увага особливостям розповсюдження в Україні та у 
Харківській області.

Чисельність для низки видів оцінювалася у загальному сенсі: 
відомі окремі знахідки, вид досить часто трапляється у відповід-
них біотопах тощо. Інколи було можливе навести конкретні цифри, 
наприклад, щільність ― особин/км2, або у іншій розмірності. Для 
окремих видів оцінка неможлива через нестачу інформації.

Місця перебування ― характерні біотопи в межах біогеоценозу 
у певній природній зоні. Можуть бути наведені особливості вико-
ристання різноманітних біотопів або стацій у межах біотопу, на-
приклад, вид живиться або зимує у різних частинах рослини тощо.

Особливості біології більшості видів достатньо добре відомі. 
У нарисі вони не наводяться повністю. Основна увага приділяєть-
ся рисам, що є важливими для організації охорони певного виду.

Основні чинники зниження чисельності вказані на підставі 
аналізу його причин ― як у всьому ареалі, так і в умовах Харків-
ської області. Враховуються регіональні особливості природоко-
ристування, біологічні особливості виду, дані про тенденції у ди-
наміці чисельності.

Заходи охорони містять інформацію про наявність виду на те-
риторіях природно-заповідного фонду у межах області, а також 
про заходи, що пропонуються для підвищення ефективності його 
охорони.

Джерела інформації до усіх нарисів є публікаціями, звідки взя-
то відомості про морфологію та біологічні особливості виду, а та-
кож про місця знахідок виду на території області у різні роки. Вони 
включають також і особисті повідомлення окремих спостерігачів, 
що не є авторами нарису, про знахідки виду на території області.

До кожного нарису подається зображення виду та картосхема 
знахідок на території області. Умовні позначки наводяться поряд 
із загальною картою Харківської області.

Автори нарисів вдячні вітчизняним та зарубіжним колегам, 
що люб’язно надали свої фотографії та рисунки для публікації 
у даному виданні: В. А. Тімоханову (АrtSTudio, Алмати, Казах-
стан), Д. Тєльнову (Таллінн, Естонія), Д. В. Логунову та Г. Н. Азар-
кіній, Akos Harka (Угорщина), Rudolf Macek (Чехія), Cosmin-Ovidiu 
Manci (Румунія). Фотоматеріали до розділу «Птахи» значною мі-

рою надали Jørgen Bjerring, Carl Bohn, Steen E. Jensen, Erik Biering, 
Helge Sørensen, Michael Westerbjerg Andersen, Christian Eilers, 
Carsten Siems, Arne Kiis, Thomas Varto Nielsen, Axcel Mortensen, 
Kjeld Lund, Peter Nielsen, Silas K. K. Olofson, Simon Berg Pedersen, 
Claus Halkjaer Nielsen, Daniel Pettersson, Otto Samwald, Mogens 
Hansen, Juan Tébar Carrera, Jim Gifford, Andreas Trepte, за що авто-
ри висловлюють їм щиру подяку. Частина матеріалів була взята 
із сайту фотографа Сергія Рижкова та сайту Союзу охорони птахів 
Росії, що люб’язно надають фото птахів для некомерційного ви-
користання. Автори вдячні за надані фото ссавців Г. М. Молодану 
(національний природний парк «Меотіда»), О. Ю. Соколову (запо-
відник «Білогор’є», Росія), О. Кусьнєжу та І. Дикому (Львівський 
національний університет), В. Ловчиновському, М. Хар’яковій, 
Є. Скоробогатову, В. Полєтаєву, Г. Дякіну, а також дирекції та 
співробітникам Харківського зоопарку ― за можливість отримати 
якісні зображення тварин.

Т. А. Атемасова, Г. О. Шандиков, М. В. Банік.
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?

Умовні позначки
знахідки, описані в літературі 
більш як50-річної давнини

гніздові знахідки більш як 10–50- річ-
ної давнини (для розділу «Птахи»)

актуальні знахідки

непідтверджені знахідки

актуальні знахідки під час міграцій 
та зимівлі (для розділу «Птахи»)

знахідки під час міграцій або на зи-
мівлі більш як 50-річної давнини (для 
розділу «Птахи»)

Карта Харківської 
області

24
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Райони Харківської 
області
1 Балаклійський

2 Барвінківський

3 Близнюківський

4 Богодухівський

5 Борівський

6 Валківський

7 Великобурлуцький

8 Вовчанський

9 Дергачівський

10 Дворічанський

11 Зачепилівський

12 Зміївський

13 Золочівський

14 Ізюмський

15 Кегичівський

16 Коломацький

17 Красноградський

18 Краснокутський

19 Куп’янський

20 Лозівський

21 Нововодолазький

22 Печенізький

23 Первомайський

24 Сахновщинський

25 Харківський

26 Шевченківський

27 Чугуївський

2

3

5

7
8

10

14

19

22

1

26
27
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БОДЯГА СТАВКОВА
Spongilla lacustris (Linnaeus, 1759)
Бадяга озёрная
Клас Звичайні губки — Demospongiae
Ряд Гаплосклериди — Haplosclerida
Родина Спонгіліди — Spongillidae

Природоохоронний статус
Вразливий.

Морфологічна характеристика
Губка гілляста, або існує у вигляді неправильних наростів чи кірок 
на занурених субстратах. Скелет складається з головних та попере-
чних пучків; спонгін складає вагому частку скелета. Макросклери 
гладенькі, з довгими та тонкими вістрями. Паренхімні мікроскле-
ри у вигляді веретеноподібних шипуватих або слабко вигнутих го-
лочок з видовженими вістрями. Гемульні спікули потовщені, з роз-
рідженими великими шипами. Морфологія мінлива, визначення 
виду відбувається за структурою спікул гемул.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Помірний пояс Євразії та півострів Індостан. В Україні відмічений 
в усіх основних річкових басейнах. У Харківській області зареєстро-
ваний у верхів’ях водосховищ — Червонооскільського (с. Сеньково) 
та Печенізького, у головному руслі Сіверського Дінця — в районі 
с. Мохнач та с. Гайдари, а також біля міста Ізюм та у Вовчанському 
районі біля с. Огурцово. Знайдений також у Безлюдівських кар’єрах 
(м. Харків). В усіх досліджених водоймах вид відмічається постійно.

Чисельність
Вид локальний, колонії приурочені до певних типів занурених 

субстратів, наприклад корчів або бетонних конструкцій. Часто 
утворює нарости на водних рослинах.

Місця перебування
Ділянки річок зі слабкою течією, кар’єри з чистою водою.

Особливості біології
Фільтратори. Роздільностатеві. Запліднення внутрішнє. Личинка 
полишає тіло матері і кілька годин (рідше 1–2 доби) плаває у воді, 
після чого прикріплюється до субстрату і розвивається в доро слу 
губку. Бодягові мають велику здатність до регенерації. Нестатеве 
розмноження відбувається за допомогою особливих стадій — ге-
мул, які зимують на дні водойм.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів внаслідок господарської та гідро-
технічної діяльності, евтрофікація стоячих водойм, плащовий 
та точковий скид забруднюючих речовин.

Заходи охорони
Пасивно охороняється на території національного природного парку 
«Гомільшанські ліси». Для збереження виду необхідні моніторинг 
стану відомих і пошук нових локальних популяцій, а також дотри-
мання водоохоронних заходів.

Джерела інформації
Резвой, 1936; Триліс, 2002; Баранов, 2011.

Автори: В. О. Баранов, А. Ю. Утєвський
Фото: © А. Ю. Утєвський
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БОДЯГА РІЧКОВА
Ephydatia fluviatilis (Linnaeus, 1759)
Бадяга речная
Клас Звичайні губки — Demospongiae
Ряд Гаплосклериди — Haplosclerida
Родина Спонгіліди — Spongillidae

Природоохоронний статус
Вразливий.

Морфологічна характеристика
Губка гілляста, або у вигляді масивних кірок на занурених суб-
стратах. Колонії, що виросли на світлі, мають блідо-зелений ко-
лір; такі, що виросли в затінку, — брудно-білий або сірий. Пере-
важають гладенькі макросклери, до яких, зазвичай, приєднуються 
слабко шипуваті спікули. Амфідиски овальної форми, зі стрижнем 
довшим, ніж діаметр диска, пластинка диска розсічена по краях 
на 20 та більше зубців.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Помірний пояс Євразії, Японія та Південна Азія, Південна Афри-
ка, Північна Америка, Австралія. В Україні відмічений в усіх осно-
вних річкових басейнах. У Харківській області зареєстрований 
у головному руслі Сіверського Дінця біля с. Мохнач та с. Гайдари 
у Зміївському районі.

Чисельність
Вид локальний, колонії приурочені до певних типів занурених суб-
стратів, наприклад, корчів або бетонних конструкцій.

Місця перебування
Руслові ділянки річок з відносно чистою водою та слабкою течією.

Особливості біології
Фільтратори. Роздільностатеві. Запліднення внутрішнє. Личинка 
покидає тіло матері та кілька годин (рідше 1–2 доби) плаває у воді, 
після чого прикріплюється до субстрату і розвивається в доро слу 
губку. Бодягові мають велику здатність до регенерації. Як і у бодяги 
ставкової гемули зимують на дні водойм.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів у зв’язку із руйнуванням річкових 
долин, підвищенням мутності води та евтрофікацією річок.

Заходи охорони
Пасивно охороняється на території національного природного парку 
«Гомільшанські ліси». Для збереження виду необхідні моніторинг 
стану відомих і пошук нових локальних популяцій, а також дотри-
мання водоохоронних заходів.

Джерела інформації
Резвой, 1936; Триліс, 2002; Утєвський С. Ю. (2012, особисте по-
відомлення).

Автори: В. О. Баранов, А. Ю. Утєвський
Фото: © А. Ю. Утєвський
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МОХУВАТКИ / Bryozoa

Природоохоронний статус
Вразливий (чисельність і область поширення суттєво скоротилась 
в останні роки).

Морфологічна характеристика
Колонії видовжені, нагадують дуже волохату гусінь або кладки 
яєць ставковиків. Вони можуть сягати 30 см завдовжки та 1 см 
завширшки. Зооїди мають до 100 щупалець. Статобласти круглі, 
темнозабарвлені, з плавальним кільцем по обидва боки.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вся Європейська територія колишнього СРСР, Західний Сибір, 
озеро Байкал, Північна Америка. В Україні відома з середньої те-
чії Дніпра, включаючи річку Ворскла, з верхньої течії Сіверського 
Дінця та Червонооскільського водосховища. В Харківській області 
зареєстрована у головному руслі Сіверського Дінця у Зміївському 
районі біля с. Гайдари; у 50-ті роки XX сторіччя вид спостерігався 
у затоці Іваницького (с. Гайдари). У 2013 році знайдений в плавнях 
Червонооскільського водосховища вище селища Сенькове.

Чисельність
Поодинокі колонії та їхні скупчення.

Місця перебування
Вид тяжіє до стоячих або слабко проточних вод — стариць річок 

МОХУВАТКА ГРЕБІНЧАСТА
Cristatella mucedo (Cuvier, 1798)
Мшанка гребенчатая
Клас Покритороті — Phylactolaemata 
Ряд Плюмателіди — Plumatellida
Родина Кристателіди — Cristatellidae

або озер, приурочений до зарослих макрофітами ділянок на гли-
бині до 5 м. Колонії зростають на листі водних рослин, на куширі 
Ceratophilum demersum.

Особливості біології
Мохуватка у великій кількості може з’являтись у другій половині 
літа.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів у зв’язку з руйнуванням річкових 
долин, підвищенням мутності води та евтрофікацією річок.

Заходи охорони
Пасивно охороняється на території національного природного парку 
«Гомільшанськи ліси». Для збереження виду необхідні моніторинг 
стану відомих і пошук нових локальних популяцій, а також дотри-
мання водоохоронних заходів.

Джерела інформації
Фадєєв, 1929; Брайко, 1983; Триліс, 2002; Кудокоцев В. П. (2002, осо-
бисте повідомлення).

Автори: А. Ю. Утєвський, В. О. Баранов
Фото: © А. Ю. Утєвський
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МОХУВАТКИ / Bryozoa

Природоохоронний статус
Вразливий.

Морфологічна характеристика
Колонії мають вигляд бурих грудок, що обрастають палі, водогон-
ні труби та інші підводні субстрати, інколи до метра завдовжки. 
Статобласти широкоовальні, видовжені, з повітроносним кіль-
цем по обидва боки.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вся Європейська територія колишнього СРСР, Західний Сибір, да-
лекий Схід, Близький Схід, Західна Європа, Північна Америка. 
В Україні відома з річці Самара та Дніпровського каскаду (басейн 
Дніпра), дельти Дунаю, басейну Сіверського Дінця. У Харківській 
області зареєстрована у головному руслі Сіверського Дінця біля 
с. Гайдари у Зміївському районі.

Чисельність
Трапляються окремі колонії та поодинокі статобласти в пробах 
планктону.

Місця перебування
Трапляється у ставках на глибинах до 5 метрів, часто разом зі став-
ковою бодягою. Обростає занурені тверді субстрати.

МОХУВАТКА КЛУБЧАСТА
Plumatella fungosa (Pallas, 1768)
Мшанка клубчатая
Клас Покритороті — Phylactolaemata
Ряд Плюмателіди — Plumatellida
Родина Плюмателіди — Plumatellidae

Особливості біології
Мохуватка у великій кількості може з’являтись у першій половині 
літа. Цей вид відіграє велику роль у самоочищенні водойм. Най-
більш поширений у альфа- та бета-мезосапробній зоні водойм.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів унаслідок господарської та гідро-
те хнічної діяльності, евтрофікація стоячих водойм, плащовий 
та точковий скид забруднюючих речовин.

Заходи охорони
Пасивно охороняється на території національного природного парку 
«Гомільшанськи ліси». Для збереження виду необхідні моніторинг 
стану відомих і пошук нових локальних популяцій, а також дотри-
мання водоохоронних заходів.

Джерела інформації
Фадєєв, 1929; Брайко, 1983; Триліс, 2002; Утєвський А. Ю., Утєв-
ський С. Ю. (2013, особисте повідомлення).

Автор: В. О. Баранов
Фото: http://www.bryozoans.nl
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МОХУВАТКИ / Bryozoa

Природоохоронний статус
Вразливий.

Морфологічна характеристика
Колонії мають вигляд деревоподібно розгалужених структур 
на нижній поверхні листя плаваючих рослин. Зооїди прозорі, роз-
ташовані на відстані один від одного. Статобласти широкоовальні 
з повітроносним кільцем однакової ширини по всій довжині.

Ареал виду та його поширення у регіоні
У світі поширений космополітично. В Україні відомий з дельти 
Дунаю та басейну Сіверського Дінця. У Харківській області заре-
єстрований біля с. Гайдари у Зміївському районі.

Чисельність
Трапляються окремі колонії та поодинокі статобласти в пробах 
планктону.

Місця перебування
Знайдена в ставках та озерах, переважно в літоралі озер.

Особливості біології
Немає даних.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів унаслідок господарської та гідро-

МОХУВАТКА ПОВЗУЧА
Plumatella repens (Linnaeus, 1758)
Мшанка ползучая
Клас Покритороті — Phylactolaemata 
Ряд Плюмателіди — Plumatellida
Родина Плюмателіди — Plumatellidae

те хнічної діяльності; евтрофікація стоячих водойм, плащовий та точ-
ковий скид забруднюючих речовин.

Заходи охорони
Пасивно охороняється на території національного природного парку 
«Гомільшанськи ліси». Для збереження виду необхідні моніторинг 
стану відомих і пошук нових локальних популяцій, а також дотри-
мання водоохоронних заходів.

Джерела інформації
Фадєєв, 1929; Брайко, 1983; Триліс, 2002; Утєвський А. Ю., Утєв-
ський С. Ю. (2012, особисте повідомлення).

Автор: В. О. Баранов
Фото: http://www.flickr.com/photos/andreaswerth
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Природоохоронний статус
Вразливий.

Морфологічна характеристика
Великий поліп: довжина тіла 4–12 мм. Має пучок дуже довгих нитко-
подібних щупалець, що в 2–5 разів перевищують довжину тіла.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид поширений у Західній Європі, Далекому Східі, Орієнтальному 
царстві. В Україні трапляється у басейнах Дніпра, Дунаю та Сівер-
ського Дінця. У Харківській області зареєстрований у головному 
руслі Сіверського Дінця біля с. Гайдари у Зміївському районі.

Чисельність
Трапляються поодинокі особини.

Місця перебування
Трапляється в зарослих ставках та озерах, переважно в літоралі.

Особливості біології
Немає даних.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів унаслідок господарської та гідро-
те хнічної діяльності, евтрофікація стоячих водойм, плащовий 
та точковий скид забруднюючих речовин.

ГІДРА ДОВГОСТЕБЛА
Pelmatohydra oligactis (Pallas, 1766)
Гидра длинностебельчатая
Клас Гідрозої — Hydrozoa
Ряд Антоатекати — Anthoathecata 
Родина Гідри — Hydridae

Заходи охорони
Пасивно охороняється на території національного природного парку 
«Гомільшанські ліси». Для збереження виду необхідні моніторинг 
стану відомих і пошук нових локальних популяцій, а також дотри-
мання водоохоронних заходів.

Джерела інформації
Фадєєв, 1929; Канаев, 1952; Триліс, 2002; Утєвський А. Ю., Утєв-
ський С. Ю. (2012, особисте повідомлення).

Автори: В. О. Баранов, А. Ю. Утєвський
Фото: © Peter Schuchert

http://www.ville-ge.ch/mhng/hydrozoa/hydrozoa-directory.htm
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Природоохоронний статус
Вразливий.

Морфологічна характеристика
Великий поліп, з короткими, але численними щупальцями, трав’я-
нистого-зеленого кольору. Досягає 12–15 мм у довжину. Неозбро-
єним оком сприймаються подібно до крихітних квітів на занурених 
субстратах.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид поширений у Європі, Південно-Східній Азії, Індії. В Укра-
їні трапляється у басейнах Дніпра, Дунаю та Сіверського Дінця. 
У Харківській області зареєстрований у Сіверському Дінці.

Чисельність
Відомі окремі знахідки біля с. Гайдари у Зміївському районі.

Місця перебування
Трапляється у ставках та озерах, переважно в літоралі озер, заро-
слих водною рослинністю.

Особливості біології
Немає даних.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів унаслідок господарської та гідро-

ГІДРА ЗЕЛЕНА
Chlorohydra viridissima (Pallas, 1766)
Гидра зелёная
Клас Гідрозої — Hydrozoa
Ряд Антоатекати — Anthoathecata 
Родина Гідри — Hydridae

те хнічної діяльності, евтрофікація стоячих водойм, плащовий 
та точковий скид забруднюючих речовин.

Заходи охорони
Пасивно охороняється на території національного природного парку 
«Гомільшанські ліси». Для збереження виду необхідні моніторинг 
стану відомих і пошук нових локальних популяцій, а також дотри-
мання водоохоронних заходів.

Джерела інформації
Фадєєв, 1929; Канаев, 1952; Триліс, 2002; Утєвський А. Ю., Утєв-
ський С. Ю. (2012, особисте повідомлення).

Автор: В. О. Баранов 
Фото: © Bernd Kaufmann

http://aquamax-weblog.blogspot.com/2008/08/grne-hydra-hydra-
viridissima.html
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КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ / Annelida

Природоохоронний статус
Вразливий.

Морфологічна характеристика
Сплощені широкі овальні п’явки, що сягають довжини 30 мм. Го-
лова трохи розширена, але не опукла. Задній присосок маленький. 
На голові дві пари очей, котрі часто сильно зближені і тому іноді 
виглядають, як одна пара. Живі п’явки темнo-зеленуваті, по краю 
тіла проходять ряди білих плям. На спинній стороні проходить 
світла медіанна смуга із чорними плямами у вигляді пунктирної 
лінії. Також на спинному боці тіла проходять два парамедіальніх 
ряди сосочків.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європа (окрім Скандинавії), Іран та, можливо, інші країни Близь-
кого Сходу, Північна Африка, на сході — до басейну Волги; 
в Україні трапляється у басейнах Дністра, Південного Бугу, Сівер-
ського Дінця та в річці Десна (басейн Дніпра). У Харківській області 
відомий з басейну Сіверського Дінця — з кількох водойм Зміїв-
ського району та річки Харків у Харківському районі.

Чисельність
Трапляється досить часто у характерних біотопах. Детальні дослі-
дження не проводилися.

П’ЯВУНКА ЧЕРЕПАШАЧА
Placobdella costata (Fr. Müller, 1846)
Пиявка черепашья
Клас Пояскові — Clitellata 
Ряд П’явки — Hirudinida
Родина Пласкі п’явки — Glossiphoniidae

Місця перебування
Живе у різноманітних водоймах: озерах, ставках, заплавах та річ-
ках з повільною течією.

Особливості біології
Важливим є присутність у водоймі болотяних черепах, що є голо-
вним джерелом харчування цього виду. Окрім черепах, можуть 
присмоктуватися до водоплавних птахів в умовах, коли чисельність 
черепах невелика. Запліднення відбувається за допомогою спер-
матофорів, що кожна з особин, що копулюють, встромляє в тіло 
партнера. Яйця та новонароджених п’явок мати деякий час носить 
на черевній стороні тіла.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення біотопів — чистих стоячих водойм внаслідок осушення 
та забруднення. Зменшення чисельності болотяної черепахи, що є 
основним хазяїном п’явунки черепашачої.

Заходи охорони
Збереження біотопів: запобігання забрудненню водойм; підтримка 
популяцій болотяної черепахи; заборона зарегулювання стоку, 
що призводить до осушення водойм.

Джерела інформації
Лукин, 1976; Nesemann, Neubert, 1999; Шандиков Г. О. (2012, осо-
бисте повідомлення).

Автор: М. В. Коваленко
Фото: © М. В. Коваленко
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КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ / Annelida

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика 
Тіло широке, потовщене; до переду від пояска поступово звужу-
ється. Задня присоска велика. Поверхня тіла гладенька, на спинно-
му боці є крихітні сосочки. Тіло коричневе або темно-сіре. Уздовж 
середньої лінії спини проходить вузька світла смуга. На спинному 
боці є маленькі жовті плямочки, які розташовуються на сосочках. 
Довжина тіла до 136 мм, ширина до 11 мм.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ростовська область і Краснодарський край (Росія). В Україні ареал 
охоплює Харківську, Сумську, Дніпропетровську та Чернігівську 
області. У Харківській області трапляється у Дворічанському, 
Дергачівському, Харківському та Зміївському районах.

Чисельність
Одна, рідше дві особини на 5–8 рослин Sparganium erectum.

Місця перебування
Мілководні водойми, які частково або повністю пересихають 
на початку осені. Істотною умовою для існування виду є на-
явність вищих водних рослин Sparganium erectum та Sagittaria 

ПСЕВДОТРОХЕТА П’ЯТИКІЛЬЧАСТА
Fadejewobdella quinqueannulata (Lukin, 1929)
Псевдотрохета пятиколечная 
Клас Пояскові — Clitellata
Ряд П’явки — Hirudinida
Родина Ерпобделіди — Erpobdellidae

sagittifolia. Пазухи їхнього листя, як правило, є притулком для 
п’явок цього виду. 

Особливості біології 
Хижак, який живиться водними безхребетними — молюсками і кіль-
частими червами. Розмноження відбувається з квітня до травня. 
Відкладає кокони на мертве листя вищих водних рослин. У коконі 
може міститися до 5 яєць. Статева зрілість наступає у віці 1–2 роки. 
Тривалість життя невідома.

Основні чинники зниження чисельності
Зникнення та знищення тимчасових водойм, пересихання або пе-
ретворення їх на постійні водойми, які не пересихають. Природ-
ним ворогом виду є хижа велика псевдокінська п’явка Haemopis 
sanguisuga. Негативним фактором може бути забруднення водойм 
свинцем з мисливського дробу.

Заходи охорони
Збереження біотопів: підтримка природного режиму водойм; запо-
бігання знищенню характерної рослинності у водоймах, де трапля-
ється вид. Штучне розведення з метою реінтродукції.

Джерела інформації
Лукин, 1929; Лукін, 1962; Лукин, 1976; Утевский и др., 1998.

Автор: С. Ю. Утєвський
Фото: © С. Ю. Утєвський
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КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ / Annelida

Природоохоронний статус 
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (вразливий), Чер-
воного списку МСОП (LR/NT), списків Бернської конвенції (До-
даток ІІІ) та Конвенції SITES (Додаток ІІ).

Морфологічна характеристика
Тіло сплющене, до переду звужується. Поверхня тіла вкрита 
маленькими сосочками. Колір тіла варіює від рудого до темно-
зеленого. На спинному боці тіла є характерний рисунок — ком-
бінація кольорових смуг і чорних плям. Поздовжніх кольорових 
смуг шість — парамедіальні, парамаргінальні і латеральні. Ко-
лір смуг варіює від жовтого до червоного. На черевному боці 
тіла латерально розташовані чорні поздовжні смуги, між яки-
ми розкидані чорні плями. Довжина тіла 100–140 мм. Ширина 
близько 20 мм. Відрізняється від п’явки аптечної наявністю чор-
них плям на черевному боці та вузькими кольоровим смугами 
на спинному боці.

Ареал виду, поширення в регіоні
Вид поширений у зоні листопадних лісів від Британії та Південної 
Норвегії до Південного Уралу й Алтайських гір; в Україні — у По-
ліссі та Лісостепу. У межах Харківської області трапляється спо-
радично, у місцях де є сприятливі місцеперебування.

П’ЯВКА МЕДИЧНА
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758
Пиявка медицинская
Клас Пояскові — Clitellata
Ряд П’явки — Hirudinida 
Родина Медичні п’явки — Hirudinidae

Чисельність
Рідкісний вид. Щільність дуже нерівномірна: в окремих водоймах 
трапляються поодинокі особини, в інших — тисячі особин. 

Місця перебування
Трапляється у ставках, водоймах, що періодично пересихають, 
заплавних водоймах, невеликих озерах. Існуванню виду сприяють 
наявність у водоймі жаб та відвідування його великими ссавцями 
(великою рогатою худобою та конями), наявність сприятливої для 
відкладання коконів узбережної смуги, достатнє прогрівання води.

Особливості біології 
Відкладає свої кокони у вологому ґрунті біля водойми. Одна п’явка 
відкладає кокони, які містять в середньому до 31 нитчатки (моло-
дої п’явки). Живиться кров’ю земноводних, переважно жаб, а та-
кож ссавців — великої рогатої худоби та коней, що заходять у воду. 
У природних умовах досягає статевої зрілості у 2–3 роки. Трива-
лість життя до 5–6 років.

Основні чинники зниження чисельності 
Масовий вилов; забруднення, знищення та висихання водойм, при-
пинення відвідування водойм великими ссавцями, меліоративні 
заходи.

Заходи охорони
Збереження біотопів: заборона проведення осушувальних робот, 
запобігання забрудненню водойм; розробка лімітів на промисло-
вий відлов, контроль використання виду; штучне відтворення виду 
з метою реінтродукції.

Джерела інформації
Лукин, 1976; Nesemann, Neubert, 1999; Utevsky et al., 2010; Petra-
uskienė et al., 2011.

Автор: С. Ю. Утєвський
Фото: © А. Ю. Утєвський
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КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ / Annelida

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Тіло сплющене, до переду звужується. Поверхня тіла вкрита ма-
ленькими сосочками. Забарвлення спинного боку тіла характери-
зується двома широкими поздовжніми оранжевими смугами з не-
рівними краями. Черевний бік тіла зеленуватий, без темних плям, 
з однією парою чорних смуг по боках. Довжина тіла 100–140 мм. 
Ширина близько 20 мм. Від близького виду п’явки медичної відріз-
няється наявністю широких оранжевих смуг з нерівними краями 
на спинному боці тіла та зеленуватим черевним боком без плям.

Ареал виду, поширення в регіоні
Поширений у середземноморській і степовий зонах від Швейцарії 
та Італії до Туреччини й Узбекистану; в Україні — у Степу та Лісо-
степу. У межах Харківської області знайдений лише в Зміївському 
районі.

Чисельність
Рідкісний вид. Щільність дуже нерівномірна: в окремих водоймах 
трапляються поодинокі особини, в інших — тисячі особин.

Місця перебування
Трапляється у ставках, водоймах, що періодично пересихають, 

П’ЯВКА АПТЕЧНА
Hirudo verbana Carena, 1820
Пиявка аптечная 
Клас Пояскові — Clitellata 
Ряд П’явки — Hirudinida 
Родина Медичні п’явки — Hirudinidae

заплавних водоймах, невеликих озерах. Існуванню виду сприяють 
наявність у водоймі жаб та відвідування його великими ссавцями 
(великою рогатою худобою та конями), наявність сприятливої для 
відкладання коконів узбережної смуги, а також достатнє прогрі-
вання води.

Особливості біології 
Відкладає кокони у вологому ґрунті біля водойми. Одна п’явка від-
кладає кокони, які містять в середньому до 36 нитчаток (молодих 
п’явок). Живиться кров’ю земноводних, переважно жаб, а також 
ссавців — великої рогатої худоби та коней, що заходять у воду. 
У природних умовах досягає статевої зрілості у віці 2–3 роки. Три-
валість життя до 5–6 років.

Основні чинники зниження чисельності 
Масовий вилов тварин, забруднення, знищення та висихання во-
дойм, припинення відвідування водойм великими ссавцями, мелі-
оративні заходи.

Заходи охорони
Збереження біотопів: заборона проведення осушувальних робіт, 
запобігання забрудненню водойм. Розробка лімітів на промисло-
вий відлов, контроль використання виду; штучне відтворення виду 
з метою реінтродукції.

Джерела інформації
Лукин, 1976; Nesemann, Neubert, 1999; Utevsky et al., 2010; Petra-
uskienė et al., 2011.

Автор: С. Ю. Утєвський
Фото: © А. Ю. Утєвський
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Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Європейського червоного списку прісно-
водних м’якунів (NT).

Морфологічна характеристика
Черепашка видовжено-овальна, мало опукла, дуже тонкостінна, 
грубо концентрично покреслена, коричнево-зеленуватого кольору, 
передня частина черепашки вужча та більш видовжена, ніж задня.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Прісні водойми Азово-Чорноморського басейну та Північної Єв-
ропи, ендемічний вид Дунайсько-Донської провінції. В Україні 
зрідка трапляється у дельті Дунаю, ріках Дністер, Південний Буг, 
Інгулець, Дніпро та в річковій системі Прип`яті (Жерев, Уборть, 
Уж, Іква). У Харківській області відомі три знахідки у басейні Сі-
верського Дінця: у головному руслі — 7–9 км вище Ізюма (порожні 
мушлі), в районі с. Черкаський Бишкін та у річці Уди поблизу Но-
вої Баварії (місто Харків).

Чисельність
Даних про чисельність недостатньо.

Місця перебування
Річки із малою швидкістю течії, слабко замуленим дном та висо-
ким вмістом кисню у воді.

БЕЗЗУБКА ВУЗЬКА
Pseudanodonta complanata  
(Ziegler in Rossmaessler, 1835)
Беззубка узкая
Клас Двостулкові — Bivalvia
Ряд Уніоніди — Unionida
Родина Перлівцеві — Unionidae

Особливості біології
Розмноження статеве, з однією генерацією (у травні) та великою 
плодючістю (150–310 тис.). Розвиток яєць проходить у сумках-
марсупіях. До утворення ювенільної особини молюск проходить 
стадію личинки-глохідії — ектопаразита риб. Живлення дорослого 
молюска — шляхом фільтрації.

Основні чинники зниження чисельності
Органічне та хімічне забруднення водойм, замулення дна.

Заходи охорони
Збереження ділянок річок зі швидкою течією та високим вмістом 
кисню, запобігання замуленню дна шляхом контролю гідротехніч-
ного будівництва та стану берегів.

Джерела інформації
Стадниченко, 1984; Мельниченко и др., 2001; Мельниченко, Пав-
люченко, 2005.

Автори: М. О. Сон, А. М. Хоменко
Фото: © Francisco Welter-Schultes

http://www.animalbase.org/

?
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Природоохоронний статус
Рідкісний (чисельність значно знизилась). Занесений до Євро-
пейського червоного списку прісноводних м’якунів (VU), списку 
МСОП (LR/nt), та у Додатки до Директиви збереження природних 
місцеперебувань (Habitats Directive) Європейського Союзу.

Морфологічна характеристика
Черепашка видовжено-овальна, дуже опукла, товстостінна, кон-
центрично покреслена, з верхівками, які зміщені вперед; довжина 
черепашки до 92,5 мм, висота до довжини відносяться як один 
до двох. Колір чорний, жовто-зелений або коричневий.

Ареал виду та його поширення у регіоні
На території України вид дуже рідкісний, але широко розповсю-
джений у прісних водоймах Європи. Спорадично розповсюджений 
по усій території України, включно з північною частиною півост-
рова Крим (зокрема у річці Чорна), у басейні Дунаю (річка Прут), 
верхній течії Дністра та у його притоках (річка Гнездична), Пів-
денному Бузі, басейні Дніпра — притоки Псел і Ворскла та річкова 
система Прип`яті. У Харківській області відомий за двома знахід-
ками у річці Уди (басейн Сіверського Дінця).

Чисельність
Даних про чисельність недостатньо.

ПЕРЛІВНИЦЯ ТОВСТА
Unio crassus Philipsson, 1778
Перловица толстая 
Клас Двостулкові — Bivalvia
Ряд Уніоніди — Unionida
Родина Перлівцеві — Unionidae

Місця перебування
Трапляється у швидких чистих річках з високим вмістом кисню.

Особливості біології
Розмноження статеве. Розвиток яєць проходить у сумках-марсупі-
ях. До утворення ювенільної особини молюск проходить стадію 
личинки-глохідії — ектопаразита риб. Живлення дорослого мо-
люска — шляхом фільтрації.

Основні чинники зниження чисельності
Органічне та хімічне забруднення річок.

Заходи охорони
Збереження ділянок річок зі швидкою течією та високим вмістом 
кисню, запобігання замуленню дна шляхом контролю гідротехніч-
ного будівництва та стану берегів.

Джерела інформації
Стадниченко, 1984; Мельниченко и др., 2004; Мельниченко, Пав-
люченко, 2005.

Автори: М. О. Сон, А. М. Хоменко
Фото: © Francisco Welter-Schultes

http://www.animalbase.org/ 



27

М’ЯКУНИ / Mollusca 

Д
во

ст
ул

ко
ві

 —
 B

iv
al

vi
a 

Природоохоронний статус
Рідкісний (чисельність значно знизилась).

Морфологічна характеристика
Черепашка округло-овальна, опукла, тонкостінна; жовтувато-сіро-
го, сірого чи коричневого кольору. Верхівки вузькі, виступають за краї 
мушлі. Довжина черепашки, як правило, не перевищує 1 см.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у прісних водоймах Європи та на півночі Азії. В Україні 
поширений по всій території, з окрема у басейнах Дунаю, Дністра, 
Південного Бугу, Дніпра та Сіверського Дінця, у тимчасових і ма-
лих водоймах; достеменно відомі знахідки на території Шацького 
національного природного парку у Волинській області. У Харків-
ській області постійно зустрічається у водоймах басейну Сівер-
ського Дінця на території урочища «Горіла долина».

Чисельність
Чисельність низька. У регіоні трапляється поодинокими особинами, 
але, вірогідно, чисельність може зростати у період максимальної 
водності водойм.

Місця перебування
Мешкає в тимчасових та постійних малих водоймах, добре пере-
носить промерзання та пересихання.

МУСКУЛІУМ ОЗЕРНИЙ
Musculium lacustre (Müller, 1774)
Мускулиум озёрный
Клас Двостулкові — Bivalvia
Ряд Венероїди — Veneroida
Родина Кулькові — Sphaeriidae

Особливості біології
Однолітній життєвий цикл з 1–2 генераціями; розмноження стате-
ве зі зберіганням молоді (3–7 екз.) в сумках-марсупіях. Живиться 
шляхом фільтрації.

Основні чинники зниження чисельності
Причиною рідкісності та, можливо, зниження чисельності є зни-
щення біотопів, зокрема розорення степових ділянок, які є місця-
ми періодичного з’явлення малих тимчасових водойм.

Заходи охорони
Охорона біотопів шляхом виведення із сільськогосподарської 
діяльності локальних ділянок — місць періодичного з’явлення 
малих тимчасових водойм.

Джерела інформації
Стадниченко, 1984; Гураль та ін., 2008.

Автори: М. О. Сон, А. М. Хоменко
Фото: © Francisco Welter-Schultes

http://www.animalbase.org/ 
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Природоохоронний статус
Рідкісний (чисельність значно знизилась).

Морфологічна характеристика
Черепашка напівяйцеподібна, товстостінна, є кришечка з відрост-
ком («зубом»), якою затуляється устя, на чорному або темно-черво-
ному тлі зазвичай присутні біли витягнуті плями, схожі на невеличкі 
риски, ширина черепашки від 3 до 10 мм, висота від 2 до 4 мм.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Дуже поширений у естуаріях та великих річках Європи. У Харків-
ській області поширений у басейні Сіверського Дінця — головним 
чином у річці Оскіл, місцями трапляєтьсяу головному руслі Сівер-
ського Дінця, відомі поодинокі знахідки у річці Харків; можливі 
знахідки у річках басейну Дніпра, що протікають на території 
області, наприклад, Мерла.

Чисельність
Вкрай низька, за останні роки у Сіверському Дінці знайдено лише 
декілька екземплярів. В оптимальних умовах — фоновий вид.

Місця перебування
Віддає перевагу твердому субстрату, мешкає у малих річках зі швид-
кою течією або великих водоймах.

ЛУНКА РІЧКОВА
Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)
Лунка речная
Клас Черевоногі — Gastropoda
Ряд Нерітоїди — Neritoida
Родина Лунки — Neritidae

Особливості біології
Розмноження статеве; розмножується відносно повільно, відклада-
ючи великі яйцеві капсули на твердий субстрат, зазвичай на мушлі 
інших м’якунів. Живиться нижчими водоростями, перифітоном. 
Є об’єктом живлення річкового рака та деяких риб. Страждає від 
нестачі кисню та забруднення води.

Основні чинники зниження чисельності
Забруднення водойм. Після аварії на Диканівських очисних спо-
рудах та забруднення річки Уди у Харківській області трапляється 
рідко.

Заходи охорони
Запобігання замуленню дна шляхом контролю гідротехнічного 
будівництва та стану берегів, заборона дій, що призводять до руйну-
вання берегів.

Джерела інформації
Белецкий, 1918; Фадеев, 1927; Анистратенко и др., 1999; Шубрат, 2007.

Автори: А. М. Хоменко, М. О. Сон
Фото: © Francisco Welter-Schultes

http://www.animalbase.org/ 
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Природоохоронний статус
Вразливий; релікт на східній межі свого ареалу. Занесений до Чер-
воного списку МСОП (DD), Європейського червоного списку прісно-
водних м’якунів (VU), Червоних списків деяких країн Європи.

Морфологічна характеристика
Черепашка низько-конічна. При 3–3,5 обертах висота черепашки 
1,1–1,4 мм, ширина 2–2,5 мм. Місця прикріплення стінок устя 
до попереднього оберту широко розставлені. Краї устя сильно від-
вернуті. Поверхня черепашки досить густо вкрита низькими раді-
альними не шкірястими реберцями.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європейський вид, поширений від Іберійського півострова до пів-
денно-східної частини Східно-Європейської рівнини в Україні; ві-
домий також з Кримського півострова. У Харківській області 
на східній межі свого ареалу, відомий лише зі Зміївського району, 
де трапляється у національному природному парку «Гомільшан-
ські ліси», що є одним з трьох відомих місцезнаходжень цього 
виду на Лівобережній Україні.

Чисельність
Невідома. Кількісні обліки не проводились. Може досягати досить 
значної щільності.

ДЕРНІВКА ТІРОЛЬСЬКА
Vallonia enniensis (Gredler, 1856)
Дерновка тирольская
Клас Черевоногі — Gastropoda
Ряд Стебельчатоокі — Stylommatophora
Родина Дернівки — Valloniidae

Місця перебування
Мешкає у вологій підстилці та дернині, переважно по краях заплав 
та уздовж струмків, біля джерел; у листяних лісах і на луках.

Особливості біології
Гермафродит. Живлення та розмноження не вивчені. Структурова-
ного по сезонах життєвого циклу не має.

Основні чинники зниження чисельності
Гідрологічна трансформація річок, порушення природної флуктуа-
ції рівня води; відведення води для меліорації, пониження ґрунтових 
вод і осушення берегів. У лісах — інтенсивна лісогосподарська ді-
яльність (зокрема санітарні та інші рубки); на луках — надмірниий 
випас худоби та регулярні випалювання рослинності; добування 
силосу; в будь-яких біотопах — ґрунтові дороги, що фраґментують 
популяції; забруднення (добривами, відходами тощо) та викори-
стання пестицидів на прилеглих ділянках; антропогенна евтро-
фікація водойм; рекреаційне навантаження.

Заходи охорони
Створення об’єктів природно-заповідного фонду в місцях виявлен-
ня виду. Заборона будь-якої трансформації та забруднення приле-
глих водойм, відведення води для зрошення та облаштування дже-
рел. На лісових ділянках — заборона будь-якої лісогосподарської 
діяльності, а на луках — заборона випалювання трави та надмірного 
випасу худоби, а також інших дій, що призводять до порушення 
шару ґрунту. Заборона проїзду транспорту за межами вже обла-
штованих доріг; обмеження рекреаційного навантаження.

Джерела інформації
Sysoev, Schileyko, 2009; Балашёв и др., 2009; Балашёв, 2012.

Автор: І. Балашов
Рисунок по: Gerber, 1996
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Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Карпатського червоного списку (CE), 
Червоних списків деяких країн Європи.

Морфологічна характеристика
Черепашка овально-конічна, блискуча, каштанового або темно-
червонуватого кольору. При 5–5,5 обертах висота черепашки пере-
важно 6,5–7,5 мм, ширина 2,8–3,4 мм. Пупок відсутній. Краї устя 
не потовщені, не відвернуті, без губи та зубів.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Палеарктичний вид. У Харківській області, де його ареал перери-
вається на півдні до Криму та Кавказу, відомий лише зі Зміївського 
району, де трапляється у національному природному парку «Го-
мільшанські ліси».

Чисельність
Кількісні обліки не проводились. Переважно трапляються пооди-
нокі особини.

Місця перебування
Мешкає у підстилці та дернині вологих лісів і луків у заплавах 
річок, вздовж струмків.

Особливості біології
Гермафродит. Загалом вивчений недостатньо.

АГАТІВКА ШИРОКА
Cochlicopa nitens (Gallenstein, 1848)
Агатовка широкая
Клас Черевоногі — Gastropoda
Ряд Стебельчатоокі — Stylommatophora
Родина Агатівки — Cochlicopidae

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація заплавних ландшафтів; відведення води з річок для 
меліорації і, як наслідок, пониження ґрунтових вод і осушення 
берегів. У лісах — інтенсивна лісогосподарська діяльність (зокрема 
санітарні та інші рубки); на луках — надмірниий випас худоби 
та регулярні випалювання рослинності. Ґрунтові дороги, що фраґ-
ментують популяції.

Заходи охорони
Створення об’єктів природно-заповідного фонду у місцях знахо-
дження виду. Заборона трансформації та забруднення прилеглих 
водойм, лісогосподарської діяльності у місцях мешкання виду, 
випалювання трави та недопущення надмірного випасу худоби; 
заборона проїзду транспорту за межами вже облаштованих доріг.

Джерела інформації
Sysoev, Schileyko, 2009; Балашёв и др., 2009; Балашёв, 2012. 

Автор: І. Балашов
Рисунок по: Шилейко, 1984
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Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоних списків деяких країн Європи.

Морфологічна характеристика
Черепашка овальної форми. При 5 обертах висота черепашки 
2,0–2,3 мм, ширина 1,2–1,4 мм. В усті черепашки дорослих особин 
7–10 зубів, зокрема по 2–3 парієтальні і палатальні. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
Палеарктичний вид. В Україні спорадично по всій території, в сте-
повій зоні лише кілька знахідок. У Харківській області, де його 
ареал переривається на півдні до Криму та Кавказу, існує попу-
ляція у національному природному парку «Гомільшанські ліси»; 
також відомий за однією знахідкою в Ізюмському районі близько 
1950 року.

Чисельність
Невідома. Кількісні обліки не проводились. Трапляються тільки 
поодинокі особини.

Місця перебування
Мешкає у підстилці та дернині вологих лісів і луків у заплавах 
річок, уздовж струмків.

Особливості біології
Гермафродит.

ЗАВИТОК ШИРОКИЙ
Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801)
Завиток широкий
Клас Черевоногі — Gastropoda
Ряд Стебельчатоокі — Stylommatophora
Родина Завитки — Vertiginidae

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація заплавних ландшафтів. Відведення води з річок 
для меліорації і, як наслідок, пониження ґрунтових вод і осушення 
берегів. У лісах — інтенсивна лісогосподарська діяльність (зокрема 
санітарні та інші рубки); на луках — надмірниий випас худоби 
та регулярні випалювання рослинності. Ґрунтові дороги, що фраґ-
ментують популяції цього виду, представники якого не здатні 
подолати таку перешкоду.

Заходи охорони
Створення об’єктів природно-заповідного фонду. Заборонити 
дії, що призводять до трансформації та забруднення прилеглих 
водойм. На лісових ділянках — заборонити лісогосподарську 
діяльність, а на луках — випалювання трави та надмірниий випас 
худоби. Заборонити проїзд транспорту за межами вже облаштова-
них доріг.

Джерела інформації
Попова, 1950; Sysoev, Schileyko, 2009; Балашёв и др., 2009; 
Балашёв, 2012.

Автор: І. Балашов
Рисунок по: Pokryszko, 1990
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Природоохоронний статус
Вразливий; релікт на східній межі ареалу. Занесений до Червоного 
списку МСОП (VU), Європейського червоного списку (VU), Євро-
пейського червоного списку прісноводних м’якунів (VU), Червоних 
списків низки європейських країн, та у Додаток II до Директиви збе-
реження природних місцеперебувань (Habitats directive) ЄС 1992 р. 

Морфологічна характеристика
Черепашка овальної форми, лівозакручена. При 5 обертах висота 
черепашки 1,5–1,9 мм, ширина 0,8–1,0 мм. В усті черепашки до-
рослих особин 4 зуби: 2 парієтальні і по одному палатальному 
та колумелярному. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європейський вид, поширений від Іберійського півострова до Кав-
казу, також ізольоване місцезнаходження відоме на Уралі. У Хар-
ківській області відомий лише у національному природному парку 
«Гомільшанські ліси», що є одним з 4 відомих місцезнаходжень 
цього виду на Лівобережній Україні.

Чисельність
Кількісні обліки не проводились.

Місця перебування
Мешкає у вологій підстилці та дернині, переважно по краях заплав 

ЗАВИТОК ЗВУЖЕНИЙ 
Vertigo angustior Jeffreys, 1830
Завиток суженный
Клас Черевоногі — Gastropoda
Ряд Стебельчатоокі — Stylommatophora
Родина Завитки — Vertiginidae

та уздовж струмків, біля джерел, у листяних лісах і на луках. 
Не зустрічається у порушених біотопах.

Особливості біології
Не вивчені. Гермафродит.

Основні чинники зниження чисельності
Гідрологічна трансформація річок, порушення природної флукту-
ації рівня води; відведення води з річок для меліорації і, як на-
слідок, пониження ґрунтових вод і осушення берегів. У лісах — 
інтенсивна лісогосподарська діяльність (зокрема санітарні та інші 
рубки); на луках — надмірниий випас худоби та регулярні випалю-
вання рослинності. Ґрунтові дороги, що фрагментують популяції 
цього виду, представники якого не здатні подолати таку перешкоду. 
Забруднення (добривами, відходами тощо). Антропогенна евтро-
фікація водойми, у басейні якої цей вид мешкає; використання 
пестицидів на прилеглих ділянках; рекреаційне навантаження; 
добування силосу тощо.

Заходи охорони
Створення об’єктів природно-заповідного фонду у місцях знахо-
дження виду. Заборона дій, що призводять до трансформації та за-
бруднення прилеглих водойм; заборона будь-якої лісогосподарської 
діяльності, на луках — випалювання трави та надмірниий випас 
худоби; заборона проїзду транспорту за межами вже облаштова-
них доріг.

Джерела інформації
Cameron et al., 2003; Sysoev, Schileyko, 2009; Балашёв и др., 2009; 
Балашёв, 2012.

Автор: І. Балашов
Рисунок по: Pokryszko, 1990
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Природоохоронний статус
Вразливий; релікт на північно-східній межі свого ареалу. Зане-
сений до Карпатського червоного списку (EN), Червоних списків 
деяких країн Європи.

Морфологічна характеристика
Черепашка циліндрична. При 6–6,5 обертах висота черепашки 
1,7–2,0 мм, ширина 0,8–1,0 мм. Поверхня черепашки чітко ребриста. 
В усті черепашки дорослих особин завжди є 3 зуби: палатальний, 
парієтальний та колумелярний.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид поширений у Центральній та Південно-Східній Європі. В Укра-
їні — Кримські гори, Подільська височина, Середнє Придніпров’я, 
Середньоруська височина та Донецька височина. У Харківській 
області відомий лише у національному природному парку «Го-
мільшанські ліси».

Чисельність
Невідома. Кількісні обліки не проводились. Переважно трапля-
ються поодинокі особини, але подекуди може мати досить значну 
щільність.

Місця перебування
Мешкає у підстилці природних широколистяних лісів.

ТРУНКАТЕЛІНА РЕБРИСТА
Truncatellina costulata (Nilsson, 1823)
Трункателина ребристая
Клас Черевоногі — Gastropoda
Ряд Стебельчатоокі — Stylommatophora
Родина Трункателіни — Truncatellinidae

Особливості біології
Гермафродит.

Основні чинники зниження чисельності
Вирубування природних широколистяних лісів; ведення лісогоспо-
дарської діяльності в існуючих лісах, зокрема санітарні рубки. 
Ґрунтові дороги, що фраґментують популяції цього виду, пред-
ставники якого не здатні подолати таку перешкоду.

Заходи охорони
Створення об’єктів природно-заповідного фонду у місцях вияв-
лення виду. Режим охорони, що передбачає заборону будь-якої 
лісогосподарської діяльності, зокрема санітарних рубок. Заборона 
проїзду транспорту за межами вже облаштованих доріг.

Джерела інформації
Sysoev, Schileyko, 2009; Балашёв и др., 2009; Балашёв, 2012.

Автор: І. Балашов
Рисунок по: Pokryszko, 1990
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Природоохоронний статус
Вразливий; релікт на південно-східній межі свого ареалу. Занесе-
ний до Червоних списків деяких країн Європи.

Морфологічна характеристика
Черепашка веретеноподібна. При 9–10 обертах висота черепашки 
7–9 мм, ширина 2,0–2,9 мм. Поверхня черепашки рівномірно вкрита 
чіткими високими ребрами. При прямому положенні черепашки 
нижня пластинка майже не помітна. Кіль відсутній. По краях устя 
складок немає.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид поширений у Центральній Європі, на заході Східно-Європей-
ської рівнини. У Харківській області відомий лише у національному 
природному парку «Гомільшанські ліси» — єдиному місцезнахо-
дженню на Лівобережній Україні.

Чисельність
Невідома. Кількісні обліки не проводились. Переважно трапля-
ються поодинокі особини.

Місця перебування
Мешкає у підстилці природних широколистяних лісів.

Особливості біології
Біологія вивчена недостаньо. Гермафродит.

РУСИНКА ТЕНДІТНА
Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836)
Русинка нежная
Клас Черевоногі — Gastropoda
Ряд Стебельчатоокі — Stylommatophora
Родина Веретенівки — Clausiliidae

Основні чинники зниження чисельності
Вирубування природних широколистяних лісів, ведення лісогос-
подарської діяльності в існуючих лісах, зокрема санітарні рубки. 
Ґрунтові дороги, що фраґментують популяції цього виду, пред-
ставники якого не здатні подолати таку перешкоду.

Заходи охорони
Створення об’єктів природно-заповідного фонду в місцях вияв-
лення виду. Режим охорони, що передбачає заборону будь-якої 
лісогосподарської діяльності, зокрема санітарних рубок. Заборона 
проїзду транспорту за межами вже облаштованих доріг.

Джерела інформації
Sysoev, Schileyko, 2009; Балашёв и др., 2009; Балашёв, 2012.

Автор: І. Балашов
Рисунок по: Ehrmann, 1933 (Лихарев, Раммельмейер, 1952)
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Природоохоронний статус
Невизначений. У Харківській області на південно-східній межі 
ареалу. Занесений до Червоних списків деяких країн Європи.

Морфологічна характеристика
Черепашка веретеноподібна. При 12–13 обертах висота черепашки 
14–18 мм, ширина 3,5–4,2 мм. Поверхня черепашки густо вкрита 
чіткими реберцями. При прямому положенні черепашки нижня 
пластинка помітна, але лежить досить глибоко в усті. Кіль довгий 
і чіткий. На краях устя в більшості випадків розташовано кілька 
складок.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Центральна Європа, захід і центр Східно-Європейської рівнини. 
У Харківській області відомий лише по знахідці І. Криницьким 
у першій половині ХІХ ст. Матеріал зберігся у колекції Зоологічно-
го інституту РАН, в етикетці зазначено «Харків, Куряж». У сусід-
ній Полтавській області відомо 2 сучасні знахідки, тож присутність 
виду на північному заході Харківської області цілком ймовірна.

Чисельність
Невідома.

Місця перебування
Мешкає в мертвій деревині широколистяних лісів, в основній 

ЛАЦІНАРІЯ ЗУБАТА
Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801)
Лацинария зубастая
Клас Черевоногі — Gastropoda
Ряд Стебельчатоокі — Stylommatophora
Родина Веретенівки — Clausiliidae

частині ареалу іноді також в інших лісах і на скелях. За даними 
спостережень у Полтавській області, в цій частині ареалу мешкає 
лише у мертвій деревині добре збережених широколистяних лісів.

Особливості біології
Біологія вивчена недостатньо. Гермафродит.

Основні чинники зниження чисельності
Вирубування лісів і ведення будь-якої лісогосподарської діяльності 
(зокрема санітарних рубок і видалення мертвої деревини). Ґрунтові 
дороги, що фраґментують популяції цього виду, представники якого 
не здатні подолати таку перешкоду.

Заходи охорони
Створення об’єктів природно-заповідного фонду в місцях виявлен-
ня виду. Режим охорони, що передбачає заборону будь-якої лісо-
господарської діяльності, зокрема санітарних рубок та видалення 
мертвої деревини з лісових ценозів. Заборона проїзду транспорту 
за межами вже облаштованих доріг.

Джерела інформації
Krynicki, 1837; Sysoev, Schileyko, 2009; Балашов, 2010; Балашёв, 2012.

Автор: І. Балашов
Рисунок по: Лихарев, Раммельмейер, 1952
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Природоохоронний статус
Вразливий. У Харківській області проходить східна межа ареалу.

Морфологічна характеристика
Черепашка низько-конічна, прозора, блискуча, гладенька. При 
4,5 обертах висота черепашки 1,0–1,4 мм, ширина 1,8–3,1 мм. Пу-
пок не ексцентричний, його ширина близько 1/7–1/9 від ширини 
черепашки.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал достатньо просторий: вид поширений у Європі та Північ-
ній Африці, на сході до центру Східно-Європейської рівнини у Росії 
та Україні. У Харківській області відомий лише зі Зміївського райо-
ну, де трапляється у національному природному парку «Гомільшан-
ські ліси» — єдиному місцезнаходженні на Лівобережній Україні.

Чисельність
Невідома. Кількісні обліки не проводились. Переважно трапля-
ються поодинокі особини.

Місця перебування
Підстилка природних широколистяних лісів.

Особливості біології
Вивчений недостатньо. Гермафродит.

КРИШТАЛІВКА СТИСНУТА
Vitrea contracta (Westerlund, 1871)
Хрусталёвка сжатая
Клас Черевоногі — Gastropoda
Ряд Стебельчатоокі — Stylommatophora
Родина Склівки — Zonitidae

Основні чинники зниження чисельності
Вирубування природних широколистяних лісів, ведення лісогоспо-
дарської діяльності в існуючих лісах, зокрема санітарні рубки. 
Ґрунтові дороги, що фрагментують популяції цього виду, пред-
ставники якого не здатні подолати таку перешкоду.

Заходи охорони
Створення об’єктів природно-заповідного фонду у місцях вияв-
лення виду. Режим природних резерватів, де охороняється вид, має 
передбачати заборону будь-якої лісогосподарської діяльності, зо-
крема санітарних рубок. Заборона проїзду транспорту за межами 
вже облаштованих доріг.

Джерела інформації
Sysoev, Schileyko, 2009; Балашёв и др., 2009; Балашёв, 2012.

Автор: І. Балашов
Рисунок по: Riedel, 1966
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Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Карпатського червоного списку (CE).

Морфологічна характеристика
Черепашка низько-конічна, прозора, блискуча, зеленкувата або 
безбарвна. При 4 обертах висота черепашки 2,1–2,3 мм, ширина 
4,0–5,0 мм. Поверхня черепашки вкрита глибокими радіальними 
лініями. Пупок не ексцентричний, його ширина близько 1/6 від 
ширини черепашки.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Палеарктичний вид. В Україні — Полісся і значно рідше у лісо-
степовій зоні. У Харківській області, де його ареал переривається 
на півдні до Кавказу, відомий лише у національному природному 
парку «Гомільшанські ліси».

Чисельність
Невідома. Кількісні обліки не проводились. Переважно трапля-
ються поодинокі особини.

Місця перебування
Мешкає у підстилці та дернині вологих лісів і луків у заплавах 
річок, уздовж струмків.

Особливості біології
Гермафродит.

БЛИСКУЧКА ЗЕЛЕНКУВАТА
Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853)
Блестяшка зеленоватая
Клас Черевоногі — Gastropoda 
Ряд Стебельчатоокі — Stylommatophora 
Родина Склівки — Zonitidae

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація заплавних ландшафтів, відведення води з річок для 
меліорації і, як наслідок, пониження ґрунтових вод і осушення бе-
регів. У лісах — інтенсивна лісогосподарська діяльність (зокрема 
санітарні та інші рубки); на луках — надмірниий випас худоби 
та регулярні випалювання рослинності. Ґрунтові дороги, що фраґ-
ментують популяції цього виду, представники якого не здатні 
подолати таку перешкоду.

Заходи охорони
Створення об’єктів природно-заповідного фонду в місцях знахо-
дження виду. Режим охорони має передбачати дії, що зупиняти-
муть трансформацію та забруднення прилеглих водойм. Заборона 
інтенсивної лісогосподарської діяльності на лісових ділянках, 
а на луках — випалювання трави та надмірниий випас худоби. 
Заборона проїзду транспорту за межами вже облаштованих доріг.

Джерела інформації
Sysoev, Schileyko, 2009; Балашёв и др., 2009; Балашёв, 2012.

Автор: І. Балашов 
Рисунок по: Riedel, 1966
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ТАНІМАСТІКС СТАВКОВИЙ
Tanymastix stagnalis Linnaeus, 1758
Танимастикс прудовой
Клас Зяброногі раки — Branchiopoda
Ряд Зяброноги — Anostraca
Родина Бранхіподиди — Branchipodidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (зникаючий).

Морфологічна характеристика
Рачки середнього розміру: довжина тіла 6–17 мм. Статевий димор-
фізм проявляється в будові головних придатків. У самців друга 
пара антен зовні схожа з рогами.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Центральна та Східна Європа. На території України виявлений 
тільки у Харківській області у басейні Сіверського Дінця в озері 
Горіле урочища «Горіла долина» поблизу смт Комсомольське (Змі-
ївський район). У 1940 році реєструвався поблизу с. Гайдари в за-
плаві Сіверського Дінця.

Чисельність
В озері Горіле щільність популяції складає 15–38 екз/м3.

Місця перебування
Водойми із глибиною менше 1 м, прісноводні калюжі, що зберіга-
ються більше 2–3 тижнів.

Особливості біології 
Плаває черевною стороною догори. Фільтратор, живиться мікро-
планктоном.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення водойм у зв’язку із сільськогосподарською діяльністю, 
зміна гідрологічних умов, урбанізація.

Заходи охорони
Збереження біотопів. Створення природних резерватів для охорони 
природних комплексів, до яких входить вид.

Джерела інформації 
Шкорбатов, 1950; Сидоровский и др., 2010; Сидоровский, 2011, 
2012.

Автор: С. А. Сідоровський
Фото: © С. А. Сідоровський
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ДРЕПАНОЗУРУС ДВОРОГИЙ
Drepanosurus birostratus (Fisher, 1851)
Дрепанозурус двурогий
Клас Зяброногі раки — Branchiopoda
Ряд Зяброноги — Anostraca
Родина Хіроцефаліди — Chirochephalidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Тіло видовжене, його довжина сягає 2 см. Очі на стебельцях, ноги 
листоподібні, мають преекзоподити. Лобний край голови самця 
озброєний невеликим виростом, який розділений на дві частини.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ендемік лісостепової і степової зон Євразії. На території України 
єдине відоме стаціонарне місце перебування цього виду виявлено 
у Харківскій області у басейні Сіверського Дінця в озері Горіле 
урочища «Горіла долина» (Зміївський район). У 1940 році вид реє-
струвався поблизу с. Гайдари в заплаві Сіверського Дінця.

Чисельність 
В озері Горіле щільність популяції складає 15–38 екз/м3.

Місця перебування
Тимчасові прісноводні калюжі.

Особливості біології 
Віддають перевагу водоймам із глибиною менше 1 м. Живуть у тимча-
сових прісних калюжах, що зберігаються більше 2–3 тижнів, та у пере-
сихаючих ставках. Трапляються з початку квітня до початку травня.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення водойм у зв’язку із сільськогосподарською діяльністю, 
зміни гідрологічних умов, урбанізація.

Заходи охорони
Збереження біотопів. Створення природних резерватів у місцях 
існування природних комплексів, до яких входить вид.

Джерела інформації 
Шкорбатов, 1950; Сидоровский и др., 2010; Сидоровский, 2011.

Автор. С. А. Сідоровський
Фото: © С. А. Сідоровський
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ХІРОЦЕФАЛ ЖАДІНА
Chirocephalus shadini (Smirnov, 1928)
Хироцефал Жадина
Клас Зяброногі раки — Branchiopoda
Ряд Зяброноги — Anostracа
Родина Хіроцефаліди — Chirocephalidae

Природоохоронний статус
Вразливий.

Морфологічна характеристика
Тіло видовжене, завдовжки 1,5–2,6 см, очі на стебельцях, ноги листо-
подібні.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал виду включає Південну, Центральну і Східну Європу. 
На території України вид виявлений тільки у Харківській об-
ласті, де перебуває у басейні Сіверського Дінця в тимчасовій 
водоймі на території національного природного парку «Гоміль-
шанські ліси» поблизу ставка Піонерський (с. Гайдари у Зміїв-
ському районі).

Чисельність
У зазначеній вище водоймі загальна чисельність сягає кількох 
десятків особин.

Місця перебування 
Прісні та слабо мінералізовані водойми.

Особливості біології 
Біологія виду недостатньо вивчена у зв’язку з його рідкісністю. 
Живе як у прісних, так і в слабо мінералізованих водоймах. Доро-

слих особин можна знайти в середині літа у калюжах, що утвори-
лися в коліях лісових ґрунтових доріг.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення водойм у зв’язку із сільськогосподарською діяльністю, 
зміна гідрологічних умов, урбанізація.

Заходи охорони
Збереження біотопів. Створення природних резерватів у місцях 
існування виду.

Джерела інформації
Сидоровский, 2011. 

Автор: С. А. Сідоровський
Фото: © С. А. Сідоровський
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СТРЕПТОЦЕФАЛ ГРІЗНОРОГИЙ
Streptocephalus torvicornis (Waga, 1842)
Стрептоцефал грознорогий
Клас Зяброногі раки — Branchiopoda
Ряд Зяброноги — Anostraca
Родина Хіроцефаліди — Chirocephalidae

Природоохоронний статус
Вразливий.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла самців сягає 15–22 мм. Статевий диморфізм прояв-
ляється в будові головних придатків. Самець відрізняється від са-
миці другою парою антенул, які мають вигляд довгих «оленячих» 
рогів з розгалуженими вершинами; самиця має довгастий яйцевий 
мішок.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал виду включає Південну, Центральну, Східну Європу й Понто-
Каспійський регіон, Північну Азію (виключаючи Китай) і Африку. 
На території України вид трапляється у Харківській та Одесь-
кій областях. У Харківській області перебуває у басейні Сівер-
ського Дінця у тимчасовій водоймі на території національного 
природного парку «Гомільшанські ліси» поблизу ставка Піонер-
ський (с. Гайдари, Зміївський район).

Чисельність 
У деяких водоймах чисельність може бути значною.

Місця перебування
Літні прісні калюжі та слабо мінералізовані водойми.

Особливості біології 
Живиться найпростішими, бактеріями й одноклітинними водо-
ро стями. 

Основні чинники зниження чисельності
Знищення водойм у зв’язку із сільськогосподарською діяльністю, 
зміна гідрологічних умов, урбанізація.

Заходи охорони
Збереження біотопів. Створення природних резерватів для охорони 
природних комплексів, до яких входить вид.

Джерела інформації
Сидоровский, 2011.

Автор: С. А. Сідоровський
Фото: © С. А. Сідоровський
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ЩИТЕНЬ ВЕСНЯНИЙ 
Lepidurus apus (Linnaeus, 1758)
Щитень весенний
Клас Зяброногі раки — Branchiopoda
Ряд Щитні — Notostraca
Родина Щитні — Triopsidae

Природоохоронний статус
Вразливий.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла дорослого рачка 15–35 мм. Тіло зверху покрите дво-
схилим панциром буро-зеленого кольору. На відміну від схожого 
за будовою літнього щитня має велику пластинку витягнутої 
овальної форми між хвостовими нитками.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид має великий ареал, який охоплює Європу, Малу Азію і Пів-
нічну Африку. На території Україні виявлений у Харківській, 
Київській, Одеській, Житомирській та Тернопільській областях. 
У Харківській області перебуває у басейні Сіверського Дінця, 
де був знайдений у Зміївському районі в заплаві головного русла 
біля с. Гайдари, в озері Горілому в урочищі «Горіла Долина» 
та заплаві річки Уди біля с. Васищеве; також трапляється у заплаві 
річки Оскіл біля смт Дворічна у Дворічанському районі.

Чисельність 
У деяких водоймах чисельність може бути значною.

Місця перебування
Трапляється як у постійних, так і в тимчасових заплавних водоймах 

усіх типів, а також у весняних лісових тимчасових водоймах і калю-
жах уздовж доріг. 

Особливості біології 
Характеризується нерегулярним розвитком популяції в різні роки. 
Трапляється з середини квітня до середини червня.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення водойм у зв’язку із сільськогосподарською діяльністю, 
зміна гідрологічних умов, урбанізація.

Заходи охорони
Збереження біотопів. Створення природних резерватів у місцях 
існування.

Джерела інформації 
Шкорбатов, 1950; Сидоровский и др., 2010; Сидоровский, 2012.

Автор: С. А. Сідоровський
Фото: © С. А. Сідоровський
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ЩИТЕНЬ ЛІТНІЙ 
Triops cancriformis Bosc, 1801
Щитень летний
Клас Зяброногі раки — Branchiopoda
Ряд Щитні — Notostraca
Родина Щитні — Triopsidae

Природоохоронний статус
Вразливий.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла дорослого рачка 15–45 мм. Тіло зверху покрите дво-
схилим панциром зеленувато-сірого кольору. Від подібного за бу-
довою весняного щитня Lepidurus apus відрізняється відсутністю 
великої пластинки витягнутої овальної форми між фурковими гіл-
ками. Задній край щита має напівкруглу виїмку, що залишає не-
покритою задню частину членистого черевця з двома хвостовими 
нитками. На верхній стороні щита є пара фасеткових очей. Має 
до 60 пар кінцівок, що використовуються для руху, дихання та зби-
рання їжі.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид з великим ареалом, основна частина якого припадає на Євро-
пу, Малу Азію, Північну Африку. На території Україні вид виявле-
ний у Харківській, Київській, Одеській, Житомирській та Терно-
пільській областях. У Харківській області вид знайдено у басейні 
Сіверського Дінця біля с. Нижній Бишкин та с. Гайдари у Зміїв-
ському районі.

Чисельність 
У деяких водоймах чисельність може бути значною.

Місця перебування
Тимчасові та постійні водойми.

Особливості біології 
Живиться гниючими органічними залишками, рослинами і дріб-
ними тваринами. Самиці виношують яйця в яйцевих мішках на 
11-й парі грудних ніжок і відкладають їх на дно водойми. Яйця 
можуть переносити високі і низькі температури протягом кількох 
років. Самці трапляються значно рідше самиць.

Основні чинники зниження чисельності 
Знищення водойм у зв’язку із сільськогосподарською діяльністю, 
зміна гідрологічних умов, урбанізація.

Заходи охорони
Збереження біотопів. Створення природних резерватів для охорони 
природних комплексів, до яких входить вид.

Джерела інформації
Шкорбатов, 1950; Сидоровский и др., 2010; Сидоровский, 2012.

Автор: С. А. Сідоровський
Фото: © С. А. Сідоровський
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ЛІНКЕЙ КОРОТКОХВОСТИЙ
Lynceus brachyurus Müller, 1776
Линкей короткохвостый
Клас Зяброногі раки — Branchiopoda
Ряд Диплостраки — Diplostraca
Родина Лінцеїди — Lynceidae

Природоохоронний статус
Вразливий.

Морфологічна характеристика 
Тіло сховано в кулясту двостулкову черепашку, що не має смуг 
приросту; довжина черепашки 1,75–5,0 мм, висота — 1,5–44 мм. 
Грудний та черевний відділи тіла несуть 10 пар кінцівок.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений в тимчасових водоймах Євразії та Північної Амери-
ки — від степової зони до Заполяр’я. На території України вияв-
лений тільки у Харківській області, де трапляється у басейні Сі-
верського Дінця в заплаві головного русла біля с. Гайдари, в озері 
Горілому в урочищі «Горіла Долина» (Зміївський район) та в за-
плаві річки Уди у смт Бабаї (Харківський район).

Чисельність
У деяких водоймах чисельність може бути значною.

Місця перебування
Весняні прісні калюжі й постійні мезо- та полігалінні ставки.

Особливості біології 
Зазвичай плаває спиною догори, розкривши стулки черепашки, 
зрідка опускається на дно. Живиться головним чином планктоном. 

Основні чинники зниження чисельності
Знищення водойм у зв’язку із сільськогосподарською діяльністю, 
зміна гідрологічних умов, урбанізація.

Заходи охорони
Збереження біотопів. Створення природних резерватів для охорони 
природних комплексів, куди входить вид. 

Джерела інформації
Шкорбатов, 1950; Сидоровский и др., 2010; Сидоровский, 2012.

Автор: С. А. Сідоровський
Фото: © С. А. Сідоровський
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ЦИЗИКУС ЧОТИРИВУСИЙ
Cyzicus tetracerus (Krynicki, 1830)
Цизикус четырёхусый
Клас Зяброногі раки — Branchiopoda
Ряд Диплостраки — Diplostraca
Родина Цизициди — Cyzicidae

Природоохоронний статус
Вразливий.

Морфологічна характеристика
Тіло міститься в овальній двостулковій черепашці, завдовжки 
6,5–16 мм, на якій помітні смуги приросту.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у тимчасових водоймах Євразії та Північної Америки — 
від тундри до степової зони. На території України виявлений тіль-
ки у Харківській області, де трапляється біля смт Комсомольське 
(Зміївський район) на території урочища «Горіла Долина» на тре-
тій терасі головного русла Сіверського Дінця.

Чисельність 
На зазначеній території чисельність сягає кількох сотень особин 
на 1 м2.

Місця перебування
Живе у весняних прісних калюжах та мезо- і полігалінних водоймах. 

Особливості біології
Трапляється з квітня по червень. Популяція складається з самців 
і самиць, але переважають самиці, що свідчить про здатність 
до партеногенезу.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення водойм у зв’язку із сільськогосподарською діяльністю, 
зміна гідрологічних умов, урбанізація.

Заходи охорони
Збереження біотопів. Створення природних резерватів для охорони 
природних комплексів, куди входить вид. Пасивно охороняється 
на території національного природного парку «Гомільшанські ліси».

Джерела інформації
Шкорбатов, 1950; Сидоровский и др., 2010; Сидоровский, 2012.

Автор: С. А. Сідоровський
Фото: © С. А. Сідоровський
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ГЕМІДІАПТОМ РИЛОВА
Hemidiaptomus rylowi Charin, 1929
Гемидиаптом Рылова
Клас Щелепоногі — Maxillopoda
Ряд Каляноїди — Calanoida
Родина Діаптоміди — Diaptomidae

Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до Червоної книги України (зникаючий).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла близько 5–7 мм. Третій сегмент антенули самця має 
пальцеподібний виріст. Проксимальна частина внутрішнього краю 
базиподиту п’ятої пари торакальних ніг самця з округлим кутику-
лярним виростом. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у степовій зоні Східної Європи — Росії (Воронезька, 
Волгоградська, та Саратовська області) і Молдови. На території 
України виявлений тільки у Харківській області, де трапляється 
у басейні Сіверського Дінця в озері Горіле (урочище «Горіла До-
лина») у Зміївському районі.

Чисельність
Щільність популяції виду в озері Горіле велика — 15–26 особин на 1 м3.

Місця перебування
Весняні снігові калюжі та невеликі прісні водойми.

Особливості біології
Один з рідкісних видів родини діаптомід, що пристосувалися 
до життя в пересихаючих водоймах. Рослиноїдний фільтратор. 

Розмноження моноциклічне. Трапляється разом із близьким ви-
дом гемідіаптомом угорським. Період спокою (під час висихан-
ня водойм) — на стадії бластули в яйці. Не витримує конкурен-
ції з річковими видами діаптомід. 

Основні чинники зниження чисельності
Антропогенний прес: трансформація ландшафту, забруднення, 
зни щення біотопів під час оранки полів.

Заходи охорони
Збереження біотопів. Створення природних резерватів для ком-
плексної охорони угруповань, до яких входить вид.

Джерела інформації
Сидоровский, 2012.

Автор: С. А. Сідоровський 
Фото: © С. А. Сідоровський
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ГЕМІДІАПТОМ УГОРСЬКИЙ
Hemidiaptomus hungaricus Kiefer, 1933
Гемидиаптом венгерский
Клас Щелепоногі — Maxillopoda
Ряд Каляноїди — Calanoida
Родина Діаптоміди — Diaptomidae

Природоохоронний статус
Зникаючий.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла близько 5–7 мм. Третій сегмент антенули самця має 
пальцеподібний виріст.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у степовій зоні Східної Європи — Росії (Воронезька, 
Волгоградська та Саратовська області) і Молдови. На території 
України виявлений у Харківській та Вінницькій областях. У Хар-
ківській області знайдений у басейні Сіверського Дінця в озері Го-
ріле (урочище «Горіла Долина») у Зміївському районі.

Чисельність
Чисельність виду в озері Горіле сягає 15–26 особин на 1 м3.

Місця перебування
Весняні снігові калюжі. 

Особливості біології 
Один з рідкісних видів родини діаптомід, що пристосувалися 
до життя в пересихаючих водоймах. Рослиноїдний фільтратор. 
Розмноження моноциклічне. Період спокою (під час висихання во-
дойм) — на стадії бластули в яйці. 

Основні чинники зниження чисельності
Антропогенний прес — трансформація ландшафту, забруднення, 
знищення біотопів під час оранки полів.

Заходи охорони
Збереження біотопів. Створення природних резерватів для ком-
плексної охорони угруповань, до яких входить вид.

Джерела інформації
Сидоровский, 2011.

Автор: С. А. Сідоровський
Фото: © С. А. Сідоровський
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ГМЕЛІНА МАЛА 
Gmelina pusilla G. O. Sars, 1896
Гмелина малая
Клас Вищі ракоподібні — Malacostraca
Ряд Бокоплави — Amphipoda
Родина Бокоплавові — Gammaridae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 3–8 мм. Додатковий джгутик першої антени одно-
члениковий, тіло гладеньке, без гребенів або горбів.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Понто-Каспійському басейні. На території Укра-
їни трапляється у пониззях Дунаю (зокрема в озері Катлабух), 
Дністра, Дніпра, Південного Бугу, а також у Дністровському 
і Дніпровсько-Бузькому лиманах. Акліматизований у Кахов-
ському водосховищі, водоймах Інгулецької зрошувально-обвод-
нювальної системи й у каналах Сіверський Донець — Донбас, 
Дніпро — Кривий Ріг та Північно-Кримському каналі. Водить-
ся також у пониззі Дону, Міуському лимані Азовського моря 
й у Каспійському морі. У Харківській області трапляється у ба-
сейні Сіверського Дінця у головному руслі поблизу с. Гайдари 
(Зміївський район), річці Оскіл поблизу с. Лужки (Дворічан-
ський район) та в Печенізькому водосховищі поблизу с. Мартове 
(Печенізький район).

Чисельність 
Невелика чисельність — до 5–6 особин на 1 м2 дна.

Місця перебування 
Солонуваті і прісні водойми (дельти річок і лимани), переважно 
на мулисто-піщаних ґрунтах.

Особливості біології 
Евритермний, оксифільний вид. Населяє прісноводні та солону-
ватоводні ділянки лиманів і пониззя річок. Поодинокі особини 
мігрують у більш осолонені ділянки дельт річок. Заселяє мулисто-
піщані біотопи.

Причини зміни чисельності
Знищення водойм у зв’язку із сільськогосподарським розвитком, 
зміна гідрологічних умов, урбанізація, забруднення водойм.

Заходи охорони
Збереження біотопів. Створення природних резерватів для комп-
лексної охорони угруповань, до яких входить вид. З метою акліма-
тизації проводилося розмноження у неволі.

Джерела інформації
Сидоровский, 2011.

Автор: С. А. Сідоровський
Фото: © С. А. Сідоровський
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ЕРЕЗУС ЧОРНИЙ
Eresus kollari Rossi, 1846
Эрезуc чёрный
Клас Павукоподібні — Arachnida
Ряд Павуки — Araneae
Родина Ерезіди — Eresidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла самки 9–16, самця 8–11 мм. Забарвлення самки чор-
не, самець відрізняється оранжево-червоним черевцем з чотирма 
чорними плямами і двома крапками. Головна частина головогру-
дей значно підіймається над грудною, зверху виглядає квадратною, 
збоку куполоподібною.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Транспалеарктичний суббореальний вид, в Україні розповсюджений 
у степовій та лісостеповій зонах. У Харківській області знайдений 
у Великобурлуцькому, Дворічанському та Харківському районах.

Чисельність
Локальні нечисленні популяції.

Місця перебування
Схили степових балок південної експозиції, крейдяні відслонен-
ня. У період розмноження самці трапляються на орних землях 
та сухих луках.

Особливості біології
Павук живе в павутинній трубці, зануреній у землю або під каміння. 

Джерела інформації
Кириленко, Леготай, 1981; Полчанинова, 2009.

Автор: Н. Ю. Полчанінова
Фото: самця — © М. М. Ковблюк, 
самки — © М. М. Бескаравайний

♂

Над входом трубка розширюється в полог, який функціонує як ло-
вильна сітка. Самка не залишає сховища; самця можна побачити 
на поверхні ґрунту навесні та восени в період розмноження.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення типових місцеперебувань.

Заходи охорони
Вид пасивно охороняється на території національного природного 
парку «Дворічанський». Для збереження виду необхідна заборона 
розорювання та залісення степових схилів.

♀
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МУСТЕЛІКОЗА ПОЛОВИНЧАСТА
Mustelicosa dimidiata (Thorell, 1875)
Мустеликоза половинчатая
Клас Павукоподібні — Arachnida
Ряд Павуки — Araneae
Родина Павуки-вовки — Lycosidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Cамець 8–10 мм, самка 13–15 мм. Стернум, тазики ніг та вентраль-
на частина черевця перед епігастральною щілиною чорні, решта 
черевця сіро-коричнева.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Центральноєвразійський суббореальний вид, в Україні розповсю-
джений мозаїчно в центральних, східних та південних областях. 
За сучасними даними західна межа ареалу проходить по Лівобе-
режній Україні та Криму. У Харківській області знайдений тільки 
у Печенізькому районі.

Чисельність
Локальні нечисленні популяції.

Місця перебування
Мешкає у степових, пустельних та напівпустельних біотопах. 
В Україні знайдений у відкритих трав’янистих угрупованнях на пі-
щаному ґрунті (піщані степи, луки, на півдні — солончаки).

Особливості біології
Трапляється з червня по вересень. Будує нірки.

Джерела інформації
Полчанинова, 2009; Марусик, Ковблюк, 2011.

Автор: Н. Ю. Полчанінова
Рисунок: © В. А. Тімоханов

Основні чинники зниження чисельності
Знищення природних біотопів.

Заходи охорони
Заборона залісення пісків.

♂
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ГНАФОЗА КРИМСЬКА
Gnaphosa taurica Thorell, 1875
Гнафоза крымская
Клас Павукоподібні — Arachnida
Ряд Павуки — Araneae
Родина Гнафозіди — Gnaphosidae

Джерела інформації
Гурьянова, Хоменко, 1991; Полчанинова, 2006, 2009.

Автор: Н. Ю. Полчанінова
Фото: © М. М. Цуріков

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла самки 9–16, самця 10–12 мм. Головогруди та ноги 
світло-коричневі, забарвлення черевця сірувато-коричневе. Іноді 
забарвлення темне, майже чорне.

Ареал виду та його поширення в регіоні
Cхідноєвропейсько-центральноазіатський суббореальний вид, в Укра-
їні широко розповсюджений у степовій зоні. В Лісостепу трапля-
ється мозаїчно, у Харківській області знайдений тільки у Дворі-
чанському районі.

Чисельність
У Харківській області поодинокі знахідки. В степовій зоні є чис-
ленним і досить стабільним видом у цілинних степах.

Місця перебування
В степовій зоні трапляється в різних типах плакорних степів та на 
кам’янистих відслоненнях, на піщаному ґрунті виявляється рідко. 
У Харківській області знайдений тільки на крейдяних схилах.

Особливості біології
Вдень перебуває у сховищах під камінням або в тріщинах ґрунту, 

активний вночі. Самці трапляються в квітні-червні, самки — про-
тягом цілого літа до вересня.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення природних степових біотопів.

Заходи охорони
Вид пасивно охороняється на території національного природного 
парку «Дворічанський». Для збереження виду необхідна заборона 
розорювання та залісення степових схилів.

♀
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ГНАФОЗА ЖАЛОБНА
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839)
Гнафоза траурная
Клас Павукоподібні — Arachnida
Ряд Павуки — Araneae
Родина Гнафозіди — Gnaphosidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла самця 7–11 мм, самки 8–12. Забарвлення головогру-
дей червоно-коричневе або темно-коричневе, черевце сірувате.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європа, Урал, Кавказ, Казахський дрібносопковик, гори Південно-
го Сибіру. В Україні зареєстрований у Карпатах та на північному 
сході. Імовірно, через Харківську та Луганську області проходить 
південна межа ареалу на Руській рівнині. У Харківській області 
знайдений у Великобурлуцькому, Дворічанському та Шевченків-
ському районах.

Чисельність
Поодинокі знахідки.

Місця перебування
На сході України знайдений на суходільних луках, схилах та дни-
щах степових балок, у різнотравному степу та перелогах. В осно-
вній частині ареалу виявлений у різних відкритих біотопах, від 
сухих степів та вересових пустошів до вологих луків та морського 
шельфу.

Джерела інформації
Кириленко, Леготай, 1981; Heimer, Nentwig, 1991; Полчанинова, 2009; 
Ткаченко О. (2004, особисте повідомлення).

Автор: Н. Ю. Полчанінова
Фото: © Rudolf Macek

Особливості біології
Веде нічний спосіб життя, вдень ховається під камінням, корою, 
мохом. Самки та самці виявляються з квітня по жовтень.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення природних біотопів, існування виду на межі ареалу.

Заходи охорони
Вид пасивно охороняється на території національного природного 
парку «Дворічанський» та регіонального ландшафтного парку 
«Великобурлуцький степ». Необхідна заборона розорювання та залі-
сення степових балок.

♀
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КЗІСТІКУС МОНГОЛЬСЬКИЙ
Xysticus mongolicus Schenkel, 1863
Кзистикус монгольский
Клас Павукоподібні — Arachnida
Ряд Павуки — Araneae
Родина Павуки-бокоходи — Thomisidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Самці 4–5 мм, самки до 8 мм. Забарвлення є типовим для роду, 
на черевці добре видно чорні з білим смужки, які йдуть поперек 
серединної світлої та темних бокових смуг.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Східноєвропейсько-Центральноєвразійський суббореальний вид, 
розповсюджений від Угорщини до Північно-Східного Китаю. В Укра-
їні знайдений у Харківській та Херсонській областях.

Чисельність
Локальні нечисленні популяції.

Місця перебування
Піщаний степ. На півдні України знайдений у приморському степу, 
в основній частині ареалу широко розповсюджений у відкритих 
трав’янистих угрупованнях, у тому числі в агроценозах.

Особливості біології
Трапляються з кінця червня по жовтень. Мешкає в трав’янистій 
рослинності та на ґрунті.

Джерела інформації
Полчанинова, 2009; Ткаченко О., Пономарьов О. (2004 і 2012, осо-
бисті повідомлення).

Автор: Н. Ю. Полчанінова
Рисунок: © В. А. Тімоханов

Основні чинники зниження чисельності
Знищення природних біотопів, знаходження виду на межі ареалу.

Заходи охорони
Заборона випалювання рослинності та залісення пісків.

♂
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Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла самця 5–6 см, самки — 7–8 см. Головогруди та черев-
це коричневі або червоно-коричневі з парою білих поздовжніх 
смуг, боки черевця коричнево-жовті. У самця смуги можуть бути 
редукованими до білих плям.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європейсько-сибірський суббореальний вид, північна межа ареа-
лу проходить близько 50° півн. ш. У Харківській області знайдений 
тільки у Печенізькому районі.

Чисельність
Поодинокі знахідки. На півдні України є численним.

Місця перебування
Сухі степи та луки. В європейській частині ареалу зв’язаний з пі-
щаними ґрунтами, знайдений на річкових терасах, солончаках 
та морському узбережжі.

Особливості біології
Трапляється з травня по вересень на трав’янистій рослинності.

ІЛЕНУС ПРИКРАШЕНИЙ
Yllenus vittatus Thorell, 1875
Илленус украшенный
Клас Павукоподібні — Arachnida
Ряд Павуки — Araneae
Родина Павуки-скакунці — Salticidae

Джерела інформації
Logunov, Marusik, 2003; Полчанинова, 2009.

Автор: Н. Ю. Полчанінова
Фото: © Rudolf Macek

Основні чинники зниження чисельності
Знищення природних біотопів, існування на межі ареалу.

Заходи охорони
Заборона випалювання рослинності та залісення пісків.

♀
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МУХОЛОВКА ЗВИЧАЙНА
Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758)
Мухоловка обыкновенная
Клас Губоногі — Chilopoda
Ряд Скутигери — Scutigeromorpha
Родина Скутигери — Scutigeridae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (зникаючий).

Морфологічна характеристика
Тіло видовжене, завдовжки 2,5–5 см, складається з 7 члени-
ків. Ніг — 15 пар; довжина ніг збільшується в напрямку від 
голови до задньої частини тіла. У самиць остання пара ніг 
в два рази довша за тіло. На голові одна пара довгих антен. 
Забарвлення від сіро-жовтого до буро-оливкового кольору 
з трьома поздовжніми темними смугами; ноги поперечно по-
смуговані.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Природний ареал охоплює Південну Європу, Північну Африку 
та Близький Схід. Завезена і прижилася в Північній і Півден-
ній Америці (від Канади до Аргентини та Чилі). Була знайдена 
також у Південній Африці, Австралії, Новій Зеландії, Індії 
та Південній Кореї. В Україні у природних умовах трапляється 
у Гірському Криму. Зараз поширилась майже по всій території 
України. У Харкові — звичайна синантропна багатоніжка.

Чисельність
У межах мікропопуляцій вид може бути звичайним.

Місця перебування
Скутигери у природі живуть під деревами, в опалому листі. Оселив-
шись у будинку, тварини вибирають для проживання вологі місця: 
ванну кімнату, приміщення в цокольному поверсі або підвал.

Особливості біології
Скутигера — тварина хижа, полює на мух, тарганів, термітів, па-
вуків, бліх, молей та інших дрібних членистоногих. Вона вбиває 
свою здобич шляхом уприскування отрути, а потім з’їдає. Активна 
і вдень, і вночі. У порівнянні з іншими багатоніжками переміщу-
ється дуже швидко, до 40 см в секунду. Укус скутигери, що трапля-
ється дуже рідко, для людини безпечний. Тривалість життя до 
3–7 років.

Основні чинники зниження чисельності
Чисельність виду має тенденцію до збільшення.

Заходи охорони
Не запроваджувалися, оскільки вид в умовах області є синантроп-
ним. Є сенс у организації охорони природних місць перебування 
у Гірському Криму.

Джерела інформації
Таращук, 2009.

Автор: О. Ф. Бартєнєв
Фото: © В. В. Терехова
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Природоохоронний статус
Невизначений.

Морфологічна характеристика
Розміри імаго: довжина тіла 44–50 мм, довжина черевця 34–39 мм, 
довжина заднього крила 22–26 мм. Тіло зверху цілком металево-
зелене. На грудях збоку відмітка у вигляді шпори. У самців анальні 
придатки світлі, нижній анальний придаток має тонкий загостре-
ний кінчик, круто загнутий вгору. У самиць нижня частина яйце-
клада має 6–9 зубчиків. Крила прозорі.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південна і Південно-Східна Європа, Мала Азія, Кавказ. В Україні 
дуже локально поширений в південних, південно-східних областях 
і в Криму (звідки описаний). У Харківській області перебуває 
на межі ареалу; відома єдина знахідка кількох екземплярів імаго 
у Зачепилівському районі в загальнозоологічному заказнику 
«Руський Орчик» у 2011 році.

Чисельність
Недостатньо даних; ймовірно, низька.

Місця перебування
Стоячі або слабо проточні водойми, оточені деревами, що стоять 
біля самої води.

ЛЮТКА ДРІБНОЗУБЧАСТА
Chalcolestes parvidens (Artobolevsky, 1929)
Лютка мелкозубая 
Клас Комахи — Insecta
Ряд Бабки — Odonata
Родина Лютки — Lestidae

Особливості біології
У Харківській області імаго зареєстровані у вересні; за літератур-
ними даними, літ з кінця липня по жовтень. Імаго часто сидять се-
ред гілок дерев і кущів, іноді далеко від води. Самиці відкладають 
яйця в гілки дерев, що нависають над водою (після вилуплення 
личинки падають у воду). Бабки живляться літаючими комахами.

Основні чинники зниження чисельності
Ймовірно, погіршення стану біотопів як наслідок господарської 
діяльності (забруднення озер і ставків, порушення природної на-
вколоводної рослинності).

Заходи охорони
Пасивно охороняється в загальнозоологічному заказнику «Русь-
кий Орчик». Для збереження виду потрібні пошук та моніторинг 
локальних популяцій, створення природних резерватів для охоро-
ни місць перебування виду.

Джерела інформації
Горб та ін., 2000; Dijkstra, 2006; Скворцов, 2010; Каролінський Є., 
Слуцький К., Слуцький О. (2011, особисті повідомлення).

Автор: Є. О. Каролінський
Фото: © Є. О. Каролінський
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Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Розміри імаго: довжина тіла 31–35 мм, довжина черевця 21–24 мм, 
довжина заднього крила 16–22 мм. Зовнішній вигляд імаго типо-
вий для роду в цілому: самці блакитні з чорним малюнком, самиці 
зелені з чорним малюнком. Очі знизу зелені. Задній край пере-
дньоспинки головним чином світлий, трикутний (утворює тупий 
кут). Крила прозорі.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Помірний пояс Палеарктики. В Україні поширений переважно 
в лісовій зоні (де звичайний); південніше стає доволі рідкісним 
і локальним. У Харківській області перебуває на межі ареалу; 
за сучасними даними, зареєстрований лише в Краснокутському ра-
йоні на боровій терасі лівого берега річки Мерли.

Чисельність
Вид досить локальний; чисельність, як правило, невисока, але 
за сприятливих умов у деяких локальних популяціях може бути 
звичайним. Чисельність в останні роки стабільна.

Місця перебування
Болотисті оліготрофні лісові водойми з кислою водою.

Особливості біології
Літ імаго з середини травня по червень. Самці зазвичай літають 
над або серед прибережної рослинності. Самиці відкладають яйця 
на водну рослинність, як правило, в тандемі із самцем. Живляться 
дрібними літаючими комахами.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів унаслідок господарської діяльності 
(осушення та забруднення лісових боліт і озер, знищення прибе-
режної рослинності) і, можливо, кліматичних змін (аридизація).

Заходи охорони
Пасивно охороняється на території національного природного пар-
ку «Слобожанський». Для збереження виду доцільними є заборона 
осушення та забруднення лісових боліт і озер, а також недопу-
щення знищення прибережної рослинності.

СТРІЛКА СПИСОНОСНА
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)
Стрелка копьеносная
Клас Комахи — Insecta
Ряд Бабки — Odonata
Родина Стрілки — Coenagrionidae

Джерела інформації
Иванов, 1876; Ярошевский, 1881; Захаренко, 1954; Горб та ін., 2000; 
Dijkstra, 2006; Скворцов, 2010; Каролінський Є., Слуцький К., 
Слуцький О. (2011–2012, особисті повідомлення).

Автор: Є. О. Каролінський
Фото: © Є. О. Каролінський
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Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Європейського червоного списку (NT).

Морфологічна характеристика
Розміри імаго: довжина тіла 24–26 мм, довжина черевця 19–23 мм, 
довжина заднього крила 11–16 мм. Забарвлення тіла металево-зе-
лене зверху і блакитне (у самців і андроморфних самиць) або жовте 
(у гіноморфних самиць) знизу і на кінчику черевця. Крила прозорі.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Помірний пояс Палеарктики. В Україні переважно в лісовій зоні; 
скрізь дуже локальний. У Харківській області — на межі ареалу. 
Зареєстрований лише у Краснокутському районі; вид реєструвався 
у 1950–1960 роки і, після тривалої перерви, у 2012 році.

Чисельність
Вид надзвичайно локальний; площа локальних місць перебування 
може досягати всього лише декількох квадратних метрів. У межах 
цих мікропопуляцій вид може бути звичайним.

Місця перебування
Верхові болота і заболочені або мілководні околиці оліготрофних 
лісових озер, порослі середньої густоти заростями вузьколистих 
осок (досить густими, щоб давати укриття, і разом з тим не надто 
густими, щоб не ускладнювати політ між рослинами).

НЕГАЛЕНІЯ КРАСИВА
Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840)
Нехаленния красивая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Бабки — Odonata
Родина Стрілки — Coenagrionidae

Особливості біології
Літ імаго в червні. Імаго веде потайний спосіб життя серед осоки, 
лише іноді перелітаючи від куртини до куртини. Політ слабкий. 
Живиться дрібними літаючими комахами.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів внаслідок господарської діяльності 
(осушення та забруднення лісових боліт і озер, руйнування зарос-
тей осоки, де живе вид) і, можливо, кліматичних змін (аридизація).

Заходи охорони
Пасивно охороняється на території національного природного пар-
ку «Слобожанський». Для збереження виду необхідні моніторинг 
стану відомих і пошук нових локальних популяцій, а також заборо-
на осушення та забруднення лісових боліт і озер, заборона руйну-
вання заростей осоки, придатних для існування виду.

Джерела інформації
Медведев, 1963; Горб та ін., 2000; Dijkstra, 2006; Скворцов, 2010; 
Каролінський Є., Слуцький К., Слуцький О. (2012, особисті по-
відомлення).

Автор: Є. О. Каролінський
Фото: © Є. О. Каролінський
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Природоохоронний статус
Відносно благополучний. Занесений до Червоної книги України 
(вразливий).

Морфологічна характеристика
Розміри імаго: довжина тіла 66–84 мм, довжина черевця 50–61 мм, 
довжина заднього крила 45–52 мм. Груди зелені. Черевце блакит-
но-синє (у молодих особин і самиць може бути зеленим або бла-
китно-зеленим) з поздовжньою темною смугою. Крила прозорі, 
іноді з димчастим затемненням. Основа перетиночки біла, вер-
шина сіра. У самців нижній анальний придаток складає близько 
третини довжини верхніх анальних придатків, його довжина біль-
ша за ширину, кінці верхніх анальних придатків заокруглені. У са-
миць потиличний трикутник без придатків.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Середня і Південна Європа (на схід до Південного Уралу), Африка, 
Близький Схід, Середня Азія, Північна Індія. В Україні повсюдно. 
У Харківській області по всій території.

Чисельність
Зазвичай не дуже висока; найчастіше імаго зустрічається пооди-
нокими особинами, лише іноді буває численним. Чисельність 
в останні роки стабільна.

Місця перебування
Стоячі або заболочені водойми різних типів, як правило, з добре 
розвиненою водною і прибережною рослинністю.

Особливості біології
Літ імаго з середини травня до початку серпня. Дорослі бабки літа-
ють над поверхнею води, самці патрулюють індивідуальні ділянки. 
Молоді імаго часто зустрічаються на відстані від водойм. Сідають 
рідко. Живляться літаючими комахами. Самиці відкладають яйця 
поодинці на плаваючу у воді рослинність.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів унаслідок господарської діяльності (за-
бруднення водойм, де мешкає вид, знищення в них природної вод-
ної та навколоводної рослинності).

Заходи охорони
Пасивно охороняється на території багатьох об’єктів природно-
заповідного фонду Харківської області. Для збереження виду по-
трібно уникати промислового і побутового забруднення водойм, 
де вид мешкає, знищення в них водної та навколоводної рослинності.

ДОЗОРЕЦЬ-ІМПЕРАТОР
Anax imperator Leach, 1815
Дозорщик-император
Клас Комахи — Insecta
Ряд Бабки — Odonata
Родина Коромисла — Aeshnidae

Джерела інформації
Иванов, 1876; Ярошевский, 1881; Солодовников, 1929, 1940; За-
харенко, 1951; Горб та ін., 2000; Dijkstra, 2006; Єрмоленко, Титар, 
2009; Martynov, 2010; Скворцов, 2010; Гугля Ю., Каролінський Є., 
Мартинов О., Скобцова О., Слуцький К., Слуцький О., Фандикова М. 
(2007–2012, особисті повідомлення).

Автор: Є. О. Каролінський
Фото: © Є. О. Каролінський
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Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Розміри імаго: довжина тіла 62–75 мм, довжина черевця 46–53 мм, 
довжина заднього крила 44–51 мм. Груди фіолетово-бурі. Черев-
це зазвичай фіолетово-буре з блакитною основою або жовто-буре, 
з поздовжньою темною смугою, часто з жовтим кільцем на 2-му 
сегменті. Крила прозорі, часто з димчастим затемненням. Пере-
тиночка світло-сіра. У самців нижній анальний придаток складає 
1/6 довжини верхніх анальних придатків, його довжина менша за 
ширину, кінці верхніх анальних придатків із невеликим зубчиком 
на зовнішній стороні. У самиць потиличний трикутник із придат-
ками, по одному на кожній стороні.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Середня і південна частини Палеарктики, а також Південна і Пів-
денно-Східна Азія. В Україні, ймовірно, поширений по всій тери-
торії (окрім, можливо, північно-західних областей та високогір’я 
Карпат), але локальний. У Харківській області відомі знахідки з цен-
тральної, південної та східної її частин, переважно в степовій зоні.

Чисельність
Нечисленні знахідки. Чисельність в останні роки стабільна.

ДОЗОРЕЦЬ МАЛИЙ
Anax parthenope (Selys, 1839)
Дозорщик июльский / дозорщик малый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Бабки — Odonata
Родина Коромисла — Aeshnidae

Місця перебування
Стоячі водойми різних типів, як правило, з добре розвиненою вод-
ною і прибережною рослинністю.

Особливості біології
Літ імаго з середини травня по середину липня. Дорослі бабки 
літають над поверхнею води, самці патрулюють індивідуальні ді-
лянки. Сідають рідко. Живляться літаючими комахами. Самиці 
відкладають яйця на плаваючу у воді рослинність, часто в тандемі 
з самцем.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів як наслідок господарської діяльності 
(забруднення водойм, де мешкає вид, знищення в них природної 
водної та навколоводної рослинності).

Заходи охорони
Зареєстрований на території національних природних парків «Го-
мільшанські ліси» та «Дворічанський», а також регіонального 
ландшафтного парку «Ізюмська лука». Для збереження виду по-
трібно уникати промислового і побутового забруднення водойм, 
де мешкає вид, та знищення в них водної та навколоводної рос-
линності.

Джерела інформації
Горб та ін., 2000; Dijkstra, 2006; Каролінський, Грама, 2010; 
Martynov, 2010; Скворцов, 2010; Каролінський Є., Мартинов О., 
Слуцький К., Слуцький О. (2009–2012, особисті повідомлення).

Автор: Є. О. Каролінський
Фото: © Є. О. Каролінський
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Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до списку Бернської конвенції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Розміри імаго: довжина тіла 50–55 мм, довжина черевця 37–42 мм, 
довжина заднього крила 30–35 мм. Тіло зеленувато-жовте з чор-
ним малюнком. Очі розсунуті, блакитно-зелені (у молодих особин 
жовто-зелені). Ноги головним чином жовті. Жовті плями присутні 
на всіх сегментах черевця (окрім, можливо, останнього). Чорні лі-
нії на передній частині грудей включають в себе два жовті овали. 
Крила прозорі.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Помірний пояс Палеарктики; поширений локально. В Україні 
практично по всій території, але зустрічається локально лише в до-
линах великих річок. У Харківській області відомі сучасні знахідки 
на річках Сіверський Донець та Оскіл.

Чисельність
Нечисленні знахідки. Чисельність в останні роки стабільна.

Місця перебування
Великі річки з повільною течією; віддає перевагу евтрофним 
ділянкам без густої водної рослинності.

ДІДОК ЖОВТОНОГИЙ
Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)
Дедка желтоногий
Клас Комахи — Insecta
Ряд Бабки — Odonata
Родина Дідки — Gomphidae

Особливості біології
Стенобіонтний вид. Літ імаго з червня по вересень. Імаго ведуть 
досить скритний спосіб життя. Бабки можуть бути знайдені літа-
ючими або сидячими серед чагарників біля берегів великих річок. 
Самці патрулюють русло річки на віддаленні від берегів. Живляться 
літаючими комахами.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів як наслідок господарської діяльності 
(забруднення річок промисловими та побутовими відходами).

Заходи охорони
Зареєстрований на території національних природних парків «Го-
мільшанські ліси» та «Дворічанський», а також регіонального 
ландшафтного парку «Ізюмська лука». Для збереження виду необ-
хідна заборона промислового та побутового забруднення великих 
річок, організація природних резерватів у місцях перебування виду.

Джерела інформації
Иванов, 1876; Ярошевский, 1881; Солодовников, 1929; Горб та ін., 
2000; Dijkstra, 2006; Martynov, 2010; Скворцов, 2010; Каролінський Є., 
Мартинов О., Слуцький К., Слуцький О. (2010–2012, особисті по-
відомлення).

Автор: Є. О. Каролінський
Фото: © Є. О. Каролінський



62

ЧЛЕНИСТОНОГІ / Arthropoda
Ко

ма
хи

 —
 In

se
ct

a

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Розміри імаго: довжина тіла 50–55 мм, довжина черевця 37–44 мм, 
довжина заднього крила 34–38 мм. Тіло металево-зелене, очі зеле-
ні (у молодих імаго бурі). З боків лоба жовті плями, з’єднані майже 
безперервною жовтою смугою. Крила прозорі. У самиць дуже до-
вга перпендикулярна до тіла генітальна пластинка.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Помірний пояс Палеарктики. В Україні переважно в лісовій і на 
півночі лісостепової зони; як правило, нечисленний або рідкісний. 
У Харківській області — на межі ареалу, відомі сучасні знахідки 
з Вовчанського району та міста Харкова.

Чисельність
Нечисленні знахідки. Чисельність в останні роки стабільна.

Місця перебування
Стоячі або слабопроточні водойми, як правило, оточені лісом і за-
тінені деревами, з багатою водною рослинністю.

Особливості біології
Літ імаго в червні-липні. Самці патрулюють береги водойм, зазвичай 

ЗЕЛЕНОТІЛКА МЕТАЛЕВА
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)
Зеленотелка металлическая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Бабки — Odonata
Родина Бабки металеві — Corduliidae

літаючи в тіні дерев. Імаго сідають високо в кронах дерев. Жив-
ляться дрібними літаючими комахами. Самиці відкладають яйця 
на краю водойми у воду, мох або м’який ґрунт, як правило без су-
проводу самцем.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів унаслідок господарської діяльності (за-
бруднення водойм промисловими та побутовими відходами, осу-
шення, знищення природної водної та навколоводної рослинності).

Заходи охорони
Для збереження виду необхідне виявлення локальних популяцій 
виду в області та їх моніторинг, організація природних резерватів 
у місцях перебування виду, боротьба із забрудненням лісових 
водойм та знищенням природної водної та навколоводної рослин-
ності.

Джерела інформації
Иванов, 1876; Ярошевский, 1881; Синица, 1929; Солодовников, 1929; 
Горб та ін., 2000; Dijkstra, 2006; Martynov, 2010; Скворцов, 2010; 
Каролінський Є., Слуцький К., Слуцький О. (2009–2011, особисті 
повідомлення).

Автор: Є. О. Каролінський
Фото: © Є. О. Каролінський
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Природоохоронний статус
Вразливий.

Морфологічна характеристика
Розміри імаго: довжина тіла 31–38 мм, довжина черевця 23–28 мм, 
довжина заднього крила 27–31 мм. Тіло чорне з червонуватими 
смугами на грудях зверху і червоними плямами на перших семи 
тергітах черевця. У молодих імаго червоний колір заміщений жов-
тим. Лоб і наличник білі. Крила прозорі, крім невеликих темних 
ділянок біля їх основи. У самиць виступи на генітальній пластинці 
малопомітні.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Помірний пояс Палеарктики від Західної Європи до Сибіру. В Укра-
їні переважно в лісовій зоні; локальний вид. У Харківській області — 
на межі ареалу; зареєстрований лише в Краснокутському районі 
(дані 2009–2011 років). 

Чисельність
Нечисленні знахідки. Чисельність в останні роки знижується.

Місця перебування
Стоячі неглибокі лісові водойми з кислою водою без густої водної 
рослинності.

БІЛОНОСКА ЧЕРВОНУВАТА
Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758)
Белоноска красноватая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Бабки — Odonata
Родина Бабки справжні — Libellulidae

Особливості біології
Літ імаго з середини травня по середину червня. Дорослі бабки 
літають над поверхнею води характерним хаотичним польотом. 
Молоді імаго часто зустрічаються на відстані від водойм. Сідають 
на навколоводну рослинність і на ґрунт. Живляться дрібними літа-
ючими комахами. Самиці відкладають яйця поодинці або в супро-
воді літаючого неподалік самця.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів як наслідок господарської діяльності 
(осушення та забруднення лісових боліт і озер, знищення навколо-
водної рослинності) та кліматичних змін (аридизація).

Заходи охорони
Пасивно охороняється на території національного природного парку 
«Слобожанський». Для збереження виду доцільними є заборона 
осушення та забруднення лісових боліт і озер, недопущення зни-
щення в них природної навколоводної рослинності.

Джерела інформації
Горб та ін., 2000; Dijkstra, 2006; Каролінський, Грама, 2010; Сквор-
цов, 2010; Каролінський Є., Слуцький К., Слуцький О. (2009–2011, 
особисті повідомлення).

Автор: Є. О. Каролінський
Фото: © Є. О. Каролінський
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Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до списку Бернської конвенції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Розміри імаго: довжина тіла 32–39 мм, довжина черевця 23–27 мм, 
довжина заднього крила 30–33 мм. Тіло чорне з червонуватими 
смугами на грудях зверху і червонувато-бурими плямами на пер-
ших шести тергітах черевця; на сьомому тергіті пляма яскраво-
жовта. У молодих імаго червоний колір заміщений жовтим. Лоб 
і наличник білі. Крила прозорі, крім невеликих темних ділянок 
біля їх основи. У самиць виступи на генітальній пластинці великі.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Помірний пояс Палеарктики від Західної Європи до Сибіру. В Укра-
їні переважно в лісовій зоні; в Лісостепу дуже локальний. У Хар-
ківській області — на межі ареалу. За сучасними даними, заре-
єстрований лише в Краснокутському районі.

Чисельність
У межах локальних популяцій досить звичайний. Чисельність 
в останні роки стабільна.

Місця перебування
Різноманітні стоячі лісові водойми.

Особливості біології
Літ імаго з кінця травня до початку липня. Дорослі бабки літають 
над поверхнею води, самці охороняють індивідуальні ділянки. Мо-
лоді імаго часто зустрічаються на відстані від водойм. Сідають на 
навколоводну рослинність. Живляться дрібними літаючими кома-
хами. Самиці відкладають яйця поодинці або в супроводі літаючого 
неподалік самця.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів через господарську діяльність (осу-
шення та забруднення лісових боліт і озер, знищення навколовод-
ної рослинності) і, можливо, кліматичних змін (аридизація).

Заходи охорони
Пасивно охороняється на території національного природного парку 
«Слобожанський». Для збереження виду доцільними є заборона 
осушення та забруднення лісових боліт і озер, недопущення зни-
щення навколоводної рослинності.

БІЛОНОСКА БОЛОТНА
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
Белоноска болотная
Клас Комахи — Insecta
Ряд Бабки — Odonata
Родина Бабки справжні — Libellulidae

Джерела інформації
Иванов, 1876; Ярошевский, 1881; Горб та ін., 2000; Dijkstra, 2006; 
Martynov, 2010; Скворцов, 2010; Каролінський Є., Слуцький К., 
Слуцький О. (2009–2012, особисті повідомлення).

Автор: Є. О. Каролінський
Фото: © Є. О. Каролінський
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Природоохоронний статус
Невизначений. Занесений до Європейського червоного списку (VU).

Морфологічна характеристика
Розміри імаго: довжина тіла 29–34 мм, довжина черевця 20–24 мм, 
довжина заднього крила 24–28 мм. Черевце валькувате, у самців 
помаранчево-червоне, у самиць і молодих самців жовте, з парними 
чорними краплеподібними мітками на краях 4–7-го тергітів. Ноги 
чорні. Крила прозорі.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Помірний пояс Палеарктики; поширений локально. В Україні 
за сучасними даними відомий із західних, південно-західних і пів-
нічно-східних областей. У Харківській області відома єдина зна-
хідка самця в Ізюмському районі 30 серпня 2010 року.

Чисельність
Відомий за єдиною знахідкою.

Місця перебування
За літературними даними — різні типи стоячих і заболочених во-
дойм. У Харківській області був знайдений у степовій зоні біля 
ставка із добре розвиненою водною рослинністю в його прибереж-
ному поясі.

ТОНКОЧЕРЕВЕЦЬ СПЛЮЩЕНИЙ
Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841)
Сжатобрюх уплощённый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Бабки — Odonata
Родина Бабки справжні — Libellulidae

Особливості біології
За літературними даними літ імаго з липня по жовтень. Політ від-
носно повільний. Дорослі бабки зазвичай сидять на присаді поблизу 
води, звідки роблять короткі мисливські вильоти за літаючими 
комахами. Самиці відкладають яйця на краю водойми у воду, ґрунт 
або на рослинність, як правило в тандемі з самцем.

Основні чинники зниження чисельності
Невідомі.

Заходи охорони
Необхідно виявлення локальних популяцій виду в області та їх 
моніторинг; в разі їх знаходження доцільним є створення там при-
родних резерватів для охорони місць перебування виду.

Джерела інформації
Горб та ін., 2000; Dijkstra, 2006; Каролінський, Грама, 2010; Сквор-
цов, 2010.

Автор: Є. О. Каролінський
Фото: © О. І. Слуцький
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Природоохоронний статус
Вразливий.

Морфологічна характеристика
Розміри імаго: довжина тіла 29–34 мм, довжина черевця 18–26 мм, 
довжина заднього крила 22–30 мм. Тіло у самців в основному чорне, 
у самиць і молодих самців коричнево-жовте зверху і чорне знизу. 
Груди збоку жовті з широкою чорною смугою, всередині якої кілька 
жовтих плям. Ноги чорні. Крила прозорі. У самиць дуже масивна 
перпендикулярна до тіла генітальна пластинка.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Помірний пояс Палеарктики та Неарктики. В Україні переважно 
в лісовій зоні; південніше дуже локальний. У Харківській області — 
на межі ареалу; останнім часом реєструвався лише в Краснокут-
ському (дані 2009 і 2010 років; пізніше не знайдений, незважаючи 
на ретельні пошуки) і Золочівському (єдина знахідка самиці у 2012 
році) районах. Останні знахідки з околиць міста Харкова датуються 
1977 роком.

Чисельність
Нечисленні знахідки. Чисельність в останні роки знижується.

Місця перебування
Стоячі неглибокі, часто заболочені, водойми з кислою водою.

Особливості біології
Літ імаго у Харківській області реєструвався в серпні і вересні. До-
рослі бабки зазвичай сидять на присаді поблизу води, звідки ро-
блять короткі мисливські вильоти за літаючими комахами. Молоді 
імаго часто зустрічаються на відстані від водойм. Самиці відкла-
дають яйця на краю водойми у вологий мох або ґрунт, як правило 
в тандемі із самцем.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів як наслідок господарської діяльності 
(осушення та забруднення лісових боліт і озер) і кліматичних змін 
(аридизація).

Заходи охорони
Пасивно охороняється на території національного природного парку 
«Слобожанський». Для збереження виду доцільною є заборона 
порушення природного стану лісових боліт і озер та прилеглої до 
них рослинності.

ТОНКОЧЕРЕВЕЦЬ ЧОРНИЙ
Sympetrum danae (Sulzer, 1776)
Сжатобрюх чёрный
Клас Комахи — Insecta
Ряд Бабки — Odonata
Родина Бабки справжні — Libellulidae

Джерела інформації
Ярошевский, 1881; Родзянко, 1889, 1895; Горб та ін., 2000; Dijkstra, 
2006; Martynov, 2010; Скворцов, 2010; Каролінський Є., Слуцький К., 
Слуцький О. (2009–2012, особисті повідомлення).

Автор: Є. О. Каролінський
Фото: © Є. О. Каролінський
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Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Розміри імаго: довжина тіла 28–35 мм, довжина черевця 20–24 мм, 
довжина заднього крила 22–28 мм. Черевце у самців червоне, 
у самиць і молодих самців буро-жовте. Ноги чорні. Крила прозорі 
з бурою перев’язкою біля птеростигми.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Помірний пояс Палеарктики; поширений локально. В Україні 
практично по всій території, але досить локальний. У Харківській 
області досить локальний, відомі сучасні знахідки з Вовчанського, 
Лозівського, Харківського районів та міста Харкова.

Чисельність
У межах локальних популяцій звичайний, іноді в масі. Чисельність 
в останні роки стабільна.

Місця перебування
Різноманітні стоячі або слабопроточні водойми, як правило негли-
бокі, теплі і евтрофні, з багатою водною рослинністю.

Особливості біології
Літ імаго з середини липня по вересень. Політ досить слабкий, порха-

ючий. Імаго часто зустрічаються на відстані від водойм. Живляться 
дрібними літаючими комахами. Самиці відкладають яйця на краю 
водойми у воду або ґрунт, як правило в тандемі з самцем.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів унаслідок господарської діяльності 
(забруднення водойм промисловими та побутовими відходами).

Заходи охорони
Пасивно охороняється в ботанічному заказнику загальнодержа-
вного значення «Вовчанський». Для збереження виду доцільною 
є боротьба з антропогенним забрудненням прісноводних екоси-
стем, де мешкає вид.

ТОНКОЧЕРЕВЕЦЬ ПЕРЕВ’ЯЗАНИЙ
Sympetrum pedemontanum (Müller in Allioni, 1766)
Сжатобрюх перевязанный
Клас Комахи — Insecta
Ряд Бабки — Odonata
Родина Бабки справжні — Libellulidae

Джерела інформації
Родзянко, 1889, 1895; Горб та ін., 2000; Dijkstra, 2006; Титар, 2009; 
Martynov, 2010; Скворцов, 2010; Каролінський Є., Савчук В., Скоб-
цова О., Слуцький К., Слуцький О., Шеховцов А. (2003–2012, осо-
бисті повідомлення).

Автор: Є. О. Каролінський
Фото: © Є. О. Каролінський
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ВОГНІВКА ТРІСКУЧА
Psophus stridulus (Linnaeus, 1758)
Огнёвка трескучая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Прямокрилі — Orthoptera
Родина Саранові — Acrididae

Природоохоронний статус
Рідкісний вид на південній межі ареалу.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 23–40 мм. Бурі, темно-бурі або чорні. Вусики нит-
часті, удвічі коротші за тіло комахи. Передньоспинка з високим 
дугоподібним серединним кілем, який не перетинається попере-
чними борозенками. По обидва боки від кіля добре помітні загли-
бини. Самці довгокрилі, у самиць крила не досягають кінця черев-
ця. Задні крила кіноварно-червоні, шкірясті (не прозорі), з темною 
вершиною; у самців — з потовщеними через одну жилками. Задні 
гомілки бурі або чорні зі світлим паском біля основи.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Північний транспалеаркт. Північна і частково Середня Європа, 
на півдні в горах (Балкани, Грецька Македонія), Кавказ, південь 
Сибіру, Північний і Східний Казахстан, Північно-Східний Китай, 
Монголія, південь Далекого Сходу Росії, Корея. В Україні — Кар-
пати, Полісся і Лісостеп. На Харківщині між лісостеповою та сте-
повою зонами проходить південна межа ареалу виду. Відомий 
за знахідками зі Зміївського, Куп’янського (середина ХІХ століття) 
і Харківського районів (середина ХХ століття). Після довгої пере-
рви, у 2003–2012 роках знайдено невеликі популяції виду поблизу 
Мерефи, Чугуєва, Змієва, Вовчанська та Богодухова.

Чисельність
Трапляються локально, у межах популяцій можуть бути звичайними.

Місця перебування
Відкритий геобіонт, піщаний мезоксерофіл. Надає перевагу піща-
ним галявинам, узліссям та старим вирубкам соснових та мішаних 
лісів, часто поряд із водоймами.

Особливості біології
Генерація однорічна. Зимують у фазі яйця (в групах у вигляді во-
рочки). Личинки з’являються на початку травня. Дорослі особини — 
з початку липня до осені. Трапляються на узліссях соснових лісів, 
на піщаних горбах у заплавах річок, рідше — на сухих луках за-
плав, степових та остепнених ділянках надзаплавної тераси. Фіто-
фаги, живляться дводольними та злаками. Самець у польоті трі-
щить, самиця майже не літає.

Основні чинники зниження чисельності
Зникає через зміну клімату та вирубування великих ділянок старих 
соснових масивів.

Заходи охорони
Не проводилися. Рекомендовано створювати у місцях перебування 
виду ентомологічні заказники.

Джерела інформації
Ярошевский, 1879; Иванов, 1888; Якобсон, Бианки, 1905; Уваров, 1927; 
Бей-Биенко, Мищенко, 1951; Бей-Биенко, 1964; Присный, 1976, 
Вітер С. Г. (2003–2012, особисті повідомлення).

Автор: Т. І. Пушкар
Фото: © Т. І. Пушкар
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ПИЛКОХВІСТ УКРАЇНСЬКИЙ
Poecilimon ukrainicus Bey-Bienko, 1951
Пилохвост украинский
Клас Комахи — Insecta
Ряд Прямокрилі — Orthoptera
Родина Листові коники — Phaneropteridae

Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до Червоної книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла (у самиці — не враховуючи довжину яйцекладу) 
13–18 мм. Зеленого кольору з бурими цятками, у самців на верхній 
стороні черевця більш чи менш виражена темна поздовжня сму-
га. Вусики щетинкоподібні, довші за тіло, у самців — з чорними 
кільцями. Передньоспинка самиці циліндрична, у самця — з ледь 
помітно ввігнутою верхньою стороною. Короткокрилі: надкрила 
з чорною поздовжньою смужкою, у самця ледь виступають з-під 
передньоспинки, у самиці — приховані. Яйцеклад самиці короткий 
(6–6,5 мм), біля вершини сильно зазубрений, від основи зубців 
по нижньому краю прямий. Характерною ознакою самиць є неве-
личка тупокінцева складка біля основи нижньої стулки яйцекладу, 
самців — тонкі серповидні церки, сильно сплющені та розширені 
в дистальній третині, з великим гострим гачкоподібним шипом 
на вершині.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Реліктовий вид. Ареал диз’юнктивний: від Польщі, Румунії, Бол-
гарії та Молдови до західних регіонів Росії. В Україні має ви-
гляд смуг, що простягаються підвищеними елементами рельєфу 
з 47º до 50º30' півн. ш. уздовж Прута, Дністра, Південного Буга 

та Дніпра (Розточчя, Волинська, Подільська, Придніпровська, від-
роги Середньоруської височини). Знайдений у 1976 році на межі 
Дергачівського району Харківської області України та Білгород-
ської області Росії.

Чисельність
Рідкісний вид, реєструються лише поодинокі екземпляри.

Місця перебування
Надають перевагу трав’янисто-чагарниковим заростям та остепне-
ній густій рослинності на узліссях та галявинах дібров і соснових 
лісів. 

Особливості біології 
Генерація однорічна. Зимують у фазі яйця. Личинки з’являються 
в травні, дорослі особини трапляються в червні-серпні, найча-
стіше — у липні. Яйця відкладають у поздовжні щілини, які ви-
різають на стеблах трав’янистих рослин за допомогою широкого 
яйцекладу з зубчастим краєм. Фітофаги, живляться трав’янистими 
рослинами.

Основні чинники зниження чисельності
Зникає внаслідок руйнування місць перебування (надмірний випас 
худоби уздовж лісових масивів, оранка впритул до лісосмуг, зни-
щення чагарникових заростей на узліссях).

Заходи охорони
Охороняється в заповідниках лісостепової зони України в комп-
лексі з іншими безхребетними. Рекомендовано створювати у міс-
цях перебування виду ентомологічні заказники. Особливу увагу 
треба звернути на збереження комплексів узлісь плакорних дібров.

Джерела інформації
Бей-Биенко, 1954, 1964; Присный, 2004; Пушкар, Єрмоленко, 2009; 
Eades, Otte, 2012. 

Автор: Т. І. Пушкар
Фото: © Т. І. Пушкар
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ДИБКА СТЕПОВА
Saga pedo (Pallas, 1771)
Дыбка степная
Клас Комахи — Insecta
Ряд Прямокрилі — Orthoptera
Родина Коники справжні — Tettigoniidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (рідкісний), Чер-
воної книги МСОП (VU), Європейського червоного списку (V), 
списку Бернської конвенції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла самиці без яйцекладу 70–90 мм, довжина яйцекладу 
30–40 мм. Крила мають вигляд дуже коротких рудиментів або вза-
галі відсутні. Тіло сильно видовжене, голова з різко скошеним 
донизу і до заду чолом. Передні і середні стегна несуть на нижній 
поверхні численні сильні шипи. Задні ноги подовжені, але не ска-
кальні. Тіло зелене або зеленувато-жовте, з боків із жовтою поздо-
вжньою каймою.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Степова дибка поширена в Південній Європі, в Молдові, Грузії, 
Казахстані, Киргизстані. У Росії заселяє ділянки нерозораних сте-
пів. В Україні поширена на південь від лінії, що з’єднує с. Бовшів 
Галицького райну Івано-Франківської області, м. Канів Черкась-
кої області та с. Жовтневе Лебединського райну Сумської об-
ласті. Ще в 60-ті роки минулого століття у Харкові траплявся 
на території мікрорайону Північна Салтівка. Нині відомі невеликі 
популяції у Зміївському та Дворічанському районах.

Чисельність
Вид має тенденцію до скорочення чисельності. При оцінці чисель-
ності дибок необхідно враховувати, що як і у інших великих хижих 
комах, популяції розріджені.

Місця перебування
Надає перевагу злаково-різнотравним і, перш за все, ковиловим 
цілинним степам; трапляється й на інших аридних ландшафтах 
(чагарниково-кам’янистих або полинових степах), де заселяє тіль-
ки яри та інші пониження з рясною злаково-трав’янистою рослин-
ністю, а також ділянки, зарослі чагарником.

Особливості біології
Розмноження партеногенетичне. Яйця відкладаються у грунт не-
великими порціями протягом усього життя. Личинка, що виходить 
з яйця, має розмір близько 12 мм; стає статевозрілою приблизно 
за 25–40 днів. У середині липня з’являються дорослі особини, 
що живуть до осені. Личинки і дорослі є хижаками-засадниками. 
Висока активність спостерігається вночі, коли вони полюють 
на комах.

Основні чинники зниження чисельності
Зникає через розорювання степів, надмірний випас худоби, засто-
сування пестицидів.

Заходи охорони
Охороняється у національному природному парку «Дворічан-
ський». Створення природних резерватів на ділянках первісного 
степу; заборона використання пестицидів на сільгоспугіддях, 
що прилягають до природних резерватів.

Джерела інформації
Kristin, Kanuch, 2007; Пушкар та ін., 2009.

Автор: О. Ф. Бартєнєв
Фото: © Т. І. Пушкар
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СТРИБУН ФРІВАЛЬДСЬКОГО
Pholidoptera frivaldskyi (Herman, 1871)
Кустолюбка Фривальдского
Клас Комахи — Insecta
Ряд Прямокрилі — Orthoptera
Родина Коники справжні — Tettigoniidae

Природоохоронний статус 
Зникаючий. Лісостеповий релікт на північній межі ареалу.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла (у самиці — не враховуючи довжину яйцекладу) 
18–25 мм. Зелені чи жовто-зелені, рідше — бурі, з більш чи менш 
вираженими темними парними плямами на тімені та верхній час-
тині передньоспинки. Вусики щетинкоподібні, довші за тіло, бурі. 
Передньоспинка циліндрична. Короткокрилі: надкрила у самця 
довші за передньоспинку, проте не досягають кінця черевця, опу-
клі, вкриті сіткою рельєфних жилок, однотонні; у самиці — бічні, 
приховані. Яйцеклад самиці довгий (20–21 мм), шаблеподібний 
і гладенький, поступово звужується до вершини. На кінці черевця 
самця є дві пари тонких відростків: вирости генітальної пластинки 
та церки.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал раніше охоплював майже всю лісостепову частину Схід-
ної Європи. Внаслідок антропогенної трансформації ландшафтів 
ареал був розділений на дві частини — передгір’я Карпат та Східних 
Балкан і лучні степи на сході лісостепової зони України — в Сум-
ській області («Михайлівська цілина») та степи на північному сході 
степової зони — у Харківській і Луганській областях («Проваль-

ський степ»). Заходить на суміжні території Росії — Курську 
та Білгородську області (Центрально-Чорноземний заповідник 
і «Ямський степ»). На Харківщині цей вид відомий за знахідками 
1964 року з північних околиць Харкова (Помірки). Після довгої 
перерви, у 2003 році знайдено кілька екземплярів виду поблизу 
с. Нестерівка у Великобурлуцькому районі.

Чисельність
Поширений локально на недоторканих ділянках лучних степів. 
У межах популяцій буває звичайним.

Місця перебування
Є характерним представником лучних степів та індикатором стану 
їх збереженості. Надає перевагу вологим лучно-степовим ділян-
кам поблизу з дерев’янисто-чагарниковою рослинністю.

Особливості біології
Генерація однорічна. Зимують у фазі яйця. Личинки з’являються 
навесні. Дорослі комахи трапляються в липні-серпні.

Основні чинники зниження чисельності 
Розорювання та випалювання цілинних степів, надмірний випас 
худоби (менше шкодить сінокіс).

Заходи охорони
Збереження характерних для виду лісостепових ландшафтів. Ре-
комендовано створення ентомологічних заказників у місцях пере-
бування виду.

Джерела інформації
Медведев, 1950, 1957, 1964; Присный, 1976, 2004 б; Бенедик-
тов, 1997; Heller, 2004; Парникоза и др., 2005; Пушкар, 2009.

Автор: Т. І. Пушкар
Фото: © Т. І. Пушкар

♂

♀



72

ЧЛЕНИСТОНОГІ / Arthropoda
Ко

ма
хи

 —
 In

se
ct

a

Рід налічує більше 60 видів, з яких лише 1 вид у фауні України 
та Харківської області.

Природоохоронний статус
Вразливий; у межах області — рідкісний із чисельністю, що ско-
рочується.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 8,5–10,5 мм, сильно сплощені, коричнюватого, або 
сірувато-коричнюватого кольору, передня і середня пара ніг зви-
чайні, задня пара — плавальні. Боки черевця із загостреними за-
дніми кутами сегментів, що виступають назовні. Добре вирізня-
ється серед інших водних комах характерним зовнішнім виглядом. 
Зазвичай короткокрилі; повнокрилі особини рідкісні.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Північна та Середня Європа, Кавказ, Мала Азія. В Україні відо-
мий переважно з північних регіонів. У Харківській області: Зміїв-
ський, Печенізький та Вовчанський райони.

Чисельність
Не визначена, вочевидь, рідкісний вид.

Місця перебування
Чисті річки та струмки зі швидкою течією, іноді озера, часом 
на великій глибині.

АФЕЛОХІРУС ЛІТНІЙ
Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1794)
Афелохирус летний
Клас Комахи — Insecta
Ряд Напівтвердокрилі — Heteroptera
Родина Афелохейриди — Aphelocheiridae

Особливості біології
Водний реофільний вид. Хижак, харчується личинками водних ко-
мах та іншими дрібними донними безхребетними. Дихає киснем, 
розчиненим у воді, тому на поверхні з’являється рідко. Личинки 
розвиваються 3 роки.

Основні чинники зниження чисельності
Забруднення та зареґульованість водотоків, використання їх для 
господарських потреб.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібно виявлення 
місць перебування та організація природних резерватів; запобігати 
забрудненню річок та струмків. За можливістю — не застосову-
вати зареґулювання стоку річок та струмків.

Джерела інформації
Мирзоян и др., 1982.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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Рід налічує близько 108 видів, з яких лише 1 вид у фауні України 
і Харківської області.

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 7–9 мм. Має досить характерний зовнішній вигляд. 
Від інших видів родини відрізняється такими ознаками: низ голо-
ви з дуже розвинутими хоботковими пластинками, що частково за-
кривають хоботок з боків, вусики короткі, їх останній членик вере-
теноподібний, голова та груди з боків з борозенкою для укладання 
вусиків, передні ноги типу напівклішні.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європа, Північна Африка, Кавказ, Закавказзя, Мала Азія, Середня 
Азія, Південний Сибір, Далекий Схід. В Україні поширений скрізь: 
в Харківській області відомий із Ізюмського та Зміївського районів.

Чисельність
Чисельність низька, поодинокі знахідки.

Місця перебування
Різнотрав’я на слабоксерофільних та мезофільних остепнених 
ділянках. У степовій зоні приурочений до місць, де збереглася при-

ФІМАТА КРАСИПЕС
Phymata crassipes (Fabricius, 1775)
Фимата крассипес
Клас Комахи — Insecta
Ряд Напівтвердокрилі — Heteroptera
Родина Редувіїди — Reduviidae

родна рослинність, — схилів ярів, річкових терас, узлісь. Не зустрі-
чається в агроценозах та заростях рудеральних видів. Дуже сухих 
та засолених ділянок уникає.

Особливості біології
Імаго та личинки є хижаками-засадниками, підстерігають здобич 
на різноманітних, переважно квітучих рослинах. Іноді вибирають-
ся на чагарники і навіть дерева. Полюють вони переважно на кло-
пів-сліпняків (Miridae), двокрилих та інших комах, що відві дують 
квітки. У міру відцвітання рослин і втрати ними привабливості для 
комах, мігрують на ті, що квітнуть. Швидко хапають передніми 
ногами відростки тіла комах та наносять укол хоботком, від чого 
комахи негайно гинуть. Не живляться гусінню та іншими листо-
гризучими личинками. Зимують імаго та личинки в підстилці 
та під рослинами. Активність починається з настанням стабільно 
теплої погоди з кінця квітня — у травні. Незабаром клопи пару-
ються та відкладають яйця, що розвиваються 10–14 діб. Вид має 
одне покоління, що розвивається протягом двох років. Хоча як хижак 
і приносить деяку користь, його низька чисельність не дає госпо-
дарського ефекту.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючими факторами є скорочення площі придатних для існу-
вання виду первісних природних біотопів, використання їх для 
сільського господарства, надмірне випасання худоби, випалювання 
сухої трави.

Заходи охорони
Частина місць проживання виду знаходяться на територіях Кара-
дазького, Кримського, Луганського, Українського степового та Чорно-
морського заповідників. Для збереження виду в природних умовах 
потрібно виявляти місця проживання, не припускати надмірного 
випасу худоби та випалювання сухої трави.

Джерела інформації
Пучков, 1987.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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Рід налічує 6 видів, з яких 1 у фауні України та Харківської області.

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 13–15 мм. Від інших видів щитників відрізняється 
передніми ногами із зубцем на стегнах та з нерозширеними го-
лінками без шипів, лапки тричленикові, відносно невеликим щит-
ком, дуже товстим хоботком, не зазубленим передньо-боковим кра-
єм передньоспинки, який не виступає за зовнішній край надкрил.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європа, Кавказ, Мала Азія, Близький Схід, Іран, Північна Африка, 
Казахстан, Середня Азія, Сибір, Далекий Схід, Китай. В Україні — 
переважно в лісових та лісостепових регіонах. У Харківській облас-
ті: Харківський, Зміївський, Ізюмський та Нововодолазький райони.

Чисельність
Рідкісний вид з низькою щільністю популяцій.

Місця перебування
Листяні та мішані ліси, чагарники, рідше степові ділянки. Від-
дають перевагу сухим місцям з піщаним та вапняковим ґрунтом, 
рідше на чорноземах.

ЯЛА ОВАЛЬНА
Jalla dumosa (Linnaeus, 1758)
Ялла овальная
Клас Комахи — Insecta
Ряд Напівтвердокрилі — Heteroptera
Родина Щитники — Pentatomidae

Особливості біології
Імаго та личинки хижаки, корисні ентомофаги, живляться кома-
хами та їх личинками (гусінню, листоїдами тощо), що мешкають 
на рослинах та в підстилці. Активність імаго розпочинається після 
танення снігу. Після харчування, в середині квітня вони пару-
ються та на початку травня відкладають 80–90 яєць. Молоді ли-
чинки тримаються групою, дорослі — поодинці. Молоді імаго 
з’являються з початку липня до серпня. В середині-кінці серпня 
імаго переселяються в місця зимівлі.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючі фактори невідомі.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібно виявлення 
місць перебування та організація моніторингових досліджень; 
вивчення особливостей біології виду в області. Збереження при-
родних лісових масивів, зменшення господарського навантаження; 
створення природних резерватів.

Джерела інформації
Пучков, 1961.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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Рід включає 1 вид, який представлений у фауні України і Хар-
ківської області.

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 3,5–4 мм. Від інших видів щитників відрізняєть-
ся такими ознаками: голінки ніг з шипиками, лапки тричлени-
кові, щиток доходить до вершини черевця без закраїнок для 
опори надкрил, при основі він не ширший за передньоспинку 
між її задніми кутами, хоботок не товстий, прикріплений 
на деякій відстані від верхньої губи, отвори пахучих залоз ви-
разні, голова сильно нахилена, бочки передньогрудки розши-
рені спереду у вигляді пластинчастих лопатей, хоботкові плас-
тинки з зубцем, третій стерніт черевця посередині з горбиком.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південна Європа, Північна Африка, Мала Азія, Кавказ, Закав-
каззя, Іран, Середня Азія. В Україні поширений переважно 
у південних областях та в Криму. Харківська область: Пече-
нізький та Балаклійський райони.

Чисельність
Чисельність низька.

ВІЛЬПІАНУС ПІДМАРЕННИКОВИЙ
Vilpianus galii (Wolff, 1802)
Вильпианус подмаренниковый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Напівтвердокрилі — Heteroptera
Родина Щитники — Pentatomidae

Місця перебування
Цілинні степи, схили пологих ярів і річкових терас, галявини і узлісся 
світлих лісів та інші сухі та добре освітлені біотопи.

Особливості біології
Імаго та личинки живляться вмістом плодів різних видів підмарен-
ника (Galium spp.) та маренці сизої (Asperula galioides). Зимують 
імаго поблизу місць розмноження серед кущів злаків та в інших 
схованках. Активність імаго починається зі стійким потеплінням. 
З другої половини травня до середини липня самиці відкладають 
невеликі групи яєць серед квіток, а іноді і на інших частинах кор-
мових рослин. Молоді імаго з’являються з початку липня.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючими факторами в області є невелика площа придатних 
для існування виду біотопів, велике сільськогосподарське наванта-
ження на природні місця перебування виду, надмірний випас худо-
би, випалювання сухої трави.

Заходи охорони
Частина місць проживання виду знаходяться на територіях Луган-
ського, Українського степового та Чорноморського заповідників. 
Для збереження виду в природних умовах потрібно виявлення 
місць проживання з метою подальшої охорони; запобігання над-
мірного випасу худоби та випалювання сухої трави.

Джерела інформації
Пучков, 1961.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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Рід налічує 8 видів, з яких 1 вид представлений у фауні України 
і Харківської області.

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 5–7 мм. Від інших видів щитників відрізняється та-
кими ознаками: відносно невеликий щиток, голінки ніг без шипів, 
лапки тричленикові, хоботок не товстий, прикріплений на деякій 
відстані від верхньої губи, боки голови, передньоспинки і основи 
надкрил сплощені, по зовнішньому краю гострі, голова ширша 
за основу щитка або однакової з нею ширини, передньоспинка без 
зубця біля передніх кутів, бокові краї голови, передньоспинки 
і основ надкрил вкриті короткими щетинками.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Центральна та Південна Європа, Північна Африка, Мала Азія, 
Іран, Середня Азія, Близький Схід, Західний Сибір. В Україні по-
ширений у південних та центральних областях та в Криму. Хар-
ківська область: Дворічанський, Балаклійський та Печенізький 
райони.

Чисельність
Чисельність низька, відомі лише поодинокі знахідки.

МЕНАКАРУС ПІЩАНИЙ
Menaccarus (Oploscelis) arenicola (Scholtz, 1847)
Менаккарус песчаный
Клас Комахи — Insecta
Ряд Напівтвердокрилі — Heteroptera
Родина Щитники — Pentatomidae

Місця перебування
Піщані степи, прирічкові та інші піски, а також черепашники 
на узбережжі морів, де тримається на ґрунті під трав’янистими 
рослинами або на самих рослинах.

Особливості біології
Імаго та личинки живляться соками багатьох видів піщаних ро-
слин. Зимують імаго в піску під кормовими рослинами, активність 
їх розпочинається зі стійким потеплінням. Протягом червня самиці 
відкладають поодинокі яйця на пісок або детрит серед рослин. 
На початку липня більшість клопів, які перезимували, відмирають. 
Імаго і личинки тримаються під рослинами, іноді залазять на самі 
рослини. В кінці серпня більшість особин зариваються в пісок 
і лишаються там до весни.

Основні чинники зниження чисельності
Невелика площа придатних для існування виду піщаних біотопів, 
використання їх для сільського господарства, надмірний випас ху-
доби, випалювання сухої трави, знищення піщаних степів під час 
робіт із заліснення.

Заходи охорони
Частина місць проживання виду знаходяться на території Дворі-
чанського національного природного парку. Для збереження виду 
в природних умовах потрібно виявлення місць проживання та ор-
ганізація там охорони, не припускати надмірного випасу та випа-
лювання сухої трави.

Джерела інформації
Пучков, 1961.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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Рід налічує 1 вид, який представлений у фауні України і Харків-
ської області.

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 8–9 мм. Від інших видів щитників відрізняється та-
кими ознаками: відносно невеликий щиток, голінки ніг без шипів, 
лапки тричленикові, хоботок не товстий, прикріплений на деякій 
відстані від верхньої губи, боки голови, передньоспинки і основи 
надкрил сплощені, по зовнішньому краю гострі, голова вужча 
за основу щитка, передньоспинка з маленькими зубцями біля пе-
редніх кутів. Черевце зі споду густо пунктироване дрібними чор-
ними точками. Дихальця чорні.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Центральна та Південна Європа, Північна Африка, Мала Азія, 
Кавказ, Закавказзя, Близький Схід. В Україні поширений у пів-
денних областях та в Криму, але не в степу. Харківська область: 
Харківський район.

Чисельність
Чисельність низька, відомі лише поодинокі знахідки.

ДИРОДЕРЕС ЩИТОВИДНИЙ
Dyroderes umbraculatus (Fabricius, 1775)
Диродерес щитовидный
Клас Комахи — Insecta
Ряд Напівтвердокрилі — Heteroptera
Родина Щитники — Pentatomidae

Місця перебування
Узлісся, де тримається на трав’янистих рослинах Galium spp.

Особливості біології
Імаго та личинки харчуються вмістом плодів різних видів підма-
ренника. Зимують імаго в різноманітних укриттях поблизу заро-
стей кормової рослини. Активність імаго починається зі стійким 
потеплінням. З середини-кінця травня до кінця липня самиці від-
кладають групи яєць на листя та суцвіття підмаренника, де вони 
розвиваються протягом 10–12 діб. Розвиток личинок триває 40–55 діб. 
Молоді імаго з’являються з другої половини липня. До сере дини 
липня більшість клопів, які перезимували, відмирають. Імаго і ли-
чинки тримаються відкрито на рослинах — як на відкритих міс-
цях, так і в затінку. 

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючими факторами є невелика площа придатних для існуван-
ня виду біотопів, значне сільськогосподарське навантаження, над-
мірний випас худоби, випалювання сухої трави.

Заходи охорони
Частина місць проживання виду знаходяться на території Карада-
зького природного заповідника. Для збереження виду в природних 
умовах потрібно виявляти місця проживання для організації охоро-
ни; не припускати надмірного випасу та випалювання сухої трави. 

Джерела інформації
Пучков, 1961.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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Рід налічує 10 видів, з яких 2 види у фауні України і 1 вид у Хар-
ківській області.

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 10–12 мм. Від інших видів щитників відрізняється 
передніми ногами із зубцем на стегні та з нерозширеними голін-
ками без шипів, лапки тричленикові, відносно невеликим щитком, 
дуже товстим хоботком, який доходить до тазиків задніх ніг; за-
зубленим передньо-боковим краєм передньоспинки, боковий край 
якої виступає за зовнішній край надкрил у вигляди дуже гострих 
шипів. Щиток з крапковою чорною ямкою в основних кутах. Від 
близького виду Picromerus conformis (Herrich-Schaeffer, 1841) від-
різняється повністю рудими вусиками.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ліси Європи, Північної Африки, Кавказ, Закавказзя, Середня Азія, 
Сибір, Далекий Схід. В Україні в лісовій зоні. Харківська область: 
околиці Харкова, Чугуївський та Зміївський райони.

Чисельність
Чисельність низька.

ПІКРОМЕРУС ДВОЗУБЧАСТИЙ
Picromerus bidens (Linnaeus, 1758)
Пикромерус двузубчатый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Напівтвердокрилі — Heteroptera
Родина Щитники — Pentatomidae

Місця перебування
Вологі та затінені ділянки лісів та інших деревних насаджень, 
де тримається на чагарниках, травах, іноді на деревах.

Особливості біології
Лісовий вид. Імаго та личинки хижаки, живляться різними комаха-
ми та їх личинками (більш ніж 250 видами), але також вони ссуть 
і соки рослин. Для виду важливу роль відіграє вологість середови-
ща, яка необхідна для успішного розвитку. Зимують яйця. Личин-
ки відроджуються з початку травня, розвиток їх нерівномірний, 
триває 40–50 днів. Вони тримаються групами та разом нападають 
на здобич. Перші імаго з’являються на початку серпня, посилено 
харчуються та паруються лише у серпні, і з початку вересня самиці 
відкладають яйця. До початку жовтня дорослі клопи відмирають. 
Хоча вид як хижак і приносить користь, але його низька чисель-
ність не дає господарського ефекту.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючими факторами є невелика площа лісів, вирубування 
дерев, у першу чергу старих; зростання посушливості клімату.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібно виявлення 
місць проживання, не припускати вирубування лісу на збережених 
старих ділянках.

Джерела інформації
Пучков, 1961.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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Рід налічує 2 види, з яких 1 вид представлений у фауні України 
і Харківської області.

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 12–17 мм. Від інших видів щитників відрізняється 
такими ознаками: дуже товстий хоботок, зазублений передньо-бо-
ковий край передньоспинки, яка виступає за зовнішній край над-
крил, відносно невеликий щиток, передні ноги із зубцем на стегні 
та з назовні розширеними у вигляді пластинки голінками без ши-
пів, лапки тричленикові.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Лісова зона Європи, Кавказ, Закавказзя, Мала Азія, Сибір, Далекий 
Схід. В Україні поширений в лісовій зоні. Харківська область: око-
лиці Харкова, Дергачівський, Харківський та Зміївський райони.

Чисельність
Чисельність низька.

Місця перебування
Ділянки лісів та інших деревних насаджень, тримаються на дере-
вах, іноді на чагарниках та травах.

ПІНТЕУС ЗВИЧАЙНИЙ
Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781)
Пинтеус обыкновенный
Клас Комахи — Insecta
Ряд Напівтвердокрилі — Heteroptera
Родина Щитники — Pentatomidae

Особливості біології
Лісовий вид. Імаго та личинки хижаки-поліфаги, живляться різ-
ними комахами та їх личинками, приносячи користь лісовому госпо-
дарству. Імаго зустрічаються упродовж усієї теплої пори року, 
зимують серед підстилки, моху, під корою. На деревах з’являються 
в кінці квітня. З другої половини травня до початку липня самиці 
відкладають яйця. Личинки трапляються з червня до пізньої осені. 
Окрилюються до вересня. Личинки, що не встигли перетворитися 
на імаго, до морозів гинуть.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючими факторами є невелика площа лісів, вирубування 
дерев, у першу чергу старих.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібно виявлення 
місць проживання для подальшої охорони; не припускати вирубу-
вання ділянок старовікового лісу.

Джерела інформації
Пучков, 1961.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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Рід налічує 2 види, з яких 1 вид у фауні України і Харківської області.

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 10–12,5 мм. Від інших видів щитників відрізняється 
такими ознаками: дуже товстий хоботок, зазублені передньо-боко-
ві краї передньоспинки, яка виступає за зовнішній край надкрил, 
бокові кути передньоспинки сплощені і вигнуті, відносно невели-
кий щиток, передні ноги без зубця на стегні та з нерозширеними 
голінками без шипів, лапки тричленикові, черевце знизу при основі 
з направленим вперед шипом.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ліси Європи, Кавказ, Закавказзя, Сибір, Далекий Схід, Китай, 
Індія, М’янма. В Україні в лісовій зоні, переважно на Правобережжі. 
Харківська область: Зміївський район.

Чисельність
Чисельність низька, відомі лише поодинокі знахідки.

Місця перебування
Вологі та затінені ділянки лісів, де тримаються на деревах, іноді 
на високих чагарниках, як хвойних, так і листяних.

ТРОЇЛЮС КРИЛОПЛЕЧИЙ
Troilus luridus (Fabricius, 1775)
Троилюс крылоплечий
Клас Комахи — Insecta
Ряд Напівтвердокрилі — Heteroptera
Родина Щитники — Pentatomidae

Особливості біології
Лісовий вид. Імаго та личинки хижаки, харчуються різними кома-
хами та їх личинками і лялечками, але також вони ссуть і соки рос-
лин. Імаго зустрічаються впродовж всієї теплої пори року, зимують 
серед підстилки, моху. З кінця травня до середини липня самиці 
відкладають яйця. Розвиток яєць триває 7–12 діб, а личинок 28–45 
діб. Перші молоді імаго з’являються на початку серпня. Хоча вид 
як хижак і приносить користь, але його низька чисельність не дає 
господарського ефекту.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючими факторами є невелика площа лісів, вирубування 
дерев, у першу чергу старих.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібно виявляти 
місця проживання для організації охорони; не припускати вирубу-
вання старовікових ділянок лісу.

Джерела інформації
Пучков, 1961.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Забарвлення тіла темно-коричневе, інколи із зеленуватим блиском. 
Надкрила із плямами по боках і світлим перев’язом, який утворює 
різкий перегин із довшою внутрішньою гілкою. Лоб між задніми 
краями очей із білими волосками. Задні лапки дещо коротші за задню 
гомілку. Довжина тіла 12–15 мм.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Транспалеарктичний неморальний вид. На території України 
представлений підвидом Cicindela (s. str.) maritima kirgisica Mandl, 
1936, який трапляється у центральній частині, півдні та сході. 
У Харківській області відомий з території Харківського району.

Чисельність
Вид локальний, чисельність низька, відомий за декількома екземпля-
рами.

Місця перебування
Трапляється переважно у заплавних біотопах: на відкритих мулис-
тих і піщаних берегах, інколи на мокрих, вологих, за поодинокими 
відомостями — на сухих луках, зрідка — на вододільних ділянках 
лучних степів, у парках, садах.

СТРИБУН ПРИМОРСЬКИЙ
Cicindela maritima Dejean, 1822
Скакун приморский 
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera 
Родина Жуки-стрибуни — Сicindelidae

Особливості біології
Активні вдень. Імаго трапляються з травня по серпень, найчастіше — 
у червні-липні. Іноді піднімається на трав’янисті рослини. Полю-
ють за мурахами та дрібними двокрилими. Личинки риють нірки 
у піщаному ґрунті, з них підстерігають здобич. Природні вороги — 
тарантули, деякі хижі мухи та птахи. Зимує імаго.

Основні чинники зниження чисельності
Рекреаційне навантаження на піщані береги водойм і промислове 
використання (розробка кар’єрів для видобутку піску) піщаних 
масивів.

Заходи охорони
Необхідно створювати у місцях виявлення виду ентомологічні 
природні резервати.

Джерела інформації
Крыжановский, 1965; Петрусенко, 1970; Kryzhanovskij et al., 1995; 
Бригадиренко, 1997; Gebert, 1999; Catalogue..., 2003.

Автор: Ю. Є. Скрильник
Фото: © К. В. Макаров
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Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Надкрила мідного або мідно-бронзового кольору, іноді зелені 
з мідним блиском, з рідкісними розсіяними зеленими або си-
ньо-зеленими крапками. Ноги зелені або синьо-зелені з легким 
золотавим відтінком, рідше бронзові. Черевні стерніти зелені 
або блакитно-зелені з золотавим блиском або мідні з боків, іно-
ді чорного кольору з фіолетовим відтінком. Загальна довжина 
тіла 10–12,5 мм. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
Схід та Південно-Східна Україна, південна Росія, західне узбе-
режжя Каспійського моря, південний Урал, північний та східний 
Казахстан, Алтай. В Україні трапляються два підвиди: Cicindela 
(s. str.) sahlbergii lutshniki Matalin, 1999 — ендемічний підвид, по-
ширений на пісках нижньої течії Дніпра у Херсонській області, 
та Cicindela (s. str.) sahlbergii khersonensis Motschulsky, 1845, по-
ширений у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кірово-
градській, Луганській, Миколаївській, Харківській та Черкаській 
областях та у Росії (Бєлгородська область). У Харківській обла-
сті — Зміївський, Куп’янський та Харківський райони.

СТРИБУН ЗАЛЬБЕРГА 
Cicindela sahlbergi Fischer, 1824
Скакун Зальберга
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera 
Родина Жуки-стрибуни — Сicindelidae

Чисельність
Локальний вид.

Місця перебування
Мешканець піщаних біотопів, також тяжіють до берегів великих 
водойм, але віддають перевагу менш зволоженим ділянкам, роз-
ташованим на деякій відстані від води. Вид звичайний на дюнах і пі-
щаних обривах, у річкових долинах, іноді у піщаному степу (але 
на ділянках зі зрідженим рослинним покривом).

Особливості біології
Жуки активні вдень. Імаго трапляються з травня по серпень, най-
частіше — у червні. Полюють на дрібних комах. Личинки риють 
нірки у піщаному ґрунті, з них підстерігають здобич.

Основні чинники зниження чисельності
Рекреаційне навантаження на місця перебування, знищення при-
родних біотопів.

Заходи охорони
У місцях виявлення виду потрібно створювати природні резервати.

Джерела інформації
Крыжановский, 1965; Петрусенко, 1970; Kryzhanovskij et al., 1995; 
Gebert, 1999; Matalin, 1999; Catalogue..., 2003.

Автор: Ю. Є. Скрильник
Фото: © К. В. Макаров
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид з невеликою площею поширення.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 6–7,5 мм. Темно-каштаново-бурий до червоно-буро-
го, блискучий. Голова довше своєї ширини, її серединна лопать 
до заду загострена; лобна ямка велика й глибока. Передньоспинка по-
мітно довше своєї ширини, з боків слабко заокруглена, у передній 
чверті різко звужена; із 3 глибокими цільними поздовжніми боро-
зенками, крайова борозенка одна. Надкрила опуклі, паралельно 
бічні; плечі з виступаючим уперед плечовим зубцем; дорсальних 
борозенок 7, вони грубо пунктовані; проміжки опуклі, 5-й проміж-
ок перед вершиною кілеподібно піднесений. У самця передні стег-
на на середині нижньої сторони із сильним зубцем. Від близьких 
видів родини відрізняється круглими очима та неповним середин-
ним кілем на голові.

Ареал виду та його поширення у регіоні
У різних трактовках роду до нього включають від 4 до 153 ви-
дів, з яких лише один вид представлений у фауні України та Хар-
ківській області. Поширений у Південній та Центральній Європі, 
Кавказі, Малій Азії, Ірані. В Україні відомий з Карпат та Криму. 
У Харківській області знайдений у Зміївському районі.

ОМОГЛІМІУС ГЕРМАРА
Omoglymmius germari (Ganglbauer, 1891)
Омоглиммиус Гермара
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Різодіди — Rhysodidae

Чисельність
Визначення реальної чисельності виду утруднене через потайли-
вий спосіб життя. Але безумовно, рідкісний вид, що підтверджу-
ється лише недавнім знаходженням його в області.

Місця перебування
Ділянки первісного широколистяного лісу. Жуки пов’язані з мерт-
вою деревиною.

Особливості біології
Розвиток личинок відбувається під корою та всередині стовбурів 
впалих буків, дубів і грабів, зрідка інших листяних дерев, дереви-
на яких ще досить щільна, але вже зруйнована білою гниллю. Там 
же перебувають і дорослі жуки. І личинки, і дорослі жуки ксило-
міцетофаги, живляться міцелієм грибів, плазмодіями міксоміцетів 
та зруйнованою ними деревиною. Розвиток личинок, очевидно, 
дворічний. Імаго живуть довго, зустрічаються у квітні-жовтні.

Основні чинники зниження чисельності
Невелика площа первісних листяних лісів; вирубування дерев, у пер-
шу чергу старих дубів.

Заходи охорони
На територіях природно-заповідного фонду не зареєстрований. 
Для збереження виду в природних умовах потрібно виявлення 
місць проживання з метою створення природних резерватів. Збе-
реження ділянок первісного широколистяного лісу.

Джерела інформації
Крыжановский, 1983; Мателешко, 2008.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразливий), 
Червоного списку МСОП та Європейського червоного списку (V).

Морфологічна характеристика
Довжина імаго 21–33 мм. Тіло широке. Голова і передньоспинка 
темно-сині або синьо-зелені. Надкрила золотисто-зелені з мідно-
червоним відливом, іноді мідно-червоні. Щупики, вусики і ноги 
чорні. Знизу забарвлення чорно-синє. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал дуже широкий — охоплює Південну та Середню Європу, 
Кавказ, Передню Азію, Середню Азію, Західний Сибір, Північну 
Африку; акліматизований у Північній Америці у США. В Україні 
поширений майже на усій території. У Харківській області зареє-
стрований у Зміївському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському 
районах.

Чисельність
Вид локальний. Чисельність незначна.

Місця перебування
Поширений у широколистяних (особливо дубових), мішаних, іноді 
соснових лісах, а також у парках і полезахисних смугах.

КРАСОТІЛ ПАХУЧИЙ
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758)
Красотел пахучий
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Жуки-туруни — Carabidae

Особливості біології
Активний хижак. Жуки і личинки поїдають переважно гусінь і ля-
лечок нічних метеликів, у тому числі господарсько-небезпечних 
видів (зелена дубова та інші листовійки та п’ядуни раннього вес-
няного комплексу, непарний шовкопряд, соснова совка, сосновий 
п’ядун та ін.). Полює як на ґрунті, так і на деревах. Зимують жуки 
у ґрунті та підстилці. Живуть декілька років, добре літають.

Основні чинники зниження чисельності
Порушення місць перебування в результаті проведення суцільних 
рубок лісу; використання хімічних засобів захисту лісу, зокрема 
пестицидів, до яких жуки дуже чутливі.

Заходи охорони
Охороняється на території національного природного парку «Гоміль-
шанські ліси». У місцях виявлення виду потрібно створювати при-
родні резервати.

Джерела інформації
Медведев и др., 1974; Медведев, Солодовникова, 1979; Cata-
logue..., 2003; Різун, 2003; Проскуряков Є. (2012, особисте повідо-
млення).

Автор: Ю. Є. Скрильник
Фото: © К. В. Макаров
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до Червоної книги Укра-
їни (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Верх тіла забарвлений у мідно-червоний, бронзовий, зелений або 
бронзово-чорний колір. Надкрила по краю від мідно- або фіолето-
во-червоних до золотисто-зелених кольорів. Задні кути передньос-
пинки заходять за основу у вигляді довгих, округлених на кінці 
лопатей; її бічні краї широко окантовані і відігнуті. Крила недорозви-
нені. Довжина тіла 17–23 мм.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європейсько-cибірський вид з типовим лісостеповим ареалом, 
який охоплює Північно-Східну Україну та гірський Крим. У Хар-
ківській області трапляється на території Первомайського району.

Чисельність
Локальний вид. Трапляється нечасто.

Місця перебування
Листяні та мішані деревостани, інколи лісосмуги та сади.

Особливості біології
Період активності жуків — травень-липень. Жуки і личинки ведуть 

ТУРУН ЩЕГЛОВА 
Carabus stscheglowi (Mannerheim, 1827) 
Жужелица Щеглова
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Жуки-туруни — Carabidae

хижий спосіб життя, живляться переважно личинками інших 
комах. Личинки розвиваються протягом літа. Зимують жуки та ли-
чинки.

Основні чинники зниження чисельності
Зниження чисельності відбувається внаслідок руйнування природ-
них біотопів.

Заходи охорони
У місцях виявлення виду потрібно створювати природні резервати.

Джерела інформації
Крыжановский, 1965; Пучков, 2008; Ковальчук Д. О., Ковальчук О. Ф. 
(2012, особисте повідомлення).

Автор: Ю. Є. Скрильник
Фото: © К. В. Макаров
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Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Розміри імаго 20–28 мм. Жуки чорного кольору, з густо зернисти-
ми надкрилами, з виразними доволі великими ямками. Надкрила 
подовжено-овальної форми.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Від Східної Європи до Східного Сибіру. В Україні трапляють-
ся чотири підвиди, у Криму поширений C. sibiricus bosphoranus 
Fischer von Waldheim, 1823, у степах півдня Лівобережної України — 
C. sibiricus errans Fischer von Waldheim, 1823, у Прикарпатті, на Бу-
ковині та Поділлі — ендемічний підвид C. sibiricus rybinskii Reitter, 
1896, у Центральному та Лівобережному Лісостепу (куди входить 
Харківська область) та північній підзоні Степу — C. sibiricus 
haeres Fischer von Waldheim, 1823. У Харківській області зареє-
стрований у Великобурлуцькому, Зміївському, Краснокутському, 
Первомайському, Харківському та Чугуївському районах.

Чисельність
Локальний вид.

Місця перебування
Ліси, лісосмуги, сади та степові ділянки.

ТУРУН СИБІРСЬКИЙ 
Carabus sibiricus haeres Fischer von Waldheim, 1823
Жужелица сибирская
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Жуки-туруни — Carabidae

Особливості біології
Імаго активні вночі — від квітня до жовтня, найчастіше у серед-
ині літа. Живляться личинками комах. Зимують личинки. Генера-
ція одно- та дворічна.

Основні чинники зниження чисельності
Руйнування природних біоценозів.

Заходи охорони
У місцях виявлення виду потрібно створювати природні резервати.

Джерела інформації
Медведев, Солодовникова, 1974; Kryzhanovskij et al., 1995; Cata-
logue..., 2003; Різун, 2003; Пучков, 2008; Пучков, Бригадиренко, 
2011; Ковальчук Д. О., Ковальчук О. Ф. (2012, особисте повідо-
млення).

Автор: Ю. Є. Скрильник
Фото: © М. Е. Смірнов
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу.

Морфологічна характеристика
Голова вузька, очі дуже випуклі. Надкрила сплощені, грубозе-
рнисті, як і передньоспинка, металево-блискучі, сині, фіолетові 
або червонуваті; широкі бічні краї золотисто-червоні або яскраво-
зелені. Довжина тіла 20–32 мм.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Євроказахстанський, типово лісостеповий вид. В Україні трапля-
ється на сході (Харківська, Донецька та Луганська області). У Хар-
ківській області зареєстрований у Зміївському, Первомайському 
та Харківському районах.

Чисельність
Скрізь дуже локальний. Чисельність низька.

Місця перебування
Листяні ліси, лісосмуги, сади, луки та береги річок.

Особливості біології
Імаго та личинки — активні хижаки-поліфаги, живляться безхре-
бетними. Жуки активні з червня по вересень. Личинки розвива-
ються протягом літа. Зимують личинки та імаго у підстилці.

ТУРУН ЗОЛОТИСТО-ОБЛЯМОВАНИЙ
Carabus aurolimbatus Dejean, 1829
Жужелица золотисто-окаймленная
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Жуки-туруни — Carabidae

Основні чинники зниження чисельності
Комплексний вплив факторів антропогенного походження — ви-
рубки, рекреація, випас худоби, знищення місць перебування.

Заходи охорони
У місцях виявлення виду потрібно створювати природні резервати.

Джерела інформації
Kryzhanovskij et al., 1995; Catalogue..., 2003; Пучков, 2008; Ко-
вальчук Д. О., Ковальчук О. Ф. (2012, особисте повідомлення).

Автор: Ю. Є. Скрильник
Фото: © Ю. Є. Скрильник
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Природоохоронний статус
Рідкісний; вид з невеликою площею поширення.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 2,5–2,9 мм. Тіло овальне, найширше в середині або 
саме перед нею, плечі слабо помітні. Голова, щупики та антени 
жовті. Передньоспинка жовта, трохи затемнена на диску та уздовж 
переднього й заднього краю; бічні сторони облямовані, злегка 
опуклі; пунктировка помірна, більш щільна уздовж переднього 
й заднього краю; надкрила — від жовтих до жовто-червоних, з чор-
ними лініями у задніх ⅔ точкових рядів, на бокових рядах ці лінії 
часто перервані в середині, іноді з неясними темними цятками на 
проміжках; точкові ряди досить сильні, усі точки темні. Від інших 
представників роду відрізняється крупними точками на епіплев-
рах надкрил, випуклим верхом, відсутністю поздовжніх бокових 
борозенок або складок при основі передньоспинки (інколи вони 
є у вигляді точки), а також відсутністю там поперечного вдавлення.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південні регіони Росії та України. В Україні відомий з Херсон-
ської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей; 
у Харківській області — Зміївський район.

ПЛАВУНЧИК ЗАХАРЕНКА
Haliplus zacharenkoi Gramma et Prisny, 1973
Плавунчик Захаренко
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Плавунчики — Haliplidae

Чисельність
Невелика. Рідкісний реліктовий вид.

Місця перебування
Рекреаційне навантаження на місця перебування, знищення при-
родних біотопів.

Особливості біології
Водний жук. Альгофаг, живиться зеленими водоростями, рідше 
квітковими рослинами. Дорослі жуки та личинки погано плава-
ють, мешкають у солоних та прісних мілководних озерах. Розвиток 
личинок відбувається там же. На поверхню підіймаються не часто, 
переважно дихають за рахунок дифузії розчиненого у воді кисню 
в середині бульбашки повітря, що знаходиться на червцевій сторо-
ні тіла. Зрідка, по ночах, перелітають з водойми у водойму. Імаго 
зустрічаються у травні-липні.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючими факторами є невелика площа солонуватих та інших 
степових водойм, осушення територій для господарського вико-
ристання.

Заходи охорони
Частина місць проживання виду знаходяться на території Чорно-
морського біосферного заповідника. Для збереження виду в при-
родних умовах потрібно виявлення місць проживання; заборона 
осушення постійних та тимчасових степових прісних та солонува-
тих озер для господарського використання.

Джерела інформації
Зайцев, 1953; Мирзоян и др., 1982; Дядичко, Грамма, 2009.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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Рід налічує більше 190 видів, з яких лише 1 у фауні України та Хар-
ківської області.

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 5,5–7,5 мм. Тіло овально-подовжене, опукле, злег-
ка стиснуте з боків, блискуче, верх чорний, часто із бронзуватим 
блиском, суцільно в жовтуватому або сіруватому шовковистому, 
не дуже густому пушку на диску. Низ червоно-жовтий до темно-
бурого. Передньоспинка із прямими боками, що слабко сходять-
ся, з тонким кантиком; передні кути прямі, майже не виступають, 
задні також прямі, але вузько заокруглені на вершині; поверхня 
в дрібних негустих точках. Щиток широко трикутний. Надкрила 
більш-менш широкі в плечах, на вершині косо зрізані, внутрішній 
кут їх прямий, притуплений на кінці, зовнішній зовсім округлений, 
відсутній; бічний жолобок вузький, бортик невиразно відмежова-
ний, часто більш-менш жовтий; поверхня в тонких, не дуже густих 
точках, позаду вони більші і більш густі; усе тіло з надзвичайно 
ніжною мікроскульптурою. Усі членики передніх лапок розширені 
в довгасту пластинку, знизу із щетинистими присосками.

ВЕРТЯЧКА СУТІНКОВА
Orectochilus villosus (Müller F. O., 1776)
Вертячка сумеречная
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Вертячки — Gyrinidae

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вся Палеарктика окрім Японії та Китаю. В Україні відомий звіду-
сіль; у Харківській області — Печенізький та Вовчанський райони.

Чисельність
Рідкісний вид, поодинокі знахідки.

Місця перебування
Річки та струмки.

Особливості біології
Водний жук. Хижак, живиться дрібними комахами та личинками, 
що випадково потрапляють на поверхню води. Травлення як дорос-
лих, так і личинок зовнішнє. Дихають як атмосферним повітрям, 
так і за рахунок дифузії. Жуки не витримують сонячного світла, 
активні в сутінках, вдень ховаються серед рослин, під каменями 
тощо. Добре і дуже швидко плавають по поверхні води, часто про-
ти течії. При небезпеці занурюються під воду, ховаються серед рос-
лин та в мулі. Добре, але неохоче літають. Личинки розвиваються 
серед рослин та в мулі, дихають за рахунок зябер розчиненим кис-
нем. Строк життя імаго короткий, трапляються в червні-вересні.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючими факторами є забруднення та зарегульованість річок 
та струмків, використання їх для господарських потреб.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібно виявлення 
місць проживання, припинення забруднення річок та струмків, 
а також заборона зарегулювання стоку.

Джерела інформації
Зайцев, 1953; Мирзоян и др., 1982; Грамма В. М. (1994–2012, осо-
бисті повідомлення).

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла до 19 мм. Найбільший в Україні представник родини. 
Верх блискучий, чорний, іноді диск надкрил просвічує червоним. 
Ліва мандібула самця значно довше правої, сильно вигнута. Верхня 
губа в самиці поперечно-п’ятикутна, в самця — довше своєї шири-
ни, на вершині округло загострена. Заочні ямки передньоспинки 
округлі, великі, але неглибокі, зовні обмежені внутрішньою бічною 
борозенкою, яка злегка вкорочена позаду, а іноді й спереду; зовніш-
ня бічна борозенка тонка, позаду ледь вкорочена; спереду звичайно 
переходить на передній край, посередині широко перервана, а іноді 
перервана й у передніх кутів; крайова борозенка трохи не доходить 
до задніх кутів; епіплеври в коротких, помірно густих стоячих во-
лосках. Надкрила з чітким передвершинним вдавленням; їхні до-
рсальні борозенки тонкі, неглибокі. Зубці передньої гомілки сильні, 
її задня поверхня густо зморшкувато-пунктована.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Степи та напівпустелі всієї Палеарктики. В Україні відсутній у во-
логих лісових районах; у Харківській області — Харківський, Змі-
ївський, Великобурлуцький, Куп’янський та Дворічанський райони.

КАРАПУЗИК ВЕЛИКИЙ
Pachylister inaequalis (Olivier, 1789)
Карапузик большой
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Карапузики — Histeridae

Чисельність
Нечисленний вид.

Місця перебування
Частіше за все — свіжий послід великої рогатої худоби, інколи — 
на падлі.

Особливості біології
Хижак, живиться личинками мух, а також імаго та личинками жу-
ків (Aphodius, Sphaeridium, Onthophagus тощо). Личинки також 
розвиваються в свіжому посліді копитних тварин. Розвиток про-
ходить досить швидко і завершується у вересні. Дорослі жуки жи-
вуть довго, більше року. Трапляються з квітня по вересень.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючі фактори невідомі.

Заходи охорони
Охороняється в степових заповідниках півдня України. Для збе-
реження виду в природних умовах потрібно виявлення місць про-
живання.

Джерела інформації
Крыжановский, Рейхардт, 1976.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 13–16 мм. Тіло видовжене, досить сплощене. Верх 
чорний, матовий. Голова за очима з перетяжкою, не витягнута 
вперед. Передній край передньоспинки не вигнутий догори. Над-
крила без точкових борозенок, з трьома сильними блискучими по-
здовжніми реберцями, на вершині надкрила окремо округлені, 
їх боковий край вузький, до переду не розширений, слабко віді-
гнутий. Попереду кожної крапки на надкрилах є маленьке блиску-
че зернятко. Восьмий членик антен дорівнює або майже дорівнює 
дев’ятому.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вся Європа до Уралу, Кавказ, Туреччина, Іран, Північна Америка. 
В України — в лісових районах скрізь; у Харківській області — 
Зміївський район.

Чисельність
Рідкісний вид, поодинокі знахідки.

Місця перебування
Листяні ліси, парки, іноді — поля.

МЕРТВОЇД ПОХМУРИЙ
Silpha tristis Illiger, 1798
Мертвоед мрачный
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Мертвоїди — Silphidae

Особливості біології
Імаго та личинки переважно хижаки, живляться черевоногими 
молюсками, червами, іноді падлом. Відомості про те, що вид по-
шкоджує буряк, ріпу та сходи злаків, помилкові. Імаго, залежно від 
року, трапляються з березня по жовтень.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючими факторами є вирубка старих лісових масивів та антро-
погенне навантаження.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібні виявлення 
місць проживання виду та організація природних резерватів на ді-
лянках старих лісових масивів.

Джерела інформації
Пушкин, 2001.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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Природоохоронний статус
Рідкісний, стенотопний вид. Занесений до Червоної книги України 
(рідкісний).

Морфологічна характеристика
Єдиний вид роду Emus, один з найкрупніших стафілінід. Жук з гус-
тим яскравим опушенням, зовнішнім виглядом нагадує жалких 
перетинчастокрилих. Довжина тіла 18–28 мм. Чорний; голова, пе-
редньоспинка та три останні сегменти черевця вкриті золотисто-
жовтими волосками, надкрила ззаду з широкою перев’яззю сизих 
волосків.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європейсько-середземноморський вид. У незначній кількості 
зустрічається по всій території України. У Харківській області 
відомий за поодинокими знахідками у Зміївському, Харківському, 
Чугуївському та Печенізькому районах.

Чисельність
У 1916–1920 роках в околицях Харкова був досить звичайним 
і траплявся у великій чисельності, але в 1966 році було відмі-
чено його зникнення. На сьогоднішній день у Харківській об-
ласті є невеликі локальні популяції. Вразливий вид, потребує 
постійного контролю.

CТАФІЛІН ВОЛОХАТИЙ
Emus hirtus (Linnaeus, 1758)
Cтафилин мохнатый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Стафілініди — Staphylinidae

Місця перебування
На пасовищах, а також іноді на луках, галявинах та узліссях.

Особливості біології
Копрофільний вид, пов’язаний у своєму розвитку з екскрементами 
тварин, іноді — з іншими органічними речовинами, що розклада-
ються. Личинки та дорослі жуки — активні хижаки, які живлять-
ся дрібними комахами-копробіонтами, переважно двокрилими 
та тверд окрилими; найчастіше трапляються на пасовищах в екс-
крементах великої рогатої худоби або коней. Імаго активні з травня 
(жуки, що перезимували) до жовтня (нове покоління жуків). Зиму-
ють імаго і, можливо, личинки.

Основні чинники зниження чисельності
Чисельність знижується внаслідок різкого зменшення поголів’я 
великої рогатої худоби та скорочення площ пасовищ, інтенсивного 
застосування антигельмінтних препаратів у худоби, різноманітних 
порушень природних біотопів: хімічного забруднення середовища, 
рекреаційного навантаження тощо.

Заходи охорони
У Харківській області виявлений на території національного при-
родного парку «Гомільшанські ліси». Рекомендованими засобами 
охорони є контрольований випас худоби в місцях виявлення виду, 
створення ентомологічних заказників на територіях існування ло-
кальних популяцій.

Джерела інформації
Krynicki, 1832; Якобсон, 1905–1916; Медведев, 1966; Крыжа-
новский, 1979; Медведев, 1979; Грамма, 2005; Присный, 2005; Пе-
тренко, 2009; Петренко та ін., 2011; Глотов С., Шеховцов А. (2012, осо-
бисті повідомлення).

Автор: В. В. Терехова
Фото: © С. В. Глотов
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ВОСКОВИК-ПІСТРЯК МІНЛИВИЙ
Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758)
Восковик-пестряк изменчивый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Пластинчатовусі — Scarabaeidae

Природоохоронний статус
Рідкісний реліктовий вид. Занесений до Європейського черво-
ного списку (NT).

Морфологічна характеристика
Тіло кремезне, завдовжки 18–23 мм. Забарвлення чорне, 
з матовим блиском. На передньоспинці, надкрилах та пігідії 
є дрібні білуваті або жовтуваті цяточки з волосків (на надкри-
лах їх зазвичай вісім), які за кількістю, яскравістю та розміром 
можуть дещо варіювати та з часом стиратися.

Ареал виду та його поширення в регіоні
Поширений у середній та південній Європі. В Україні ареал 
охоплює лісову та лісостепову зони. У Харківській області 
трапляється в дібровах Гомільшанського лісового масиву (Зміїв-
ський район), відмічений також в Ізюмському районі.

Чисельність
У першій половині ХХ століття вважався рідкісним видом, 
але за певних умов траплявся в масовій кількості. Наприкінці 
XX та на початку XXI століття вказували, що цей вид вже зник 
у межах Харківської області, а також на півдні Середньорусь-
кої височини в цілому. Протягом останніх років виявляється 
регулярно, але лише поодинокі екземпляри.

Місця перебування
Мешкає в старих широколистяних та мішаних лісах. Дорослі осо-
бини трапляються на галявинах, узліссях, просіках, уздовж лісо-
вих доріг.

Особливості біології
Літ жуків відмічений з квітня по липень. Жуки активні вдень, 
живляться на квітках трав’янистих рослин, зустрічаються також 
на стовбурах дерев. Яйця самиці відкладають у трухляву деревину 
старих листяних дерев. Личинки розвиваються в деревині, зиму-
ють, заляльковування відбувається навесні.

Основні чинники зниження чисельності
Загрозу для виду становлять вирубка старих дерев, санітарні рубки, 
очищення лісу від сухостою, лісові пожежі, використання пести-
цидів в лісовому господарстві тощо. Заміна старих, зрілих лісів 
відносно молодими лісами порослевого походження.

Заходи охорони
У Харківській області вид виявлений на території національного 
природного парку «Гомільшанські ліси». Рекомендованими захо-
дами є збереження корінних лісів, заборона або обмеження сані-
тарних рубок у місцях виявлення виду.

Джерела інформації
Арнольди, 1938; Медведев, 1959; Медведев, Солодовникова, 1979; 
Грамма, 1995; Присный, 2002 (2003); Catalogue..., 2006; Скриль-
ник Ю. (2012, особисте повідомлення).

Автор: В. В. Терехова
Фото: © В. В. Терехова
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ЖУК-САМІТНИК
Osmoderma coriarium (DeGeer, 1774)
Отшельник пахучий / восковик-отшельник
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Пластинчатовусі — Scarabaeidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразли-
вий), Червоного списку МСОП (VU), Європейського червоно-
го списку (EN), списку Бернської конвенції (Додаток ІІ).

Морфологічна характеристика
Тіло велике, масивне, завдовжки 22–35 мм. Забарвлення чор-
но-рудувате, блискуче, з бронзовим або зеленуватим відблис-
ком. Передньоспинка у самців з глибокою, а у самиць із плас-
кою повздовжньою борозенкою і двома дрібними горбиками 
перед серединою.

Ареал виду та його поширення у регіоні
У Європі не заходить на захід далі Західної Німеччині, а на 
півночі — Швеції. В Росії зустрічається на півночі, в серед-
ній смузі і на півдні європейської частини. Південна межа 
в Україні проходить від гирла Дунаю (Ізмаїл), крізь Бендери, 
південь Вінницької області, Кіровоградську область, Полта-
ву та по середній течії Сіверського Дінця (Слов’яногірськ, 
Донецька область). Остання знахідка у Харківській області 
була у 1971 році в Зміївському районі (с. Гайдари, колектор 
О. Бартєнєв). Всі вказівки на знахідки Osmoderma coriarium 
(Scopoli, 1763) в України слід відносити до O. barnabita.

Чисельність
Рідкісний вид, трапляються окремі особини.

Місця перебування
В Україні — широколистяні ліси та старі плодові сади. Жук-
самітник корисний в якості індикатора угруповання безхребетних, 
яке пов’язано у своїй життєдіяльності з дуплами дерев.

Особливості біології
Комахи активні в липні-вересні. Літають надвечір та вночі, весь 
день ховаючись по гнилих дуплах. Самці жуків виділяють харак-
терний, досить сильний запах для залучення самиць. Личинки роз-
виваються за рахунок гнилої деревини в дуплах і порожнечах де-
рев: головним чином дуба (Quercus spp.), а також липи (Tilia spp.), 
верби (Salix spp.), бука (Fagus sylvatica), плодових (Prunus spp., 
Pyrus spp., Malus domestica), а також деяких інших дерев. Генера-
ція виду в Україні — не менше 2–3 років.

Основні чинники зниження чисельності
Зникає внаслідок санітарних вирубок лісу, викорчовування старих 
дуплистих плодових дерев, застосування пестицидів у лісових 
масивах.

Заходи охорони
На даний час пасивно охороняється на території національного 
природного парку «Гомільшанські ліси». Для збереження виду 
необхідно створення природних резерватів старих широколи-
стяних лісів; збереження та відновлення місць перебування виду, 
пов’язаних із традиційними сільськогосподарськими ландшафтами; 
збереження «острівців» природи, які залишилися у міських районах.

Джерела інформації
Catalogue..., 2006.

Автор: О. Ф. Бартєнєв
Фото: © Д. Тєльнов
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БРОНЗІВКА ВЕЛИКА ЗЕЛЕНА
Protaetia aeruginosa (Drury, 1770)
Бронзовка большая зелёная
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Пластинчатовусі — Scarabaeidae

Природоохоронний статус
Вразливий.

Морфологічна характеристика
Тіло широке, помірно опукле, дозаду дещо звужене; довжина тіла 
22–29 мм. Сильно блискучий, золотисто-зелений, ноги, у т. ч. лапки, 
зелені, часто із синюватим відливом, іноді тіло зелене із сильним зо-
лотисто-червоним відливом або синьо-зелене із синіми надкрилами.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Центральна та південна Європа. В Україні лісова та лісостепова 
зони. У Харківській області зареєстрований у Зміївському, Красно-
кутському, Харківському та Чугуївському районах.

Чисельність
Вид локальний, повсюди у регіоні чисельність на низькому рівні.

Місця перебування
Старі листяні або мішані ліси, тримаються здебільшого у кроні 
дерев.

Особливості біології
Розвиток триває до 3 років. Личинка розвивається у дуплах або 
у трухлявій деревині листяних порід (дуба, фруктових дерев). Літ 
імаго — кінець травня-серпень. Додатково живляться соком дерев.

Основні чинники зниження чисельності
Лісогосподарські заходи — вилучення з лісу старих, дуплистих 
дерев. Зменшення площ старовікових листяних деревостанів.

Заходи охорони
Рекомендується збереження у лісі старих дуплистих дерев і сухос-
тою, при рубках — залишення у лісі завищених пнів (до 4 м за-
ввишки, 2–5 шт. на 1 га). Рекомендується до охорони на території 
національних природних парків «Слобожанський» та «Гомільшан-
ські ліси».

Джерела інформації
Медведев, 1964; Медведев, Солодовникова, 1979; Bunalski, 1999; 
Catalogue..., 2006; Ковальчук Д. О., Ковальчук О. Ф. (2012, особис-
те повідомлення).

Автор: Ю. Є. Скрильник
Фото: © М. Е. Смірнов
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РОГАЧ ЗВИЧАЙНИЙ
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Жук-олень
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera 
Родина Рогачі — Lucanidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (рідкісний) та списку 
Бернської конвенції (Додаток ІІІ).

Морфологічна характеристика
Довжина самця сягає 45–90 мм (з рогами), самиці — 30–50 мм. 
У самців голова розширена, мандибули сильно розвинені, досяга-
ють величезного розміру. Булава вусиків чотирьохчленикова. Задні 
кути передньоспинки тупі. Забарвлення самців чорне, матове, над-
крила та роги коричневі, у самиць надкрила чорно-бурі.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Понтійсько-європейський вид. В Україні вид поширений майже на 
всій території, крім південно-східних областей. У Харківській об-
ласті — практично скрізь, де є стиглі дубові насадження.

Чисельність
Трапляється локально, іноді у великій кількості, місцями досить 
звичайний. Однак вирубка старих дубових масивів призводить 
до скорочення чисельності виду.

Місця перебування
Листяні та мішані деревостани, лісосмуги, верболози по заплавах 
річок.

Особливості біології
П’яти- або шестирічна генерація. Личинки розвиваються у гнилій 
деревині (у дуплах, пнях, стовбурах, що впали) найчастіше на дубі, 
іноді інших породах (бук, липа, верба, ясен, тополя, плодові). За-
ляльковування відбувається навесні, після останньої перезимівлі 
личинки. Жуки трапляються з травня по липень. Ввечері активно 
літає. Додатково живиться соком, що витікає з дерев (дуб, груша, 
верба та інші).

Основні чинники зниження чисельності
Лісогосподарські заходи — вилучення з лісу старих, дуплистих 
дерев. Зменшення площ старовікових листяних деревостанів.

Заходи охорони
Охороняється на території національного природного парку «Го-
мільшанські ліси». Рекомендується до охорони на території наці-
онального природного парку «Слобожанський». Для збереження 
виду необхідно залишати старі дуплисті дерева та сухостій, при 
рубках — залишати завищені пні (до 4 м заввишки, 2–5 шт. на 1 га).

Джерела інформації
Арнольди, 1938; Медведев, 1952; Медведев, 1959; Медведев, 
1963; Медведев, 1965; Медведев, Солодовникова, 1974; Медве-
дев, Солодовникова 1979; Bunalski, 1999; Мартинов, Капелюх, 
2005; Catalogue..., 2006; Ковальчук Д. О., Ковальчук О. Ф., Про-
скуряков Є. В. (2012, особисті повідомлення).

Автор: Ю. Є. Скрильник
Фото: © Cosmin-Ovidiu Manci
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ЕЗАЛЮС СКАРАБЕОЇДЕС
Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794)
Эзалюс скарабеоидес 
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Рогачі — Lucanidae

Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 5–7 мм. Верх тіла сильно і глибоко пунктований. Жук 
слабко блискучий, чорно-бурий, у крапках, на яких розташовані 
стоячі бурі булавоподібні щетинки. Надкрила з чотирма перерва-
ними рядами чорних волосистих горбків. Голова до очей втягнута 
у грудний щит. Мандибули самця слабко збільшені. Внутрішній 
край вертикального відростка мандибул самця прямий. Задні кути 
передньоспинки широко закруглені. Поверхня черевних стернітів 
покрита грубими поздовжніми борознами.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Розповсюджений у Середній, Південній і Східній Європі. В Укра-
їні трапляється спорадично: відомий із Карпат, Криму, лісової 
та лісостепової зон. На території Харківської області виявлений 
у Зміївському районі.

Чисельність
Локальний вид, чисельність низька, трапляється дуже зрідка.

Місця перебування
Старі листяні деревостани із перевагою дуба.

Особливості біології
Період активності імаго — травень-червень. Мезофіл. Розвиток личи-
нок триває близько 3 років у мертвій деревині дубів Quercus spp. 
і буків Fagus spp., дуже рідко в інших листяних породах дерев (че-
решня Prunus avium та інші). Личинки заселяють стовбури й ко-
ріння, часто при цьому дерево вже лежить на землі. Імаго активні 
вночі, інколи приваблюються на світло.

Основні чинники зниження чисельності
Зниження кількості трухлявої деревини, старого сухостою, дерев 
дуплистих або всихаючих. Руйнування старих лісових біотопів.

Заходи охорони
Заходи охорони не здійснювалися. Рекомендується до охорони 
у національному природному парку «Гомільшанські ліси». Для 
збереження популяції необхідно залишати ділянки старовікового 
листяного лісу з усіма стадіями відмирання деревини: дуплистими 
та всихаючими деревами, стовбурами, що впали та знаходяться 
на різних стадіях деструкції.

Джерела інформації
Арнольди, 1938; Медведев, 1963, Медведев, Солодовникова, 1979; 
Bunalski, 1999; Мартынов, 2003; Catalogue..., 2006; Васько, 2010.

Автор: Ю. Є. Скрильник
Фото: © Cosmin-Ovidiu Manci



98

ЧЛЕНИСТОНОГІ / Arthropoda
Ко

ма
хи

 —
 In

se
ct

a

АКМЕОДЕРА НЕСПРАВЖНЯ
Acmaeodera degener Scopoli, 1763
Акмеодера ложная
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Златки — Buprestidae

Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 9–12 мм. Синьо-чорний або чорний, зверху з невели-
кими жовтими цяточками, що розташовані вздовж шва та бокового 
краю надкрил. Цяточок зазвичай по 10 на кожному з надкрил, але 
іноді вони можуть зливатися, або їх кількість та розмір зменшу-
ються.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал охоплює Середземномор’я та Середню Європу. В Украї-
ні вказаний для лісостепової і степової природних зон, Карпат 
та Криму. В Харківській області знаходиться поблизу північної 
границі свого поширення; відома єдина сучасна знахідка у дібро-
вах на правому березі Сіверського Дінця (Зміївський район).

Чисельність
Дуже рідкісний вид.

Місця перебування
Лісовий вид, що є атлантичним реліктом.

Особливості біології
Розвивається в деревині старих мертвих дубів, у всохлих гілках. 

Розвиток личинки триває один рік. Імаго активні у травні-липні. 
Жуки живляться на квітках, головним чином складноцвітих.

Основні чинники зниження чисельності
Скорочення площ старих листяних лісів.

Заходи охорони
У регіоні не здійснювалися. Єдине місце існування цього виду 
в  Харківській області виявлено в дібровах на території національ-
ного природного парку «Гомільшанські ліси». Необхідно збере-
ження старовікових дібров. Заборона лісогосподарських заходів 
в місцях існування виду.

Джерела інформації
Арнольди, 1938; Медведев, 1963; Медведев 1964; Медведев и др., 
1976; Bily, 2002; Яницький, 2006 (2007); Прохоров, 2010; Скрыль-
ник, Терехова, 2011.

Автор: В. В. Терехова
Фото: © О. І. Слуцький
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ЕВРИТІРЕЯ ДУБОВА
Eurythyrea quercus Herbst, 1780
Эвритирея дубовая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Златки — Buprestidae

Природоохоронний статус
Рідкісний, реліктовий вид.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 14–23 мм, блискучий, зверху зелений або золотисто-
зелений. Від інших видів роду Eurythyrea відрізняється формою 
щитка: він серцеподібний, слабо поперечний (приблизно в 1,5 рази 
ширше за довжину). Бічні краї надкрил зазвичай без золотистої об-
лямівки.

Ареал виду та його поширення у регіоні 
Середня та південна Європа. В Україні поширений спорадично 
в усіх природних зонах. У Харківській області знайдений лише в ді-
бровах. Єдине місце існування цього виду в Харківській області ви-
явлено в Зміївському районі на території національного природного 
парку «Гомільшанські ліси» на правому березі Сіверського Дінця.

Чисельність
Чисельність низька по всьому ареалу. В Харківській області — 
лише поодинокі знахідки.

Місця перебування
Нижньоплейстоценовий нагірно-лісовий релікт, що трапляється 
у вододільних та нагірних дібровах.

Особливості біології
Імаго активні вдень. У дібровах Харківської області траплялися 
в липні. Личинка розвивається протягом 3–5 років у мертвій оголе-
ній деревині старих дубів, рідше — буків та каштанів.

Основні чинники зниження чисельності
Зменшення площ старих листяних лісів, погіршення стану біото-
пів унаслідок господарської діяльності (вирубування старих дубів, 
очищення лісу від сухостою тощо).

Заходи охорони
Єдине місце існування цього виду в Харківській області виявле-
но на території національного природного парку «Гомільшанські 
ліси». Необхідно збереження старовікових дібров. Заборона сані-
тарних рубок та інших лісогосподарських заходів у місцях існу-
вання виду.

Джерела інформації
Якобсон, 1905–1916; Рихтер, 1952; Волкович, 1977; Медведев, Со-
лодовникова, 1979; Bily, 2002; Catalogue..., 2006; Яницький, 2006 
(2007); Прохоров, 2010; Скрыльник, Терехова, 2011.

Автор: В. В. Терехова
Фото: © В. В. Терехова
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ЗЛАТКА КОРЕНЕВА МІДНА
Sphenoptera cuprina Motschulsky, 1860
Златка корневая медная
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Златки — Buprestidae 

Природоохоронний статус
Рідкісний, реліктовий, стенотопний вид.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 8–14 мм. Зверху бронзовий, з пурпуровим, мідним 
або зеленуватим блиском, знизу чорно-синій, фіолетовий або 
бронзово-чорний. Дрібна пунктировка передньоспинки ніжна, але 
добре помітна. Надкрила з поздовжніми рядами крапок або корот-
ких рисок, не зливаються один з одним.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Азербайджан, Вірменія, Болгарія, Греція, Італія, центральна 
та південн оєвропейська частина Росії. В Україні відомий зі степо-
вої, лісостепової частини та Криму. У Харківській області трапля-
ється у Вовчанському та Дворічанському районах.

Чисельність
Вид дуже локальний, трапляється зрідка, відомий за декількома 
екземплярами.

Місця перебування
Нижньоголоценовий ксеротермічний степовий релікт, що трапля-
ється на ксерофітних луках та у степах. Цілинні степові та крей-
дяні ділянки, добре освітлені, з розрідженим трав’яним покривом.

Особливості біології
Імаго активні з травня до середини червня. У кінці травня було від-
мічено парування на камінцях крейди. Розвивається у корінні мо-
лодих саджанців жовтої акації Caragana arborescens та еспарцету 
Onobrychis sp. Личинки прогризають у деревині один-два кільце-
вих ходів, потім спускаються у коріння. Зимують личинки різного 
віку. Після зимівлі личинки піднімаються вгору по корінню та за-
ляльковуються у нижній частині стовбурця. Генерація однорічна, 
в  деяких випадках — дво-, трирічна.

Основні чинники зниження чисельності
Зміни умов існування внаслідок розорювання цілинних ділянок 
степу; руйнування крейдяних відслонень.

Заходи охорони
Заборона розорювання та заліснення решток цілинних степів; 
створення природних резерватів. Збереження цілісності крейдяних 
відслонень: створення природних резерватів, заборона заліснення, 
заборона випасу та прогону худоби та інших дій, що руйнують по-
верхню крейдяних схилів.

Джерела інформації
Рихтер, Алексеев, 1965; Гурьева, 1974; Catalogue..., 2003; При-
сный, 2003; Прохоров, 2010; Скрыльник, Терехова, 2011.

Автор: Ю. Є. Скрильник
Фото: © Ю. Є. Скрильник



101

ЧЛЕНИСТОНОГІ / Arthropoda

Ко
ма

хи
 —

 In
se

ct
a

ДІЦЕРКА АМФІБІЯ
Dicerca amphibia Marseul, 1865
Дицерка амфибия
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Златки — Buprestidae

Природоохоронний статус
Рідкісний, реліктовий вид.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 15–20 мм. Покриви тіла тверді, забарвлення темно-
бронзове, блискуче. Від інших видів роду Dicerca відрізняється 
сукупністю ознак: надкрила досить широкі (приблизно в 1,5 рази 
довші за ширину), на вершинах закруглені; тім’я і лоб з крупним, 
глибоким поздовжнім вдавленням. Скульптура передньоспинки 
і надкрил груба, рельєфна.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Дуже рідкісний вид із диз’юнктивним ареалом. Відомий із Європи, 
Східного Сибіру, Далекого Сходу, Казахстану, Туреччини. В Укра-
їні вказаний для лісостепової зони та Полісся. У Харківській об-
ласті зареєстрований лише у Зміївському районі.

Чисельність
Вид дуже рідкісний на всій території України. У Харківській об-
ласті відомі лише поодинокі знахідки, остання з яких датована 
1980 роком.

Місця перебування
На території Харківської області трапляється у листяних лісових 

масивах. На інших територіях відмічався на добре прогрітих схи-
лах із розрідженою деревною рослинністю.

Особливості біології
Імаго трапляються в червні-серпні. Ксилофаг. Кормові рослини 
личинки — тополі (Populus alba, P. tremula). За літературними 
даними, можливо, що кормовою рослиною личинок також є береза.

Основні чинники зниження чисельності
Достовірно не відомі. Лімітуючими факторами можуть бути неве-
лика площа листяних лісів, вирубування дерев тощо.

Заходи охорони
Необхідно збереження виявлених місць існування виду.

Джерела інформації
Максимова и др., 1984; Максимова, 1998; Bily, 2002; Catalogue..., 
2006; Яницький, 2006 (2007); Дедюхин, Никитский, 2009; Прохо-
ров, 2010; Скрыльник, Терехова, 2011.

Автори: В. В. Терехова, Ю. Є. Скрильник
Фото: © К. В. Макаров
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ЗЛАТКА ФОРМАНЕКА 
Phaenops formaneki formaneki Jakobson, 1913
Златка Форманека
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera 
Родина Златки — Buprestidae

Природоохоронний статус
Рідкісний вид зі стабільно низькою чисельністю.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 5,5–10,0 мм. Тіло паралельнобічне або розширене 
у задній третині. Забарвлення бронзове або бронзово-зелене. Пе-
редньоспинка посередині у передній частині з простими, добре 
відокремленими крапками. Опушення надкрил незначне, виразне 
лише в останній третині. Тім’я широке.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Центральна та Східна Європа, Балкани, Сибір, Далекий Схід 
і Монголія. В Україні виявлений у лісостеповій та степній зонах, 
а також у Криму. У Харківській області трапляється у Зміївському, 
Дергачівському та Краснокутському районах.

Чисельність
Вид локальний, чисельність дуже низька, відомі поодинокі знахідки.

Місця перебування
Соснові, ялинові та мішані деревостани, інколи на купах лісо-
січних залишків на сосновому зрубі та на стовбурах ялин.

Особливості біології
Розвиток триває один, інколи два роки. Личинки прогризають 

широкі, звивисті ходи на гілках і стовбурах сосни (Pinus sylvestris), 
переважно у районі з тонкою корою. Ходи подібні до ходів Chry
sobothris igniventris. Личинки заляльковуються у верхньому шарі 
заболонної деревини. У Краснокутському районі виявлені на тов-
стих стовбурах ялиці (Picea abies). Зимує личинка або перед-
лялечка у деревині. Імаго трапляються у червні на гілках і стов-
бурах дерев. За літературними даними, кормовими рослинами 
можуть бути сосни Pinus halepensis та P. nigra.

Основні чинники зниження чисельності
Спалювання лісосічних залишків на соснових зрубах. Вирубання 
старих дерев ялини. 

Заходи охорони
Рекомендується до охорони у національному природному парку 
«Слобожанський». Пошук місць перебування та моніторинг чи-
сельності популяцій. Створення природних резерватів у місцях 
існування виду.

Джерела інформації
Bily, 1989; Bily, 2002; Catalogue..., 2003; Яницький, 2007; Скрыль-
ник, 2008; Прохоров, 2010; Скрыльник, Терехова, 2011.

Автор: Ю. Є. Скрильник
Фото: © К. В. Макаров
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ЗОЛОТИСТА В’ЯЗОВА ЗЛАТКА
Anthaxia senicula senicula (Schrank, 1789)
Золотистая ильмовая златка
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Златки — Buprestidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 7–11 мм. Тіло вкрите білими пухнастими волосками, 
видовжене, надкрила в задній частині клиноподібно звужені. За-
барвлення надкрил яскраве, матово-блискуче, бронзово-коричневе 
зазвичай із широкою червоною або золотисто-червоною облямів-
кою по бічному краю. Передньоспинка нерідко бронзова або з двома 
слабкими бронзовими поздовжніми смугами на диску, ці смуги силь-
но зближені і попереду не розходяться, або вся золотисто-зелена.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Середземноморсько-європейський вид. Ареал охоплює Європу 
(крім півночі) та азіатську частину Туреччини. В Україні відміче-
ний в усіх природних зонах. У регіоні зареєстрований у Харків-
ському, Зміївському, Чугуївському та Дергачівському районах.

Чисельність
Вид з нестабільною чисельністю, трапляється спорадично, проте 
іноді — у значній кількості, але завжди локально.

Місця перебування
Трапляється в різних, зазвичай добре прогрітих сонцем деревоста-
нах та лісосмугах, де ростуть в’язи.

Особливості біології
Період активності імаго — травень-червень. Самиця відкладає 
яйця у щілини або складки кори стовбурів і товстих гілок ослабле-
них дерев в’язів. Від місця відкладання яєць у різні боки у флоемі 
відходять від 3 до 12 личинкових ходів, досить короткі, хвилясті 
або зигзагоподібної форми. Лялечкові камери розташовані у забо-
лоні, якщо кора досить товста, вони можуть бути у корі. Залялько-
вування відбувається на початку серпня, перетворення на імаго 
в кінці серпня-вересні, інколи в травні. Зимують імаго, рідше ля-
лечки, при дворічній генерації личинки. Зазвичай розвиток триває 
один рік, але при зниженні температури та (або) вологості розви-
ток може бути продовжений і триває два роки. Імаго для додатко-
вого живлення не відвідують квіти, а живляться листям в’язів.

Основні чинники зниження чисельності
Спалювання лісосічних решток під час проведення лісогосподар-
чих заходів.

Заходи охорони
Необхідно збереження біотопів, де виявлений даний вид. Авто-
рами було проведено успішну спробу розведення у лабораторних 
умовах з подальшим відпусканням імаго у природне середовище.

Джерела інформації
Арнольди, 1938; Рихтер, 1949; Медведев, 1953; Рихтер, Алексеев, 
1965; Bily, 1989, 2002; Catalogue..., 2006; Яницкий, 2006 (2007); Те-
рехова, 2008; Прохоров, 2010; Скрыльник, Терехова, 2011.

Автори: Ю. Є. Скрильник, В. В. Терехова
Фото: © Б. М. Лобода
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ЗЛАТКА ТЮРКА
Anthaxia tuerki Ganglbauer, 1886
Златка Тюрка
Клас Insecta — Комахи
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Златки — Buprestidae

Природоохоронний статус
Рідкісний, реліктовий вид.

Морфологічна характеристика
Тіло видовжене, золотисто-зелене, черевце темніше, бронзове; 
довжина тіла 3,5–6 мм. Тім’я і широка розмита поздовжня смуга 
на середині передньоспинки червоно-коричнева, решта поверхні 
передньоспинки золотисто-зелена або золотисто-коричнева, такого 
ж кольору щиток. Надкрила самця зелені або у основі зелені, а далі 
бронзові. Надкрила самиці сині або синьо-зелені.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південноєвропейський вид. В Україні поширений у степовій та лісо-
степовій зонах, у Харківській області — у Зміївському та Чугуїв-
ському районах.

Чисельність
Вид надзвичайно локальний зі стабільно низькою чисельністю. 
В окремі роки при цілеспрямованих пошуках не виявлено жодного 
екземпляра. Відомий за декількома знахідками.

Місця перебування
Заплави річок із поодинокими деревами в’яза. У листяних лісах 
із домішкою в’язів і в’язових лісосмугах. 

Особливості біології
Розвиток триває один-два роки. Від місця відкладання яєць під ко-
рою відходять 2–5 личинкових ходів. Личинки прогризають більш-
менш хвилясті ходи на тонких гілках (діаметром до 2 см), переваж-
но верхнього ярусу всихаючих дерев в’язів гладкого (Ulmus laevis) 
та граболистого (U. carpinifolia), заляльковуються у верхньому 
шарі заболоні. Зимують личинки або передлялечки у деревині. 
Імаго трапляються на стовбурах, у кронах, гілках та листях дерев 
в’яза у травні. Квітів не відвідує.

Основні чинники зниження чисельності
Спалювання лісосічних залишків.

Заходи охорони
Пошук місць перебування та моніторинг чисельності виду. Спроби 
розведення у лабораторних умовах з подальшим відпусканням 
виявилися безуспішними.

Джерела інформації
Арнольди, 1938; Рихтер, 1949; Рихтер, Алексеев, 1965; Максимо-
ва, 1984; Маслов, 1966; Bily, 1989, 2002; Catalogue..., 2003; Прохо-
ров, 2010; Скрыльник, Терехова, 2011.

Автор: Ю. Є. Скрильник
Фото: © Aleš Sedláček
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ВОГНЕВОЧЕРЕВЦЕВА  
СОСНОВА ЗЛАТКА 
Chrysobothris igniventris Reitter, 1895
Огненнобрюхая сосновая златка 
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera 
Родина Златки — Buprestidae

Природоохоронний статус
Вразливий.

Морфологічна характеристика
Тіло подовжене, завдовжки 8–10 мм, зверху бронзове, із шістьма 
доволі широкими золотистими ямками і дуже слабкими ребрами 
на надкрилах. Ямки надкрил іноді золотисто-зелені або кольору 
латуні, щиток синій. Вусики, лоб і середина нижнього боку тіла 
зелені. Боки знизу, кінці вусиків, стегна і анальний стерніт золотисто-
червоні або пурпурні, стерніти черевця з чітко відмежованим у ви-
гляді трикутників пурпуровим забарвленням, гомілки пурпурові 
з фіолетовим виблиском, лапки синьо-фіолетові. Очі дуже сильно 
зближені на тімені, відстань між ними вдвічі менша за ширину 
очей. Передній край лиштви з дуже широкою трикутною виїмкою. 
У самців лоб яскравіший, зелений.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Середньоєвропейский вид. В Україні виявлений у лісовій, лісо-
степовій, степовій зонах та у Криму. У Харківській області тра-
пляється у більшості соснових деревостанів Дергачівського, Змі-
ївського, Ізюмського, Краснокутського та Чугуївського районів.

Чисельність
Вид локальний; чисельність низька. 

Місця перебування
Соснові та мішані деревостани, переважно на купах лісосічних 
залишків на сосновому зрубі.

Особливості біології
Розвиток триває один-два роки. Личинки прогризають широкі, 
дуже хвилясті ходи на гілках і стовбурах (діаметром від 2 до 8 см), 
переважно на ділянках з тонкою корою. Ходи подібні до ходів 
Phaenops formaneki, личинки заляльковуються у верхньому шарі 
заболоні сосни звичайної. Зимує личинка або передлялечка у де-
ревині. Імаго трапляються у червні на гілках і стовбурах дерев, 
переважно із затіненого боку, де відбуваються парування та від-
кладання яєць. Кормовими рослинами можуть також бути модрина 
європейська, сосна чорна, кипариси та ялини.

Основні чинники зниження чисельності
Спалювання лісосічних залишків на соснових зрубах.

Заходи охорони
Пошук місць перебування та моніторинг чисельності популяцій.

Джерела інформації
Арнольди, 1938; Рихтер, 1952; Рихтер, Алексеев, 1965; Bily, 1989, 
2002; Catalogue..., 2003; Максимова, Бойчук, 2007; Скрыльник, 
2007; Яницький, 2007; Прохоров, 2010; Скрыльник, Терехова, 2011.

Автор: Ю. Є. Скрильник
Фото: © Б. М. Лобода
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ДРОКОВА ВУЗЬКОТІЛА ЗЛАТКА 
Agrilus antiquus Mulsant et Rey, 1863
Дроковая узкотелая златка 
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Златки — Buprestidae

Природоохоронний статус
Вразливий.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 4–8 мм. Тіло у блискучих білих волосках, які на над-
крилах густіші у пришовних западинах, але не утворюють густих 
білих смуг. Надкрила слабо дугоподібно звужені до вершин у за-
дній третині, на вершинах широко кутасто закруглені. Забарвлення 
мідно-червоне, світло-бронзове, іноді темне, рідко — латунне.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Середньоєвропейський вид. Центральна та Південна Європа. В Укра-
їні зареєстрований у лісовій, лісостеповій та степовій зонах. У Хар-
ківській області трапляється у Дворічанському та Краснокутському 
районах.

Чисельність
Поодинокі локальні популяції.

Місця перебування
У сосновому лісі на старих зрубах у місцях зростання дроку та на 
крейдяних схилах у місцях зростання дроку та рокитника.

Особливості біології
Личинки розвиваються у стеблинах дроку та рокитника, трима-

ючись окоренкової частини. Імаго трапляється на листі та стеблинах 
з початку червня до початку липня.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення місць перебування. Знищення чагарників при проведен-
ні лісогосподарських заходів у соснових деревостанах. Розробка 
цілинних ділянок на крейдяних схилах.

Заходи охорони
Рекомендується до охорони у національному природному парку 
«Слобожанський». Необхідним є збереження рослинності цілинних 
ділянок степу та крейдяних відслонень. Заборона розорювання 
та заліснення крейдяних схилів. Моніторинг чисельності популяцій.

Джерела інформації
Алексеев, 1959; Рихтер, Алексеев, 1965; Bily, 1989; Catalogue..., 2003; 
Прохоров, 2010; Скрыльник, Терехова, 2011.

Автор: Ю. Є. Скрильник
Фото: © Б. М. Лобода
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ГОСТРОКРИЛА ВУЗЬКОТІЛА ЗЛАТКА
Agrilus guerini Lacordaire, 1835
Острокрылая узкотелая златка
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Златки — Buprestidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 9–12 мм. Тіло вузьке, видовжене, бронзово-чорне, 
із синім або зеленуватим полиском. Надкрила з трьома парами бі-
лих плям з волосків, їхні вершини витягнуті в гострі хвостики. Лоб 
і тім’я широко та сильно вдавлені.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Європі. В Україні відмічений в усіх природних зо-
нах, окрім Карпат. У Харківській області знайдений у Зміївському 
та Дворічанському районах.

Чисельність
Рідкісний на всій території України. У Харківській області трапля-
ється локально.

Місця перебування
Трапляється на вербах, що ростуть у заплавах річок, та на вологих 
луках.

Особливості біології
Імаго активні влітку, з другої половини червня; трапляються вдень, 
на листі верб. Личинка розвивається в гілках та стовбурах різних 

видів верб. Яйця відкладаються на кору кормових рослин, личинка 
прокладає ходи в деревині, де заляльковується через один або два 
роки.

Основні чинники зниження чисельності
Невідомі.

Заходи охорони
Необхідно виявлення та збереження місць існування виду, моніто-
ринг чисельності популяцій.

Джерела інформації
Медведев и др., 1953; Алексеев, 1959; Максимова, 1998; Bily, 2002; 
Catalogue..., 2006; Яницький, 2006 (2007); Прохоров, 2010; Скрыльник, 
Терехова, 2011.

Автор: В. В. Терехова
Фото: © Б. М. Лобода
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МІДНА ВУЗЬКОТІЛА ЗЛАТКА
Agrilus mendax Mannerheim, 1837
Медная узкотелая златка 
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Златки — Buprestidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 10–12 мм. Надкрила голі, бронзово-червоні або мідно-
червоні. Передньоспинка і голова із золотисто-зеленим блиском, 
світліші за надкрила. Спід тіла оливково-зелений або синьо-зе-
лений.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Північноєвропейский вид, поширений у Центральній та Північній 
Європі. В Україні відомий з лісової та лісостепової зон. Є відомості 
про знаходження виду і у степовій зоні. У Харківській області роз-
повсюджений на півночі, на боровій терасі річки Мерла (басейн 
Дніпра) поблизу Краснокутська.

Чисельність 
Чисельність дуже низька. В окремі роки не знайдено жодного 
екземпляра. Відомий за декількома знахідками.

Місця перебування
Зустрічається у соснових лісах зі сфагновими болотами, які оточені 
листяними деревами (переважно Betula pendula, а також Populus 
tremula, Sorbus aucuparia, Salix sp., Alnus glutinosa).

Особливості біології
Розвиток триває один рік. Личинки роблять більш-менш зви-
висті повздовжні ходи на ослаблених деревах горобини (Sorbus 
aucuparia), заляльковуються у верхньому шарі заболонної дере-
вини. Зимує личинка (передлялечка) у деревині. Поодинокі льотні 
отвори відмічені на гілках і стовбурах діаметром від 2 до 8 см, 
у середньому 2–3 отвори на дерево у місцях, де зареєстровані імаго. 
В нших місцях навіть ослаблені дерева залишаються без заселення. 
Імаго трапляються у червні на стовбурах і листі дерев горобини.

Основні чинники зниження чисельності
При проведенні суцільних рубок у соснових лісах — знищення 
дерев нижнього ярусу, зокрема горобини та спалювання разом 
із лісосічними залишками.

Заходи охорони
Рекомендується до охорони у національному природному парку 
«Слобожанський». Для збереження виду рекомендовано пошук 
місць перебування та моніторинг чисельності популяцій.

Джерела інформації
Алексеев, 1958, 1959; Рихтер, Алексеев, 1965; Bily, 1989, 2002; 
Catalogue..., 2003; Прохоров, 2010; Скрыльник, Терехова, 2011.

Автор: Ю. Є. Скрильник
Фото: © М. Е. Смірнов
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ІЗОРІПІС МЕЛЯЗОІДЕС
Isorhipis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835)
Изорипис мелязоидес
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Еукнеміди — Eucnemidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 4,8–11 мм. Жук коричнево-чорний. Тіло видовжене, 
струнке, майже циліндричне. Голова дуже густо пунктирована, 
антени самця гребінчасті, самиці — гостро пиловидні. Передньо-
спинка з одним вкороченим з переду центральним вдавленням, 
на основі — з 3-ма виїмками, рівномірно тонко пунктирована. Над-
крила зі згладженими борозенками, дрібно зернисті. Ноги довгі. 
Від інших видів родини відрізняється розміром та формою тіла.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Центральна та Південна Європа. В Україні відомий із Закарпаття 
та Зміївського району Харківської області.

Чисельність
Рідкісний, поодинокі знахідки.

Місця перебування
Ділянки первісного старого широколистяного лісу.

Особливості біології
Лісовий вид. Личинки розвиваються в мертвій деревині, ксилофаги 
та ксиломіцетофаги. Дорослі жуки також зустрічаються переважно 

на мертвих деревах, як повалених, так і тих, що стоять, іноді на пнях 
та в дуплах. Там же вони паруються та згодом відкладають яйця. 
Відмічено масове роїння жуків у теплі пообідні години на дере-
вині стовбура і гілок мертвого лежачого бука. Імаго відзначені 
у травні-червні.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючими факторами є невелика площа первісних широколи-
стяних лісів, вирубування дерев, у першу чергу дубів, для госпо-
дарського використання.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібно виявлення 
місць проживання, моніторинг чисельності. Припинення вирубу-
вання лісу на збережених старих ділянках; організація природних 
резерватів для збереження первісних широколистяних лісів.

Джерела інформації
Егоров, Никитский, 2004; Мателешко, 2009.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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КОВАЛИК ДІБРОВНИЙ
Lacon querceus (Herbst, 1784)
Щелкун дубравный
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Ковалики — Elateridae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 10–12 мм. Жук червонувато-коричневий, надкрила 
й середина передньоспинки іноді забарвлені темніше. Вся поверхня 
тіла густо вкрита темно- або червоно-коричневими й золотисто-
жовтими лусками. Золотисті луски сконцентровані по боках голо-
ви та передньоспинки, утворюють маленькі плями по боках над-
крил, а при основі та в задній чверті — широку поперечну смугу. 
Окремі золотисті луски розкидані по решті поверхні тіла зверху 
і знизу. Верх передньоспинки нерівний, у передній частині по боках 
є по два лійкоподібні вдавлювання, серединна борозенка глибока 
й плоско вдавлена. Легко вирізняється зовнішнім виглядом серед 
інших коваликів.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Центральна та Південна Європа від Піренеїв до Воронезької об-
ласті Росії. В Україні відомий із Закарпаття та Зміївського району 
Харківської області.

Чисельність
Рідкісний, що підтверджується лише недавнім знаходженням його 
на Харківщині.

Місця перебування
Ділянки первісного старого широколистяного лісу.

Особливості біології
Типово лісовий вид. Розвиток личинок відмічений під корою та в де-
ревині мертвих дубів, із сухою золотистою гниллю, що виклика-
на грибом Fomitoporia robusta. Там же знайдені і дорослі жуки. 
Личинки — хижаки, живляться личинками шашля Xestobium 
rufovillosum (DeGeer, 1774), а можливо, і личинками чорнотілки 
Pentaphyllus testaceus (Hellwig, 1792) та деяких інших. Імаго тра-
плялися з березня до жовтня.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючими факторами є невелика площа первісних широколис-
тяних лісів, вирубування дерев, у першу чергу дубів, для господар-
ського використання.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібно виявлення 
місць проживання, моніторинг чисельності. Організація природ-
них резерватів на збережених ділянках старих листяних лісів.

Джерела інформації
Долін, 1982; Бейко, Компанцева, 1997; Дрогваленко, 2005; Мате-
лешко, 2009.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький



111

ЧЛЕНИСТОНОГІ / Arthropoda

Ко
ма

хи
 —

 In
se

ct
a

CВІТЛЯК ЗВИЧАЙНИЙ
Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767)
Cветляк обыкновенный
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Світляки — Lampyridae

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Жуки з добре вираженим статевим диморфізмом. Довжина тіла са-
миці 16–18 мм, самця — 11–16 мм. Самиця безкрила, зовні нагадує 
личинку, з ніжними м’якими покривами, забарвлення зверху тем-
но-буре або чорне, зазвичай зі світлими краями тергітів. Кінцеві 
сегменти черевця зі споду здатні до біолюмінісценції. Самець з до-
бре розвиненими крилами, надкрила і середина передньоспиники 
темно-бурі, краї передньоспинки, щиток та шов надкрил світліші, 
жовто-бурого кольору.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європа, Східний Сибір, Далекий Схід, Монголія. В Україні по-
ширений по всій території, у Харківській області — в Харків-
ському, Зміївському, Печенізькому, Вовчанському та Ізюмському 
районах.

Чисельність
Вид зі стабільно низькою чисельністю, але в деяких місцях є досить 
звичайним.

Місця перебування
Трапляється в листяних лісах, на лісових галявинах.

Особливості біології
Жуки активні вночі, трапляються в липні-червні. Самиці трима-
ються на траві або у лісовій підстилці. Вночі випромінюють світ-
ло, що приваблює здатних до польоту самців. Личинки — активні 
хижаки; розвиваються 2–3 роки у лісовій підстилці, серед опалого 
листя, живлячись дрібними наземними равликами та слимаками. 
Імаго зазвичай додатково не живляться.

Основні чинники зниження чисельності
Причинами зменшення чисельності можуть бути знищення або 
порушення стану листяних лісів унаслідок господарської діяль-
ності, загального хімічного забруднення та рекреаційного наван-
таження. Самців приваблює штучне світло і через це вони можуть 
часто гинути в ліхтарях та інших приладах вуличного освітлення.

Заходи охорони
Одне зі стабільних місць існування цього виду в Харківській 
області виявлено на території національного природного парку 
«Гомільшанські ліси». Необхідно збереження лісових масивів. 
Створення в місцях існування виду резерватів, вільних від штуч-
ного освітлення.

Джерела інформації
Медведев, 1965; Медведев и др., 1976; Медведев, Солодовникова, 
1979; Frank, 1996; Catalogue..., 2007; Лобода Б. (2012, особисте по-
відомлення).

Автор: В. В. Терехова
Фото: © В. В. Терехова
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КАПТУРНИК МІНЛИВИЙ
Lichenophanes varius (Illiger, 1801)
Капюшонник изменчивый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Каптурники — Bostrichidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Європейського червоного списку (NT).

Морфологічна характеристика
Тіло циліндричне, завдовжки 8–12 мм. Зверху коричневий, вкри тий 
ніжними золотистими волосками, що утворюють поздовжні плями. 
Передньоспинка спереду вдавлена, зазубрена спереду та з боків.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал західнопалеарктичний. Вид є рідкісним на більшій частині 
свого ареалу. Дані щодо поширення в Україні відсутні. В області від-
мічений в Харківському, Зміївському та Краснокутському районах.

Чисельність
На території області вид із низькою чисельністю. У виявлених міс-
цях існування вид зустрічається досить стабільно.

Місця перебування
Трапляється в листяних лісах, зазвичай на сухих, добре прогрітих 
сонцем ділянках, на зрубах.

Особливості біології
Жуки ведуть прихований спосіб життя, трапляються на мертвих 
гілках дерев, серед вітровалу. Вночі прилітають на світло. Ли-
чинки розвиваються в мертвій деревині листяних дерев протягом 

декількох років, у Харківській області відмічені лише на дубі, 
в інших регіонах — також на буках. Найчастіше заселяє сухі гілки 
невеликого діаметра, прокладаючи ходи в товщі деревини та сер-
цевині. Вихід імаго спостерігається протягом всього літа, з червня 
по серпень, максимально в червні.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючими факторами є знищення старих дібров, вирубка ста-
рих та сухостійних дубів у листяних деревостанах.

Заходи охорони
Вид мешкає на територіях національних природних парків «Го-
мільшанські ліси» та «Слобожанський». Необхідне збереження 
старих дібров; припинення видалення або знищення мертвих 
дерев та гілок у лісі, заборона спалювання лісосічних залишків 
на зрубах.

Джерела інформації
Мирзоян и др., 1982; Catalogue..., 2007; Бурдаев, 2009; Негробов, 2011; 
Скрильник Ю., Шеховцов А. (2012, особисті повідомлення).

Автор: В. В. Терехова
Фото: © Б. М. Лобода
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ДЕРМЕСТОИДЕС ЧЕРВОНОГРУДИЙ
Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1787)
Дерместоидес красногрудый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Пістряки — Cleridae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 7–9 мм. Голова чорна, блискуча, в негустих виразних 
точках. Антени жовті, з темною булавою. Передньоспинка черво-
на, майже гладка, в маленьких розсіяних точках. Все тіло в досить 
густих, чорних, стоячих волосках. Надкрила темно-сині, у сплу-
таних точках, що попереду інколи створюють скорочені ряди, 
їх шовний кут заокруглений. Грудь чорна, черевце червоне; стегна 
та голінки чорні, лапки жовтувато-червоні. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
Середня та Південна Європа, Кавказ, Туреччина. В Україні зустрі-
чається в лісових районах, у Харківській області — у Зміївському 
та Ізюмському районах.

Чисельність
Рідкісний вид, поодинокі знахідки.

Місця перебування
Старі листяні ліси.

Особливості біології
Імаго та личинки — хижаки, живляться комахами та їх личинками, 

що живуть в мертвих або послаблених деревах у листяних лісах. 
Імаго трапляються у червні.

Основні чинники зниження чисельності
Вирубка старих лісових масивів та антропогенне навантаження.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібне виявлення 
місць проживання виду, моніторинг чисельності; організація при-
родних резерватів із забороною лісогосподарчої діяльності.

Джерела інформації
Рихтер, 1961.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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ШКІРОЇД САЖИСТО-ЧОРНИЙ
Dermestes (Montandonia) fuliginosus Rossi, 1792
Кожеед сажисто-чёрный
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Шкіроїди — Dermestidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 7–8 мм. Тіло видовжене, випукле, верх у довгих 
прилягаючих волосках. Черевце вкрите тонкими темними або 
чорними волосками, що не скривають поверхню кутикули. Пе-
редньоспинка більш-менш сплощена, чорна, в чорних волосках, 
її ширина не більше ніж у 1,5 рази перевершує її довжину. Над-
крила гладкі, щиток, епімери та епістерни задньогрудей у темних 
волосках. Булава антен чорна, останній стерніт черевця в чорних 
волосках. Від інших видів роду вирізняється повністю чорним за-
барвленням, без присутності волосків іншого кольору, навіть 
на вершині черевця.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південна та Центральна Європа, Кавказ, Мала Азія, Іран. В Укра-
їні відомий з Криму, Донецької і Харківської області, де зустріча-
ється в околицях Харкова та у Великобурлуцькому районі.

Чисельність
Рідкісний. Визначення реальної чисельності утруднене потайли-
вим способом життя, відомі поодинокі знахідки.

Місця перебування
Гірська місцевість, степи, ліси.

Особливості біології
Хижаки та мертвоїди. У своєму розвитку пов’язаний із гніздами 
джмелів, як і інші представники підроду Montandonia. Живиться 
мертвими джмелями та їх личинками. Дорослі жуки зустрічаються 
навесні та на початку літа в дуплах дерев або випадково.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючим фактором для виду є відносна рідкісність деяких ви-
дів джмелів, з гніздівлями яких він пов’язаний.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібно виявлення 
місць проживання, збереження міст гніздування джмелів, припи-
нення в таких місцях надмірного випасу свійської худоби, заборо-
на вилучення з природи дерев з дуплами, можливо — створення 
штучних гніздівель для джмелів.

Джерела інформації
Жантиев, 1976.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький



115

ЧЛЕНИСТОНОГІ / Arthropoda

Ко
ма

хи
 —

 In
se

ct
a

ПЛОСКОТІЛКА ЧЕРВОНА
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)
Плоскотелка красная
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Плоскотілки — Cucujidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (вразливий), Чер-
воної книги МСОП (VU), Європейського червоного списку (ЕN) 
та списку Бернської конвенції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 11–15 мм. Тіло видовжене, дуже сплощене. Голова 
з великими роздутими скронями, ширшими за передньоспинку. 
Голова та передньоспинка блискучі, надкрила матові, рівномірно 
пунктировані крупними точками. Весь верх яскраво-червоного 
кольору, увесь низ, ноги, щелепи, очі, антени та вузький боковий 
край передньоспинки чорні. Вид добре відрізняється від інших 
характерною зовнішністю, а від близького Cucujus haematodes 
Erichson, 1845 — чорними мандібулами.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у межах Європи; в Україні — у лісовій та лісостеповій 
зонах, відомий з Львівської, Вінницької, Київської, Чернігівської, 
Сумської областей. У Харківській області зустрічається в околицях 
Харкова та в Ізюмському районі.

Чисельність
Невелика, хоча в місцях існування можуть бути нерідкісними.

Місця перебування
Ділянки первісного старого широколистяного лісу. Жуки пов’язані 
з мертвою деревиною.

Особливості біології
Личинки і дорослі жуки є ксиломіцетофагами, які живляться мі-
целієм грибів, плазмодіями міксоміцетів та зруйнованою ними де-
ревиною. Розвиток личинок відбувається під корою та всередині 
стовбурів дерев листяних порід, що впали, — переважно тополі, 
дуба та клена, зрідка інших, деревина яких ще досить щільна, але 
під корою йде активне гниття, викликане грибами. Там же пере-
бувають і дорослі жуки. Зимують імаго та личинки.

Основні чинники зниження чисельності
Невелика площа первісних листяних лісів, вирубування дерев, 
у першу чергу зрілих, для господарського використання.

Заходи охорони
Охороняється в Україні. Для збереження виду в природних умовах 
потрібне виявлення місць проживання та припинення вирубування 
лісу на старих ділянках, що збереглися.

Джерела інформації
Никитский и др., 1996; Пучков, 2009.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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КОМБОЦЕРУС ГЛАДКИЙ
Combocerus glaber (Schalkwyk, 1783)
Комбоцерус гладкий
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Грибовики — Erotylidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 3,2–4,3 мм. Тіло видовжене, досить випукле, блиску-
че. Голова та надкрила чорні, передньоспинка та по дві плями на 
надкрилах, плечова та передвершинна — червоні. Антени досить 
товсті, з 3-члениковою булавою, ноги жовтуваті. Вид чітко виріз-
няється від інших малюнком надкрил.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європа, Кавказ. В Україні трапляється повсюдно, але спорадично 
та дуже рідко. У Харківській області зустрічається в околицях Хар-
кова та в Зміївському районі.

Чисельність
Визначення реальної чисельності утруднене потайливим способом 
життя виду. Поодинокі знахідки дуже рідкісні.

Місця перебування
Ксерофітні ділянки широколистяного лісу, сухі трав’янисті місця, 
на узліссях, пасовищах тощо.

Особливості біології
Міцетофаг. Несхожий на інших представників родини. Вид, безпо-

середньо не пов’язаний з плодовими тілами грибів. Жуків знахо-
дять серед гниючих рослин, у листяній підстилці, іноді під сухим 
навозом. Віддає перевагу піщаному ґрунту. Відмічено живлення на 
базидіомах гриба Anellaria semiovata, що росли на кінському гною 
на сухій галявині в лісі. Трапляються в квітні-липні.

Основні чинники зниження чисельності
Невелика площа первісних листяних лісів та використання їх із 
господарською метою.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібне виявлення 
місць проживання, моніторинг чисельності; припинення вирубу-
вання лісу на ділянках, що збереглися; запобігання надмірному 
випасу худоби на пасовиськах та неприпустимість розорювання 
лісових галявин у місцях поширення виду.

Джерела інформації
Дрогваленко, 1997 а; Franc, 2001; Мателешко, 2009.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький



117

ЧЛЕНИСТОНОГІ / Arthropoda

Ко
ма

хи
 —

 In
se

ct
a

ГРИБОВИК ВИДОВЖЕНИЙ
Triplax elongata Lacordaire, 1842
Грибовик удлинённый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Грибовики — Erotylidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 6–6,5 мм. Видовжений, передньоспинка і надкрила 
з майже паралельними боковими краями, передньоспинка не зву-
жена до переду. Надкрила з добре вираженими точковими борозен-
ками, а їх основа з ясним облямуванням. Голова та передньоспинка 
руді, надкрила та щиток чорні. Груди та черевце червоно-руді.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Центральна та Східна Європа, Кавказ, Сибір, Далекий Схід; ареал, 
очевидно, розірваний. В Україні знайдений лише у Зміївському 
районі Харківської області.

Чисельність
Рідкісний, окремі знахідки.

Місця перебування
Первісні ділянки старого широколистяного лісу.

Особливості біології
Міцетофаг. Вид пов’язаний у своєму розвитку із карпофорами ба-
зидіальних грибів Inonotus obliquus та I. cuticularis. Імаго відзна-
чалися також на плодових тілах грибів Pleurotus sp. у квітні-липні.

Основні чинники зниження чисельності
Невелика площа первісних листяних лісів та використання їх із гос-
подарською метою.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібне виявлення 
місць проживання; припинення вирубування лісу на ділянках пер-
вісних листяних лісів, що збереглися.

Джерела інформації
Никитский, Компанцев, 1995; Дрогваленко, 1997 а, 2005; Franc, 2001.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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ГРИБОВИК ЧОРНОГОЛОВИЙ
Triplax melanocephala (Lacordaire, 1804)
Грибовик черноголовый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Грибовики — Erotylidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 4–5 мм. Тіло видовжене. Основа передньоспинки 
виразно облямована, а основа надкрил тонко зубчасто облямова-
на. Голова, надкрила, середньо-, задньогруди та черевце чорного 
кольору, передньоспинка рудувато-червона, антени червоно-ко-
ричневі. Від інших видів роду відрізняється чорною головою, 
а від єдиного схожого чорноголового виду Triplax collaris (Schaller, 
1783) — більш видовженою формою тіла.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південна Європа, Кавказ, Мала та Середня Азія. В Україні відомий 
з Криму, Луганської та Харківської областей.

Чисельність
Рідкісний, відомі поодинокі знахідки у Балаклійському районі.

Місця перебування
Ділянки первісного степу, інколи — остепнені великі галявини 
серед лісу.

Особливості біології
Міцетофаг. Вид пов’язаний у своєму розвитку із карпофорами 

базидіальних грибів Pleurotus eryngii, що утворюються на ста-
рих сухих стеблах миколайчиків (Eryngium sp.), а також, можли-
во, із плодовими тілами грибів порядків Agaricales та Boletales, 
що ростуть на ґрунті. Імаго знайдені у травні-липні.

Основні чинники зниження чисельності
Невелика площа первісного степу, розорювання степів, надмір-
ний випас худоби та інше використання степових ділянок із госпо-
дарською метою.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібне виявлення 
місць проживання, припинення розорювання ділянок первісного 
степу та передачі їх під дачні ділянки; припинення надмірного 
випасу худоби та випалювання сухої трави в місцях поширення виду.

Джерела інформації
Никитский, Компанцев, 1995; Дрогваленко, 1997 а; Franc, 2001.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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ПЛІСНЯВОЇД ЗУБЧАСТОГРУДИЙ
Dapsa denticollis (Germar et Kaulfuss, 1816)
Плеснеед зубчатогрудый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Пліснявоїди — Endomychidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 4–4,5 мм. Тіло видовжене та виразно пунктирова-
не. Булава антен 3-членикова, дещо сплощена. Передньоспинка 
вужча за основу надкрил, її передні кути виступають назовні у ви-
гляді гачків. Колір верху рудувато- або жовто-червоний, надкрила 
часто чорні з косою перев’яззю за серединою. З боків надкрила 
сильно закруглені. Середні голінки самця помітно зігнуті біля 
вершини.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Центральна та Південна Європа. В Україні відомий із Закарпат-
ської, Хмельницької, Сумської, Кіровоградської областей; у Хар-
ківській області трапляється в околицях Харкова.

Чисельність
Рідкісний, поодинокі знахідки.

Місця перебування
Ділянки первісного старого широколистяного лісу.

Особливості біології
Ксиломіцетофаг. Жуки трапляються на повалених деревах, під 

корою та в деревині, на запліснявілих опалих гілках, зруйнованих 
ксилотрофними грибами. Імаго зареєстровані в травні-жовтні.

Основні чинники зниження чисельності
Невелика площа первісних листяних лісів, рубка дерев для госпо-
дарського використання.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібне виявлення 
місць проживання, припинення вирубування лісу на старих ділян-
ках, що збереглися в місцях поширення виду.

Джерела інформації
Benick, 1952; Дрогваленко, 1999; Мателешко, 2009.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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СОНЕЧКО ОБЛЯМОВАНЕ
Coccinula sinuatomarginata (Faldermann, 1837)
Коровка окаймлённая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Сонечки — Coccinellidae

Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 3–3,5 мм. Тіло випукле, широке, овальне. Голо-
ва цілком жовта або з темними плямами. Передньоспинка чорна 
з рівномірним жовтим облямуванням по краях. Надкрила чорні 
з жовтими плямами: по 2 округлі плями посередині біля шву, 
із зовнішнього краю розміщені ще 5 напівкруглих плям, з’єднаних 
одна з одною жовтим облямуванням. Ноги жовті. Від інших видів 
чітко вирізняється рисунком, особливо з’єднаними плямами із зо-
внішнього краю надкрил.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південна та Центральна Європа, Кавказ, Мала Азія, Іран, Середня 
Азія, Південний Сибір, Західний Китай. В Україні відомий з Херсон-
ської, Луганської та Харківської областей. 

Чисельність
Рідкісний, поодинокі знахідки відомі з околиці Харкова.

Місця перебування
Ділянки первісного степу та сухих луків, інколи остепнені великі 
галявини серед лісу та агроценози.

Особливості біології
Представник степово-пустельної фауни, ксеротермний вид. Пе-
реважно хижаки. Дорослі і личинки живляться різними видами 
попелиць та трипсів, в тому числі і шкідниками сільського госпо-
дарства. Також важливу роль у живленні імаго відіграють пилок 
та нектар рослин. Імаго трапляються в травні-серпні.

Основні чинники зниження чисельності
Невелика площа первісного степу, розорювання степів та луків, 
надмірний випас худоби та інше використання степових та лучних 
ділянок з господарською метою, зокрема широке використання 
в землеробстві мінеральних добрив та отрутохімікатів.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібне виявлення 
місць проживання, припинення розорювання ділянок первісного 
степу та передачі їх під дачні ділянки; припинити надмірний випас 
худоби, обмежити господарську діяльність у місцях поширення 
виду. Важливо не зловживати в землеробстві використанням міне-
ральних добрив та отрутохімікатів.

Джерела інформації
Дядечко, 1954; Савойская, 1962.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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СОНЕЧКО ВІСІМНАДЦЯТИКРАПКОВЕ
Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758)
Коровка восемнадцатипятнистая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Сонечки — Coccinellidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 3,5–5 мм. Тіло овальне, злегка приплюснуте. Жов-
то- або червоно-бурий. На передньоспинці велика біла роздвоєна 
пляма біля щитка та жовтуваті боки. На надкрилах 2 гакоподібні 
плями перед щитком та 8–9 білих плям на кожному надкрилі. Іноді 
плями з’єднуються або зникають. Кігтики із зубцем при основі. 
Від інших видів чітко відрізняється малюнком на надкрилах.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європа, Кавказ, Мала Азія, Близький Схід, Північна Африка, 
Казахстан, Сибір, Далекий Схід, Монголія. В Україні поширений 
у лісовій зоні. У Харківській області трапляється у Харківському, 
Зміївському, Балаклійському та Ізюмському районах.

Чисельність
Рідкісний, поодинокі знахідки.

Місця перебування
Ділянки хвойного та мішаного лісу.

Особливості біології
Лісовий вид, пов’язаний із хвойними породами дерев. Віддають 

перевагу старим деревам, перебувають у кроні. Жуки — хижаки. 
Дорослі і личинки живляться різними видами попелиць на соснах, 
ялинах та інших хвойних. Зимують під корою мертвих дерев, часто 
скупченнями. Імаго відмічені в березні-липні.

Основні чинники зниження чисельності
Невелика площа хвойних та мішаних лісів, особливо первісних, 
на території області; використання отрутохімікатів у лісовому гос-
подарстві для захисту хвойних порід.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібне виявлення 
місць проживання, припинити суцільне вирубування ділянок хвой-
них лісів, особливо старих та первісних, введення обмежень на ви-
користання отрутохімікатів для захисту лісів.

Джерела інформації
Дядечко, 1954.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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СОНЕЧКО ДВАДЦЯТИПЛЯМИСТЕ
Sospita vigintiguttata (Linnaeus, 1758)
Коровка двадцатипятнистая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Сонечки — Coccinellidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 5–6 мм. Тіло випукле, широке, овальне. Існує два 
типи забарвлення — світле та темне. Надкрила руді або чорні 
з 10 великими, часто з’єднаними, білуватими плямами на кожному 
надкрилі. Передньоспинка руда або чорна з білими краями та пля-
мами, часто пов’язаними один з одним. Голова жовтувата. Вид до-
сить легко ідентифікується за характерними зовнішніми ознаками.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Середня та Південна Європа, Кавказ, Мала Азія. В Україні поши-
рений у лісовій зоні, відомий з Житомирської та Чернігівської об-
ластей. У Харківській області трапляється у Харківському та Дер-
гачівському районах.

Чисельність
Рідкісний, поодинокі знахідки.

Місця перебування
Ділянки хвойного та мішаного лісу, часто на болотах.

Особливості біології
Лісовий вид, пов’язаний зі хвойними та листяними породами 

дерев. Жуки — хижаки, зустрічаються поодинці. Дорослі і личинки 
живляться різними видами попелиць на вільшинах, соснах, ялинах 
та інших хвойних. Зимують у підстилці. Імаго трапляються у квітні-
вересні.

Основні чинники зниження чисельності
Невелика площа хвойних та мішаних лісів, особливо первісних 
на території області; використання отрутохімікатів для захисту 
хвойних порід.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібне виявлення 
місць проживання, припинення суцільного вирубування ділянок 
хвойних лісів, особливо старих та первісних; введення обмежень 
на використання отрутохімікатів для захисту лісів.

Джерела інформації
Дядечко, 1954.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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ГРИБОЇД ДЕСЯТИКРАПКОВИЙ
Mycetophagus decempunctatus Fabricius, 1801
Грибоед десятиточечный
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Грибоїди — Mycetophagidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 3,8–4,5 мм. Верх у густих, на передньоспинці нерідко 
подвійних, виразно помітних точках, помітно блискучий. Основне 
густе опушення надкрил більш-менш прилягаюче або лише слабко 
піднесене. Передньоспинка з густою, різко подвійною пунктиров-
кою. Надкрила із субапікальними світлими плямам і з 10 рядами 
точок. 1-й членик задніх лапок помітно довший останнього. Вуси-
ки з 5–6 збільшеними верховими члениками. Малюнок надкрил 
мінливий, але на них, крім плечової, завжди є руда постмедіаль-
на або апікальна, або субапікальна пляма, а нерідко також попере-
чний перев’яз за серединою й невелика бічна пляма між плечовою 
плямою і заднім перев’язом. Війки бічного краю рудо-бурі або руді. 
Відстань між великими крапками в середині диска передньоспинки 
не менше або ледь менше діаметра крапок. Від інших представників 
роду відрізняється сильно витягнутим останнім сегментом антен, 
не менше ніж в 1,3–1,5 рази довше двох попередніх разом узятих.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європа, Кавказ, Мала Азія, Казахстан. В Україні, вірогідно, на всій 
території. У Харківській області: Зміївський район.

Чисельність
Рідкісний, поодинокі знахідки.

Місця перебування
Ділянки старого широколистяного лісу, часто із буреломами.

Особливості біології
Вид пов’язаний у своєму розвитку з карпофорами базидіальних 
грибів Inonotus obliquus, I. radiatus, I. hispidus та, імовірно, з ін-
шими представниками роду Inonotus. Імаго відзначалися також 
на плодових тілах грибів Fomes fomentarius, Pleurotus sp., Hericium 
coralloides, Volvariella bombicina, Phellinus laevigatus та інших. 
За сезон розвивається 1–2 покоління. Зимують імаго. Жуки активні 
з квітня до серпня.

Основні чинники зниження чисельності
Невелика площа старих листяних лісів; лісовпорядні роботи, 
зокрема прибирання впалих дерев.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібне виявлення 
місць проживання, припинення вирубування лісу на ділянках ста-
рих листяних лісів, що збереглися; припинення прибирання впа-
лих дерев у місцях поширення виду.

Джерела інформації
Никитский, 1993; Дрогваленко, 1997 б; Никитский и др., 2010.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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ГРИБОЇД ТОПОЛЕВИЙ
Mycetophagus (Philomyces) populi Fabricius, 1798
Грибоед тополёвый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Грибоїди — Mycetophagidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 3,5–4,5 мм, матові. Надкрила (проміж рядами то-
чок) та передньоспинка (проміж рідкими великими точками) 
в дуже густих та дрібних, ледве помітних точках і досить дріб-
них прилягаючих волосках. Антени з 4-члениковою булавою. 
Передньоспинка найширша перед основою, її бокові краї гладкі. 
Надкрила більш-менш овальні, кожне з 10 точковими рядами. 
Забарвлення іржаво-руде, голова та надкрила дещо темніші, над-
крила з двома рудими перев’язями: широкою при основі та дру-
гою, значно перерваною біля шва і часто зі світлою вершинною 
плямою.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європа, Західний Сибір. В Україні відомий з Криму та лісової 
зони. У Харківській області відомий з околиці Харкова.

Чисельність
Рідкісний, поодинокі знахідки.

Місця перебування
Ділянки старого широколистяного лісу, часто з буреломами.

Особливості біології
Біологія маловідома. Міцетофаг або ксиломіцетофаг. Жуки відзна-
чені в дуплах, під корою та в деревині мертвих листяних дерев. 
Личинки знайдені в досить сухій деревині березового пня з білим 
гниллям, дуже зруйнованого грибом Hypoxylon sp. За літератур-
ними даними жуки знаходилися на карпофорах грибів Volvariella 
bombicina та Polyporus squamosus.

Основні чинники зниження чисельності
Невелика площа старих листяних лісів, використання їх з госпо-
дарською метою, прибирання впалих дерев.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібно виявлення 
місць проживання, припинення вирубування лісу на ділянках ста-
рих листяних лісів, що збереглися; припинення прибирання впа-
лих дерев у місцях поширення виду.

Джерела інформації
Benick, 1952; Никитский, 1993; Дрогваленко, 1997 б; Мателешко, 2009.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький



125

ЧЛЕНИСТОНОГІ / Arthropoda

Ко
ма

хи
 —

 In
se

ct
a

ТІНЕЛЮБ БОРОДАТИЙ
Melandrya barbata (Fabricius, 1787)
Тенелюб бородатый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Тінелюби — Melandryidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 9–10 мм. Тіло видовжене. Передньоспинка коніч-
на, з глибокими базальними ямками, при основі такої ж ширини, 
як надкрила, тричі виїмчаста. Надкрила рівномірно вкриті волос-
ками, густо пунктировані, з 4 вкороченими спереду борозенками, 
проміжки яких помітно випуклі. Верх чорний, блискучий, але без 
металевого блиску, антени, щупики та ноги — червоно-жовті.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Лісова зона Європи. В Україні, вірогідно, в лісовій зоні. У Харків-
ській області відомий з околиці Харкова.

Чисельність
Низька, рідкісний, поодинокі знахідки.

Місця перебування
Ділянки старого листяного лісу.

Особливості біології
Лісовий вид. Розвиток, імовірно, 2–3-річний. Заселяє заражені 
грибами стовбури листяних дерев, які стоять або лежать на землі. 
Імаго живляться на плодових тілах різних ксилотрофних грибів. 

Жуки відзначені на стовбурі ясенелистого клена, що сохне, біля 
карпофорів гриба Polyporus squamosus. Личинки розвиваються 
в мертвій, не твердій деревині з білою гниллю. Зимує личинка. 
Імаго трапляються у травні-червні.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючіми факторами є невелика площа листяних лісів, вирубу-
вання дерев, у першу чергу старих.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібне виявлення 
місць проживання, припинити вирубування лісу на старих ділян-
ках, що збереглися.

Джерела інформації
Дрогваленко О. М. (1999, особисті спостереження).

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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ТІНЕЛЮБ ВИТОНЧЕНИЙ
Phryganophilus auritus Motschulsky, 1845
Тенелюб изящный
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Тінелюби — Melandryidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 10 мм. Тіло видовжене, струнке. Верх з темними 
волосками. Чорний або буро-чорний, надкрила інколи зі слабким 
бронзовим або зеленкуватим блиском, передньоспинка з великими 
рудими плямами з боків у задній половині. Бокові краї передньос-
пинки більш-менш загострені до її передньої чверті. Надкрила 
із густою грубою пунктировкою. Ноги темні. Досить добре відріз-
няється від інших видів зовнішнім виглядом.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Лісова зона Європи, Сибір, Казахстан, Монголія, Далекий Схід, 
Японія. В Україні трапляється скрізь у лісовій зоні, у Харківській 
області знайдений на околиці Харкова та у Харківському районі.

Чисельність
Чисельність низька, рідкісний.

Місця перебування
Ділянки старого листяного лісу.

Особливості біології
Лісовий вид. Розвиток 1–2-річний, зимують, відповідно, личинка 

та лялечка. Розвиток відбувається в дуже трухлявих гілках ліщини, 
дуба, берези тощо, які стоять, нерідко покритих грибами Oxyporus 
obducens та Ceriporia sp., якими живляться жуки при поселенні. 
На ліщині віддають перевагу верхівці. Лялечка перебуває в дуже 
пухкій та досить сухій деревині. Імаго трапляються у травні-червні.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючими факторами є невелика площа листяних лісів, виру-
бування дерев, у першу чергу старих, для господарського викори-
стання.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібне виявлення 
місць проживання виду, припинення вирубування старовікових 
ділянок лісу, що збереглися.

Джерела інформації
Никитский и др., 1996.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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ТІНЕЛЮБ ЧОТИРИПЛЯМИСТИЙ
Dircaea quadriguttata (Paykull, 1798)
Тенелюб четырёхпятнистый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Тінелюби — Melandryidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 6–9 мм. Тіло видовжене, струнке. Передньоспин-
ка повністю облямована. Надкрила з 4-ма добре помітними по-
вздовжніми жилками. Чорно-бурий або чорний, поперечна пляма 
в передній частині надкрил та поперечна перев’язь в їх вершинній 
третині рудо-жовті. Темний фон надкрил вкритий буро-чорними, 
а світлий рудувато-жовтими волосками. Ноги та антени буруваті. 
Від близького виду D. australis Fairmaire, 1856 відрізняється більш 
вузькими задніми плямами та наявністю відростку, що відходить 
з передньої плями вперед.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Лісова та лісостепова зона Європи, Сибір, Далекий Схід. В Украї-
ні, вірогідно, трапляється в лісовій та лісостеповій зонах. З Харків-
ської області відомий зі Зміївського району.

Чисельність
Чисельність низька, поодинокі знахідки.

Місця перебування
Ділянки старого листяного лісу.

Особливості біології
Лісовий вид. Дендро- та міцетобіонт. Розвиток дворічний, личинки 
трапляються в деревині упалих берез, дуже зруйнованій лігнін-
руйнуючими грибами. Ксиломіцетофаги. Зимують личинки. Імаго 
трапляються у травні-червні.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючими факторами є невелика площа листяних лісів, виру-
бування дерев, у першу чергу старих, для господарського викори-
стання.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібне виявлення 
місць проживання, припинити вирубування старовікових та пер-
вісних ділянок лісу.

Джерела інформації
Никитский и др., 2010.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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ТІНЕЛЮБ ДУБОВИЙ
Hypulus quercinus (Quensel, 1790)
Тенелюб дубовый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Тінелюби — Melandryidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Тіло видовжене, струнке, завдовжки 5–6 мм. Передньоспинка сер-
цеподібна, її довжина трохи більше ширини, з довгими поглибле-
ними базальними штрихами. Чорний, антени і ноги ржаво-червоні, 
надкрила червоно-бурі з чорними плямами: плямою біля щитка, 
великою плямою перед серединою (часто вона з’єднана з першою 
плямою) та перев’яззю за серединою. Верх тонко та густо пункти-
рований. Відрізняється від близьких видів рисунком надкрил.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Лісова та лісостепова зона Європи. В Україні поширений в лісовій 
та лісостеповій зонах. У Харківській області зустрічається у Хар-
ківському, Зміївському та Ізюмському районах.

Чисельність
Чисельність низька, рідкісний.

Місця перебування
Ділянки старого листяного лісу.

Особливості біології
Лісовий вид. Ксиломіцетофаги, розвиток дворічний. Личинки 

живуть у вологій твердій деревині дубів та кленів, частіше біля 
основи ствола або у пнях, на яких нерідко розвиваються карпо-
фори гриба Laetiporus sulphureus. Імаго жуків інколи перебувають 
на поверхні або всередині цих плодових тіл. Жуки активні з квітня 
до початку червня.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючими факторами є невелика площа листяних лісів, вирубу-
вання дерев, у першу чергу старих.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібне виявлення 
місць проживання, припинити вирубування лісу на старовікових 
ділянках, що збереглися.

Джерела інформації
Никитский и др., 1996.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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МЕТЕКУС ПАРАДОКСАЛЬНИЙ
Metoecus paradoxus (Linnaeus, 1760)
Веерник парадоксальный
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Віяловусі — Rhipiphoridae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 6–12,5 мм. Голова коротка, поперечна. Очі майже 
цільні, поперечні. Мандібули дуже малі. Вусики 11-членикові, 
у самця з довгими циліндричними відростками, парними на 3–10-му 
члениках, у самиці гребінчасті. Передньоспинка трапецієподібна, 
подовжньо зігнута майже на чверть кола, її диск із поздовжнім жо-
лобчастим вдавленням. Надкрила вузькі, попереду стикаються, по-
заду кінчаються вістрям. Крила темні, зі спрощеним жилкуванням. 
Ноги довгі, передні гомілки без шпор, інші з 2 гострими шпорами, 
лапки вузькі й довгі, кігтики біля вершини розщеплені. Покриви 
тіла й ніг дрібно, коротко й розсіяно волосисті. Голова, груди та кін-
цівки чорні, передньоспинка двоколірна, надкрила чорні або жовто-
червоні з чорними вершинами.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європа, Кавказ, Мала Азія, Близький Схід. В Україні трапляється 
скрізь. У Харківській області відмічений у Харкові та Зміївському 
районі.

Чисельність
Рідкісний вид. Визначення реальної чисельності утруднене потай-

ливим способом життя, коротким терміном життя імаго, негатив-
ним фототаксисом.

Місця перебування
Міста та природні біотопи, скрізь, де поширені оси родів Vespa 
та Paravespula.

Особливості біології
Розвиток з гіперметаморфозом. Імаго — афаги, личинки — ек-
топаразити на личинках ос Vespa crabro, рідше — Paravespula 
germanica та P. vulgaris. Тріунгуліни з’являються навесні, при-
чіпляються до ос на квітках і потрапляють в гнізда; там проника-
ють лише передньою частиною тіла в тіло личинки оси на пізній 
стадії розвитку, залишаються в ній біля 2 тижнів, далі перетворю-
ються у вторинну личинку, яка залишає тіло хазяїна, окільцьовує 
його шию і висмоктує його вміст. Третинна личинка на місці, або 
в ґрунті, перетворюється на лялечку. Імаго вилітає з осиного гнізда 
через пару днів після ос, не живиться, живе недовго, в особливості 
самці; літають вдень, часто сідають на стіни. Обидві статі утворю-
ються в рівній кількості, але в природі самці зустрічаються рідше 
за самиць. На рік буває до 2 генерацій — літня і більш чисельна 
осіння. Імаго трапляються частіше в жовтні; яйця відкладають тоді 
ж у тріщини мертвої деревини.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючим фактором є, вірогідно, антропогенне навантаження, 
що негативно позначається на чисельності ос.

Заходи охорони
Можливо розведення в культурі за умови вилучення з природи час-
тини гнізда із декількома живими екземплярами. Для збереження 
виду в природних умовах потрібні охорона лісових масивів, вияв-
лення місць проживання виду.

Джерела інформації
Яблоков-Хнзорян, 1976; Selander, 1991; Никитский и др., 1996; 
Дрогваленко, 2002; Мателешко, 2008.

Автор: О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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ПСЕВДОЦІСТЕЛА ВУСАЧЕПОДІБНА
Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1761) 
Псевдоцистела усачевидная
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Чорнотілки — Tenebrionidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Тіло широкоовальне, опукле, 9–13 мм завдовжки. Голова, передньо-
спинка, щиток і спід тіла чорні, надкрила червоні або червоно-
жовті, матові. Очі з глибокими виїмками, вусики пилкоподібні.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал виду євро-кавказький. Поширення в Україні вивчено не-
достатньо. У Харківській області відмічений в Краснокутсько-
му, Зміївському, Чугуївському, Нововодолазькому та Ізюмському 
районах.

Чисельність 
Вид із стабільно низькою чисельністю, але в багатьох місцях меш-
кання в останні роки трапляється досить стабільно.

Місця перебування
Трапляється в старих широколистяних та мішаних лісах.

Особливості біології
Імаго активні з кінця травня по середину липня, зрідка трапляють-
ся до серпня. Жуки активні в присмеркові та нічні години, вночі 
прилітають на світло. Личинка розвивається у вологій трухлявій 

деревині листяних дерев, за літературними даними, насамперед, 
дуба, а також липи, берези та осики.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючими факторами є знищення старих листяних лісів, вирубка 
зрілих та всохлих дерев у листяних деревостанах.

Заходи охорони
Вид мешкає на територіях національних природних парків «Го-
мільшанські ліси» та «Слобожанський». Необхідно збереження 
старих дібров.

Джерела інформації
Медведев и др., 1976; Грамма, 1995; Catalogue..., 2008; Никит-
ский и др., 2008.

Автор: В. В. Терехова
Фото: © Б. М. Лобода
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ВУСАЧ-ТЕСЛЯР 
Ergates faber (Linnaeus, 1767)
Усач-плотник
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Жуки-вусачі — Cerambycidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Один з найбільших жуків нашої фауни, самиці досягають довжи-
ни до 60 мм, самці дрібніші — 23–34 мм. Тіло смоляно-буре (са-
мець) або червонувато-буре (самиця), злегка блискуче. Диск пере-
дньоспинки з двома великими, сильно-блискучими, неправильної 
форми, піднятими проміжками. Вусики у самців дещо довше тіла, 
у самиць більш-менш заходять за середину надкрила. Передньо-
спинка в довжину вдвічі менше, ніж у ширину; у самця більш ши-
рока, ніж у самиці, бічний край її дрібно зазубрений. Надкрила 
в густій зморшкуватій пунктировці, більш крупній у самця, ніж 
у самиці. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
Центральна і Південна Європа, лісостепова зона європейської 
частини Росії, Кавказ, Північна Африка, Туреччина. В Україні по-
ширений на Поліссі, місцями у гірському Криму, Карпатах, лісо-
степовій та степовій зонах. На початку ХХ століття у Харківській 
області був відомий з Харкова (Основа), с. Васищеве (Харківський 
район), у великiй кiлькостi з хутора Задонецький та с. Гайдари 
(Змiївський район), м. Чугуїв. Сучасні мікропопуляції виявлені 

в с. Мохнач (Зміївський район), с. Есхар (Чугуївський район), 
смт Нова Водолага (Нововодолазький район). 

Чисельність
У межах зазначених мікропопуляцій вид може бути звичайним.

Місця перебування
Бори. Невеликі ділянки мішаних лісів, що містять повномірні 
перестійні соснові дерева та їхні пні.

Особливості біології
Жуки літають протягом другої половини літа — з кінця липня 
до середини вересня. Яйця відкладають у тріщини кори старих, 
хворих або, іноді, здорових сосен. Личинка жовтувато-біла, за-
вдовжки до 65 мм. Зазвичай розвиток триває 2–4 роки. Личинка 
гризе спочатку під корою і в заболоні, а потім прогризає хід у дере-
вину, де й зимує. У всі наступні роки живиться в деревині. Перед 
лялькуванням близько до кори робить колисочку.

Основні чинники зниження чисельності
Скорочення місць, придатних для розвитку одного покоління 
жуків протягом 2–4 років.

Заходи охорони
Збереження пнів і залишків мертвих повномірних стовбурів сосен 
у місцях перебування виду.

Джерела інформації
Зайцев, 1929; Плавильщиков, 1936; Бартенев, 2009; Catalogue..., 2010.

Автор: О. Ф. Бартєнєв
Фото: © В. В. Терехова
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АКІМЕРУС ШЕФФЕРА
Akimerus schaefferi (Laicharting, 1784)
Акимерус Шеффера
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Жуки-вусачі — Cerambycidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Жуки завдовжки від 15 до 28 мм. Тіло дуже масивне, у самців бу-
ро-червоного або іржаво-жовтого кольору, надкрила одноколірні; 
у самиць надкрила — від червоно-бурого до смоляно-чорного 
з широким світлим перев’язом посередині. Надкрила сильно зву-
жені до вершини. Вусики товсті в основній половині.

Ареал виду та його поширення у регіоні
В Європі: Португалія, Іспанія, Франція, Боснія і Герцеговина, Хор-
ватія, Болгарія, Румунія, Угорщина, Польща, Швейцарія, Австрія, 
Чехія, Словаччина, Німеччина, Молдова, центр і південь європей-
ської частини Росії. В Україні відмічений у Донецькій та Луган-
ській областях; у Харківській області — у Зміївському районі. 

Чисельність
Вид надзвичайно локальний. Зустрічаються поодинокі особини.

Місця перебування
Листяні ліси і гаї.

Особливості біології 
Жуки літають з кінця травня до середини серпня. Зустрічаються 

на кормових деревах і (рідше) на квітках рослин, активні у пер-
ші післяполуденні години. Личинки розвиваються у великих пнях 
листяних дерев та у коренях старих дерев — відмерлих або таких, 
що відмирають; віддають перевагу дубам. Життєвий цикл виду 
триває три-чотири роки.

Основні чинники зниження чисельності
Не з’ясовані. 

Заходи охорони
Охорона старих дерев дубів, де проходить розвиток личинок.

Джерела інформації
Плавильщиков, 1936; Бартенев, 2009; Catalogue..., 2010; Алмо-
сов В. М. (2008, особисте повідомлення).

Автор: О. Ф. Бартєнєв
Фото: © С. С. Шинкаренко

http://macroid.ru/img/move_nextw_100.png
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КОРОТКОНАДКРИЛ ВЕЛИКИЙ
Necydalis major Linnaeus, 1758
Коротконадкрыл большой
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Жуки-вусачі — Cerambycidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. 

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 19–32 мм. Черевце довге і вузьке. Надкрила сильно 
вкорочені, звичайно не заходять своєю вершиною за задній край 
задньогрудей. Крила лежать відкрито і прикривають черевце. Пе-
редньоспинка довга, циліндрична. Ноги, особливо задні, довгі. 
Стегна булавоподібні. Загальне забарвлення тіла чорне. Надкрила, 
ноги, вусики наполовину (у самця) або цілком (у самиці), а також 
перші членики черевця буро-червоні.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений в Європі, по всьому Сибіру, на Далекому Сході, у Північ-
ній Кореї, Китаї. В Україні — в Карпатах, у гірському Криму, на Поліс-
сі та у лісостеповій зоні. Відомі окремі зустрічі виду поблизу Харкова.

Чисельність
Дуже рідко зустрічаються поодинокі особини.

Місця перебування
Листяні ліси.

Особливості біології
Заселяють різні види листяних дерев: липу, вербу, дуб, тополю 

та осику, але перевагу віддає вільсі клейкій (Alnus glutinosa). Роз-
виток відбувається у мертвій сухій деревині або деревині стовбу-
рів та товстих гілок, що частково згнили. Життєвий цикл триває 
3 роки. Дорослі комахи зустрічаються на стовбурах дерев. Літ три-
ває з червня до серпня.

Основні чинники зниження чисельності
Не з’ясовані.

Заходи охорони
Охороняється на території національних природних парків Хар-
ківщини. 

Джерела інформації
Плавильщиков, 1936; Бартенев, 2009; Catalogue..., 2010. 

Автор: О. Ф. Бартєнєв
Фото: © В. В. Терехова
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ВУСАЧ МУСКУСНИЙ
Aromia moschata (Linnaeus, 1758)
Усач мускусный 
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Жуки-вусачі — Cerambycidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Тіло велике, завдовжки 13–40 мм, помірно широке, з металічним 
блиском синього, зеленого, бронзового або комбінованого з попе-
редніх кольорів забарвлення. Передньоспинка з гострим зубцем 
на боковому краї та горбкоподібним підвищенням посередині. 
У самців вусики довші за тіло, а у самиць — коротші. Виділяє за-
пах, іноді досить сильний, циклічного ефіру розеноксиду.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Транспалеаркт. Ареал простягається від берегів Атлантичного оке-
ану до берегів Тихого океану, від Північної Африки, півночі Казах-
стану, Алтаю, півночі Монголії, півночі Китаю, Японії на півдні 
і майже до північної зони тайги, на півночі включно. Поширений 
майже по всій території України. Зустрічається практично по всій 
Харківській області.

Чисельність
У середньому незначна (поодинокі особини), але локально зареє-
стрований як звичайний вид. Чисельність може знижуватись вна-
слідок зменшення насаджень верби та вирубки старих дерев.

Місця перебування
Мешкає у вербових і мішаних насадженнях, де росте верба (Salix). 
Займає в основному річкові долини, прирічкові ділянки тощо.

Особливості біології
Жуки відвідують квітки для додаткового живлення. Літ жуків — 
з травня до вересня, пік чисельності припадає на другу полови-
ну липня. Личинка спочатку розвивається під корою, а потім 
у живій деревині представників роду верба (Salix caprea, S. alba, 
S. viminalis). Рідше заселяє інші листяні породи (тополя, осика). 
Розвиток триває 2–4 роки.

Основні чинники зниження чисельності
Зниження чисельності в Харківській області не спостерігається.

Заходи охорони
Охорона вербових дерев, де відбувається розвиток жуків.

Джерела інформації
Плавильщиков 1940; Єрмоленко, Пучков, 2009; Бартенев, 2009; 
Catalogue..., 2010.

Автор: О. Ф. Бартєнєв
Фото: © В. В. Терехова
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ВУСАЧ ЧЕРВОНОКРИЛ КЕЛЛЕРА
Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 1758)
Краснокрыл Келлера 
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Жуки-вусачі — Cerambycidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 9–22 мм. Передньоспинка в дуже рідких волосках, 
майже гола, покрита грубою пунктировкою, має добре розвинений 
гострий горбик по бічному краю. Тіло чорне. Надкрила червоні 
з великою чорною плямою. Вершина надкрил зазвичай червона. 
Чорна пляма надкрила, принаймні в своїй задній половині, матова.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Західній Європі, європейській частині Росії, на Ура-
лі, Кавказі та в Малій Азії. В Україні трапляється на півдні По-
лісся, у Лісостепу, півночі Степу, передгір’ях Карпат та Південного 
Узбережжя Криму. На початку ХХ століття був відомий з Харкова 
та його околиць (Iванiвка, Липовий Гай, Малинiвська лiсова дача, 
Рижов), а також із сел Васищеве у Харківському районі, Коробови 
Хутори та Мохнач у Змiївському районі. Сучасні мікропопуляціі 
виду виявлені в околицях с. Гайдари у Змiївському районі та с. Ліс-
не у Дергачівському районі.

Чисельність
Незначна, трапляються поодинокі особини.

Місця перебування
Вид прив’язаний до листяних лісових угруповань. Переважно тра-
пляється у заплавних і нагірних лісах.

Особливості біології
Жуки літають у червні-липні, іноді зустрічаються на квітках зон-
тичних рослин. Генерація 2–3 річна. Заселяє стовбури та гілки 
(мертві та відмираючі) дубів, плодових кісточкових, виноградну 
лозу, а також каштан, акацію, тополеві та ільмові.

Основні чинники зниження чисельності
Руйнування біотопів, санітарні рубки.

Заходи охорони
Охороняється на території національного природного парку «Го-
мільшанськи ліси». Необхідна організація природних резерватів 
у місцях існування виду зі збереженням середовища існування.

Джерела інформації
Зайцев, 1929; Плавильщиков, 1940; Загайкевич, Пучков, 2009; Бар-
тенев, 2009; Catalogue..., 2010; Мирошников, 2012.

Автор: О. Ф. Бартєнєв
Фото: © Ю. Є. Скрильник
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ВУСАЧ АЛЬПІЙСЬКИЙ 
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
Усач альпийский 
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Жуки-вусачі — Cerambycidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразливий), 
Червоної книги МСОП (VU), Європейського червоного списку (EN) 
та списку Бернської конвенції (Додаток ІІ).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 15–38 мм. Чорний, у світлому сірому або блакитну-
ватому волосяному покриві; вусики і ноги зазвичай у синюватих 
волосках, передньоспинка із чорною плямою біля середини пере-
днього краю. Надкрила з мінливим чорним рисунком, який зазви-
чай представлений крайовою плямою в передній третині, широким 
перев’язом у середини і невеликою плямою у вершинній третині. 
Вусики самця набагато довше тіла, у самиці коротші.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європа (на півночі — до південної Швеції), Близький Схід, Ту-
реччина, Ліван, Кавказ із Закавказзям, Молдова, Білорусь. У Росії 
поширений у Воронезькій, Ростовській, Самарській і Челябінській 
областях. В Україні переважно поширений у букових лісах Закар-
паття і гірського Криму. На початку ХХ століття ловився у Хар-
кові; у 80-х роках був відмічений О. М. Дрогваленко в Чугуєві. 
Остання знахідка жуків, що парувалися, траплялася в Ізюмському 
районі у 2009 році.

Чисельність
Трапляються поодинокі особини.

Місця перебування
Населяють листяні ліси.

Особливості біології 
Літ жуків спостерігається в червні-вересні. Активні вдень, зазви-
чай в сонячну погоду. Найчастіше зустрічаються на старих деревах 
або на повалених стовбурах буків, кленів, дубів, рідше на інших 
листяних породах. Личинки частіше живуть у деревині відмерлих 
дерев, іноді у смузі між лубом і камбієм. Цикл розвитку трирічний.

Основні чинники зниження чисельності
Основна причина скорочування чисельності — вирубування ста-
рих листяних і мішаних лісів, особливо з участю дубів та ільмо-
вих; неконтрольований вилов жуків колекціонерами і випадкови-
ми особами.

Заходи охорони
Пошук місць перебування виду; моніторинг чисельності популя-
цій; організація природних резерватів у місцях перебування виду; 
контроль вилову та переміщення колекційних особин.

Джерела інформації
Зайцев, 1929; Плавильщиков, 1940; Пучков, 2009; Бартенев, 2009; 
Catalogue..., 2010; Левченко Є. (2009, особисте повідомлення).

Автор: О. Ф. Бартєнєв
Фото: © О. І. Мірошников
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ПЛОСКОВУСАЧ БРОНЗОВИЙ
Callidium aeneum (DeGeer, 1775)
Золотистый плоский дровосек
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Жуки-вусачі — Cerambycidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. 

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 9–15 мм. Передньоспинка вкрита густими і дріб-
ними цятками. Надкрила мають реберця, характерну поперечну 
складчасту скульптуру, яка утворює комірчасту структуру у ви-
гляді сіточки. Бічний край надкрил загнутий догори, розширений, 
епіплеври надкрил відсутні. Забарвлення буре, передньоспинка 
і надкрила бронзові, часто із зеленкуватим блиском.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений в Європі, Росії, на Кавказі, в Закавказзі, Монголії, Ки-
таї, Північній Кореї та Японії. В Україні зустрічається в Карпатах 
і місцями в Поліссі. Скрізь рідкісний. На початку ХХ століття ло-
вився в Харкові. Сучасні нечисленні знахідки відомі лише зі Зміїв-
ського району (с. Задонецьке, с. Гайдари).

Чисельність
Трапляються поодинокі особини.

Місця перебування
Населяють ліси різних типів. У центральній Європі трапляються 
в гірських місцевостях на висоті до 2000 метрів над рівнем моря.

Особливості біології 
У травні-липні жуки прилітають на сухі кормові дерева, на яких 
вони паруються. Потім самиці починають відкладати яйця в щіли-
ни кори. Часто личинки заселяють не тільки дерева, які стоять, але 
і такі, що повалені. Личинки заселяють різні насадження хвойних 
і широколистих порід. У теплій та помірній смузі віддають пере-
вагу дубам, на півдні — дубам і букам, на півночі — хвойним. Роз-
виток триває два роки.

Основні чинники зниження чисельності
Не з’ясовані. 

Заходи охорони
Пасивно охороняється на території національного природного парку 
«Гомільшанські ліси».

Джерела інформації
Зайцев, 1929; Плавильщиков, 1940; Бартенев, 2009; Catalogue..., 2010.

Автор: О. Ф. Бартєнєв
Фото: © О. І. Слуцький
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КЛІТ ТРОПІЧНИЙ 
Clytus tropicus (Panzer, 1795) 
Клит тропический 
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Жуки-вусачі — Cerambycidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоного списку МСОП (EN).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 10–19 мм. Від усіх інших палеарктичних видів роду 
відрізняється сильно витягнутим тілом і довгими, зі своєрідним 
рисунком надкрилами. Вони з трьома перев’язямі і косою плямою 
в першій третині. Рисунок мінливий.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений по всій центральній, південній та східній Європі, 
а також у європейській частини Туреччини. В Україні поширений 
у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській об-
ластях та на Донецькій височині. В останні роки відомі декілька 
знахідок в околицях Харкова та Краснокутська.

Чисельність
Трапляється рідко або дуже локалізовано в більшості країн.

Місця перебування
Широколистяні ліси і гаї.

Особливості біології 
Жуки з’являються в травні-липні і знаходяться на кормових рос-
линах. Вони бігають по верхівковим гілках дерев, що ускладнює 

їх виявлення навіть у місцях, де вони присутні. Личинки розвивають-
ся під корою мертвих стовбурів і товстих гілок (особливо в кронах 
дерев) різних широколистяних порід, особливо дубів, а також 
у сливі та груші. Заселяють не тільки старі, а й дерева середнього 
віку. Розвиток 1–2 роки.

Основні чинники зниження чисельності
В Угорщині головною причиною рідкісності цього виду є втрата 
місць перебування внаслідок розширення міської забудівлі та про-
ведення заходів лісового господарства.

Заходи охорони
Охорона старих дерев дубів, де відбувається розвиток личинок.

Джерела інформації
Плавильщиков, 1940; Бартенев, 2009; Catalogue..., 2010.

Автор: О. Ф. Бартєнєв
Фото: © В. В. Терехова
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ВУСАЧ ТОВСТУН ВЕРБОВИЙ 
Lamia textor (Linnaeus, 1758)
Ивовый толстяк
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Жуки-вусачі — Cerambycidae

Природоохоронний статус
Рідкісний вид.

Морфологічна характеристика
Досить великий жук з валькуватим, дуже товстим коротким ті-
лом довжиною 12–32 мм. Вусики до вершини звужені, заходять 
за середину надкрил. Передньоспинка ледь поперечна, з бічними 
загостреними горбиками. Надкрила з добре помітними плечима, 
незрощені. Тіло, вусики і ноги чорні.

Ареал виду та його поширення у регіоні
У Західній Європі поширений скрізь, крім крайньої півночі, 
також поширений в Центральній і Східній Європі, у Сибіру (зустрі-
чається всюди, починаючи від південних частин тундри), на Кав-
казі, у Закавказзі, на Сахаліні, в Казахстані, Японії, Кореї і на пів-
нічному сході Китаю. В Україні поширений в передгір’ях Карпат, 
на Поліссі і в Лісостепу. На початку ХХ століття у Харківській 
області був відомий у Харківському, Вовчанському та Зміївському 
(с. Мохнач) районах. Зараз поодинокі особини відмічені у Зміїв-
ському (с. Камплиця), Чугуївському (с. Есхар) та Краснокутському 
районах.

Чисельність
Трапляється рідко, окремими екземплярами.

Місця перебування
Приурочений переважно до заплав річок, в яких збережений при-
родний заплавний режим.

Особливості біології
Жуки нелітаючі, тому зустрічаються переважно на ґрунті та над-
земних частинах коріння дерев; ведуть прихований спосіб життя. 
Самиця, що відкладає яйця, вигризає так звану насічку на корені 
чи прикореневій частині стовбура дерева, куди поміщає одне яйце. 
Личинка заселяє переважно верби, рідше тополі, осику (Populus 
tremula) і берези, іноді вільху (Alnus), головним чином живі дерева. 
Додатковим живленням може бути кора вербових гілок. Личинка 
розвивається від двох до чотирьох років. Жуки активні з травня 
по серпень.

Основні чинники зниження чисельності
Не з’ясовані.

Заходи охорони
Охорона старих вербових дерев, де відбувається розвиток жуків.

Джерела інформації
Зайцев, 1929; Плавильщиков, 1958; Бартенев, 2009; Catalogue..., 2010.

Автор: О. Ф. Бартєнєв
Фото: © В. В. Терехова
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КОРЕНЕЇД ЕЛЕГАНТНИЙ
Dorcadion elegans Kraatz, 1873
Корнеед элегантный
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Жуки-вусачі — Cerambycidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. 

Морфологічна характеристика
Тіло довгасто-овальне, завдовжки 8–13 мм. Передньоспинка слабо 
поперечна, по бічному краю з витягнутим у гострий шип бугром. 
Надкрила з різкими спинною і бічними смугами з помітними в них 
крапками, особливо в основній половині. 1-й членик вусиків і ноги 
червоно-бурі.

Ареал виду та його поширення у регіоні
На сході зустрічається до Нижнього Поволжя Росії та прилеглих 
степів Казахстану. В Україні поширений в Луганській, Донецькій 
(рідкісний) і Дніпропетровській (досить звичайний) областях; 
у Харківській області відомі поодинокі знахідки з Великобурлуць-
кого району.

Чисельність
У Харківській області відомий за поодинокими знахідками.

Місця перебування
Ділянки зі степовою рослинністю.

Особливості біології
Личинки живуть у ґрунті, живляться корінням злаків. Імаго активні 

у квітні-травні, зазвичай протягом декількох перших теплих весня-
них днів.

Основні чинники зниження чисельності
До значного скорочення чисельності коренеїда елегантного при-
вело розорювання цілинних степів.

Заходи охорони
Пасивно охороняється на території регіонального ландшафтного 
парку «Великобурлуцький степ». Пошук місць перебування, моні-
торинг чисельності та організація природних резерватів для охорони 
залишків цілинних степів.

Джерела інформації
Плавильщиков, 1958; Бартенев, 2009; Catalogue..., 2010.

Автор: О. Ф. Бартєнєв
Фото: © В. В. Савчук
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ВУСАЧ ЗЕМЛЯНИЙ ХРЕСТОНОСЕЦЬ
Dorcadion equestre (Laxmann, 1770)
Усач земляной крестоносец 
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Жуки-вусачі — Cerambycidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Жук середніх розмірів — 13–20 мм. Тіло коренасте, опукле, густо 
вкрите бурими волосками, на фоні яких виділяється великий білий 
хрестоподібний рисунок, або його фрагменти. Вусики та ноги чорно-
го кольору. Передньоспинка вкрита рідкими волосками, майже гола.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Західна Європа, Румунія, Угорщина, Болгарія (на південь до Гре-
ції), Молдова, чорноземна смуга Росії (на схід до Волги), Закавказ-
зя. Заселяє лісостепову та степову зони України, передгірськиий 
та гірський Крим. На Харківщині звичайний майже по всій терито-
рії на ділянках, які підходять для розвитку жуків.

Чисельність
Звичайний вид в місцях, що не зазнають значного антропогенного 
впливу.

Місця перебування
Заселяє нерозорані ділянки: цілинний степ, байраки, узбіччя доріг 
(іноді негусті чагарники). Тяжіє до добре розігрітих сонцем діля-
нок з розрідженим травостоєм.

Особливості біології
Жуки трапляються на ґрунті, не літають. Активні вдень. Живлять-
ся молодими пагонами та листками різноманітних злаків. Активні 
з кінця квітня до кінця червня. Личинки розвиваються в ґрунті, 
при розорюванні можуть переходити до живлення коренями куль-
турних злаків. Генерація дворічна.

Основні чинники зниження чисельності
Наразі загрози для чисельності виду не існує.

Заходи охорони
В комплексі з іншими безхребетними знаходиться під охороною 
в природних парках області. Моніторинг чисельності та пошук 
нових місць перебування виду. Збереження середовища існування.

Джерела інформації
Плавильщиков, 1958; Загайкевич, Пучков, 2009; Бартенев, 2009; 
Catalogue..., 2010.

Автор: О. Ф. Бартєнєв
Фото: © О. І. Слуцький
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СКРИПУН ІЛЬМОВИЙ
Saperda punctata (Linnaeus, 1767)
Скрипун точечный
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Жуки-вусачі — Cerambycidae

Природоохоронний статус
Вразливий.

Морфологічна характеристика
Жук завдовжки від 11 до 18 мм. Голова, передньоспинка і надкрила 
зеленуваті, з чотирма чорними плямами на передньоспинці і шіс-
тьома чорними плямами на кожному з надкрил.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений в більшості країн Європи і Близького Сходу. В Україні 
відмічений для Закарпаття, Криму, Донецької, Луганської та Чер-
нігівської областей. У Харківській області трапляється у Зміївсько-
му районі та у Краснокутську.

Чисельність
У деяких місцях (Зміївський район) чисельність невисока, але 
стабільна. Майже щороку трапляються поодинокі особини цього 
виду.

Місця перебування
Листяні ліси і переліски, які містять ільмові дерева.

Особливості біології
Личинки живляться головним чином під корою мертвих стовбурів 
або гілок старих в’язів роду Ulmus. Рідше розвиваються на інших 

листяних деревах, таких як дуб і верба. Жуки трапляються з травня 
по серпень. Життєвий цикл триває протягом одного-двох років.

Основні чинники зниження чисельності
Можливо причиною зменшення чисельності популяції є вимиран-
ня кормових рослин в’язів, при їх зараженні голландською хворо-
бою ільмових (Tracheomycosis).

Заходи охорони
Пасивно охороняється на території національного природного пар-
ку «Гомільшанські ліси». Необхідне збереження усіх груп старих 
в’язів, а також посадок в’яза молодого покоління, необхідних для за-
безпечення майбутньої основи для розвитку рідкісних видів комах.

Джерела інформації
Бартенев, 2009; Catalogue..., 2010.

Автор: О. Ф. Бартєнєв
Фото: © Jean-Laurent Hentz

http://www.naturedugard.org/images/2/1657.jpg
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АГАПАНТІЯ КІРБІ
Agapanthia kirbyi (Gyllenhal, 1817)
Агапантия Кирби
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Жуки-вусачі — Cerambycidae

Природоохоронний статус
Рідкісний вид на північній межі ареалу.

Морфологічна характеристика
Тіло широке, завдовжки 14–28 мм. Вусики довгі, тонкі, складають-
ся з 12 члеників. Надкрила параллельнобічні, на вершині порізно 
закруглені, в густому однорідному волосяному покриві буро-жов-
того або гірчичного кольору. На боках передньоспинки немає від-
тягнутого бугра.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Країни південної і центральної Європи, південь Росії, Кавказ, За-
кавказзя, північна Туреччина, Іран, Сирія, Туркменістан. В Україні 
знайдений у Дніпропетровській області (Комісарівський ліс) і в 
Криму. У Харківській області неодноразово траплявся в околицях 
учбового містечка Харківського національного аграрного універ-
ситету (Харківський район).

Чисельність
Зустрічаються поодинокі особини.

Місця перебування
Цілинні ділянки луків, піщані степи, узлісся, біля шляхів — скрізь, 
де росте коров’як.

Особливості біології
Кормовими рослинами личинок є коров’яки (Verbascum thapsi
forme, V. thapsus, V. sinuatum, V. chaixii). Цикл розвитку закінчуєть-
ся за один рік.

Основні чинники зниження чисельності
Невідомі; у Харківській області відзначений вперше за весь час 
спостережень.

Заходи охорони
Необхідні моніторинг стану відомих і пошук нових локальних по-
пуляцій, а також створення мікрозаказників в місцях виявлення 
виду.

Джерела інформації
Бартенев, 2009; Catalogue..., 2010.

Автор: О. Ф. Бартєнєв
Фото: © О. І. Слуцький
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АПСІС БІЛОСМУЖКОВИЙ
Apsis albolineata (Fabricius, 1792)
Апсис белополосый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Довгоносики — Curculionidae

Рід налічує 2 види, з яких у фауні України та Харківській облас-
ті— 1 вид.

Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 3,2–4,5 мм. Тіло густо вкрито світло-сірими та зе-
ленкуватими лусками зі слабким перламутровим блиском. Луски 
звичайно утворюють строкатий рисунок на надкрилах зі світлих 
та темних повздовжніх смуг, що чергуються. Головотрубка силь-
но подовжена і здавлена з боків, кутоподібно зігнута на рівні при-
кріплення антен, з боків гладенька, без луски. Очі овальні, пласкі, 
майже зімкнуті вздовж тім’я. Антени прикріплені біля середини 
головотрубки. Передньоспинка сильно поперечна. Надкрила ши-
рокоовальні або кулясті, без плечових та преапікальніх бугорків. 
Крила редуковані. Стегна с великим зубцем.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південь Середньої та Східної Європи, Середземномор’я, Кавказ, 
Мала Азія, Казахстан. В Україні відомий з Хмельницької, Терно-
пільської, Вінницької, Херсонської, Луганської та Харківської 
областей. Харківська область: Зміївський район.

Чисельність
Не оцінена, вид трапляється спорадично.

Місця перебування
Степові біотопи.

Особливості біології
Широкий олігофаг, який трапляється на злаках Poa spp., Festuca spp., 
Bromus spp., Triticum spp. і Secale spp. Личинки розвиваються в дер-
новинні під кормовою рослиною. Імаго з денною активністю, тра-
пляється у квітні-червні.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючим фактором є розорювання степових ділянок для сіль-
ського господарства, а також забудівля.

Заходи охорони
Частина місць проживання виду знаходяться на території Станично-
Луганської ділянки Луганського заповідника та Чорноморського 
біосферного заповідника. Для збереження виду в природних умо-
вах потрібно виявлення місць проживання, припинення подальшого 
розорювання та забудівлі степових ділянок.

Джерела інформації
Арнольди и др. 1965; Smreczyński, 1968; Osella, Lodos, 1979; 
Dieckmann, 1983; Mazur, 2002.

Автори: М. М. Юнаков, О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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БАРІПЕЙТЕС ЛЕБЕДЄВА
Barypeithes lebedevi Roubal, 1926
Барипейтес Лебедева
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Довгоносики — Curculionidae

Рід налічує 37 видів, з яких у фауні України 8 видів, в Харківській 
області — 2 види.

Природоохоронний статус
Рідкісний вид з невеликою площею поширення.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 2,6–2,7 мм. Тіло гладеньке, без луски та помітних во-
лосків, темно-коричневе. Головотрубка коротка. Передньоспинка 
поперечна, в тонкому та рідкому пунктируванні.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Україна та середня полоса європейської частини Росії на схід 
до Удмуртії та Ульянівської області. На території України ареал об-
межений сходом лісостепової зони. Вид трапляється лише в Хар-
ківській, Луганській і Донецькій областях. У Харківській області 
відомий в заплаві головного русла Сіверського Дінця.

Чисельність
У місцях проживання рідкісний.

Місця перебування
Листяні ліси. Мешкає в лісовій підстилці та дернині.

Особливості біології
Поліфаг, який трапляється на трав’янистих рослинах; факульта-

тивний сапроміцетофаг. Відмічено живлення на старих плазмодіях 
міксоміцета Fuligo septica, а також на свіжих цвілих друзках, 
що залишилися після рубки листяних дерев. Личинка розвивається 
в ґрунті. Імаго зустрічаються в травні-липні.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючими факторами є невелика площа листяних лісів, вирубу-
вання дерев, в першу чергу старих.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібно виявлення 
місць проживання, створення природних резерватів у заплавних 
дібровах річки Сіверський Донець в місцях проживання виду. При-
пинити вирубування лісу на старовікових ділянках, що збереглися.

Джерела інформації
Арнольди и др., 1965; Fremuth, 1971; Юнаков, 1998, 2003; Mazur, 2002; 
Yunakov et al., 2012. 

Автори: М. М. Юнаков, О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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ДОВГОНОСИК ГОСТРОКРИЛИЙ
Euidosomus acuminatus (Boheman, 1840)
Слоник острокрылый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Довгоносики — Curculionidae

Рід налічує 9 видів, з яких у фауні України 4 види, у Харківській 
області — 1 вид.

Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 4–4,5 мм. Тіло вузьке, в густих овальних зелених 
лусках та тонких темних волосках. Вершини надкрил самиць з до-
вгими відростками. Передні стегна з дуже маленьким зубцем, 
на середніх і задніх стегнах зубець ледве помітний. Гомілки тонкі, 
передні прямі, задні гомілки на вершині слабко вирізані зсереди-
ни. Очі маленькі, сильно опуклі; повздовжній діаметр ока помітно 
менше довжини головотрубки.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південно-Східна Європа, Кавказ, Казахстан. В Україні відомий 
з Сумської, Луганської, Донецької, Херсонської та Харківської 
(Зміївський район) областей.

Чисельність
Не оцінена, знахідки спорадичні.

Місця перебування
Степові біотопи.

Особливості біології
Поліфаг, який трапляється на трав’янистих рослинах (переваж-
но Asteraceae): Artemisia austriaca, Linosyris villosus, Pyrethrum 
millefoliatum, Pterotheca orientalis, Serratula xeranthemoides, Inula 
germanica, Achillea micrantha, A. nobilis, A. setacea. Личинки роз-
виваються в дернині під кормовими рослинами. На більшій частині 
ареалу вид представлений партеногенетичними популяціями. Ізо-
льовані обостатеві популяції зустрічаються вздовж крейдяних 
та вапнякових оголень басейну річки Дон та на Північно-Західному 
Кавказі. Імаго з денною активністю, зустрічаються у квітні-червні.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючими факторами є розорювання ділянок первісного степу, 
передача їх під дачні ділянки, надмірний випас худоби та інша гос-
подарська діяльність в місцях поширення виду.

Заходи охорони
Частина місць проживання виду знаходяться на території Станично-
Луганської ділянки Луганського заповідника. Для збереження виду 
в природних умовах потрібно виявлення місць проживання, ство-
рення природних резерватів в місцях проживання виду. Необхідно 
припинити розорювання ділянок первісного степу, передачу їх під 
дачні ділянки, надмірний випас худоби в місцях поширення виду.

Джерела інформації
Тер-Минасян, 1936; Медведев, 1950; Арнольди и др., 1965; Коро-
тяев, Мелешко, 1995; Юнаков, 2003.

Автори: М. М. Юнаков, О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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СКОСАР АСФАЛЬТОВО-ЧОРНИЙ
Otiorhynchus (Pontotiorhynchus) asphaltinus  
Germar, 1824
Скосарь асфальтово-чёрный
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Довгоносики — Curculionidae

Рід налічує приблизно 1300 видів, з яких у фауні України 96 видів, 
у Харківській області — 13 видів.

Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 6,2–10 мм. Тіло чорне, блискуче, без луски та поміт-
них волосків. Задні гомілки самців зсередини перед вершиною силь-
но вирізані, їх внутрішній вершинний кут з міцним пальцеподібним 
виступом. Задні гомілки самиць без виступу, рівномірно розширені 
до вершини, по внутрішньому краю прямі, по зовнішньому краю 
чітко вигнуті, особливо перед вершиною. Диск передньоспинки 
пунктирований, без зерняток. Стегна з маленьким простим зубцем.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південно-Східна Європа. В Гірському Криму звичайний, на рів-
нині ареал являє собою групу ізольованих популяцій в басейнах 
річок Дона та Волги. В Україні відомий з Харківської, Луганської, 
Донецької областей та Криму; у Харківській області трапляється 
у Харкові та в Куп’янському районі.

Чисельність
Малочисельний.

Місця перебування
Рідколісся та чагарникові зарості на крейдяних та вапнякових ого-
леннях.

Особливості біології
Поліфаг, який трапляється на різних чагарниках та трав’янистих 
рослинах (переважно Rosaceae). Імаго з нічною активністю, 
трапляються в квітні-червні. Личинки розвиваються в ґрунті 
під кормовими рослинами. Через невірне визначення замість 
O. ovalipennis Boheman, 1943, раніше необґрунтовано вважався 
шкідником винограду.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючими факторами є освоєння природних місць проживання 
(гірничі та будівельні роботи, випас худоби тощо).

Заходи охорони
Частина місць проживання виду знаходяться на території Станич-
но-Луганської ділянки Луганського заповідника. Для збереження 
виду в природних умовах потрібно виявлення місць проживання, 
створення природних резерватів в місцях проживання виду. Забо-
рона забудівлі та гірничих робіт на крейдяних та вапнякових ого-
леннях.

Джерела інформації
Арнольди и др., 1965; Арнольди и др. 1974; Yunakov, 2003.

Автори: М. М. Юнаков, О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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ФІЛОБІУС ЯКОБСОНА
Phyllobius (Metaphyllobius) jacobsoni Smirnov, 1913
Филобиус Якобсона
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Довгоносики — Curculionidae

Рід налічує 122 види, з яких у фауні України 23 види, у Харківській 
області — 9 видів.

Природоохоронний статус
Рідкісний вид з невеликою площею поширення.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 6–9 мм. Тіло подовжене, в вузько-ланцетних зелених 
або золотистих лусках. У самиць луска іноді утворює мармуровий 
малюнок. Головотрубка коротка, майже рівної довжини та шири-
ни. Спинка головотрубки при основі широка, майже рівна відста-
ні між очима, пласка, окантована опуклими боковими краями, не 
піднесена і лежить в площині тім’я. Надкрила подовжені, з добре 
розвинутими плечовими бугорками. Ноги червонувато-коричневі. 
Стегна з зубцем.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Східна Європа. В Україні проходять південна та південно-західна межа 
ареалу виду, його було знайдено у Одеській, Черкаській, Харківській, 
Луганській та Донецькій областях. В Харківській області трапляється 
у Балаклійському, Зміївському, Харківському та Чугуївському районах.

Чисельність
Малочисельний.

Місця перебування
Мішані ліси. Частіше віддає перевагу відкритим місцям, що добре 
прогріваються, з Frangula alnus.

Особливості біології
Поліфаг, який трапляється на різноманітних чагарниках та дере-
вах — крушині, вербі, березі, осиці, в’язі. Імаго з денною актив-
ністю, трапляються у травні-червні. Личинки розвиваються в під-
стилці.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючими факторами є руйнування природних місць прожи-
вання (знищення природних мішаних лісів).

Заходи охорони
Частина місць проживання виду знаходяться на території Станич-
но-Луганської ділянки Луганського заповідника. Для збереження 
виду в природних умовах потрібно виявлення місць проживання 
та створення там природних резерватів. Заборона вирубування 
природних мішаних лісів.

Джерела інформації
Yunakov, Korotyaev, 2007.

Автори: М. М. Юнаков, О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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ПОЛІДРУЗУС ПРИКРАШЕНИЙ
Polydrusus (Polydrusus) ornatus Gyllenhal, 1834
Полидрузус украшенный
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Довгоносики — Curculionidae

Рід налічує 220 видів з яких у фауні України — 21 вид, у Харків-
ській області — 10 видів.

Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 3,8–4,2 мм. Тіло повністю вкрито овальними або 
круглими лусками з мідним відливом, повністю приховуючи кути-
кулу, а також розширеними до вершини щетинками, що стирчать. 
У вершинній частині надкрил є поперечна коса перев’язь із більш 
світлої луски.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Циркумпонтичний. В Україні проходить північна межа ареалу 
виду: знайдений в Криму та Донецькій області; в Харківській 
області трапляється у Зміївському районі.

Чисельність
Малочисельний.

Місця перебування
Дендробіонт, пов’язаний з деревно-чагарниковою рослинністю. 
Трапляється у листяних ксеротермних дубових лісах. Надає пере-
вагу відкритим місцям, які добре прогріваються.

Особливості біології
Поліфаг, який трапляється на різноманітних деревах та чагарни-
ках, особливо на дубах. Імаго з денною активністю, трапляються 
у квітні-червні. Личинки розвиваються в підстилці.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючими факторами є природна межа розповсюдження, а та-
кож освоєння природних місць проживання (вирубування дубових 
лісів).

Заходи охорони
Частина місць проживання виду знаходяться на заповідних тери-
торіях Криму. Для збереження виду в природних умовах потрібно 
виявлення місць проживання та створення там природних резерва-
тів. Збереження природних листяних лісів.

Джерела інформації
Арнольди и др., 1965; Юнаков, 2003.

Автори: М. М. Юнаков, О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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ПТОХУС-ПОРОСЯ
Ptochus porcellus Boheman, 1834
Птохус-поросёнок
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Довгоносики — Curculionidae

Рід налічує 46 видів з яких у фауні України та Харківській облас-
ті — 1 вид.

Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 2,9–4,5 мм. Тіло густо вкрито широкими світло-ко-
ричневими та сірими лусочками і короткими світлими щетинка-
ми, що стирчать. Надкрила із мармуровим рисунком та світлою 
смугою вздовж шва. Голова широка, разом з очима трохи вужча 
за передньоспинку. Головотрубка дуже коротка. Вусикові борозен-
ки розміщені повністю на верхній стороні головотрубки, їх краї 
розходяться назад і зникають. Передньоспинка сильно поперечна. 
Надкрила подовжено-яйцеподібні, без плечових бугорків. Крила 
редуковані. Стегна без зубців. Кігтики вільні.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Західноскифський вид. В Україні проходить західна межа аре-
алу виду. Описаний з Криму, також знайдений в Харківській, 
Полтавській, Луганській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій 
та Одеській областях. В Харківській області трапляється у Бала-
клійському, Вовчанському, Зміївському, Чугуївському та Харків-
ському районах.

Чисельність
Нечисленний.

Місця перебування
Степові цілинні ділянки.

Особливості біології
Поліфаг, який трапляється на трав’янистих рослинах; віддає пере-
вагу ділянкам із полином Artemisia spp. Личинки розвиваються 
в дерновині. Імаго з денною активністю, трапляються у квітні-
серпні.

Основні чинники зниження чисельності
Лімітуючим фактором є природна межа розповсюдження; розорю-
вання та забудівля природних степових ділянок руйнують місця 
перебування виду.

Заходи охорони
Частина місць перебування виду знаходяться на територіях Укра-
їнського степового природного заповідника та Чорноморського 
біосферного заповідника. Для збереження виду в природних умо-
вах потрібно виявлення та збереження біотопів, припинення роз-
орювання та забудівлі степових ділянок.

Джерела інформації
Yunakov, 2003; Исмаилова, 2006.

Автори: М. М. Юнаков, О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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САВРОМАТЕС АРНОЛЬДІ
Sauromates arnoldii Korotyaev, 1992
Савроматес Арнольди
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Довгоносики — Curculionidae

Рід налічує 2 види, обидва є у фауні України; у Харківській об-
ласті — 1 вид.

Природоохоронний статус
Рідкісний вид з невеликою площею поширення.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 2,5–3,5 мм. Тіло гладке, вкрито сріблястими ланце-
топодібними лусками. Головотрубка коротка й широка. Головна 
капсула по очі втягнута в передньогруди. Очі великі, помірно ви-
пуклі; повздовжній діаметр ока дорівнює половині ширини тім’я. 
Рукоять антен дещо заходить за передній край передньогруди. Пе-
редньоспинка сильно поперечна. Надкрила коротко-овальні, без 
плечових горбиків. Гомілки кремезні, із зовнішнього краю прямі. 
Стегна без зубця. 3-ій членик лапок із сильно розширеними ло-
патями, в довжину майже дорівнює 1-му і 2-му разом узятими. 
Останній членик виступає із лопатей 3-го на третину довжини 
останнього. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
На території України ареал обмежений південним сходом лісосте-
пової зони, відзначений лише в Луганській, Донецькій і Харків-
ській (Балаклійський район) областях; у Росії — захід Ростовської 
області.

Чисельність
Рідкісний. Визначення реальної чисельності ускладнене потайли-
вим способом життя, малою рухливістю й наявністю захисного 
забарвлення.

Місця перебування
Лучні й степові ділянки на терасах в заплавах річок.

Особливості біології
Невідомі.

Основні чинники зниження чисельності
Сінокосіння, яке веде до руйнування місцеперебувань, а також роз-
орювання лучних ділянок.

Заходи охорони
Для збереження виду в природних умовах потрібно виявлення 
місць проживання, запобігання надмірного випасу худоби на луч-
них і степових ділянках, що збереглися; заборона відведення 
цілинних земель під дачні ділянки.

Джерела інформації
Коротяев, 1992; Юнаков, 1999; Mazur, 2002; Юнаков, 2003; 
Borovec, 2006; Białooki, 2007.

Автори: М. М. Юнаков, О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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КЛЕОН ЧОТИРИСМУГИЙ
Stephanocleonus tetragrammus (Pallas, 1781)
Стефаноклеонус четырёхпятнистый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Жуки — Coleoptera
Родина Довгоносики — Curculionidae

Рід налічує більше 120 видів, з яких у фауні України — 2 види, 
у Харківській області — 1 вид.

Природоохоронний статус
Рідкісний вид з невеликою площею поширення.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 9,5–15 мм. Тіло широко-веретенподібне, надкрила най-
більш широкі позаду середини. Передньоспинка темна, з чотирма 
чіткими жовтими дорсо-латеральними і латеральними повздовжні-
ми смужками, що досягають переднього краю передньоспинки. 
Надкрила сірі, гладенькі, з двома виразними ямками у вигляді чор-
них плям на диску і блискучими лініями перед вершиною. Голова від 
епістома до тім’я з гострим серединним кілем. 1-ий и 2-ий членики 
задніх лапок сильно подовжені, 2-ий довше 3-го. Кігтики зрослі.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південно-Східна Європа, Кавказ, Західний Казахстан. Описаний 
з пустель Прикаспійської низовини. В Україні відомий з Черні-
вецької та Луганської областей; в Харківській області трапляється 
в околицях Харкова.

Чисельність
Дуже рідкісний. Чисельність стала різко скорочуватися в 60-ті 

роки минулого століття після інтенсивного розорювання степів 
для сільського господарства та забудівлі.

Місця перебування
Степові рослинні угруповання.

Особливості біології
Трофічні зв’язки та спосіб життя не вивчені. Імаго трапляються 
в квітні-липні.

Основні чинники зниження чисельності
Розорювання ділянок первісного степу, передача їх під дачні ді-
лянки, надмірний випас худоби та інша господарська діяльність, 
руйнуюча навколишне середовище в місцях поширення виду.

Заходи охорони
Частина місць проживання виду знаходяться на території Станич-
но-Луганської ділянки Луганського заповідника. Для збереження 
виду в природних умовах потрібно виявлення місць проживання, 
створення природних резерватів в місцях проживання виду, де збе-
реглися природні степові ділянки. Припинити передачу ділянок 
первісного степу під розорювання та забудівлю.

Джерела інформації
Тер-Минасян, 1988; Коротяев, 2001; Mazur, 2002.

Автори: М. М. Юнаков, О. М. Дрогваленко
Фото: © О. І. Слуцький
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КРАСИК ВЕСЕЛИЙ
Zygaena laeta (Hübner, 1790)
Пестрянка веселая
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Красики — Zygaenidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (зникаючий).

Морфологічна характеристика
Розмах крил 25–32 мм. Передні крила чорні з трьома великими 
червоним плямами, що частково злилися, бахромка жовто-біла. За-
дні крила червоні з чорною облямівкою. Черевце чорне з широким 
червоним пояском. Ноги жовті.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південні райони Центральної та Східної Європи. В Україні зна-
йдений у Криму, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, До-
нецькій, Луганській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Ки-
ївській, Житомирській, Чернігівській та Вінницькій областях. 
У Харківській області трапляється по всій території, де збереглися 
природні лучно-степові біотопи.

Чисельність 
Малочисельний по всьому ареалу.

Місця перебування
Цілинні степи, луки, трав’яниста рослинність на схилах байраків.

Особливості біології
Впродовж червня-серпня розвивається одна генерація. Кормова 

рослина — миколайчики (Eryngium campestre). Гусінь світло-зелена 
з чорними, жовтими та білими крапками.

Основні чинники зниження чисельності
Потерпає від знищення цілинних степів та надмірного випасу 
на луках. Часто вражається паразитами Cotesia zygaenarum.

Заходи охорони
Пасивно охороняється у ботанічному заказнику «Вовчанський». 
Необхідним є збереження біотопів, припинення надмірного випасу. 
У деяких випадках є доцільним розмноження у штучних умовах 
та повернення метеликів у природу.

Джерела інформації
Єфетов, Плющ, 2009; Каролінський Є. О., Алмосов В., Скобцова О., 
Москаєв В. (2009–2011, особисті повідомлення).

Автор: Ю. О. Гугля
Фото: © В. Є. Москаєв
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КОКОНОПРЯД ОСИКОВОЛИСТНИЙ
Phyllodesma tremulifolia (Hübner, 1810)
Коконопряд осиноволистный
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Коконопряди — Lasiocampidae

Природоохоронний статус
Рідкісний вид з низькою чисельністю та локальними популяціями.

Морфологічна характеристика
Розмах крил самців 32–36 мм, самиць — 40–45 мм. Основний 
фон передніх крил коричнево-рудий, із сіруватим відтінком на зо-
внішньому краї. Упоперек передніх крил йдуть хвилясті розірва-
ні смуги темно-сірого кольору. Апікальний край передніх крил 
загострений. Задні крила мають такий самий колір, прикоренева 
частина світло-сіра з волосяним покриттям. Зовнішній край пе-
редніх та задніх крил дуже зубчастий — у стані спокою метелик 
нагадує сухе листя осики, звідси і тривіальна назва виду. Тіло від-
носно товсте та міцне, опушене волосками коричневого кольору. 
Статевий диморфізм майже невиразний — самиці дещо крупніші 
за самців.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал виду охоплює Середню та Південну Європу, Кавказ, Серед-
ню Азію. В Україні локально поширений на Поліссі, в Лісостепу 
і Степу, переважно у центральних та східних областях (Харківська, 
Дніпропетровська, Запорізька). У Харківській області поширення 
вивчене недостатньо, вид відмічений у Зміївському та Ізюмському 
районах.

Чисельність
Чисельність у місцях існування стабільно низька, трапляються 
поодинокі особини. Загальна ситуація з рівнем чисельності попу-
ляції цього виду у межах області потребує уточнення.

Місця перебування
Трапляється поблизу водойм, а також у молодих дібровах.

Особливості біології
Дає одну генерацію на рік, у квітні-травні. У деякі роки вид може 
давати другу генерацію у липні, про що свідчить екземпляр, зібра-
ний 28 липня 2001 року в Ізюмському районі. Метелики активні 
у сутінках та у перші часи ночі. Самці літають у пошуках самиць, 
добре летять на світло; самиці ведуть скритий спосіб життя, си-
дячі на стовбурах та гілках дерев, на світло не літять. Метелики 
не живляться. Гусінь трапляється з травня до липня, живиться 
листям осики звичайної (Populus tremula) та інших тополь, вільхи 
(Alnus), верби (Salix), берези (Betula), дуба (Quercus). Залялькову-
ється у щільному коконі між листками та у тріщинах кори дерев. 
Лялечка зимує.

Основні чинники зниження чисельності
Причинами низької чисельності можуть бути: деградація природ-
них біотопів (осушення) у зв’язку зі зміною кліматичних умов; 
знищення насаджень осики, тополі, верби та берези.

Заходи охорони
Спеціальних заходів охорони немає, але потрібне збереження 
місць перебування виду — заплав річок, рослинності навкруги бо-
літ та інших водойм. Пошук нових місць перебування виду у межах 
області, моніторинг стану популяцій.

Джерела інформації
Єфетов, Будашкін, 1990; www.molbiol.ru; Алмосов В., Дронов О. 
(2012, особисті спостереження).

Автор: О. В. Дронов
Фото: © А. Г. Пономарьов
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ШОВКОПРЯД БЕРЕЗОВИЙ
Endromis versicolora (Linnaeus, 1758)
Шелкопряд берёзовый
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Березові шовкопряди — Endromidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Метелик з розмахом крил 45–75 мм. Статевий диморфізм вираже-
ний. Самці: передні крила цегляно-бурі з двома чорно-білими вузь-
кими перев’язями, між якими чорна с-подібна дискальна пляма. 
Між зовнішнім краєм крила та зовнішньою перев’яззю три білих 
плями та білі жилки. Задні крила помаранчево-жовті з розмитим 
бурим малюнком. Самиці в цілому мають такий само тип забарв-
лення, але вони помітно більші, кругліші та блідніші. Тіло метели-
ків дуже пухнасте.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Лісова частина лісостепової зони Євразії, Кавказу та Закавказзя 
(Вірменія). В Харківській області трапляється локально у Дерга-
чівському та Зміївському районах.

Чисельність
Частіше трапляються поодинокі особини, іноді спостерігаються 
незначні коливання у бік збільшення чисельності.

Місця перебування
Листяні та мішані ліси, особливо молоді березняки.

Особливості біології
Упродовж року розвивається одна генерація. Літ метеликів спосте-
рігається з кінця березня до початку травня. Самці активні вдень, 
та іноді увечері й уночі. Самиці відкладають яйця увечері та вночі. 
Метелики у сутінках добре летять на світло. Гусінь живиться лис-
тям берези (Betula), ліщини (Сorylus), липи (Tilia), граба (Carpinus) 
та інших дерев. Розвивається у травні-серпні. Діапаузує у коконах 
серед листяного опаду, заляльковується навесні.

Основні чинники зниження чисельності
Не з’ясовані. Можливо, хімічна обробка лісів та занепад березових 
насаджень у зв’язку зі зміною кліматичних умов.

Заходи охорони
Не розроблені. Необхідний пошук нових популяцій на території 
області, створення ентомологічних заказників із забороною лісо-
господарської діяльності.

Джерела інформації
Плющ, 2009; Алмосов В., Дронов О. (2012, особисті повідомлення).

Автори: Ю. О. Гугля, І. Г. Плющ
Фото: © Е. В. Комаров
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САТУРНІЯ РУДА
Aglia tau (Linnaeus, 1758)
Сатурния рыжая
Клас Комахи — Insecta 
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Сатурнії — Saturniidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Метелик з розмахом крил 50–75 мм. Забарвлення крил від світло-
жовтих (у самиць) до жовто-буро-рудих (у самців). На передніх 
та задніх крилах чітко виражені бурі перев’язі та великі круглі 
фіолетові дискальні плями зі світлим штрихом у центрі у вигляді 
грецької букви τ (тау). Статевий диморфізм: самиці більші та світ-
ліші за самців, різниця у формі вусиків характерна для родини.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Лісова та лісостепова зони Євразії. В Харківській області трапляєть-
ся у лісостеповій зоні переважно центральної частини.

Чисельність
Рік від року нестабільна. Частіше трапляються поодинокі особини.

Місця перебування
Діброви та заплавні вільшаники.

Особливості біології
Літ метеликів спостерігається у квітні-травні. Кормові рослини 
на території області дуб (Quercus), вільха (Alnus), береза (Betula), 
липа (Tilia), ліщина (Corylus), ясен (Fraxinus), а у Криму та Кар-

патах ще і бук (Fagus), явір (Carpіnus). Гусінь розвивається впро-
довж травня-липня, потім заляльковується у нещільному коконі 
в листяному опаді. Зимує лялечка.

Основні чинники зниження чисельності
На зниження чисельності впливає зменшення площ листяних лісів.

Заходи охорони
На території області охороняється у національному природному 
парку «Гомільшанські ліси». Для збереження виду потрібно за-
побігати вирубкам мішаних лісів, особливо заплавних. Можливе 
розведення у штучних умовах та повернення у природу метеликів.

Джерела інформації
Єфетов, Будашкін, 1990; Плющ, Раєвський, 2009; Алмосов В., 
Дронов О. (2012, особисті повідомлення).

Автор: Ю. О. Гугля 
Фото: © О. В. Дронов
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САТУРНІЯ ГРУШОВА
Saturnia pyri ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Сатурния грушевая
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Сатурнії — Saturniidae

Природоохоронний статус
Вразливий вид на межі ареалу. Занесений до Червоної книги Укра-
їни (вразливий) та Європейського червоного списку (ЕN).

Морфологічна характеристика
Метелик із розмахом крил 120–150 мм, найбільший серед мете-
ликів України. Забарвлення крил буро-сіре. Кожне крило несе 
по одній чорній очкоподібній плямі з чорною та цегляною кіль-
цевими облямівками, а також білою напівкільцевою облямівкою. 
Серединні перев’язі вихлясті, а внутрішні майже прямі. Зовнішній 
край усіх крил з чіткими кремовими та білими торочками. Стате-
вий диморфізм майже не виражений, лише дуже помітна різниця 
у формі вусиків.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Північно-Західна Африка, Південна, частково Центральна та Схід-
на Європа, Мала Азія, Близький Схід, Кавказ, Закавказзя, Іран. 
В Україні зустрічається майже повсюдно, крім Карпат та Полісся. 
У Харківській області проходить північна межа ареалу: відомі по-
одинокі знахідки з центральних, східних та південних районів.

Чисельність
Чисельність низька. Частіше трапляються поодинокі особини, але 
іноді спостерігаються спалахи чисельності.

Місця перебування
Узлісся переважно заплавних листяних лісів, рідколісся, зарості 
чагарників, а також парки та сади.

Особливості біології
Протягом року розвивається одна генерація. Літ метеликів спо-
стерігається у травні-червні. Метелики активні переважно вночі, 
летять на світло, не живляться. Кормові рослини гусіні — плодові 
дерева, а також ясен (Fraxinus) та терен (Prunus). Гусінь має зе-
лений колір з чорними бородавчастими виступами, розвивається 
з кінця травня до вересня; наприкінці розвитку досягає довжини 
12–14 см, потім заляльковується у коричневому грушоподібному 
коконі на поверхні грунту та зимує.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення природних біотопів, вирубка дерев та чагарників.

Заходи охорони
На території області охороняється у національному природному 
парку «Гомільшанські ліси». Для збереження виду потрібно запо-
бігати вирубкам листяних лісів та чагарників. Можливе розведен-
ня у штучних умовах та повернення у природу метеликів.

Джерела інформації
Єфетов, Будашкін, 1990; Плющ, Раєвський, 2009; Каролінський Є. О. 
(2012, особисті повідомлення).

Автор: Ю. О. Гугля
Фото: © О. В. Дронов
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САТУРНІЯ ТЕРНОВА
Eudia spini ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Сатурния терновая
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Сатурнії — Saturniidae

Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до Червоної книги України (зникаючий).

Морфологічна характеристика
Метелик з розмахом крил 60–90 мм. Забарвлення крил буро-
сіре. На кожному крилі по одній очкоподібній плямі. Передні кри-
ла мають три перев’язі — зовнішню (паралельно зовнішньому 
краю крила), хвилясту серединну (біля очка) та пряму чорно-бі-
лу внутрішню. На задніх крилах чітко видно тільки зовнішню 
та серединну перев’язі. Тіло та прикоренева зона крил опушені. 
Статевий диморфізм: самиці більші та світліші за самців, різ-
ниця у формі вусиків характерна для родини. Забарвлення крил 
дуже схоже на E. pavonia, але останні відрізняються жовто-по-
маранчевим відтінком крил самців та іншою формою перев’язів 
обох статей.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південно-Східна Європа, Мала Азія, Кавказ, Північний Казахстан, 
Південний Сибір. У Харківській області в різні роки знайдені 
поодинокі особини у центральній частині.

Чисельність
Іноді трапляються поодинокі особини. Чисельність дуже низька. 
Останніми роками на території області знахідок не було.

Місця пребування
Узлісся заплавних широколистяних лісів.

Особливості біології
Літ метеликів спостерігається з кінця квітня до середини травня. 
Гусінь розвивається з кінця травня до початку липня. Кормовими 
рослинами частіше є терен та слива (Prunus), але відмічені також 
крушина (Frangula), жостер (Rhamnus), шипшина (Rosa), верба 
(Salix), в’яз (Ulmus) та вільха (Alnus). Гусінь заляльковується у гру-
шоподібному щільному коконі, в якому зимує.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення листяних лісів, використання пестицидів.

Заходи охорони
На території області охороняється у національному природному 
парку «Гомільшанські ліси». Для збереження виду потрібно за-
боронити рубки заплавних лісонасаджень. Можливе розведення 
у штучних умовах та повернення у природу метеликів.

Джерела інформації
Єфетов, Будашкін, 1990; Плющ, Раєвський, 2009.

Автор: Ю. О. Гугля
Фото: © Е. В. Комаров
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ШОВКОПРЯД САЛАТНИЙ
Lemonia dumi (Linnaeus, 1761)
Шелкопряд салатный
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Жовті шовкопряди — Lemoniidae

Природоохоронний статус
Вразливий.

Морфологічна характеристика
Метелик із розмахом крил 40–46 мм. Загальний фон передніх та за-
дніх крил жовто-бурий із широкими жовтими перев’язями. Зона 
крил біля тіла та власне тіло жовті, пухнасті. На передніх крилах 
жовті дискальні плями.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Середня та південна Європа, Мала Азія. У Харківській області 
поодинокі особини знайдені у центральній та північно-західній 
частинах.

Чисельність
Частіше трапляються поодинокі особини, іноді спостерігаються 
коливання у бік збільшення чисельності.

Місця перебування
Трапляються на відкритих та частково захищених вологих біотопах: 
на узліссях, у яругах, на луках, галявинах, іноді — у садах та парках.

Особливості біології
Впродовж року розвивається одна генерація. Літ метеликів спо-
стерігається у вересні-жовтні. Самиці відкладають яйця біля кор-

мової рослини: салату (Lactuca sativa), деяких видів кульбаби 
(Taraxacum) та нечуйвітру (Hieracium). Зимують яйця. Гусінь роз-
вивається в травні-червні.

Основні чинники зниження чисельності
Не з’ясовані. Можливо — надмірний випас худоби, підпалювання 
сухих залишків рослинності, скошування трави, враження парази-
тами.

Заходи охорони
Не розроблені. Необхідний пошук популяцій на території області, 
вивчення особливостей біології та можливих паразитів, створення 
ентомологічних заказників із забороною випасання худоби, підпа-
лювання та викошування трави.

Джерела інформації
Єфетов, Будашкін,1990; Каролінський Є., Алмосов В., Волошин П. 
(2012, особисті повідомлення).

Автор: Ю. О. Гугля
Фото: © Є. О. Каролінський
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ШОВКОПРЯД КУЛЬБАБОВИЙ
Lemonia taraxaci ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Шелкопряд одуванчиковый
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Жовті шовкопряди — Lemoniidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Метелик із розмахом крил 35–55 мм. Загальний фон забарвлення 
від блідо-жовтого до помаранчево-жовтого. На передніх крилах 
чорна маленька дискальна крапка. Вусики, голова та груди жовті, 
черевце жовто-чорне. Усе тіло дуже пухнасте.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Центральна частина Східної та Південної Європи, південна части-
на Західного Сибіру та Північний Казахстан. У Харківській області 
трапляється дуже локально у лісостеповій зоні.

Чисельність
Частіше трапляються поодинокі особини, іноді спостерігаються 
коливання у бік збільшення чисельності.

Місця перебування
Трапляються на відкритих та частково захищених вологих місцях: 
на узліссях, у яругах, на луках та галявинах, іноді — в садах 
та парках.

Особливості біології
Впродовж року розвивається одна генерація. Літ метеликів спо-

стерігається у серпні-жовтні. Самиці відкладають яйця купка-
ми біля кормової рослини, кульбаби (Taraxacum) або нечуйвітру 
(Hieracium). Гусінь розвивається в травні-червні, заляльковується 
у верхньому шарі ґрунту в овальній комірці.

Основні чинники зниження чисельності
Не з’ясовані. Можливо — надмірний випас худоби, підпалювання 
сухої трави та скошування рослинності, враження паразитами.

Заходи охорони
Не розроблені. Необхідний пошук популяцій на території області, 
вивчення особливостей біології та можливих паразитів, створення 
ентомологічних заказників із забороною випасання худоби, косіння 
та підпалювання рослинності.

Джерела інформації: 
Плющ, 2009; Волошин П., Пашков В. (2012, особисті повідомлення).

Автор: Ю. О. Гугля
Фото: © С. А. Князєв
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БРАЖНИК ДУБОВИЙ
Marumba quercus ([Denis et Schiffermüller], 1775) 
Бражник дубовый
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Бражники — Sphingidae

Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до Червоної книги Укра-
їни (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Розмах крил 70–115 мм. Крила вузькі та видовжені з хвилястим зо-
внішнім краєм. Забарвлення — захисне, вохристо-білого кольору 
з лініями зеленуватого або коричневого відтінків на передніх кри-
лах, задні крила — одноманітного біло-жовтого кольору із рудими 
прикореневими плямами. Черевце веретеноподібне, товсте. Гусінь 
зеленого кольору із характерним рогом на останньому сегменті 
тіла, сягає в довжину 10 см.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Центральна Європа, Середземномор’я, Балкани, Кавказ та За-
кавказзя, Мала та Середня Азія, Іран, Казахстан, Туркменістан. 
В Україні за останніми даними поширений у Дніпропетровській, 
Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Херсонській 
областях та на Закарпатті. У Харківській області проходить пів-
нічна межа ареалу, вид трапляється у Зміївському та Ізюмському 
районах.

Чисельність
Чисельність у місцях перебування невисока, трапляються пооди-

нокі особини. Вид більш чисельний на півдні області в Ізюмському 
районі, але й там трапляється досить нечасто та локально.

Місця перебування
Дубові ліси та посадки з обов’язковою присутністю молодих 
дерев, на яких частіше розвивається гусінь.

Особливості біології
Метелики літають з кінця травня до початку липня, час льоту — 
глибоко вночі. Метелики не живляться, існуючи за рахунок за-
пасів, накопичених гусінню. Самці летять вночі на світло, самиці 
ведуть переважно потайливий спосіб життя. Самиця відкладає 
до двохсот яєць зеленого кольору на листя молодого дуба. Гусінь 
живиться до серпня на дубі (Quercus). Впродовж року розвивається 
одне покоління, лялечка зимує у ґрунті в прикореневій зоні дубів.

Основні чинники зниження чисельності
Надмірна обробка дубових насаджень отрутохімікатами, знищен-
ня посадок молодих дубів. У дуже холодні роки частина лялечок 
може вимерзати.

Заходи охорони
Спеціальних заходів охорони немає. Необхідно збереження поса-
док молодих дубів та заборона будь-якої хімічної обробки цих на-
саджень в місцях перебування виду.

Джерела інформації
Єфетов, Будашкін, 1990; Плющ, 2009; www.molbiol.ru; Алмосов В., 
Дронов О. (2012, особисті спостереження).

Автор: О. В. Дронов
Фото: © О. В. Дронов
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ДЖМЕЛЕВИДКА СКАБІОЗОВА
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758) 
Шмелевидка скабиозовая
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Бражники — Sphingidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Розмах крил 29–35 мм. Метелик із товстим тілом та порівняно 
невеликими прозорими крилами. Лише вздовж зовнішнього краю 
крил є досить вузька іржаво-бура крайова облямівка. Черевце пух-
насте з чорними та бурими перев’язками, на кінці черевця є щіточ-
ка з темних видовжених лусочок. Гусінь світло-зеленого кольору 
з характерним рогом на останньому сегменті тіла, сягає у довжину 
5,5–7 см.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європа, Південний Урал, Кавказ та Закавказзя, Західна Азія, Ка-
захстан, Західний Сибір. В Україні метелик поширений у степо-
вій та лісостеповій зонах, в Криму, але досить розсіяно та рідко. 
У Харківській області відомі поодинокі знахідки з півночі, півдня, 
заходу та центру (Вовчанський, Лозівський, Красноградський та Хар-
ківський райони).

Чисельність 
Рідкісний, чисельність у місцях перебування дуже низька — тра-
пляються поодинокі особини.

Місця перебування
Трапляється на відкритих степових та вапнякових ділянках, у ярах 
з чагарниками, різнотравних луках, у рідколіссях.

Особливості біології
Літ імаго триває з кінця квітня до липня, на рік розвивається одне 
покоління. Метелики активні вдень, живляться нектаром квітів. 
У сприятливі роки можливий розвиток другої генерації (літ мете-
ликів — у липні-серпні). При народженні метелика його крила 
не є прозорими — вони усі вкриті лусочками, але у першому 
ж польоті зайві лусочки відпадають. Гусінь розвивається з травня 
до серпня на трав’янистих рослинах (свербіжниці, скабіозі, підма-
реннику) та на чагарниках (жимолості). Лялечки зимують у ґрунті, 
іноді на поверхні ґрунту серед рослинних залишків.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення природних біотопів — випалювання та викошування 
трав, надмірний випас худоби на степових ділянках, застосування 
отрутохімікатів.

Заходи охорони
Як компонент біоценозу пасивно охороняється у заповідниках 
Степу та Лісостепу України. У межах Харківської області рекомендо-
вані збереження цілинних степових ділянок в місцях перебування 
виду, заборона випалювання сухих залишків трави та випасання 
худоби. Доцільним є створення ентомологічних заказників у міс-
цях постійного перебування виду.

Джерела інформації
Плющ, 2009; Волошин П. (2012, особисті повідомлення).

Автор: О. В. Дронов
Фото: © C. О. Свірін
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БРАЖНИК ПРОЗЕРПІНА
Proserpinus proserpinus (Pallas, 1772)
Бражник Прозерпина
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Бражники — Sphingidae

Природоохоронний статус
Рідкісний вид із нестабільною чисельністю. Занесений до Черво-
ної книги України (рідкісний), Червоної книги МСОП (DD), Євро-
пейського червоного списку (VU) та до списку Бернської конвенції 
(Додаток II).

Морфологічна характеристика
Розмах крил 34–40 мм. Метелик з товстим тілом та порівняно не-
великими крилами. Зовнішній край крил хвилястий. Передні кри-
ла сірувато-зелені з широким затемненням біля краю та широкою 
темно-зеленою смугою посередині. Задні крила вохристо-жовті 
з чорною облямівкою вздовж краю. Тіло сіро-зелене. Гусінь темно-
сірого кольору, сягає у довжину 5–7 см.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Центральна та Південна Європа, Південний Урал, Кавказ та Закав-
каззя, Центральна Азія, Казахстан. В Україні метелик поширений 
у степовій та лісостеповій зонах у багатьох областях, але досить 
розсіяно. У Харківській області трапляється майже у всіх районах.

Чисельність
Рідкісний, чисельність у місцях існування невисока — трапляються 
поодинокі особини.

Місця перебування
Мешкає на відкритих степових та вапнякових ділянках, у ярах 
з чагарниками, на пустирищах та різнотравних луках.

Особливості біології
Літ імаго триває з другої декади травня до червня, на рік розви-
вається одне покоління. Метелики активні у сутінках, одразу після 
заходу сонця, живляться нектаром квітів, летять на світло. Гусінь 
живиться вночі, розвивається з липня до серпня-вересня на она-
грових та плакунових (плакун верболистий, зніт, енотера). Лялечки 
зимують у ґрунті.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення природних біотопів — випалювання та викошування 
трав, надмірний випас худоби на степових ділянках, застосування 
отрутохімікатів.

Заходи охорони
Як компонент біоценозу пасивно охороняється у заповідниках Сте-
пу та Лісостепу України. У межах Харківської області як спеціаль-
ні заходи охорони рекомендується збереження цілинних степових 
ділянок в місцях перебування виду: заборона випалювання трави, 
випасу худоби та інша діяльність, що впливає на середу існування 
виду. Доцільним є створення ентомологічних заказників у місцях 
постійного перебування виду.

Джерела інформації
Єфетов, Будашкін, 1990; Плющ, 2009; www.molbiol.ru; Алмосов В., 
Дронов О. (2012, особисті спостереження).

Автор: О. В. Дронов
Фото: © В. В. Савчук
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ГОЛОВЧАК ПРОТО
Muschampia proto (Ochsenheimer, 1808)
Толстоголовка Прото
Клас Комахи — Insecta 
Ряд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Головчаки — Hesperiidae

Природоохоронний статус
Вразливий.

Морфологічна характеристика
Довжина переднього крила імаго 14–17 мм. Верхній бік крил 
сірувато-бурий, вкритий сірим опушенням, з жовтувато-білими 
плямами. Бахромка строката. Груди, черевце і основа крил вкриті 
блакитно-зеленими волосками. Задні крила знизу червоно-корич-
неві з жовтувато-білими плямами. Статевий диморфізм незначний.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Спорадично розповсюджений від Середземномор’я до Південно-
Східної Європи, Південного Уралу та Кавказу. В Україні відомий 
з Харківської та Луганської областей та АР Крим. В Харківській 
області зареєстрований лише на степових ділянках на правому 
березі річки Вовча.

Чисельність
Нечисленні знахідки. Чисельність в останні роки стабільна.

Місця перебування
Степові схили та байраки, на вапнякових ґрунтах.

Особливості біології
Одна генерація на рік. Літ імаго з кінця липня по серпень. Літає 

швидко, живиться на квітах, зокрема на Scabiosa sp. Самці охоро-
няють індивідуальні ділянки. Кормові рослини гусені — Phlomis 
spp. Зимують яйця.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів внаслідок господарської діяльності 
(штучні лісонасадження на ділянках цілинного степу, надмірне 
випасання худоби, викошування та випалювання трав тощо).

Заходи охорони
Пасивно охороняється в ботанічному заказнику загальнодержав-
ного значення «Вовчанський». Для збереження виду доцільними 
є заборона створення штучних лісонасаджень на цілинних степо-
вих ділянках, лімітування випасу худоби та сінокосіння, заборона 
випалювання сухих залишків трави.

Джерела інформації
Плющ, 1989, 2007; Москаленко, 1991; Некрутенко, Чиколовець, 2005; 
Плющ и др., 2006; Львовский, Моргун, 2007; Каролінський Є. 
(2012, особисті спостереження).

Автор: Є. О. Каролінський
Фото: © Є. О. Каролінський
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ГОЛОВЧАК МОРФЕЙ 
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
Толстоголовка Морфей
Клас Комахи — Insecta
Ряд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Головчаки — Hesperiidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина переднього крила імаго 15–18 мм. Крила зверху темно-
коричневі з жовтувато-білими плямами біля апекса переднього 
крила. Нижній бік задніх крил вохристо-жовтий із великими 
овальними світлими плямами в темній облямівці. Статевий димор-
фізм незначний.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Помірний пояс Палеарктики. В Україні переважно в лісовій зоні; 
південніше поширений дуже локально. В Харківській області заре-
єстровані сталі популяції в Краснокутському районі.

Чисельність
Нечисленні знахідки. Чисельність в останні роки стабільна.

Місця перебування
Береги озер та сфагнових боліт, вологі галявини в мішаному лісі.

Особливості біології
Одна генерація на рік. Літ імаго з середини червня по липень. 
Політ не швидкий, стрибаючий. Метелики живляться на квітах. 
Кормові рослини гусені — злакові та осокові. Зимує гусінь.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів, як наслідок господарської діяльності 
(осушення лісових боліт і озер) та кліматичних змін (аридизація).

Заходи з охорони
Пасивно охороняється на території національного природного парку 
«Слобожанський». Для збереження виду доцільними є заборона 
осушення лісових боліт і озер, недопущення порушення природ-
ного стану навколоводної рослинності.

Джерела інформації
Москаленко, 1991; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ и др., 
2006; Плющ, 2007; Львовский, Моргун, 2007; Гугля, 2008; Каро-
лінський Є., Скрильник Ю. (2005–2012, особисті спостереження).

Автор: Є. О. Каролінський
Фото: © Є. О. Каролінський
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ГОЛОВЧАК КОМА
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Толстоголовка запятая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Головчаки — Hesperiidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина переднього крила імаго 14–17 мм. Крила зверху вохрис-
то-брунатні з темно-бурим краєм і жовтими плямами. Нижня сто-
рона задніх крил жовто-зелена з контрастними білими плямами. 
У самця на передніх крилах андроконіальна пляма у вигляді срі-
б лясто-сірого штриха в чорній окантовці. Кінець антени без по-
мітного гачка.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Помірний пояс Палеарктики і Неарктики. В Україні розповсюдже-
ний широко, але на більшості території досить локальний. В Хар-
ківській області дуже локальний; зареєстрований у Вовчанському, 
Лозівському та Нововодолазькому районах.

Чисельність
Нечисленні знахідки. Чисельність в останні роки стабільна.

Місця перебування
Степові ділянки різних типів.

Особливості біології
Одна генерація на рік. Літ імаго з кінця липня по серпень. Літає 

дуже швидко, живиться на квітах, переважно на Scabiosa sp. Самці 
охороняють індивідуальні ділянки. Кормові рослини гусені — зла-
кові. Зимують яйця.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів як наслідок господарської діяльності 
(штучні лісонасадження на ділянках цілинного степу, надмірний 
випас худоби, випалювання та викошування трави).

Заходи охорони
Пасивно охороняється в ботанічному заказнику загальнодержав-
ного значення «Вовчанський». Для збереження виду доцільними 
є заборона штучних лісонасаджень на цілинних степових ділян-
ках, їх розорювання, регламентація випасу худоби та сінокосіння, 
заборона випалювання трав.

Джерела інформації
Москаленко, 1991; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ и др., 2006; 
Плющ, 2007; Львовский, Моргун, 2007; Гугля, 2008; Каролинский, 
Савчук, 2010; Скобцова О. (1992, особисті повідомлення).

Автор: Є. О. Каролінський
Фото: © Є. О. Каролінський
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Zerynthia polyxena ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Поликсена
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Косатці — Papilionidae

Природоохоронний статус
Відносно благополучний. Занесений до Червоної книги України 
(вразливий) та списку Бернської конвенції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Розмах крил 45–55 мм. Забарвлення яскраве, строкате: на жовтому 
фоні чорні плями та дугоподібні смужки. На задніх крилах, крім 
чорного малюнка, 6 напівкруглих червоних плям. Черевце чорне 
із червоними крапками та жовтими смужками. Гусінь помаранчево-
рожева.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південна, Південно-Східна, частково Східна Європа, Західний 
Кавказ. Трапляється майже на всієї території Харківської області.

Чисельність
Чисельність нестабільна, коливається з року в рік. Іноді спостері-
гається масовий літ, але частіше чисельність невисока.

Місця перебування
Береги водойм та узлісся заплавних лісів.

Особливості біології
Метелики літають з кінця квітня до початку червня в заплавах 
водойм, відкладають яйця на стебла, листя та квіти хвилівника 

звичайного (Aristolochia clematitis). Впродовж травня-червня роз-
вивається одне покоління, лялечка прикріплюється до стеблини 
та зимує.

Основні чинники зниження чисельності
Господарська діяльність людини може провокувати надмірні вес-
няні повені, які можуть вести до загибелі лялечок та гусені. Ви-
топтування і весняні пали заплавних луків, рекреаційне наванта-
ження.

Заходи охорони
Охороняється на територіях усіх національних парків та заказ-
ників. Рекомендовано збереження природних заплавних біотопів.

Джерела інформації
Некрутенко, Чиколовець, 2005; Гугля, 2008; Плющ, 2009; Слуць-
кий О., Каролінський Є., Зіненко О., Скобцова О., Ковальчук Д., 
Лобода Б., Алмосов В. (1992–2012, особисті повідомлення).

Автор: Ю. О. Гугля
Фото: © Є. О. Каролінський
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МНЕМОЗИНА
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
Мнемозина
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Косатці — Papilionidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (вразливий), 
Європейського червоного списку (NT) та списку Бернської кон-
венції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Метелик із розмахом крил 50–63 мм (самиці трохи більші за сам-
ців). Основний фон білий з чорними контрастними жилками. Пе-
редні крила з прозорими апікальними краями та несуть по дві чор-
ні плями. Задні крила з чорним напиленням в зоні біля черевця 
(анальна зона). Черевце чорне, вкрите білими густими волосками.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал охоплює більшу частину Європи, Кавказ, Закавказзя, Малу 
Азію, Казахстан, гори Центральної Азії, південні райони Західного 
Сибіру. На території Харківськой області вид поширений в лісо-
степовій зоні у вигляді локальних популяцій.

Чисельність
Вид на території області розповсюджений дуже локально. У межах 
локальних популяцій в сприятливі роки є звичайним.

Місця перебування
Галявини та узлісся листяних та мішаних лісів.

Особливості біології
Літ метеликів спостерігається з початку травня до середини черв-
ня. Яйця відкладають на землю чи на стебла рястів (Corydalis). 
Зимує яйце.

Основні чинники зниження чисельності
Чисельність популяції підриває тотальна урбанізація ландшафтів, 
зокрема, пов’язана із нею вирубка листяних та мішаних лісів, 
чи знищення підліску (витоптування, випалювання).

Заходи охорони
Охороняється на територіях усіх національних парків та заказни-
ків в межах ареалу. Для збереження популяцій виду потрібне запо-
бігання знищенню лісів, витоптуванню та випалюванню підліску.

Джерела інформації
Некрутенко, Чиколовець, 2005; Гугля, 2008; Плющ, 2009; Каролін-
ський Є., Скобцова О., Слуцький О., Косенко О., Алмосов В., Зі-
ненко О. (1988–2012, особисті повідомлення).

Автор: Ю. О. Гугля
Фото: © Є. О. Каролінський
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ПОДАЛІРІЙ
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Подалирий
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Косатці — Papilionidae

Природоохоронний статус
Відносно благополучний. Занесений до Червоної книги України 
(вразливий).

Морфологічна характеристика
Метелик із розмахом крил 60–80 мм. Основний фон крил жовто-
кремовий із чорними смужками. Задні крила несуть по чотири 
напівкруглих блакитно-чорних плями по зовнішньому краю та по 
одній цегляно-блакитно-чорній плямі на краю біля черевця. Задні 
крила мають по одному довгому, вузькому, чорному хвосту.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал охоплює помірні та субтропічні широти Європи, Західну 
(частково Центральну) Азію та Північну Африку. На території 
Харківськой області трапляється повсюдно, крім степових ділянок.

Чисельність
Чисельність на території області не дуже висока, з тенденцією 
до збільшення. Останній масовий літ на території області спосте-
рігався у 2012 році.

Місця перебування
Узлісся листяних лісів, заплавні луки, сади, міста.

Особливості біології
Впродовж теплого сезону розвивається дві генерації: перша в квіт-
ні-червні, друга з середини липня до серпня включно. Гусінь роз-
вивається на деревах та чагарниках родини Розових, частіше на те-
рені, абрикосі, сливі. Гусінь зелена, вздовж спини жовта смужка 
та червоні крапки. Літня лялечка зелена, а зимуюча бура.

Основні чинники зниження чисельності
Вирубка плодових дерев та чагарників, застосування інсектицидів.

Заходи охорони
Охороняється на територіях усіх національних парків та заказни-
ків у межах ареалу. Для збереження популяції виду потрібне запо-
бігання знищенню плодових дерев та чагарників, а також помірне 
використання інсектицидів.

Джерела інформації
Некрутенко, Чиколовець, 2005; Гугля, 2008; Плющ, 2009; Каролін-
ський Є., Ковальчук Д., Москаєв В., Алмосов В. (2001–2012, осо-
бисті повідомлення)

Автор: Ю. О. Гугля
Фото: © Є. О. Каролінський
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МАХАОН
Papilio machaon Linnaeus, 1758
Махаон
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Косатці — Papilionidae

Природоохоронний статус
Відносно благополучний. Занесений до Червоної книги України 
(вразливий).

Морфологічна характеристика
Метелик із розмахом крил 62–84 мм. Основне забарвлення крил 
жовте. Передні крила: контрастні чорні жилки, плями; зовнішнє 
облямування, перев’язь та основа крила жовто-чорні. Задні крила 
несуть широку перев’язь, що складається з шістьох синіх плям 
та закінчується червоним очком, зовнішній край з чорним хвостом, 
основа крила жовто-чорна.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал охоплює Північно-Західну Африку, Євразію (окрім тропіч-
них регіонів), Північну Америку. На території Харківської області 
трапляється повсюдно.

Чисельність
Чисельність на території області не дуже висока.

Місця перебування
Луки, трав’янисті балки, великі галявини, городи, сади.

Особливості біології
Впродовж року розвивається дві–три генерації. Метелики літають 

з кінця квітня по вересень. Гусінь розвивається на травах родини 
зонтичних. Гусінь салатно-зелена, на кожному сегменті спини чор-
на смужка із червоними крапками. При доторканні позаду голови 
вивертаються парні залози помаранчевого кольору із сильним 
запахом. Зимує лялечка.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення природних лучних біотопів, випалювання трави, над-
мірне використання гербіцидів.

Заходи охорони
Охороняється на територіях усіх національних парків та заказників 
в межах ареалу. Для збереження популяції виду потрібне запобі-
гання знищенню луків, а також помірне використання гербіцидів.

Джерела інформації
Некрутенко, Чиколовець, 2005; Гугля, 2008; Плющ, 2009; Каролін-
ський Є., Ковальчук Д., Скобцова О., Лобода Б., Слуцький О., Мос-
каєв В., Кравцов В. (1991–2012, особисті повідомлення).

Автор: Ю. О. Гугля
Фото: © Є. О. Каролінський
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ЖОВТЮХ МИРМИДОНА
Colias myrmidone (Esper, [1777]) 
Желтушка Мирмидона
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Білани — Pieridae

Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до Європейського червоного списку (EN).

Морфологічна характеристика
Метелик із розмахом крил 40–50 мм. Для виду характерний стате-
вий диморфізм. Самці: основний колір крил жовто-помаранчевий 
із суцільною чорною облямівкою зовнішніх країв. Самиці: осно-
вний колір крил помаранчево-жовтий, іноді брудно-білий, чорно-
бура облямівка зовнішніх країв не суцільна, несе плями основного 
кольору. Передні крила обох статей несуть по одній чорній плямі, 
а задні по одній (яка злилась із двох) помаранчевій.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал виду — Центральна та Східна Європа, крім крайніх півночі 
та півдня.

Чисельність
Чисельність на території області низька, в останні роки зменшу-
ється.

Місця перебування
Сухі відкриті біотопи, де ростуть рокитники: сухі галявини, схили 
пагорбів, степові ділянки, особливо із вапняковими та щебенистими 
ґрунтами.

Особливості біології
Розвивається у двох, а іноді у трьох поколіннях. Метеликів можна 
зустріти з травня до вересня. Гусінь зелена, із світло-зеленими 
смужками вздовж ніг та темною смужкою вздовж спини, розви-
вається на рокитниках (Chamaecytisus spp.).

Основні чинники зниження чисельності
Знищення природних біотопів; надмірний випас худоби, весняне 
випалювання сухих трав’яних залишків.

Заходи охорони
Збереження природних степових ділянок.

Джерела інформації: 
Некрутенко, Чиколовець, 2005; Гугля, 2009; Слуцький О. (1978–
1986, особисті повідомлення).

Автор: Ю. О. Гугля
Фото: © Ю. О. Гугля
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ЖОВТЮХ ХРИЗОТЕМА
Colias chrysotheme (Esper, [1781])
Желтушка Хризотема
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Білани — Pieridae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Європейського червоного списку (VU).

Морфологічна характеристика
Метелик із розмахом крил 38–45 мм. Для виду характерний стате-
вий диморфізм. Самці: основний колір крил жовтогарячий, чорна 
облямівка зовнішніх країв із жовтими жилками. Самиці: основний 
колір крил жовтий, чорна облямівка зовнішніх країв не суцільна, 
несе плями основного кольору. Передні крила обох статей несуть 
по одній чорній плямі, а задні — по одній (яка злилась із двох) по-
маранчевій.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал виду — Центральна та Південно-Східна Європа, степи пале-
арктичної Азії від Уральського хребта до Забайкалля та Монголії. 
У Харківській області дуже локально поширений в степовій зоні.

Чисельність
Чисельність на території області низька.

Місця перебування
Степові ділянки, балки.

Особливості біології
Розвивається у трьох, іноді у чотирьох поколіннях. Метеликів 

можна зустріти з квітня до жовтня. Кормові рослини гусені — 
астрагали (Astragalus austriacus).

Основні чинники зниження чисельності
Знищення природних біотопів, надмірний випас худоби, весняне 
підпалення сухих трав’яних залишків.

Заходи охорони
Охороняється у ботанічному заказнику «Вовчанський» та в енто-
мологічному заказнику «Запилювач». Для збереження популяції 
виду потрібно зберігати природні лучні та степові біотопи.

Джерела інформації
Некрутенко, Чиколовець, 2005; Гугля, 2009; Каролинский, Сав-
чук, 2010; Каролінський Є., Алмосов В. (2001–2012, особисті по-
відомлення).

Автор: Ю. О. Гугля
Фото: © Є. О. Каролінський
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ХВОСТЮШОК РІМНУС
Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832)
Хвостатка Римнус
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Синявці — Lycaenidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (неоцінений).

Морфологічна характеристика
Метелик із розмахом крил 22–26 мм. Статевий диморфізм майже 
не виражений. Верхня сторона крил однокольорова темно-бура, 
низ крил темно-бурий з характерним малюнком з чисто-білих 
та біло-чорно-рудих плям різної форми.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південно-східні райони Східно-Європейської рівнини, Південний 
Урал та частково Казахстан. У Харківській області поширений 
в степовій зоні.

Чисельність
Чисельність в деяких популяціях може бути великою, але в цілому 
невисока.

Місця перебування
Вид трапляється на степових ділянках із заростями дерези кущо-
вої, особливо на схилах річкових терас та ярів.

Особливості біології
Впродовж року розвивається одна генерація. Літ метеликів 
спостерігається з другої половини травня до середини червня. 

Яйця відкладають по одному на молоді стеблини дерези кущової 
(Caragana frutex).

Основні чинники зниження чисельності
Розорювання степових ділянок, випалювання сухих залишків трави.

Заходи охорони
Вид охороняється у національному природному парку «Дворічан-
ський» та в ентомологічному заказнику «Запилювач». Пасивно 
охороняється у ботанічному заказнику «Вовчанський». Для збе-
реження виду треба запобігати руйнуванню ділянок природного 
степу та створювати ентомологічні заказники у місцях знахідок.

Джерела інформації: 
Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ, 2009; Каролінський Є., 
Скобцова О. (1992–2012, особисті повідомлення)

Автори: І. Г. Плющ, Ю. О. Гугля
Фото: © Є. О. Каролінський
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CИНЯВЕЦЬ ВІКРАМА
Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)
Голубянка Викрама
Клас Комахи — Insecta
Ряд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Синявці — Lycaenidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Європейського червоного списку (NT).

Морфологічна характеристика
Метелик із розмахом крил 19–26 мм. Крила самців зверху блакитно-
фіолетові, а самиць — фіолетово-бурі. Бахромка строката. На пе-
редніх крилах добре помітна дискальна крапка.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Центральна та Східна Європа (крім північних теренів), Західна 
та Центральна Азія. В Харківській області знайдено три популяції: 
дві на крейдяних відшаруваннях у заплавах річок Вовча та Оскіл 
та на степовій ділянці біля с. Чорноглазівка Золочівського району. 
В області мешкає підвид P. vicrama schiffermulleri (Hemming, 1929).

Чисельність
Чисельність загалом невисока; в сприятливі роки звичайний вид 
у межах локальних популяцій.

Місця перебування
Зустрічається дуже локально на ділянках цілинних степів та крей-
дяних відшарувань на схилах річкових терас.

Особливості біології
Впродовж року розвивається дві генерації. Літ метеликів спосте-

рігається з середини травня до серпня. Кормові рослини гусені — 
чебреці (Thymus spp.). Гусені — факультативні мірмекофіли.

Основні чинники зниження чисельності
Руйнування природних степових біотопів через надмірний випас 
худоби та лісові насадження.

Заходи охорони
Охороняється у національному природному парку «Дворічанський». 
Необхідна організація ентомологічних резерватів в місцях існуван-
ня виду з категоричною забороною створення лісових насаджень 
та надмірного випасу худоби.

Джерела інформації
Tolman, 2001; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Каролінський Є. 
(2006–2012, особисті повідомлення).

Автор: Ю. О. Гугля
Фото: © Є. О. Каролінський
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CИНЯВЕЦЬ ТЕЛЕЙ
Maculinea teleius (Bergsträsser, 1779)
Голубянка Телей
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Синявці — Lycaenidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Європейського червоного списку (VU) 
та списку Бернської конвенції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Метелик із розмахом крил 32–36 мм. Основний фон забарвлення 
брудно-синьо-фіолетовий, по краям крил широка бура облямівка, 
бахромка біла. На передніх крилах добре помітна чорна дискальна 
пляма. У самців та більшості самиць на передніх та задніх крилах 
декілька (до шести) окремих бурих плям формують перев’язі.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Помірний пояс Палеарктики. У Харківській області розповсюдже-
ний локально в центральній, північній та східній частині.

Чисельність
Чисельність невисока, але в деяких локальних популяціях в спри-
ятливі роки вид може бути звичайним.

Місця перебування
Трапляється на заплавних луках з присутністю кормової рослини.

Особливості біології
Впродовж року розвивається одна генерація. Період льоту з кінця 
червня до середини серпня. Метелик відкладає поодинокі яйця 

на квітки родовика лікарського (Sanguisorba officinalis). Спочатку 
гусінь розвивається у квітках кормової рослини, а потім перехо-
дить до симбіотичного життя до гнізд мурашок Myrmica spp. Ста-
дія лялечки теж проходить у мурашнику.

Основні чинники зниження чисельності
Надмірний випас худоби, сінокосіння на вологих луках.

Заходи охорони
Охороняється у національному природному парку «Дворічанський». 
Необхідно організовувати ентомологічні заказники в місцях існу-
вання виду з категоричною забороною надмірного випасу худоби 
та сінокосіння.

Джерела інформації
Tolman, 2001; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Каролінський Є., 
Скобцова О., Алмосов В., Шеховцов А. (1991–2012, особисті 
повідомлення).

Автор: Ю. О. Гугля
Фото: © Є . О. Каролінський
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СИНЯВЕЦЬ ПІРЕНЕЙСЬКИЙ
Agriades pyrenaicus (Boisduval, 1840)
Голубянка пиренейская
Клас Комахи — Insecta
Ряд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Синявці — Lycaenidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Метелик із розмахом крил 23–28 мм. Статевий диморфізм добре 
виражений. Самці: крила блідо-блакитнувато-сірі з вузькою темною 
крайовою смужечкою. Самиці темно-бурі. На передніх крилах 
обох статей добре помітні порівняно великі чорні дискальні крап-
ки. Бахромка крил біла.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південна Європа, диз’юнктивно у південній частині Східної Євро-
пи, Кавказ, Закавказзя, Туреччина. У Харківській області мешкає 
підвид A. pyrenaicus ergane Higgins, 1981; знайдено дві популяції 
на крейдяних відшаруваннях у заплавах річок Вовча та Оскіл.

Чисельність
Чисельність у пік льоту може сягати 500–800 особин на гектар.

Місця перебування
Трапляється дуже локально на ділянках крейдяних відшарувань 
на схилах річкових терас.

Особливості біології
Впродовж року розвивається одна генерація. Літ метеликів спосте-

рігається з середини травня до початку червня. Пік льоту співпа-
дає із цвітінням кормової рослини переломника Козо-Полянського 
(Androsace kosopoljanskii) і відбувається 19–27 травня. Діапаузує 
гусінь у ґрунті, заляльковується у поверхні ґрунту між 25 квітня 
та 3 травня. Лялечка розвивається 15–20 діб.

Основні чинники зниження чисельності
Руйнування природних крейдяних угруповань через засадження 
сосною, видобування крейди та надмірний випас худоби.

Заходи охорони
Охороняється у національному природному парку «Дворічан-
ський». Як компонент біоценозу пасивно охороняється у невели-
кому ботанічному заказнику на річці Вовча. Необхідно припинити 
будь-які насадження сосни на крейдяних схилах р. Вовча та орга-
нізувати ентомологічний заказник з категоричною забороною лісо-
вих насаджень, видобування крейди та надмірного випасу худоби.

Джерела інформації
Pljushtch, 1989; Плющ, 2009; Каролинский, Савчук, 2010; Каролін-
ський Є. (2007–2012, особисті повідомлення).

Автори: І. Г. Плющ, Ю. О. Гугля
Фото: © Є. О. Каролінський
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СИНЯВЕЦЬ БУАДЮВАЛЯ
Polyommatus eros boisduvalii (Ochsenheimer, 1808)
Голубянка Буадюваля
Клас Комахи — Insecta
Ряд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Синявці — Lycaenidae

Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до Червоної книги України (зникаючий) 
та Європейського червоного списку (NT).

Морфологічна характеристика
Метелик із розмахом крил 27–35 мм. Статевий диморфізм харак-
терний для синявців. Самці яскраво-блакитного кольору з харак-
терною чорною оторочкою завширшки 1,5–2 мм уздовж передніх 
і задніх крил. Самиці темні буро-коричневі з більш-менш розвине-
ним рядком очок та рудих серпиків уздовж краю задніх крил.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Транспалеаркт із диз’юнктивним ареалом. У Харківській області 
мешкає підвид P. eros boisduvalii (Herrich-Schäffer, [1843]); його 
ареал охоплює південно-східну Польщу, Білорусь, північну та схід-
ну Україну, південні та південно-східні області європейської час-
тини Росії, Південний Урал.

Чисельність
Чисельність дуже низька, відомі лише кілька поодиноких знахідок.

Місця перебування
Степові ділянки на піщаних ґрунтах.

Особливості біології
Біологія на території області вивчена недостатньо. Впродовж року 
розвивається одна генерація. Літ метеликів спостерігається у черв-
ні. Гусінь розвивається на рокитнику (Chamaecytisus spp.).

Основні чинники зниження чисельності
Розорювання степів, викошування та випалювання трави, інтен-
сивний випас худоби.

Заходи охорони
На території області заходи охорони не розроблені. Необхідний 
пошук популяцій виду, які ще збереглися. У разі виявлення таких 
популяцій потрібно докладно вивчити особливості біології виду, 
створити ентомологічні заказники з метою збереження характер-
них біотопів.

Джерела інформації
Плющ, 1989, 2009; Водолажский и др., 2009; Каролінський Є. (2012, 
особисті спостереження).

Автори: І. Г. Плющ, Є. О. Каролінський, Ю. А. Гугля
Фото: © Є. О. Каролінський
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ЛЮЦИНА
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)
Люцина
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Ріодініди — Riodinidae

Природоохоронний статус
Відносно благополучний. Занесений до Червоної книги України 
(вразливий).

Морфологічна характеристика
Метелик із розмахом крил 28–35 мм. Статевий диморфізм майже 
не виражений (самиці мають більш округлі крила). Основний колір 
крил бурий. На передніх крилах жовто-помаранчеві плями по всій 
поверхні. Задні мають три білих крапки у центрі, та чотири-шість 
червонуватих крапки по зовнішньому краю крила.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал виду — лісостепова зона Європи (крім північних районів), 
частково — Мала Азія.

Чисельність
Вид на території області розповсюджений локально, але в місцях 
перебування — звичайний.

Місця перебування
Просіки листяних лісів, галявини, лісопосадки, узлісся заплавних 
лісів, вологі балки.

Особливості біології
Розвивається у двох поколіннях. Метелики літають з кінця квітня 

до початку червня, та з липня до початку вересня. Кормові рослини 
гусені — первоцвіти (Primula veris, P. vulgaris, P. elatior), щавлі 
(Rumex) та вербозілля (Lysimachia). Зимує гусінь першого поколін-
ня у сухому листі на ґрунті.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення природних біотопів, надмірний випас худоби, весняні 
пали сухих трав’яних решток.

Заходи охорони
Охороняється на територіях усіх національних парків та заказни-
ків в межах ареалу. Для збереження популяції виду потрібно збері-
гати вологі лісові біотопи.

Джерела інформації
Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ, 2009; Гугля, 2009; Каролін-
ський Є., Слуцький О., Алмосов В. (2001–2012, особисті повідо-
млення).

Автор: Ю. О. Гугля
Фото: © Є. О. Каролінський
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СОНЦЕВИК ФАУ-БІЛЕ
Nymphalis vaualbum ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Углокрыльница фау-белое
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Німфаліди — Nymphalidae

Природоохоронний статус
Невизначений. Занесений до Червоної книги України (неоцінений).

Морфологічна характеристика
Розмах крил 56–68 мм. Основне забарвлення крил яскраво-руде 
із чорною та бурою облямівкою зовнішнього краю та окремими 
чорними, жовтими та білими плямами. Нижній бік крил вохрис-
то-коричневий, що маскує під забарвлення кори дерева. Статевий 
диморфізм виражений слабко: самиці крупніші та мають більш 
округлу форму крил.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Лісовий голарктичний вид Північної Євразії та Північної Амери-
ки. В Євразії розповсюджений від Центральної Європи до Далеко-
го Сходу. Більш чисельний в Азії. В Україні трапляється спорадич-
но в усіх регіонах, окрім півдня та Криму.

Чисельність
У Харківській області трапляється дуже рідко, локально, відомий 
за поодинокими знахідками.

Місця перебування
Вологі листяні та мішані ліси, долини річок.

Особливості біології
Впродовж року розвивається одна генерація. Літ імаго спостері-
гається з липня до кінця травня наступного року. Зимує метелик. 
Імаго літає швидко та високо. Живиться на фруктах, що бродять, 
та соком, що витікає з дерев. Метелики відкладають яйця у травні. 
Кормові рослини гусені — дерева родів верба (Salix), в’яз (Ulmus), 
береза (Betula) та інші, рідко — плодові дерева; молоді гусені 
живуть та живляться групами.

Основні чинники зниження чисельності
Чисельність виду в області стабільно низька. Чинники низької чи-
сельності не з’ясовані, але можливо, Харківська область не є час-
тиною постійного ареалу виду.

Заходи охорони
Для збереження виду доцільною є охорона біотопів — заплавних 
лісів Сіверського Дінця.

Джерела інформації
Моргун, 2002; Львовський, Моргун, 2007; Плющ, 2009.

Автори: Ю. О. Гугля, П. В. Волошин
Фото: © Ю. О. Гугля



180

ЧЛЕНИСТОНОГІ / Arthropoda
Ко

ма
хи

 —
 In

se
ct

a

ПЕРЛІВЕЦЬ ІНО
Brenthis ino (Rottemburg, 1775)
Перламутровка Ино
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Німфаліди — Nymphalidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Розмах крил 28–41 мм. Загальний фон забарвлення помаранчево-
рудий з рядами чорних плям. Забарвлення нижнього боку заднього 
крила типове для роду: жовто-коричневі та оливкові плями без пер-
ламутрового блиску. Статевий диморфізм маловиражений; самиці 
темніші за самців.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Помірний пояс Палеарктики. На території України — в лісовій 
та лісостеповій зонах, у гірському Криму. В Харківській області 
трапляється в північній та північно-західній частині; вид дуже 
локальний.

Чисельність
У межах локальних популяцій за сприятливих умов може бути 
чисельним.

Місця перебування
Заплавні луки та вологі узлісся байрачних дібров.

Особливості біології
Імаго можливо зустріти з кінця травня до початку липня. Мете-

лики літають низько над землею, не дуже лякливі, живляться 
на квітах. У Харківській області кормова рослина гусені — лабаз-
ник (Filipendula ulmaria). Зимує гусінь.

Основні чинники зниження чисельності
Загальний антропогенний прес на довкілля, надмірне випасання 
худоби, випалювання сухої рослинності в місцях перебування 
виду, знищення кормових рослин.

Заходи охорони
Для збереження виду доцільна охорона його біотопів, заборона 
надмірного випасу, надто раннього сінокосіння, випалювання рос-
линності, обмеження використовування отрутохімікатів.

Джерела інформації
Москаленко, 1991; Моргун, 2002; Некрутенко, Чиколовець, 2005; 
Плющ та ін., 2005, 2006; Львовский, Моргун, 2007; Каролинский, 
Савчук, 2010; Волошин П., Каролінський Є. (2008–2012, особисті 
спостереження).

Автори: Ю. О. Гугля, Є. О. Каролінський, П. В. Волошин
Фото: © Є. О. Каролінський
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РЯБЕЦЬ ВЕЛИКИЙ / МАТУРНА
Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)
Шашечница большая / матурна
Клас Комахи — Insecta
Ряд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Німфаліди — Nymphalidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Європейського червоного списку (VU) 
та списку Бернської конвенції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Розмах крил 33–50 мм. Крила бурі з жовтувато-білими та рудувато-
червоними плямами. Нижня сторона крил руда із білими плямами 
та переривчастими перев’язями. Статевий диморфізм не дуже 
виразний, самиці трошки крупніші за самців.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Північно-палеарктичний вид. На території України поширений 
в лісовій та лісостеповій зонах. У Харківській області надзвичайно 
локальний вид: відома стала популяція у Валківському районі.

Чисельність
Загалом чисельність невисока. В межах локальних популяцій 
за сприятливих умов іноді може бути чисельним. Має загальну 
тенденцію до зниження чисельності.

Місця перебування
Галявини та узлісся листяних лісів.

Особливості біології
Одна генерація на рік. Літ імаго — з кінця травня по червень. 

Метелики літають не швидко. Живляться та відпочивають на квітах. 
Особливості життєвого циклу в Харківській області не вивчені. 
За літературними даними, самиця відкладає по 30–40 яєць на ниж-
ню сторону кормової рослини (Fraxinus, Syringa, Lonicera, Spiraea, 
Populus tremula, P. аlba, Salix). Усього самиця може відкласти 
до 200 яєць. Гусені живляться групами, скелетують молоді листя. 
Зимує гусінь останнього віку на ґрунті в листяному опаді. Після 
зимівлі гусінь змінює кормову рослину та живиться на травах ро-
дів Scabiosa, Veronica, Salvia, Plantago, Viola, Digitalis тощо. Лялеч-
ка розвивається біля двох тижнів.

Основні чинники зниження чисельності
Загальний антропогенний прес на природу, знищення місць існу-
вання, випалювання сухої рослинності, застосування пестицидів.

Заходи охорони
Для збереження виду потрібний пошук місць існування виду 
та організація там ентомологічних резерватів.

Джерела інформації
Москаленко, 1991; Коршунов, 2002; Kudrna, 2002; Некрутенко, 
Чиколовець, 2005; Плющ и др., 2006; Львовский, Моргун, 2007; 
Волошин П., Каролінський Є., Слуцький О. (2008–2012, особисті 
спостереження).

Автори: Ю. О. Гугля, Є. О. Каролінський, П. В. Волошин
Фото: © Є. О. Каролінський
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ПАСМОВЕЦЬ ТОПОЛЕВИЙ
Limenitis populi (Linnaeus, 1758)
Ленточник тополёвый
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Німфаліди — Nymphalidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Розмах крил 64–85 мм. Основне забарвлення крил від чорного 
до темно-коричневого. Вздовж зовнішнього краю крил ряд білих 
та червоно-помаранчевих плям. Нижня сторона крил цегляного 
кольору з темними жилками та сіро-блакитними ділянками. Крім 
того, крила несуть білі плями та перев’язі. Статевий диморфізм не-
виражений.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Лісові райони Палеарктики. В Україні переважно в лісовій зоні, 
південніше — дуже локально. У Харківській області трапляється 
рідко, локально, в північно-західній частині області.

Чисельність
Чисельність низька.

Місця перебування
Заплави річок з присутністю осики, тополі, верби, а також рідко-
лісся, сади та парки.

Особливості біології
Впродовж року розвивається одне покоління. Метелики літають 

з кінця червня до липня. Політ швидкий, стрімкий, високо над 
землею. Кормова рослина гусені — осика (Populus tremula). Іноді 
живляться на тополях та вербах. Зимує гусінь другого віку, після 
зимівлі гусені живляться впродовж квітня-травня, заляльковують-
ся в сигароподібному коконі на листі або на тонких гілках. Самці 
виходять із лялечок раніше, ніж самиці. Імаго живе близько двох 
тижнів.

Основні чинники зниження чисельності
Загальний антропогенний прес на природу, знищення місць існу-
вання, застосування пестицидів. 

Заходи охорони
Вид охороняється на території усіх об’єктів природно-заповідного 
фонду у межах ареалу. Доцільним є пошук нових популяцій та ор-
ганізація ентомологічних резерватів.

Джерела інформації
Москаленко, 1991; Коршунов, 2002; Плющ и др., 2006; Плющ, 
2009; Семенов Н. (1989, особисті повідомлення).

Автор: Ю. О. Гугля, П. В. Волошин
Фото: © В. Д. Тітов
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ПРОЧАНОК БОЛОТЯНИЙ
Coenonympha tullia (O. F. Müller, 1764)
Сенница болотная
Клас Комахи — Insecta
Ряд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Сатири — Satyridae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Європейського червоного списку (VU).

Морфологічна характеристика
Довжина переднього крила імаго 16–19 мм. Крила зверху вохристо-
жовті, з кількома очками як на передніх, так і на задніх крилах. 
Задні крила знизу сірувато-коричневі, з шістьма-сімома очками 
в жовтій окантовці, часто з білими крапками посередині, і пере-
ривчастою білою перев’яззю. Срібляста смуга уздовж зовнішнього 
краю крила відсутня. Статевий диморфізм незначний.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Помірний пояс Палеарктики і Неарктики. В Україні — переважно 
в лісовій зоні. В Харківській області зареєстрована єдина, відірвана 
від основного ареалу популяція в Нововодолазькому районі, в заплаві 
річки Мож.

Чисельність
Невелика, але в останні роки стабільна.

Місця перебування
Вологі заплавні луки.

Особливості біології 
Одна генерація на рік. Літ імаго з середини червня до середини 

липня. Політ повільний, стрибаючий. Метелики живляться на кві-
тах. Кормові рослини гусені — злакові та осокові. Зимує гусінь.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів унаслідок господарської діяльності 
(надмірне випасання худоби, викошування трав) і, можливо, клі-
матичних змін (аридизація).

Заходи охорони
Для збереження виду доцільним є створення ентомологічних 
резерватів у місцях існування виду, а також регламентація випасу 
худоби та сінокосіння.

Джерела інформації
Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ и др., 2006; Плющ, 2007; 
Львовский, Моргун, 2007; Каролинский, Савчук, 2010.

Автор: Є. О. Каролінський
Фото: © Є. О. Каролінський
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САТИР ЗАЛІЗНИЙ
Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)
Сатир железный
Клас Комахи — Insecta
Ряд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Сатири — Satyridae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (рідкісний) 
та Європейського червоного списку (NT).

Морфологічна характеристика
Довжина переднього крила імаго 22–27 мм. Загальний фон за-
барвлення крил темний сіро-коричневий. Нижня сторона задніх 
крил рябувата. На передніх крилах по два великих темних очка 
у жовтій окантовці, з білими крапками посередині, і по дві оваль-
них білих плями між ними. На задніх крилах одне маленьке очко 
біля заднього кута і в один ряд з ним кілька білуватих крапок. Ста-
тевий диморфізм незначний.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південна, Центральна та Східна Європа (крім північних районів), 
Північна Африка, Мала Азія та Кавказ. В Україні трапляється 
на Поліссі, у лісостеповій та степовій зонах, у Криму. В Харків-
ській області відомі декілька сталих популяцій в Харківському, 
Печенізькому та Чугуївському районах, а також поодинокі знахідки 
з інших районів.

Чисельність
За сприятливих умов може бути досить звичайним в межах локаль-
них місць існування. Чисельність в останні роки стабільна.

Місця перебування
Сухі сонячні галявини у борах, узлісся і лісові просіки, ділянки 
цілинного степу; виключно на піщаних ґрунтах.

Особливості біології
Одна генерація на рік. Літ імаго з серпня до початку вересня. Літає 
досить швидко, часто сідає на ґрунт, живиться на гниючих органіч-
них продуктах, іноді також на квітах. Кормові рослини гусені — 
злаки. Зимує гусінь.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів унаслідок господарської діяльності 
(випалювання трави, випасання худоби, видобуток піску).

Заходи охорони
Для збереження виду в місцях його існування доцільним є ство-
рення ентомологічних резерватів, регламентація випасу худоби 
та сінокосіння, заборона видобутку піску.

Джерела інформації
Плющ, 1989, 2007, 2009; Москаленко, 1991; Некрутенко, Чиколо-
вець, 2005; Плющ и др., 2006; Плющ, 2007, 2009; Львовский, Мор-
гун, 2007; Каролинский, Савчук, 2010; Каролінський Є., Лобода Б., 
Волошин П. (2006–2012, особисті повідомлення).

Автор: Є. О. Каролінський
Фото: © Є. О. Каролінський
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СТРІЧКАРКА МАЛИНОВА
Catocala sponsa (Linnaeus, 1767)
Орденская лента малиновая
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Совки — Noctuidae

Природоохоронний статус
Вразливий вид із нестабільною чисельністю. Занесений до Чер-
воної книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Розмах крил 56–78 мм. Тіло відносно товсте, веретеноподібне, 
покрите буро-сірими волосками. Основний фон передніх крил бу-
рувато-сірий із чорними поперечними смугами, торочка плямис-
та, сіро-біла. Задні крила малиново-червоного кольору із чорною 
внутрішньою медіальною смугою хвилястої форми та широкою 
чорною зовнішньою смугою уздовж краю крила. Торочка задніх 
крил плямиста, сіро-біла. Гусінь забарвлена під колір кори, бурувато-
сіра або червонувато-бура, з темними крапками.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид поширений в Європі (на північ до Полярного кола та на захід 
до Уралу), у Малій Азії (Іран) та у Північній Африці. В Україні 
поширена на всій території. У Харківський області зустрічається 
майже у всіх районах.

Чисельність
Чисельність у місцях існування незначна. У сприятливі роки чи-
сельність може збільшуватись, іноді мають місце спалахи чисель-
ності.

Місця перебування
Вид пов’язаний із насадженнями дуба та осики, трапляється у лісах, 
парках, лісосмугах, садах.

Особливості біології
Має одну генерацію на рік. Літ імаго з кінця червня до вересня. 
Метелики активні вдень, рідше зустрічаються у сутінках та вно-
чі. Літають під покровом лісу, живлячись соком, що точиться 
зі стовбурів дерев, іншими продуктами бродіння (перезрілі плоди 
та фрукти тощо), зрідка летять на світло. Самиця відкладає у трі-
щини кори по одному або кілька яєць разом. Яйця зимують. Гусінь 
відроджується в кінці квітня, живе поодинці, живиться листям різ-
них видів дубів (Quercus), осики (Populus tremula), каштана їстів-
ного (Castanea sativa), досягає 8–9 см у довжину. Розвиток гусені 
триває три-чотири тижня. Заляльковується у білих нещільних 
шовковистих коконах між листям або на стовбурах дерев (у тріщи-
нах кори) у червні-липні.

Основні чинники зниження чисельності
Вирубка насаджень дуба та осики, застосування пестицидів для 
знищення шкідників лісу та садово-паркових культур.

Заходи охорони
Доцільно охороняти метелика у комплексі з іншими видами у за-
казниках області шляхом збереження природних біотопів перебу-
вання виду — лісових та паркових насаджень, лісосмуг. Необхідно 
з’ясувати нові можливі місця перебування виду у межах області.

Джерела інформації
Ключко и др., 2001; Ключко, 2006, 2009; Алмосов В., Волошин П., 
Дронов О., Каролінський Є. (2012, особисті повідомлення).

Автор: О. В. Дронов
Фото: © О. В. Дронов
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СТРІЧКАРКА БЛАКИТНА
Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)
Орденская лента голубая
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Совки — Noctuidae

Природоохоронний статус
Вразливий вид з низькою чисельністю. Занесений до Червоної 
книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Розмах крил 78–108 мм — найбільший представник фауни совок 
в Україні. Основний фон передніх крил захисного сірого кольору 
із блакитним або білуватим відтінком, поперечні смуги хвилясті, 
чорнувато-бурі; торочка сіра. Задні крила чорні з широкою блакит-
ною смугою та білою торочкою.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид поширений повсюдно в Палеарктиці. В Україні є знахідки 
з усіх регіонів, крім степової зони: вид поширений переважно 
у Лісостепу, на Поліссі, в Карпатах та Криму. У Харківській 
області трапляється переважно у центральних, західних та північ-
них районах та у межах м. Харків.

Чисельність 
Чисельність у місцях перебування незначна, трапляються пооди-
нокі особини. У сприятливі роки чисельність може збільшуватись 
(до трьох-п’яти особин за одну ніч лову).

Місця перебування
Трапляється у лісах, парках, садах.

Особливості біології
Дає одну генерацію на рік. Літ імаго в липні-жовтні. Метелики 
активні у сутінках та вночі, ведуть переважно потайливий спосіб 
життя, живляться продуктами бродіння (сік дерев, що витікає, 
перезрілі плоди тощо), летять на світло та на приманки, що бродять. 
Самиця відкладає у тріщини кори по одному або кілька яєць (всього 
до 900). Яйця зимують. Гусінь розвивається до 48 діб з травня 
до липня, живиться листям тополі (Populus), вільхи (Alnus), ясеня 
(Fraxinus), дуба (Quercus), берези (Betula) та ін., досягає у довжину 
10 см. Заляльковується у липні між листками дерев у нещільному 
коконі.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення у містах та передмістях насаджень тополі та ясеня, 
застосування пестицидів для знищення шкідників лісу та садово-
паркових культур.

Заходи охорони
Доцільно охороняти метелика у комплексі з іншими видами у заказ-
никах та заповідниках. Потрібно збереження природних місце-
перебувань виду — лісових та паркових насаджень. Необхідно 
з’ясувати нові можливі місця перебування виду у межах області.

Джерела інформації
Ключко и др., 2001; Ключко, 2006, 2009; Алмосов В., Волошин П., 
Дронов О. (2012, особисті повідомлення).

Автор: О. В. Дронов
Фото: © В. В. Савчук
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СТРІЧКАРКА ВЕРБОВА
Catocala electa (Vieweg, 1790)
Орденская лента ивовая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Совки — Noctuidae

Природоохоронний статус
Вразливий вид з низькою чисельністю.

Морфологічна характеристика
Розмах крил 61–88 мм. Основний фон передніх крил захисного 
світло-сірого кольору, поперечні смуги дуже хвилясті, чорнува-
то-бурі; торочка сіра. Задні крила яскравого червоного кольору 
із двома широкими чорними смугами — зовнішньою уздовж краю 
крила та внутрішньою, медіальною. Торочка задніх крил біла. Тіло 
відносно товсте, веретеноподібне, покрите сірим волоссям.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид поширений в Європі та у азіатській частині Палеарктики, крім 
північних районів. В Україні поширена повсюдно, крім гірського 
Криму, але локально та рідко. У Харківській області трапляється 
переважно у центральних, західних, північних районах та у межах 
Харкова.

Чисельність
Чисельність у місцях перебування незначна, трапляються по-
одинокі особини. У сприятливі роки чисельність може дещо 
збільшуватись, а у деяких інших регіонах (наприклад, у східному 
Криму, район Керчі) чисельність виду знаходиться на стабільно 
високому рівні.

Місця перебування
Вид пов’язаний із лісовими насадженнями та лісосмугами, трапля-
ється у лісах, парках, садах, поблизу річок та водойм.

Особливості біології
Дає одну генерацію на рік. Літ імаго в червні-жовтні. Метелики 
активні у сутінках та вночі, ведуть переважно потайливий спо-
сіб життя, живляться продуктами бродіння (сік дерев, що витікає, 
перезрілі плоди тощо), летять на приманки, що бродять, та іно-
ді — на світло. Самиця відкладає у тріщини кори по одному або 
кілька яєць. Яйця зимують. Гусінь розвивається приблизно 35 діб 
в травні-червні, живиться листям верби (Salix) та тополі (Populus), 
досягає у довжину 8–9 см. Заляльковується у червні між листками 
дерев або на стовбурах дерев у нещільному коконі.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення у містах та передмістях насаджень тополі та верби, 
застосування пестицидів для знищення шкідників лісу та садово-
паркових культур.

Заходи охорони
Доцільно охороняти метелика у комплексі з іншими видами у заказ-
никах області шляхом збереження природних біотопів — лісових 
та паркових насаджень, лісосмуг. Необхідно з’ясувати нові мож-
ливі місця перебування виду у межах області.

Джерела інформації
Ключко и др., 2001; Ключко, 2006; Волошин П., Дронов О. (2012, 
особисті спостереження).

Автор: О. В. Дронов
Фото: © A. Makara
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СТРІЧКАРКА РОЖЕВА
Catocala pacta (Linnaeus, 1758)
Орденская лента розовая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Совки — Noctuidae

Природоохоронний статус
Невизначений.

Морфологічна характеристика
Розмах крил 45–60 мм. Основний фон передніх крил захисного 
сірого кольору із бурим відтінком, поперечні смуги хвилясті, чор-
нувато-бурі; торочка сіра. Задні крила рожевого кольору із двома 
чорними медіальними смугами — внутрішньою та зовнішньою, 
торочка біла. Останні сегменти черевця рожевого кольору.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Палеарктика — європейська та азійська частина за винятком пів-
денних і крайніх північних районів; в Україні — Полісся, Лісостеп 
та Степ. У Харківській області вперше знайдений у 2009 році по-
близу с. Піщане Чугуївського району — один екземпляр при ловлі 
на світло, ще один екземпляр — у межах Харкова у 2010 році. 

Чисельність
Чисельність у місцях перебування дуже низька, трапляються 
поодинокі особини. Загальна ситуація з численністю популяції 
повністю не з’ясована.

Місця перебування
Трапляється у вологих листяних лісах, парках, поблизу боліт та пріс-
них водойм.

Особливості біології
Дає одну генерацію на рік. Метелики літають в липні-серпні, іноді 
до жовтня, ведуть переважно потайливий спосіб життя, живляться 
продуктами бродіння (сік дерев, що витікає, перезрілі плоди 
тощо), зрідка летять на світло. Зимують яйця. Гусінь розвивається 
в травні-червні, живиться листям верби (Salix).

Основні чинники зниження чисельності
Причини низької чисельності невідомі, можливо, деградація 
біотопів (осушування) у зв’язку із кліматичними змінами.

Заходи охорони
Потрібно збереження природних біотопів — берегів прісних 
водойм та боліт. Необхідно з’ясувати нові можливі місця перебу-
вання виду у межах області.

Джерела інформації
Ключко и др., 2001; Ключко, 2006; Волошин П., Дронов О. (2012, 
особисті спостереження).

Автор: О. В. Дронов
Фото: © А. Г. Пономарьов
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КАТЕФІЯ БІЛОСТРІЧКОВА
Catephia alchymista ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Катефия белоленточная
Клас Комахи — Insecta
Ряд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Совки — Noctuidae

Природоохоронний статус
Рідкісний вид з низькою чисельністю.

Морфологічна характеристика
Розмах крил 39–45 мм. Основний фон передніх крил чорно-бурий 
із чорними поперечними смугами та білуватою смугою вздовж зо-
внішнього краю крил. Задні крила білі з широкою чорною смугою 
вздовж зовнішнього краю крил. Торочка задніх крил чорна з двома 
білими плямами.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Від Південної та Центральної Європи до Закавказзя, Малої і Пере-
дньої Азії; Північна Африка. В Україні поширений на всій території, 
але рідко та локально. У Харківській області трапляється переважно 
у центральних, західних, північних районах та у межах Харкова.

Чисельність
Чисельність у місцях перебування невелика, трапляються пооди-
нокі особини.

Місця перебування
Трапляється в лісах, кілках, лісосмугах, парках, садах.

Особливості біології
Дає одне покоління на рік, у деякі роки можливо два покоління. 

Метелики літають у сутінках та вночі з середини травня до вересня, 
живляться соком дерев, що точиться. Гусінь трапляється у липні-
серпні; живиться переважно на молодих дубах (Quercus), іноді 
на берестах (Ulmus). Заляльковується у нещільному коконі серед 
листя або у тріщинах кори дерев. Лялечка зимує.

Основні чинники зниження чисельності
Вирубка дубових насаджень, застосування пестицидів для зни-
щення шкідників лісу та садово-паркових культур.

Заходи охорони
Збереження природних біотопів перебування виду — лісових та пар-
кових насаджень, лісосмуг. Необхідно з’ясувати нові можливі місця 
перебування виду у межах області.

Джерела інформації
Ключко и др., 2001; Ключко, 2006; Волошин П., Дронов О. (2012, 
особисті спостереження).

Автор: О. В. Дронов
Фото: © В. В. Савчук
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АРИТРУРА МИШАСТА
Arytrura musculus (Ménétriés, 1859)
Аритрура мышастая
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Совки — Noctuidae

Природоохоронний статус
Рідкісний вид з низькою чисельністю та локальною популяцією.

Морфологічна характеристика
Розмах крил 41–50 мм. Основний фон передніх крил однотонного 
буро-коричневого кольору із двома тонкими поперечними світли-
ми смугами на кожному крилі, вздовж зовнішнього краю крил роз-
ташована широка світло-сіра смуга. Задні крила також буро-корич-
неві з зовнішньою світло-сірою смугою. Зовнішній край передніх 
і задніх крил зубчастий.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал виду диз’юнктивний; західний охоплює Угорщину, Руму-
нію, Україну, Кавказ, Приуралля, східний — Далекий Схід Росії, 
Казахстан, Китай, Корею, Японію. В Україні локально поширений 
у Лісостепу і Степу, переважно у центральних та північних облас-
тях. У Харківській області вид знайдено вперше у 2011 році по-
близу с. Піщане Чугуївського району (три екземпляри спіймані 
на світло), раніше цей вид в області не згадувався.

Чисельність 
Чисельність у єдиному відомому місці існування в області (Чугу-
ївському районі) низька, трапляються поодинокі особини, загальна 
ситуація потребує уточнення.

Місця перебування
Трапляється на вологих луках, поблизу річок та боліт.

Особливості біології
Дає одну генерацію на рік. Метелики літають з кінця червня до серп-
ня. Гусені розвиваються з червня до вересня, живляться листям 
верби (Salix). Заляльковується у нещільному коконі між листками 
дерев. Лялечка зимує.

Основні чинники зниження чисельності
Причини низької чисельності не відомі, можливо — знищення 
заплавних лісонасаджень, деградація біотопів (осушування) у зв’я-
зку зі зміною кліматичних умов.

Заходи охорони
Необхідно збереження місць перебування виду — природних 
вологих лук, заплав річок, рослинності навкруги боліт та інших 
водойм. Необхідно також з’ясувати нові можливі місця перебуван-
ня виду у межах області.

Джерела інформації
Ключко и др., 2001; Ключко, 2006; Дронов О. (2012, особисті спо-
стереження).

Автор: О. В. Дронов
Фото: © О. В. Дронов
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СОВКА ЧУБАТКОВА
Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)
Совка хохлатковая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Совки — Noctuidae

Природоохоронний статус
Рідкісний вид з низькою чисельністю.

Морфологічна характеристика
Розмах крил 35–49 мм. Основний фон передніх крил іржаво-бурого 
кольору з відтінками рожевого та коричневого кольорів та сітчас-
тим малюнком. Поперек крил розташована смуга червоно-бурого 
кольору, а на нижньому краї крил є по одному виступу, які при 
складанні крил утворюють чубок. Задні крила також однокольо-
рові іржаво-бурі, дещо світліші у прикореневій частині. Зовнішній 
край передніх та задніх крил хвилястий. Статевий диморфізм 
невиразний: самиці дещо крупніші за самців, вусики самиць 
короткогребінчасті, у самців вусики гребінчасті та більш розвинені. 
У положенні спокою метелик нагадує сухий листок.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал виду охоплює Європу і палеарктичну Азію (крім північних 
районів), Північну Африку. В Україні поширена по всій території 
за винятком Карпат. У Харківській області вид поширений у пів-
нічних, центральних та південних районах.

Чисельність
Чисельність у місцях існування невисока, трапляються поодинокі 
особини.

Місця перебування
Мешкає у лісах, парках, на галявинах та вологих луках, поблизу 
річок та боліт.

Особливості біології
Дає одну генерацію на рік. Метелики літають з кінця червня 
до серпня. Активні уночі, живляться соком, що точиться з дерев 
та соковитими плодами груші, сливи, винограду, іноді пошкоджу-
ючи їх. Крім того, самці часто сідають на шкіру великої худо-
би (коні, корови), протикають її гострим хоботком та висмоктують 
до декількох крапель крові. Причини такої поведінки метеликів 
поки не з’ясовані, можливо, з кров’ю самці отримують необхід-
ні для розмноження речовини. Загрози як людині, так і тваринам 
метелики не становлять через низьку чисельність. Випадків пе-
реносу метеликами інфекційних хвороб також не зареєстровано. 
Гусінь трапляється восени; зимує та завершує годуватися навесні. 
Живляться різними видами рутвиці (Thalictrum). На сході ареалу 
можуть пошкоджувати листя плодових та цитрусових культур. 
Заляльковується у нещільному коконі серед листя та моху на по-
верхні ґрунту.

Основні чинники зниження чисельності
Причиною низької чисельності можливо є знищення природних 
біотопів (випас худоби, випалювання трави тощо) та їх деградація 
у зв’язку зі зміною кліматичних умов, рекреаційне навантаження.

Заходи охорони
Збереження місць перебування виду — лісових галявин, природ-
них вологих лук, заплав річок, рослинності навкруги боліт та ін-
ших водойм тощо.

Джерела інформації
Ключко и др., 2001; Ключко, 2006; Волошин П., Дронов О. (2012, 
особисті спостереження).

Автор: О. В. Дронов
Фото: © О. В. Жаков
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КАПТУРНИЦЯ СРІБЛЯСТА
Cucullia argentina (Fabricius, 1787)
Капюшонница серебристая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Совки — Noctuidae

Природоохоронний статус
Рідкісний вид з низькою чисельністю. Занесений до Червоної книги 
України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Розмах крил 28–36 мм. Передні крила білувато-вохристі, від основи 
до комірки крила розвинена довга срібляста пляма, простір від неї 
до вершини крила білуватий, без металічного блиску. Задні крила 
білі, напівпрозорі, опушені білими волосками.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид поширений локально у Центральній та Східній Європі, на Кавка -
зі, у Малій, Передній та Центральній Азії, на схід до Монголії, Аф-
ганістану та Пакистану. В Україні відмічений в Одеській, Херсон-
ській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській областях 
та у Криму. У Харківській області усі відомі знахідки — з околиць 
Харкова; поширення виду вивчено недостатньо.

Чисельність 
Чисельність у місцях перебування дуже низька, трапляються 
поодинокі особини.

Місця перебування
Мешкає на степових та напівпустельних ділянках, схилах.

Особливості біології
Ксерофільний вид. Розвивається дві генерації на рік. Метелики 
літають уночі з середини травня до кінця серпня, живляться 
на степових квітах, на світло летять рідко. Гусінь живиться ціло-
добово на квітках різних видів полину (Artemisia) в червні-липні 
та вересні-жовтні. Зимує лялечка у ґрунті.

Основні чинники зниження чисельності
Розорення цілинних степових ділянок, надмірний випас худоби, 
викошування та випалювання трави тощо.

Заходи охорони
Охороняється у складі ентомокомплексів заповідників Східної 
та Південної України (Луганська, Херсонська обл.). Для збережен-
ня виду необхідна охорона цілинних степових ділянок, обмеження 
випасу худоби, заборона викошування та випалювання трави. 
Необхідно з’ясувати нові можливі місця перебування виду у ме-
жах області, зокрема у південно-східних районах (Дворічанський, 
Куп’янський, Борівський, Ізюмський райони), де є цілинні степові 
ділянки.

Джерела інформації
Ключко и др., 2001; Ключко, 2006, 2009; Полтавский и др., 2010; 
Волошин П. (2012, особисті повідомлення).

Автор: О. В. Дронов
Фото: © В. В. Савчук
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КАПТУРНИЦЯ ПИШНА
Cucullia magnifica Freyer, 1840
Капюшонница великолепная
Клас Комахи — Insecta
Ряд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Совки — Noctuidae

Природоохоронний статус
Невизначений. Занесений до Червоної книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Одна з найяскравіших каптурниць на теренах Європи. Розмах крил 
36–44 мм. Основний фон передніх крил сріблясто-білий з жовтува-
тим та рожевим вилиском, дві ламані поперечні смуги жовто-бурі 
з чорними лініями. Задні крила й торочка на обох парах крил біла. 
Тіло вкрите білими волосками.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Східна частина Палеарктики — від Поволжя (Волгоградська обл.) 
до Якутії, ареал охоплює степи та схили гір Кавказу, Південно-
го Уралу, Центральної Азії та Сибіру, відоме знаходження у Цен-
тральній Європі (Австрія). В Україні трапляється дуже рідко 
та локально в степовій та на півдні лісостепової зони Лівобережжя, 
в двох пунктах Правобережжя (Дніпропетровська обл., та м. Оде-
са) та на острові Бірючий. У Харківській області відомі знахідки 
з околиць Харкова та Ізюмського району.

Чисельність
Чисельність у місцях перебування дуже низька, трапляються 
поодинокі особини.

Місця перебування
Мешкає на цілинних степових ділянках, сухих луках.

Особливості біології
Ксерофільний вид. Розвивається одна генерація на рік. Метелики 
літають з кінця липня до початку вересня, активні присмерком 
та вночі, іноді вдень, живляться на квітах, зрідка прилітають 
на світло. Гусінь живиться листям та квітками різних видів полину 
(Artemisia) в серпні-жовтні. Зимує лялечка у ґрунті. Біологія виду 
вивчена недостатньо.

Основні чинники зниження чисельності
Розорювання цілинних степових ділянок та різнотравних луків — 
надмірний випас худоби, викошування та випалювання трави 
тощо.

Заходи охорони
Необхідно взяти під охорону від розорювання та надмірного випасу 
сухі луки та цілинні ділянки степу зі сприятливими умовами для 
перебування виду. Необхідно також з’ясувати нові можливі місця 
перебування виду у межах області, зокрема у південних та східних 
районах (Дворічанський, Куп’янський, Борівський, Ізюмський, 
Барвенківський), де є цілинні степові ділянки.

Джерела інформації
Ключко и др., 2001; Ключко, 2006, 2009; Волошин П. (2012, осо-
бисті повідомлення).

Автор: О. В. Дронов
Фото: © О. В. Жаков
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КАПТУРНИЦЯ БЛИСКУЧА
Cucullia splendida (Stoll, 1782)
Капюшонница роскошная
Клас Комахи — Insecta
Ряд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Совки — Noctuidae

Природоохоронний статус
Невизначений. Занесений до Червоної книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Розмах крил 31–40 мм. Передні крила однокольорові синьо-зелені 
з металічним відблиском, передній край білий, задній край жов-
туватий, оторочка сніжно-біла. Задні крила сіруваті, в базальній 
частині світліші.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид поширений локально у Центральній та Східній Європі, далі — 
від Південного Поволжя, Західного Казахстану та Уралу до Схід-
ного Сибіру, Далекого Сходу, Монголії, гірських систем Гімалаїв 
та Каракоруму. В Україні поширений локально в степах Ліво-
бережжя. У Харківській області вид відомий за єдиною зна-
хідкою із Золочівського району у 2004 році; територією області 
проходить західна межа ареалу виду. Можливо, є популяції виду 
у південно-східних районах області.

Чисельність
Чисельність у місцях перебування дуже низька, трапляються 
поодинокі особини.

Місця перебування
Мешкає на степових та напівпустельних ділянках, сухих луках.

Особливості біології
Ксерофільний вид. Розвивається одна генерація на рік. Метелики 
літають з середини липня до серпня, активні присмерком та вночі, 
іноді прилітають на світло. Гусінь живиться листям та квітками 
різних видів полину (Artemisia) в серпні-жовтні. Зимує лялечка 
у ґрунті.

Основні чинники зниження чисельності
Розорювання цілинних степових ділянок, надмірний випас худоби, 
викошування та випалювання трави тощо.

Заходи охорони
Охороняється у складі ентомокомплексів заповідників Східної 
та Південної України (Луганська, Херсонська області). Необхідно 
збереження цілинних степових ділянок, обмеження випасу худоби, 
заборона викошування та випалювання трави. Необхідно з’ясувати 
нові можливі місця перебування виду у межах області, зокрема 
у південно-східних районах (Дворічанський, Куп’янський, Борів-
ський, Ізюмський), де є цілинні степові ділянки.

Джерела інформації
Ключко и др., 2001; Ключко, 2006, 2009; Волошин П. (2012, осо-
бисті повідомлення).

Автор: О. В. Дронов
Фото: © Ю. О. Гугля
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КАПТУРНИЦЯ СРІБНА
Cucullia argentea (Hufnagel, 1766)
Капюшонница серебряная
Клас Комахи — Insecta
Ряд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Совки — Noctuidae

Природоохоронний статус
Невизначений. Занесений до Червоної книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Розмах крил 31–41 мм. Передні крила зелені зі сріблястими заго-
стреними плямами біля основи, в серединному полі та біля вер-
шини крила. Кругла та ниркоподібна плями сріблясті всередині, 
через них проходить чорно-зелений штрих. Задні крила білі, біля 
зовнішнього краю оливково-бурі. Торочка на обох парах крил біла.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європа та палеарктична Азія, крім півночі; Монголія, Маньчжурія, 
Корея та Японія. В Україні поширений на Поліссі, у Лісостепу 
та Степу. У Харківській області вперше знайдений у 2009 році 
поблизу с. Піщане у Чугуївському районі — два екземпляри (самець 
та самиця) при ловлі на світло.

Чисельність
Чисельність у відомому місці перебування дуже низька, трапля-
ються поодинокі особини. Загальна ситуація з численністю попу-
ляції повністю не з’ясована.

Місця перебування
Мешкає на сухих луках та галявинах, цілинних степових ділянках, 
узліссях; на півдні та заході ареалу — на піщаних аренах.

Особливості біології
Дає одну генерацію на рік. Метелики літають з кінця травня до кін-
ця серпня. Гусінь розвивається на різних видах полину (Artemisia) 
з серпня до жовтня. Зимує лялечка у ґрунті.

Основні чинники зниження чисельності
Деградація цілинних степових ділянок та природних луків через 
надмірний випас худоби, викошування та випалювання трави 
тощо.

Заходи з охорони
Необхідним є збереження цілинних степових та сухих лучних ді-
лянок, обмеження випасу худоби, викошування трави. Необхідно 
з’ясувати нові можливі місця перебування виду у межах області.

Джерела інформації
Ключко и др., 2001; Ключко, 2006, 2009; Дронов О. (2012, особисті 
спостереження).

Автор: О. В. Дронов
Фото: © Ю. О. Гугля



196

ЧЛЕНИСТОНОГІ / Arthropoda
Ко

ма
хи

 —
 In

se
ct

a

СОВКА СОКИРКОВА
Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758)
Совка шпорниковая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Совки — Noctuidae

Природоохоронний статус
Рідкісний вид з низькою чисельністю. Занесений до Червоної книги 
України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Розмах крил 24–36 мм. Невеликий, але досить красивий метелик. 
Основний фон передніх крил являє собою суміш дуже рідкісних 
серед метеликів світлого і темного фіалково-рожевого відтінків, 
поперечні смуги фіалково-червоні. Задні крила білуваті з темними 
жилками та бурувато-сірою поперечною смугою біля зовнішнього 
краю, торочка світла.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Середземноморський вид, поширений в Європі, крім півночі, 
на Кавказі, Південному Уралі та Приураллі, в Малій, Передній 
та Центральній Азії, Північній Африці. В Україні трапляється май-
же всюди у степовій та лісостеповій зонах, в Криму, але скрізь роз-
сіяно. У Харківській області трапляється на околицях Харкова, 
у Золочівському та деяких інших районах.

Чисельність 
Чисельність у місцях перебування низька, трапляються поодинокі 
особини. У сприятливі роки чисельність може збільшуватись 
(до 5–10 метеликів за добу при ловлі на світло).

Місця перебування
Мешкає на луках, остепнених схилах і пагорбах, в степу, у парках, 
в садах.

Особливості біології
У степових районах вид дає дві генерації на рік. Перша генерація 
метеликів триває з кінця квітня до червня, друга — у липні-
вересні. Метелики активні переважно у сутінках та вночі, живляться 
нектаром квітів, активно летять на світло. Гусінь живиться квітками 
та плодами сокирок (Delphinium) і аконітів (Aconitum). Зимує 
лялечка у ґрунті.

Основні чинники зниження чисельності
Розорюванняя цілинних степових ділянок та луків — надмірний 
випас худоби, викошування та випалювання трави, застосування 
хімікатів у місцях перебування виду.

Заходи охорони
Як компонент біоценозу пасивно охороняється в заповідниках 
Степу та Лісостепу України. Необхідно збереження цілинних сте-
пових та лучних ділянок, обмеження випасу худоби, викошування 
трави.

Джерела інформації
Ключко и др., 2001; Ключко, 2006, 2009; Волошин П., Дронов О. 
(2012, особисті спостереження).

Автор: О. В. Дронов
Фото: © В. В. Савчук
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СОВКА РОЗКІШНА
Staurophora celsia (Linnaeus, 1758)
Совка роскошная
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Совки — Noctuidae

Природоохоронний статус
Рідкісний вид з низькою чисельністю. Занесений до Червоної кни-
ги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Розмах крил 36–49 мм. Основний фон передніх крил сіро-корич-
невий з двома великими плямами насиченого зеленого кольору, 
зовнішній край передніх крил зубчастий. Задні крила цілком буро-
сірого кольору, зовнішній край також зубчастий. З часом зелений 
пігмент на передніх крилах метеликів вицвітає до світло-салато-
вого кольору.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європа та палеарктична Азія, крім півночі; ареал досягає Монголії 
та Тибету. В Україні трапляється локально на Поліссі, в Лісостепу, 
Степу та Криму. У Харківській області трапляється у Зміївскому, 
Чугуївському, Харківському, Краснокутському районах, але до-
сить розсіяно. Нещодавно (у 2009–2010 роках) популяцію виду 
знайдено у північно-східній частині області (Вовчанський район).

Чисельність
Чисельність у місцях перебування низька, трапляються поодинокі 
особини. У деяких місцях (Вовчанський район) у сприятливі роки 
спостерігається дві — чотири особини за добу при ловлі на світло.

Місця перебування
Мешкає на вологих луках, остепнених схилах і пагорбах, поблизу 
боліт, річок та водойм.

Особливості біології
Дає одну генерацію на рік. Літ імаго — у серпні-вересні. Зимують 
яйця. Гусінь живиться з червня до серпня на корінні та дерні зла-
ків: щучників (Deschampsia), куничників (Calamagrostis), біловуса 
(Nardus), мітлиці (Agrostis), пахучої трави (Anthoxanthum) тощо. 
Заляльковується в ґрунті в кінці липня — серпні.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення природних біотопів (випас худоби, випалювання трави 
та ін.), деградація біотопів (осушування) у зв’язку зі зміною кліма-
тичних умов.

Заходи охорони
Як компонент біоценозу пасивно охороняється у заповідниках 
центральних та північних областей України та в Криму. Необхід-
но збереження місць перебування виду — природних вологих лук, 
заплав річок, рослинності навкруги боліт та інших водойм тощо. 
Необхідно також з’ясувати нові можливі місця перебування виду 
у межах області.

Джерела інформації
Ключко и др., 2001; Ключко, 2006, 2009; Алмосов В., Дронов О., 
Каролінський Є. (2012, особисті спостереження).

Автор: О. В. Дронов
Фото: © Є. О. Каролінський
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СОВКА КАППА
Hecatera cappa (Hübner, [1809])
Совка каппа
Клас Комахи — Insecta
Ряд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Совки — Noctuidae

Природоохоронний статус
Рідкісний вид з низькою чисельністю.

Морфологічна характеристика
Розмах крил 26–32 мм. Основний фон передніх крил білий з цен-
тральною широкою та декількома вузькими сірими узорчастими 
смугами поперек крил. Кругла та ниркоподібна плями — білого 
кольору. Задні крила білі з широкою сірою стрічкою вздовж зо-
внішнього краю. Облямівка крил біла.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений від Південної та Центральної Європи до Західного Си-
біру, Ірану та Малої Азії; Північна Африка. В Україні поширений 
в Лісостепу, Степу та Криму. У Харківській області трапляєть-
ся у Зміївскому, Чугуївському, Вовчанському районах, є знахідки 
з Красноградського, Балаклійського та Харківського районів.

Чисельність
Чисельність невелика, трапляються поодинокі особини.

Місця перебування
Мешкає в степу, на остепнених схилах та різнотравних луках.

Особливості біології
Дає два покоління на рік. Літ першого — у травні-червні, другого 

— з липня до вересня. Гусінь розвивається з червня до вересня 
і після зимівлі до квітня, живиться на сокирках (Delphinium) 
та деяких видах ранникових (Scophulariaceae). Заляльковується 
в ґрунті.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення цілинних степових ділянок та луків; надмірний випас 
худоби, випалювання трави тощо.

Заходи охорони
Необхідно збереження місць перебування виду — природних сте-
пових ділянок та луків. Необхідно з’ясувати нові можливі місця 
перебування виду у межах області.

Джерела інформації
Ключко и др., 2001; Ключко, 2006; Каролінський Є., Дронов О. 
(2012, особисті спостереження).

Автор: О. В. Дронов
Фото: © В. В. Савчук
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КИТИЦЕХВІСТ СТЕПОВИЙ
Teia dubia (Tauscher, 1806)
Кистехвост степной
Клас Комахи — Insecta
Ряд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Хвилянки — Lymantriidae

Природоохоронний статус
Невизначений.

Морфологічна характеристика
Розмах крил самця 13–18 мм. Основний фон передніх крил самця 
жовтуватий з контрастними чорними смугами. Задні крила пома-
ранчевого кольору з широкою чорною смугою вздовж зовнішнього 
краю крил. Тіло самця жовто-чорного кольору, опушене сірим во-
лоссям, вусики гребінчасті. Дуже виражений статевий диморфізм. 
Самиця не має ані крил та їх зачатків, ані кінцівок, має товсте вере-
теноподібне тіло жовто-коричневого кольору з легким опушенням, 
малорухлива. Взагалі, самиця цього виду — наймалорухливіший 
метелик.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал виду охоплює Середземномор’я та Південну Європу, Кав-
каз, Середню Азію, Південний Алтай, Прибайкалля. В Україні по-
ширений у Лісостепу, Степу та у Криму. На території Харківської 
області відомі лише дві знахідки — в околицях Харкова та у Бала-
клійському районі (смт Савинці).

Чисельність
Чисельність у місцях перебування дуже низька, трапляються 
поодинокі особини. Загальна ситуація з чисельністю цього виду 

потребує уточнення. Можливо, вид розповсюджений у межах 
області дещо ширше. У деяких інших регіонах (наприклад, у Сте-
повому Криму) чисельність виду більш стабільна та вища.

Місця перебування
Мешкає на відкритій місцевості, на різнотравних луках та степо-
вих ділянках.

Особливості біології
Дає декілька генерацій на рік (у Криму — до чотирьох), кількість 
генерацій у межах області не відома, можливо дві-три на рік. Ме-
телики літають на початку червня, у липні та серпні, самці активні 
вдень, не живляться. Самець відшукує кокон самиці, утворює кін-
цівками невеличкий отвір та цілком проникає у середину кокона, 
де близько 15 хвилин триває парування. Потім самець залишає 
кокон, а самиця через декілька годин починає відкладати яйця 
(до 200 шт.). Через дев’ять діб з яєць виходять гусені, на другу 
добу повністю з’їдають тіло самиці, потім виходять із кокону. Гусінь 
має досить яскраве забарвлення, є поліфагом та живиться багатьма 
трав’янистими рослинами, іноді ушкоджує бруньки та листя дуба. 
Заляльковується у щільному сірому коконі на стеблах рослин. Ста-
дія лялечки триває у самця 9–11 діб, у самиці — чотири доби. 
Зимують яйця у коконі.

Основні чинники зниження чисельності
Причини низької чисельності не відомі. Можливо, в області про-
ходить північна межа ареалу виду.

Заходи охорони
Збереження місць перебування виду — природних різнотравних 
луків та степових ділянок. Необхідно також з’ясувати нові можливі 
місця перебування виду у межах області.

Джерела інформації
Єфетов, Будашкін, 1990; www.molbiol.ru; Дронов О. (2012, особисті 
спостереження).

Автор: О. В. Дронов
Фото: © В. В. Савчук
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ВЕДМЕДИЦЯ ПЛЯМИСТА
Chelis maculosa (Gerning, 1780)
Медведица пятнистая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Ведмедиці — Arctiidae

Природоохоронний статус
Рідкісний вид з низькою чисельністю та локальною популяцією.

Морфологічна характеристика
Невеликий, але досить красивий метелик. Розмах крил 30–35 мм. 
Основний фон передніх крил рожево-коричневого кольору, з рів-
номірно розсіяними по всій поверхні крил чорними трикутними 
плямами, задні крила — яскраво-рожеві з великими чорними пля-
мами у прикореневій частині та вздовж зовнішнього краю. Тіло 
відносно товсте та коротке, опушене волоссям світло-коричневого 
та чорного кольору, черевце рожево-чорне. На території Європей-
ської частини відомий підвид Chelis maculosa mannerheimi, який 
відрізняється від номінативного підвиду чітко вираженим рядом 
чорних плям уздовж зовнішнього краю передніх крил. Статевий 
диморфізм майже невиражений — вусики самців гребінчасті, у са-
миць — щетинкоподібні.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал виду охоплює Середню та Південну Європу, Північний 
Кавказ, Казахстан, Південний Урал, Південний Сибір. В Україні 
поширений у східних областях, зрідка трапляється у Криму, не-
щодавно знайдений у Закарпатті. У Харківський області впродовж 
2010–2011 років популяція виду знайдена на вапнякових відшару-
ваннях у Вовчанському районі.

Чисельність 
Чисельність у місцях перебування низька, трапляються поодинокі 
особини. За одну ніч лову на світло у Вовчанському районі за спри-
ятливих умов прилітає один-три екземпляри виду.

Місця перебування
Мешкає на вапнякових ділянках та пагорбах, на різнотравних луках.

Особливості біології
Дає дві генерації на рік. Метелики першої генерації літають з трав-
ня до початку червня, другої — у липні, особини другої генерації 
дрібніші. Метелики активні глибоко у ночі та у ранкових сутінках. 
Самці літають у пошуках самиць, добре летять на світло, самиці 
малорухливі, ведуть скритий спосіб життя, сидячи у траві, на світ-
ло ніколи не летять. Метелики не живляться. Після парування са-
миця відкладає до 200 яєць на кормові рослини. Гусінь живиться 
листям підмаренника (Galium) та інших трав’янистих рослин. Гу-
сінь другої генерації зимує. Заляльковується у нещільному коконі 
на поверхні ґрунту поміж залишків рослин.

Основні чинники зниження чисельності
Причини низької чисельності невідомі. До несприятливих факто-
рів можна віднести надмірний випас худоби та випалювання трави 
у місцях існування виду.

Заходи охорони
Як компонент біоценозу пасивно охороняється у заповідниках 
Луганської області. Потрібно збереження місць перебування виду — 
природних вапнякових ділянок та різнотравних луків зі степовою 
рослинністю. Необхідно також з’ясувати нові можливі місця пере-
бування виду у межах області, зокрема у Куп’янському та Дворі-
чанському районах, де також є великі вапнякові ділянки.

Джерела інформації
Єфетов, Будашкін, 1990; www.molbiol.ru; Дронов О. (2012, особис-
ті спостереження).

Автор: О. В. Дронов
Фото: © В. В. Савчук 



201

ЧЛЕНИСТОНОГІ / Arthropoda

Ко
ма

хи
 —

 In
se

ct
a

ВЕДМЕДИЦЯ ЧОРНА
Epatolmis caesarea (Goeze, 1781)  
Медведица чёрная
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Ведмедиці — Arctiidae

Природоохоронний статус
Рідкісний вид з низькою чисельністю.

Морфологічна характеристика
Розмах крил 32–36 мм. Передні, задні крила та тіло однокольорові 
буро-чорні, на задніх крилах біля черевця — по одній жовтій 
плямі. Тіло відносно товсте та коротке, з опушенням волосками 
чорного кольору, черевце жовте, зверху — ряд чорних крапок. 
Статевий диморфізм майже невиразний — вусики самців коротко-
гребінчасті, у самиць — щетинкоподібні. E. luctifera Esper, 1784 
є молодшим синонімом цього виду.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал виду охоплює Палеарктику — Центральну, Південну та Схід-
ну Європу (за виключенням північних районів), Закавказзя, Малу 
Азію, Західний та Південний Сибір, Алтай, Забайкалля, При-
морський край, Приамур’я, Південно-Східний Китай та Японію. 
В Україні поширений у східних областях, але досить розсіяно.

Чисельність
Чисельність у місцях існування на стабільно низькому рівні, тра-
пляються поодинокі особини, хоча у деяких інших місцях сусідніх 
областей (наприклад, район Краматорська у Донецькій області) 
чисельність виду дещо вища.

Місця перебування
Мешкає у добре прогрітих сонцем трав’янистих біотопах, часто 
на пагорбах південної експозиції, вапнякових ділянках тощо.

Особливості біології
Літ метеликів з травня до червня, у сприятливі роки вид може 
утворювати другу (часткову) генерацію у липні-серпні. Метелики 
активні у сутінках та у перші години ночі, добре летять на світло. 
Хоботок у імаго недорозвинений, метелики не живляться. Самиця 
відкладає до 150 яєць на кормові рослини. Гусінь живиться на різ-
номанітних трав’янистих рослинах — зірочнику (Stellaria), веро-
ніці (Veronica), подорожнику (Plantago), нечуйвітрі (Hieracium), 
підмареннику (Galium) та ін. Заляльковується у нещільному коконі 
на поверхні ґрунту поміж залишків рослин. Лялечка зимує.

Основні чинники зниження чисельності
Деградація або знищення трав’янистих біотопів у місцях існування 
виду через надмірний випас худоби, випалювання та викошування 
трави, розорювання цілинних степових ділянок.

Заходи охорони
Як компонент біоценозу пасивно охороняється у заповідниках 
Луганської області. Необхідним є збереження місць перебування 
виду — лучних та степових ділянок із природною рослинністю. 
Необхідно також з’ясувати нові можливі місця перебування виду 
у межах області, зокрема у східних та південно-східних районах.

Джерела інформації
Ламперт, 1913; Свиридов, 2007; Дронов О. (2012, особисті спосте-
реження).

Автор: О. В. Дронов
Фото: © Ю. О. Гугля
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ВЕДМЕДИЦЯ-ГОСПОДИНЯ
Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)
Медведица-госпожа
Клас Комахи — Insecta
Pяд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Ведмедиці — Arctiidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Яскравий метелик з характерною зовнішністю. Розмах крил 45–55 мм. 
Передні крила чорні з металічно-зеленим блиском, білими та жов-
тими плямами неправильної форми. Задні крила яскраво-червоні 
з рядком чорних плям уздовж зовнішнього краю, які формують 
цілу чи розірвану перев’язку, та однією чорною плямою у передній 
частині крила. Черевце червоне із подовжньою чорною стрічкою. 
Статевий диморфізм не виражений.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал виду охоплює Європу (крім північних та деяких південних 
районів), Малу Азію, Кавказ, частково Закавказзя. В Україні поши-
рення вивчене недостатньо. Можливо, поширений на всій терито-
рії, крім степової зони, але досить локально. У Харківській області 
поширений у центральних, західних та північних районах.

Чисельність
Чисельність низька, трапляються поодинокі особини.

Місця перебування
Мешкає у листяних та мішаних лісах з густим підліском; на узліс-

сях, галявинах, різнотравних луках, особливо у вогких місцях — 
по берегах струмків, річок, боліт.

Особливості біології
Розвивається одна генерація на рік — з червня до липня (іноді до серп-
ня). Метелики літають вдень, живлячись на квітах, часто приліта-
ють вночі на світло. Самиці відкладають яйця на кормові рослини 
гусені: кропиву (Urtica), незабудку (Myosotis), ожину (Rubus), жи-
молость (Lonicera), вербу (Salix) та ін. Гусінь зимує у білуватому 
нещільному коконі на поверхні ґрунту серед рослинних залишків. 
Після зимівлі та догодовування навесні гусінь заляльковується 
у травні.

Основні чинники зниження чисельності
Вирубування лісових насаджень та чагарників, викошування та випа-
лювання трав, випас худоби, рекреаційне навантаження на біоце-
нози у місцях розповсюдження виду.

Заходи охорони
Як компонент біоценозу пасивно охороняється у деяких заповідни-
ках Центральної та Західної України. Необхідне збереження місць 
перебування виду — ділянок природних вологих листяних та міша-
них лісів з густим підліском. Доцільне створення ентомологічних 
заказників у місцях розповсюдження виду з певною регламента-
цією господарської діяльності (заборона знищення підліску, вико-
шування лісових галявин, випасу худоби тощо). Необхідно також 
з’ясувати нові можливі місця перебування виду у межах області.

Джерела інформації
Плющ, 2009; www.molbiol.ru; Алмосов В., Волошин П. (2012, осо-
бисті повідомлення).

Автор: О. В. Дронов
Фото: © В. В. Савчук
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ВЕЛЕТЕНСЬКИЙ  
МУРАШИНИЙ ЛЕВ ЗАХІДНИЙ
Acanthaclisis occitanica (Villers, 1789)
Муравьиный лев большой
Клас Комахи — Insecta
Ряд Сітчастокрилі — Neuroptera
Родина Мурашині леви — Myrmeleontidae

Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до Червоної книги України (зникаючий) 
та Європейського червоного списку (K).

Морфологічна характеристика
Великі сіро-чорні мурашині леви, густо вкриті пухнастими волос-
ками, крила прозорі із слабко помітним димчастим рисунком, ко-
мірки обох рядів костального поля крила регулярні. Лице в рясних 
та довгих шовковистих волосках. Крила вузькі, довгі. Жилкування 
густе, всі поздовжні та поперечні жилки двокольорові з білими 
та чорними проміжками. Мембрана крила в великих або дрібних 
бурих плямах, найбільш інтенсивних на передньому крилі. Че-
ревце сіро-буре зі слабкою жовтою облямівкою деяких сегментів. 
Довжина переднього крила 47–54 мм, заднього — 45–53, довжина 
черевця у обох статей 38–42 мм.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Давньосередземноморський вид, поширений від Піренеїв на захо-
ді до озера Алаколь у Казахстані на сході: Центральна та Південна 
Європа, Анатолія, Ізраїль, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, 
Таджикистан, Киргизія, Туркменія, Іран, Китай, Північна Африка 
(Єгипет, Марокко, Туніс). В Україні трапляється у Харківській 
області і на півдні — Херсонській області та в Криму. У Харківській 

області, за літературними даними, трапляється, ймовірно, в Пече-
нізькому районі у с. Кицівка.

Чисельність
Рідкісний вид. Найчастіше трапляються поодинокі особини, проте 
місцями іноді спостерігається літ, який складається з численних 
дорослих особин. 

Місця перебування 
Населяє переважно приморські піски та дюни з розрідженою 
чагарниковою чи трав’янистою рослинністю. На півдні Європи 
зустрічається також і в гірській місцевості до висоти у 1000 м над 
рівнем моря.

Особливості біології
Імаго веде нічний спосіб життя, вдень трапляється рідко, проте 
сполоханий вдень, відлітає на відносно далеку відстань. Потім 
сідає на вертикальну гілку, складає крила здовж тіла і швидко перебі-
гає на інший її бік, ховаючись від переслідувача. Личинки сягають 
завдовжки до 30 мм. На відміну від багатьох інших представників 
родини, пасток у вигляді лійок не будують, живуть у піщаному 
ґрунті під тонким шаром піску, при цьому голова з потужними ще-
лепами виставлена над поверхнею — так ці хижаки підстерігають 
жертву. Повний цикл розвитку складає три роки.

Основні чинники зниження чисельності
Вид потерпає через господарське та рекреаційне освоєння примор-
ських пісків, зокрема — заліснення відкритих пісків.

Заходи охорони
Виявлення місць мешкання виду та організація там природних 
резерватів. Режим охорони має передбачати збереження біотопів 
чистих пісків.

Джерела інформації
Захаренко, Кривохатский, 1993; Захаренко, 1994; Кривохатский, 2011.

Автор: І. П. Леженіна
Фото: © В. Савчук
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АБІЯ БЛИСКУЧА
Abia nitens (Linnaeus, 1758)
Абия блестящая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Пильщики-цимбіциди — Cimbicidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Комаха завдовжки 10–12 мм. Голова і груди блискучі, металево-
зелені; груди часто з мідним відтінком. Черевце металево-синє. 
Булавоподібні вусики рудувато-жовті. Тазики ніг (у самця також 
перший членик вертлуга) металево-зелені. Стегна ніг до колін 
і членики лапок рудувато-жовті. Крила слабо-жовтуваті з рудувато-
жовтими жилками в основній половині.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений в Європі (Франція, Іспанія, Німеччина, Швейцарія, 
Угорщина, Греція, Литва). В Україні трапляється у Закарпатській, 
Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, 
Черкаській та Харківській областях. У регіоні знайдений в націо-
нальному природному парку «Гомільшанські ліси».

Чисельність
Незначна (відомі знахідки поодиноких особин).

Місця перебування
Узлісся та галявини широколистяних і мішаних лісів, інколи сухі 
схили з елементами степової рослинності.

Особливості біології
Літ імаго відбувається у липні-вересні (єдиний вид роду, у якого 
літ триває до початку осені). Живляться пилком та нектаром кві-
ток зонтичних рослин. Личинки розвиваються на рослинах родини 
черсакових (Dipsacaceae).

Основні чинники зниження чисельності
Розрідженість популяцій та розірваність ареалу (це спричиняє 
велику частку близькородинних схрещувань у популяціях та посту-
пове вимирання виду).

Заходи охорони
Ґрунтовне вивчення особливостей біології виду. Пошук нових місце-
знаходжень популяцій, організація природних резерватів (ентомо-
логічних заказників).

Джерела інформації 
Єрмоленко, 1972; Єрмоленко, Котенко, 2009.

Автори: М. О. Філатов, О. Ф. Бартєнєв
Фото: © О. І. Слуцький
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СКОЛІЯ-ГІГАНТ
Megascolia maculata (Drury, 1773)
Сколия гигантская
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Сколієві оси — Scoliidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Найбільша оса фауни Європи. Довжина тіла самиць сягає 32–55 мм, 
самців — 26–32 мм. Основний фон забарвлення тіла чорний. Крила 
широкі, жовтувато-бурого кольору, з яскравим фіолетовим вибли-
ском. Їх довжина трохи менша за довжину черевця. Передня части-
на передньоспинки, а також четвертий–шостий сегменти черевця 
вкриті яскраво-рудими волосками. Інші частини тіла вкриті рідки-
ми, але довгими чорними волосками. Другий і третій тергіти че-
ревця несуть на собі дві округлі жовті плями, не вкриті волосками.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Локально поширений евритопний вид. Трапляється на території 
Північної Африки, Південної Європи, Туреччини, країн Близького 
Сходу, Середньої Азії, Росії (південь європейської частини і Кав-
каз). В Україні розповсюджений переважно на південь від лінії 
Київ–Харків; на Лівобережній Україні знайдений також на півночі 
Чернігівської області. Спорадично трапляється по всій території 
Харківської області.

Чисельність
Усюди досить рідкісний. Трапляються поодинокі особини.

Місця перебування
Евритопний вид. Населяє степи, рідколісся, ліси, і різні порушені 
біотопи. Іноді трапляється у зелених зонах міст, в населених пунктах 
сільського типу і в дачних масивах.

Особливості біології
За способом життя личинки є паразитами личинок великих плас-
тинчастовусих жуків (головним чином жуків-носорогів). Імаго — 
антофаги, літають з кінця травня — початку червня. Запліднена 
самиця відшукує в ґрунті личинок жуків видів-господарів. Знай-
шовши таку, вона паралізує личинку уколом жала в грудний нерво-
вий ганглій, після чого відкладає одне яйце. Личинка гігантської 
сколії живиться личинкою жука-господаря, виїдаючи її повністю, 
а потім сплітає легкий кокон і зимує.

Основні чинники зниження чисельності
Скорочення чисельності видів-господарів.

Заходи охорони
У місцях масового розмноження цього виду (біля ферм) доцільно 
залишати компостні купи, які заселяються видами жуків-господарів.

Джерела інформації
Котенко та ін., 2009; Фатерыга, Шоренко, 2012.

Автори: М. О. Філатов, О. Ф. Бартєнєв
Фото: © М. О. Філатов
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ПАРНОПЕС ВЕЛИКИЙ
Parnopes grandior Pallas, 1771
Парнопес крупный
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Хрізідіди — Chrysididae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 8–13 мм. Метасома самиць складається з трьох, 
самців — з чотирьох сегментів. Тіло, за виключенням неметалево-
рудуватих другого–третього або другого–четвертого тергумів 
черевця та крилових кришечок, з металевим забарвленням від 
світло-зеленого з синім до мідного, або більш-менш чорного. Язи-
чок сильно видовжений. Постскутелюм видовжений у вигляді пла-
тівки, крилові кришечки великі. У самиці третій тергум довший, 
ніж два попередні разом взяті, у обох статей він несе численні 
маленькі зубці. Пунктирування доволі грубе.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Населяє майже всю Палеарктичну область, поширений у Північній 
Африці, Середній та Південній Європі, Сирії, Палестині, Кавказі, 
Ірані, Середній Азії. В Україні трапляється в Донецькій та Луган-
ській областях. У межах області зареєстрований у Харківському, 
Зміївському, Куп’янському, Дергачівському та Печенізькому районах.

Чисельність
Рідкісний. В межах області, як і по всій Україні, локально розпо-
всюджений. Може траплятися масово в місцях концентрації хазяїна.

Місця перебування
Населяє відкриті піщані ділянки з ксерофільною рослинністю, 
де влаштовують гнізда господарі виду — оси-краброніди роду 
Bembix. Локально трапляється в яружно-балкових, схилових та рів-
нинних біотопах.

Особливості біології
Личинка парнопеса великого розвивається за рахунок зрілих ли-
чинок риючих ос-крабронід роду Bembix. В якості видів-господа-
рів для цього виду наводились B. rostrata, B. repanda, B. oculata, 
B. olivacea. Самиця відкладає яйця у гнізда господаря, коли остан-
ній доставляє провізію в комірки, або самостійно розкопуючи 
ґрунт. Молода личинка починає живитися господарем після його 
заляльковування. Свій доволі тонкий кокон влаштовує в сере-
дині кокону господаря. Імаго активні з кінця червня до кінця серп-
ня, часто трапляються на квітах Helichrysum arenarium, Teucrium 
polium, Armeria sp.

Основні чинники зниження чисельності
Чинниками зниження чисельності виду можуть виступати заро-
стання піщаних ділянок рудеральною рослинністю, зарегулювання 
стоку річок, розорювання пісків у річкових заплавах, скорочення 
чисельності ос-господарів, а також широке використання пести-
цидів.

Заходи охорони
На території Харківської області охороняється у регіональному 
ландшафтному парку місцевого значення «Печенізьке поле». Реко-
мендується проведення цілеспрямованого дослідження щодо по-
шуку популяцій виду. Доцільною є охорона природних ділянок, 
де відмічена значна кількість представників виду-господаря.

Джерела інформації
Berland, Bernard, 1938; Linsenmaier, 1959, 1969, 1987; Kimsey, 
Bohart, 1990; Парникоза и др., 2005; Брустило, Мартинов, 2009.

Автор: К. В. Мартинова
Фото: © О. В. Мартинов
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ГЕДІХРУМ ШЛЯХЕТНИЙ
Hedychrum nobile Scopoli, 1763
Гедихрум благородный
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Хрізідіди — Chrysididae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 7–10 мм. Вид з яскраво вираженим статевим ди-
морфізмом. У самиці голова синьо-зелена, передньо- та середьно-
спинка червоні, як і тергуми черевця; серединний пластівчастий 
виріст вирізки третього стернуму черевця цільний, не розділений, 
широкий; боки передньоспинки майже однорідно поздовжньо 
складчасті, без різкого поглиблення над пронотальною ямкою. 
У самця голова та груди синьо-зелені, тергуми черевця червоні; 
боки передньоспинки трохи вдавлені, майже однорідно поздо-
вжньо складчасті.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид населяє майже всю Палеарктичну область. В Україні трапля-
ється на сході — в Донецькій, Луганській, та Харківській областях. 
У межах області зареєстрований поблизу с. Велика Рогань у Хар-
ківському районі.

Чисельність
Рідкісний. В межах області, як і по всій Україні, локально розпо-
всюджений. Може траплятись масово в місцях концентрації виду-
господаря.

Місця перебування
Трапляється на відкритих лучних та лісових ділянках з піщаними 
ґрунтами.

Особливості біології
Розвивається за рахунок личинок перетинчастокрилих з родів 
Cerceris, Ancistrocerus, Halictus, Osmia, Chalicodoma, Anthidium. 
Самиця відкладає яйце в комірку за відсутності господаря. Так, коли 
в якості господаря виступають бджоли, личинка хрізідіди після 
вилуплення не починає одразу живлення, а очікує, поки личинка 
господаря з’їсть більшу частину рослинної провізії. Після відносно 
швидкого поглинання тіла бджоли личинка гедіхрума шляхетного 
заляльковується в його комірці. Імаго живляться нектаром пере-
важно на квітках айстрових, на території України трапляються 
з травня по вересень.

Основні чинники зниження чисельності
Основним чинником, що веде до зниження чисельності виду, слід 
вважати знищення місць гніздування видів-господарів. Рекреацій-
не навантаження та використання пестицидів також згубно впли-
вають на чисельність.

Заходи охорони
На території Харківської області заходи охорони не вживались. 
Рекомендується проведення цілеспрямованого дослідження на тери-
торії області щодо пошуку популяцій виду. Доцільною є охорона 
природних ділянок, де відмічена значна кількість видів-господарів 
гедіхрума шляхетного.

Джерела інформації
Ярошевский, 1887; Fahringer, 1922; Berland, Bernard, 1938; Baltha-
sar, 1954; Linsenmaier, 1959, 1969, 1987; Kimsey, Bohart, 1990; Ки-
лимник, 1993; Парникоза и др., 2005; Брустило, Мартинов, 2009.

Автор: К. В. Мартинова
Фото: © О. В. Мартинов
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ДИСЦЕЛІЯ ДЮФУРА
Discoelius dufourii Lepeletier, 1841
Дисцелия Дюфура
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Складчастокрилі оси — Vespidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Вид дуже схожий на дисцелію зональну, занесену до Червоної кни-
ги України (2009). Довжина тіла 9–15 мм. Тіло видовжене, струнке. 
Основний колір тіла — чорний. Жовте забарвлення мають перший 
членик вусика спереду, вершина наличника, плечові бугри, пост-
скутелюм, вершини першого, другого та третього тергумів черевця. 
Парапсидіальні борозенки розвинені тільки на задній частині 
мезоскутума. Крила затемнені.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Трансєвразійський неморально-лісовий вид. Ареал охоплює більшу 
частину Європи, Кавказ, Урал, Сибір, Казахстан, Північно-Схід-
ний Китай, Монголію, Забайкалля, далі на схід простягується 
до Далекого Сходу Росії. В Україні вид представлено номінатив-
ним підвидом, розповсюдженим в Донецькій, Луганській, Харків-
ській, Дніпропетровській, Київській, Полтавській і Херсонській 
областях та в Криму. У межах Харківської області знайдений в до-
лині головного русла Сіверського Дінця (Зміївський та Ізюмський 
райони) та в околицях Харкова (за даними В. А. Ярошевського — 
кінець XIX сторіччя та Б. М. Лободи — 2007 рік).

Чисельність
Рідкісний, малочисельний вид. Сучасний стан чисельності виду 
на території області не досліджений.

Місця перебування
Зустрічається переважно у широколистяних лісах (заплавні ліси).

Особливості біології
Імаго — антофіли, живляться нектаром квітів; личинки — ентомо-
фаги. Дендробіонт, тісно пов’язаний зі старими і мертвими дере-
вами. Імаго зустрічається з кінця травня до кінця вересня. Дає дві 
генерації на рік. Гніздова біологія подібна до біології Discoelius 
zonalis. Самиці влаштовують свої гнізда в порожнинах ходів личи-
нок комах-ксилофагів у сухій деревині. Заселяють також штучні 
гніздові конструкції типу вуликів Фабра. Гнізда лінійні, багатоко-
міркові, комірки неповнокомпонентні, невизначеного розмірного 
типу. Гніздові перегородки самиці будують із частково пережова-
них вирізок свіжого листя дерев (наприклад Salix caprea). Для жив-
лення личинок заготовляють паралізовану гусінь зеленої дубової 
листовійки (Tortrix viridana, родина Tortricidae), а також гусінь 
родини Gelechiidae. Зимує передлялечка у коконі в гнізді.

Основні чинники зниження чисельності
Чисельність зменшується внаслідок санітарних рубок лісу, виру-
бування заплавних лісів під забудову, що скорочує доступні місця 
для гніздування (сухі дерева), а також застосування пестицидів для 
знищення шкідників лісу.

Заходи охорони
На території Харківської області охороняється у національному 
природному парку «Гомільшанські ліси». Картування популяцій 
виду з метою подальшої розробки заходів збереження. Збереження 
сухих дерев в місцях мешкання виду під час проведення санітар-
них рубок. Враховуючи, що вид є корисним ентомофагом, який 
добре заселяє штучні гніздові конструкції (очеретяні пучки), треба 
встановлювати їх на деревах у лісових біотопах і присадибних 
ділянках.

Джерела інформації
Курзенко, 1978; Амолин, Иванов, 2002; Иванов и др., 2005; Амо-
лин, 2007.

Автори: О. В. Амолін, О. В. Фатерига
Фото: © Б. М. Лобода
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ДИСЦЕЛІЯ ЗОНАЛЬНА
Discoelius zonalis (Panzer, 1801)
Дисцелия зональная
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Складчастокрилі оси — Vespidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Струнка, переважно чорна оса. Розміри — 9–16 мм, самиці більші 
за самців. Жвали короткі, до вершини розширені. Гомілки середніх 
ніг із двома шпорами. Перший сегмент черевця вужчий за другий, 
специфічної форми: подовжений, його ширина помітно менша 
за довжину, в середній частині горбоподібно роздутий, при розгляді 
зверху майже паралельнобічний. Другий тергіт до основи сильно 
звужений. Передньоспинка і лоб густо пунктировані, в рідкісних 
та коротких подовжніх складках, блискучі. Забарвлення чорне, 
вершина лиштви із жовтою поперечною плямою, на вершині пер-
шого і другого тергітів є вузькі жовті перев’язі.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Палеарктиці — від Західної Європи до Далекого 
Сходу (Курильські острови, Приморський край Росії), на Алтаї, 
у Сибіру, на Кавказі, в Ірані, Казахстані, Кореї, Китаї, Малій Азії. 
В Україні трапляється скрізь, але в степовій зоні переважно в бай-
рачних та заплавних лісах.

Чисельність
Малочисельний вид.

Місця перебування
Трапляється у різноманітних біотопах, уникаючи повністю від-
критих просторів і густих лісів. Найбільш часто трапляється 
у різноманітих перелісках, по берегах водойм, зарослих деревною 
рослинністю. Вид урботолерантний, здатний гніздитися поруч 
із людиною — у садах, парках, на присадибних ділянках, за умови 
певного ступеня їх занедбаності.

Особливості біології
Дендробіонт. Імаго — антофіли. На рік дає дві генерації. Літає 
протягом усього теплого періоду року. Гнізда будує в порожни-
нах, головним чином у старих ходах комах-ксилофагів, також охо-
че заселяє штучні гніздові конструкції з пучків стебел очерету. 
Комірки розділяються перегородками із пережованих та зміша-
них зі слиною вирізок листків (зазвичай рослин роду Rosa). Са-
миці полюють на гусінь метеликів родин Tortricidae, Gelechiidae, 
Galleriidae і Pyraustidae, а також личинок павутинних пильщиків 
(Pamphiliidae).

Основні чинники зниження чисельності
Чисельність зменшується внаслідок санітарних рубок лісу, виру-
бування лісів під забудову, що скорочує доступні місця для гнізду-
вання (сухі дерева), а також через застосування пестицидів для 
знищення шкідників лісу.

Заходи охорони
Пошук популяцій виду з метою подальшої розробки заходів збе-
реження. Збереження сухих дерев в місцях мешкання виду під 
час проведення санітарних рубок. Враховуючи, що вид є кори-
сним ентомофагом, якій добре заселяє штучні гніздові конструкції 
(очеретяні пучки), — встановлення таких конструкцій на деревах 
у лісових біотопах і на присадибних ділянках.

Джерела інформації
Амолін и др., 2009; Фатерыга, Иванов, 2010.

Автори: О. В. Амолін, О. В. Фатерига
Фото: © О. І. Слуцький
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ЕВМЕН ТРИКРАПКОВИЙ
Eumenes tripunctatus (Christ, 1791)
Эвмен трёхточечный 
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Складчастокрилі оси — Vespidae 

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 12–17 мм. Єдиний вид роду Eumenes у фауні України 
з основним помаранчевим забарвленням тіла. Мезонотум чорний, 
із двома жовтими комоподібними плямами на боках і плямою ззаду.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ірано-туранський вид. Поширений від України на заході до Китаю 
на сході. В Україні трапляється у Донецькій, Полтавській, Запо-
різькій і Херсонській областях та у Криму. У Харківській області 
відомий з околиць м. Ізюм.

Чисельність
Дуже рідкісний вид. Відомі окремі знахідки.

Місця перебування
Типово степовий вид, тісно пов’язаний із псамофітними степами. 
В Харківській області спостерігається на піщаній боровій терасі 
головного русла Сіверського Дінця, на ділянках зі збереженою сте-
повою рослинністю.

Особливості біології
Імаго — антофіли, личинки — ентомофаги. Самиця будує на росли-

нах однокоміркові гнізда із землі у вигляді глечика. Літає протягом 
усього теплого періоду року. На рік дає дві генерації.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення кормових рослин та місць гніздування імаго внаслідок 
весняних випалювань сухої рослинності, надмірного випасу свій-
ських тварин, сінокосу, лісогосподарських робіт — вирубок, за-
кладки нових лісових масивів на місці знищених лісових ділянок. 
Також важливе значення має високе рекреаційне навантаження 
в місцях гніздування виду.

Заходи охорони
Рекомендується проведення інвентаризації стану популяцій виду 
на території області; резервування усіх збережених ділянок, при-
датних для гніздування та живлення.

Джерела інформації
Курзенко, 1978; Амолін, 2002; Фатерига, 2005; Амолин, Фате-
рыга, 2009.

Автори: О. В. Амолін, О. В. Фатерига 
Фото: © О. І. Слуцький
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АНОПЛІЙ САМАРСЬКИЙ
Anoplius samariensis (Pallas, 1771)
Аноплий самарский
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Дорожні оси — Pompilidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 15–23 мм. Тіло повністю чорне, на другому та тре-
тьому тергумах метасоми знаходиться червоний рисунок. Ноги 
та вусики довгі, повністю чорного кольору. Крила дуже затемнені.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Південно-Східній Європі, на Кавказі, Малій та Серед-
ній Азії, у Північній Африці. У Харківській області відомий з око-
лиць с. Велика Рогань у Харківському районі, с. Гайдари у Зміїв-
ському районі та с. Кицівка у Чугуївському районі.

Чисельність
В області відомі поодинокі знахідки.

Місця перебування 
Трапляється на схилах балок та ярів із залишками степової ксеро-
фітної рослинності.

Особливості біології
Імаго — антофіли. Гніздо з однією коміркою, будує у ґрунті. Для 
живлення личинок самиця заготовляє паралізованих павуків-
тарантулів. Імаго літають в липні-серпні. Дає одну генерацію на рік.

Основні чинники зниження чисельності
Основною причиною зміни чисельності є зменшення площ біото-
пів, придатних для життя виду внаслідок осінніх та весняних ви-
палювань сухої рослинності, витоптування місць гніздування при 
випасанні худоби та рекреації, порушень регламентів застосування 
пестицидів у сільському господарстві.

Заходи охорони
Вид охороняється на території національного природного парку 
«Гомільшанські ліси». Проведення інвентаризації популяцій виду 
на території області, створення ентомологічних резерватів у міс-
цях перебування виду.

Джерела інформації
Тобиас, 1978; Котенко, Вобленко, 2009.

Автори: М. О. Філатов, О. Ф. Бартєнєв
Фото: © С. Биковський 

http://insects.ucoz.ru/photo/nasekomye/5



212

ЧЛЕНИСТОНОГІ / Arthropoda
Ко

ма
хи

 —
 In

se
ct

a

БЕМБІКС СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИЙ
Bembix olivacea Fabricius, 1787
Бембекс средиземноморский
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Риючі оси-краброніди — Crabronidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 15–17 мм. Очі великі, займають майже половину 
поверхні голови. Жувальця майже прямі. Колір голови світло-жовтий, 
тільки потилиця чорна. Груди чорні з жовтим рисунком із поздо-
вжніх та поперечних смуг. Черевце блакитно-зеленого кольору 
з поперечними чорними смугами і плямами. Останній тергум 
черевця самиці з дуже маленькими шипами. Самець зовні дуже 
схожий на самицю.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал охоплює Північно-Західну Африку та Південну Європу 
на північ до Австрії та Польщі. В Україні знайдений в Запорізькій, 
Херсонській і Луганській областях та у Криму. В Харківській 
області відомий з околиць с. Кицівка у Чугуївському районі.

Чисельність
В області відомі окремі знахідки.

Місця перебування 
Населяє відкриті піщані ділянки з ксерофітною рослинністю 
по борових терасах та заплавах річок.

Особливості біології
Імаго — антофіли. Своїх личинок вигодовують вбитими мухами, 
яких приносять до гнізда кожен день протягом розвитку личинки. 
Гнізда будує у піщаному ґрунті. Імаго літають в червні-серпні. Дає 
одну генерацію на рік.

Основні чинники зниження чисельності
Основною причиною зміни чисельності є зменшення площ біото-
пів, придатних для життя виду внаслідок осінніх та весняних ви-
палювань сухої рослинності, витоптування місць гніздування виду 
при випасанні худоби та через рекреаційне навантаження.

Заходи охорони
Проведення інвентаризації популяцій виду на території області. 
Створення ентомологічних резерватів у місцях перебування виду.

Джерела інформації
Пулавский, 1978; Шоренко, Коновалов, 2010.

Автори: М. О. Філатов, О. Ф. Бартєнєв
Фото: © О. І. Слуцький
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ЦЕРЦЕРІС ГОРБКУВАТИЙ
Cerceris tuberculata (Villers, 1787)
Церцерис холмистый 
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Риючі оси-краброніди — Crabronidaе

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 17–22 мм. Тіло чорне зі світлим рисунком. Серединне 
поле проподеума гладеньке. Наличник спереду закруглено вирізаний 
з виступом у верхній частині. Жувальця з двома крупними зубцями.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал охоплює Південну Європу, Кавказ, Південно-Західну та Се-
редню Азію, Західний Сибір, Північну Африку. В Україні знайде-
ний в Луганській, Полтавській, Миколаївській і Одеській областях 
та в Криму. У Харківській області відомий з околиць с. Велика 
Рогань у Харківському районі.

Чисельність
Незначна: знайдені поодинокі особини.

Місця перебування 
Мешкає на схилах балок, ярів, в долинах річок у степовій зоні, 
у Лісостепу — на ксерофітних ділянках.

Особливості біології
Імаго — антофіли, личинки — ентомофаги. Імаго літають з липня 
до середини вересня. Живляться нектаром квіток (зазвичай родин 

зонтичних та айстрових). Гніздо, що складається з головного ходу 
та кількох (до 5) розгалужень, робить у ґрунті на глибині до 50 см. 
Іноді використовує минулорічні гнізда. Для живлення личинок 
самиця заготовляє паралізованих жуків-довгоносиків переважно 
з роду Cleonus, а також Lixus, Larinus і Leucomigus. Зимує личинка 
в коконі. Дає одну генерацію на рік.

Основні чинники зниження чисельності
Причини зміни чисельності — застосування пестицидів у боротьбі 
з комахами-шкідниками та бур’янами.

Заходи охорони
Необхідно зберігати біотопи, сприятливі для існування виду; у міс-
цях перебування виду слід створювати ентомологічні резервати.

Джерела інформації
Cëмик, Cëмик, 2002 (2003); Котенко, Вобленко, 2009.

Автори: М. О. Філатов, О. Ф. Бартєнєв
Фото: © О. І. Слуцький
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ЛЯРРА АНАФЕМСЬКА
Larra anathema (Rossi, 1790)
Ларра анафемская
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Риючі оси-краброніди — Crabronidae

Природоохоронний статус
Невизначений. Занесений до Червоної книги України (неоцінений).

Морфологічна характеристика
Оса видовжена, струнка. Довжина тіла 12–22 мм. Задній край про-
нотума прямий, внутрішні краї жувалець без зубців. Основний 
колір чорний, червоні тільки перші два сегменти метасоми. Крила 
затемнені.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал охоплює Центральну та Південну Європу, Кавказ, Півден-
но-Західну та Середню Азію, Північну Африку. В Україні знайде-
ний в південних районах Полтавської, Миколаївської, Одеської, 
Херсонської, Запорізької і Чернігівської областей та у Криму. 
У Харківській області відомий з околиць с. Гайдари у Зміївському 
районі. В другій половині XIX століття був знайдений в околицях 
міст Куп’янська та Харкова.

Чисельність
В області відомі поодинокі знахідки.

Місця перебування 
Віддає перевагу мезофітним та гігрофітним ділянкам з високим 
рівнем ґрунтових вод — місцям найбільшої концентрації своїх 

жертв — вовчків (Gryllotalpa spp.). Трапляється також на ентомо-
фільній рослинності, де живляться імаго.

Особливості біології
Імаго — антофіли, личинки — ентомофаги. Імаго літають в червні-
серпні. Гнізд не будує. Самиця відкладає яйце на тимчасово паралі-
зованого вовчка у його норі. Після закінчення живлення личинка 
будує кокон з ґрунту, у якому і зимує. Дає одну генерацію на рік.

Основні чинники зниження чисельності
Зменшення площ біотопів, придатних для життя виду, унаслідок 
осінніх та весняних випалювань сухої рослинності, витоптування 
місць гніздування при випасанні худоби та високому рекреаційному 
навантаженні. До прямого знищення виду призводить масове 
застосування пестицидів у сільському господарстві при вирощу-
ванні овочевих культур на заплавних землях.

Заходи охорони
Вид охороняється на території національного природного парку 
«Гомільшанські ліси». Проведення інвентаризації популяцій виду 
на території області; створення ентомологічних резерватів для збе-
реження середовища у місцях перебування виду.
 

Джерела інформації
Иванов, 1872; Ярошевский, 1881; Пулавский, 1978; Котенко, 
Вобленко, 2009.

Автори: М. О. Філатов, О. Ф. Бартєнєв
Фото: © О. І. Слуцький
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СТИЗОЇД ТРИЗУБИЙ
Stizoides tridentatus (Fabricius, 1775)
Стизоид трёхзубый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Риючі оси-краброніди — Crabronidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 12–22 мм. Оса видовжена, струнка. Основний колір 
чорний, руді тільки другий та третій сегменти метасоми. Крила 
затемнені, вершини їх прозорі. Гребінь на першому членику передніх 
лапок тільки з крупними шипами, без маленьких.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південна Європа, Південно-Західна та Середня Азія, Казахстан 
і Монголія. В Україні знайдений в Одеській і Донецькій областях, 
а також у Криму. У Харківській області відомий з околиць Харкова. 
У другій половині XIX століття вид знаходили в околицях міст 
Куп’янськ та Харків.

Чисельність
В області відомі поодинокі знахідки.

Місця перебування 
Трапляється по схилах балок та ярів, віддає перевагу ксерофітним 
ділянкам із багатою ентомофільною рослинністю.

Особливості біології
Імаго — антофіли, личинки — ентомофаги, паразитують на личинках 

риючих ос роду Sphex. Імаго літають в червні-серпні. Гнізд не будує. 
Дає одну генерацію на рік.

Основні чинники зниження чисельності
Зменшення площ біотопів, придатних для життя виду як наслідок 
осінніх та весняних випалювань сухої рослинності, витоптування 
місць гніздування видів-господарів при випасанні худоби та підви-
щеному рекреаційному навантаженні.

Заходи охорони
Проведення інвентаризації популяцій виду на території області; 
створення ентомологічних резерватів у місцях перебування виду.

Джерела інформації
Иванов, 1872; Ярошевский, 1881; Пулавский, 1978; Котенко, 
Вобленко, 2009.

Автори: М. О. Філатов, О. Ф. Бартєнєв
Фото: http://img-fotki.yandex.ru/get/6312/92726046.3e/0_7679e_7c

8b3666_orig
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СФЕКС РУДУВАТИЙ
Sphex funerarius Gussakovskij, 1934
Сфекс рыжеватый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Риючі оси-сфециди — Sphecidae

Природоохоронний статус
Невизначений. Занесений до Червоної книги України (неоцінений).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 18–26 мм. Тіло чорне, перші два сегменти метасоми, 
вершини гомілок та лапки усіх ніг червоні або руді. Крила світло-
жовті, їх вершини затемнені. Пронотум і мезонотум без світлого 
прилягаючого опушення. Дорсальна поверхня проміжного сегмен-
та зі слабкою скульптурою.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений в усій Європі (крім Північної Європи), Кавказі, 
Туреччині, Середній Азії. В Україні знайдений в Луганській, 
Миколаївській, Одеській, Херсонській, Донецькій і Дніпропетров-
ській областях та у Криму. У Харківській області відомий з око-
лиць Харкова, с. Солоницівка у Харківському районі, с. Гайдари 
у Зміївському районі та с. Кицівка у Печенізькому районі.

Чисельність
В області відомі поодинокі знахідки.

Місця перебування 
Відкриті піщані ділянки із ксерофітною рослинністю на схилах 
балок, ярів, борових терас та заплав річок.

Особливості біології
Імаго — антофіли, личинки — ентомофаги. Гніздо будує у піща-
ному ґрунті. Для живлення личинок самиця заготовляє паралізова-
них коників родів Decticus і Platycleis. Імаго літають в липні-серпні. 
Має одну генерацію на рік.

Основні чинники зниження чисельності
Зменшення площ біотопів, придатних для життя виду внаслідок 
осінніх та весняних випалювань сухої рослинності, витоптування 
місць гніздування при випасанні худоби та підвищеному рівні 
рекреаційного навантаження, порушення регламентів застосуван-
ня пестицидів у сільському господарстві.

Заходи охорони
Вид охороняється на території національного природного парку 
«Гомільшанські ліси». Проведення інвентаризації популяцій виду 
на території області, створення ентомологічних резерватів для збе-
реження середовища у місцях перебування виду.

Джерела інформації
Пулавский, 1978; Котенко и др., 2009; Шоренко, Коновалов, 2010.

Автори: М. О. Філатов, О. Ф. Бартєнєв 
Фото: © О. І. Слуцький
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МЕЛІТУРГА БУЛАВОВУСА
Melitturga clavicornis (Latreille, 1806)
Мелитурга булавоусая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Андреніди — Andrenidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Досить великі бджоли. Довжина 13–15 мм. Тіло повністю чорне. 
Крила коричнюваті. Наличник жовтий. Опушення голови та грудей 
коротке, жовто-коричневе. Перший–другий тергуми черевця вкриті 
рідкими жовтуватими волосками, другий–четвертий — короткими 
густими жовтуватими волосками на боках; п’ятий на вершині 
вкритий довгими густими іржаво-жовтими волосками; шостий — 
повністю вкритий іржаво-червоними волосками. У самця голова 
спереду округла. Очі дуже великі, вгорі відстань між ними май-
же втричі вужча за ширину ока. Наличник опуклий, видовжений. 
Вусики короткі, булавоподібні. Наличник, верхня губа, вершинна 
частина налобника та вусик знизу жовтого кольору. Тіло в досить 
густому світлому опушенні.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південна Європа та південь Центральної Європи, Балкани, Перед-
кавказзя, Кавказ, Закавказзя, Турція, Іран, далі на схід ареал про-
стягається до Монголії та Китаю. В Україні поширений в степовій 
та лісостеповій зонах. У Харківській області поширений практично 
на всій території.

Чисельність
Відносно рідко трапляється у степових біотопах, але в агроценозах 
з бобовими культурами чисельність може бути значною — до 5–8 
екземплярів на 100 помахів ентомологічним сачком на насіннєвій 
люцерні третього–четвертого років життя.

Місця перебування
Трапляється на залишках лучних та справжніх степів, на неприда-
тних для сільського господарства землях — ярах та яругах, узбіччях 
польових доріг і полезахисних лісосмуг тощо. Звичайний на полях 
із бобовими культурами — еспарцетом, люцерною, конюшиною, 
люпином, буркуном білим та лікарським.

Особливості біології
Антофіл. Вид тісно пов’язаний з рослинами родини бобові, є од-
ним із кращих запилювачів насіннєвої люцерни. Самиці будують 
підземні гнізда поодиноко, переважно на ділянках з розрідженим 
травостоєм. В Україні літає у червні-серпні.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення кормових рослин та місць гніздування бджоли внаслі-
док весняних випалювань, надмірного випасу свійських тварин, 
сінокосу, під час оранки полів. Значна загибель дорослих особин 
спостерігається при порушенні регламентів використання пести-
цидів для захисту сільськогосподарських культур.

Заходи охорони
На території Харківської області охороняється в багатьох степових 
ентомологічних заказниках місцевого значення. Рекомендується 
проведення інвентаризації виду на території області, резервування 
усіх збережених ділянок, придатних для гніздування цього виду.

Джерела інформації
Осичнюк, 1977; Радченко, 1982; Осичнюк, Радченко, 2009.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © В. Г. Радченко
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АНДРЕНА ЗОЛОТОНОГА
Andrena (Euandrena) chrysopus Perez, 1903
Андрена золотоногая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Андреніди — Andrenidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 8–9 мм. Голова та груди чорні. Перший–третій тергу-
ми черевця червоні, четвертий–шостий тергуми чорні. Лапки всіх ніг 
та задні гомілки червоні. Голова та груди зверху опушені жовтими або 
іржаво-жовтими волосками. Гомілкова сумка складається із довгих 
та густих волосків золотисто-жовтого забарвлення. Вершини друго-
го–четвертого тергумів з широкими білими суцільними перев’ язями. 
Анальна торочка жовто-коричнева. Самець дуже схожий на самицю.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Локально поширений у Південній і Центральній Європі, на півночі 
Балкан та у Туреччині. В Україні трапляється у Тернопільській, 
Черкаській, Херсонській, Донецькій, Харківській областях та в Криму. 
В регіоні відомий з Харкова та Харківського району.

Чисельність
Відомі поодинокі знахідки. Сучасний стан популяцій не досліджений.

Місця перебування
Трапляється у світлих лісах, на лісових галявинах та узліссях, 
залишках лучних та сухих степів.

Особливості біології
Антофіл. Вузький оліголект, тісно пов’язаний із рослинами родини 
Холодок (спаржа Asparagus), основний запилювач цих рослин 
у природі. Риє гіллясті гнізда поодиноко у землі. В Україні літає 
з кінця квітня до липня. Має одну генерацію на рік.

Основні чинники зниження чисельності
На чисельність, в першу чергу, впливає знищення кормових рослин 
та місць гніздування бджоли внаслідок весняних випалювань, над-
мірного випасу свійських тварин, сінокосу та рекреації.

Заходи охорони
На території Харківської області спеціальні заходи охорони не вжи-
вались. Рекомендується проведення інвентаризації популяцій виду 
на території області, створення природних резерватів на усіх збе-
режених ділянках, придатних для гніздування.

Джерела інформації
Осичнюк, 1977; Радченко, 1980, 2009.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © В. Г. Радченко
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АНДРЕНА НОСАТА
Andrena (Didonia) nasuta Giraud, 1863
Андрена носатая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Андреніди — Andrenidae

Природоохоронний статус виду
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Досить великі бджоли. Довжина тіла 13–16 мм. Тіло повністю 
чорне. Крила темні. Опушення голови, черевця та грудей коротке, 
чорне. Наличник видовжений, щоки добре розвинені, їх довжина 
більша від половини ширини. Джгутики вусиків знизу червонувато-
коричневі. Стегна середніх ніг з внутрішнього боку вкриті тон-
кими шипиками. Гомілкова сумка, вертлюжний пучок та анальна 
торочка чорні.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південна та Центральна Європа, Балкани, Кавказ та Туреччина. 
В Україні трапляється у Львівській, Київській, Черкаській областях 
та на Західному Поділлі. У Харківській області відомий з околиць 
м. Мерефа та с. Скрипаї у Харківському районі.

Чисельність
Відомі поодинокі знахідки. Сучасний стан популяцій не досліджений.

Місця перебування
Трапляється на ділянках піщаних і сухих степів, по борових тера-
сах річок.

Особливості біології
Антофіл; вид тісно пов’язаний із рослинами воловика лікарського 
(Anchusa officinalis). Гнізда будує у піщаному ґрунті. В Україні 
літає у червні.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення кормових рослин та місць гніздування бджоли внаслі-
док весняних випалювань, надмірного випасу свійських тварин, 
сінокосу та значного рекреаційного навантаження.

Заходи охорони
Рекомендується проведення інвентаризації популяцій виду на тери-
торії області. Резервування усіх збережених ділянок, придатних 
для гніздування цього виду.

Джерела інформації
Осичнюк, 1977.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © В. Г. Радченко
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АНДРЕНА РОКИТНИКОВА
Andrena (Taeniandrena) aberrans Eversmann, 1852
Андрена ракитниковая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Андреніди — Andrenidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 13–15 мм. Бджола чорного кольору. Крила світлі, 
жовто-червоні. Такого ж кольору лапки та гомілки середніх та задніх 
ніг. Голова спереду та груди з боків у густому білуватому опушенні. 
Перший та другий тергуми у світлому опушенні. Решта — у ко-
роткому чорному. Другий–четвертий тергуми з широкими білими 
вершинними перев’язками, з яких перша перервана. Анальна 
торочка золотисто-жовта.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Центральній Європі, на Балканах, Нижній Волзі. В Укра-
їні трапляється у Львівській, Київській областях. У Харківській 
області відомий з околиць м. Мерефа, с. Велика Рогань та с. Пересічне 
у Харківському районі, с. Есхар у Чугуївському районі та с. Скри-
паї у Зміївському районі.

Чисельність
Поодинокі знахідки — за винятком популяції у ботанічному заказ-
нику місцевого значення «Рязанова балка» біля с. Велика Рогань. 
Сучасний стан популяцій не досліджений.

Місця перебування
Трапляється у місцях, де збереглися залишки лучних, піщаних сте-
пів, по борових терасах.

Особливості біології
Антофіл; вид тісно пов’язаний з рослинами рокитника (Cytizus). 
Гнізда будує у піщаному ґрунті. В Україні літає у квітні — на по-
чатку червня, в період цвітіння кормової культури.

Основні чинники зниження чисельності
На чисельність, в першу чергу, впливає знищення кормових рос-
лин та місць гніздування бджоли внаслідок весняних випалювань, 
надмірного випасу свійських тварин, сінокосу та значного рекреа-
ційного навантаження.

Заходи охорони
Рекомендується проведення інвентаризації популяцій виду на тери-
торії області. Резервування всіх збережених ділянок, придатних 
для гніздування цього виду.

Джерела інформації
Осичнюк, 1977.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © О. І. Слуцький
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ПСЕВДОАПІС (БДЖОЛА-НОМІЯ) 
СТЕГНОВИЙ
Pseudapis (Nomiapis) femoralis (Pallas, 1773)
Псевдоапис (пчела-номия) бедренный
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Галіктиди — Halictidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Розміри середні, довжина тіла 9–11 мм. Тіло блискуче, густо грубо 
пунктироване. Крилові кришечки дуже великі, частково білуваті. 
Вершинні частини тергумів світлі, дуже блискучі. Ноги червоно-
коричневі. У самців шпори середніх гомілок дуже довгі. Четвертий 
стернум черевця із двома довгими шипами.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Локально поширений в південній частині Палеарктики від Іспа-
нії до Монголії та Китаю. В Україні зареєстрований у Кірово-
градській, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській областях 
та Криму. В Харківській області відомий з околиць с. Октябрське 
Красноградського району, с. Скрипаї Зміївського району та с. Ки-
цівка Чугуївського району.

Чисельність
Невідома. Трапляється поодинокими особинами. Сучасний стан 
популяцій не досліджений.

Місця перебування
Трапляється у залишках піщаних і сухих степів, по борових терасах.

Особливості біології
Антофіл. Кормові зв’язки та гніздова біологія невідомі. Типовий 
літній вид. В Україні літає у червні-липні.

Основні чинники зниження чисельності
Основними факторами, що призводять до зниження чисельності, 
є значне скорочення місць, придатних для гніздування та збору 
корму; знищення гнізд цього виду під час лісовпорядкувальних 
робіт, вирубок, закладки нових лісових масивів на місті старих 
знищених лісових ділянок. Також важливе значення має високе 
рекреаційне навантаження в місцях гніздування.

Заходи охорони
На території Харківської області спеціальні заходи охорони не вжи-
вались. Рекомендується проведення інвентаризації виду на тери-
торії області, створення природних резерватів на місці усіх збе-
режених ділянок, придатних для гніздування цього виду. Окремі 
популяції охороняються на території лісового заказника місцевого 
значення «Середньодонецький» у Зміївському районі.

Джерела інформації
Астафурова, Песенко, 2006.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © В. Г. Радченко
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МЕЛІТТА ВАНКОВИЧА
Melitta (Cillisa) wankowiczi (Radoszkowski, 1891)
Мелитта Ванковича
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Меліттіди — Melittidae

Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до Червоної книги України (зникаючий).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 11–13 мм. Тіло чорне, тільки останні членики лапок, 
гомілкові шпори та верхівки мандибул жовтувато-коричневого 
кольору. Голова, груди та перший тергум черевця опушені світлими 
волосками; другий–четвертий тергуми черевця з вузькими світлими 
верхівковими перев’язями. Анальна торочка коричнево-чорна. 
Гомілкова сумка в основі чорна, на вершині світла. Самець струн-
кіший, подібний до самиці.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Локально поширений вид. Зареєстрований у Швеції, Австрії, Ні-
меччині, Польщі, Румунії, Литві, Білорусі, Словаччині, Монголії. 
В Росії відомий з Бєлгородської, Воронезької, Волгоградської 
областей. В Україні трапляється в Донецькій та Сумській областях; 
у Харківській області відмічений у Харківському районі.

Чисельність
Відомі поодинокі знахідки. Сучасна чисельність не відома.

Місця перебування
Віддає перевагу мезофітним біотопам — схилам балок із лучною 
рослинністю.

Особливості біології
Антофіл. Вузький оліголект, тісно пов’язаний з рослинами роду 
Дзвоники (Campanula). Генерація однорічна. Літній вид, літає 
в червні-серпні.

Основні чинники зниження чисельності
На чисельність, в першу чергу, впливає знищення кормових рослин 
та місць гніздування бджоли внаслідок весняних випалювань сухої 
рослинності, надмірного випасу свійських тварин, сінокосу та над-
мірного рекреаційного навантаження.

Заходи охорони
На території Харківської області спеціальні заходи охорони не вжи-
вались. Рекомендується проведення інвентаризації виду на території 
області, створення природних резерватів на місці усіх збережених 
ділянок, придатних для гніздування.

Джерела інформації
Радченко, Песенко, 1994; Mіchez, Eardley, 2007; Радченко, 2009.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © В. Г. Радченко
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ДАЗИПОДА (МОХНОНОГА БДЖОЛА) 
ШИПОНОСНА
Dasypoda (Megadasypoda) spinigera Kohl, 1905
Дазипода (мохноногая пчела)  
шипоносная
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Меліттіди — Melittidae

♂

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла до 16 мм. Тіло чорне, крила затемнені по краях. Груди 
вкриті світло-коричневими волосками. Другий–четвертий тергуми 
вкриті короткими густими волосками: у самиці — темними, у сам-
ця — світлими. Вершинні перев’язі першого–четвертого тергумів 
самиці світлі, друга–третя — перервані; п’ятий тергум, гомілки 
і лапки всіх ніг вкриті густими рудими волосками. Кліпеус самця 
і самиці вкритий довгими світлими волосками. Передні стегна самця 
на проксимальному кінці з довгим шипом. Внутрішня поверхня 
задніх гомілок має здуття посередині.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Рідкісний понтійський вид. Трапляється у Греції, Болгарії, країнах 
колишньої Югославії, Туреччині, на Кавказі. В Україні відомий 
з Миколаївської, Донецької, Херсонської областей та Криму. У Хар-
ківській області відмічений з околиць с. Велика Рогань у Харків-
ському районі та с. Кицівка у Чугуївському районі.

Чисельність
Відомі поодинокі знахідки. Сучасний стан популяцій в області 
не досліджений.

Місця перебування
Віддає перевагу піщаним степовим біотопам. 

Особливості біології
Антофіл; оліголект, тісно пов’язаний з рослинами родини Черса-
кові (Dipsaceae). Гнізда будує у піщаному ґрунті. Генерація одно-
річна. Вид літній. Літає в червні-серпні.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення кормових рослин та місць гніздування бджоли внаслі-
док весняних випалювань, надмірного випасу свійських тварин, 
обробки полів пестицидами, сінокосіння у ранні строки.

Заходи охорони
Рекомендується проведення інвентаризації популяцій виду на тери-
торії області. Резервування усіх збережених ділянок, придатних 
для гніздування.

Джерела інформації
Радченко, 1987; Радченко, Песенко, 1994; Michez et al., 2004; Рад-
ченко, 2009.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © В. Г. Радченко
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ДАЗИПОДА (МОХНОНОГА БДЖОЛА) 
ШАРОВИДНА
Dasypoda (Megadasypoda) braccata Eversmann, 1852
Дазипода (мохноногая пчела) 
шаровидная
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Меліттіди — Melittidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла до 18 мм. Голова опушена чорними волосками, 
груди зверху та по боках опушені яскраво-рудими волосками. 
На першому–третьому тергумах черевця верхівкові перев’язки 
перервані, на четвертому–п’ятому тергумах перев’язки суцільні. 
Шостий тергум у чорних волосках. Гомілки та перший членик 
задніх лапок у густих довгих чорних волосках. Самець стрункі-
ший, повністю вкритий світлими волосками; перев’язі усіх тер-
гумів суцільні, світлі.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений на півночі Італії, в Австрії, на Балканах, на півдні 
європейської частини Росії, Кавказі, Туреччині. В Україні відомий 
з Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Луган-
ської областей; у Харківській області відмічений з околиць с. Ве-
лика Рогань у Харківському районі та с. Кицівка у Чугуївському 
районі.

Чисельність
Відомі поодинокі знахідки. Сучасний стан популяцій в області 
не досліджений.

Місця перебування
Віддає перевагу піщаним степовим біотопам. Іноді трапляється 
на схилах балок між полями сільськогосподарських культур.

Особливості біології
Антофіл. Оліголект, тісно пов’язаний з рослинами роду Скабіоза 
(Scabiosa). Гнізда будує у піщаному ґрунті. Генерація однорічна. 
Вид літній. Літає в червні-серпні.

Основні чинники зниження чисельності
На чисельність, в першу чергу, впливає знищення кормових рос-
лин та місць гніздування бджоли внаслідок весняних випалювань, 
надмірного випасу свійських тварин, обробки полів пестицидами, 
сінокосу.

Заходи охорони
На території Харківської області спеціальні заходи охорони не вжи-
вались. Рекомендується проведення інвентаризації виду на тери-
торії області, створення природних резерватів на усіх збережених 
ділянках, придатних для гніздування.

Джерела інформації
Радченко, 1987; Радченко, Песенко, 1994.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © В. Г. Радченко
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МАКРОПИС ФРІВАЛЬДСЬКОГО
Macropis (Macropis) frivaldskyi Mocsary, 1878
Макропис Фривальдского
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Меліттіди — Melittidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Розміри середні, довжина тіла до 10 мм. Черевце майже шаропо-
дібне, сильно блискуче, чорне, на вершині опушене світло-жовтими 
волосками. Третій тергум із суцільною білою перев’язкою. У самиці 
перший членик задньої лапки дуже розширений. У самця жовтий 
тільки наличник.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений в Угорщині, Словакії, Румунії, на Балканах, Кавказі, 
Туреччині, Сирії. В Україні відомий з Сумської і Донецької областей 
та Криму. У Харківській області відмічений з околиць с. Жовтневе 
у Вовчанському районі.

Чисельність
Відомі поодинокі знахідки. Сучасний стан популяцій в області 
не досліджений.

Місця перебування
Водно-болотні угіддя у заплавах річок, береги озер, боліт і ставків 
з лучною, лучно-болотною рослинністю. Сирі галявини та пониззя 
у листяних лісах.

Особливості біології
Антофіл; вузький оліголект, тісно пов’язаний із рослинами роду 
вербозілля (Lysimachia). Гніздова біологія невідома. Генерація 
однорічна. Вид літній. Літає в червні-серпні.

Основні чинники зниження чисельності
Різке зменшення площ водно-болотних угідь, луків, де ростуть 
кормові рослини; знищення кормових рослин та місць гніздування 
внаслідок осушення, весняних випалювань, надмірного випасу 
свійських тварин, сінокосу та розорювання заплавних земель.

Заходи охорони
Рекомендується проведення інвентаризації популяцій виду на тери-
торії області. Резервування усіх збережених ділянок, придатних 
для гніздування цього виду.

Джерела інформації
Попов, 1958; Warncke, 1973; Michez, Patiny, 2005.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © О. І. Слуцький
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ГОПЛІТІС РУДИЙ
Hoplitis (Megalosmia) fulva (Eversmann, 1852)
Гоплитис рыжий
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Мегахіліди — Megachilidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 18–19 мм. Тіло чорне, усі ноги червоно-жовті. Крила 
затемнені. Голова та груди опушені світло-рудими волосками. Тер-
гуми черевця на вершинних краях з перев’язками. Черевна щітка 
рудого кольору. Налобник самиці з кілем, наличник увігнутий. 
Самець подібний до самиці: перший стернум дахоподібний, дру-
гий — з поперековою пластинкою. Повздовжня лопать сьомого 
тергуму з глибокою та широкою виїмкою.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Напівпустельно-степовий палеарктичний вид. Локально трапля-
ється у Південній, Центральній та Східній Європі, на Кавказі, 
у Туреччині, Сирії, Казахстані, Монголії, Китаї. В Україні відомий 
з Полтавської, Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської 
областей. У Харківській області відмічений біля с. Кицівка Чугу-
ївського району.

Чисельність
Відомі поодинокі знахідки. Сучасний стан популяцій в області 
не досліджений.

Місця перебування
Трапляється у піщаних біотопах. В області зареєстрований на пісках 
заплави річки Сіверський Донець.

Особливості біології
Антофіл; віддає перевагу родині бобових (Fabaceae). Гніздові 
комірки будує з пережованого листя в готових порожнинах у ґрунті. 
В Харківській області літає в липні. Генерація однорічна.

Основні чинники зниження чисельності
На чисельність, в першу чергу, впливає знищення кормових рослин 
та місць гніздування внаслідок весняних випалювань сухої рос-
линності, надмірного випасу свійських тварин, розорювання заплав 
та рекреаційного навантаження.

Заходи охорони
На території Харківської області спеціальні заходи охорони не вжи-
вались. Рекомендується проведення інвентаризації виду та ство-
рення природних резерватів у місцях, придатних для гніздування.

Джерела інформації
Лебедєв, 1933; Попов, 1962; Мариковская, 1968; Радченко та ін., 2009.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © В. Г. Радченко
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СТЕЛІС КІЛЬЧАСТИЙ
Stelis annulata (Lepeletier, 1841)
Стелис кольчатый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Мегахіліди — Megachilidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 10–11 мм. Голова, груди, черевце чорні з багатим жов-
тим рисунком. Зовні дуже нагадують гніздобудуючих бджіл триби 
Anthidiini. У самиці на нижній частині черевця відсутня скопа 
(волосяна щітка для збирання пилку). Самець подібний до самиці.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Середземноморський вид. Локально трапляється у Південній 
Європі, Північній Африці та Малій Азії. В Україні відомий з Криму. 
В Харківській області зареєстрований біля с. Норцівка у Балаклій-
ському районі.

Чисельність
Відомі поодинокі знахідки. Сучасний стан популяцій в області 
не досліджений.

Місця перебування
Сухі та піщані степи, заплавні піски та борові тераси з квітучою 
рослинністю родини Черсакові (Dipsacaceae).

Особливості біології
Вид, що веде клептопаразитичний спосіб життя. Самиця відкладає 

яйце в комірку бджоли-господаря, яким є бджола трахуза перерив-
часта Trachusa interrupta. Личинка, яка народилася, знищує яйце 
господаря і живиться хлібцем. Як і бджола-господар, стеліс кіль-
частий є оліголектом, тісно пов’язаним із рослинами родини Чер-
сакові. На території України трапляється в червні-серпні.

Основні чинники зниження чисельності
Різке зменшення площ, де ростуть кормові рослини та трапляються 
бджоли-господарі. Знищення кормових рослин та місць гніздуван-
ня господарів внаслідок весняних випалювань сухої рослинності, 
надмірного випасу свійських тварин, сінокосу, під час лісовпоряд-
кувальних робіт, вирубок, закладки нових лісових масивів на місці 
старих знищених лісових ділянок. Також важливе значення має 
високе рекреаційне навантаження в місцях гніздування виду-гос-
подаря.

Заходи охорони
На території Харківської області заходи охорони не вживались. 
Рекомендується проведення інвентаризації виду на теріторії області, 
створення природних резерватів на усіх збережених ділянках, при-
датних для гніздування хазяїв цього виду.

Джерела інформації
Попов, 1932; Осичнюк та ін., 1978; Ornosa et al., 2008; Радчен-
ко та ін., 2009.
Автори: В. Г. Радченко, С. П. Іванов, М. О. Філатов, О. В. Фатерига

Фото: © В. Г. Радченко
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ЛІТУРГ ЖОВТОХВОСТИЙ
Lithurgus (Lithurgus) chrysurus Fonscolombe, 1834
Литург желтохвостый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Мегахіліди — Megachilidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 11–14 мм. Голова велика, ширша за груди. Лобний 
виступ самиці відносно невеликий, видається вперед на половину 
ширини ока. Вершини тергумів мають рідкі світлі перев’язки. 
Анальна торочка черевця червона. Основи тергумів самців опушені 
світлими волосками.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південь Європи, Північна Африка, Близький Схід та Передня Азія, 
Кавказ, Туреччина. В Україні відомий з Вінницької, Київської, 
Чернігівської, Полтавської областей та Криму. У Харківській 
області відмічений з околиць Харкова та Куп’янського району.

Чисельність
Відомі поодинокі знахідки. Сучасний стан популяцій в області 
не досліджений.

Місця перебування
Трапляється в усіх біотопах, де є деревна рослинність.

Особливості біології
Антофіл; оліголект, віддає перевагу рослинам з родини айстро-

цвітні (Asteraceae). Гнізда будує у сухій деревині, в якій вигризає 
канали для своїх комірок. Генерація однорічна. Вид літній. Літає 
з червня до кінця серпня.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення кормових рослин та місць гніздування внаслідок весня-
них випалювань сухої рослинності, знищення гнізд під час лісо-
впорядкувальних робіт — вирубок, закладки нових лісових масивів 
на місці старих знищених лісових ділянок.

Заходи охорони
Рекомендується проведення інвентаризації популяцій виду на тери-
торії області. Резервування усіх збережених ділянок, придатних 
для гніздування цього виду.

Джерела інформації
Иванов, 1872; Ярошевский, 1881; Лебедєв, 1933; Romasenko, 1995.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © О. І. Слуцький



229

ЧЛЕНИСТОНОГІ / Arthropoda

Ко
ма

хи
 —

 In
se

ct
a

АНТІДІЯ СЬОМИШИПА
Anthidium (Anthidium) septemspinosum Lepeletier, 1841
Антидия (пчела-шерстобит) семишипая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Мегахіліди — Megachilidae

Природоохоронний статус
Зникаючий.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 10–16 мм. Голова та груди опушені негустими 
довгими світлими волосками. Перший–п’ятий тергіти самиці 
та перший–шостий тергіти самця на боках із жовтими плямами. 
У самця на боках п’ятого–шостого тергумів та вершині сьомого 
тергума знаходяться 7 гострих шипів.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Західна, Центральна Європа, Балкани, Центр та південь європей-
ської частини Росії, Туреччина, Казахстан, Монголія. В Україні 
відомий із Закарпатської, Київської, Сумської областей та Криму. 
У Харківській області відмічений в околицях Харкова.

Чисельність
Відомі поодинокі знахідки. Останні знахідки датовані початком 
80-х років ХХ століття. Сучасний стан популяцій не досліджений.

Місця перебування
Вид віддає перевагу лісовим біотопам.

Особливості біології
Антофіл; полілект, віддає перевагу рослинам із родини бобові 

(Fabaceae). Гнізда будує у порожнинах стебел рослин. Стінки 
комірок виготовлені з рослинного пуху, і гніздо зовні нагадує білу 
пухнасту трубку. Генерація однорічна. Вид літній. Літає з червня 
до кінця серпня.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення кормових рослин та місць гніздування внаслідок весня-
них випалювань сухої рослинності, знищення гнізд під час лісо-
впорядкувальних робіт — вирубок, закладки нових лісових масивів 
на місці старих знищених лісових ділянок.

Заходи охорони
Рекомендується проведення інвентаризації популяцій виду на тери-
торії області. Резервування усіх збережених ділянок, придатних 
для гніздування.

Джерела інформації
Лебедєв, 1933; Romasenko, 1995.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © В. Г. Радченко
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ОСМІЯ ДВОКОЛЬОРОВА
Osmia (Neosmia) bicolor (Schrank, 1781)
Осмия двуцветная
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Мегахіліди — Megachilidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 10–13 мм. Голова та груди опушені густими довгими 
чорними волосками. Перший та п’ятий тергуми черевця у довгому, 
досить густому яскраво-помаранчевому опушенні. Черевна щітка 
червоного кольору. Самець дещо менший за самицю. Опушення го-
лови та грудей світле. Опушення черевця значно рідше, коротше 
та не таке яскраве.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений в Західній, Центральній, Північній та Східній Європі, 
крім крайнього півдня. В Україні відомий з Вінницької, Львівської, 
Дніпропетровської та Донецької областей; у Харківській області від-
мічений біля с. Скрипаї в Зміївському районі та околицях Харкова.

Чисельність
Відомі поодинокі знахідки. Сучасний стан популяцій в області 
не досліджений.

Місця перебування
Вид пов’язаний із лісовими біотопами. В області зареєстрований 
на просіках старих соснових насаджень Скрипаївського лісництва.

Особливості біології
Антофіл. Полілект, відвідує квіти рослин з 18 родин. Гнізда будує 
у пустих черепашках наземних черевоногих молюсків — Helix, 
Cepaea, Fruticicola та інших. Кількість гніздових комірок від 1 до 5. 
Між комірками будуються стінки з пережованого листя. Проміжок 
між останньою коміркою та входом у черепашку заповнюється 
маленькими камінчиками. Зверху черепашку самиця прикриває 
сухими сосновими голками, частинами листя, мохом тощо. Гене-
рація однорічна. Літає з квітня до кінця червня.

Основні чинники зниження чисельності
На чисельність, в першу чергу, впливає знищення кормових рослин 
та місць гніздування у результаті весняних палів сухої рослинності, 
знищення гнізд під час лісовпорядкувальних робіт, вирубок, 
закладки нових лісових масивів на місці старих знищених лісових 
ділянок. Також важливе значення має високе рекреаційне наванта-
ження в місцях гніздування.

Заходи охорони
На території Харківської області спеціальні заходи охорони не вжи-
вались. Рекомендується проведення інвентаризації виду на тери-
торії області. Створення природних резерватів на усіх збережених 
ділянках, придатних для гніздування.

Джерела інформації
Иванов, 1872; Bramson, 1879; Ярошевский, 1881; Westrich, 1989; 
Romasenko, 1995.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © В. Г. Радченко
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МЕГАХІЛА (БДЖОЛА-ЛИСТОРІЗ) 
ВОСЬМИПОЗНАЧКОВА
Megachile (Megachile) octosignata (Nilander, 1852)
Мегахила (пчела-листорез)  
восьмиотметковая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Мегахіліди — Megachilidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 12–14 мм. Тіло чорне, голова та груди опушені світ-
лими волосками; другий–п’ятий тергуми черевця на боках з білими 
трикутними плямами, шостий тергум у коротких чорно-коричневих 
волосках. Черевна щітка червоного кольору.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширення в Європі простягається на захід до Франції, на схід 
до Нижнього Дону, на північ до Польщі та центру європейської 
частини Росії, на південь до Греції та Італії; також поширений 
на Кавказі та Малій Азії. В Україні трапляється в усіх природно-
кліматичних зонах. У Харківській області відмічений біля с. Черво-
ний Оскіл в Ізюмському районі.

Чисельність
Відомі поодинокі знахідки. Сучасний стан популяцій в області 
не досліджений.

Місця перебування
Трапляється у різних біотопах. В області зареєстрований у заплаві 
річки Оскіл.

Особливості біології
Антофіл. Полілект, віддає перевагу рослинам родин бобові (Faba-
ceae) та айстроцвітні (Asteraceae). Гніздові комірки будує з виріза-
них кусочків листя під камінням та порожнинах у ґрунті. Генерація 
однорічна. Літає в червні-вересні.

Основні чинники зниження чисельності
На чисельність, в першу чергу, впливає знищення кормових рос-
лин та місць гніздування внаслідок весняних випалювань сухої 
рослинності, надмірного випасу свійських тварин, сінокосу та ре-
креації.

Заходи охорони
На території Харківської області спеціальні заходи охорони не вжи-
вались. Рекомендується проведення інвентаризації виду, створення 
природних резерватів на усіх збережених ділянках, придатних для 
гніздування.

Джерела інформації
Bramson, 1879; Romasenko, 1995.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © В. Г. Радченко
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КОЛЕТ НОСАТИЙ
Colletes nasutus Smith, 1859
Коллет носатый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Колетиди — Colletidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Досить великі бджоли, довжина тіла 11–15 мм. Тіло струнке, 
кінець черевця загострений. Голова видовжена, щоки дуже довгі, 
в два рази довші за ширину верхніх щелеп в основі. Тіло чорне, 
опушене жовтуватими волосками. Тергуми черевця на вершинах 
з білими перев’язями. Самець зовні схожий на самицю.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Центральній та Східній Європі, на Балканах, Кавказі, 
у Туреччині, Ірані та Сирії. В Україні трапляється локально в усіх 
природно-кліматичних зонах. В Харківській області відомий з око-
лиць с. Мартова у Печенізькому районі, с. Скрипаї у Зміївському 
районі та с. Кицівка у Чугуївському районі.

Чисельність
Відомі поодинокі знахідки. Сучасний стан популяцій не досліджений.

Місця перебування
Трапляється у залишках піщаних і сухих степів, по боровим терасам.

Особливості біології
Антофіл. Вид тісно пов’язаний з рослинами воловика лікарського 

(Anchusa officinalis) і є важливим запилювачем цієї рослини, 
що широко застосовується у медицині. Гнізда будує у піщаному 
ґрунті. Типовий літній вид, в Україні літає у червні-липні.

Основні чинники зниження чисельності
Основними факторами, що призводять до зниження чисельності, 
є значне скорочення місць, придатних для гніздування та збору 
корму, знищення гнізд під час лісовпорядкувальних робіт, вирубок, 
закладки нових лісових масивів на місті старих знищених лісових 
ділянок. Також важливе значення має високе рекреаційне наванта-
ження в місцях гніздування.

Заходи охорони
На території Харківської області спеціальні заходи охорони не вжи-
вались. Рекомендується проведення інвентаризації виду на території 
області, створення природних резерватів на природних ділянках, 
придатних для гніздування. Окремі популяції колета носатого охо-
роняються на території регіонального природного парку «Пече-
нізьке поле» та у лісовому заказнику місцевого значення «Середньо-
донецький» у Зміївському районі.

Джерела інформації
Осичнюк, 1970; Proshchalykin, Kuhlmann, 2012.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © В. Г. Радченко
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АНТОФОРА РУДУВАТА
Anthophora (Paramegilla) fulvipes Eversmann, 1846
Антофора рыжеватая
Клас Комахи — Insecta 
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Справжні бджоли — Apidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 13–14 мм. Перший тергум черевця повністю у світ-
лих волосках; другий–четвертий тергуми із суцільними світлими 
перев’язями на вершині. У самців бокові частини обличчя повністю 
жовті.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південнопалеарктичний вид, локально поширений від Cицилії 
до Східного Китаю; трапляється на Кавказі, на півночі — до Нижньої 
Волги в Росії. В Україні відомий з Криму, Луганської, Донецької 
областей. В межах Харківської області трапляється у Зміївському 
районі в околицях с. Гайдари та с. Скрипаї.

Чисельність 
У Харківській області відомі поодинокі знахідки. Сучасний стан 
популяції в області не досліджений.

Місця перебування
Справжні та сухі степи.

Особливості біології
Генерація однорічна. На території України трапляється з початку 

червня до кінця серпня. Антофіл, відвідує квітки рослин з багатьох 
родин. Особливості гніздової біології не відомі.

Основні чинники зниження чисельності
На чисельність, в першу чергу, впливає знищення кормових рос-
лин та місць гніздування внаслідок весняних випалювань сухої 
рослинності, надмірного випасу свійських тварин та високого рівня 
рекреаційного навантаження.

Заходи охорони
Проведення інвентаризації на території області. Резервування усіх 
збережених ділянок степу, придатних для гніздування цього виду. 
На території Харківської області охороняється у національному 
природному парку «Гомільшанські ліси».

Джерела інформації
Пономарева, 1966; Мариковская, 1985.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: О. І. Слуцький
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ЕПЕОЛОІДЕС ЦЕКУТІЄНС 
Epeoloides coecutiens (Fabricius, 1775)
Эпеолоидес цекутиенс
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Справжні бджоли — Apidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 8,5–10 мм. Голова і груди чорні. У цього виду добре 
розвинений статевий диморфізм. Самиця має три субмаргінальні 
комірки на передніх крилах; перший–третій тергуми черевця чер-
воні, четвертий–шостий — чорні; перший–четвертий тергуми 
на боках вкриті білими волосками, що прилягають. У самця пе-
редні крила з двома субмаргінальними комірками; черевце жовто-
червоне з чорними плямами; верхні частини тергумів черевця 
вкриті жовтими волосками.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Північна частина Західної Палеарктики: Північна та Центральна 
Європа на схід до Уралу і Північного Казахстану. Лісова та лісо-
степова зони України, Миколаївська, Луганська області та Крим. 
У межах Харківської області зареєстрований у Харкові, Дергачів-
ському, Харківському та Вовчанському районах.

Чисельність
Відомі поодинокі знахідки. Сучасний стан популяцій не досліджений.

Місця перебування
Водно-болотні угіддя по заплавах річок, береги озер, боліт і ставків 

із лучною, лучно-болотною рослинністю. Сирі галявини та пониз-
зя в листяних лісах.

Особливості біології
Вид веде клептопаразитичний спосіб життя. Самиця відкладає 
яйце в комірку бджоли-господаря (бджоли-макропіси Macropis 
fulvipes і M. europaea). Личинка, що відродилась, знищує яйце 
господаря і живиться хлібцем. Як і бджола-господар, епеолоідес 
є оліголектом, тісно пов’язаним із рослинами родин Primulaceae 
(вербозілля Lysimachia spp.) та Lythraceae (плакун Lythrum spp.) 
На території України трапляється з початку червня до середини 
серпня.

Основні чинники зниження чисельності
Різке зменшення площ водно-болотних угідь, луків, де ростуть 
кормові рослини та мешкають бджоли-господарі. На чисельність, 
в першу чергу, впливає знищення кормових рослин та місць гнізду-
вання видів-господарів внаслідок весняних випалювань, надмір-
ного випасу свійських тварин, сінокосу та значного рекреаційного 
навантаження.

Заходи охорони
Рекомендується проведення інвентаризації популяцій виду на тери-
торії області. Резервування усіх збережених ділянок, придатних 
для гніздування видів-господарів цього виду.

Джерела інформації
Ярошевский, 1881; Лебедєв, 1933; Попов, 1958; Осичнюк, 1964; 
Michez, Patiny, 2005.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © О. І. Слуцький
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АМОБАТОІДЕС ЧЕРЕВНИЙ
Ammobatoides abdominalis (Eversmann, 1852)
Аммобатоидес брюшной
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Справжні бджоли — Apidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 11–12 мм. Голова і груди чорні. У самиці черевце 
червоне, п’ятий тергум чорний. Вершинна частина четвертого тер-
гума з густою білою оторочкою із волосків. Самець повністю чорний. 
Тергуми із густими світлими перев’язями.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал охоплює Південну та Центральну Європу, південь європей-
ської частини Росії, Кавказ, Середню Азію, Казахстан та Передню 
Азію. В Україні вид поширений в областях, що розташовані у межах 
лісостепової та степової зон. У Харківській області трапляється 
скрізь — на периферії та у центральній частині.

Чисельність
Невідома. Трапляється поодинокими особинами. Сучасний стан 
популяції не досліджений.

Місця перебування
Мешкає на ділянках справжнього і сухого степу; у агроландшафті — 
по ярах із залишками степової рослинності. Відомі знахідки з полів 
насіннєвої люцерни та еспарцету, де живиться вид-господар.

Особливості біології
Вид веде клептопаразитичний спосіб життя. Самиця відкладає 
яйце в комірку бджоли-господаря, якою є мелітурга булавовуса 
Melitturga clavicornis. Личинка, що відродилась, знищує яйце гос-
подаря і живиться хлібцем. Як і бджола-господар, амобатоїдес 
черевний є оліголектом, пов’язаним із рослинами родини бобові 
(Fabaceae). На території України трапляється з початку червня 
до середини серпня.

Основні чинники зниження чисельності
На чисельність, в першу чергу, впливає знищення кормових рослин 
та місць гніздування виду-господаря внаслідок весняних випалю-
вань, надмірного випасу свійських тварин, сінокосу та високого 
ступеню рекреаційного навантаження. Також суттєво на чисель-
ність вплинуло різке зменшення площ кормових бобових трав, 
на яких живиться вид-господар амобатоїдеса черевного.

Заходи охорони
Охороняється в ентомологічних заказниках області в комплексі 
з іншими комахами-запилювачами. Рекомендується проведення 
інвентаризації виду на території області, резервування усіх збере-
жених ділянок, придатних для гніздування господарів цього виду.

Джерела інформації
Ярошевский, 1881; Попов, 1934; Осичнюк, 1977.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © М. О. Філатов
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АМОБАТЕС ВІРМЕНСЬКИЙ
Ammobates (Ammobates) armeniacus Morawitz, 1876 
Аммобатес армянский
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Справжні бджоли — Apidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 7–8 мм. Тіло чорне, блискуче. Верхні щелепи, пле-
чові бугри, усі членики ніг та черевце — червоні. Лице, передня, 
задня та бокові частини тулуба, вершинні бокові частини тергумів 
вкриті густими сріблясто-білими волосками.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Пониззя Волги та Бєлгородська область Росії, Вірменія, Туреччина. 
В Україні трапляється у Київській, Сумській, Полтавській, Херсон-
ській областях. У межах Харківської області зареєстрований у Змі-
ївському районі.

Чисельність
Відомі поодинокі знахідки. Сучасний стан популяцій не досліджений.

Місця перебування
Ділянки типчаково-ковилового та піщаного степу з мозаїчною трав’я-
нистою рослинністю та нерівним рельєфом, схили балок та яруг.

Особливості біології
Вид, що веде клептопаразитичний спосіб життя. Самиця від-
кладає яйце в стінку комірки бджоли-господаря — бджіл роду 

Tetraloniella. Личинка, що відродилась, дуже рухлива, відразу зни-
щує яйце господаря і живиться хлібцем. На території України тра-
пляється з початку червня до середини серпня.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення кормових рослин та місць гніздування виду-господаря 
внаслідок весняних випалювань сухої рослинності, надмірного 
випасу свійських тварин та високого ступеню рекреаційного 
навантаження.

Заходи охорони
Рекомендується проведення інвентаризації виду на території 
області. Необхідним є резервування усіх збережених ділянок степу, 
придатних для гніздування виду-господаря.

Джерела інформації
Лебедєв, 1933; Попов, 1951; Дугина, Шешурак, 2006; Warncke, 1983.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © М. О. Філатов
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КСИЛОКОПА (БДЖОЛА-ТЕСЛЯР) 
ЗВИЧАЙНА
Xylocopa (Xylocopa) valga Gerstaecker, 1872
Ксилокопа (пчела-плотник) 
обыкновенная
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Справжні бджоли — Apidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 20–30 мм. Тіло повністю чорне з сильним фіолето-
вим виблиском. У самиці задня гомілка ззовні із площадкою, 
повністю вкритою маленькими зубцями. У самця вусики повністю 
чорні, останній членик джгутика вусика прямий. Спинка вкрита 
чорними волосками.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Палеарктичний вид, поширений від Іспанії до Монголії та Китаю. 
В Україні відомий з усіх регіонів за винятком Полісся. В межах 
Харківської області трапляється локально по всій території.

Чисельність
Рідкісний. Відомі поодинокі знахідки. Сучасний стан чисельності 
в області не досліджений.

Місця перебування
Території з деревною рослинністю, де є сухі дерева; населені пункти.

Особливості біології
Антофіл. Відвідує квітки рослин з багатьох родин. Субсоціаль-
ний вид. Гнізда будує в деревині — мертвих деревах, телеграфних 

стовпах, будівлях, коренях багаторічних рослин на схилах і яругах. 
Генерація однорічна, зимує імаго. Літає в квітні-серпні.

Основні чинники зниження чисельності
Чисельність постійно зменшується через скорочення доступних 
місць для гніздування (сухі дерева) внаслідок вирубування та ви-
палювання полезахисних лісосмуг, весняного випалювання сухої 
рослинності.

Заходи охорони
На території Харківської області представлений у національному 
природному парку «Гомільшанські ліси». Необхідним є проведення 
інвентаризації виду на території області, резервування усіх збере-
жених ділянок, придатних для гніздування.

Джерела інформації
Попов, 1947; Малышев, 1963; Радченко, Песенко, 1994; Рад-
ченко та ін., 2009.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © В. Г. Радченко
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КСИЛОКОПА (БДЖОЛА-ТЕСЛЯР) 
ФІОЛЕТОВА
Xylocopa (Xylocopa) violacea (Linnaeus, 1758)
Ксилокопа (пчела-плотник) фиолетовая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Справжні бджоли — Apidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 20–30 мм. Тіло повністю чорне із сильним фіо-
летовим виблиском. У самиці задня гомілка ззовні із гладкою 
площадкою, по краям якої розташовані маленькі зубці. У самця 
два останні членики вусиків червоні, останній членик джгутика 
зігнутий. Передня частина спинки середньогрудей вкрита сірими 
волосками.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Західнопалеарктичний вид, поширений від Іспанії до Середньої 
Азії. В Україні відомий з Криму і локально — з південних регіонів; 
у Харківській області відмічені поодинокі знахідки з півдня.

Чисельність
Відомі поодинокі знахідки. Сучасна чисельність не відома.

Місця перебування
Території з сухою деревною рослинністю; населені пункти.

Особливості біології
Антофіл, полілект — відвідує квітки рослин з багатьох родин. Суб-
соціальний вид. Генерація однорічна, зимує імаго. Гнізда будує 

в деревині (мертвих деревах, телеграфних стовпах, будівлях). 
Літає в квітні-серпні.

Основні чинники зниження чисельності
Чисельність постійно зменшується через скорочення доступних 
місць для гніздування (сухі дерева); внаслідок вирубування та випа-
лювання полезахисних лісосмуг, весняного випалювання сухої 
рослинності. 

Заходи охорони
На території Харківської області охороняється у національному 
природному парку «Гомільшанські ліси». Проведення інвентари-
зації виду на території області, резервування усіх збережених 
ділянок, придатних для гніздування.

Джерела інформації
Иванов, 1872; Белецкий, 1873; Ярошевский, 1881; Попов, 1947; 
Малышев, 1963; Радченко, Песенко, 1994; Радченко та ін., 2009.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © В. Г. Радченко
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ДЖМІЛЬ МОХОВИЙ
Bombus (Bombus) muscorum (Linnaeus, 1758)
Шмель моховой
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Справжні бджоли — Apidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Довжина маток до 24 мм, самців — 17 мм, робочі особини — до 18 мм. 
Основне забарвлення тіла жовте. На спині колір волосків варіює 
від жовтого до рудого. Третій тергум черевця без чорних волосків. 
Щоки майже квадратні, їх довжина у 1,1 рази більша за ширину 
мандибул у місці прикріплення. Крила затемнені.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид поширений по всій Палеарктиці. В Україні відмічений майже 
в усіх областях. У Харківській області локально трапляється 
по всій території.

Чисельність
Відомі нечисленні знахідки по всій території області. Найчастіше 
трапляється по степовим балкам, де відсутній вплив господарської 
діяльності людини — випалювання сухої рослинності, випас свій-
ських тварин, сінокіс. Сучасний стан чисельності не досліджений.

Місця перебування
Схили балок та яруг, узлісся полезахисних лісосмуг та лісів з ба-
гатою ентомофільною рослинністю, лісові галявини, великі парки 
в населених пунктах із незначним рекреаційним навантаженням.

Особливості біології
Антофіл, живиться нектаром та пилком рослин; полілект, відві-
дує квіти рослин багатьох родин. Соціальний вид. Самиці заплід-
нюються самцями восени, після чого йдуть на зимівлю, а навесні 
кожна молода матка самостійно будує гніздо на поверхні землі під 
мохом або сухим листям. За сезон розвивається одне покоління, 
яке складається із декількох виводків робочих особин, після чого 
вирощується репродуктивне потомство. Літає з квітня до вересня.

Основні чинники зниження чисельності
Основним фактором, що призводить до зниження чисельності, 
є значне скорочення місць, придатних для гніздування та збору 
корму. Найважливішу роль у зниженні чисельності джмеля мохового, 
як і інших видів джмелів, відіграють осінні та весняні випалювання 
сухої рослинності по лісосмугах, балках, ярах. Внаслідок випа-
лювання гинуть зимуючі самиці, знищуються весняні нектаро- 
та пилконоси, на яких живляться бджоли. До зниження чисельності 
та зникнення джмеля призводить регулярний сінокіс та випас свій-
ських тварин, які знищують гнізда та кормову базу. На таких тери-
торіях трапляються майже виключно зальотні особини.

Заходи охорони
На території Харківської області спеціальні заходи охорони не вжи-
вались. Окремі популяції зберігаються у національному природному 
парку «Гомільшанські ліси», ландшафтному заказнику місцевого 
значення «Печенізьке поле». Рекомендується проведення інвента-
ризації виду на території області. Резервування усіх збережених 
ділянок, придатних для гніздування виду.

Джерела інформації
Ярошевский, 1881; Скориков, 1922; Радченко, 1989; Радченко, 
Філатов, 2009; Konovalova, 2010.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © В. Г. Радченко
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ДЖМІЛЬ ПАХУЧИЙ
Bombus (Subterraneobombus) fragrans (Pallas, 1771)
Шмель пахучий
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Справжні бджоли — Apidae

Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до Червоної книги України (зникаючий).

Морфологічна характеристика
Найбільший вид джмелів у фауні України: довжина тіла самиці 
28–35 мм. Тіло чорне, опушене жовтими волосками. Мезосома 
у жовтих волосках. Між крилами знаходиться смуга з чорних 
волосків. Краї задніх гомілок, лоб та частина тімені у чорних 
волосках. Крила сильно затемнені. Самець зовні схожий на самицю, 
стрункіший і менший за неї.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид поширений у степовій зоні центральної частини Палеарктики. 
В Україні трапляється у степовій зоні. У Харківській області 
локально відмічався в південних та східних районах області 
та околицях Харкова.

Чисельність
Зникаючий вид. Останні документовані знахідки з території області 
датовані 20-ми роками XX століття. Сучасний стан чисельності 
не досліджений.

Місця перебування
Справжні степи, схили балок та яруг, перелоги з колоніями ховрахів.

Особливості біології
Антофіл, живиться нектаром та пилком рослин; полілект, відвідує 
квіти рослин багатьох родин. Соціальний вид. Самиці заплідню-
ються самцями восени, після чого йдуть на зимівлю, а навесні кожна 
молода матка самостійно будує гніздо у кинутих норах ховрахів. 
За сезон розвивається одне покоління, яке складається із декількох 
виводків робочих особин, після чого вирощується репродуктивне 
потомство. Літає з квітня до вересня.

Основні чинники зниження чисельності
Основним фактором, що призводить до зниження чисельності, 
є значне скорочення місць, придатних для гніздування та збору 
корму. Найважливішу роль у зниженні чисельності відіграє зник-
нення з території України і всієї Європи ховрахів, у норах яких 
самиці будують свої гнізда.

Заходи охорони
На території Харківської області спеціальні заходи охорони не вжи-
вались. Рекомендується проведення інвентаризації та резерву-
вання усіх існуючих колоній ховрахів на території області як місць 
потенційного знаходження джмеля пахучого.

Джерела інформації
Ярошевский, 1881; Скориков, 1922; Малышев, 1963; Гринфельд, 1978; 
Радченко, 1989, 2009; Konovalova, 2010.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © В. Г. Радченко
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ДЖМІЛЬ ГЛИНИСТИЙ
Bombus (Megabombus) argillaceus Smith, 1854
Шмель глинистый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Справжні бджоли — Apidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 23–25 мм, самець менший від самиці, довжина тіла 
робочих особини — до 16 мм. Тіло чорне, опушене чорними 
волосками. Мезосома зверху в жовтих волосках. Між крилами зна-
ходиться смуга з чорних волосків, яка набагато вужча за жовту 
на передній частині мезосоми. Крила сильно затемнені. Другий 
тергум метасоми у самців у жовтих волосках, п’ятий і шостий — 
в білих. Робочі особини схожі на самців.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид поширений у центральній частині Палеарктики. В Україні від-
мічений майже у всіх областях. У Харківській області локально 
трапляється по всій території.

Чисельність
Відомі нечисленні знахідки по всій території області. Найчастіше 
трапляється по степовим балкам, де відсутній вплив господарської 
діяльності людини — випалювання сухої рослинності, випас свій-
ських тварин, сінокосіння. Сучасний стан чисельності не дослі-
джений.

Місця перебування
Схили балок та яруг, узлісся полезахисних лісосмуг та лісів з ба-
гатою ентомофільною рослинністю, лісові галявини, великі парки 
в населених пунктах із незначним рекреаційним навантаженням.

Особливості біології
Антофіл, живиться нектаром та пилком рослин; полілект, відві-
дує квіти рослин багатьох родин. Соціальний вид. Самиці заплід-
нюються самцями восени, після чого йдуть на зимівлю, а навесні 
кожна молода матка самостійно будує гніздо на поверхні землі під 
мохом або сухим листям, у норах гризунів. За сезон розвивається 
одне покоління, яке складається із декількох виводків робочих 
особин, після чого вирощується репродуктивне потомство. Літає 
з квітня до вересня.

Основні чинники зниження чисельності
Основним фактором, що призводить до зниження чисельності, 
є значне скорочення місць, придатних для гніздування та збору 
корму. Найважливішу роль у зниженні чисельності, як і інших 
видів джмелів, відіграють осінні та весняні випалювання сухої 
рослинності по лісосмугах, балках, ярах. Внаслідок випалювання 
знищуються зимуючі самиці, гинуть весняні квітучі рослини — 
нектаро- та пилконоси, на яких живляться бджоли. До зниження 
чисельності та зникнення джмеля призводить регулярне сіноко-
сіння та випас свійських тварин, які знищують гнізда й кормову 
базу. На таких територіях трапляються майже виключно зальотні 
особини.

Заходи охорони
На території Харківської області спеціальні заходи охорони не вжи-
вались. Окремі популяції зберігаються у національному природ-
ному парку «Гомільшанські ліси», ландшафтному заказнику міс-
цевого значення «Печенізьке поле». Рекомендується проведення 
інвентаризації виду на території області. Резервування усіх при-
родних ділянок, придатних для гніздування.

Джерела інформації
Ярошевский, 1881; Скориков, 1922; Радченко, 1989, 2009; Kono-
valova, 2010.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © В. Г. Радченко
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ДЖМІЛЬ ВІРМЕНСЬКИЙ
Bombus (Thoracobombus) armeniacus  
Radoszkowski, 1877
Шмель армянский
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Справжні бджоли — Apidae

Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до Червоної книги України (зникаючий).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 22–25 мм. Самець та робочі особини менші від самиці. 
Тіло чорне, опушене світлими волосками. Голова повністю вкрита 
чорними волосками. Мезосома зверху у світло-жовтих волосках. 
Між крилами знаходиться широка смуга із чорних волосків, яка 
не виходить за межі крилових кришечок. Черевце також у світлих 
волосках: основи тергумів у жовтуватих волосках, вершинні частини 
дещо світліші. Шостий тергум повністю вкритий чорними волос-
ками. Краї задніх гомілок у чорних волосках. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид поширений від півдня Литви до півдня Західного Сибіру. 
Південна межа розповсюдження проходить через Малу Азію, 
Памір та Тянь-Шань. В Україні знайдений у Тернопільській, 
Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, 
Херсонській, Сумській, Донецькій областях та у Криму. У Харків-
ській області останні знахідки датовані 20-ми роками XX століття.

Чисельність
Невідома. В більшості вказаних точок в Україні зареєстровані 
поодинокі знахідки. Сучасний стан не досліджений.

Місця перебування
Залишки справжніх степів, схили балок та яруг, узлісся полезахисних 
лісосмуг та лісів з багатою ентомофільною рослинністю. На по-
чатку ХХІ століття був відмічений у Полтавській області на полях 
із червоною конюшиною.

Особливості біології
Антофіл, живиться нектаром та пилком рослин; полілект, відві-
дує квіти багатьох родин рослин. Соціальний вид. Самиці заплід-
нюються самцями восени, після чого йдуть на зимівлю, а навесні 
кожна молода матка самостійно будує гніздо. За сезон розвивається 
одне покоління, яке складається з декількох виводків робочих осо-
бин, після чого вирощується репродуктивне потомство. Літає 
з квітня до вересня.

Основні чинники зниження чисельності
Основним фактором, що призводить до зниження чисельності, 
є значне скорочення місць, придатних для гніздування та збору 
корму. Найважливішу роль у зниженні чисельності, як і інших 
видів джмелів, відіграють осінні та весняні випалювання сухої 
рослинності по лісосмугах, балках, ярах. Внаслідок випалювань 
гинуть зимуючі самиці, знищуються весняні квітучі рослини — 
нектаро- та пилконоси, на яких живляться бджоли. До зниження 
чисельності та зникнення джмеля призводить регулярне сіноко-
сіння та випас свійських тварин, які знищують гнізда та кормову 
базу. На таких територіях трапляються майже виключно зальотні 
особини.

Заходи охорони
Рекомендується проведення інвентаризації популяцій виду на те-
риторії області. Резервування усіх збережених ділянок, придатних 
для гніздування.

Джерела інформації
Ярошевский, 1881; Скориков, 1922; Радченко, 1989, 2009; Ефре-
мова, 2002; Konovalova, 2010.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © В. Г. Радченко
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ДЖМІЛЬ ЯСКРАВИЙ
Bombus (Thoracobombus) pomorum Panzer, 1805
Шмель яркий
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Справжні бджоли — Apidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 22–25 мм. Колір тіла мінливий. Мезосома може бути 
як повністю чорна, так і світла, з чорною широкою смугою між 
крилами. У самиць, самців та робочих особин метасома, починаючи 
з третього тергума, у рудих волосках. Верхні краї бокових вічок 
перебувають на рівні або вище верхнього краю складних очей. 
Довжина щок у 1,3 рази більша за ширину основи мандибул.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Західнопалеарктичний вид, поширений у Європі від Англії та Фран-
ції на заході до Південного Уралу на сході, від Скандинавії на пів-
ночі до Туреччини на півдні. Відомі знахідки у Середній Азії. Від 
Скандинавії на півночі до Туреччини на півдні. В Україні відомий 
зі Львівської області, Поділля, Сумської, Чернігівської, Дніпропе-
тровської, Полтавської, Донецької областей та Криму. У Харків-
ській області знайдений в околицях Харкова та с. Велика Рогань 
у Харківському районі.

Чисельність
Невідома. В більшості вказаних точок в Україні зареєстровані 
поодинокі знахідки. Сучасний стан чисельності не досліджений.

Місця перебування
Залишки справжніх степів, схили балок та яруг, узлісся полезахисних 
лісосмуг та лісів з багатою ентомофільною рослинністю.

Особливості біології
Антофіл, живиться нектаром та пилком рослин; полілект, відві-
дує квіти рослин багатьох родин. Соціальний вид. Самиці заплід-
нюються самцями восени, після чого йдуть на зимівлю, а навесні 
кожна молода матка самостійно будує гніздо. За сезон розвивається 
одне покоління, яке складається із декількох виводків робочих 
особин, після чого вирощується репродуктивне потомство. Літає 
з квітня до вересня.

Основні чинники зниження чисельності
Значне скорочення місць, придатних для гніздування та збору 
корму. Найважливішу роль в зниженні чисельності, як і інших 
видів джмелів, відіграють осінні та весняні випалювання сухої 
рослинності по лісосмугах, балках, ярах. Внаслідок випалювань 
знищуються зимуючи самиці, гинуть весняні квітучі рослини — 
нектаро- та пилконоси, на яких живляться бджоли. До зниження 
чисельності та зникнення джмеля призводить регулярне сіноко-
сіння та випас свійських тварин, які знищують гнізда та кормову 
базу. На таких територіях трапляються майже виключно зальотні 
особини.

Заходи охорони
На території Харківської області спеціальні заходи охорони не вжи-
вались. Рекомендується проведення інвентаризації виду на території 
області. Резервування усіх збережених ділянок, придатних для 
гніздування цього виду.

Джерела інформації
Скориков, 1922; Радченко, 1989, 2009; Ефремова, 2002; Konova-
lova, 2010.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов 
Фото: © В. Г. Радченко
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ДЖМІЛЬ ЛЕЗУС
Bombus (Thoracobombus) laesus Morawitz, 1875
Шмель лезус
Клас Комахи — Insecta 
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera 
Родина Справжні бджоли — Apidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла самиць 16–18 мм, самців — до 16 мм. Опушення 
тіла майже повністю світле, жовте. Мезосома зверху ледве темніша, 
рудувата. Шостий тергум метасоми вкритий чорним коротким 
опушенням. Щоки дуже короткі, в 1,1 рази менші за ширину ман-
дибул в основі.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Західній та Центральній Палеарктиці. В Україні 
відомий зі Львівської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Пол-
тавської, Одеської, Херсонської, Донецької областей та Криму. 
У Харківській області знайдений в степових районах — Зміївському, 
Нововодолазькому, Ізюмському та Харківському.

Чисельність
Невідома. В більшості вказаних точок в області зареєстровані 
поодинокі знахідки. Сучасний стан не досліджений.

Місця перебування
Залишки справжніх степів, схили балок та яруг, узлісся полеза-
хисних лісосмуг та лісів з багатою ентомофільною рослинністю.

Особливості біології
Антофіл, живиться нектаром та пилком рослин; полілект, відві-
дує квіти багатьох родин рослин. Соціальний вид. Самиці заплід-
нюються самцями восени, після чого йдуть на зимівлю, а навесні 
кожна молода матка самостійно будує гніздо. За сезон розвивається 
одне покоління, яке складається із декількох виводків робочих 
особин, після чого вирощується репродуктивне потомство. Літає 
з квітня до вересня.

Основні чинники зниження чисельності
Скорочення місць, придатних для гніздування та збору корму. Най-
важливішу роль у зниженні чисельності, як і інших видів джмелів, 
відіграють осінні та весняні випалювання сухої рослинності по лісо-
смугах, балках, ярах. Під час випалювань гинуть зимуючі самиці, 
знищуються весняні квітучі рослини — нектаро- та пилконоси, 
на яких живляться бджоли. До зниження чисельності та зникнення 
джмеля призводить регулярний сінокіс та випас свійських тварин, 
які знищують гнізда та кормову базу.

Заходи охорони
Рекомендується проведення інвентаризації виду на території області. 
Резервування усіх збережених ділянок, придатних для гніздування 
виду.

Джерела інформації
Скориков, 1922; Радченко, 1989, 2009; Ефремова, 2002; Konova-
lova, 2010.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © В. Г. Радченко
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ДЖМІЛЬ ЧЕРВОНУВАТИЙ
Bombus (Megabombus) ruderatus (Fabricius, 1775)
Шмель красноватый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Справжні бджоли — Apidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 22–23 мм. Наличник опушений чорними волосками. 
Щоки довгі, майже в 2 рази більші за ширину мандибул у місці 
їх прикріплення. Мезосома зверху у жовтих волосках. Між крилами 
знаходиться смуга із чорних волосків, яка майже у 2 рази ширша 
жовтої смуги на щитику і трохи більша перев’язі із жовтих во-
лосків на передній частині спинки. Перший та основа другого тергумів 
метасоми у жовтому опушенні. Більша частина другого та третього 
тергумів — чорні. Вершини третього, четвертого, п’ятого тергу-
мів — білі. Шостий тергум — чорний. Самець дещо менший, колір 
такий, як у самиці.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид поширений на території Давнього Середземномор’я. В Укра-
їні локально трапляється майже по всій території: від західних 
і північних областей — до Донецької області і Криму. У Харківській 
області відомий з Нововодолазького, Чугуївського та Зміївського 
районів.

Чисельність
Нечисленні знахідки по всій території області. Найчастіше трапля-

ється по степових балках, де відсутній вплив господарської діяль-
ності людини — випалювання сухої рослинності, випас свійських 
тварин, сінокосіння. Сучасний стан чисельності не досліджений.

Місця перебування
Схили балок та яруг, узлісся полезахисних лісосмуг та лісів з бага-
тою ентомофільною рослинністю.

Особливості біології
Антофіл, живиться нектаром та пилком рослин; полілект, відві-
дує квіти рослин багатьох родин. Соціальний вид. Самиці заплід-
нюються самцями восени, після чого йдуть на зимівлю, а навесні 
кожна молода матка самостійно будує гніздо на поверхні землі під 
мохом або сухим листям та у норах гризунів. За сезон розвивається 
одне покоління, яке складається із декількох виводків робочих 
особин, після чого вирощується репродуктивне потомство. Літає 
з квітня до вересня.

Основні чинники зниження чисельності
Основним чинником, що призводить до зниження чисельності, 
є значне скорочення місць, придатних для гніздування та збору 
корму. Найважливішу роль у зниженні чисельності, як і інших 
видів джмелів, відіграють осінні та весняні випалювання сухої 
рослинності по лісосмугах, балках, ярах, внаслідок чого гинуть 
зимуючі самиці, знищуються весняні квітучі рослини — нектаро- 
та пилконоси, на яких живляться бджоли. До зниження чисельності 
та зникнення джмеля призводить регулярне сінокосіння та випас 
свійських тварин, які знищують гнізда та кормову базу.

Заходи охорони
На території Харківської області спеціальні заходи охорони не вжи-
вались. Рекомендується проведення інвентаризації виду на терито-
рії області. Резервування усіх збережених ділянок, придатних для 
гніздування цього виду.

Джерела інформації
Скориков, 1922; Радченко, 1989, 2009; Konovalova, 2010.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © В. Г. Радченко
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ДЖМІЛЬ ОПЕРЕЗАНИЙ
Bombus (Thoracobombus) zonatus Smith, 1854
Шмель опоясанный
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Справжні бджоли — Apidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла самиць до 25 мм, самців — до 18 мм. Дуже мінливий 
вид. У підвиду B. zonatus zonatus голова, середня та задня частина 
грудей, майже весь перший, четвертий, п’ятий та шостий тергуми 
у чорному опушенні, решта поверхні тіла у жовтому опушенні. 
B. zonatus apicalis майже повністю жовтий, чорна лише смуга між 
крилами та останні два тергуми метасоми.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Палеарктичний вид. Ареал співпадає з межами сучасних і минулих 
степових зон. Поширений в Європі та Північній Азії, крім Китаю. 
В Україні відомий з Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, 
Херсонської, Донецької, Луганської областей та Криму. У Харків-
ській області знайдений в степових балках Дворічанського району.

Чисельність
Невідома. В області зареєстровані поодинокі знахідки. Сучасний 
стан чисельності не досліджений.

Місця перебування
Залишки справжніх степів, схили балок та яруг з багатою ентомо-
фільною рослинністю.

Особливості біології
Антофіл, живиться нектаром та пилком рослин; полілект, відвідує 
квіти рослин багатьох родин. Соціальний вид. Самиці заплідню-
ються самцями восени, після чого йдуть на зимівлю, а навесні 
кожна молода матка самостійно будує гніздо. За сезон розвивається 
одне покоління, яке складається із декількох виводків робочих 
особин, після чого вирощується репродуктивне потомство. Літає 
з квітня до вересня.

Основні чинники зниження чисельності
Основним чинником, що призводить до зниження чисельності, 
є значне скорочення місць, придатних для гніздування та збору 
корму. Найважливішу роль у зниженні чисельності, як і інших 
видів джмелів, відіграють осінні та весняні випалювання сухої 
рослинності по балках, ярах, внаслідок чого гинуть зимуючі самиці, 
знищуються весняні квітучі рослини — нектаро- та пилконоси, 
на яких живляться бджоли. До зниження чисельності та зникнення 
джмеля призводить регулярне сінокосіння та випас свійських тва-
рин, які знищують гнізда та кормову базу.

Заходи охорони
На території Харківської області спеціальні заходи охорони не вжи-
вались. Охороняється у Дворічанському національному природному 
парку. Рекомендується проведення інвентаризації виду на терито-
рії області та резервування усіх збережених ділянок, придатних 
для гніздування.

Джерела інформації
Осичнюк, 1969; Панфилов, 1978; Радченко, 1989; Ефремова, 2002; 
Радченко та ін., 2009; Konovalova, 2010.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © В. Г. Радченко
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ДЖМІЛЬ КАЛЛУМА  
ПЛАСТИНЧАСТОЗУБИЙ 
Bombus (Cullumanobombus) cullumanus serrisquama 
Morawitz, 1888
Шмель Каллума пластинчатозубый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera
Родина Справжні бджоли — Apidae

Природоохоронний статус
Можливо, регіонально зниклий.

Морфологічна характеристика
Доросла особина має довжину тіла 22–30 мм. Основне забарвлення 
тіла жовте. На спині між крилами знаходиться смуга із чорних 
волосків. Лоб у чорних волосках. Опушення першого і другого 
тергумів черевця таке саме, як грудей — жовте. Третій тергум 
повністю чорний. Останні три сегменти черевця помаранчеві. Зби-
ральний кошик на задніх кінцівках чорного кольору.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений в Палеарктиці — від Англії та Іспанії на заході, до Сибіру 
та Середньої Азії на сході, на південь — до Ірану та Афганістану, 
на північ — до Швеції. На півдні трапляється переважно у гірських 
районах. Підвид Bombus cullumanus serrisquama відомий зі степо-
вих районів Центральної та Східної Європи, Кавказу та Туреччини. 
У Харківській області відомі знахідки з околиць Харкова, с. Іванівка 
Чугуївського району та с. Стулепівка Нововодолазького району.

Чисельність
Відомі поодинокі знахідки. Останні відомості про цей вид з тери-
торії області датовані 1982–1985 роками та 2001 роком. Сучасний 
стан популяцій не досліджений.

Місця перебування
Всі знахідки виду на території області були зроблені на перелого-
вих ділянках, схилах балок з колоніями ховрахів.

Особливості біології
Антофіл, живиться нектаром та пилком рослин; полілект, відві дує 
квіти рослин багатьох родин. Надає перевагу рослинам родини 
бобові. Соціальний вид. Самиці запліднюються самцями восени, 
після чого йдуть на зимівлю, а навесні кожна молода матка само-
стійно будує гніздо у кинутих норах ховрахів. Особливості гнізду-
вання цього виду спеціально не вивчалися. За сезон розвивається 
одне покоління, яке складається із декількох виводків робочих 
особин, після чого вирощується репродуктивне потомство. Літає 
з квітня до вересня.

Основні чинники зниження чисельності
Основним чинником, що призводить до зниження чисельності, 
є значне скорочення місць, придатних для гніздування та збору 
корму, в першу чергу — колоній ховрахів, з норами яких тісно 
пов’язаний цей вид.

Заходи охорони
На території Харківської області спеціальні заходи охорони не вжи-
вались. Рекомендується проведення інвентаризації виду, резерву-
вання усіх збережених ділянок, придатних для гніздування.

Джерела інформації
Скориков, 1922; Панфилов, 1957; Радченко, 1989; Konovalova, 2010.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © В. Г. Радченко
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ДЖМІЛЬ ВЕТЕРАНУС
Bombus (Thoracobombus) veteranus (Fabricius, 1793)
Шмель ветеранус
Клас Комахи — Insecta 
Ряд Перетинчастокрилі — Hymenoptera 
Родина Справжні бджоли — Apidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла самця 11–16 мм, самиці — 16–20 мм. На спині між 
крилами знаходиться велика пляма із темних волосків, передній 
край якої нечіткий. Боки грудей вкриті світлим опушенням. Лоб 
вкритий світлими волосками. Основа другого–п’ятого тергумів че-
ревця переважно у світлих волосках із незначною домішкою чорних.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Північній та Центральній Європі, Прибалтиці, лісовій 
зоні європейської частини Росії. В Україні трапляється в лісовій 
та лісостеповій зонах. У Харківській області відомі знахідки з Хар-
ківського (с. Велика Рогань, с. Буди) та Зміївського (с. Скрипаї, 
с. Гайдари) районів.

Чисельність
Відомі поодинокі знахідки. Сучасний стан популяцій в області 
не досліджений.

Місця перебування
Усі знахідки виду на території області були зроблені на галявинах 
листяних лісів або узліссях. Виняток становлять особини з ден-
дропарку Харківського національного аграрного університету 

імені В. В. Докучаєва (поблизу с. Велика Рогань), де джмелі були 
зібрані на квітах декоративних рослин.

Особливості біології
Антофіл, живиться нектаром та пилком рослин; полілект, відві-
дує квіти рослин багатьох родин. Соціальний вид. Самиці заплід-
нюються самцями восени, після чого йдуть на зимівлю, а навесні 
кожна молода матка самостійно будує гніздо на поверхні землі або 
в ґрунті, у норах гризунів. Особливості гніздування цього виду 
спеціально не вивчалися. За сезон розвивається одне покоління, 
яке складається із декількох виводків робочих особин, після чого 
вирощується репродуктивне потомство. Літає з квітня до вересня.

Основні чинники зниження чисельності
Значне скорочення місць, придатних для гніздування та збору корму, 
знищення гнізд під час лісовпорядкувальних робіт — вирубок, 
закладки нових лісових масивів на місці старих знищених лісових 
ділянок. Також важливе значення має високе рекреаційне наванта-
ження у заплавних лісових ділянках сіл Гайдари та Скрипаї.

Заходи охорони
Охороняється у національному природному парку «Гомільшанські 
ліси». Рекомендується проведення інвентаризації виду на терито-
рії області та резервування усіх збережених ділянок, придатних 
для гніздування.

Джерела інформації
Скориков, 1922; Konovalova, 2010.

Автори: В. Г. Радченко, М. О. Філатов
Фото: © О. І. Слуцький
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КЛІТЕЛЯРІЯ ЧЕПРАЧНА
Clitellaria ephippium (Fabricius, 1775)
Клителлярия чепрачная
Клас Комахи — Insecta
Ряд Двокрилі — Diptera
Родина Львинки — Stratiomyidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Тіло чорне, кремезне, завдовжки 10–13 мм. Середньоспинка у яскра-
вому червоному опушенні, по боках над основами крил є шипопо-
дібні вирости. Крила коричнево-чорні.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європейський (єдиний у Європі вид роду), неморальний (лісо-
вий), тяжіє до південних регіонів, на півночі рідкісний. По всьому 
ареалу трапляється поодиноко. У Харківській області відомий 
у дібровах околиць Харкова (залізнична станція Сортувальна), 
Вовчанського та Зміївського районів.

Чисельність
Рідкісний вид, реєструються поодинокі особини.

Місця перебування
На галявинах та лісосіках дібров.

Особливості біології
Самиці відкладають яйця в гнізда мурах Lasius fuliginosus, переважно 
в галереї. Личинки розвиваються дуже повільно — протягом 3–4 
років. Дорослі личинки можуть кидати мурашник і знаходитися 

у лісових ґрунтах біля коренів дерев та на ділянках, багатих детри-
том. Мухи літають у травні-червні на лісових галявинах.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення умов розвитку личинок внаслідок деградації дібров 
з природних та антропогенних причин.

Заходи охорони
Збереження старих дубових лісів; створення природних резерватів 
у місцях знаходження виду.

Джерела інформації
Нарчук, 1969; Rozkosny, 1983; Нарчук, Березовский, 1997.

Автор: І. П. Леженіна
Фото: © Б. М. Лобода
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КТИР ШЕРШНЕПОДІБНИЙ
Alilus crabraniformis (Linnaeus, 1758)
Ктырь шершневидный
Клас Комахи — Insecta
Ряд Двокрилі — Diptera
Родина Ктирі — Asilidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Великі (довжина тіла 19–28 мм) яскраво забарвлені довгасті мухи. 
Черевце різко двокольорове: основна половина чорна, верхівко-
ва — у золотисто-жовтому пилку. Ноги червонувато-жовті, іноді 
стегна червонувато-бурі. Крила жовті з буруватим заднім краєм.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Більша частина Західної та Центральної Європи, Росія (північний 
захід, південний схід європейської частини, Північний Кавказ). 
В Україні — Лісостеп (Сумська область) та зрідка Степ (Донецька, 
Луганська та Одеська області). У Харківській області відомий 
з Харківського, Чугуївського та Дергачівського районів.

Чисельність
Рідкісний вид, реєструються поодинокі особини.

Місця перебування
Піщаний степ уздовж заплави річки, ліси (часто соснові) та луки 
в заплавах.

Особливості біології
Імаго з’являються у другій половині літа. Літають у серпні-вересні. 

Дає одну генерацію на рік. Личинки розвиваються у піщаному 
ґрунті. Характер живлення: дорослі мухи полюють удень на ли-
чинок та дорослих саранових, двокрилих і жуків. Личинки також 
є хижаками.

Основні чинники зниження чисельності
Сучасних даних про чисельність немає. Вірогідно зменшення чи-
сельності спостерігалося через розорювання лук та узлісь, засто-
сування пестицидів.

Заходи охорони
Збереження ділянок піщаного степу; створення природних резер-
ватів; запобігання забрудненню ґрунтів.

Джерела інформації
Рихтер, 1969; Єрмоленко, Лобко, 1994; Дузь и др., 2005; Єрмо-
ленко, 2009.

Автор: І. П. Леженіна
Фото: © Є. О. Каролінський
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КАЛЛІПРОБОЛА ПРЕГАРНА
Calliprobola speciosa Rossi, 1790
Каллипробола прекрасная
Клас Комахи — Insecta
Ряд Двокрилі — Diptera
Родина Дзюрчалки — Syrphidae

Природоохоронний статус
Вразливий.

Морфологічна характеристика 
Відносно великі мухи, довжина тіла 13–15 мм. Груди чорні, середньо-
спинка та щиток металево-зелені, блискучі. Черевце золотисто-зеле-
не, металево блискуче, з вузькими оксамитово-чорними перев’язями. 
Крила у верхній половині жовтуваті, на верхівці затемнені.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європейсько-сибірський вид. Ареал охоплює Центральну та Пів-
денно-Східну Європу, Забайкалля, Південний Сибір. У Харків-
ській області популяція виду зберігається у дубовому лісі околиць 
Харкова (залізнична станція Сортувальна), один екземпляр спій-
маний у Харківському районі біля учбового містечка Харківського 
національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва.

Чисельність
Дуже рідкісний локальний вид.

Місця перебування
Дубові ліси, в яких зберігаються старі дуплясті дерева.

Особливості біології
Дорослі мухи літають у травні-червні. Трапляються на лісових 

галявинах, узліссях, де відвідують квіти зонтичних та ін. Личинки 
розвиваються в гниючій деревині листяних дерев, переважно буку, 
за способом живлення є сапро-ксилофагами.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення умов розвитку личинок внаслідок деградації дібров 
з природних та антропогенних причин, в тому числі через вида-
лення старих дуплястих дерев.

Заходи охорони
Збереження старих дуплистих дерев. Створення природних резер-
ватів.

Джерела інформації
Штакельберг, 1970; Леженина, 1984; Peck, 1988; Мутин, Барка-
лов, 1999.

Автор: І. П. Леженіна
Фото: © Б. М. Лобода
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ПЕЛЕКОЦЕРА ШИРОКОЛОБА
Pelecocera latifrons Loew, 1856
Пелекоцера широколобая
Клас Комахи — Insecta
Ряд Двокрилі — Diptera
Родина Дзюрчалки — Syrphidae

Природоохоронний статус
Рідкісний вид. Занесений до Червоної книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика 
Невеликі блискучі голі чорні мухи, довжина тіла 7–8 мм. Харак-
терною ознакою є великий неправильно трикутний третій членик 
вусиків із потовщеною паличкоподібною аристою (придатком 
третього членика) на верхівці. Вид з добре розвиненим статевим 
диморфізмом — самиця чорна, у самця на черевці присутні великі 
жовті плями.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Західноєвразійський вузькосуббореальний (степовий) вид. Тра-
пляється у Західній Європі, Україні, Росії (Воронезька область, 
Нижнє Поволжя) та на Близькому Сході (Ліван). В Україні — 
на Лівобережжі, де тяжіє до степової зони. У Донецькій області 
відомий із заповідника «Хомутівський степ», Слов’янського ра-
йону, Великоанадольського лісу та Донецького ботанічного саду 
НАН України. У Харківський області трапляється у регіональному 
ландшафтному парку «Печенізьке поле», Харківському і Вовчан-
ському районах та у Харкові.

Чисельність
Дуже локальний степовий вид, в місцях перебування може бути 

доволі звичайним. Стабільна популяція мешкає у степовому запо-
віднику «Хомутівський степ». В останні десять років реєструється 
поза територією степових заповідників. Ймовірно, для виду харак-
терні циклічні коливання чисельності.

Місця перебування
Трав’яниста рослинність степових ділянок, остепнених узлісь, 
галявини широколистяних лісів, трав’яниста рослинність парків, 
газонів. 

Особливості біології
Ранньовесняний вид, дорослі мухи літають з кінця березня до по-
чатку травня. Імаго тримаються у травостої, навесні живляться на 
квітках пшінки (Ficaria sp.) та інших ранньовесняних рослин, ха-
рактерним є також запилення терену степового (Prunus stepposa). 
Біологія личинок невідома.

Основні чинники зниження чисельності
Зниження чисельності відбувається через зникнення цілинних сте-
пів. Ймовірно, циклічні коливання чисельності можуть бути при-
чиною зникнення виду з певних територій при настанні несприят-
ливих умов існування.

Заходи охорони
Мешкає у регіональному ландшафтному природному парку «Пе-
ченізьке поле». Для підвищення ефективності охорони необхідно 
створення мережі степових територій, що особливо охороняються.

Джерела інформації
Леженина, 1984, 1987, 1992; Скуфьин, Булли, 1987; Кузнецов, 1989; 
Попов, 1994, 2009; Speight, 2007.

Автор: І. П. Леженіна
Фото: © Б. М. Лобода
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ЗУБАРИК ЧОРНОЛАПИЙ
Merodon nigritarsis Róndani, 1845
Зубарик чернолапый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Двокрилі — Diptera
Родина Дзюрчалки — Syrphidae

Природоохоронний статус 
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика 
Великі, добре опушені коренасті мухи з довжиною тіла 10–13 мм, 
зі смугастим черевцем; задні стегна потовщені, знизу у верхівковій 
частині з добре розвиненим зубцем трикутної форми. Вид добре 
відрізняється від близьких видів роду роз’єднаними смугами 
на кінці черевця та темним забарвленням задніх лапок.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Західно-євразійський (європейсько-малоазійсько-кавказький) пів-
денний суббореально-субтропічний вид, широко розповсюджений 
у Європі. В Україні достовірно відомий з Донецької та Харківської 
областей і Криму, але за межами заповідників майже не трапляється. 
Раніше під назвою M. spinipes в літературі наводили як мінімум 
два різні види, а саме: M. nigritarsis і M. avidus. У Харківській об-
ласті відомі 2 екземпляри самців з регіонального ландшафтного 
парку «Печенізьке поле» у Печенізькому районі.

Чисельність
Дуже локальний степовий вид. У деяких заповідниках чисельність 
виду може бути досить високою (природний заповідник «Кам’яні 
могили», Карадазький природний заповідник).

Місця перебування
Степові та остепнені ділянки.

Особливості біології
Степовий мезофіл. Імаго у природному заповіднику «Кам’яні 
могили» живляться на молочаї Сегієрова (Euphorbia seguierana). 
Личинки — облігатні фітофаги в цибулинах роду гіацинтік Hya
cin thaella. Для розвитку однієї личинки достатньо однієї цибули-
ни. Личинки I віку в лабораторних умовах заселяють і живляться 
цибулинами леопольдії чубкуватої (Leopoldia comosa) та рястки 
понтичної (Ornithogalum ponticum). Вид дає одне покоління на рік, 
парування відбувається у середині червня. Самиці відкладають 
яйця у землю. Личинки I віку проникають до цибулин гіацінтіку 
Палласа (H. pallasiana) через стебловий отвір і потім, живлячись, 
формують всередині цибулини камеру. Личинка III (останньо-
го) віку формує майже вертикальний хід під поверхнею ґрунту, 
у якому, ймовірно, зимує. Заляльковування відбувається весною. 
У самців, як і в інших видах роду Merodon, добре виражена тери-
торіальна поведінка.

Основні чинники зниження чисельності
Деградація степів внаслідок розорювання; занадто мала терито-
рія степових заповідників, не об’єднаних у мережу, завдяки чому 
утворюється острівна фауна, представлена локальним популяціями.

Заходи охорони 
Мешкає у регіональному ландшафтному парку «Печенізьке поле». 
Для підвищення ефективності охорони необхідне створення мережі 
степових територій, що особливо охороняються.

Джерела інформації
Hurkmans, 1993; Попов, 1994, 1998, 2003; Степаненко, Попов, 1997; 
Леженина, 1998; Попов и др., 2002; Speight, 2007.

Автори: І. П. Леженіна, Г. В. Попов
Фото: © О. В. Мартинов
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ЗУБАРИК КАРЛИКОВИЙ
Merodon nanus Sack, 1931
Зубарик карликовый
Клас Комахи — Insecta
Ряд Двокрилі — Diptera
Родина Дзюрчалки — Syrphidae

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика 
Невеликий, завдовжки 5–8 мм; черевце коротке, овальне, серед-
ньоспинка без світлих смуг, на черевці відсутні світлі перев’язі. 
Бронзово-чорний, опушення середньоспинки жовте, черевця — 
сріблясте, рідше жовтувате. Більш довгі волоски на третьому 
тергіті утворюють півмісячні плями. Задні стегна потовщені, 
знизу у верхівковій частині з добре розвиненим зубцем трикут-
ної форми.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Середземноморський вид, поширений в Європі: країни колишньої 
Югославії, Болгарія; на Кавказі (Грузія, Вірменія); в Азії: Туреч-
чина, Іран, Ірак. В Україні відомий з Луганської області (природ-
ний заповідник «Стрільцівський степ») та Харківської області, 
де трапляється у Зміївському районі (національний природний 
парк «Гомільшанські лиси», заказник «Цикалове») та Балаклій-
ському районі (заказник «Лучний»).

Чисельність
Дуже локальний, за останні п’ятдесят років знайдений тільки 
у двох районах Харкова. У місцях перебування звичайний.

Місця перебування
Заплавні луки головного русла Сіверського Дінця та річки Гоміль-
ша, на яких ростуть косарики.

Особливості біології 
Літає у кінці травня — в липні. У «Стрільцовському степу» літає 
по дну балок з низькою рослинністю. Всі екземпляри у Харків-
ській області траплялися на луках з косариками. Личинки, як і в ін-
ших видів роду, є фітофагами. Кормова рослина невідома, можливо 
личинки розвиваються у цибулинах косариків.

Основні чинники зниження чисельності
Деградація лучної рослинності заплавних луків через антропо-
генні причини.

Заходи охорони
Збереження ділянок заплавних луків із угрупованнями рослин-
ефемерів.

Джерела інформації
Sack, 1932; Леженіна, 1984, 1987; Peck, 1988; Hurkmans, Hayat, 1997.

Автор: І. П. Леженіна
Фото: © Б. М. Лобода
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ХОРДОВІ / Chordata

УКРАЇНСЬКА МІНОГА
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)
Украинская минога
Клас Цефаласпідоморфи — Cephalaspidomorphi 
Ряд Міногоподібні — Petromyzontiformes 
Родина Міногові — Petromyzontidae 

Один з 5 видів роду і один з 2 видів роду у фауні України. 

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (зникаючий) 
та списку Бернської конвенції (Додаток III).

Морфологічна характеристика
Тіло вугроподібне, округло-овальне у січенні, голе. Ротовий отвір 
у вигляді круглої присмоктувальної лійки з численними роговими 
зубами; у личинок-піскорийок ротовий отвір трапецієподібний без 
зубів. Сім окремих невеликих овальних зябрових отворів позаду 
голови, які розташовані у лінію. Очі латеральні; у піскорийок недо-
розвинуті. Лоб широкий з однією непарною ноздрею, яка підви-
щена попереду очей. Два спинні плавці роздільні або зімкнути. 
Забарвлення спини та боків варіює від світло-сірого до темно-
оливкового. Загальна довжина зазвичай не більше 210 мм. У ба-
сейні Сіверського Дінця самки досягають довжини 270 мм і маси 
23,4 г (найбільші зареєстровані довжина й маса для виду в цілому); 
самці дрібніше — до 217 мм, маса 17,5 г; піскорийки, ймовірно, 
можуть досягати максимальної довжини більше 300 мм.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид поширений від басейну Каспійського моря на сході до Бал-
тики на північному заході та Адріатичного і Егейського морів 

на південному заході. В Україні розповсюджений у басейнах 
Сіверського Дінця, Дніпра, Дністра та Дунаю, можливо зустріча ється 
у Південному Бузі. У Харківській області за останні 10 років по-
одинокі знахідки піскорийок були у верхів’ях та низов’ях Осколу, 
головному руслі Сіверського Дінця у Зміївському та Ізюмському 
районах; дорослі особини відмічені в головному руслі Сіверського 
Дінця та його притоках в Ізюмському районі і суміжному з ним 
Слов’янському районі Донецької області.

Чисельність 
У цілому дуже мала, за виключенням поодиноких локалізованих 
популяцій.

Місця перебування
Проживає у чистій проточній воді на ділянках з помірною та повіль-
ною течією, чистим піщаним або замуленим піщаним дном на глибині 
0,2–1 м. Іноді трапляється у ставках, озерах і водосховищах.

Особливості біології
Прісноводний непаразитичний донний вид, який веде осілий спо-
сіб життя. Нерест псамофільний, відбувається вдень при темпера-
турі води 8–14°C переважно у травні, на деяких ділянках придат-
кової системи Сіверського Дінця — з середини квітня. Абсолютна 
плодючість 1,9–7,1 тис. ікринок діаметром близько 1,0 мм. Піско-
рийки протягом 3,5–5,5 років ведуть занурений у м’який мулистий 
або піщаний ґрунт спосіб життя. За способом живлення личинки 
є фільтруючими мікрофагами; споживають детрит, одноклітинні 
водорості та дрібних безхребетних. Дорослі особини не живляться 
і після нересту гинуть. Тривалість життя 4–6 років.

Основні чинники зниження чисельності
Забруднення водойм, зареґульованість стоку, зникнення типових 
біотопів та браконьєрський вилов.

Заходи охорони
Заборона вилову. Розробка біотехніки розведення. Частина русла 
Сіверського Дінця та його притоки Осколу включені в охоронні зони 
національних природних парків «Гомільшанські ліси» та «Дворі-
чанський». В Ізюмському районі необхідне встановлення заповідного 
режиму та організація спеціалізованого іхтіологічного заказника.

Джерела інформації
Павлов, 1980; Богуцкая, Насека, 2004; Мовчан, 2005; Шандиков, 
Гончаров, 2008; Renaud, 2011; Шандиков, 2012.

Автор: Г. О. Шандиков
Фото: © Г. О. Шандиков
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СТЕРЛЯДЬ
Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758
Стерлядь
Клас Променепері риби — Actinopterygii
Ряд Осетроподібні — Acipenseriformes
Родина Осетрові — Acipenseridae

Джерела інформації
Чернай, 1852; Аверин, 1923; Солодовников, 1930; Берг, 1948; Пав-
лов, 1980; Денщик, 1994; Соколов, 2003; Kottelat, Freyhof, 2007; 
Шандиков, Гончаров, 2008.

Автор: Г. О. Шандиков
Фото: © Г. О. Шандиков

Один з 17 видів роду і один з 5 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус
Зниклий. Занесений до Червоної книги України (зникаючий), 
списку Бернської конвенції (Додаток III), Червоного списку МСОП 
(VU), Європейського червоного списку (VU) та списку SITES 
(Додаток II).

Морфологічна характеристика
Тіло веретеноподібне, видовжене, низьке, без луски, з 5 поздо-
вжніми рядами кісткових пластин; зяброві перетинки прирощені 
до міжзябрового проміжку; рот нижній поперечний з 4 вусиками 
попереду ротової щілини. Загальне забарвлення спини та боків ва-
ріює від сірого, іноді з синюватим відтінком, до жовтувато-корич-
невого і темно-оливкового. Від інших видів роду головним чином 
відрізняється прямою (не вигнутою) формою рота з перерваною 
посередині нижньою губою та бахромчастими (не гладкими) ву-
сиками. Досягає загальної довжини 125 см і маси 16 кг; зазвичай 
загальна довжина не більше 40–60 см, а маса не більше 1,0–1,5 кг.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид поширений у річкових системах Каспійського, Азовського, 
Чорного, Карського, Білого, Баренцева та Балтійського морів. В Укра-
їні зрідка зустрічається в низов’ях Дунаю, у верхів’ях та середній 

течії Дністра, в середніх течіях Дніпра і Сіверського Дінця в Арте-
мівському районі Донецької області. У межах сучасної Харківської 
області наприкінці XIX століття стерлядь зустрічалась у верхньої 
течії Сіверського Дінця до Печеніг, до 30-х років минулого століття 
вона вже не відмічалась вище Ізюма, а потім повністю зникла.

Чисельність 
Зниклий у регіоні вид. Об’єкт аквакультури в басейні Сіверського 
Дінця в Донецькій і Харківській областях.

Місця перебування
Проживає зазвичай на глибині в головних руслах рік з повільною 
течією і прохолодною водою на ділянках з піщаним, кам’янистим, 
гравійним або крейдяним дном, іноді зустрічається у водосхо-
вищах і озерах; може утримуватись і вирощуватись у проточних 
ставках і басейнах.

Особливості біології
Прісноводна річкова придонна риба, яка здійснює невеликі за про-
тяжністю нерестові та зимувальні міграції. Тримається поодинці 
або в невеликих групах до 3–4 особин. Статевозрілість у самців 
настає у віці 3–5 років, у самок — 4–8 років при загальній довжині 
35–45 см. Нерест одноразовий, відбувається у квітні-травні, іноді 
червні, при температурі води від 12–16°C до 20°C; самці нерес-
тяться щорічно або раз в 2 роки, самки — зазвичай раз в 2–3 роки. 
Ікра клейка, чорного кольору, діаметром 1,8–2,5 мм, відкладається 
на гальку або каміння. Абсолютна плодючість 7–108 тис. ікринок. 
Бентофаг; споживає крупних безхребетних донної фауни — рако-
подібних, молюсків, хірономід, комах та їхніх личинок, іноді зоо-
планктон і рибу. Тривалість життя до 27 років, зазвичай не більше 
10–11 років.

Основні чинники зниження чисельності
Забруднення водойм, зареґулювання стоку, зникнення типових біо-
топів, браконьєрська ловля.

Заходи охорони
Заборона вилову. Розроблена біотехніка штучного відтворювання. 
Необхідне поповнення природних популяцій молоддю, що отримана 
з автохтонних плідників і вирощена в аквакультурі.
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Один з 4 видів роду і один з 3 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Тіло коротке, високе, стиснуте з боків; рот невеликий, кінцевий, 
висувний; вусики відсутні; луска крупна; спинний плавець довгий, 
високий; анальний плавець з короткою основою; хвостовий пла-
вець з невеликою вирізкою, бічна лінія повна. Загальне забарвлен-
ня дорослих особин бронзувате, жовтувато-мідне, спинний пла-
вець темнуватий, хвостовий — червонувато-темний, інші плавці 
зазвичай червонуваті або червонувато-темні. Від китайського ка-
рася C. auratus, сріблястого карася C. gibelio та гібридів (C. auratus × 
C. carassius і C. carassius × C. gibelio), які можуть зустрічатися 
симпатрично, головним чином відрізняється наступним комплек-
сом ознак: випуклим зовнішнім краєм спинного плавця, більшим 
числом лусок бічної лінії (33–36 проти 31–33), меншим числом 
зябрових тичинок (22–34 проти 33–56), особливостями забар в-
лення і світлою очеревиною (проти чорної). Досягає стандартної 
довжини 55 см і маси 4–5 кг; у водоймах України довжина не пе-
ревищує 30 см, маса — 1,2 кг, зазвичай стандартна довжина 
не більше 19 см.

ЗВИЧАЙНИЙ КАРАСЬ
Carassius carassius (Linnaeus, 1758)
Обыкновенный карась
Клас Променепері риби — Actinopterygii
Ряд Коропоподібні — Cypriniformes
Родина Коропові — Cyprinidae

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал надзвичайно широкий, простягається зі cходу Євразії на за-
хід від річкової системи Колими до Рейну і Східної Англії, з півночі 
на південь Західної Європи — з басейну Балтійського моря (від 
66° півн. ш.) до басейну Егейського моря. У першій чверті мину-
лого століття був відмічений в солонуватих водах Таганрозької за-
токи Азовського моря. Інтродукований в Італії і Франції. В Україні 
зустрічається в річкових системах Чорного та Азовського мо-
рів, у басейні Західного Бугу та водосховищах Криму; ймовірно 
зник у річках Північного Приазов’я. У Харківській області зустрі-
чається в басейнах Сіверського Дінця і Дніпра.

Чисельність 
В цілому мала і, скоріш за все, поступово зменшується. Об’єкт 
аматорського рибальства.

Місця перебування
Проживає в прісноводних замкнутих стоячих та малопроточних во-
доймах — озерах, старицях, ставках, водосховищах, каналах та річко-
вих затоках на ділянках з багатою рослинністю і мулистим ґрунтом.

Особливості біології
Прісноводна озерна придонна риба, дуже стійка до нестачі кисню 
у періоди зимових та літніх заморів, пересихання та замерзання 
водойм. Статевозрілим зазвичай стає у віці 3–4 років. Нерест 
фітофільний, 2–3 порційний, відбувається на мілководдях у травні-
липні при температурі води зазвичай вище 17–18°C. Ікра клейка. 
Діаметр зрілих ооцитів зазвичай до 1,4 мм. Абсолютна плодючість 
до 244–300 тис. ікринок. Еврифаг; споживає дрібних безхребетних 
донної фауни, детрит, планктон та вищу водну рослинність. Трива-
лість життя близько 10 років.

Основні чинники зниження чисельності
Зникнення типових біотопів, надмірний вилов, харчова конкурен-
ція та гібридизація з іншими видами.

Заходи охорони
Заборона лову в природних популяціях. Частина русла Сіверського 
Дінця та його притока Оскіл включені в охоронні зони національ-
них природних парків «Гомільшанські ліси» та «Дворічанський».

Джерела інформації
Книпович, 1923; Масловский, 1940; Берг, 1949 а; Мовчан, Смірнов, 
1983; Дирипаско, 2002; Цепкин, 2003; Kottelat, Freyhof, 2007; Шан-
диков, Гончаров, 2008.

Автори: Г. О. Шандиков, А. В. Куліш
Фото: © Г. О. Шандиков
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Один з 2 видів роду і один з 2 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений, як Abramis ballerus, у список Бернської 
конвенції (Додаток III).

Морфологічна характеристика
Тіло помірно високе ромбоподібне, дещо видовжене, дуже стисну-
те з боків; голова мала; вершина рила загострена; рот невеликий, 
кінцевий, висувний; діаметр ока середній — дорівнює або незна-
чно менше довжини рила; спинний плавець з короткою основою; 
анальний плавець з довгою основою; хвостовий плавець з великою 
вирізкою; в бічній лінії 63–75 лусок. Загальне забарвлення срібля-
сто-біле, дещо з переливчастою синизною; парні плавці світлуваті, 
непарні — темніше. Від клепця B. sapa головним чином відрізня-
ється формою рила і положенням рота. Досягає стандартної до-
вжини 45 см і маси більше 1 кг; в Україні довжина не перевищує 
29–35 см, маса — 395–600 г.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений в Європі від Рейну до Уралу в басейнах Північного, 
Балтійського, Чорного, Азовського та північній частині Каспій-
ського морів. В Україні зустрічається в головних руслах усіх круп-
них річкових систем (можливо, зникає у Дністрі) і деяких річках 

СИНЕЦЬ
Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758)
Синец
Клас Променепері риби — Actinopterygii
Ряд Коропоподібні — Cypriniformes
Родина Коропові — Cyprinidae

Північного Приазов’я; був інтродукований у водойми Криму. 
У Харківській області з басейну Дніпра невідомий; у басейні 
Сіверського Дінця останні роки не зустрічається; за непідтвердже-
ними даними можливо досі присутній у головному руслі річки Уди 
та Червонооскільскому водосховищі.

Чисельність 
Невідома, принаймні вкрай низька. Раніше, до 60-х років минулого 
століття до зарегулювання Осколу був нечисленним, але звичай-
ним видом в Осколі і верхній частині головного русла Сіверського 
Дінця, у 60-ті роки деякий час вважався промисловим видом 
у Червонооскольскому водосховищі, а з кінця 80-х років майже 
повністю зник. 

Місця перебування
Проживає в крупних рівнинних ріках з повільною течією, великих 
проточних озерах, ставках і водосховищах, іноді зустрічається 
у слабосолонуватих водах морського прибережжя.

Особливості біології
Прісноводна, пелагічна, озерно-річкова, зграйна, відносно осіла 
риба, яка мігрує лише на короткі відстані. В низов’ях Волги зу-
стрічається мігруюча напівпрохідна форма. Статевозрілим стає 
у віці 3–4 років при досягненні стандартної довжини 15–16 см 
у самців і 22–23 см у самок. Нерест переважно фітофільний, одно-
разовий, відбувається в Україні у квітні-червні при температурі 
води звичайно вище 10–12°C. Ікра клейка. Діаметр зрілих ооцитів 
1,7–2,0 мм. Абсолютна плодючість 2–82 тис. ікринок. Зоопланктофаг; 
живиться переважно дрібними пелагічними ракоподібними. Три-
валість життя до 7–10 років.

Основні чинники зниження чисельності
Невідомі; на зниження чисельності можуть впливати забруднення 
водойм, зникнення типових біотопів у зв’язку із зареґулюванням рік.

Заходи охорони
Заборона лову. Частина русла Сіверського Дінця та його притоки 
Осколу включені в охоронні зони національних природних парків 
«Гомільшанські ліси» та «Дворічанський».

Джерела інформації
Солодовников, 1924, 1930; Берг, 1949 а; Масловский, 1956; Корот-
кий, Харитонова, 1958; Мовчан, Смірнов, 1983; Денщик, 1994; Ди-
рипаско, 2002; Мовчан, 2005; Kottelat, Freyhof, 2007; Шандиков, 
Гончаров, 2008.

Автор: Г. О. Шандиков
Фото: © Г. О. Шандиков

? ?
?

??



П
ро

ме
не

пе
рі

 р
иб

и 
—

 A
ct

in
op

te
ry

gi
i

259

ХОРДОВІ / Chordata

Один з 2 видів роду і один з 2 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений, як Abramis sapa, у список Бернської кон-
венції (Додаток III).

Морфологічна характеристика
Тіло високе ромбоподібне, дуже стиснуте з боків; луска середнього 
розміру; голова мала; вершина рила притуплена; рот невеликий, 
напівнижній, висувний; око відносно велике — більше довжини 
рила; спинний плавець з короткою основою; анальний плавець 
з довгою основою; хвостовий плавець з великою вирізкою; в біч-
ній лінії 46–55 лусок. Загальне забарвлення сріблясто-біле; груд-
ний та черевний плавці світло-сірі або червонуваті, непарні плавці 
темніше. Від синця B. ballerus головним чином відрізняється при-
тупленим рилом і невеликим напівнижнім ротом. Досягає стан-
дартної довжини 35 см і маси 800 г, зазвичай довжина не більше 
21–25 см, маса — 150–390 г.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у крупних ріках басейнів Чорного, Азовського, Кас-
пійського та Аральського морів, зустрічається в Північній Двіні 
(басейн Білого моря). Інтродукований у Ладозьке озеро і річку 
Волхов (басейн Балтійського моря), а також у Рейн (басейн Пів-

КЛЕПЕЦЬ
Ballerus sapa (Pallas, 1814)
Белоглазка
Клас Променепері риби — Actinopterygii
Ряд Коропоподібні — Cypriniformes
Родина Коропові — Cyprinidae

нічного моря). У басейні Вісли є інвазійним видом, який проник-
нув з басейну Дніпра через канал Прип’ять-Західний Буг. В Укра-
їні зустрічається в головних руслах всіх крупних річкових систем 
(окрім Південного Бугу) і деяких річках Південного Приазов’я. 
У Харківській області з басейну Дніпра невідомий, а в головно-
му руслі верхньої і середньої течії Сіверського Дінця завжди був 
рідкісним видом. Останні поодинокі знахідки були у 2005, 2007 
та 2012 роках у Зміївському, Ізюмському та Балаклійському районах.

Чисельність 
Дуже низька протягом усього періоду досліджень. Випадковий 
об’єкт аматорського рибальства.

Місця перебування
Проживає переважно в крупних глибоких річках з помірною або 
швидкою течією на ділянках із замуленим ґрунтом, іноді зустріча-
ється у водосховищах і солонуватих водах морського прибережжя.

Особливості біології
Придонна, зграйна, переважно прісноводна річкова риба, яка веде 
сутінковий осілий спосіб життя і мігрує лише на короткі відстані. 
В низов’ях рік може зустрічатися мігруюча напівпрохідна форма. 
Статевозрілим стає у віці 3–4 років при досягненні стандартної 
довжини 12–16 см. Нерест фітофільний одноразовий, відбуваєть-
ся у квітні-травні при температурі води віще 8–10°C. Ікра клейка. 
Діаметр зрілих ооцитів до 2 мм. Абсолютна плодючість 8–100 тис. 
ікринок. Бентофаг; живиться дрібними безхребетними донної фа-
уни — хірономідами та личинками інших комах, ракоподібними, 
молюсками, іноді детритом і водоростями. Тривалість життя 
до 7–8 років.

Основні чинники зниження чисельності
Невідомі; на зниження чисельності можуть впливати забруднення 
водойм та зникнення типових біотопів.

Заходи охорони
Заборона лову. Частина русла Сіверського Дінця та його притоки 
Осколу включені в охоронні зони національних природних парків 
«Гомільшанські ліси» та «Дворічанський».

Джерела інформації
Солодовников, 1930; Берг, 1949 а; Мовчан, Смірнов, 1983; Неелов, 
1987; Дирипаско, 2002; Мовчан, 2005; Kottelat, Freyhof, 2007; Шан-
диков, Гончаров, 2008; Дирипаско и др., 2011; Мельник В. І. (2012, 
особисте повідомлення).

Автор: Г. О. Шандиков
Фото: © Г. О. Шандиков
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ХОРДОВІ / Chordata

Один з більш 20 видів роду, включаючи ще формально не описані 
види, і один з 3 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус
Зниклий. Занесений до Червоної книги України (зникаючий) 
та списку Бернської конвенції (як Alburnoides bipunctatus, Додаток III).

Морфологічна характеристика
Тіло відносно високе, помірно видовжене; між черевними і аналь-
ним плавцями є кіль, невкритий до анального отвору лускою; рило 
коротке, злегка виступає над вершиною невеликого, кінцевого, 
висувного рота з косою ротовою щілиною; лоб широкий; око помір-
ного розміру, трохи більше довжини рила; спинний та анальний 
плавці з короткою основою; хвостовий плавець з помітною виріз-
кою; луска середнього розміру, тонка, легко спадаюча; бічна лінія 
повна, вигнута донизу, містить 41–50 лусок. Забарвлення тулуба 
сріблясто-біле; спинний та хвостовий плавці сіруваті, інші плав-
ці світлі або жовтуваті, при основі оранжеві або червоні; вздовж 
бічної лінії тягнеться тонка чорна подвійна смуга, яка обрамляє 
зверху і знизу отвори в лусках. Досягає стандартної довжини 13 см 
і маси до 10 г, зазвичай довжина не перевищує 79–101 мм.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у річкових системах басейнів Чорного, Азовського 

РОСІЙСЬКА БИСТРЯНКА
Alburnoides rossicus Berg, 1924
Русская быстрянка
Клас Променепері риби — Actinopterygii
Ряд Коропоподібні — Cypriniformes
Родина Коропові — Cyprinidae

та Каспійського морів від Дністра до Кубані і Волги. В Україні 
зустрічається в басейні Дністра, зрідка у Південному Бузі і Дніпрі, 
фактично зник у річках Північного Приазов’я і Сіверському Дінці. 
У Харківській області зареєстрована лише одна достовірна знахідка 
у головному руслі Сіверського Дінця під Ізюмом у 1923 році.

Чисельність 
Невідома. Можливо досі зустрічається у деяких локальностях 
Сіверського Дінця.

Місця перебування
Проживає в річках (дуже рідко в озерах) на ділянках зі швидкою 
або помірною течією, чистою, насиченою киснем водою і твердим 
піщаним, кам’янисто-піщаним або гальковим ґрунтом.

Особливості біології
Прісноводна, річкова, придонно-пелагічна, швидка риба, яка три-
мається на глибині у невеликих зграйках у придонному шарі води, 
іноді виходить на мілководдя або підіймається до поверхні води. 
Статевозрілою стає у віці 2 років при стандартній довжині 5,0–5,5 см. 
Нерест переважно літофільний, порційний, відбувається в трав-
ні-червні на піщано-кам’янистих або галькових мілководдях 
зі шви дкою течією при температурі води вище 12°C. Ікра клейка. 
Абсолютна плодючість 0,7–7,4 тис. ікринок. Переважно зоофаг; 
живиться дрібним зоопланктоном і організмами донної фауни, 
ікрою риб, падаючими у воду комахами, нитчастими водоростями. 
Тривалість життя до 5–6 років, зазвичай не більше 3–4 років.

Основні чинники зниження чисельності
Невідомі.

Заходи охорони
Заборона вилову, виявлення типових місць перебування і встанов-
лення заповідного режиму. Частина русла Сіверського Дінця 
та його притоки Осколу включені в охоронні зони національних 
природних парків «Гомільшанські ліси» та «Дворічанський».

Джерела інформації
Солодовников, 1924; Берг, 1949 а; Короткий, Харитонова, 1958; 
Мовчан, Смірнов, 1983; Цепкин, 2003; Дирипаско, 2002; Шанди-
ков, Гончаров, 2008; Bogutskaya, Coad, 2009.

Автор: Г. О. Шандиков
Фото: © Г. Л. Гончаров, Г. О. Шандиков
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ХОРДОВІ / Chordata

Один з 20 видів роду і один з 2 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус
Вразливий; вид на західній межі ареалу. Занесений до Червоної 
книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Тіло помірно видовжене, середньої висоти, дещо стиснуте з боків. 
Голова відносно невелика, рило видовжене, на кінці хрящувате. 
Рот маленький, нижній, висувний, прямий або дещо дугоподібний. 
Хвостовий плавець має досить глибоку вирізку, спинний та аналь-
ний з короткою основою і майже з рівним зовнішнім краєм. У біч-
ній лінії 50–63 луски. Загальний кольоровий тон жовтувато-сірий, 
спина темніша, черево жовтувато-біле. Спинний і хвостовий пла-
вець сіруваті з жовтуватою основою, грудні — більш світлі, інші 
плавці жовтуваті або рожевуваті. Райдужна оболонка ока світло-
срібляста. Максимальна стандартна довжина до 40 см, зазвичай 
15–20 см.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Басейни Дону, Волги, Уралу та Емби. В Україні — ендемік басейну 
Сіверського Дінця, який найбільш характерний для його середньої 
течії. У Харківській області трапляється у руслах Сіверського Дін-
ця та Осколу, переважно у місцях з виходами крейди.

ВОЛЗЬКИЙ ПІДУСТ
Chondrostoma variabile Jakovlev, 1870
Волжский подуст
Клас Променепері риби — Actinopterygii
Ряд Коропоподібні — Cypriniformes
Родина Коропові — Cyprinidae

Чисельність 
Дуже мала — менше 0,1 % від загальної чисельності в угрупован-
нях риб, зустрічається поодинокими або кількома екземплярами. 
У водоймах Харківської області ніколи не був чисельним, у 50-х 
роках минулого століття складав за чисельністю близько 0,7 % 
в уловах волокуші у Осколі, тоді як у Сіверському Дінці у межах 
Донецької та Луганської областей — до 40 %.

Місця перебування
Зазвичай трапляється у порожистих або з нерівним рельєфом дна 
місцях з відносно швидкою течією та твердим субстратом. Дуже 
швидких течій, верхніх ділянок річок і гирл, як правило, уникає. 
Може перебувати також у заплавних озерах та водосховищах, за-
ходить у невеликі притоки.

Особливості біології
Прісноводна, річкова, придонна, осіла зграйна риба. Статевозрі-
лою стає у віці 2–4 років при стандартній довжині 14–17 см. Не-
рест одноразовий, відбувається у квітні — на початку травня, при 
температурі води вище 6–8°С. Нерестовища розташовані у місцях 
з вираженою течією, широким ложем та кам’янистим або хрящу-
ватим дном на глибинах 2–4 м. Ікра клейка, достатньо велика 
за розміром — до 2,2 мм. Абсолютна плодючість до 9 тис. ікринок. 
Переважний перифітонофаг, у живленні дорослих особин також 
трапляються фрагменти вищих водних рослин та личинки комах. 
Тривалість життя до 9 років.

Основні чинники зниження чисельності
Зникнення взагалі нечисленних у області типових біотопів, голо-
вним чином їх замулення, внаслідок зміни гідрологічного режиму 
річок. Випадковий вилов браконьєрами та рибалками-любителями.

Заходи охорони
Збереження прибережних захисних смуг. Розчистка водотоків 
та зменшення зареґульованості стоку річок. Заборона вилову. 
Включення місць мешкання, зокрема руслових ділянок річок із ви-
ходами крейди, до складу територій природно-заповідного фонду 
із режимом охорони не нижче зони регульованої рекреації націо-
нальних природних парків.

Джерела інформації
Солодовников, 1930; Масловский, 1956; Короткий, Харитонова, 
1958; Денщик, 1994; Каталог коллекций…, 2003; Шандиков, Гон-
чаров, 2008.

Автор: Г. Л. Гончаров
Фото: © Г. Л. Гончаров, Г. О. Шандиков
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ХОРДОВІ / Chordata

Один з 17 видів роду і один з 3 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Тіло помірно високе, дещо видовжене, стиснуте з боків; рот не-
великий, кінцевий, висувний, з косою ротовою щілиною; око 
мале, значно менше довжини рила; спинний і анальний плавці 
з короткою основою; хвостовий плавець з помітною вирізкою; лус-
ка середнього розміру, в бічній лінії 52–65 лусок. Загальне забарв-
лення тулуба сріблясто-біле або сріблясто-жовтувате, вище бічної 
лінії — більш темнувате; спинний та хвостовий плавці темні, іноді 
з червонуватістю, решта плавців — оранжувато-червоні або чер-
воні; райдужна оболонка зазвичай сріблясто-жовтувато-оранжува-
та або червонувата в нерестовий період. Також існує декоративна 
золотиста варіація забарвлення в’язя — орфа. Від єльця Дани-
левського L. danilewskii відрізняється помітно більшою висотою 
тіла, термінальним положенням рота, дрібнішою лускою та осо-
бливостями забарвлення; від плітки Rutilus rutilus і краснопірки 
Scardinius erythrophthalmus головним чином відрізняється помітно 
дрібнішою лускою. Досягає стандартної довжини 85 см і маси 6–8 кг, 
зазвичай довжина не перевищує 45 см, маса — 2 кг.

В’ЯЗЬ
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)
Язь
Клас Променепері риби — риби Actinopterygii
Ряд Коропоподібні — Cypriniformes
Родина Коропові — Cyprinidae

Ареал виду та його поширення у регіоні
Широко поширений у Північній Євразії — від басейну Лени в Си-
біру до Луари в Західний Європі. Інтродукований на Британських 
островах і у Південній Італії. В Україні зустрічається майже по-
всюди — головним чином в руслах всіх крупних річкових систем 
і в річках Північного Приазов’я; відсутній у Криму. У Харківській 
області з басейну Дніпра дані відсутні; в басейні Сіверського Дінця 
зустрічається в головному руслі і придатковій системі.

Чисельність
Місцями звичайний, але в цілому малочислений вид з тенденцією 
до зниження чисельності.

Місця перебування
Проживає в рівнинних ріках з повільною течією, крупних озерах 
і водосховищах на глибоких ділянках з розвинутою водною рос-
линністю і піщаним, піщано-глинистим, мулистим та кам’янистим 
ґрунтом; іноді трапляється у слабосолонуватих водах морського 
прибережжя.

Особливості біології
Прісноводна, придонно-пелагічна, осіла риба; тримається поодин-
ці або невеликими групами. У водоймах України статевозрілим 
стає у віці 3–5 років при досягненні стандартної довжини 19–31 см 
у самців і 22–33 см у самок. Нерест поліфільний, переважно фіто-
фільний, одноразовий, відбувається наприкінці березня — у квітні 
при температурі води 4–12°C. Ікра клейка. Діаметр зрілих ооцитів 
до 1,7–2,0 мм. Абсолютна плодючість 11–400 тис. ікринок, зазви-
чай не більше 100 тис. ікринок. Еврифаг; живиться організмами 
донної фауни, детритом, зоопланктоном, комахами та їх личинками, 
рослинністю. Тривалість життя до 16 років.

Основні чинники зниження чисельності
Невідомі; на зниження чисельності може впливати зникнення ти-
пових глибинних біотопів.

Заходи охорони
Заборона лову в охоронних зонах. Частина русла Сіверського Дін-
ця та його притоки Осколу включені в охоронні зони національних 
природних парків «Гомільшанські ліси» та «Дворічанський».

Джерела інформації
Берг, 1949 а; Мовчан, Смірнов, 1983; Дирипаско, 2002; Kottelat, 
Freyhof, 2007; Шандиков, Гончаров, 2008.

Автор: Г. О. Шандиков
Фото: © Г. О. Шандиков
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ХОРДОВІ / Chordata

Один з 17 видів роду і один з 3 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (зникаючий).

Морфологічна характеристика
Тіло невисоке, видовжене, дещо валькувате, слабко стиснуте з боків. 
Рот напівнижній, висувний, його верхівка розташована на рівні 
нижнього краю ока, довжина рила більша за ширину лоба. Довжи-
на передкришкової кістки більша її висоти (інколи рівна). Спин-
ний та анальний плавці з короткою основою, хвостовий з виріз-
кою. У бічній лінії 35–47 лусок. Загальний фон забарвлення тіла 
сріблясто-сірий, спина виразно темніша, черево світліше. Плавці 
переважно жовтувато-рожеві, спинний, хвостовий та грудні — 
сіруваті, темніші до краю. Райдужна оболонка жовтувата, у нижній 
частині часто має розмиту червону пляму. Досягає максимальної 
стандартної довжини дещо більше 20 см, у верхньому Доні до 24 см, 
зазвичай 10–15 см.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ендемік басейну Дону. Досить широко розповсюджений по водо-
токам, за винятком малих річок. У Сіверському Дінці трапляється 
у основному руслі та притоках 1-го порядку, переважно лівобереж-
них. У Харківській області трапляється у головному руслі Сівер-

ЯЛЕЦЬ ДАНИЛЕВСЬКОГО
Leuciscus danilewskii (Kessler, 1877)
Елец Данилевского
Клас Променепері риби — Actinopterygii
Ряд Коропоподібні — Cypriniformes
Родина Коропові — Cyprinidae

ського Дінця та Осколі, відома знахідка у проточному озері Біле 
у Зміївському районі.

Чисельність
Дуже мала — менше 0,1 % від загальної чисельності в угрупован-
нях риб, відмічається по 1–2 екземпляри. У 30-х роках ХХ сторіч-
чя вид вважався «дуже поширеним» у Сіверському Дінці, у 50-х 
роках досягав 0,13 % по чисельності в уловах волокуші в Осколі 
та 4,4 % у Сіверському Дінці, починаючи з кінця 80-х років вважа-
ється дуже рідкісним.

Місця перебування
Переважно ділянки основного русла річок з відносно чистою во-
дою, помірною або швидкою течією, піщаним або піщано-мули-
стим ґрунтом. Тримається у придонних шарах води на глибинах 
до 3 метрів, може заходити у заплавні озера. 

Особливості біології
Прісноводна, річкова, придонно-пелагічна, осіла риба, яка зазви-
чай формує невеликі зграйки з особин однакового розміру. Стате-
возрілою стає у віці 2–3 років при стандартній довжині 9–11 см. 
Нерест одноразовий, відбувається у квітні-травні при температурі 
води від 5–6°С на ділянках річок з швидкою течією, хрящуватим, 
глинистим або кам’янистим ґрунтом. Ікра донна, клейка, до 2 мм 
у діаметрі. Абсолютна плодючість до 11 тис. ікринок. Переважний 
бентофаг; живиться донними безхребетними, головним чином ко-
махами та їх личинками, частково — детритом і водоростями. Три-
валість життя до 7 років.

Основні чинники зниження чисельності
Зникнення типових біотопів унаслідок зміни гідрологічного режи-
му річок. Вилов браконьєрами та рибалками-любителями.

Заходи охорони
Збереження прибережних захисних смуг. Розчистка водотоків, 
зменшення зареґульованості стоку. Заборона вилову. Включення 
місць мешкання до складу територій природно-заповідного фонду 
із режимом охорони не нижче зони регульованої рекреації націо-
нальних природних парків.

Джерела інформації
Солодовников, 1930; Масловский, 1956; Короткий, Харитонова, 
1958; Денщик, 1994; Каталог коллекций…, 2003; Шандиков, Гон-
чаров, 2008.

Автор: Г. Л. Гончаров
Фото: © Г. Л. Гончаров, Г. О. Шандиков
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ХОРДОВІ / Chordata

Один з близько 15 видів роду і один з 2 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус
Зниклий. Занесений до Червоної книги України (зникаючий) 
та списку Бернської конвенції (Додаток III).

Морфологічна характеристика
Тіло невисоке, валькувате, видовжене; рило довге, притуплене; рот 
невеликий, нижній, висувний, з косою ротовою щілиною; око від-
носно велике, менше довжини рила; спинний і анальний плавці 
з короткою основою, хвостовий плавець з помітною вирізкою; луска 
середнього розміру, в бічній лінії 53–69, зазвичай 60–64 луски. За-
гальне забарвлення тулуба вище бічної лінії темно-сіре, нижче — 
сріблясто-сіре, черево біле або з жовтуватим відтінком; спинний 
та хвостовий плавці темно-сірі, решта плавців — світло-сірі з жовту-
ватим або червонуватим відтінком; райдужка жовтувато-оранжева 
з чорною плямкою. Досягає стандартної довжини 60–66 см і маси 
8 кг; в Осколі був відмічений екземпляр масою 7 кг.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у басейнах Чорного та Азовського морів. В Україні 
останні роки зрідка зустрічається в північно-східній частині Азов-
ського моря, присутній у басейнах середнього і верхнього Дністра, 
нижнього Сіверського Дінця, деяких річках Північного Приазов’я. 

ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ ВИРЕЗУБ
Rutilus frisii (Nordmann, 1840)
Вырезуб
Клас Променепері риби — Actinopterygii
Ряд Коропоподібні — Cypriniformes
Родина Коропові — Cyprinidae

Зник у Дунаї, Дніпрі і, ймовірно, у Південному Бузі. У Харківській 
області у XIX столітті був звичайним видом у басейні Сіверського 
Дінця; у 30-х роках минулого століття малочисленні особини, які 
піднімалися з Дону на нерест, зустрічались не вище Балаклеї.

Чисельність 
Невідома — зниклий у регіоні або на грані зникнення. У XIX і по-
чатку XX століть був об’єктом лову в Сіверському Дінці і Осколі. 
У минулому столітті вже був відносно рідкісним видом, чисель-
ність якого послідовно зменшувалася, а після повного зарегулю-
вання Сіверського Дінця у 60-х роках майже повністю зник.

Місця перебування
Анадромна форма нагулюється в солонуватих (до 7–12‰) прибе-
режних водах морів, у гирлах рік і проточних озерах на узбережжі; 
прісноводна форма проживає в крупних рівнинних та гірських рі-
ках з прохолодною чистою водою і швидкою течією на глибоких 
ділянках з твердим ґрунтом.

Особливості біології
Солонуватоводна, анадромна, придонна, швидка і дуже обереж-
на зграйна риба, яка може утворювати жилі прісноводні форми, 
в тому числі і в Сіверському Дінці. Статевозрілим стає у віці 
4–5 років при стандартній довжині від 50 см. Нерестовий хід анадром-
ної форми в ріки відбувається двічі на рік — восени і навесні. Не-
рест літофільний, одноразовий, відбувається на швидкий течії і на 
перекатах у квітні-травні при температурі води від 8°C до 13–15°C. 
Ікра клейка. Діаметр зрілих ооцитів до 2,0 мм. Абсолютна плодю-
чість 83–260 тис. ікринок. Бентофаг; живиться переважно молю-
сками. Тривалість життя понад 10 років.

Основні чинники зниження чисельності
Для жилої форми — зникнення типових біотопів, обміління, забруд-
неність водойм, для анадромної форми — зареґулювання рік.

Заходи охорони
Заборона лову, виявлення типових місць перебування, штучне від-
творювання.

Джерела інформації
Чернай, 1852; Ревенко, 1930; Солодовников, 1930; Берг, 1949 а; 
Масловский, 1956; Мовчан, Смірнов, 1981; Денщик, 1994; Дири-
паско, 2002; Kottelat, Freyhof, 2007; Шандиков, Гончаров, 2008; 
Дирипаско и др., 2011.

Автор: Г. О. Шандиков
Фото: © О. О. Дирипаско
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ХОРДОВІ / Chordata

Один з 3 видів роду і один вид роду у фауні України.

Природоохоронний статус
Зникаючий. Кримська форма виду під назвою малий рибець Vimba 
tenella занесена до Червоної книги України (зниклий); занесений 
до списку Бернської конвенції (як Abramis vimba, Додаток III).

Морфологічна характеристика
Тіло помірно високе, дещо видовжене, стиснуте з боків; на спині 
позаду спинного плавця розташований вкритий лускою кіль, між 
анальним отвором і анальним плавцем — кіль, не вкритий лускою; 
рило довге, в передній частині м’ясисте; рот невеликий, нижній, ви-
сувний, з півмісячною косою ротовою щілиною; око невелике, мен-
ше довжини рила; спинний плавець з короткою основою, анальний 
плавець з довгою основою; хвостовий плавець з помітною вирізкою; 
в бічній лінії 49–64 луски. Загальне забарвлення тулуба сріблясто-
біле; спинний та хвостовий плавці сірі, решта плавців — світлі або 
жовтуваті. В період нересту спинний і хвостовий плавці темні, 
з оранжуватістю; решта плавців оранжеві або червонуваті. Досягає 
стандартної довжини 40 см, у басейні Дону — 39 см і маси — 925 г.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у басейнах Чорного, Азовського і Балтійського мо-
рів. Інтродукований в Рейні. В Україні трапляється в басейнах 

РИБЕЦЬ
Vimba vimba (Linnaeus, 1758)
Рыбец
Клас Променепері риби — Actinopterygii
Ряд Коропоподібні — Cypriniformes
Родина Коропові — Cyprinidae

всіх крупних рік і річках Північного Приазов’я. Вірогідно зник 
в Криму. У Харківській області в басейні Дніпра відсутній. Рані-
ше, у XIX столітті і до 60-х років минулого століття, до повного 
зареґулювання стоку Сіверського Дінця, анадромна форма рибця 
піднімалася з Азовського моря на нерест у верхів’я Осколу, а в го-
ловному руслі Сіверського Дінця зустрічалась до м. Зміїв. Остання 
знахідка рибця у регіоні у Сіверському Дінці була зареєстрована 
у 2004 році на півдні області.

Чисельність
Невідома, майже зниклий вид. Об’єкт аматорського і комерційного 
промислу в басейні Дону і Азовського моря в Росії.

Місця перебування
Проживає в солонуватих прибережних водах морів і низов’ях рік; 
прісноводна форма в ріках, проточних озерах і крупних водосхо-
вищах тримається глибоководних ділянок з прохолодною чистою 
водою і швидкою течією з твердим піщаним, кам’янисто-піщаним, 
кам’янисто-глинистим і кам’янистим ґрунтом.

Особливості біології
Анадромна, солонуватоводна, придонна, дуже швидка риба, яка 
може утворювати жилі прісноводні форми. Під час нагулу в річ-
ках тримається в невеликих зграях. У басейні Дону рибець стає 
статевозрілим у віці 3–5 років при стандартній довжині більше 
24–27 см. Нерест переважно літофільний, одноразовий або 2–3-по-
рційний, відбувається в травні-червні при температурі води вище 
13°C. Ікра клейка. Діаметр зрілих ооцитів до 1,8 мм. Абсолютна 
плодючість 10–222 тис. ікринок. Бентофаг; живиться дрібними ор-
ганізмами донної фауни. Тривалість життя до 8, зрідка до 15 років.

Основні чинники зниження чисельності
Зареґулювання рік, зникнення типових біотопів, обміління, забру-
днення водойм.

Заходи охорони
Заборона вилову, виявлення типових місць перебування.

Джерела інформації
Чернай, 1852; Солодовников, 1924, 1930; Берг, 1949 а; Маслов-
ский, 1956; Короткий, Харитонова, 1958; Мовчан, Смірнов, 1983; 
Денщик, 1994; Дирипаско, 2002; Kottelat, Freyhof, 2007; Шандиков, 
Гончаров, 2008; Hänfling et al., 2009; Погребняк О. І. (2012, осо-
бисте повідомлення).

Автор: Г. О. Шандиков
Фото: © П. М. Заброда
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ХОРДОВІ / Chordata

Один з 6 видів роду і єдиний вид роду у фауні України; вважається 
комплексним видом, протягом всього ареалу складається з декіль-
кох самостійних географічно ізольованих видів і форм.

Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до Червоної книги України (як Eupallasella 
percnurus, зникаючий), Червоного списку МСОП (NA) та Європей-
ського червоного списку (NA).

Морфологічна характеристика
Тіло відносно видовжене, дещо стиснуте з боків, низьке, з найбіль-
шою висотою, яка трохи перевищує довжину хвостового стебла; 
коротка коса ротова щілина; вершина рота розташована на рівні 
середини ока; луска дрібна; бічна лінія неповна. Загальне забарв-
лення на боках жовтувате або світло-сіре з чіткими чорнуватими 
дрібними крапками, спина дещо темніше. Від звичайного голья-
на Phoxinus phoxinus, що проживає у проточних водах, головним 
чином відрізняється взаємними пропорціями висоти тіла і хвосто-
вого стебла, формою рота та забарвленням, в якому відсутні круп-
ні темні плями або вертикальні смуги на боках. В европейських 
популяціях досягає стандартної довжини 125 мм, в Україні не пе-
ревищує 68 мм і маси 5,6 г, у басейні Сіверського Дінця єдиний 
знайдений екземпляр мав загальну довжину 25 мм (стандартна до-
вжина 20 мм).

ОЗЕРНИЙ ГОЛЬЯН
Rhynchocypris percnurus (Pallas, 1814)
Озёрный гольян
Клас Променепері риби — Actinopterygii
Ряд Коропоподібні — Cypriniformes
Родина Коропові — Cyprinidae

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал надзвичайно широкий, однак дуже розірваний, представле-
ний численними ізольованими популяціями: простягається зі Сходу 
Євразії на Захід від річкових систем Далекосхідного Тихоокеан-
ського басейну і річки Колима в Арктиці до річкових систем Одеру 
і Вісли. В Україні трапляється в ізольованих озерних популяціях 
річкових систем верхнього та середнього Дніпра і верхнього Сівер-
ського Дінця. У Харківській області відомий у басейні Сіверського 
Дінця лише за єдиною знахідкою у 2004 році одного екземпляра 
у реліктовому озері Борове в Зміївському районі.

Чисельність 
Невідома, принаймні дуже мала.

Місця перебування
Проживає в неглибоких замкнутих стоячих та ледь проточних во-
доймах — реліктових або заплавних озерах, старицях і болотах 
на ділянках з багатою рослинністю і піщано-замуленим, мулистим, 
глинистим або торф’яним ґрунтом.

Особливості біології
Прісноводна озерна придонна риба, яка формує зграйки чисельніс-
тю до 20–80 особин. Вид дуже стійкий до гіпоксії у періоди зимо-
вих та літніх заморів. Статевозрілість настає у віці 2–3 років при 
стандартній довжині близько 3–4 см. Нерест фітофільний, 3–4-по-
рційний, відбувається у травні-липні. Ікра клейка. Діаметр зрілих 
ооцитів 0,8–1,1 мм. Абсолютна плодючість у риб з басейну Дніпра 
360–2920 ікринок. Еврифаг; живиться дрібними безхребетними 
донної фауни, ікрою риб, комахами та їх личинками, водоростями 
та вищою водною рослинністю. Тривалість життя до 3 років.

Основні чинники зниження чисельності
Забруднення водойм; меліоративні, дренажні і бурові роботи, які 
приводять до порушення живлення непроточних водойм ґрунто-
вими водами.

Заходи охорони
Потребує виявлення типових місць проживання і вивчення біології, 
а також установлення заповідного режиму на озері Борове. Заборона 
вилову та заборона буріння свердловин, призначених для відбору 
води з підземних водоносних шарів, що живлять реліктові водойми.

Джерела інформації
Берг, 1949 а; Мовчан, Смірнов, 1981; Богуцкая, Насека, 2004; 
Kottelat, Freyhof, 2007; Шандиков, Гончаров, 2008.

Автор: Г. О. Шандиков
Фото: © А. В. Коршунов, Г. О. Шандиков
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ХОРДОВІ / Chordata

Західний підвид щипавки сибірської Cobitis melanoleuca Nichols, 
1925 — один з близько 50 видів роду і один з 5 відомих видів 
у фауні України.

Природоохоронний статус
Відносно благополучний; вид поширений на західній межі ареалу. 
Занесений, як Cobitis melanoleuca, до Червоної книги України 
(ЧКУ, вразливий).

Морфологічна характеристика
Тіло в’юноподібне, низьке, сильно стиснене з боків, вкрите дуже 
дрібною лускою і рясним шаром слизу; навкруг нижнього рота три 
пари коротких вусиків; око мале; лоб дуже вузький; під орбітою 
у м’язах прихований невеличкий гострий шипик. Загальне забарв-
лення зазвичай світло-сіре; вздовж боків тулуба розташовані одна 
над одною 4 групи темних плям, плямочок, рисочок або смуг, які 
мають специфічну назву — зони Гамбети. Під час нересту загальне 
забарвлення фону може ставати жовтуватим, блідно-рожевим або 
дещо лілуватим, а плями найбільш широкої нижчої четвертої зони 
можуть зливатися у широку поздовжню смугу. Від інших симпа-
тричних видів роду відрізняється рисунком зон Гамбети та при-
сутністю 2 чорних вертикальних плям на основі хвостового плавця 
(на малюнку у ЧКУ помилково відображений екземпляр «щипавки 

ЩИПАВКА ГЛАДКОВА
Cobitis melanoleuca gladkovi Vasil’ev et Vasil’eva, 2008
Щиповка Гладкова
Клас Променепері риби — Actinopterygii
Ряд Коропоподібні — Cypriniformes
Родина В’юнові — Cobitidae

звичайної» C. taenia s. l.). У басейні Сіверського Дінця самки дося-
гають загальної довжини 101 мм і маси 6 г; самці помітно дрібніші, 
їх довжина не перевищує 80 мм, а маса — 2,2 г.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Підвид поширений від західної частині Євразії, яка охоплює пів-
нічну частину басейну Каспійського моря, включаючи річкові 
системи Волги, Великого та Малого Узеня, до басейнів Кубані, Єї 
та Дону. В Україні є ендеміком річкової системи Сіверського Дінця.

Чисельність
Звичайний поширений вид у типових біотопах на усьому протязі 
головного русла і більшості придаткової системи Сіверського Дін-
ця в регіоні та в Україні; чисельність невелика, але відносно ста-
більна. Об’єкт уваги акваріумістів.

Місця перебування
Проживає головним чином у чистій проточній воді на ділянках 
з помірною та повільною течією, чистим піщаним або слабко за-
муленим піщано-крейдяним ґрунтом на глибині 0,2–1 м і більше. 
Іноді може траплятися у водосховищах та на замулених ділянках 
річок з дуже повільною течією.

Особливості біології
Прісноводна малорухлива осіла донна риба, яка переважно веде 
сутінковий та нічній спосіб життя. Тримається поодинці та неве-
ликими групами. Удень цілком занурюється у ґрунт, де значний час 
знаходиться у нерухомому стані. Нерест фітофільний, порційний, 
відбувається у травні-серпні при температурі води вище 14–18°C. 
Ікра клейка, діаметром до 0,8–1,1 мм. Фільтруючий мікрофаг, який 
споживає детрит та дрібних безхребетних донної інфауни. Трива-
лість життя до 3–5 років.

Основні чинники зниження чисельності
Невідомі. На зниження чисельності, ймовірно, можуть впливати 
забруднення і зниження проточності водойм, зникнення типових 
біотопів у результаті сильного замулювання та цвітіння води.

Заходи охорони
Згідно з охоронним статусом ЧКУ (передчасно завищеним) потре-
бує заборони лову.

Джерела інформації
Vasil’ev, Vasil’eva, 2008; Шандиков, Кривохижа, 2008, 2009; Ден-
щик, 2009.

Автори: Г. О. Шандиков, Д. В. Кривохижа
Фото: © Г. О. Шандиков
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ХОРДОВІ / Chordata

Один з близько 11 відомих видів роду і один із 2–3 видів роду 
у фауні України.

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений, як Sabanejewia aurata, до списку Бернської 
конвенції (Додаток III).

Морфологічна характеристика
Тіло в’юноподібне, низьке, сильно стиснене з боків, вкрите дуже 
дрібною лускою і рясним шаром слизу; навколо нижнього рота 
три пари коротких вусиків; спинний і анальний плавці з короткою 
основою; око мале, лоб дуже вузький, під орбітою у м’язах при-
хований невеличкий гострий шипик. Загальне забарвлення тіла 
світло-сіре або жовтувате, на фоні якого вздовж гребеня спини та 
середньої частини боку розташовані по 11–12 крупних овальних 
темних плям; між спинною та боковою серіями плям зустрічаються 
неправильні дрібні темні плямки. Від симпатричних щипавок роду 
Cobitis відрізняється в забарвленні відсутністю 4-х поздовжніх зон 
Гамбети на боках, присутністю двох чорних вертикальних плям, 
розташованих одна під одною на основі хвостового плавця та на-
явністю у статевозрілих самців (при погляді зверху) симетричних 
Ф-подібних здуттів на боках середньої частини тіла попереду 
спинного плавця. Загальна довжина до 102 мм, стандартна — до 90 мм, 

ЗОЛОТИСТА ПІВНІЧНА ЩИПАВКА
Sabanejewia baltica Witkowski, 1994
Балтийская щиповка
Клас Променепері риби — Actinopterygii
Ряд Коропоподібні — Cypriniformes
Родина В’юнові — Cobitidae

маса до 5,2 г; у басейні Сіверського Дінця відмічені риби загаль-
ною довжиною до 73 мм.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид поширений у Європі у річкових системах південного узбережжя 
Балтійського моря та північного узбережжя Чорного і Азовського 
морів від Одеру та Вісли до Дону. В Україні поширений у річкових 
системах Дністра, Дніпра, Сіверського Дінця і, можливо, у річці 
Берда у Північному Приазов’ї. У Харківській області зустрічається 
в головному руслі Сіверського Дінця і в Осколі.

Чисельність 
Дуже мала, в цілому рідкісний вид у межах Харківської області. 
У регіоні відмічені чотири знахідки — одна у Сіверському Дінці 
у Балаклійському районі (1969 рік) та три — в Осколі у Дворічан-
ському районі (2009, 2010 та 2012 роки). Об’єкт уваги акваріумістів.

Місця перебування
Проживає головним чином у чистій проточній воді на ділянках з по-
мірною та швидкою течією, чистим кам’янисто-піщаним, піщано-
крейдяним або гальковим ґрунтом; зустрічається на глибині 0,1–2,0 м.

Особливості біології
Прісноводна малорухлива осіла донна риба, яка переважно веде 
сутінковий та нічній спосіб життя. Тримається поодинці та неве-
личкими групами. Вдень цілком занурюється у ґрунт, де значний 
час знаходиться у нерухомому стані. Нерест літофільний, порцій-
ний, відбувається у квітні-травні і може продовжуватися до липня. 
Діаметр зрілих ооцитів 1,0–1,2 мм. Абсолютна плодючість до 3 390 
ікри нок. Живиться детритом та дрібними безхребетними.

Основні чинники зниження чисельності
Невідомі. Зниженню чисельності можуть сприяти забруднення водойм 
і гідротехнічні споруди, що уповільнюють течію та замулюють дно.

Заходи охорони
Заборона лову. З’ясування особливостей поширення та біології по-
требує уточнень. Частина русла у верхів’ях Осколу, де відмічені 
знахідки, включена в охоронну зону національного природного 
парку «Дворічанський».

Джерела інформації
Мовчан, 1988; Bohlen, 2000; Kottelat, Freyhof, 2007; Дирипаско, 2002; 
Шандиков, Гончаров, 2008; Гончаров Г. Л. (2009–2010, особисті 
повідомлення).

Автори: Г. О. Шандиков, Д. В. Кривохижа
Фото: © Г. О. Шандиков
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ХОРДОВІ / Chordata

Один з близько 30 видів роду і один вид роду у фауні України.

Природоохоронний статус
Рідкісний.

Морфологічна характеристика
Тіло валькувате, низьке, дещо стиснуте дорзовентрально в пере-
дній частині, вкрите дуже дрібною лускою; око мале, розташоване 
ближче до верхнього профілю голови; лоб широкий, помітно більше 
діаметра ока; рот невеликий нижній з 3 парами коротких вусиків 
навколо; спинний і анальний плавці з короткою основою; хвосто-
вий плавець усічений або з ледве помітною виїмкою; бічна лінія 
дуже коротка, майже непомітна. Загальне забарвлення варіює від 
світло-сірого до жовтувато-коричневатого з нечіткими чорнувати-
ми або темно-коричневими плямами різного розміру. Від щипавок 
родів Cobitis і Sabanejewia головним чином відрізняється широкою 
головою, більш довгим рилом, відсутністю підочної колючки та ха-
рактерним забарвленням; від в’юна Misgurnus fossilis відрізняється 
3 парами вусиків (проти 5 пар) та забарвленням. В Україні досягає 
загальної довжини до 135 мм (стандартна довжина 117 мм) і ваги 
до 21 г; зазвичай загальна довжина не більше 90–100 мм.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал широкий, простягається зі сходу Європи на захід — від 

ВУСАТИЙ СЛИЖ
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)
Усатый голец
Клас Променепері риби — Actinopterygii
Ряд Коропоподібні — Cypriniformes
Родина Немахейлові — Nemacheilidae

Уралу до Британських островів і з півночі на південь — від Скан-
динавії до басейну Чорного моря. В Україні трапляється майже 
повсюди в річкових басейнах. У Харківській області поширений 
у деяких локальностях придаткових річкових систем Сіверського 
Дінця і Дніпра.

Чисельність
В цілому відносно низька за виключенням окремих місць перебу-
вання. Об’єкт уваги акваріумістів.

Місця перебування
Проживає зазвичай у струмках та невеличких річках придаткової 
системи з помітною течією і прохолодною водою з кам’янистим 
або гальковим дном на глибині 0,1–1,0 м, іноді зустрічається в мало-
проточних річкових затоках, зареґульованих ділянках малих річок 
та непроточних ставках на ділянках з мутною водою та мулистим 
ґрунтом.

Особливості біології
Прісноводна, переважно річкова, осіла, малорухома донна риба, 
яка веде головним чином сутінковий спосіб життя; стійка до за-
бруднення і нестачі кисню. Статевозрілість настає у віці 2–3 ро-
ків при загальній довжині більше 6 см. Вперше розмножуються 
зазвичай у віці 2 років. Нерест порційний, відбувається у квітні-
червні при температурі води вище 10°C. Ікра клейка, відкладається 
на каміння, пісок або рослинність. Діаметр зрілих ооцитів близько 
0,9 мм. Абсолютна плодючість до 25,6 тис. ікринок, у водоймах 
України — до 22,5 тис. ікринок. Бентофаг; споживає відносно 
крупних безхребетних донної фауни — гаммарід, хірономід, личи-
нок комах. Тривалість життя 3–4 роки.

Основні чинники зниження чисельності
Зникнення типових біотопів. Іноді вусатого слижа використовують 
як живця при аматорському рибальстві хижих риб.

Заходи охорони
Заборона вилову. З’ясування особливостей поширення та біології 
потребує уточнень. Частина русла Сіверського Дінця та його при-
токи Осколу включені в охоронні зони національних природних 
парків «Гомільшанські ліси» та «Дворічанський».

Джерела інформації
Солодовников, 1930; Берг, 1949 а; Мовчан, 1988; Решетников, 2003; 
Kottelat, Freyhof, 2007; Шандиков, Гончаров, 2008; Шандиков Г. О., 
Кривохижа Д. В. (2009–2010, неопубліковані дані).

Автори: Г. О. Шандиков, Д. В. Кривохижа
Фото: © Г. О. Шандиков
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ХОРДОВІ / Chordata

Один вид роду і єдиний вид роду у фауні України.

Природоохоронний статус
Відносно благополучний. Занесений до Червоної книги України 
(вразливий).

Морфологічна характеристика
Тіло низьке, видовжене, у передній частині циліндричне, позаду 
анального отвору стиснуте з боків, вкрите рясним шаром слизу, 
луска дуже дрібна; голова стиснута дорзовентрально; на підборід-
ді короткий вусик; рот великий, напівнижній; око мале; у черев-
них плавцях, які розташовані попереду грудних плавців, 2-й або 
3-й промінь довгий ниткоподібний; перший спинний плавець 
з короткою основою, другий спинний і анальний плавці з довгою 
основою, хвостовий плавець закруглений. Загальне забарвлен-
ня сірувато-бурувате, мармурове, з неправильними жовтими або 
оранжевими плямами. Досягає стандартної довжини 113 см і маси 
24 кг; у водоймах України довжина не перевищує 50 см, маса — 4 кг, 
зазвичай не більше 0,9 кг.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширення циркумполярно-арктичне — у прісних водах Європи, 
Азії і Північної Америки. У Північній Євразії поширений із заходу 
на схід від Луари до Лени. В Україні поширений у річкових систе-

МИНЬ
Lota lota (Linnaeus, 1758)
Налим
Клас Променепері риби — Actinopterygii
Ряд Тріскоподібні — Gadiformes
Родина Тріскові — Gadidae

мах всіх крупних рік, може траплятися у східний частині Таган-
розької затоки Азовського моря. Відсутній у Криму. У Харківській 
області поширений у басейнах Дніпра і Сіверського Дінця.

Чисельність
Невелика, в басейні Сіверського Дінця відносно стабільна останні 
10 років. У типових біотопах звичайний вид, місцями нечисленний 
або рідкісний. Об’єкт аматорського рибальства.

Місця перебування
Головні русла і придаткова система рівнинних та гірських рік, озера 
і водосховища з прохолодною чистою водою і різноманітним ґрун-
том. Уникає дуже зарослих водною рослинністю місць.

Особливості біології
Прісноводна, донна, холодолюбна, малорухлива, осіла риба, яка 
переважно веде сутінковий і нічний спосіб життя. Більш активна 
взимку. Влітку при високій температурі води тримається великих 
глибин, може впадати в оціпеніння. Молодь тримається укриттів 
на невеликій глибині до 1–2 м. Статевозрілим минь стає у віці 
3–4 років при стандартній довжині від 17–18 см. Здійснює короткі 
нерестові міграції на мілководдя і піщані коси. Нерест переважно 
псамофільний, одноразовий, зимово-весняний, відбувається в гру-
пах і великих скупченнях риб у грудні-березні на швидкій течії при 
температурі води близько 0–4°C. Ікра слабоклейка, напівпелагічна. 
Діаметр зрілих ооцитів до 0,8–1,0 мм. Абсолютна плодючість 
досягає 3 млн ікринок, в водоймах України — до 481 тис. ікринок. 
Хижак; живиться переважно рибою. Звичайна тривалість життя 
уводоймах України 7–8 років, у північних частинах ареалу — 
до 22–24 років.

Основні чинники зниження чисельності
Зареґулювання рік, зникнення типових глибинних біотопів, 
забруднення і підвищення температури водойм, надмірний вилов.

Заходи охорони
Заборона лову, згідно зі статусом Червоної книги України. Частина 
русла Сіверського Дінця та його притоки Осколу включені в охо-
ронні зони національних природних парків «Гомільшанські ліси» 
та «Дворічанський».

Джерела інформації
Книпович, 1923; Световидов, 1948; Берг, 1949 б; Масловский, 
1956; Мовчан, 1988; Шандиков, Гончаров, 2008; Щербуха, 2009 а; 
Мельник В. І. (2012, особисте повідомлення).

Автор: Г. О. Шандиков
Фото: © Г. О. Шандиков
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ХОРДОВІ / Chordata

Один з 5 видів роду і один з 4 видів роду у фауні України. 

Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до Червоної книги України (зникаючий).

Морфологічна характеристика
Тіло невисоке, видовжене, стиснуте з боків, вкрите дрібною лус-
кою і рясним шаром слизу; два спинні плавці, з’єднані у вигляді 
єдиного плавця, передня, більш довга і висока частина якого ко-
люча, а задня — з м’якими розгалуженими променями; рило за-
гострене, довге, приблизно вдвічі більше діаметра ока; рот невели-
кий, нижній, висувний; хвостовий плавець з незначною виїмкою. 
Забарвлення тулуба сірувате або жовтувате з різко окресленими 
круглими чорними плямками на боках і спині (у 4 поздовжніх ря-
дах) та колючій частині спинного плавця; забарвлення хвостового 
плавця сіре, інші плавці світлуваті або жовтуваті. Від симпатрич-
ного йоржа звичайного G. cernua головним чином відрізняється 
більшою видовженою головою з довгим загостреним рилом (проти 
притупленого), а в забарвленні — характерними чорними плямками. 
Досягає стандартної довжини 203 мм і маси 200 г.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у річкових системах північної частини басейнів Чор-
ного і Азовського морів, відмічений на сході Таганрозької затоки 

ЙОРЖ НОСАР
Gymnocephalus acerina (Gueldenstaedt, 1774)
Донской ёрш
Клас Променепері риби — Actinopterygii
Ряд Окунеподібні — Perciformes
Родина Окуневі — Percidae

Азовського моря. В Україні зустрічається в басейнах Дністра, Пів-
нічного Бугу, Дніпра і Сіверського Дінця. У Харківській області 
в сучасний період трапляється у головному руслі Сіверського Дінця 
в Ізюмському районі і у верхів’ях Осколу у Дворічанському районі.

Чисельність 
Вкрай низька. Попри те, що йорж носар завжди був рідкісним ви-
дом у регіоні окрім Осколу, його численність, починаючи з мину-
лого століття, поступово продовжує зменшуватись, а місця пере-
бування зникають. Випадковий об’єкт аматорського рибальства.

Місця перебування
Головні русла і придаткова система рівнинних та гірських рік 
з прохолодною, чистою, добре насиченою киснем водою, швид-
кою течією і ділянками глибиною декілька метрів з піщаним 
і кам’янистим ґрунтом.

Особливості біології
Прісноводна, річкова, придонна, осіла, зграйна риба, яка веде пе-
реважно сутінково-нічний спосіб життя. Статевозрілою стає у віці 
3–4 років при стандартній довжині від 12 см. Нерест порційний, 
відбувається у невеликих зграйках у квітні-травні на мілководдях 
перекатів на швидкій течії при температурі води від 6–8°C. Ікра 
клейка, відкладається на різні субстрати. Діаметр зрілих ооцитів 
близько 1,0 мм. Абсолютна плодючість 5,2–30 тис. ікринок. Зоо-
фаг; живиться придонними і донними безхребетними, переважно 
личинками комах. Тривалість життя до 8–10 років.

Основні чинники зниження чисельності
Зареґулювання рік, зникнення типових глибинних біотопів, забруд-
нення водойм, надмірний вилов.

Заходи охорони
Заборона лову. Виявлення місць перебування і встановлення там 
заповідного режиму. Частина русла Сіверського Дінця та його при-
токи Осколу включені в охоронні зони національних природних 
парків «Гомільшанські ліси» та «Дворічанський».

Джерела інформації
Чернай, 1852; Книпович, 1923; Солодовников, 1924, 1930; Берг, 
1949 б; Масловский, 1956; Денщик, 1994; Каталог коллекций…, 
2003; Шандиков, Гончаров, 2008; Щербуха, 1982, 2009 в.

Автор: Г. О. Шандиков
Фото: © О. М. Насека
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ХОРДОВІ / Chordata

Один з 5 видів роду і один з 3 видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус
Зниклий. Занесений до Червоної книги України (зникаючий) 
та списку Бернської конвенції (як Stizostedion volgense, Додаток III).

Морфологічна характеристика
Тіло невисоке, видовжене, дещо стиснуте з боків; голова видовже-
на, з довгим конічним рилом; рот великий, кінцевий, з дрібними 
зубами на щелепах; два спинні плавці з довгою основою відокрем-
лені один від одного дуже вузьким проміжком, анальний плавець 
з короткою основою, хвостовий плавець з невеликою виїмкою; 
в бічній лінії 70–83 луски. Загальне забарвлення жовтувато-сіре 
або сірувато-зеленувате з 7–10 темними поперечними смугами 
на боках; спинні і хвостовий плавці сірі, з кількома рядами темних 
крапок; анальний плавець світлий, з чорною плямою; парні плавці 
світлі. Від судака звичайного S. lucioperca відрізняється відсутні-
стю іклів на щелепах і короткою верхньою щелепою. Досягає стан-
дартної довжини 45 см і маси 1,1 кг; у водосховищах Росії були 
відмічені особини довжиною до 60 см і масою більше 2 кг.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у басейнах Каспійського, Чорного та Азовського морів, 
у головному руслі Дону — до верхів’їв. Акліматизований в озері 

ВОЛЗЬКИЙ СУДАК
Sander volgensis (Gmelin, 1789)
Берш
Клас Променепері риби — Actinopterygii
Ряд Окунеподібні — Perciformes
Родина Окуневі — Percidae

Балхаш. В Україні трапляється на пригирлових морських ділянках 
і у низов’ях усіх крупних рік Чорноморського басейну — Дунаю, 
Дністра, Південного Бугу і Дніпра; присутній у водосховищах, 
придатковій системі середнього Дніпра і каналі Дніпро-Донбас 
на території Дніпропетровської області. Був звичайним видом 
у басейні Сіверського Дінця у XIX столітті; з 1917 року достовірні 
дані про його наявність в регіоні відсутні. За деякими свідченнями 
може досі зустрічатися у верхів’ях Осколу у Куп’янському районі.

Чисельність
Невідома.

Місця перебування
Прибережні солонуватоводні морські ділянки, головні русла і при-
даткова система рік, водосховища, іноді проточні озера з прохо-
лодною, чистою, добре насиченою киснем водою і ділянками гли-
биною декілька метрів з твердим піщаним та піщано-кам’янистим 
ґрунтом.

Особливості біології
Прісноводна, частково солонуватоводна, придонна, осіла риба, яка 
переважно тримається великих глибин. Статевозрілість у самців 
настає у віці 2–3 років при стандартній довжині від 19 см, у са-
мок — у 3–4 роки при довжині від 22 см. Нерест одноразовий або 
порційний, відбувається у квітні на глибині при температурі води 
від 8–10°C. Ікра дрібна, клейка. Діаметр зрілих ооцитів до 0,7–0,8 мм. 
Абсолютна плодючість від 17,7 до 354,3–472 тис. ікринок. Пере-
важний хижак; живиться рибою і придонними безхребетними. 
Тривалість життя до 7–8 років, у басейні Волги може досягати 
12 років.

Основні чинники зниження чисельності
Зникнення типових глибинних біотопів, скорочення площі і заму-
лення нерестовищ, забруднення водойм, надмірний вилов.

Заходи охорони
Заборона лову. Виявлення місць перебування і встановлення там 
заповідного режиму. Частина русла Осколу включена в охоронну 
зону національного природного парку «Дворічанський».

Джерела інформації
Чернай, 1852; Берг, 1949 б; Щербуха, 1982, 2009 в; Попова, 2003; 
Шандиков, Гончаров, 2008; Новіцький, 2011.

Автор: Г. О. Шандиков
Фото: © Akos Harka
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ХОРДОВІ / Chordata

Один з 20 видів роду і один з 4 відомих видів роду у фауні України.

Природоохоронний статус
Зниклий.

Морфологічна характеристика
Тіло пуголовкоподібне, в передній частині до початку другого 
спинного плавця дуже широке і стиснуте дорзоветрально. На під-
борідді короткий вусик. Голова, спина і боки тіла вкриті числен-
ними маленькими кістковими гранулами і більш крупними тубер-
кулами (зникаючими перед нерестом) — багатокутними конічними 
кістковими пластинками, які розташовані на тулубі у 5 поздовжніх 
рядів: дорсальному, 2 латеральних і вентральному. Від інших двох 
видів роду бичків-пуголовків, поширених в Азовському басейні, 
включаючи бичка-пуголовка зірчастого B. stellatus, з яким його за-
звичай плутають, головним чином відрізняється положенням осно-
ви другого спинного плавця, початок якого чітко розташований по-
заду вертикалі початку основи анального плавця, а також не менш 
ніж 10 туберкулами у вентральному ряді. Досягає стандартної 
довжини 66 мм.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ендемік Азовського басейну. У суміжних областях Росії зустріча-
ється у низов’ях річкових систем Кубані і Дону, до Цимлянського 

ДОНСЬКИЙ БИЧОК-ПУГОЛОВОК
Benthophilus durrelli Boldyrev et Bogutskaya, 2004
Донская пуголовка
Клас Променепері риби — Actinopterygii
Ряд Окунеподібні — Perciformes
Родина Бичкові — Gobiidae

водосховища включно, та на прибережжі Азовського моря поблизу 
гирлових частин цих рік і у Таганрозькій затоці. Ненавмисно 
інтродукований у Волгу, де нині поширений у водосховищах від 
Нижнього Новгорода до Волгограда. В України відомі окремі зна-
хідки наприкінці двадцятих-тридцятих років минулого століт-
тя на ділянках середньої течії Сіверського Дінця у суміжному 
з Харківською областю Слов’янському районі Донецької області 
і в Луганській області. Можливо досі присутній у головному руслі 
Сіверського Дінця, включаючи річкову ділянку в Ізюмському районі 
Харківської області.

Чисельність
Ніколи спеціально не досліджувалася, принаймні вкрай мала.

Місця перебування
У ріках тримається переважно глибин більше 3 м, на узбережжі 
Азовського моря — поблизу пригирлових ділянок з солоністю 
до 3‰. Віддає перевагу піщаним, черепашковим та кам’янисто-
крейдяним ґрунтам з домішкою мулу. В Сіверському Дінці відмі-
чений на твердому крейдяному дні.

Особливості біології
Прісноводна та солонуватоводна, малорухлива, осіла, донна риба. 
Нерест порційний, відбувається у травні-серпні. Ікра відклада-
ється можливо двома-трьома порціями на черепашник та інший 
твердий субстрат і охороняється самцем. Незабаром після нересту 
дорослі риби гинуть. За способом живлення — бентофаг; основу 
раціону складають личинки комах та дрібні молюски. Тривалість 
життя близько одного року.

Основні чинники зниження чисельності
Забруднення водойм, гідротехнічні споруди, що приводять до силь-
ного замулювання ґрунту, дренажні руслові роботи з використан-
ням драг.

Заходи охорони
Заборона лову. Потрібні таксономічні і біологічні дослідження риб 
з Сіверського Дінця. Частина головного русла Сіверського Дінця 
у Донецькій області, де відмічені знахідки виду, входить до націо-
нального природного парку «Святі гори».

Джерела інформації
Солодовников, 1930; Сахно, 1940; Boldyrev, Bogutskaya, 2007; 
Kottelat, Freyhof, 2007; Шандиков, Гончаров, 2008.

Автор: Г. О. Шандиков
Фото: © Г. О. Шандиков
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид із стабільно низькою чисельністю. Занесений до списку 
Бернської конвенції (Додаток III).

Морфологічна характеристика
Великий за розміром тритон, довжина тіла з хвостом 10–12 см. 
Шкіра грубозерниста, на череві гладка. Загальний фон забарвлення 
брунатно-чорний з білими цяточками з боків тулуба, черево жовто-
помаранчеве у темних плямах. У шлюбний період на спині у самців 
розвивається гребінь, який переривається на рівні задніх кінцівок.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений від Великобританії до Уралу. В Україні розповсюдже-
ний майже по всій території, окрім степової зони, Криму та Пів-
нічно-Східного Причорномор’я. Південна межа ареалу проходить 
по півдню Харківської області. У регіоні поширений в долині 
головного русла Сіверського Дінця та його притоках — річках 
Мож, Уди, Харків, Велика Бабка; в долині Осколу відсутній. У ба-
сейні Дніпра зустрічається в долинах річок Мерла та Мерчик.

Чисельність
Малочислений вид. В період нересту на 100 м берегової лінії 
трапляється 2–4 особини. В інші сезони трапляється лише поодинці 
та випадково.

ГРЕБІНЧАСТИЙ ТРИТОН
Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Гребенчатый тритон
Клас Амфібії / Земноводні — Amphibia
Ряд Хвостаті амфібії — Caudata
Родина Саламандрові — Salamandridae

Місця перебування
Мешкає головним чином в нагірній діброві. Може траплятися 
в заплавній діброві, суборі, вільшняках та березових гайках. 
Нереститься у стоячих заплавних водоймах та ставках.

Особливості біології
Навесні з’являється наприкінці березня — на початку квітня. 
Нереститься з середини квітня до середини травня. Нересту пе-
редують складні шлюбні ігри. Ікру відкладає на водні рослини 
невеличкими порціями, всього за сезон може відкласти 200–300 
ікринок, іноді до 600. Молоді виходять наприкінці серпня — по-
чатку вересня. На зимівлю йде в жовтні. Зимує в опалому листі, під 
корчами, в покинутих норах гризунів. Живиться слимаками, дощо-
вими черв’яками, дрібними комахами та павукоподібними. Стате-
ва зрілість настає у віці 2–3 років. Тривалість життя до 10 років.

Основні чинники зниження чисельності
Нестабільний посушливий клімат, що призводить до пересихання 
наземних місцеперебувань; антропогенне руйнування місцепере-
бувань.

Заходи охорони
Охорона нерестових водойм та наземних місцеперебувань, зволо-
ження наземних місцеперебувань у посуху. Пасивно охороняється 
на території національних природних парків «Гомільшанські ліси» 
та «Слобожанський».

Джерела інформації
Ананьева и др., 1998; Кузьмин, 1999; Коршунов, Зиненко, 2006; Пи-
санец, 2007; Литвинчук, Боркин, 2009; Зиненко, Гончаренко, 2010.

Автори: О. В. Коршунов, Д. А. Шабанов
Фото: © О. В. Коршунов
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Природоохоронний статус 
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до списку Бернської кон-
венції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Дрібна жаба, довжина тіла 4,5–5 см. Характерною особливістю 
є наявність на кінцях пальців дископодібних виростів, що являють 
собою присоску. Забарвлення спинної частини найчастіше зелене, 
але може змінюватися під впливом температури або фізіологічного 
стану від жовтого до сірого. Черево біле, відокремлене від спини 
темною смужкою. Характерною ознакою забарвлення є наявність 
пахової петлі. Самці мають непарний горловий резонатор.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид поширений від Українських Карпат до Кавказького регіону, 
в Україні — майже по всій території, окрім Закарпаття та степової 
частини. У Харківській області проходить північна межа ареалу: 
поширений в долинах головного русла Сіверського Дінця та його 
приток — річок Мож, Уди, Харків, Велика Бабка; в долині Осколу 
відсутній. Дуже рідкісний в долинах річок басейну Дніпра — Мерли 
та Орелі.

Чисельність
Малочислений вид. На нересті чисельність складає в середньому 

СХІДНА КВАКША / РАХКАВКА
Hyla orientalis Bedriaga, 1890
Восточная квакша / 
восточная древесница
Клас Амфібії / Земноводні — Amphibia
Ряд Безхвості амфібії — Anura
Родина Квакши — Hylidae

1–3 особини на 100 метрів берегової лінії. У посушливі роки 
та роки з холодними малосніжними зимами чисельність сильно 
падає, іноді деякі популяції зникають повністю.

Місця перебування
Мешкає в нагірній та заплавній діброві, суборі, вільшняках 
та березових гайках. Нереститься в стоячих заплавних водоймах 
та ставках.

Особливості біології
Навесні з’являється наприкінці березня — на початку квітня. 
Нереститься з середини квітня до кінця травня. Ікру відкладає порці-
ями по 150–200 штук. Усього за сезон відкладає до 1500 ікринок. 
Після нересту живе на деревах та чагарниках. Молоді виходять 
з середини липня до початку серпня. На зимівлю йде у жовтні. 
Зимує під корчами, в покинутих норах гризунів. Живиться дрібними 
комахами та павукоподібними. Статевої зрілості досягає у 3–4 роки. 
У природі живе до 10 років, у неволі максимально — 22 роки.

Основні чинники зниження чисельності
Нестабільний посушливий клімат, вимерзання під час зимівлі, 
руйнування місцеперебувань.

Заходи охорони
Охорона нерестових водойм та наземних місцеперебувань; роз-
ведення та реінтродукція в місцях, що були раніше заселені; спе-
ціальні програми щодо переселення пуголовок з пересихаючих 
водойм; встановлення спеціальних зимувальних сховищ. Пасивно 
охороняється на території національних природних парків «Гоміль-
шанські ліси» та «Слобожанський».

Джерела інформації
Ведмедеря, Рудик, 1979; Лисецкий и др., 1982; Кривицкий и др., 1986; 
Ананьева и др., 1998; Загороднюк, 1999; Кузьмин, 1999; Парнико-
за и др., 2005; Зиненко, Коршунов, 2006; Коршунов, Зиненко, 2006; 
Писанец, 2007; Зиненко, Гончаренко, 2009; Frost, 2010 [1998–
2010]; Орлова, Дунаев, 2012.

Автор: О. В. Коршунов
Фото: © О. В. Коршунов
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до списку Бернської кон-
венції (Додаток III).

Морфологічна характеристика
Велика за розміром ропуха, довжина тулуба 6–9, зрідка — до 11 см. 
Самиці крупніші за самців. Шкіра бугорчаста. За очима розташова-
ні парні отруйні залози — паротиди. Внутрішня шкіряна складка 
на передплесні відсутня. На найдовшому пальці задньої кінцівки 
наявні парні зчленувальні горбочки. Забарвлення зі спинного боку 
зазвичай буре, черево сіро-біле із темними плямами.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Розповсюджена від Великобританії до Західного Сибіру, на пів-
ночі деінде заходить за полярне коло. Південна межа поширення 
проходить лісостеповою зоною, долинами крупних річок подекуди 
заходить у степову зону. У Харківській області проходить південна 
межа ареалу. Поширена спорадично в долинах Сіверського Дінця 
та його приток — річок Мож, Уди, Лопань, Велика Бабка; відсутня 
у долині Осколу. В басейні Дніпра поширена в долинах річок Мерла, 
Коломак та Оріль. 

Чисельність
Нечисленний, локально звичайний вид. На нересті на 100 м берего-

СІРА РОПУХА / ЗВИЧАЙНА РОПУХА
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Серая жаба / обыкновенная жаба
Клас Амфібії / Земноводні — Amphibia
Ряд Безхвості амфібії — Anura
Родина Ропухи — Bufonidae

вої лінії, залежно від популяції, налічується від 3–5 до 500 особин. 
Вночі на кілометр маршруту у вологу погоду трапляється близько 
5 особин.

Місця перебування
Найчисельніша у нагірній діброві. Трапляється у заплавній дібро-
ві, суборі, вільшаниках та березових гайках. Нереститься в став-
ках та заплавних водоймах, іноді у Сіверському Дінці. Утворює 
локальні популяції, значною мірою ізольовані одна від одної.

Особливості біології
Навесні з’являється у водоймах наприкінці березня — на почат-
ку квітня. Ікра має вигляд парного шнура, в якому налічується 
до 12 тис. ікринок. Самиця після нересту покидає водойму, самці 
перебувають у водоймах до кінця нересту. Нерест триває від одно-
го до двох тижнів, може перериватися на кілька днів у разі різкого 
зниження температури. Молоді виходять наприкінці травня — 
на початку червня. Після нересту ропухи розподіляються по лісо-
вих масивах. Активні вночі або вдень у дощову погоду. Живляться 
слимаками, дощовими черв’яками, комахами та павукоподібними. 
На зимівлю йдуть у жовтні. Зимують в землі, під корчами, в по-
кинутих норах гризунів. Статевої зрілості досягають у 3–4 роки, 
живуть до 10–12 років. Максимальна тривалість життя у неволі — 
36 років.

Основні чинники зниження чисельності
Нестабільний посушливий клімат, руйнування місцеперебувань, 
пряме знищення людиною. Сіра ропуха масово гине на автошля-
хах під час нерестових та кормових міграцій.

Заходи охорони
Пасивно охороняється в національних природних парках «Гоміль-
шанські ліси» та «Слобожанський». Необхідна умова існування 
популяцій — наявність придатних для нересту водоймищ, що по-
єднані з лісами шляхами міграцій. Організація охорони нерестових 
водойм та наземних місцеперебувань, розведення та реінтродук-
ція, рятування молодих тварин у посушливі роки методом зволо-
ження навколишньої території, влаштування переходів для тварин 
в місцях міграцій під автошляхами.

Джерела інформації
Лисецкий и др., 1982; Кривицкий и др., 1986; Ананьева и др., 1998; 
Коршунов и др., 2003; Шабанов, 2004; Маро, Шабанов, 2005; 
Маро и др., 2008.

Автори: О. В. Коршунов, Д. А. Шабанов
Фото: © Є. В. Скоробогатов



ХОРДОВІ / Chordata

277

А
мф

іб
ії 

—
 A

m
ph

ib
ia

Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до списку Бернської кон-
венції (Додаток III).

Морфологічна характеристика
Найдрібніша з групи зелених жаб (Pelophylax esculentus complex): 
довжина тулуба 5–7 см, максимальна довжина для Харківського 
регіону 9 см. Задні кінцівки короткі. П’ятковий бугор високий. За-
гальний тон забарвлення зелений, але може змінюватися під впли-
вом температури до бурого. На спині поздовжня смуга. Стегна 
жовтуваті. Самці мають парні зовнішні резонатори білого кольору. 
В період розмноження у самців у загальному фоні забарвлення 
переважає жовтий. Належить до комплексу схожих видів.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал охоплює значну територію від Великої Британії до Волги. 
В Україні поширений у Карпатах, на Поліссі та у північній частині 
Лісостепу. Іноді по долинах річок проникає у степову природну 
зону. У Харківській області проходить південна межа ареалу, 
де вид поширений лише в долинах річок басейну Дніпра — Мерли, 
Мерчика та Орелі.

Чисельність
Малочислений вид, пов’язаний із дуже вологими місцеперебуван-

СТАВКОВА ЖАБА
Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)
Прудовая лягушка
Клас Амфібії / Земноводні — Amphibia
Ряд Безхвості амфібії — Anura
Родина Жаби — Ranidae

нями. Зазвичай щільність невисока — 1–4 особини на 100 метрів 
берегової лінії. Іноді чисельність може бути локально високою, 
що пов’язано із концентрацією в невеличких водоймах.

Місця перебування
Мешкає в заплавних водоймах та навколишніх лісах, вільшняках 
та болотах у березових гайках на боровій терасі. Після нересту 
переходить до наземного способу життя. Серед наземних біотопів 
віддають перевагу дуже вологим місцеперебуванням.

Особливості біології
Навесні з’являється наприкінці березня — на початку квітня. 
Нереститься з кінця квітня до початку червня, часто разом з іншими 
видами комплексу зелених жаб. Ікру відкладає у вигляді кулі, яка 
зазвичай розташовується у заростях водних рослин на незначній 
глибині. Молоді виходять у серпні. На зимівлю йде у жовтні. Зимує 
на суходолі під купинами та корчами, в покинутих норах гризунів 
тощо. Живиться молюсками, дрібними комахами та павукоподіб-
ними. Статевої зрілості досягає в 2–3 роки, тривалість життя 
до 10 років.

Основні чинники зниження чисельності
Нестабільний посушливий клімат, меліоративна та сільськогоспо-
дарська діяльність в заплавах річок, руйнування місцеперебувань.

Заходи охорони
Пасивно охороняється на території національного природного 
парку «Слобожанський», де зареєстровані найбільш чисельні по-
пуляції. Необхідна охорона нерестових водойм та оточуючих 
їх наземних місцеперебувань, штучне зволоження місцеперебу-
вань у посушливі періоди. Узгодження гідротехнічних заходів 
із фахівцями-біологами на річках із регульованим стоком.

Джерела інформації
Ведмедеря, Рудик, 1979; Лисецкий и др., 1982; Ведмедеря, 1984; 
Кривицкий и др., 1986; Загороднюк, 1999; Borkin et al, 2004; Пар-
никоза и др., 2005; Коршунов, Зиненко, 2006; Шабанов и др., 2006; 
Писанец, 2007; Коршунов, 2008, 2010; Зиненко, Гончаренко, 2009; 
Frost, 2010 [1998–2010]; Орлова, Дунаев, 2012.

 Автор: О. В. Коршунов
Фото: © О. В. Коршунов
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Природоохоронний статус
Невизначений. Занесений до списку Бернської конвенції (Додаток III).

Морфологічна характеристика
Міжвидовий гібрид, що має назву, аналогічну до видової. Утворю-
ється як від схрещування ставкової жаби Pelophylax lessonae 
(Camerano, 1882) та озерної жаби Pelophylax ridibundus (Pallas, 
1771), так і при розмноженні власне Pelophylax esculentus. Пред-
ставлений різними формами, що відрізняються за кількістю та по-
ходженням хромосомних наборів у статевих клітинах. Довжина 
тулубу 6–8 см, максимальна довжина для Харківського регіону — 10 см. 
Задні кінцівки середньої довжини. П’ятковий бугор середнього 
розміру. Загальний тон забарвлення зелений, але може змінюватися 
під впливом температури до бурого. На спині — поздовжня смуга 
та темні плями. Стегна жовтуваті. Самці мають парні зовнішні 
резонатори сірого кольору. Правильне визначення у низці випад-
ків можливе лише фахівцями.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал виду охоплює значну територію від Великобританії до Вол-
ги. В Україні поширена на Поліссі та у Лісостепу, по долинах вели-
ких річок заходить у степову зону. У Харківській області поширена 
в басейні Сіверського Дінця (крім річки Оскіл) та в басейні Дніпра. 

ЇСТІВНА ЖАБА
Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758)
Съедобная лягушка
Клас Амфібії / Земноводні — Amphibia
Ряд Безхвості амфібії — Anura
Родина Жаби — Ranidae

В Харківській області розташований Сіверсько-Донецький центр 
різноманіття зелених жаб, що характеризується надзвичайною 
кількістю різних форм згаданих гібридів.

Чисельність
Звичайний вид у характерних біотопах. Чисельність складає 20–50 осо-
бин на 100 метрів берегової лінії.

Місця перебування
Мешкає у ставках, руслах річок, у заплавних водоймах та навко-
лишніх лісах, вільшняках та озерах у березових гайках на боровій 
терасі. Після нересту може як перебувати на водоймах поблизу 
берегової смуги, так і переходити до наземного способу життя.

Особливості біології
Навесні з’являється наприкінці березня — на початку квітня. 
Нереститься з кінця квітня до початку-кінця червня, у більшості 
випадків — разом з іншими видами комплексу зелених жаб. Ікру 
відкладає у вигляді кулі, яка зазвичай розташовується у заростях 
водяних рослин на незначній глибині. Молоді виходять у серпні 
(іноді — липні або вересні). На зимівлю йде у жовтні. Зимує 
на суходолі під купинами та корчами, в покинутих норах гризунів 
тощо. Живиться дрібними комахами та павукоподібними. Статевої 
зрілості досягає в 3–4 роки, тривалість життя до 10 років.

Основні чинники зниження чисельності
Нестабільний посушливий клімат, руйнування місцеперебувань, 
вилов для навчальних та гастрономічних потреб.

Заходи охорони
Пасивно охороняється на території національних природних пар-
ків «Слобожанський» та «Гомільшанські ліси». Необхідна охорона 
нерестових водойм та прилягаючих наземних місцеперебувань. 
Узгодження вилову із фахівцями-біологами.

Джерела інформації
Лисецкий и др., 1982; Ведмедеря, 1984; Borkin et al, 2004; Коршу-
нов, Зиненко, 2006; Шабанов и др., 2006; Коршунов, 2008, 2010; 
Шабанов та ін., 2009; Шабанов, Литвинчук, 2010.

Автори: О. В. Коршунов, Д. А. Шабанов
Фото: © О. В. Коршунов
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид поблизу північної межі поширення. Занесений 
до списку Бернської конвенції (Додаток ІІ), Європейського черво-
ного списку (NT), Червоного списку МСОП (LR/NT).

Морфологічна характеристика
Довжина панцира максимально сягає 19 см. Зверху панцир звичайно 
темний, майже чорний, інколи з радіальними світлими рисочками. 
Нижня сторона темна в центрі, по краях та спереду з великими, 
розпливчастими блідо-жовтими плямами. Лапи та голова з  цятка-
ми жовтого кольору, які можуть утворювати поздовжні смуги 
на кінцівках.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Болотяна черепаха має найбільший ареал серед усіх прісноводних 
черепах світу. Поширена від Атлантичного узбережжя Європи 
до Аральського моря. В Україні — на всій території. 

Чисельність
На території Харківської області кількість популяцій стрімко ско-
рочується, в багатьох районах рідкісна. На деяких ділянках Сі-
верского Дінця (Ізюмська лука) та інших річок на півдні області 
чисельність велика, але в цілому для області вид нечисельний, зустрі-
чається спорадично.

БОЛОТЯНА ЧЕРЕПАХА
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
Болотная черепаха
Клас Рептилії — Reptilia
Ряд Черепахи — Testudines
Родина Прісноводні черепахи — Emydidae

Місця перебування
Живе майже в усіх типах водойм, але найчастіше в стоячих або 
з повільною течією — протоках, старицях, озерах, плавнях, болотах, 
ставках. Для черепах необхідний досить великий життєвий про-
стір, який поєднує водойми, місця прогріву, зимові схованки, 
де вода не замерзає взимку, та місця відкладання яєць, які в умовах 
лісостепу найчастіше пов’язані з піщаною терасою річкових долин.

Особливості біології
Активні з березня по жовтень. Паруються в квітні-травні, відкла-
дають звичайно 10 (від 9 до 25) яєць, з яких наприкінці сезону ви-
луплюються новонароджені та відразу або після зимівлі наступної 
весни прямують до водойм. Статевої зрілості досягають в віці 6–8 
років, живуть декілька десятків років. Живляться крім тваринної 
(водних безхребетних: комах, молюсків, ракоподібних; риб’ячої 
ікри та невеликих риб; падла) й рослинною їжею. Невеликі черепахи, 
особливо новонароджені під час міграції, можуть бути здобиччю 
будь-яких наземних хижих ссавців та птахів, у водоймах — вели-
ких риб, хижих ссавців тощо. З більш-менш регулярних ворогів 
дорослих слід згадати видру. Ворогами болотяної черепахи також 
є хижі ссавці, які руйнують кладки: лисиця, єнотоподібний собака, 
борсук.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація первинних місцеперебувань: осушення заплав, 
меліоративні заходи. Важливим негативним чинником є втрата місць 
відкладення яєць та міграційних шляхів між ними та водоймами, 
а також збільшення кількості тварин — ворогів черепах, насампе-
ред собак, біля населених пунктів. Кладки черепах гинуть внаслі-
док прогону корів на місцях відкладання яєць. Черепахи можуть 
гинути в сітях рибалок. Самки під час міграцій гинуть під колесами 
автомобілів, збираються населенням і утримуються в неволі. Інколи 
черепах відловлюють для продажу.

Заходи охорони
Збереження місцеперебувань, місць відкладення яєць та шляхів 
до них, контроль чисельності здичавілих свійських тварин, просвіт-
ницька робота з метою запобігання вилученню черепах із природи.

Джерела інформації
Рудик, 1975; Fritz, 2001; Зіненко, 2006; Зиненко, Гончаренко, 2009; 
Бондаренко З. С. (2012, особисте повідомлення).

Автор: О. І. Зіненко
Фото: © Л. А. Гончаренко
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Природоохоронний статус
Зникаючий; вид на північно-східній межі поширення. Занесений 
до Червоної книги України (вразливий) та списку Бернської кон-
венції (Додаток ІІ).

Морфологічна характеристика
Відносно велика ящірка, загальною довжиною до 38 см. Довжина 
задньої ступні перевищує довжину голови. Спина зелена або жов-
тувато-зелена з чорними крапками, черево жовте, горло навесні 
синє. У молодих особин на спині дві поздовжні світлі смуги, які 
з віком стають малопомітними.

Ареал та поширення виду у регіоні
Поширена в Центральній та Південній Європі та на північному за-
ході Малої Азії. Через Харківську, Полтавську, Київську області 
проходить північно-східна межа ареалу. Існують літературні дані 
про поширення зеленої ящірки на схід до Краснограду Харківської 
області. Сучасне поширення в області підтверджено єдиним ек-
земпляром, знайденим у 1982 році в Зачепилівському районі; втім 
пізніше не знайдена.

Чисельність
Невідома.

ЗЕЛЕНА ЯЩІРКА
Lacerta viridis (Laurenti, 1768)
Зелёная ящерица
Клас Рептилії — Reptilia
Ряд Лускаті — Squamata 
Родина Справжні ящірки — Lacertidae

Місця перебування
Живе на добре освітлених та прогрітих схилах балок, яруг, урвищ 
з трав’янистою рослинністю (злаки та осоки), кущами та пооди-
нокими невеликими деревами; на узліссях та галявинах. На межі 
ареалу, в околицях Полтави займає нетипові біотопи, живе у со-
сновому лісі, на галявинах та узбіччях лісових доріг, серед негу-
стих кущів та невисоких дерев.

Особливості біології
Активна з квітня до жовтня. В Запорізькій та Дніпропетровській 
області відкладають в червні — першій половині липня 8–11 яєць. 
Статевозрілими стають на третій рік життя. Живляться комахами, 
здебільшого твердокрилими, лускокрилими, сітчастокрилими, 
пере тинчастокрилими, прямокрилими, іншими безхребетними 
та інколи ягодами. Вороги — птахи та ссавці, в тому числі свійські.

Основні чинники зниження чисельності
Руйнування природних місцеперебувань; загибель на автошляхах; 
загибель внаслідок використання отрутохімікатів. Може потерпати 
від свійських тварин.

Заходи охорони
Моніторинг чисельності популяцій. Організація природних резер-
ватів для збереження місць перебування виду.

Джерела інформації
Сухов, 1928; Таращук, 1950; Таращук, 1959; Определитель..., 1977; 
Котенко, 1988; Ситнік, 2004; Зіненко, 2006; Котенко, Ситнік, 2009; 
Зиненко, Гончаренко, 2011; Котенко Т. І., Рудик О. М. (2012,осо-
бисті повідомлення).

Автор: О. І. Зіненко
Фото: © Г. О. Шандиков
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Природоохоронний статус
Рідкісний; вид на південній межі ареалу. Занесений до списку 
Бернської конвенції (Додаток ІІ).

Морфологічна характеристика
Невелика ящірка довжиною тіла до 7 см, зверху бурого, коричне-
вого кольору, з розташованими вздовж смугами, чорними плямами 
та білими очками. Черево та внутрішня поверхня стегон та початок 
хвоста у самців червонуватого, помаранчевого кольору, з чисель-
ними чорними крапками, у самок черево білувате або жовтувате, 
однотонне. Молоді особини темні, майже чорні.

Ареал та поширення виду у регіоні
Ареал найбільший серед ящірок. Розповсюджена в Північній 
Євразії від Ірландії на заході до Японії на сході; на півночі заходить 
за полярне коло. В Україні в лісовій та лісостеповій природних зонах. 
У Харківській області — південна межа ареалу, місця знахідок 
пов’язані із заплавами річок Сіверський Донець, Харків, Велика 
Бабка, Уди (басейн Сіверського Дінця), Мерла, Мерчик, Коломак, 
Оріль (басейн Дніпра). Взагалі в області відомо не більше 20 попу-
ляцій виду. Популяції дуже локальні та займають невелику площу, 
за винятком Краснокутського району, де вид поширений суцільно 
в заплаві річки Мерла. 

Чисельність
Ніколи не буває дуже високою, зазвичай можна спостерігати від 
1–2 до 5 особин на кілометр або поодинокі особини на декілька 
кілометрів.

Місця перебування
Поширена майже виключно в інтразональних заплавних біотопах: 
на заплавних болотах та луках, де більшу частину сезону є вода; 
в блюдцеподібних западинах на боровій терасі з реліктовою пів-
нічною рослинністю (Sphagnum sp.); в екотонах на межі водойм 
(стариць, меліоративних каналів), заростей очерету, вологих луків 
та заплавного лісу в різних сполученнях, прибережних зонах 
водойм. 

Особливості біології
Активна з кінця березня до жовтня. Парування в квітні. Живородна, 
в червні народжує 5–13 ящірок. Статевозрілими стають на 2–3 рік 
життя. Живиться павукоподібними та комахами. З ворогів слід 
окремо виділити прудку ящірку, з якою знаходиться в конкурент-
них стосунках.

Основні чинники зниження чисельності
Втрата первинних місцеперебувань внаслідок меліорації, створення 
водосховищ тощо; потепління та осушення клімату.

Заходи охорони
Збереження місць перебування, в цілому — збереження первинного 
вигляду заплав річок, контроль впливу людини на клімат.

ЖИВОРОДНА ЯЩІРКА
Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)
Живородящая ящерица
Клас Рептилії — Reptilia
Ряд Лускаті — Squamata
Родина Справжні ящірки — Lacertidae

Джерела інформації
Зиненко, Коршунов, 2001; Коршунов, Зиненко, 2003; Зіненко, 2006; 
Зиненко, Гончаренко, 2011.

Автор: О. І. Зіненко
Фото: © О. І. Зіненко
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Природоохоронний статус
Вразливий; вид на межі поширення. Занесений до списку Бернської 
конвенції (Додаток ІІ) та Європейського червоного списку (NT).

Морфологічна характеристика
Невелика ящірка, довжина тіла 5–7 см. Щитки на череві роз-
ташовані косими рядами, ніздрі оточені збільшеними лусочками 
та піднесені над рівнем морди. Білі плями, які розташовані рядами 
на спині, окантовані чорним або бурим на сірому або оливковому 
фоні. Темні елементи у дорослих особин розташовуються попере-
чними рядами. Забарвлення молодих більш контрастне та яскраве, 
світлі плями зливаються у лінії вздовж тулуба. Черево біле.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширена від Північно-Західного Китаю та Монголії на сході 
до Румунії на заході. Північна межа ареалу розташована у степо-
вій та лісостеповій зонах. В Україні живе в межах степової і лі-
состепової природних зон, на півдні — на піщаних берегах морів 
та  косах, на північ заходить вздовж піщаних терас рік, де утворює 
локальні невеликі популяції на напівзакріплених пісках. У Харків-
ській області знайдена вздовж головного русла Сіверського Дінця 
та його найбільших притоків Уд та Оскола, а також на півдні 
області вздовж річок басейну Дніпра. 

РІЗНОБАРВНА ЯЩУРКА
Eremias arguta (Pallas, 1773)
Разноцветная ящурка
Клас Рептилії — Reptilia
Ряд Лускаті — Squamata
Родина Справжні ящірки — Lacertidae

Чисельність
У межах типових біотопів є численним видом, але загальна чисель-
ність у лісостепу низька у зв’язку з невеликою кількістю попу-
ляцій, що в свою чергу пов’язано із рідкісністю придатних місць. 
Взагалі по Україні чисельність коливається від 2,5 до 640 особин 
на гектар. В кінці червня поблизу Харкова вона складає близько 
5 особин на 1 км маршруту. На галявинах в сосновому лісі щіль-
ність складає 167 особин на гектар.

Місця перебування
Первинно у межах регіону зустрічалася на напівзакріплених пісках 
алювіальної борової тераси вздовж лівих берегів річок. Після 
залісення пісків залишилася на просіках, вирубках, біля залізниць 
та шосейних доріг і в інших місцях, де деревна рослинність від-
сутня внаслідок діяльності людини. Часто окремі ділянки біотопу 
мають виразний невеликий уклін та південну експозицію, звичайно 
біотоп не щільно заростає трав’янистою рослинністю.

Особливості біології
Активні з квітня до початку жовтня. Паруються в травні, звичайно 
відкладають 2–3, до 6 яєць, з яких наприкінці липня — на початку 
вересня з’являється молодь поточного року. Статевозрілими ста-
ють у віці 1–2 років, тривалість життя від 2–3 до 4 років. Основу 
раціону складають жуки, перетинчастокрилі та павукоподібні. Во-
роги — птахи та хижі ссавці; конкурує з прудкою ящіркою; входить 
до складу об’єктів живлення мідянки та степової гадюки.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація первинних місцеперебувань внаслідок засадження 
пісків сосною, забудови тощо; фрагментація популяцій. Чисель-
ність також коливається внаслідок зміни погодних умов протягом 
року, у вологі роки біотоп заростає та збільшується тиск з боку 
прудкої ящірки.

Заходи охорони
Збереження біотопів напівзакріплених пісків.

Джерела інформації
Разноцветная ящурка, 1993; Зіненко, 2006; Зиненко, Гончаренко, 2011; 
Гончаренко Л. О., Рудик О. М. (2012, особисті повідомлення).

Автор: О. І. Зіненко
Фото: © О. І. Зіненко
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Природоохоронний статус
Рідкісний; вид на північній межі ареалу. Занесений до списку 
Бернської конвенції (Додаток ІІ).

Морфологічна характеристика
Звичайно до 1 метра довжиною, тулуб більш широкий у задній по-
ловині, голова помітно менша за тіло. Очі спрямовані вбік і нагору, 
зіниці ззовні окантовані світлою смугою. Забарвлення мінливе. Зви-
чайно на сірому з різними відтінками тлі є темні плями в шаховому 
порядку. Часто зустрічаються суцільно чорні особини. Черево має 
забарвлення у вигляді прямокутних темних та світлих (червонува-
тих, жовтуватих) поперечних плям.

Ареал та поширення виду у регіоні
Поширений від Франції до Китаю. В Україні — здебільшого 
на півдні, дуже багаточисельний в окремих місцях. Через лісостеп, 
у тому числі через Харківську область (Зачепилівський, Балаклій-
ський та Куп’янський райони) проходить північна межа суцільного 
поширення виду. На півдні області вид є досить звичайним вздовж 
водотоків. Для водяного вужа характерні реліктові ізольовані по-
пуляції на півночі ареалу (у Харківській області в Зміївському, 
можливо Вовчанському районах). Вірогідно, інтродукований 
у 2000-х роках в центрі Харкова на річках Харків та Лопань.

ВОДЯНИЙ ВУЖ
Natrix tessellata (Laurenti, 1768)
Водяной уж
Клас Рептилії — Reptilia
Ряд Лускаті — Squamata
родина Вужеві — Colubridae

Чисельність
Локально численний вид, але кількість північних популяцій неве-
лика, а спостереження виду в них поодинокі.

Місця перебування
Вид дуже прив’язаний до води, звичайно не відходить від водо-
токів більше декількох сотень метрів. Віддає перевагу схилам, від-
слоненням каменів, у тому числі штучним насипам дамб, мостів, 
набережних. 

Особливості біології
Активний з квітня до жовтня. Парування в квітні-травні. Відклада-
ють до 19 яєць в червні-липні у порожнини в ґрунті, в липні-серпні 
з’являються новонароджені. Живляться переважно рибою, зрідка — 
земноводними, іншими дрібними хребетними. Вороги — хижі ссавці, 
птахи, можливо, великі риби.

Основні чинники зниження чисельності
Вид природно знаходиться на межі поширення, тому потребує 
специфічних біотопів з великою теплозабезпеченістю. Північні 
реліктові популяції можуть потерпати від генетичного збіднення; 
вони вразливі для факторів, що трансформують місцеперебування 
(втрати місць зимівлі та відкладення яєць), неспецифічних фак-
торів загибелі (пряме винищення людиною, загибель на шляхах, 
прес з боку свійських тварин).

Заходи охорони
Охорони потребують, насамперед, ізольовані північні популяції, 
на місці існування яких потрібно створювати природні резервати 
із обмеженням господарської діяльності. Будь де доцільним може 
бути проведення просвітницької роботи з населенням (водяних вужів 
часто вважають отруйними зміями та знищують).

Джерела інформації
Зіненко, 2006; Ведмедеря и др., 2007; Kotenko et al., 2011; Коршу-
нов О. В., Новак Л. (2012, особисті повідомлення).

Автор: О. І. Зіненко
Фото: © О. І. Зіненко
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Природоохоронний статус
Рідкісний; на території області — північно-західна межа поширення. 
Занесений до Червоної книги України (зникаючий).

Морфологічна характеристика
Змія довжиною до 1 метра. Навкруг середини тіла 23–25, як ви-
ключення 21 або 27 рядів лусок. Вздовж тіла на спині два ряди тем-
них плям, які починаються складним малюнком на голові. Темна 
смуга проходить через око. Черево рябе, сіре з темними невеликими 
плямами.

Ареал та поширення виду у регіоні
Поширений в помірній зоні від Далекого Сходу на сході до України 
на заході. В Україні — майже виключно в межах Донецького кряжу, 
в Луганській та Донецькій областях. У Харківській області відома 
єдина знахідка у 2007 році на півдні області в Ізюмському районі.

Чисельність
Популяції зазвичай досить численні, впродовж сезону активності 
в Україні спостерігали 0,3–1,3 особини на 1 км маршруту, але да-
них щодо Харківської області немає.

Місця перебування
Степові схили, заплавні ліси, вкриті кущами схили річкових долин, 
зрідка — антропогенні ландшафти на околицях населених пунктів.

ВІЗЕРУНКОВИЙ ПОЛОЗ
Elaphe dione (Pallas, 1773)
Узорчатый полоз
Клас Рептилії — Reptilia
Ряд Лускаті — Squamata
Родина Вужеві — Colubridae

Особливості біології
Активний з березня до жовтня. Паруються в травні, відкладають 
яйця (10–15) в червні-липні, новонароджені з’являються в липні-
серпні. Живляться дрібними хребетними (ящірки, гризуни). Воро-
ги — хижі ссавці, птахи, свійські тварини, людина.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація місцеперебувань, застосування отрутохімікатів, 
загибель на дорогах, пряме винищення.

Заходи охорони
Збереження існуючих популяцій шляхом створення природних ре-
зерватів та екокоридорів; обмеження застосування отрутохімика-
тів в сільскому господарстві; просвітницька робота з населенням.

Джерела інформації
Таращук, 1959; Определитель..., 1977; Котенко, 1983; Котенко, Ку-
рячий, 2009; Звягін О. С. (2012, особисте повідомлення).

Автор: О. І. Зіненко
Фото: © О. І. Зіненко
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Природоохоронний статус
Регіонально зниклий; по території області проходить північна межа 
поширення. Занесений до Червоної книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Велика змія загальною довжиною понад півтора метри. Навколо 
середини тулуба 25, рідше 23 рядів лусок. У дорослих верх тіла 
бурувато-жовтий, вздовж спини проходить ряд витягнутих упо-
перек тіла великих буро-коричневих або чорних плям, які майже 
зливаються. Черево солом’яно-жовте з мармуровим буруватим 
візерунком. 

Ареал та поширення виду у регіоні
Поширений в степовій зоні від сходу Балкан до Західного Казах-
стану. В Україні в степовій зоні та в Криму. Єдиний екземпляр був 
спійманий у Харківській області у 1905 році біля с. Маргаритівка 
між Лозовою та Близнюками і зберігається у Зоологічному інсти-
туті РАН (Санкт-Петербург).

Чисельність
Дані відсутні.

Місця перебування
В Україні живе в залишках степу, на схилах гір та річкових долин, 
у невеликих лісах оточених псамофільним степом тощо.

САРМАТСЬКИЙ (ПАЛЛАСІВ) ПОЛОЗ
Elaphe sauromates Pallas, 1814
Сарматский (палласов) полоз
Клас Рептилії — Reptilia
Ряд Лускаті — Squamata
Родина Вужеві — Colubridae

Особливості біології
Активний з березня-квітня до вересня-листопада. Живиться дріб-
ними ссавцями, ящірками, птахами, також розорює їх гнізда. Пару-
ється в квітні-травні, відкладає 3–13 яєць в червні-серпні. Молодь 
з’являється в серпні-вересні.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація первинних місцеперебувань, внаслідок господар-
чого освоєння степів, застосування отрутохімікатів, фрагментація 
популяцій, пряме винищення.

Заходи охорони
Збереження на заповідних територіях, де залишився степ, обме-
ження в застосуванні отрутохімікатів в сільському господарстві, 
просвітницька робота з населенням.

Джерела інформації
Таращук, 1959; Определитель..., 1977; Котенко, 1983; Зіненко, 2006; 
Котенко, Кукушкін, 2009.

Автор: О. І. Зіненко
Фото: © О. І. Зіненко
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Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (вразливий) 
та списку Бернської конвенції (Додаток ІІ).

Морфологічна характеристика
Змія невеликих розмірів: довжина тулуба не перевищує 75 см, 
але у середньому близько 50 см, хвіст у 3,2–6,6 разів коротший 
за тулуб. Луска гладенька, навколо середини тулуба 19 рядів лусок. 
Тіло зверху сірувато- або зеленувато-буре, з оливковим, жовтува-
тим або червонуватим відтінком. На поверхні голови згори — тем-
ний малюнок, який вздовж спини продовжується у вигляді двох 
темніших за колір тіла смуг з нечіткими границями. На тлі цих 
смуг розташовані темні плями. Від ніздрі через око до кута рота 
проходить темна смуга, яка утворює ще дві менш виразні пере-
ривчасті латеральні лінії, які також йдуть вздовж тіла. Черево біля 
горла світле та темніше при просуванні в каудальному напрямку, 
сіруватого, жовтого, жовтувато-рожевого, рожево-сірого або майже 
чорного кольору.

Ареал та поширення виду у регіоні
Ареал охоплює більшу частину Європи, Кавказ, північну полови-
ну Малої Азії, Північний Іран, західні райони Казахстану і Сибіру. 
Поширена на всій території України та Харківської області.

ЗВИЧАЙНА МІДЯНКА
Coronella austriaca Laurenti, 1768
Обыкновенная медянка
Клас Рептилії — Reptilia
Ряд Лускаті — Squamata
Родина Вужеві — Colubridae

Чисельність
Відомо досить багато знахідок, але абсолютна чисельність звичай-
но дуже низька. Максимальна чисельність — декілька особин 
на кілометр облікового маршруту, реєструвалась на території 
національного природного парка «Дворічанський».

Місця перебування
Типові місцеперебування — галявини та узлісся, кущі та ділянки 
степу на схилах, заплавні луки тощо. Для біотопів мідянки властива 
строкатість ландшафту, наявність екотонів та симпатрія з ящір-
ками — прудкою та веретінницею.

Особливості біології
Активна з другої половини березня — початку травня до кінця 
вересня — середини жовтня. Живиться в основному ящірками, 
рідше зміями, мишоподібними гризунами, землерийками, зрідка — 
пташенятами або земноводними. Парування в кінці квітня — травні. 
Яйцеживородний вид, у липні — на початку жовтня народжують 
2–17 молодих змій в прозорих яйцевих оболонках. Статевої зрілос-
ті досягають у 4–5 років. Вороги мідянки — хижі ссавці та птахи. 
Мідянки гинуть на автошляхах, також їх, як і інших змій, вбивають 
люди.

Основні чинники зниження чисельності
Локальні популяції можуть потерпати від трансформації при-
родних біотопів (забудови, разорювання), прямого винищення 
та пресу з боку свійських тварин, застосування отрутохімікатів, 
фра гментації популяцій, загибелі на автошляхах, випалення сухої 
трави навесні тощо.

Заходи охорони
Збереження місцеперебуваннь, просвітницька робота з населен-
ням, контроль чисельності свійських тварин, створення екокори-
дорів, контроль використання отрутохімікатів.

Джерела інформації
Таращук, 1959; Определитель..., 1977; Котенко, 1987; Доценко, 2003; 
Зіненко, 2006; Ведмедеря и др., 2007; Котенко та ін., 2008; Кныш, 
Статива, 2009.

Автор: О. І. Зіненко
Фото: © О. І. Зіненко
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Природоохоронний статус
Рідкісний; вид на південній межі поширення. Занесений до Червоної 
книги України (рідкісний).

Морфологічна характеристика
Змія середніх розмірів (загальна довжина самців до 76 см, самок — 
до 85 см) з товстим тілом та коротким хвостом. Зіниця вертикаль-
на, голова зверху має п’ять збільшених лусок. На кінці морди зверху 
дві апікальні луски. Дорослі суцільно чорні, низ кінчика хвоста 
жовтуватий. Новонароджені сірі або бурі з темною зигзагоподіб-
ною смугою вздовж хребта.

Ареал та поширення виду у регіоні
Поширена в Лісостепу від Східної Румунії та Молдови до Волги 
в Росії. В Україні в Лісостепу. У Харківській області мешкає в лі-
сах вздовж головного русла Сіверського Дінця та його приток, 
а в басейні Дніпра — вздовж Мерли та Коломака. Відсутня вздовж 
Осколу та степових річок півдня області.

Чисельність
У типових біотопах досить звичайний вид, але поширений спора-
дично, а населені гадюками окремі лісові масиви ізольовані один 
від одного. Абсолютна чисельність елементарної популяції налі-
чує декілька сотень особин, дуже коливається протягом часу.

ГАДЮКА НІКОЛЬСЬКОГО /
ЛІСОСТЕПОВА ГАДЮКА
Vipera (Pelias) nikolskii  
Vedmederja, Grubant et Rudaeva, 1986
Гадюка Никольского
Клас Рептилії — Reptilia
Ряд Лускаті — Squamata
Родина Гадюкові — Viperidae

Місця перебування
Мешкає у широколистяних, подекуди мішаних лісах, переважно 
на вододілах та по правих берегах річок, інколи — в заплавних 
лісах та борах. Тримається на вкритих кущами узліссях, по краях 
галявин, просік, вирубок, на узбіччях лісових доріг, схилах тощо.

Особливості біології
Активна з березня до жовтня. Парування в кінці квітня — на по-
чатку травня. Народжує від 7 до 23 (зазвичай 11–15) малят в липні-
вересні. Самки розмножуються не кожен рік. Статевозрілою стає 
у віці 4–5 років. В природі максимальна тривалість життя пере-
вищує 10 років. Дорослі особини живляться переважно дрібними 
ссавцями (найчастіше норицями та іншими гризунами), іншими 
дрібними хребетними. Вороги — хижі ссавці та птахи. Гинуть 
на дорогах та переслідуються людьми. Отруйна.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація первинних місцеперебувань внаслідок вирубуван-
ня лісових масивів, пряме винищення та фрагментація популяцій.

Заходи охорони
Збереження лісів та екотонних ділянок дібров, створення екокори-
дорів, які з’єднують популяцій, просвітницька робота з населенням.

Джерела інформації
Котенко, 1983; Ведмедеря и др., 1986; Зиненко, 2005; Зіненко, Ко-
тенко, 2005; Bakiev et al., 2005; Milto, Zinenko, 2005; Зіненко, 2006; 
Zinenko, 2006; Ведмедеря и др., 2007; Joger et al., 2007; Зіненко, 
Котенко, 2009; Zinenko et al., 2010.

Автор: О. І. Зіненко
Фото: © О. І. Зіненко
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Природоохоронний статус
Вразливий; вид на північній межі поширення. Занесений до Чер-
воної книги України (вразливий), списку Бернської конвенції 
(Додаток II) та Європейського червоного списку (VU).

Морфологічна характеристика
Змія невеликих розмірів, 40–60 см довжиною. Тіло зверху тем-
но- або світло-сірого кольору. Вздовж спини зигзагоподібна лінія 
більш темного, інколи майже чорного кольору. На голові зверху 
темний малюнок, через око проходить темна смуга. Зіниця верти-
кальна, голова зверху має п’ять збільшених лусок. На кінці морди 
зверху одна апікальна луска.

Ареал та поширення виду у регіоні
Поширений від України на заході до Алтаю та Китаю на сході, в лісо-
степовій, степовій та напівпустельній природних зонах. В Україні 
поширений в Лісостепу та Степу, в Криму — окрім південного узбе-
режжя. У XVIII–XIX сторіччі був звичайним видом, який зустрі-
чався на степових ділянках по всьому регіону. В XX сторіччі гадюка 
зникла у Харківському, Зміївському, Вовчанському, Богод ухівському 
та, можливо, інших районах області. В останні роки відмічена в пів-
денних (Красноградський, Балаклійський, Ізюмський, Бо рівський) 
та східних (Дворічанський) районах; популяції фрагментовані.

СТЕПОВА ГАДЮКА
Vipera renardi Christoff, 1861
Степная гадюка
Клас Рептилії — Reptilia
Ряд Лускаті — Squamata
Родина Гадюкові — Viperidae

Чисельність
Чисельність скорочується. Відомі поодинокі знахідки.

Місця перебування 
Живе в степу, на схилах балок та ярів, вздовж узлісь невеликих 
байрачних лісів, на схилах серед розріджених дерев та кущів, 
у старих садах, на піщаних терасах річкових долин в розріджених 
сосняках.

Особливості біології
Активна з квітня до жовтня. Зимують під землею в норах гризунів, 
інших пустотах. Парування в травні. За спостереженнями у Хар-
ківській області в другій половині липня — серпні народжують 
2–11 дитинчат. Статевої зрілості набувають на третьому-четверто-
му році життя. Максимальна тривалість життя більше десяти ро-
ків. Живляться гризунами, ящірками, комахами (головним чином 
прямокрилими). Вороги — будь-які хижі ссавці, великі птахи. Ги-
нуть на дорогах а також часто переслідуються людьми. Отруйна.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація первинних місцеперебувань внаслідок господар-
чого освоєння степів, застосування отрутохімікатів, фрагментація 
популяцій, пряме винищення, випалення сухої трави навесні тощо.

Заходи охорони
Збереження степових ділянок, створення екологічних коридорів між 
існуючими популяціями, обмеження в застосуванні отрутохімікатів 
в сільському господарстві, просвітницька робота з населенням.

Джерела інформації
Чернай, 1852; Сомов, 1897; Joger, Dely, 2005; Зіненко, 2006; Ведмеде-
ря и др., 2007; Котенко, Кукушкін, 2009.

Автор: О. І. Зіненко
Фото: © О. І. Зіненко
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Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразливий), 
списків МСОП (EN), Бернської конвенції (Додаток II), Бонн-
ської конвенції (Додаток I), конвенції CITEC (Додаток II), Угоди 
про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних 
птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Невеличка гуска з коротким дзьобом, в оперенні якої переважають 
темні кольори. На малій відстані добре помітне брунатно-червоне 
забарвлення щок, шиї та вола, біла латка між дзьобом і оком, біла 
продольна смуга на боку. У щільних зграях інших видів гусей в по-
льоті або на воді впізнати поодиноку казарку важко. Добре відрізня-
ється за двоскладним м’яким криком «і-во». Довжина тіла 54–60 см, 
розмах крил 110–125 см.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид поширений виключно у тундровій зоні Росії, де гніздиться від 
півострову Ямал на заході до Таймирського півострову на сході. 
На відміну від інших палеарктичних видів казарок прямує до місць 
зимівель не вздовж морського узбережжя, а через континентальні 
райони. У Харківській області трапляється нерегулярно під час сезон-
них міграцій.

ЧЕРВОНОВОЛА КАЗАРКА
Branta ruficollis (Pallas, 1769)
Краснозобая казарка
Клас Птахи — Aves
Ряд Гусеподібні — Anseriformes
Родина Качкові — Anatidae

Чисельність
Чисельність світової популяції останніми роками зменшується. 
У Харківській області відомі зустрічі поодиноких птахів, зрідка — 
зграйок у декілька десятків особин.

Місця перебування
Гніздиться найчастіше по крутобережжям річок в тундрі і лісотундрі. 
Під час міграції трапляється в скупченнях інших видів гусей на водо-
сховищах і озерах в долинах річок.

Особливості біології
Перелітний вид, мігрує чітко окресленими шляхами. Зимує в басейні 
Чорного моря — в Румунії і Болгарії, в невеличкій кількості і в Укра-
їні. У Харківській області — рідкісний, регулярно залітний під час 
міграції вид. З середини березня до початку травня інколи трапля-
ється у зграях інших пролітних тундрових видів гусей. В місцях 
гніздування живиться пагонами бобових і злаків, під час міграції 
споживає падалицю кукурудзи, пшениці, пагони лучних злаків 
і озимини. Моногамний вид, гніздиться по декілька пар разом. Про 
потомство дбають обидва партнери. Одна кладка в сезоні, в ній 
найчастіше 6–7 яєць. Гнізда влаштовують під невеличкими кущи-
ками, іноді — відкрито, часто — на територіях хижих птахів, сов, 
великих мартинів, під захистом останніх. Гніздування розпочина-
ється у другій декаді червня. Насиджування триває 23–26 днів, 
гусенята підіймаються на крило у другій половині серпня. Осіння 
міграція починається у вересні. Мігрують сімейними групами, 
що об’єднані в зграї. Під час зупинок на прольоті утворюють скуп-
чення разом з сірими і білолобими гусками. За останні десятиліття 
даних про зустрічі цього виду восени немає, проте раніше казарки 
інколи траплялись в Харківській області у другій половині жовтня — 
першій половині листопада.

Основні чинники зниження чисельності
Незаконне полювання під час міграції.

Заходи охорони
Суворий контроль у дотриманні заборони на полювання, просвіт-
ницька робота серед мисливців та фермерів.

Джерела інформації
Лысенко, 1991; Атемасов и др., 1995; Гончаров, Шалимов, 2003; 
Баник и др., 2011.

Автор: М. В. Банік
Фото: © Т. А. Атемасова
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Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до списків Бернської конвенції (Додаток III), 
Боннської конвенції (Додаток II), Угоди про збереження афро-євра-
зійських мігруючих водно-болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Велика гуска із чималою головою, товстою шиєю і масивним 
рожевим дзьобом. У польоті зверху помітний контраст між світло-
сірим забарвленням передньої частини крила та рештою його опе-
рення. Довжина тіла 74–84 см, розмах крил 149–168 см.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений в Євразії від Ісландії на заході до басейну Амуру 
на сході. У Харківській області гніздиться майже виключно в степо-
вій зоні. Більш-менш рівномірно поширений лише в басейні Дні-
пра — по річці Оріль та її притоках. Під час міграції трапляється 
по всій території.

Чисельність
У Харківській області чисельність після тривалого періоду занепаду 
сягнула максимуму у 1980–1990 роки (у середині 1990-х років — 
610–635 пар). На початку 2000-х років вона різко скоротилася, у се-
редині цього десятиліття становила 310–330 пар, а нині, ймовірно, 
не перевищує 150 пар. Щільність гніздування на озерах і прилеглих 

СІРА ГУСКА
Anser anser (Linnaeus, 1758)
Серый гусь
Клас Птахи — Aves
Ряд Гусеподібні — Anseriformes
Родина Качкові — Anatidae

луках становить 0,5–3,6 пар/км2, у вільшаниках, що межують 
із луками, — 0,2 пари/км2.

Місця перебування
Гніздиться на озерах, що поросли очеретом і рогозом та оточені 
пасовищними луками, також — по затоплених вільшаниках, які 
межують із луками. Важливим є поєднання безпечних місць гніз-
дування та ділянок, що придатні для випасання гусенят. Під час 
міграції зупиняється в заплавах, на озерах і водосховищах.

Особливості біології
Перелітний вид. Зимує в басейні Чорного моря. Невеличкі зграйки 
інколи перезимовують у долині Орелі. Прилітає на місця гнізду-
вання наприкінці лютого — на початку березня. Моногамний вид, 
у безпечних місцях поруч оселяється по декілька пар. У місцях 
компактного гніздування завжди присутні зграї холостих і нестате-
возрілих птахів. Живиться пагонами трав’янистих рослин і зерном 
культурних злаків. Одна кладка в сезоні, в якій найчастіше 7–8 яєць. 
Гнізда влаштовують на заломах очерету або на острівцях у відзем-
ків вільх, на місцях із глибиною води 60–90 см. Яйцекладка — 
з третьої декади березня. Про потомство дбають обидва партнери. 
Насиджування триває 27–28 днів. Перші гусенята з’являються 
наприкінці квітня — на початку травня, а підіймаються на крило 
через 50–60 днів. Післягніздові скупчення утворюються з середи ни 
липня, частина птахів відлітає з початком полювання у серпні. 
Осіння міграція триває з середини вересня до початку грудня.

Основні чинники зниження чисельності
Браконьєрське полювання; збирання яєць та вирощування гусенят 
селянами; пересихання природних водойм; падіння інтенсивності 
пасовищного навантаження на луках.

Заходи охорони
Введення регіональної заборони на полювання та контроль у її 
дотриманні; просвітницька робота серед мисливців та сільських 
жителів; недопущення змін типу землекористування в місцях гніз-
дування; підтримання традиційного тваринництва.

Джерела інформації
Лысенко, 1991; Атемасов и др., 1995 а; Гудина, 2007; Banik et al., 2008; 
Баник и др., 2010; Винтер, Горлов, 2012; Надточій Г. С. (2012, осо-
бисте повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © Т. А. Атемасова
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до Червоної книги Укра-
їни (вразливий), списків Бернської конвенції (Додаток II), Бонн-
ської конвенції (Додаток II), Угоди про збереження афро-євразій-
ських мігруючих водно-болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Велика качка із темно-рудим забарвленням спини, вола і черева, 
світлішим, жовтувато-білявим кольором оперення голови і шиї. 
В польоті добре помітні ділянки яскраво-білого кольору на передній 
частині крил. Шия і ноги довгі. У шлюбному вбранні у самця, 
на відміну від самиці, світла шия відділена від темнішого вола 
чорним кільцем. Довжина тіла 58–70 см, розмах крил 110–135 см.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений в районах із посушливим кліматом від Західного Серед-
земномор’я до Тибету і Монголії. У Харківській області огар зник 
у середині XIX століття, можливо, внаслідок катастрофічного 
скорочення чисельності бабаків. Гніздування відновилося лише 
у 1990-ті роки на тлі обумовленого природними причинами посту-
пового зростання чисельності в західній частині ареалу, зокрема, 
у сусідній Луганській області. Нині гніздиться в степових районах 
Харківської області.

ОГАР
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)
Огарь
Клас Птахи — Aves
Ряд Гусеподібні — Anseriformes
Родина Качкові — Anatidae

Чисельність
Чисельність огара в регіоні зростає, особливо прискореними тем-
пами — з середини 2000-х років. На даний час на території області 
гніздиться щонайменше 40–45 пар.

Місця перебування
Типовий птах гірсько-степового та гірсько-пустельного ландшафту. 
У Харківській області його потребам найбільше відповідає від-
критий степовий ландшафт із розвиненою яружно-балочною систе-
мою в місцях виходів крейди. Для гніздування обирає покинуті 
нори бабаків і лисиць, інколи селиться у нішах по дамбах технічних 
водойм. Важливим є наявність поблизу місць гніздування водойм, 
що придатні для водіння виводків, — ставів і водосховищ, по від-
критих, пласких берегах яких можуть випасатися каченята. У період 
міграції зупиняється на озерах і водосховищах.

Особливості біології
Перелітний вид. Західні популяції зимують у Середземномор’ї 
і Південно-Західній Азії, у басейні Чорного моря, в Україні — 
в заповіднику «Асканія-Нова». Прилітає наприкінці березня. Пе-
реважно рослиноїдний птах, в міграційний період охоче споживає 
падалицю зерна культурних злаків на полях. Моногамний вид, про 
потомство дбають обидва партнери. Одна кладка в сезоні, в якій 
найчастіше 8–10 яєць. Гнізда з тонкого шару пуху влаштовують 
в норах ссавців, різноманітних нішах, інколи — в дуплах дерев. 
Яйцекладка — з кінця березня й у квітні. Насиджування триває 
28–29 днів, перші каченята з’являються у другій половині травня. 
Дорослі птахи відводять їх до виводкової водойми. На крило мо-
лоді стають у віці 55 днів. Місцеві птахи відлітають наприкінці 
липня — на початку серпня.

Основні чинники зниження чисельності
Турбування птахів під час водіння виводків; зниження чисельності 
бабаків.

Заходи охорони
Просвітницька робота серед сільських жителів, особливо орендарів 
степових водойм.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Cramp, 1978; Лысенко, 1991; Гудина, 2007; Паши-
нюк Р. В., Полєтаєв В. (2012, особисті повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © В. В. Терехова
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Природоохоронний статус
Рідкісний стенотопний вид. Занесений до Червоної книги України 
(рідкісний), списків Бернської конвенції (Додаток III), Боннської 
конвенції (Додаток II), Угоди про збереження афро-євразійських 
мігруючих водно-болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Качка середнього розміру із великою головою, короткою шиєю 
та контрастним чорно-білим оперенням. Виражений статевий димор-
фізм: у самця у шлюбному оперенні темна голова із зеленим блиском, 
біла пляма між оком та дзьобом, білі шия, воло, черево і бік, темні 
спина і хвіст. У самиці бурувата голова, значно менше білого кольору 
в оперенні. У польоті зверху помітні широкі білі смуги на внутрішній 
частині крил. Довжина тіла 40–48 см, розмах крил 62–77 см.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Північній Америці і в Євразії від Британських остро-
вів до Камчатки, переважно в межах лісової зони. В Україні гніз-
дування відоме лише в окремих пунктах Полісся та Подніпров’я. 
Харківська область знаходиться поза межами гніздового ареалу.

Чисельність
У зимовий період чисельність на озері Лиман (Зміївський район) 
коливається в межах 100–300 особин, інколи сягаючи 500 особин. 

ГОГОЛЬ
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)
Гоголь
Клас Птахи — Aves
Ряд Гусеподібні — Anseriformes
Родина Качкові — Anatidae

В останні роки чисельність зимуючих птахів знижується. В період 
прольоту трапляються зграйки до декількох десятків особин.

Місця перебування
Гоголь населяє річки і озера лісової зони із чистою водою і до-
статньою кількістю кормів. Гнізда влаштовує у дуплах великих 
старих дерев. У період міграції у Харківській області трапляється 
на озерах, ставах, водосховищах, річках; зимує на незамерзаючих 
ділянках річок і технічних водоймах.

Особливості біології
Перелітний вид. Місця зимівлі розташовані у Західній Європі, 
вздовж узбереж Чорного і Каспійського морів, по незамерзаючих 
водоймах у глибині континенту тощо. У Харківській області — 
рідкісний літуючий, звичайний мігруючий і зимуючий вид. Розпад 
зимівельного скупчення на озері Лиман спостерігається у другій 
половині лютого — в першій половині березня. Весняний про-
літ — з середини березня до початку травня. Живиться, пере-
важно водними безхребетними (молюски, ракоподібні, личинки 
комах). Моногамний територіальний вид. Про потомство дбає 
самиця. Самці під час періоду насиджування лишають самиць 
і відлітають для линяння. Одна кладка в сезоні, в якій найчастіше 
8–11 яєць. Гніздиться в дуплах. Насиджування триває 29–30 днів. 
Каченята лишаються в дуплі впродовж доби після виходу з яєць, 
після вильоту відводяться самицею до водойми. На крило стають 
у віці 57–66 днів. У Харківській області з середини липня трапля-
ються поодинокі дорослі гоголі або невеличкі групи. Міграція три-
ває з початку жовтня до кінця листопада, її пік припадає на кінець 
жовтня — початок листопада.

Основні чинники зниження чисельності
В межах гніздового ареалу — знищення старовікових лісів вздовж 
берегів водойм; забруднення води. У Харківській області інколи 
на стан виду впливають несприятливі умови зимівлі.

Заходи охорони
Просвітницька робота серед місцевого населення.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Cramp, 1978; Лысенко, 1991.

Автор: М. В. Банік
Фото: © Mogens Hansen
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид із стабільно низькою чисельністю. Занесений до Чер-
воної книги України (вразливий), списків Бернської конвенції (До-
даток III), Боннської конвенції (Додаток II), Угоди про збереження 
афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Велика качка із видовженим тулубом, чубом на голові, яскраво-
червоною райдужною оболонкою ока, довгим і вузьким червоним 
дзьобом. Виражений статевий диморфізм: у самця у шлюбному 
оперенні чорна голова із зеленим виблиском, білий ошийник, 
іржаво-золоті воло і груди, чорна спина. Самців можна відрізнити 
від самців великого креха за меншим розвитком білого кольору 
в оперенні, що особливо помітно у птахів в польоті, самиць — 
за поступовим, а не різким переходом від рудого кольору голови 
до світлішого на шиї. Довжина тіла 52–58 см, розмах крил 67–82 см.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Північній Америці і в Євразії від Ісландії до Кам-
чатки в тундровій, лісотундровій і тайговій зонах. В Україні гніз-
диться ізольовано від основного ареалу по узбережжю Чорного 
і Азовського морів. Харківська область знаходиться поза межами 
гніздового ареалу.

СЕРЕДНІЙ КРЕХ
Mergus serrator Linnaeus, 1758
Длинноносый крохаль
Клас Птахи — Aves
Ряд Гусеподібні — Anseriformes
Родина Качкові — Anatidae

Чисельність
Чисельність середнього креху на прольоті істотно коливається 
по роках. Найчастіше можна побачити пари або невеличкі групи 
до десяти особин.

Місця перебування
Середній крех гніздиться на островах і пересипах вздовж мор-
ських узбереж, а також на достатньо глибоких і чистих озерах. Під 
час міграції у Харківській області трапляється на озерах, водосхо-
вищах і річках.

Особливості біології
Перелітний вид. Зимує неподалік від місць гніздування у Захід-
ній Європі, вздовж узбереж Чорного і Каспійського морів. Під час 
міграції зустрічається вдалині від моря не так часто, як великий 
і малий крехи. У Харківській області — рідкісний мігруючий вид; 
найчастіше зупиняється на озері Лиман (Зміївський район). Мігра-
ція триває з середини березня до початку травня. Соціальний вид, 
більшу частину часу навіть у період гніздування проводить у зграях. 
Живиться переважно дрібною рибою. Моногамний вид. Про 
потомство дбає самиця. Самці лишають самиць під час періоду 
насиджування і линяють у невеличких групах. Одна кладка в се-
зоні, в якій найчастіше 8–10 яєць. Гнізда влаштовує біля води під 
прикриттям деревної, чагарникової або трав’янистої рослинності. 
Насиджування триває 31–32 дні. Виводки часто об’єднуються під 
проводом однієї самиці. Каченята стають на крило у віці 60–65 днів. 
У Харківській області осіння міграція починається з третьої декади 
жовтня і триває до середини-кінця листопада. Восени середній 
крех трапляється частіше, ніж навесні.

Основні чинники зниження чисельності
У межах гніздового ареалу — деградація кормової бази, вплив 
хижацтва і випадкового вилучення молодих птахів під час полю-
вання. Для Харківської області негативні чинники невідомі.

Заходи охорони
Просвітницька робота серед місцевого населення.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Cramp, 1978; Лысенко, 1991; Гудина, 2007; Гилязов, 2012.

Автор: М. В. Банік
Фото: © Jørgen Bjerring
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до Червоної книги Укра-
їни (рідкісний), списків Бернської конвенції (Додаток III), Бонн-
ської конвенції (Додаток II), Угоди про збереження афро-євразій-
ських мігруючих водно-болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Велика за розмірами качка: довжина тіла 53–57 см, розмах крил 
85–90 см. Добре виражений статевий диморфізм: у самця в шлюбному 
вбранні рожево-червоний дзьоб, яскраво-руда голова, чорні шия, воло 
і середина черева, білий бік, зверху в польоті вдається в очі велика 
біла смуга на крилах. Самиця забарвлена у скромні буруваті кольори.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений від окремих пунктів у Західній Європі та Середземно-
мор’ї до Західного Китаю і Монголії, переважно в районах із посу ш-
ливим кліматом. Для виду характерні періодичні виселення за межі 
ареалу та своєрідна «пульсація» області поширення. У Харківській 
області гніздиться не щорічно. Відомий лише один пункт можливого 
гніздування — Печенізький рибгосп у Печенізькому районі.

Чисельність
В окремі роки у Харківській області траплялись пари, групи 
і зграйки до кількох десятків птахів. Можливе нерегулярне гнізду-

ЧЕРВОНОДЗЬОБА ЧЕРНЬ
Netta rufina (Pallas, 1773)
Красноносый нырок
Клас Птахи — Aves
Ряд Гусеподібні — Anseriformes
Родина Качкові — Anatidae

вання 1–5 пар. Єдиний ймовірний випадок гніздування був заре-
єстрований у 1995 році на ставах Печенізького рибгоспу, де напри-
кінці травня були знайдені три яйця із повністю сформованими 
ембріонами (без гнізда).

Місця перебування
Червонодзьоба чернь гніздиться на великих озерах, в дельтах 
річок, по берегах опріснених заток на морських лиманах, на рибо-
розплідних ставах. Для гніздування обирає ділянки із розвиненими 
заростями очерету. У Харківській області залітні птахи зупиня-
ються на озерах і зрідка на річках.

Особливості біології
Перелітний вид. Зимує неподалік від місць гніздування в басейні 
Середземного, Чорного, Каспійського морів, на Близькому Сході. 
У Харківській області — рідкісний залітний і, ймовірно, виключно 
рідкісний нерегулярно гніздовий вид. Майже всі зустрічі припа-
дали на весняний період: у 1851, 1879, 1905, 1912 (восени), 1929 
(взимку), 1993, 1995, 2005, 2006, 2010 роках. Більше всього пта-
хів спостерігалося навесні 2005 року. Навесні червонодзьобі черні 
з’являються дуже рано, наприкінці лютого — в березні. У цей час 
вони зупиняються на незамерзаючих водоймах, найчастіше — на 
озері Лиман у Зміївському районі. Живиться водними рослинами. 
Моногамний вид. Про потомство дбає лише самиця. Самці лиша-
ють самиць пізніше, ніж інші черні, в кінці періоду насиджування, 
і відлітають для линяння. Одна кладка в сезоні, в якій найчастіше 
8–10 яєць. Гнізда влаштовує в заростях очерету на заломах. На-
сиджування триває 26–28 днів. Каченята стають на крило у віці 
45–50 днів. Осінні зустрічі в регіоні припадають на листопад — 
початок грудня.

Основні чинники зниження чисельності
Природні коливання рівню води у гніздових водоймах; вплив мисли в-
ського вилучення.

Заходи охорони
Просвітницька робота серед мисливців.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Cramp, 1978; Лысенко, 1991; Кривицкий и др., 1996; 
Гудина, 2007; Вергелес Ю. І. (2012, особисте повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © Carl Bohn
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до Червоної книги України 
(вразливий), списків МСОП (NT), Бернської конвенції (Додаток 
III), Боннської конвенції (Додаток I), Угоди про збереження афро-
євразійських мігруючих водно-болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Маленька качка із переважанням темних тонів у забарвленні. Вира-
жений статевий диморфізм: у самця голова, шия і воло яскраво-
брунатні, райдужна оболонка ока біла. Самка забарвлена тьмяніше. 
У сидячих на воді птахів обох статей помітний яскраво-білий 
«три кутник» під хвостом, у польоті — біла смуга вздовж заднього 
краю крила. Довжина тіла 38–42 см, розмах крил 60–67 см.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений від Західної Європи до Західного Китаю, переважно 
в районах із посушливим кліматом, особливо у дельтах великих 
річок. Гніздився у Харківській області у XIX та першій половині 
XX століття, але потім на довгий час зник на гніздуванні. Останні 
дані свідчать, що вид може у невеликій кількості гніздитися в регіоні.

Чисельність
У період прольоту у Харківській області трапляються поодинокі 
особини або невеличкі групи. Єдиний ймовірний випадок гнізду-

БІЛООКА ЧЕРНЬ
Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
Белоглазый нырок
Клас Птахи — Aves
Ряд Гусеподібні — Anseriformes
Родина Качкові — Anatidae

вання відомий для водойм заказника «Бритай», де у квітні-червні 
2012 року спостерігали 2–3 пари птахів із гніздовою поведінкою. 
Можливе нерегулярне гніздування 1–5 пар.

Місця перебування
Гніздиться на прісних озерах, в західній частині ареалу — також 
на риборозплідних ставах. Для гніздування обирає мілководні 
ділянки із куртинами надводної рослинності, численними вну-
трішніми плесами і протоками. В період міграції у Харківській 
області трапляється на озерах і водосховищах.

Особливості біології
Перелітний вид. Місця масової зимівлі зосереджені в області вну-
трішньої дельти Нігеру в Африці та у Бангладеш в Азії. У Харків-
ській області — виключно рідкісний гніздовий і дуже рідкісний 
пролітний вид. Весняний проліт — з середини березня і до кінця 
квітня. В період міграції найчастіше трапляється у зграях попе-
люха. Живиться водними рослинами, нечасто також водними без-
хребетними і хребетними. Моногамний вид, про потомство дбає 
лише самиця. Самці під час періоду насиджування відлітають для 
линяння на безпечні водойми, що знаходяться поблизу місць гніз-
дування. Гнізда влаштовує на заломах в заростях очерету. У Хар-
ківській області перші повні кладки, ймовірно, бувають у травні. 
Одна кладка в сезоні, в якій найчастіше 8–10 яєць. Насиджування 
триває 25–27 днів. Каченята стають на крило у віці 55–60 днів, 
наприкінці липня і в серпні. Міграція триває з початку жовтня 
до середини листопада, її пік припадає на кінець жовтня.

Основні чинники зниження чисельності
Природні коливання рівню води у водоймах; меліорація заплав 
річок у степовій зоні; вплив мисливського вилучення.

Заходи охорони
Охорона потенційних місць розмноження — недопущення осу-
шення земель і заборона змін землекористування; просвітницька 
робота серед мисливців.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Cramp, 1978; Лысенко, 1991; Кривицкий и др., 1996; 
Надточій Г. С., Пашинюк Р. В. (2012, особисті повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © М. В. Банік
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Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до Червоної книги України (рідкісний), 
списків Бернської конвенції (Додаток III), Боннської конвенції 
(Додаток II), Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих 
водно-болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Качка середнього розміру із вираженим статевим диморфізмом, 
але зовнішній вигляд самця скромніший порівняно зі строкатим 
вбранням селезнів інших видів. В його забарвленні навесні перева-
жають сірий і світло-бурий кольори. Провідна ознака, за якою можна 
відрізняти птахів обох статей і на воді, і в польоті, — біле «дзер-
кальце» на крилах. Довжина тіла 46–56 см, розмах крил 78–90 см.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений в Євразії та у Північній Америці, переважно в районах 
із посушливим кліматом (степи і прерії). Характерною є дисперсність 
розподілу та постійні зміни ареалу, ймовірно, у відповідь на коливан-
ня клімату і доступності гніздових біотопів. У XIX столітті гніздився 
на території Харківської області у декількох пунктах. На початку 
1920-х років відбулося скорочення ареалу та чисельності. За останні 
20 років зареєстрований лише один достовірний випадок гніздуван-
ня у 1995 році на ставах Печенізького рибгоспу (Печенізький район).

НЕРОЗЕНЬ
Anas strepera Linnaeus, 1758
Серая утка
Клас Птахи — Aves
Ряд Гусеподібні — Anseriformes
Родина Качкові — Anatidae

Чисельність
Чисельність дуже низька, ймовірно, на території області гніздиться 
не більше 5 пар. Достовірних знахідок на гніздуванні з початку 
2000-х років немає.

Місця перебування
Гніздиться на озерах в степовій зоні, особливо, на островах на озе-
рах, де повністю відсутні наземні хижаки, часто — у колоніях 
мартинів, крячків і куликів. У Харківській області в XIX столітті 
гніздився на озерах і по річкових затоках, в останні роки — лише 
на риборозплідних ставах. У період міграції зупиняється на вели-
ких озерах і водосховищах.

Особливості біології
Перелітний вид. Зимує в басейні Середземного і Чорного морів. 
У Харківській області — дуже рідкісний гніздовий і нечисленний 
мігруючий вид. Міграція навесні триває з кінця березня до кінця 
квітня із піком у середині квітня. Переважно рослиноїдний птах. 
Моногамний вид, про потомство дбає лише самиця. Одна кладка 
в сезоні, в якій найчастіше 8–11 яєць. Гнізда влаштовує під по-
кровом степової або бур’янистої рослинності, неподалік від води. 
Гніздиться пізніше інших річкових качок. У Харківській області 
повні кладки трапляються, ймовірно, з середині до кінця травня. 
Насиджування триває 26–28 днів. Каченята стають на крило у віці 
45–50 днів, наприкінці липня. Осіння міграція починається з кінця 
вересня і триває до середини-кінця листопада із піком в останню 
декаду жовтня. На осінньому прольоті численніші, ніж навесні.

Основні чинники зниження чисельності
Перерозподіл птахів у межах ареалу; природне падіння води у водо-
ймах в долинах річок; зміни режиму функціонування технічних 
водойм; вплив хижацтва.

Заходи охорони
Пошук місць гніздування і організація їх охорони; просвітницька 
робота серед мисливців.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Аверин, 1923; Cramp, 1978; Лысенко, 1991; Кривиц-
кий и др., 1996; Кошелев, Дубовик, 2011; Вергелес Ю. І. (2012, осо-
бисте повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © Steen E. Jensen
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до списків Бернської 
конвенції (Додаток III), Боннської конвенції (Додаток II), Угоди 
про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болот-
них птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Маленька качка із компактною формою тіла і короткою шиєю. 
Має виражений статевий диморфізм. У самця в шлюбному опе-
ренні в забарвленні спини та боків тіла переважають сріблясті 
тони, голова брунатна із темно-зеленою латкою позаду ока, 
яка вдається в очі, і жовтуватий, облямований чорним «три-
кутник» під хвостом. В польоті ця качка виглядає досить тем-
ною і в усі сезони року відрізняється від великої чирянки 
за помітним виблискуванням темно-зеленого «дзеркальця» 
на крилах. Довжина тіла 34–38 см, розмах крил 53–59 см.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид із величезним ареалом, що охоплює райони помірного 
клімату в Євразії та Північній Америці. Через Харківську об-
ласть проходить південна межа ареалу. В останні роки в регіоні 
відомі лише поодинокі знахідки в гніздовий період в лісосте-
повій зоні та на межі Лісостепу зі Степом.

МАЛА ЧИРЯНКА
Anas crecca Linnaeus, 1758
Чирок-свистунок
Клас Птахи — Aves
Ряд Гусеподібні — Anseriformes
Родина Качкові — Anatidae

Чисельність
Чисельність дуже низька, ймовірно, на території області гніздиться 
не більше 5–10 пар.

Місця перебування
Мала чирянка гніздиться на невеличких водоймах від тундрової 
зони до Лісостепу. У Харківській області зустрічається на гнізду-
ванні на піщаних терасах річкових долин по озерах і болотах, 
що оточені лісом. В період міграції зупиняється на будь-яких при-
родних і технічних водоймах, особливо там, де є мулисті мілини.

Особливості біології
Перелітний вид. Зимує на заході Європи, у Північно-Західній 
Африці, в басейні Середземного і Чорного морів. У Харківській 
області — дуже рідкісний на гніздуванні, але звичайний під час 
міграції вид. У невеликій кількості зимує на незамерзаючих 
ділянках річок в місті Харкові та його околицях. Навесні прилітає 
з середини березня, міграція триває до середини квітня. Живиться 
дрібними водними безхребетними і насінням водних рослин. 
Моногамний вид, про потомство дбає лише самка. Одна кладка 
в сезоні, в якій найчастіше 8–11 яєць. Гніздиться на землі під при-
криттям трав’янистої рослинності, часто далеко від води. Точних 
даних про строки розмноження в Харківській області немає. Наси-
джування триває 21–23 дні. Каченята стають на крило у віці 25–30 
днів. Виводки місцевих птахів можна побачити наприкінці липня. 
На початку серпня регулярно з’являються невеличкі зграйки, частина 
яких — це молоді птахи з гніздових популяцій Центральної Росії, 
про що свідчать дані кільцювання. Більша частина мігруючих птахів 
пролітає через регіон з кінця жовтня до початку грудня, коли малі 
чирянки регулярно трапляються у великих скупченнях крижнів.

Основні чинники зниження чисельності
Природне падіння води у водоймах на піщаних терасах річкових 
долин, їх поступове заростання.

Заходи охорони
Введення регіональної заборони на полювання та контроль у її дотри-
манні; пошук місць гніздування й організація їх охорони; просвіт-
ницька робота серед мисливців.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Cramp, 1978; Лысенко, 1991; Сапетин и др., 1997; Ви-
тер, Яцюк, 2010.

Автор: М. В. Банік
Фото: © А. Варламов 
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Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до списків Бернської конвенції (Додаток III), 
Боннської конвенції (Додаток II), Угоди про збереження афро-євра-
зійських мігруючих водно-болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Качка середнього розміру із дуже довгим, сплощеним дзьобом. 
У самця в шлюбному вбранні на великій відстані помітний контраст 
між темно-зеленою головою, сніжно-білими груддю і волом та бру-
натними черевом і боками. Самиця забарвлена у жовтувато-бурі 
кольори. Довжина тіла 44–52 см, розмах крил 73–82 см.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид із величезним ареалом в Євразії та на заході і в центрі Північної 
Америки, в районах із помірним і посушливим кліматом. Повсюдно 
поширений дисперсно. У Харківській області гніздиться переважно 
в межах степової зони.

Чисельність
Чисельність низька і останніми роками зменшується. На немелі-
орованих ділянках заплав щільність гніздування варіює в межах 
0,4–2,6 пар/км2, сягаючи в оптимальних умовах дуже високих зна-
чень (15,3 пари/км2, заказник «Бритай»). Загальна гніздова чисель-
ність в області, ймовірно, не перевищує 100 пар.

ШИРОКОНІСКА
Anas clypeata Linnaeus, 1758
Широконоска
Клас Птахи — Aves
Ряд Гусеподібні — Anseriformes
Родина Качкові — Anatidae

Місця перебування
Населяє відкриті, нелісові ландшафти із великим різноманіттям 
прісних або солонуватих водойм, в яких є вдосталь планктонних 
безхребетних. У Харківській області гніздиться у немеліорованих 
заплавах із великою кількістю неглибоких водойм та просторими 
заливними луками, а також на водоймах у пониженнях на третіх-
четвертих терасах долин річок, на ставах рибгоспів, по затоках 
водосховищ. У період міграції зупиняється на озерах, водосхови-
щах, технічних водоймах.

Особливості біології
Перелітний вид. Зимує в басейні Середземного і Чорного морів, 
а також в Африці південніше Сахари та у Південно-Західній Азії. 
У Харківській області — рідкісний гніздовий і більш звичайний 
мігруючий вид. Перші широконіски з’являються в Харківській об-
ласті з кінця першої декади березня, але частіше — наприкінці 
березня; масова міграція йде у середині квітня, останні пролітні 
затримуються до початку травня. На весняному прольоті числен-
ніша, ніж восени. Живиться дрібними ракоподібними і молюсками, 
здобуваючи їх за допомогою високоефективного фільтрування. 
Моногамний вид. Про потомство дбає лише самиця, самці активно 
захищають границі гніздової ділянки. Одна кладка в сезоні, в якій 
найчастіше 9–11 яєць. Гнізда влаштовує під прикриттям невисо-
кого трав’яного покриву неподалік від води. У Харківській області 
повні кладки, ймовірно, бувають з початку до середини травня. 
Насиджування триває 22–23 дні. Каченята стають на крило у віці 
40–45 днів, наприкінці червня — на початку липня. Осіння мігра-
ція триває з початку серпня і до кінця жовтня.

Основні чинники зниження чисельності
Природне падіння води у водоймах в долинах річок; меліорація 
заплав.

Заходи охорони
Введення регіональної заборони на полювання та контроль у її до-
триманні; пошук місць гніздування й організація їх охорони; про-
світницька робота серед мисливців.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Cramp, 1978; Лысенко, 1991; Кривицкий и др., 1996; 
Надточій Г. С. (2012, особисте повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © Erik Biering
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Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до списків Бернської конвенції (Додаток ІІ) 
та Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-
болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Невеликого розміру водоплавний птах: довжина тіла 28–34 см, 
розмах крил 56–60 см. У шлюбному забарвленні голова, шия 
та воло чорні, за очима — жовтогарячі пера; черево біле, боки 
каштаново-руді. Дзьоб чорний, злегка загнутий догори. Райдужна 
оболонка ока червона.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Євразії від Західної Європи до Монголії, в Африці 
та Північній Америці. В Україні трапляється всюди, крім Криму 
та Карпат, переважно — на півдні. Зимує вздовж узбережжя Чор-
ного та Азовського морів. Птах, помічений у Зміївському районі, 
був знайдений у Греції. У Харківській області трапляється на водо-
ймах центра і півдня. Інколи зимує на озері Лиман у Зміївському 
районі.

Чисельність
У Європі зареєстровані різкі коливання чисельності від 0 до 470 гніздо-
вих пар протягом 2–3 років; відмічена тенденція до переселення 

ЧОРНОШИЯ ПІРНИКОЗА
Podiceps nigricollis C. L. Brehm, 1831
Черношейная поганка 
Клас Птахи — Aves
Ряд Пірникозоподібні — Podicipediformes
Родина Пірникозові — Podicipedidae

Джерела інформації
Зарудный, 1892; Сомов, 1897; Бианки, 1911; Корабельников, 1967; 
Смогоржевський, 1979; Лисецкий и др., 1982; Курочкин, 1982; 
Черников, 1994; Гудина, 1995; Кривицкий и др., 1996; Булахов и др., 
1999; Тараненко, 2000; Баник, Вергелес, 2003; Клімов та ін., 2005, 
2008; Гудина, 2007; Надточій Г. С., Банік М. В. (1994–2012, осо-
бисті повідомлення).

Автор: Т. А. Атемасова
Фото: © В. Забугін

http://www.rbcu.ru/birdclass/list.php?SECTION_ID=855

з півдня на північ Європи. Наприкінці ХІХ сторіччя у Харківській 
губернії був звичайним гніздовим видом. У 1980-ті роки спора-
дично гніздився по всій території області. На озерах долини Орелі 
щільність гніздування становила 9,7 пар/10 га. Проте і тоді чисель-
ність коливалася: на озері Капінерному (Зачепилівський район) 
вона знизилася з 80 пар у 1979 році до 10 пар у 1980 році. У центрі 
області (Зміївський район) чисельність скоротилась від 75–95 пар 
у 1979–1982 роках до 20–25 пар у 2000–2001 роках. 

Місця перебування
Неглибокі стоячі водойми у заплавах річок; степові озера та водо-
сховища. Обов’язковою є наявність вищої водної рослинності. 

Особливості біології
На місця гніздування прилітає парами на початку квітня. Гніз-
диться колоніями, інколи — поодиноко. Будує плавучі гнізда, 
що складаються із залишків водно-болотяної рослинності. У по-
вній кладці 2–5 яєць. Кладки бувають з кінця квітня до першої 
декади червня. Пташенята, сходячи з гнізда, перелазять на спину 
дорослим і ховаються в оперенні. Живиться безхребетними та дріб-
ною рибою. Корм здобуває на мілководді, біля заростей очерету, 
у воді або збирає з листя чи з поверхні води. По закінченні гнізду-
вання перелітають на іншу водойму.

Основні чинники зниження чисельності
Падіння рівня води у водоймах; турбування птахів, що гніздяться; 
випалювання очеретяних заростей; осушувальна меліорація; обмі-
ління водойм та заростання поверхні водоростями; збіднення кор-
мової бази.

Заходи охорони
Організація резерватів і підтримка оптимального рівня води у міс-
цях гніздування. Контроль за забороною випалювання очерету, 
за забрудненням водойм і полюванням.
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Природоохоронний статус 
Вразливий. Занесений до списків Бернської конвенції (Додаток II), 
Боннської конвенції (Додаток II), Угоди про збереження афро-євра-
зійських мігруючих водно-болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика 
Невеликих розмірів водоплавний птах: довжина тіла до 50 см, роз-
мах крил 77–85 см. У дорослих особин у гніздовий період забар-
влення верху голови чорне із ледь помітним «чубом», боки голови 
сірі, шия і воло каштаново-руді, спина темно-бура, груди та черево 
білі, основа дзьоба жовта.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Гніздиться на півночі Західної Європи та у Східній Європі, в Азії — 
у Турції та Ірані. Окремі райони гніздування є у Середній Азії 
та у Приморському краї Росії. В Україні поширений скрізь, крім 
гірських районів. Мігруючий вид. Зимує біля морського узбереж-
жя. У Харківській області гніздиться на водоймах півдня, центру 
і сходу. У теплі зими може затримуватись до грудня.

Чисельність
У деяких країнах Європи загальна чисельність складає від 1000 
пар (Польща) до 50 (Фінляндія). У Харківській губернії в середині 
ХІХ століття був то звичайним, то рідкісним гніздовим видом. 

СІРОЩОКА ПІРНИКОЗА
Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)
Серощёкая поганка
Клас Птахи — Aves
Ряд Пірникозоподібні — Podicipediformes
Родина Пірникозові — Podicipedidae

Джерела інформації
Сомов, 1897; Бианки, 1911; Корабельников, 1967; Смогорже-
вський, 1979; Курочкин, 1982; Черников, 1994; Гудина, 1995, 2007; 
Баник, Вергелес, 2003; Банік М. В., Надточій Г. С. (1994–2012, осо-
бисті повідомлення).

Автор: Т. А. Атемасова
Фото: © Claus Halkjaer Nielsen

У 1980-ті роки 6 гніздових пар відмічено у Зачепилівському районі 
та біля 10 пар у Зміївському районі. У 1980–1988 роках на озері 
Капінерному (Зачепилівський район) був малочисельним видом 
(0,7 пар/10 га; 0,9 % у населенні).

Місця перебування
Для гніздування обирає мілководні стоячі водойми — озера, боло-
та, ставки, що сильно заростають надводною рослинністю. Під час 
міграцій тримається систем великих озер та морського узбережжя. 
Зимує на відкритій воді у морі біля берегів, на великих озерах.

Особливості біології
З’являється на водоймах у 2–3 декаді березня. Моногамний вид. 
Гніздиться окремими парами, може утворювати колонії, а також 
гніздитися в колоніях інших птахів. Живиться дрібною рибою 
та безхребетними. Годуючись, може пірнати, пропливаючи під 
водою 5–8 м. Гніздо лаштує на воді між стебел вищої водної рос-
линності. Насиджують та водять виводок обидва птахи. Перший 
тиждень після вилуплення пташенят тримаються у радіусі до 100 м 
від гнізда, згодом починають кочувати. Пташенята набувають роз-
мірів дорослих в середині червня; у віці одного місяця можуть году-
ватися самостійно.

Основні чинники зниження чисельності
Турбування під час гніздування; суттєве зниження рівня води 
у водоймах; браконьєрський відстріл; забруднення водойм пестици-
дами. Чимала кількість птахів потрапляє у риболовні сітки, що по-
стійно перебувають у водоймах.

Заходи охорони
Організація постійного моніторингу популяцій та резерватів у міс-
цях гніздування. Підтримка оптимального гідрорежиму водойм. 
Запобігання їх забрудненню, зокрема, поверхневому змиву з сіль-
госпугідь засобів хімічної обробки. Заборона відстрілу. Контроль 
заборони сіткового лову риби.
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі основного ареалу. Занесений до Червоної 
книги України (рідкісний), списків Бернської конвенції (Додаток ІІ), 
Боннської конвенції (Додаток ІІ), Конвенції СІТЕС (Додаток ІІ), 
Переліку SPEC (Категорія ІІІ) та до Угоди про збереження афро-
євразійських мігруючих водно-болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 95–100 см, розмах крил 1,85–2,05 м, вага близько 3 кг. 
У дорослого птаха оперення чорне із зеленкуватим металічним 
виблиском; груди, черево і підхвістя білі; дзьоб і ноги червоні. 
У молодого птаха чорний колір з бурим відтінком; дзьоб і ноги 
оливково-бурі. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
Лісова смуга Центральної, Східної і частково Південної Європи; 
Азія і Південна Африка; зимує на півдні Сахари і у Південній Азії. 
В Україні гніздиться на Поліссі, в Карпатах, на півночі Лісостепу; 
із лісовими масивами у заплавах річок заходить до південних меж 
Лісостепу і Степу. Під час міграції трапляється на узліссях заплав-
них лісів та водоймах східної частини області. Відома зустріч пооди-
ноких птахів у зграї сірих журавлів (Ізюмський район, 1981 рік), 
а також зустріч пари із пташеням у серпні у Ізюмському районі.

ЧОРНИЙ ЛЕЛЕКА 
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
Чёрный аист
Клас Птахи — Aves
Ряд Лелекоподібні — Сiconiiformes
Родина Лелекові — Ciconiidae

Чисельність
У Європі чисельність сягає 7,8–12 тис. пар із тенденцією до зрос-
тання; в Україні — 400–450 пар. Наприкінці ХІХ століття був рід-
кісним гніздовим птахом західної частини Харківської області; 
на початку ХХІ століття ареал значною мірою відновився. У Харків-
ській області трапляється під час осінньої міграції. Відомі зустрічі 
окремих пар у гніздовий час та пар із молодими наприкінці серпня.

Місця перебування
Оселяється в старих заплавних лісах; в період міграцій трапля-
ється на луках, пасовищах, полях поряд із водоймами. На гніздо-
вій ділянці мають бути заболочені лісові водойми, ділянки низових 
боліт із дзеркалом води, де лелеки добувають корм.

Особливості біології
Прилітає наприкінці березня — у квітні. Гнізда на деревах будує 
у розгалуженні головного стовбура чи на бічних гілках на висоті 
3–20 м. У повній кладці 2–6 яєць. Пташенята починають літати 
у віці близько 2-х місяців. Статева зрілість настає у віці 3–6 років. 
Пари формуються на довгий термін. Гніздові ділянки постійні. 
Відліт у серпні-жовтні. Навесні трапляється поодинці, восени — 
поодинці та групами по 4–20 особин. Живиться рибою, земновод-
ними, водяними комахами; плазунами і мишоподібними гризунами.

Основні чинники зниження чисельності
Деградація місць гніздування через вирубування лісів, фактор 
турбування через лісогосподарські роботи або наявність поблизу 
об’єктів рекреації.

Заходи охорони
Створення природних резерватів у місцях гніздування та перебу-
вання під час міграцій. Навкруги гнізда має бути зона абсолютного 
спокою у радіусі 500 м. Контроль нелегального відстрілу птахів 
та збору яєць.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Аверин, 1918; Аверин, Селезнев, 1923; Головач и др., 
1990; Андрющенко, 1992; Тараненко и др., 1995; Мироненко, 1996, 
1998; Атемасов, Атемасова, 2000; Фесенко, Бокотей, 2009; Фесенко, 
2010; Приклонский, 2011; Ловчиновський В. І., Атемасов А. А., 
Полєтаєв В. (2004, 2007 та 2012, особисті повідомлення).

Автор: Т. А. Атемасова
Фото: © Г. Дякін 

http://www.birds.kz/bkphoto.php?l=ru&s=000500211&n=2&t=31

?



302

П
та

хи
 —

 A
ve

s
ХОРДОВІ / Chordata

Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до списків Бернської кон-
венції (Додаток ІІ) та Угоди про збереження афро-євразійських 
мігруючих водно-болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Невелика за розміром чапля: довжина тіла 58–65 см, розмах крил 
105–112 см. В польоті від інших чапель відрізняється широки-
ми короткими крилами та відносно невеликим товстим дзьобом. 
Птах, що сидить, завжди втягає голову в плечі. Добре помітні чорні, 
білі та сірі кольори у оперенні. Молоді птахи бурі зі світлими 
поздовжніми смужками на оперенні.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Західна та Південна Європа; у Євразії доходить до озера Балхаш; 
на північ — до 52–53º півн. ш. В Україні трапляється всюди, але 
у північній частині вкрай рідкісний. Наприкінці ХІХ століття був 
звичайним гніздовим птахом Харківської губернії, поширеним 
до Зміївського та Харківського повітів. У 80-ті роки ХХ століття 
траплявся тільки на півдні у Зачепилівському районі. У 2002 році 
знов зареєстрований у центрі області у Зміївському районі.

Чисельність
Європейська популяція нараховує від 45 до 50 тис. гніздових пар. 

КВАК 
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
Кваква
Клас Птахи — Aves
Ряд Лелекоподібні — Ciconiiformes 
Родина Чаплеві — Ardeidae

В Україні та Молдові — до 20 тис. пар. У Харківській області 
у 1980 році мешкало близько 150 пар; у середині 1980-х років — біля 
400 пар; зараз — до 150 гніздових пар.

Місця перебування
Гніздиться у заплавах річок із заростями кущів верби та у щільних 
очеретяних заростях. Може гніздитися на деревах (вільха, верба). 
Утворює колонії, іноді мішані — з іншими видами чапель, марти-
нами, бакланами. Необхідною умовою є доступний корм у великій 
кількості.

Особливості біології
Перелітний птах. З’являється наприкінці березня, відлітає у пер-
шій декаді листопада. Активний у сутінки та вночі. Удень кваки 
сидять на деревах та у очеретах, ховаючись від сонця. У гніздовий 
сезон птахи часто потерпають від підйому води. У випадку втрати 
гнізда чи виводку на початку гніздового сезону може загніздити-
ся ще раз. У випадку загибелі гнізда наприкінці сезону — більш 
цього року не гніздиться; взагалі не гніздиться на тому місці, де 
у попередньому році гніздування було невдалим. Живиться імаго 
та личинками водних комах по очеретяних закраїнах заплавних 
озер, на мілководдях і на заплавних луках. Може годуватися дріб-
ними гризунами на сільгоспугіддях та на риборозплідних ставках.

Основні чинники зниження чисельності
Швидкий підйом рівня води при літніх повенях, що буває пов’язане 
зі скиданням води з водосховищ на зарегульованих річках. Загальна 
депресія чисельності може настати після одного сезону різкого 
падіння рівня води, коли буває підірвана кормова база виду. 

Заходи охорони
Заборона випалювання очеретяних заростей; створення природ-
них резерватів у місцях гніздування виду; підтримка природної 
динаміки рівня води у місцях гніздування.

Джерела інформації
Зарудный, 1892; Сомов, 1897; Аверин, 1911, 1918; Смогоржев-
ський, 1979; Лисецкий и др., 1980; Лисецкий и др. 1982; Баник, 
Вергелес, 2003; Кривицкий, 2003; Атемасов, Атемасова, 2006; Гу-
дина, 2007; Русев, 2011; Ручкін М. В., Ручкіна Т. М. (2012, особисте 
повідомлення).

Автор: Т. А. Атемасова
Фото: © І. І. Уколов

http://www.rbcu.ru/birdclass/list.php?SECTION_ID=907
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Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до списків Бернської конвенції (Додаток ІІ) 
та Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-
болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Невелика за розміром чапля із видовженою тонкою шиєю: довжина 
тіла 55–65 см, розмах крил — до 105 см, вага — до 600 г. Дорослий 
птах у весняному оперенні має сніжно-біле забарвлення; на волі 
й плечах є видовжені розсукані пера («егретки»), на потилиці 2–3 та-
ких пера. Після закінчення шлюбного сезону егретки відпадають. 
Дзьоб чорний, довжиною до 10 см. Ноги чорні, пальці жовті.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Східній півкулі; у Євразії гніздиться від Піреней-
ського півострова до Східного Китаю та Японії. В Україні трапля-
ється переважно у пониззях Дунаю, Дністра, Дніпра, Північному 
Приазов’ї, на Дніпровських водосховищах. Північна межа ареалу 
проходить через Чернівецьку, Одеську, Полтавську, Харківську 
та Луганську області. У Харківській області знаходили гнізда 
на південній межі (Зачепилівський район); у 80–90-ті роки ХХ сто-
ліття траплявся у центрі (Печенізький та Харківський райони); 
анкетування 1981 року виявило 4 колонії виду в області.

МАЛА ЧЕПУРА
Egretta garzetta (Linnaeus, 1758)
Малая белая цапля
Клас Птахи — Aves
Ряд Лелекоподібні — Ciconiiformes
Родина Чаплеві — Ardeidae

Чисельність
Сучасна чисельність в Україні — понад 4 тис. пар. У Харківській 
губернії наприкінці ХІХ століття траплялися поодинокі птахи, 
як під час міграцій, так і протягом гніздового сезону. У 1976 році 
було знайдено 6 гнізд у Зачепилівському районі. На початку ХХІ 
століття реєструвався у весняний період у заплаві річки Берестова 
та на Орільківському водосховищі.

Місця перебування
Вологі біотопи зі стоячою водою — заплави, дельти річок, береги 
водойм, луки, пасовища, болота.

Особливості біології
Розподіл місць гніздування визначається наявністю кормових стацій 
та місць, придатних для спорудження гнізд. Гнізда будує на дере-
вах, іноді — на заломах очерету. У заказнику «Руський Орчик» 
у 1986 році були знайдені гнізда на затоплених кущах верби. Гніз-
диться колоніально, поруч з іншими видами чапель, граками. 
У кладці 2–8 яєць. За умов загибелі кладки може відкладати по-
вторну. Живиться на мілководді, по берегах та на луках дрібними 
водними та напівводними тваринами — рибою, амфібіями, кома-
хами та їх личинками, м’якунами, п’явками. За кормом можуть 
літати до 20 км.

Основні чинники зниження чисельності
Відстріл птахів на риборозплідних ставках; руйнування гнізд 
великими ратичними при низькому рівні води, хижацька діяльність 
воронових птахів. Загибель гнізд під час негоди або при різких ко-
ливаннях рівня води, вирубування заплавних лісів, осушення боліт.

Заходи охорони 
Організація природних резерватів у місцях гніздування виду, 
моніторингу чисельності та стану популяцій. Заборона відстрілу 
птахів, випалювання та викошування очеретяних масивів.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Аверин, 1927; Лисецкий и др., 1978, 1980; Смогор-
жевський, 1979; Черников, 1981; Кривицкий и др., 1996; Кривиц-
кий, 2003; Гудина, 2007; Грищенко, 2011; Банік М. В., Надточій Г. С., 
Ручкін М. В., Ручкіна Т. М. (2012, особисті повідомлення).

Автор: Т. А. Атемасова
Фото: © В. Тяхт

http://www.rbcu.ru/birdclass/list.php?id=2&SECTION_ID=916
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Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до списків Бернської конвенції (Додаток II), 
Боннської конвенції (Додаток II) та Угоди про збереження афро-
євразійських мігруючих водно-болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
За розмірами та забарвленням схожа на сіру чаплю. Довжина 
тіла — до 90 см, розмах крил 120–140 см, дзьоб 11–14 см. У гніз-
довому вбранні зверху забарвлена у глинисто-бурі кольори, боки 
голови та шия рудувато-вохристі, із подовжніми смужками. Ноги 
зеленувато-жовті.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений на півдні Європи від Іспанії до Болгарії. Гніздиться 
у Туреччині та Північному Ірані. У Східній Європі трапляється 
у гирлах Дунаю, Дніпра, Кубані, Волги; по узбережжях Кас-
пійського моря, по долинах Аму-Дар’ї та Сир-Дар’ї, на півдні 
Приморського та Хабаровського краю. У середині ХІХ століття 
у Харківській губернії був випадково залітним видом; згодом по-
одинокі гнізда було знайдено у Валківському повіті. Наприкінці 
ХIХ століття був звичайним гніздовим видом на ріках Уди, Сівер-
ський Донець, Велика Бабка та Берека. У 80-ті роки ХХ століття 
гніздився майже по всій області.

РУДА ЧАПЛЯ
Ardea purpurea Linnaeus, 1766
Рыжая цапля
Клас Птахи — Aves
Ряд Лелекоподібні — Ciconiiformes 
Родина Чаплеві — Ardeidae

Чисельність
Загальна чисельність європейської популяції 29–42 тис. пар, 
в Україні — 6,9–11,7 тис. пар. У Харківській області трапляється 
окремими парами. Відомі колоніальні поселення: біля с. Базаліїв-
ка — 23 гнізда (1977 рік). В урочищі Сухий Лиман у Зміївському 
районі за приблизними оцінками у 1994–1996 роках гніздилося 
10–25 пар та у 2000–2001 роках — 18–21 пар.

Місця перебування
Віддає перевагу відкритим просторам, що зайняті водоймами із за-
ростями комишу, очерету в гирлах великих річок, на узбережжях 
південних морів та озерних систем, де птахи віддалені від люд-
ських поселень та недоступні для хижаків.

Особливості біології
Мігруючий вид. На Харківщині навесні з’являється у третій декаді 
березня. На півдні утворює великі моновидові колонії; на північній 
межі ареалу гніздиться здебільшого поодинці, інколи утворюючи 
колонії до 25 гнізд на заломленому очереті, що підіймається над 
водою на 0,5–1,2 м. Птахи із гніздовим матеріалом трапляються 
наприкінці квітня. У кладці 3–7 яєць. Пташенята з’являються 
у третій декаді травня — на початку червня і знаходяться у гнізді 
до 2-х місяців. Статева зрілість настає у 3–4 роки. Активна у сутінки, 
увечері та вранці. Живиться рибою, комахами та їх личинками, 
жабами, ящірками, дрібними гризунами.

Основні чинники зниження чисельності
Руйнування біотопів, загибель гнізд від затоплення, розорення 
хижаками. Відстріл мисливцями та на риборозплідних ставках.

Заходи охорони
Організація природних резерватів у місцях гніздування виду. Забо-
рона відстрілу, випалювання очеретяних заростей та осушувально-
меліоративних робіт у місцях гніздування виду.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Лисецкий, 1981; Есилевская и др., 1990; Кривицкий и др., 
1996; Мироненко, 1998; Атемасов, Атемасова, 2000; Баник, Вергелес, 
2003; Гудина, 2007; Приклонский, 2011; Надточій Г. С., Банік М. В., 
Ручкін М. В., Ручкіна Т. М., Мироненко І. А. (2012, особисті по-
відомлення).

Автор: Т. А. Атемасова
Фото: © Simon Berg Pedersen
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид із стабільно низькою чисельністю. Занесений 
до списків Бернської конвенції (Додаток II), Боннської конвенції 
(Додатки I і II) та конвенції СІТЕС (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Середніх розмірів хижий птах, вага — біля 0,7 кг, розмах крил — 
135–150 см, довжина тіла — 52–60 см. Має дві кольорові мор-
фи — світлу та темну (типову). У самця темної морфи верх сіру-
вато-бурий, голова сіра. Низ тіла білуватий, на тулубі темно-бурі 
поперечні смуги, кінці крил чорні, на хвості добре помітні три чорно-
бурі смуги, дзьоб чорний, ноги жовті, восковиця сіра, райдужна 
оболонка ока жовта. Світла морфа відрізняється білим низом 
тулуба із поперечними смугами. Самиці обох морф зверху буріші, 
з бурим кольором крил.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал охоплює більшу частину Європи, Малу Азію, Передню 
та Середню Азію, Західний Сибір, Африку. Зимує у тропічних 
лісах Африки. В Україні нечисленний гніздовий птах лісової та лісо-
степової зон, частково трапляється у степовій зоні, куди заходить 
із листяними лісами у заплавах річок. У Харкiвськiй області більш 
поширений у пiвнiчнiй частини та вздовж Сіверського Дiнця.

ОСОЇД
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Обыкновенный осоед 
Клас Птахи — Aves
Ряд Яструбоподібні — Accipitriformes 
Родина Яструбові — Accipitridae

Чисельність
Наприкінці ХІХ століття був у Харківській губернії звичайним 
гніздовим птахом. У 1920–1940 роки уже мав статус дуже рідкісного 
гніздового птаха. Зараз поодинокі пари трапляються переважно 
у заплавах Сіверського Дінця та Осколу. Загальна чисельність 
навряд чи перевищує 30–40 пар.

Місця перебування
Широколистяні ліси будь-якого типу, віддає перевагу заплавним 
ділянкам та ділянкам старого лісу.

Особливості біології
Гніздовий, перелітний птах. Гніздо будує у світлих старовікових 
ділянках листяного або мішаного лісу, поблизу галявин або просік. 
Гніздо розташовує на висоті 14–23 м, часто на основі гнізд інших 
хижих птахів (канюків). При втраті яєць самиця може зробити по-
вторну кладку, але в інше гніздо. Потурбовані птахи гніздо поки-
дають неохоче, частіше приймають позу «залякування». У кладці 
3–4 яйця, пташенят буває 1–2. У перші дні пташенята живляться 
виключно личинками перетинчастокрилих. Виходять із гнізда 
у другій половині липня — першій декаді серпня. Протягом 1,5–2 
місяців батьки догодовують зльотків. Добре ходить по землі, при 
потребі бігає. Часто розкопує землю, добуваючи гнізда перетин-
частокрилих. Літає невисоко, добре маневрує серед дерев. Жи-
виться личинками та імаго різних видів комах — ос, джмелів, на-
півжорсткокрилих, гусінню та дрібними хребетними. 

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація біотопів у межах ареалу гніздування (знищення 
стиглих корінних лісів та заміна їх моновидовими культурами); 
розлякування птахів у період гніздування через проведення лісо-
господарських заходів; нелегальний відстріл; погодні умови.

Заходи охорони
Пропаганда охорони хижих птахів; запобігання розлякуванню пта-
хів у гніздовий сезон; боротьба із браконьєрським відстрілом.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Зубаровський, 1977; Кривицкий и др., 1983, Ветров, 1993; 
Витер, 2007; Банік М. В., Хар’якова М., Надточій Г. С. (2012, осо-
бисті повідомлення).

Автор: В. В. Вєтров
Фото: © М. Хар’якова

?



306

П
та

хи
 —

 A
ve

s
ХОРДОВІ / Chordata

Природоохоронний статус
Рідкісний вид із низькою чисельністю. Занесений до Червоної 
книги України (вразливий), до Європейського червоного списку (VU), 
списків Бернської конвенції (Додаток II), Боннської конвенції 
(Додатки I і II) та конвенції СІТЕС (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Загальна довжина тіла самця 55–57 см, маса тіла в середньому 
0,9 кг; самиці трохи крупніші. Дорослий птах зверху темно-бурий; 
голова світліша. Низ бурий або рудувато-бурий із чорною строка-
тістю. Хвіст бурий, із вирізкою. Молодий птах світлішій.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Гніздовий ареал виду включає практично всю Європу, Азію, Афри-
ку та Австралію. Підвид, що поширений в Україні, трапляється 
в Європі, на Кавказі, у Малій Азії, Південно-західній Африці. Гніз-
диться практично на всій території України, за винятком Криму 
та високогірних районів Карпат. У Харківській області гніздиться 
на всій території, але переважно — у заплавних лісах Сіверського 
Дінця та Осколу.

Чисельність
Наприкінці ХІХ сторіччя вважався одним з найчисельніших гнізду-
ючих хижих птахів Харківської губернії. На цей час в Україні 

ЧОРНИЙ ШУЛІКА
Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Чёрный коршун
Клас Птахи — Aves
Ряд Яструбоподібні — Accipitriformes
Родина Яструбові — Accipitridae

гніздиться близько 2 тис. особин. Протягом останніх 30 років чи-
сельність популяції скоротилась у 3–5 разів. У Харкiвськiй області 
гніздиться понад 100 пар.

Місця перебування
Важливою умовою для гніздового біотопу виду є наявність, з од-
ного боку, водних просторів — річок, озер, водосховищ, ставків, 
де птахи живляться, а з іншого — лісів (навіть невеличких) для 
влаштування гнізд. У останні роки почав гніздитися в лісосмугах.

Особливості біології
Перелітний птах. Навесні з’являється наприкінці березня або 
у першій половині квітня. Шуліки, зазвичай, самостійно будують 
гнізда на деревах. У кладці, яку насиджують близько 38 днів, 
буває 2–3 яйця. Осіння міграція триває у серпні-вересні. Птахи 
переміщуються в бік Балканського півострова, де проходить один 
із головних міграційних шляхів цього виду в Європі. Міграція від-
бувається вдень, летять птахи поодинці, парами та невеличкими 
групами. Живиться комахами, мишоподібними гризунами, дрібни-
ми птахами. Важливе місце у раціоні займає мертва риба.

Основні чинники зниження чисельності
Відстріл птахів під час полювання на пернату дичину; високий 
рівень рекреаційного навантаження на гніздові біотопи; забруд-
нення водойм та заплавних луків отрутохімікатами; загибель вiд 
уражень електрострумом.

Заходи охорони
Збереження місць гніздування; контроль браконьєрського відстрілу; 
моніторингові роботи.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Зарудный, 1911; Аверин, 1918; Букаченко, Наглов, 1954; 
Зубаровський, 1977; Ветров, 1993; Атемасова, Атемасов, 2006; Ви-
тер, 2007; Полуда, 2009; Надточій Г. С., Банік М. В. (2012, особисті 
повідомлення).

Автор: В. В. Вєтров
Фото: © Є. В. Скоробогатов
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид із низькою чисельністю. Занесений до Червоної кни-
ги України (вразливий), списків Бернської конвенції (Додаток II), 
Боннської конвенції (Додаток II) та конвенції СІТЕС (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 43–50 cм, розмах крил 100–120 cм, маса тіла 350–600 г. 
У самців верх від голови до хвоста сірий, лише на верхiвцi крил 
пера чорні; низ тулуба сiрувато-бiлий, а крила знизу світло-сірі; 
дзьоб темно-сірий; восковиця, райдужна оболонка ока i ноги жовті. 
Самиця зверху бура; надхвістя біле; низ бiлувато-вохристий; 
на хвості темно-бурi смуги.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Північна Америка, Євразія від атлантичного узбережжя на схід 
до Камчатки. У Європі гніздиться у лісовій та лісостеповій зонах — 
від Норвегії та Швеції на півночі до узбережжя Чорного моря 
на півдні. Гніздиться на Алтаї, у Монголії та північно-східному 
Китаї. В Україні — рідкісний гніздовий вид у західній частині По-
лісся, що межує із Білоруссю. На решті території — звичайний 
мігрант. У південних областях та у Криму — доволі звичайний 
на зимівлі. У Харківській області трапляється, в основному, під час 
міграції, а у зимовий період — відносно рідкісний.

ПОЛЬОВИЙ ЛУНЬ
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Полевой лунь
Клас Птахи — Aves
Ряд Яструбоподібні — Accipitriformes 
Родина Яструбові — Accipitridae

Чисельність
Наприкінці ХІХ сторіччя у Харківській губернії був звичайним під 
час міграцій і дуже рідкісним на гніздуванні. Чисельність європей-
ської популяції оцінюється різними авторами у 32–59 тис. пар. 
В Україні навряд чи гніздиться більш ніж 10–20 пар. На території 
Харківської області не гніздиться, трапляється під час міграції.

Місця перебування
Лісові галявини та узлісся, що заростають, згарища та вирубки, 
а також заболочені низини.

Особливості біології
Прилітає на місця гніздування у березні. У першій половині квітня 
розпочинає гніздування. Гнізда лаштує на землі. У повній кладці 
зазвичай 4–5 яєць. Пташенята проводять у гнізді близько 1,5 мі-
сяців. Відліт розпочинається у вересні. На сході України мігруючі 
птахи звичайно трапляються у жовтні — першій половині листо-
пада. Взимку зрідка трапляються поодинокі особини, в основному, 
старі самці. Живиться мишоподібними гризунами, ящірками 
та дрібними птахами.

Основні чинники зниження чисельності
Випадковий відстріл під час полювань, загибель гнізд при сіно-
косах і збиранні врожаю.

Заходи охорони
Пропаганда охорони хижих птахів, заборона відстрілу хижих птахів.

Джерела інформації
Зарудный, 1892; Сомов, 1897; Зубаровський, 1977; Домашевський, 
Горбань, 2009; Банік М. В., Атемасова Т. А. (2012, особисті 
повідомлення).

Автор: В. В. Вєтров
Фото: © В. Тяхт

http://www.rbcu.ru/birdclass/list.php?id=6&SECTION_ID=1009
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид, що має низьку чисельність. Занесений до Червоної 
книги України (зникаючий), Червоної книги МСОП (NT), Євро-
пейського червоного списку (EN), списків Бернської Конвенції 
(Додаток II); Боннської конвенції (Додаток II) та конвенції СІТЕС 
(Додаток II).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 40–48 см, розмах крил 95–110 см, маса тіла 310–550 г. 
Самець зверху світло-сірий; надхвістя білувате, з сірими смугами; 
частина чорних махових пер утворюють клиноподібну пляму 
на верхiвцi крил; дзьоб темно-бурий; восковиця, райдужна оболон-
ка ока та ноги жовті. Самиця зверху бура, облямівка пір’я вохриста; 
надхвістя біле, із бурою строкатістю; низ бiлувато-вохристий; 
махові пера зверху бурі, зі споду світло-сiрi, з темно-бурими сму-
гами; райдужна оболонка ока темно-коричнева.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Степова та лісостепова смуги Євразії — від України до Забайкалля 
i Монголії. Ще у середині минулого сторіччя був звичайним гніздо-
вим птахом майже усієї степової смуги нашої країни, але до 2000-х 
років повністю зник як гніздовий птах. Зараз трапляється iнодi під 
час мiграцiї, в тому числі i на території Харківської області.

СТЕПОВИЙ ЛУНЬ
Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1771)
Степной лунь
Клас Птахи — Aves
Ряд Яструбоподібні — Accipitriformes
Родина Яструбові — Accipitridae

Чисельність
В Європі гніздиться, за різними оцінками, не більше 1200 пар 
(майже всі в Росії). В Україні, зокрема в Харкiвськiй області — 
поодинокі птахи трапляються під час прольоту.

Місця перебування
В основному, вiдкритi біотопи — луговини у долинах річок і струм-
ків, що поросли різнотрав’ям, забур’яненi, або агроценози (поля 
озимої пшениці).

Особливості біології
Рiдкiсний пролітний вид. Весною пролітає через територію Укра-
їни наприкiнцi березня — до середини квітня. До гніздування при-
ступає в першій половині травня, гніздо лаштує на землі. У клад-
ці звичайно 3–5 яєць. Насиджування триває близько місяця, і ще 
близько 1,5 місяців пташенята проводять у гнізді. Виводки розпа-
даються наприкінці липня — на початку серпня. Осіння міграція 
починається в серпні, а у вересні птахи повністю покидають нашу 
територію. Взимку не трапляється. Живиться дрібними гризунами 
i птахами, рідше плазунами, земноводними i комахами.

Основні чинники зниження чисельності
Випадковий відстріл під час полювань, загибель гнізд під час сіно-
косіння та збирання врожаю.

Заходи охорони
Пропаганда охорони хижих птахів, заборона відстрілу хижих птахів.

Джерела інформації
Menzbier, 1884; Сомов, 1897; Грамма и др., 1992; Ветров, 1993; 
Клетенкин, 1996; Афанасьев, 1998; Атемасова, Атемасов, 2006; 
Стригунов та ін., 2008; Вєтров, 2009. Банік М. В. (2012, особисте 
повідомлення).

Автор: В. В. Вєтров
Фото: © О. Л. Ебєль

http://www.rbcu.ru/birdclass/list.php?SECTION_ID=1010



309

П
та

хи
 —

 A
ve

s

ХОРДОВІ / Chordata

Природоохоронний статус
Рідкісний видіз низькою чисельністю. Занесений до Червоної кни-
ги України (вразливий), списків Бернської Конвенції (Додаток II), 
Боннської конвенції (Додаток II) та конвенції СІТЕС (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 43–50 см, розмах крил 98–110 см, маса тіла 330–420 г. 
Самцi зверху темно-сiрi; груди i черево бiлi, з рудими рисками; 
маховi пера зверху сiрi, з чорними кiнцiвками; на сподi крил — 
по двi чорнi смуги; хвiст сiрий, з темними смугами; дзьоб темно-
сiрий; райдужна оболонка ока, восковиця та ноги жовтi. У самиць 
верх бурий, облямівка пер вохриста; голова, шия i низ бiлуватi, 
з бурими смугами; надхвістя бiле; райдужна оболонка ока темно-
коричнева.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений в Північно-західній Африці та Євразії — від Бри-
танських островів до Красноярського краю і Західного Алтаю. 
В Україні гніздиться в багатьох областях, переважно лісової 
та лісостепової зони; у степову зону заходить із долинами річок. 
Відсутній на більшій частині Криму і Карпат, а також у деяких 
приморських районах. Під час міграції трапляється скрізь. Поши-
рений на всій території Харківської області.

ЛУЧНИЙ ЛУНЬ 
Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
Луговой лунь
Клас Птахи — Aves
Ряд Яструбоподібні — Accipitriformes
Родина Яструбові — Accipitridae

Чисельність
На території України гніздиться близько 2–3 тис. пар. У Харківськiй 
області чисельність навряд чи перевищує 100 пар.

Місця перебування
В основному заболочені луки, долини річок і струмків із заростями 
дрібного очерету і різнотрав’ям, забур’яненi ділянки по околицях 
сіл, кинутих ферм, агроценози (поля озимої пшениці).

Особливості біології
Гнiздовий перелітний вид. Весною прилітає в середині квітня. 
До гніздування приступає у першiй половині травня, гніздо лаштує 
на землі. У кладці звичайно 5–6 яєць, частина пташенят (1–2) 
не доживає до вильоту. Насиджування продовжується близько 
місяця, ще близько 1,5 місяця пташенята проводять у гнізді. Ви-
водки розпадаються наприкінці липня — на початку серпня. Осін-
ній відліт починається у серпні, а у вересні птахи повністю поки-
дають нашу територію. 

Основні чинники зниження чисельності
Випадковий відстріл під час полювання, загибель гнізд при сіно-
косах і збиранні врожаю.

Заходи охорони
Пропаганда охорони хижих птахiв, заборона відстрілу хижих 
птахiв.

Джерела інформації
Menzbier, 1884; Сомов, 1897; Грамма та ін., 1992; Ветров, 1993; 
Атемасова, Атемасов, 2006; Витер, 2007; Полуда, 2009; Банік М. В., 
Надточій Г. С., Ручкін М. В., Ручкіна Т. М. (2012, особисті пові-
домлення).

Автор: В. В. Вєтров
Фото: © В. Забугін

http://www.rbcu.ru/birdclass/list.php?id=2&SECTION_ID=1011
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид, що розселяється. Занесений до Червоної книги 
України (рідкісний), Європейського червоного списку (VU), спис-
ків Бернської конвенції (Додаток II), Боннської конвенції (Додатки 
I і II) та конвенції СІТЕС (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Маса тіла близько 1,5 кг, довжина тіла 50–65 см, розмах крил 
1,26–1,55 м. У дорослого птаха верх рудувато-бурий, голова світлі-
ша, воло і груди світло-руді, черево темне, надхвістя руде. На споді 
крил чорні плями і контраст між темними покривними і світлими 
маховими перами, вздовж заднього краю крил проходить темна 
смуга. Хвіст рудий.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Зони степів і пустель Північної Африки, Південної Європи і Азії. 
В Україні — у лісостеповій, степовій смугах і Криму. Окремі пари 
гніздяться в лісовій смузі. У Харківській області з’явився на початку 
ХХІ століття у південній частині байрачних лісів. Зареєстрований 
в острівних дібровах центральних районів області.

Чисельність
До середини ХХ століття чисельність значно скоротилась, вид вважа-
ли зниклим. З 1980–1990 років почалося збільшення чисельності. 

СТЕПОВИЙ КАНЮК 
Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)
Курганник
Клас Птахи — Aves
Ряд Яструбоподібні — Accipitriformes
Родина Яструбові — Accipitridae

Зараз в Україні гніздиться не менше 350–400 пар. Європейська 
популяція виду теж має тенденцію до зростання — на 2004 рік 
оцінювалась у 8,7–15 тис. пар. В області наразі гніздиться щонай-
менше 80–100 пар.

Місця перебування
Гніздиться по узліссях байрачних та штучних лісів, у старих лісо-
смугах, рідше на поодиноких деревах і опорах ЛЕМ; може гнізди-
тися на вапнякових урвищах і скелях.

Особливості біології
З’являється на гніздових ділянках протягом березня. На деревах 
гнізда будує у верхньому розгалуженні стовбура або на бічних гіл-
ках (4–20 м від землі). У кладці 2–5 яєць, які відкладаються напри-
кінці березня — на початку квітня. Пташенята залишають гніздо 
наприкінці червня — на початку липня. Під час міграції трапля-
ється майже на усій території України. Мігрує переважно поодинці. 
Невелика частина популяції зимує на півдні України. Живиться 
мишами, ховрахами, сліпаками, іноді невеликими птахами та пла-
зунами. Сучасне зростання чисельності пов’язане із відновленням 
кормової бази (сліпаки, дрібні мишоподібні гризуни), наявністю 
гніздопридатних угідь (байрачні ліси, стиглі лісосмуги), відсутністю 
відстрілу хижих птахів.

Основні чинники зниження чисельності
Розорювання цілинних земель (ХІХ–ХХ століття), відстріл хижих 
птахів у 1950–1969 роках, скорочення кормової бази наприкінці 
1960-х років. Відстріл та розлякування птахів людиною (птах ки-
дає гніздо, якщо поруч з’являються люди). Отруєння птахів; руй-
нування гнізд і торгівля яйцями та птахами; загибель на лініях 
електромереж.

Заходи охорони
Зберігати місця гніздування в острівних, байрачних лісах та ста-
рих лісосмугах. Створення природних резерватів у місцях перебу-
вання виду. Запобігання загибелі птахів на ЛЕМ. Моніторинг стану 
популяцій, зокрема — на найважливіших для виду територіях.

Джерела інформації
Гринченко и др., 2000; Ветров, 2002; Ветров, Милобог, 2007; Стри-
гунов, 2009. Банік М. В. (2012, особисте повідомлення).

Автор: В. В. Вєтров
Фото: © А. Караваєв

http://www.rbcu.ru/birdclass/list.php?SECTION_ID=1022
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид із стабільно низькою чисельністю. Занесений до Чер-
воної книги України (рідкісний), списків Бернської конвенції (До-
даток II), Боннської конвенції (Додатки I і II) та конвенції СІТЕС 
(Додаток II).

Морфологічна характеристика
Дорослий птах має сірувато-буре або буре забарвлення спини 
та верху крил; спереду шия і воло бурі або білі з бурими плямами. 
На світлому споді крил — чорно-бурі смуги; хвіст з темними по-
перечними смугами. Райдужна оболонка ока жовта. Вага — до 2,3 кг, 
довжина тіла — до 72 см, розмах крил — до 1,85 м. Молодий птах 
має блідіше забарвлення; темних плям на нижній частині тулуба 
менше.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Заселяє Євразію від Західної Європи до Монголії, Північну Афри-
ку. В Україні гніздиться у лісовій та лісостеповій смугах, у горах 
Криму і Карпатах, зрідка заходить у степову зону з лісами у доли-
нах річок. Найбільше птахів у гніздовий час зосереджено на По-
ліссі. У Харківській області птахів знаходили у соснових борах 
центральних районів та у стиглих суборах на північному заході 
області (знайдено пташеня). Неодноразово спостерігали птахів, 
що полювали на здобич.

ЗМІЄЇД
Circaetus gallicus (J. F. Gmelin, 1788)
Змееяд
Клас Птахи — Aves
Ряд Яструбоподібні — Accipitriformes
Родина Яструбові — Accipitridae

Чисельність
Європейську гніздову популяцію оцінено у 8,4–13 тис. пар. Чисель-
ність української популяції почала поступово зменшуватися ще 
у середині ХХ століття. Станом на 2000 рік вона оцінена у 30–40 пар, 
але вже в 2004 році — в 250–300 пар, що пов’язано з проведенням 
детальніших досліджень. У Харківській губернії наприкінці ХІХ 
століття був досить рідкісним гніздовим птахом. У 1970-ті роки 
зник з Харківщині зовсім. Однак на початку 1990-х років було 
отримано докази гніздування щонайменше 5 пар.

Місця перебування
Мешкає у глухих старовікових лісах Полісся та Лісостепу, віднос-
но багаточисельний на півночі України. У Лісостепу віддає перева-
гу старовіковим сосновим борам та суборам. Полює на здобич над 
відкритими просторами, де тримається багато амфібій та рептилій.

Особливості біології
Перелітний птах. З’являється в березні. Моногам. Гнізда розташо-
вує на деревах. У кладці 1 яйце, яке з’являється наприкінці квіт-
ня — на початку травня. Насиджування триває до 48 діб. Пташеня 
перебуває у гнізді до 2,5 місяців. Гніздо залишає у другій поло-
вині серпня. Статевозрілими стають на 3–4 році життя. Починає 
мігрувати у вересні, поодинці або парами. Живиться плазунами, 
зрідка — амфібіями та дрібними ссавцями.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення старих ділянок лісу, де птахи гніздяться; знищення 
біотопів полювання, відстріл птахів для виготовлення опудал.

Заходи охорони 
Створення мікрозаказників радіусом 0,5 км навколо гнізд, вста-
новлення штучних гніздівель, посилення контролю за незаконним 
відстрілом, додаткові ретельні обстеження суцільних лісових масивів 
з метою пошуку гнізд, моніторинг чисельності, пропаганда охорони 
хижих птахів.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Зарудный, 1911; Зубаровський, 1977; Гудина и др., 1986; 
Ветров, 1993; Атемасова, Атемасов, 2006; Витер, 2007; Домашев-
ський, Письменний, 2009; Кривицький І. О., Банік М. В. (1989–
2012, особисті повідомлення).

Автор: В. В. Вєтров
Фото: © J. T. Carrera
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Природоохоронний статус
Рідкісний стенотопний вид. Занесений до Червоної книги України 
(рідкісний), списків Бернської конвенції (Додаток II), Боннської 
конвенції (Додатки I і II) та конвенції СІТЕС (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Маса тіла 0,7–1 кг, довжина тіла 45–50 см, розмах крил 1,1–1,32 м. 
Дві форми забарвлення: бура з невеликими яскраво-білими плямами 
на плечах та світла з білуватим черевом, спідніми покривними 
перами крил і загальним темним верхом.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південна частина та помірний пояс Євразії. В Україні гніздить-
ся головним чином у лісостеповій смузі, спорадично у лісовій 
та степовій (по долинах річок, байрачних і штучних лісах) сму-
гах, а також у передгір’ях Карпат. У Харківській області гніздиться 
по всій території, але здебільшого у центральних районах, на півдні 
та сході — у заплавних та байрачних дібровах.

Чисельність
У середині XX століття помітно зменшилась, наприкінці 1980–1990 
років становила не менше 450–500 пар. В останнє десятиріччя спо-
стерігається стабілізація чисельності. Більшість птахів гніздиться 
на півдні Одеської області, в Кіровоградській області та на сході 

ОРЕЛ-КАРЛИК
Hieraaetus pennatus (J. F. Gmelin, 1788)
Орёл-карлик
Клас Птахи — Aves
Ряд Яструбоподібні — Accipitriformes
Родина Яструбові — Accipitridae

України. В Європі гніздиться 4,4–8,9 тис. пар. У Харківській 
області можливе гніздування не менше 70–80 пар.

Місця перебування
Старовікові широколистяні та мішані ліси поблизу відкритих про-
сторів; на Харківщині — здебільшого у байрачних та заплавних 
лісах степової зони.

Особливості біології
Гніздовий перелітний птах. Весняний проліт — у квітні. З другої 
половини квітня займає гніздові ділянки. Гнізда розташовані 
у верхній частині старих дерев, на висоті 10–27 м. У кладці 1–2 
(рідше 3) яйця. Пташенята залишають гніздо у липні — на початку 
серпня. Живиться переважно гризунами і птахами дрібних та се-
редніх розмірів. Полює в лісі та на прилеглих полях і луках; часто 
залітає далеко в степ. Мисливська ділянка може бути на відстані 
5–6 км від гнізда.

Основні чинники зниження чисельності
Скорочення площі старих лісів, незаконний відстріл, зменшення 
чисельності ховрахів як головного об’єкта живлення, загибель птахів 
на високовольтних лініях, отруєння (ненавмисне отруєння як на-
слідок застосування отруєних принад для мишоподібних гризунів).

Заходи охорони
Влаштування запобіжних пристроїв на вежах ліній електромереж, 
що не дозволяють орлам використовувати їх у якості присад. Поси-
лення контролю за полюванням; неприпустимість добування пта-
хів мисливцями. Проведення моніторингу стану популяцій виду, 
зокрема — на найважливіших для виду територіях.

Джерела інформації
Menzbier, 1884; Сомов, 1897; Грамма та ін., 1992; Ветров, 1993; 
Атемасова, Атемасов, 2006; Витер, 2007; Вєтров, Мілобог, 2009; 
Банік М. В., Надточій Г. С. (2012, усні повідомлення).

Автор: В. В. Вєтров
Фото: © А. Кузьмін

http://www.rbcu.ru/birdclass/list.php?id=0&SECTION_ID=1027
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Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до Червоної книги України (рідкісний), 
Червоної книги МСОП (VU), Європейського червоного списку (EN), 
списків Бернської конвенції (Додаток II), Боннської конвенції 
(Додатки I і II) та Конвенції СІТЕС (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Орел досить великого розміру — розмах крил сягає 170 см, вага — 
до 3,2 кг. У дорослого птаха забарвлення оперення темно-буре, 
цівка вкрита пір’ям, восковиця і ноги жовті. Молодий птах чорно-
бурий із білуватими та білими рисками і плямами на попереку.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Від Східної Польщі на схід — до меж Євразійського континенту; 
трапляється у Європейській частині Росії, у Південно-Східному 
Сибіру та Маньчжурії; знайдений у Білорусії і Прибалтиці. Зимує 
у Південній Європі, Південній Азії, Близькому Сході та Африці. 
На Харківщині гніздився ще в другій половині ХХ століття, зараз 
зрідка трапляється лише під час міграції. Є випадки реєстрації 
поодиноких особин і пар птахів у гніздовий час.

Чисельність
На 1994 рік гніздова популяція в Україні оцінювалась у 100–150 пар. 
Останніми роками вона скоротилася до 20 пар.

ВЕЛИКИЙ ПІДОРЛИК
Aquila clanga Pallas, 1811
Большой подорлик 
Клас Птахи — Aves
Ряд Яструбоподібні — Accipitriformes
Родина Яструбові — Accipitridae

Місця перебування 
Населяє старовікові високостовбурні ліси — листяні й мішані. 
Гнізда розташовує на деревах біля великих відкритих ділянок — 
галявин, вирубок, заплав річок.

Особливості біології
Мігруючий птах, навесні з’являється на початку березня. У кладці 
2 яйця, виживає, зазвичай, одне пташеня. Молоді птахи залиша-
ють гніздо на початку серпня. Статева зрілість настає на 3–4 році 
життя. Живиться амфібіями, рептиліями, птахами, дрібними ссав-
цями. Відлітає у вересні.

Основні чинники зниження чисельності
Нелегальний відстріл, загибель птахів на високовольтних лініях, 
отруєння (ненавмисне отруєння як наслідок застосування отруєних 
принад для мишоподібних гризунів).

Заходи охорони 
Влаштування запобіжних пристроїв на вежах ліній електромереж, 
що не дозволяють орлам використовувати їх у якості присад. По-
силення контролю за полюванням; неприпустимість добування 
птахів мисливцями.

Джерела інформації
Мензбир, 1882; Зубаровський, 1977; Букаченко, Наглов, 1954; 
Вєтров, 1994; Атемасова, Атемасов, 2006; Вєтров В. В., Надто-
чій Г. С. (2005 і 2012, особисті повідомлення).

Автор: С. В. Домашевський
Фото: © С. В. Домашевський
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид, що розселяється. Занесений до Червоної книги Укра-
їни (рідкісний), списків Бернської конвенції (Додаток II), Боннської 
конвенції (Додатки I і II) та Конвенції СІТЕС (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 54–65 см, вага 1,2–1,6 кг; розмах крил 1,55 м. У до-
рослого птаха оперення буре; верх голови та задня частина шиї 
світліші; на надхвісті біла смуга, махові пера темно-бурі, покривні 
пера крила бурі та світло-бурі. Цівка вкрита пір’ям. Восковиця 
й пальці жовті. Молодий птах темно-бурий із вохристою плямою 
на потилиці, на крилах зверху — ряд білих плям; на верхівці хвоста 
вузька біла смуга.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал розірваний, складається з трьох частин — у Європі, Малій 
та Південній Азії. Наразі розширюється у східному напрямку. 
В Україні поширений на всій правобережній частині (крім степів), 
а також на Лівобережжі — у північних, центральних та північно-
східних областях. Трапляється у Харківській області та на межі 
Харківської і Донецької областей.

Чисельність 
На початку ХХ сторіччя у Правобережній Україні був звичайним, 

МАЛИЙ ПІДОРЛИК 
Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831
Малый подорлик
Клас Птахи — Aves
Ряд Яструбоподібні — Accipitriformes
Родина Яструбові — Accipitridae

подекуди — численним. На Лівобережжі гніздився тільки на Чер-
нигівщині. Згідно з сучасними оцінками, Європейська популяція 
складає 14–19 тис. пар. В Україні, згідно з сучасними оцінками, 
вона нараховує 1200–1300 пар. У Харківській області відмічено 
3 пари.

Місця перебування 
Вологі старі листяні або мішані ліси, що межують із відкритими 
просторами (луки, поля, болота), ділянки заплавного листяного 
лісу. Трапляється у вільшняках по краях великих лісових озер, 
зрідка — у вододільних листяних лісах і борах.

Особливості біології
Мігруючий вид. Навесні прилітає у третій декаді березня. Гнізда 
влаштовує на осиці, вільхах, дубах, соснах на висоті 8–25 м. Яйця 
відкладає у квітні; у кладці 2 яйця, виживає, зазвичай, одне пташеня. 
Молоді птахи залишають гніздо на початку серпня. Високий гніздо-
вий консерватизм. Статевої зрілості досягає у віці 3–4 років. Типовий 
поліфаг. Живиться дрібними ссавцями, птахами, амфібіями та пла-
зунами і навіть комахами. Відлітає у вересні.

Основні чинники зниження чисельності
Розлякування птахів людиною, що пов’язане із проведенням у гніздо-
вий період рубок догляду, промислових рубок, а також відвіду-
ванням місць гніздування туристами. Пряме переслідування з боку 
людини та незаконне вилучення птахів з природи. Відстріл птахів 
з метою виготовлення опудал. Отруєння птахів під час масової 
боротьби з мишоподібними гризунами на полях.

Заходи охорони
Організація моніторингу стану природних систем з метою вияв-
лення місць гніздування виду. Збереження ділянок старовікових 
лісів; створення режиму повної охорони у радіусі 500 м від гнізда; 
влаштування штучних гніздівель. Посилення контролю за полю-
ванням; неприпустимість добування дорослих птахів або пташе-
нят, розорення гнізд.

Джерела інформації
Стригунов, 1994; Витер, 2008; Витер, Яцюк, 2010; Банік М. В., Вє-
тров В. В. (2000, 2008, 2012, особисті повідомлення).

Автор: С. В. Домашевський
Фото: © С. В. Домашевський
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид, із низькою чисельністю. Занесений до Червоної 
книги України (рідкісний), списків Бернської конвенції (Дода-
ток II), Боннської конвенції (Додатки I і II) та Конвенції СІТЕС 
(Додаток I).

Морфологічна характеристика
Орлан великого розміру — розмах крил сягає 2–2,2 м, довжина 
тіла 79–86 см, вага — від 3 до 5,8 кг. Дорослий птах бурий, темні-
ший зверху і світліший знизу, з білим хвостом; верх голови, шия 
та горло помітно світліші, ніж оперення спини та крила, іноді 
білуваті. Дзьоб світлого кольору. Молодий птах темно-бурий, хвіст 
чорнувато-бурий, дзьоб темний. Остаточно дорослого вбрання 
набуває на шостий рік життя.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений на більшій частині Європи та Азії (переважно лісо-
тундрова та лісова смуги). В Україні гніздиться вздовж Дніпра 
та його приток, а також річок басейну Дунаю та Дону. У басейні 
Сіверського Дінця гніздиться переважно по старовікових високо-
стовбурних лісах заплави та борової тераси. Під час кочівель тра-
пляється майже скрізь, але переважно вздовж Дніпра, у північно-
західному Причорномор’ї, на Сиваші тощо. У Харківській області 
гніздиться та зимує на незамерзаючих водоймах.

ОРЛАН-БІЛОХВІСТ
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Орлан-белохвост
Клас Птахи — Aves
Ряд Яструбоподібні — Accipitriformes
Родина Яструбові — Accipitridae

Чисельність
В Україні у 1960–1970 роках гніздилося всього 20–30 пар. Від-
новлення чисельності почалося з другої половини 1970-х років. 
У 2009 році вона складала 100–120 пар. Щороку зимує 260–370 
особин. У Харківській області гніздиться близько 15 пар та зимує 
в окремі роки до 40–50 особин.

Місця перебування
Трапляється поблизу великих ставкових господарств та водосховищ. 
Заселяє заплавні або вологі широколистяні ліси, бори по долинах 
річок поблизу великих озер та ставків. Гніздо влаштовує на старих 
деревах, може використовувати його багато років.

Особливості біології
Осілий птах, частина популяції (переважно нестатевозрілі птахи) 
в осінньо-зимовий період кочує. Тримається поодинці або парами, 
у місцях концентрації здобичі утворює скупчення. Моногам. Від-
кладає 1–3 яйця, найчастіше з кінця лютого до кінця другої декади 
березня. Насиджує переважно самиця 35–40 діб. Вилітають з гнізда 
1–2 пташеняти, найчастіше у третій декаді червня. Статевозрілим 
стає у 4–6 років. Живиться у гніздовий період переважно рибою, 
у зимовий — коловодними птахами, рибою і падлом.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація біотопів у місцях гніздування виду; нелегальний 
відстріл птахів; забруднення навколишнього середовища; розляку-
вання птахів людиною в період гніздування; руйнування гнізд 
та нелегальна торгівля птахами; загибель птахів на лініях електро-
мереж.

Заходи охорони
Інвентаризація місць гніздування виду, створення охоронних зон 
радіусом 0,5 км навколо гнізд, побудова штучних гніздівель. Охо-
рона місць масової зимівлі птахів та організація підгодівлі.

Джерела інформації
Шарлемань, 1933; Белик и др., 1993; Ветров, 1993; Кривицкий, 
Кальченко, 2000; Шалімов, 2000; Витер, 2005, 2007, 2010; Ате-
масова, Атемасов, 2006; Ветров, Милобог, 2007; Гаврилюк, 2009; 
Надточій Г. С., Банік М. В. (2012, особисті повідомлення).

Автор: В. В. Вєтров
Фото: © Т. А. Атемасова
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу, регулярно трапляється взимку. Зане-
сений до Червоної книги України (вразливий), списків Бернської 
конвенції (Додаток II), Боннської конвенції (Додатки I і II) та Кон-
венції СІТЕС (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Крупний орел: довжина тіла — до 90 см, розмах крил — до 2,17 м, 
маса тіла — до 6 кг. Загальне забарвлення темно-буре; пера верху 
голови і задньої частини шиї рудувато-вохристі, із золотавим від-
тінком. Верхні покривні пера крил з вохристою облямівкою, хвіст 
сіруватий з вузькими темними поперечними смугами та широкою 
темною смугою на кінці; цівка вкрита пір’ям. У молодого птаха 
забарвлення темно-буре; основа махових пер біла; хвіст білий 
з широкою темною смугою на кінці; протягом 5 років оперення 
поступово набуває вигляду, як у дорослого.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Північна Америка, Євразія. В Україні гніздиться лише на високогір-
них ділянках Карпат (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, 
Закарпатська обл.). Під час міграції та зимівлі трапляється скрізь. 

Чисельність
Наприкінці ХІХ — на початку ХХ століть гніздився не лише у Карпа-

БЕРКУТ
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Беркут 
Клас Птахи — Aves
Ряд Яструбоподібні — Accipitriformes
Родина Яструбові — Accipitridae

тах, але і на територіях сучасних Кіровоградської, Чернігівської, 
Житомирської, Рівненської, Дніпропетровської областей. У 1940–
1954 роках чисельність осілої карпатської популяції не перевищу-
вала 10–11 пар. У середині 1960-х років в Карпатах налічувалось 
6–8 пар. Зараз карпатську популяцію оцінюють у 10–15 пар. Євро-
пейську гніздову популяцію у 2004 році оцінювали у 8,4–11 тис. пар. 
На Харківщині в період міграції та взимку трапляються окремі 
особини (як дорослі, так і молоді птахи).

Місця перебування
Гніздиться у хвойних та широколистяних лісах. Під час кочівель 
помітний у соснових борах, на узліссях, на пересихаючих водо-
ймах, на сільськогосподарських угіддях — полях після косовиці, 
кормових агрокультурах, що перетинаються лісосмугами.

Особливості біології
Зустрічі перших птахів, що знаходяться у стані післягніздових ко-
чівель, відомі вже у вересні. Зимуючі птахи помітні головним чи-
ном у грудні-лютому. Статева зрілість настає у 4–5-річному віці. 
Молоді птахи під час кочівель вилітають за межі гніздового ареалу. 
Максимальна тривалість життя 40–50 років. Живиться птахами 
і ссавцями, взимку може поїдати падло.

Основні чинники зниження чисельності
Скорочення кормової бази; вбивство птахів для виготовлення опу-
дал; випадкове потрапляння у мисливські пастки.

Заходи охорони 
Облаштування пунктів підгодівлі на місцях зимівлі, посилення 
контролю за незаконним відстрілом, моніторинг забруднення ото-
чуючого природного середовища.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Зубаровський, 1977; Кривицкий, 1998; Витер, 2005; 
Домашевский, Годованець, 2009; Витер, Яцюк, 2010; Мироненко, 
2012; Брюханов Є. В., Ловчиновський В. І. (2003 і 2012, особисті 
повідомлення).

Автор: В. В. Вєтров
Фото: © Т. А. Атемасова
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Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (рідкісний), Чер-
воної книги МСОП (VU), списків Бернської конвенції (Додаток II), 
Боннської конвенції (Додатки I і II) та Конвенції СІТЕС (Додаток I).

Морфологічна характеристика
Дорослий птах має довжину тіла 75–85 см; розмах крил 180–215 см, 
загалом темно-бурого кольору. У дорослого птаха верхня частина 
голови і шия ззаду світло-вохристі, на плечах і спині білі плями. В опе-
ренні молодих птахів до 4-рiчного вiку переважають свiтло-
коричневi або вохристо-коричневi кольори. Цівка вкрита пір’ям, 
дзьоб темно-сірий, восковиця і ноги жовті.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Центральній, Південно-Східній та Східній Європі, 
трапляється переважно у степо вій та лісостеповій смугах. В межах 
України виділяють 4–5 відокремлених один вiд одного районів, 
де гніздиться могильник, — гори Криму, долина Сіверського Дін-
ця між Харковом та м. Кремінна (Луганської обл.), долина річки 
Самара у Дніпро петровській області, мiжрiччя Сіверського Дiнця 
та Самари. Декілька пар гніздиться також у степовому Криму та на 
Придніпровській височині. У Харківській області мешкає здебіль-
шого на терасах долини Сіверського Дінця. На півдні трапляється 
також у байрачних лісах.

МОГИЛЬНИК
Aquila heliaca Savigny, 1809
Могильник
Клас Птахи — Aves
Ряд Яструбоподібні — Accipitriformes
Родина Яструбові — Accipitridae

Чисельність 
У Харківській області оцінюється приблизно у 50–60 гніздових пар. 
В останні роки є тенденція до збільшення чисельності, як i в цілому, 
у степовій смузі України.

Місця перебування
Гніздиться на ділянках зрілого лісу поблизу відкритих місць, частіше 
у глибині лісових масивів біля галявин. Трапляються гнізда на окре-
мих деревах серед луків та у лісосмугах.

Особливості біології
Перелітний птах; навесні з’являється наприкінці березня. Гніздо 
розміщує переважно на верхівках дерев, на висоті 7–25 м. У повній 
кладці 2–3 яйця. Молоді полишають гнізда наприкiнцi липня — 
на початку серпня. Статевозрілим стає на 4–5 році життя. Для виду 
характерний високий гніздовий консерватизм. Живиться гризунами 
(переважно ховрахами i сліпаками) та птахами.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація біотопів внаслідок лісокористування. Відстріл 
та розлякування птахів людиною. Отруєння птахів. Руйнування 
гнізд та торгівля птахами. Недостатня кормова ємність угідь. Заги-
бель птахів на лініях електромереж.

Заходи охорони
Впровадження рекомендацій стосовно збалансованого ведення 
лісового господарства в місцях перебування виду з урахуванням 
питань його збереження. Сприяння вдосконаленню законодавства 
країн, які знаходяться в межах ареалу виду, стосовно питань збе-
реження місць його перебування. Сприяння розширенню мережі 
природоохоронних територій з метою збереження місць перебу-
вання виду. Розробка та впровадження рекомендацій щодо запо-
бігання загибелі птахів на ЛЕМ. Моніторинг стану популяцій, 
зокрема — на найважливіших для виду територіях.

Джерела інформації
Зубаровський, 1977; Ветров, 1993; Атемасова, Атемасов, 1999, 
2006; Авраменко, 2000; Витер, 2005, 2010; Вєтров, 2009; Ветров, 
Милобог, 2010; Банік М. В. (2012, особисте повідомлення).

Автор: В. В. Вєтров
Фото: © М. В. Банік
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Природоохоронний статус
Рідкісний стенотопний вид. Занесений до Червоної книги України 
(зникаючий), списків Бернської конвенції (Додаток II) та Боннської 
конвенції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Орел середнього розміру із контрастом між темною спиною 
і яскраво-білим низом тіла. Довжина тіла 52–60 см, розмах крил 
152–167 см. На білій голові помітна бура смуга поперек ока, на гру-
дях — перев’язь того ж кольору. Самиці дещо крупніші за самців. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Євразії, Північній Америці, в деяких частинах 
Африки, Австралії і Океанії. Зимує в Африці південніше Сахари. 
Достовірні випадки гніздування у Харківській області зареєстро-
вані у XIX та першій половині XX століть. В останні роки у гніз-
довий період відомі лише зустрічі поодиноких особин. Даних про 
спостереження родинних груп чи знахідки гнізд немає.

Чисельність
Наприкінці XIX — в першій половині XX століття у Харківській 
області гніздилися 1–3 пари скоп: достовірно — під м. Мерефа 
в Харківському районі, напроти с. Мілова в Балаклійському районі, 
біля хутора Коропів у Зміївському районі. 

СКОПА
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Скопа
Клас Птахи — Aves
Ряд Яструбоподібні — Accipitriformes
Родина Скопові — Pandionidae

Місця перебування
Для гніздування обирає узлісся лісів або поодинокі групи дерев, 
що розташовані неподалік від багатих рибою угідь. В минулому 
у Харківській області три пари гніздилися у заплавних дібровах 
долини Сіверського Дінця, одна — у нагірній діброві і ще одна — 
на березі ставу.

Особливості біології
Дуже рідкісний літуючий і нечисленний під час міграції вид. Пере-
літний птах. Весняна міграція у Харківській області починається 
в останній декаді березня і завершується на початку травня. Мо-
ногамний птах. Самиця насиджує, обігріває і вигодовує пташенят, 
а самець забезпечує всю родину їжею. Гнізда влаштовують пере-
важно на верхівках дерев. Одна кладка в сезон, в якій, найчастіше, 
2–3 яйця. Насиджування триває 34–40 днів. Пташенята знаходяться 
в гнізді 44–59 днів. Родинні групи розпадаються через 2 місяці після 
вильоту з гнізда. Дорослі особини першими починають міграцію. 
Нестатевозрілі птахи можуть на 1–2 роки затримуватися на місцях 
зимівлі або міграційних зупинок. Живиться рибою. Осіння мігра-
ція починається з середини серпня і завершується на початку листо-
пада. Дані кільцювання свідчать, що через наш регіон мігрують 
скопи, які гніздяться на півночі Європи (Фінляндія).

Основні чинники зниження чисельності
Турбування птахів в місцях розмноження, вирубка гніздових 
дерев, незаконний відстріл, зменшення запасів риби у водоймах, 
забруднення води.

Заходи охорони
Просвітницька робота серед мисливців, працівників сільського, 
лісового і рибного господарств. У випадку знахідки гнізда — орга-
нізація його суворої охорони (зона абсолютної заборони будь-якої 
діяльності у радіусі 500 м).

Джерела інформації
Сомов, 1897; Аверин, 1910; Рудинський, Горленко, 1937; Лебедева, 
Шеварёва, 1960; Cramp, 1980; Кривицкий и др., 1995; Ручкин, 2000; 
Гудина, 2007; Надточій Г. С., Тупіков А. І., Пашинюк Р. В. (2012, 
особисте повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © J. T. Carrera 
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид із стабільно низькою чисельністю. Занесений 
до Червоної книги України (рідкісний), списків Бернської конвен-
ції (Додаток II), Боннської конвенції (Додаток II) та Конвенції СІ-
ТЕС (Додаток I).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 40–50 см, розмах крил 95–115 см, маса тіла 0,6–1,1 кг. 
Верх темно-сизий, «вуса» чорні, з нечіткими краями, горло біле, 
воло жовтувате, з чорними рисками; решта низу біла, з чорними 
поперечними смугами; на хвості темні смуги. У молодого птаха 
пера верха бурі, з вохристою облямівкою; «вуса» бурі; низ вохри-
стий, з темно-бурими плямами, які утворюють поздовжній рисунок.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Розповсюджений у багатьох країнах Євразії. В Україні гніздиться 
в Карпатах та гірському Криму. В періоди мiграцiй та взимку може 
траплятися на всій території країни, в тому числі i на Харківщині.

Чисельність
На території України близько 100–120 пар мешкає на Кримському 
півострові, ще близько 10–15 пар, можливо, гніздиться у горах 
Карпат. На решті території країни сапсан трапляється поодинці 
майже скрізь. Зимує він в дуже обмеженій кількості на півдні країни. 

САПСАН
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Сапсан
Клас Птахи — Aves
Ряд Соколоподібні — Falconiformes
Родина Соколові — Falconidae

На решті території, у тому числі i в Харківській області, трапляється 
поодинці пiд час прольоту. Відомі неодноразові випадки зимівлі 
у Харкові.

Місця перебування
У гірській місцевості — скелі та урвища. На інших територіях, 
у тому числі в Харківській області, під час прольоту — переважно 
у відкритих біотопах. Нерідко можна зустріти сапсана біля скуп-
чень птахів на рибгоспах та у великих містах.

Особливості біології
В місцях гніздування, переважно у Криму, оселяється у важко-
доступних урочищах: на великих скелях та приморських урвищах. 
Сам гнізд не будує, а займає гнізда круків або відкладає яйця 
на ґрунт чи на полицю урвища або скелі. У повній кладці 3–4 яйця, 
які птахи відкладають впродовж березня. Молоді починають літати 
наприкінці травня. Дорослі птахи ведуть осілий спосіб життя або 
здійснюють невеличкі кочівлі. Живляться переважно птахами, 
на яких полюють на льоту.

Основні чинники зниження чисельності
Випадковий відстріл під час полювання та навмисний відстріл 
голубоводами.

Заходи охорони
Пропаганда охорони хижих птахів, заборона відстрілу.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Зубаровський, 1977; Ветров, 1993; Атемасова Т. А., 
Банік М. В., Черніков В. Ф. (2008–2012, особисті повідомлення).

Автор: В. В. Вєтров
Фото: © В. В. Вєтров
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Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до Червоної книги України (вразливий), 
Червоної книги МСОП (EN), Євро пейського червоного списку 
(EN), списків Бернської конвенції (Додаток II), Боннської конвен-
ції (Додаток II) та Конвенції СІТЕС (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Маса тіла 800–1100 г, довжина тіла 480–570 мм, розмах крил 110–
125 см. У дорослого птаха верх сірувато-бурий, пера зі світлою 
облямівкою, голова білувата з бурими рисками, низ білуватий з по-
здовжніми бурими смугами, дзьоб сірий, восковиця і ноги жовті.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південна частина Центральної та Східної Європи, а також Азія 
(лісова, степова та пустельна смуги, гірські райони). В Україні 
на гніздуванні поширений у степовій смузі. Можливе гніздування 
окремих пар у лісостеповій смузі. Взимку трапляється в Криму 
та у південних областях. У Харківській області останнім часом 
немає достовірних вказівок на зустрічі виду в гніздовий період.

Чисельність
В Україні протягом ХІХ — першої половини ХХ століть вважався 
досить звичайним. Здебільшого балабани гніздились у областях 
лісостепової смуги, що межували із степовою: щільність гнізду-

БАЛАБАН
Falco cherrug J. E. Gray, 1834
Балобан 
Клас Птахи — Aves
Ряд Соколоподібні — Falconiformes
Родина Соколові — Falconidae

вання у Харківській області була чи не найбільшою, але розпо-
всюдження — нерівномірним. У другій половині ХХ століття 
чисельність скорочувалась, у деякі роки складала в Україні не більше 
50 пар. Відновлення чисельності у степовій смузі почалося з 1980-х 
років. Станом на 2009 рік чисельність на території України 250–
300 пар, у Європі — 650–800 пар. На більшій частині ареалу чи-
сельність зменшується. У Харківській області можливе гніздування 
не більше 3–5 пар.

Місця перебування
В минулому гніздився у листяних заплавних лісах, у масивах ста-
рого лісу поруч із відкритими просторами, переважно на деревах. 
Зараз майже вся українська частина популяції гніздиться у степо-
вій зоні на опорах магістральних ліній (ЛЕМ), у Криму — також 
на скелях і урвищах. Займають споруди круків на висоті 6–27 м.

Особливості біології
Біля гнізд з’являється у кінці лютого — на початку березня. Гніз-
дові ділянки постійні. У кладці 2–5 яєць. Насиджування триває 
близько 30 діб. У виводках 1–5 пташенят, які вилітають із гнізд 
наприкінці травня — у першій половині червня. Осіння міграція 
триває у жовтні-листопаді. В українській популяції переважають 
самці внаслідок незаконного відлову браконьєрами самиць. Жи-
виться ховрахами та птахами на колоніях. У зв’язку із депресією 
чисельності гризунів на півночі ареалу живиться граками, голубами 
тощо.

Основні чинники зниження чисельності
Різке скорочення кормової бази; нелегальний відлов дорослих 
птахів та вилучення з гнізд пташенят, контрабандне вивезення 
за кордон; відстріл птахів мисливцями та голубоводами; загибель 
від уражень електрострумом на опорах ЛЕМ.

Заходи охорони 
Виявлення та моніторинг місць гніздування. Влаштування штуч-
них гніздівель. Посилення контролю за полюванням; запобігання 
добуванню дорослих птахів та пташенят, розоренню гнізд; пропа-
ганда охорони хижих птахів.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Аверин, 1910; Зарудный, 1911; Зубаровський, 1977; 
Кривицкий и др., 1983; Ветров, 1993; Атемасова, Атемасов, 2006; 
Милобог, 2009.

Автор: В. В. Вєтров
Фото: © Т. А. Атемасова
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Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до списків Бернської конвенції (Додаток ІІ), 
Боннської конвенції (Додаток ІІ) та Конвенції СІТЕС (Додаток ІІ).

Морфологічна характеристика
Маса тіла 190–300 г, довжина тіла 28–35 см, розмах крил 70–84 см. 
Груди і черево вохристо-білі, підхвістя яскраво-руде, махові пера 
зверху чорно-бурі, на споді — білуваті, хвіст зверху темно-сірий, 
дзьоб блакитно-сірий, восковиця і ноги жовті.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Гніздова область лежить у Європі, Азії, Північній Африці. Зимує 
на півдні Африки та Азії. Щільність гніздових популяцій у північній 
смузі гніздової області порівняно з південною значно зменшується. 
В Україні гніздиться по всій території, окрім високогірних районів 
Карпат та Криму. В Харківський області гніздиться майже по всій 
території, де є лінії електромереж, та по долинах річок, але всюди 
рідкісний. Більш чисельний по долинах великих річок (Сіверський 
Донець та Оскіл).

Чисельність
Найбільш чисельний у степовій зоні. У Харківській області від-
носно рідкісний, загальна чисельність, можливо, не перевищує 
100–150 пар.

ВЕЛИКИЙ ПІДСОКОЛИК
Falco subbuteo Lіnnaeus, 1758
Чеглок
Клас Птахи — Aves
Ряд Соколоподібні — Falconіformes 
Родина Соколові — Falconіdae

Місця перебування
Широколистяні заплавні ліси, високостовбурові соснові ліси 
на терасах річок, лінії електромереж серед агроценозів, в окремих 
випадках — старі лісосмуги.

Особливості біології
Гніздовий перелітний птах. Навесні з’являється на початку — 
у середині квітня. Власних гнізд не будує, а займає переважно гніздові 
споруди крука (на соснах та опорах ліній електромереж) та старі 
будівлі cірої ворони (на листяних деревах). У повних кладках 3–4 
яйця, які відкладає досить пізно — головним чином у середині 
травня, часто вже після вильоту пташенят попереднього господаря 
гнізда. Молоді птахи вилітають із гнізд наприкінці липня — на по-
чатку серпня. Восени відлітає протягом жовтня. Живиться пере-
важно птахами та великими комахами, яких хапає у повітрі.

Основні чинники зниження чисельності
Несанкціонований відстріл; руйнування гнізд і турбування у гніздо-
вий час; забруднення середовища хімічними речовинами.

Заходи охорони
Організація природних резерватів у місцях гніздування виду. 
Заборона відстрілу. Запобігання хімічному забрудненню місце-
перебувань.

  

Джерела інформації
Сомов, 1897; Букаченко, Наглов, 1954; Лисецкий, 1969; Зубаров-
ський, 1977; Ветров, 1993; Атемасова, Атемасов, 2006; Банік М. В., 
Ручкін М. В. (2012, особисті повідомлення).

Автор: В. В. Вєтров
Фото: © Peter Nіelsen
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид із низькою чисельністю. Занесений до списків 
Бернської конвенції (Додаток ІІ), Боннської конвенції (Додаток ІІ) 
та Конвенції СІТЕС (Додаток ІІ).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 33–39 см, розмах крил 65–80 см, маса тіла 160–230 г. 
У самця сіра голова з темними «вусами»; горло вохристе; спина, 
плечі, поперек та верхні покривні пера крил іржасто-руді; надхвістя 
сіре, низ вохристий, з бурими плямами. Хвіст сірий, з чорною сму-
гою. Дзьоб блакитно-сірий; восковиця та ноги жовті; кігті чорні. 
Самиця зверху іржаста, з темно-бурими плямами; низ вохристий; 
хвіст іржастий зверху, а знизу сіруватий.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал виду охоплює більшу частину Європи і Азії, Північну та Се-
редню Африку. В Європі та Азії вид поширений від Великобританії 
на заході до Південного Сахаліну на сході. Вся територія Украіни на-
лежить до гніздової області виду. У невеликій кількості зимує у пів-
денних областях. В Харківській області поширений по всій території.

Чисельність
Визначити загальну чисельність звичайного боривітра, за відсут-
ності конкретних обліків та враховуючи специфіку його місць 

ЗВИЧАЙНИЙ БОРИВІТЕР
Falco tіnnunculus Lіnnaeus, 1758
Обыкновенная пустельга
Клас Птахи — Aves
Ряд Соколоподібні —Falconіformes
Родина Соколові — Falconіdae

перебування, не так легко. Ймовірно, у Харківській області гніз-
диться не менше 300 пар.

Місця перебування
Спектр біотопів вельми різноманітний: лісосмуги, рідколісся, яри, 
скелі, кар’єри і приморські обриви. У Харківській області в при-
родних біотопах зустрічається переважно уздовж ліній електро-
мереж, на опорах яких і гніздиться (або у розташованих тут гніз-
дах воронових птахів, або на елементах конструкцій опор). Крім 
того, значна частина популяції гніздиться на висотних будівлях 
у містах, зокрема й у Харкові.

Особливості біології
Навесні з’являється досить рано — протягом березня. В повній 
кладці 4–6 яєць. У разі втрати кладки відкладає повторну. Власних 
гнізд не будує, а займає старі споруди воронових птахів, пере-
важно сірої ворони та сороки. Нерідко поселяється на урвищах 
та скелях, а також у норах по крутих схилах ярів. Частина популя-
ції гніздиться на великих будівлях у населених пунктах, а також 
на опорах ЛЕМ, мостів та кинутих людських будівлях. Пташенята 
з’являються переважно у травні і проводять у гніздах близько пів-
тора місяця. Відлітають на зимівлю протягом жовтня — листопада. 
У невеликій кількості зимує переважно на півдні країни, поодинокі 
птахи зустрічаються взимку і на Харківщині. Живляться гризунами, 
ящірками та невеликими птахами, іноді комахами.

Основні чинники зниження чисельності
Основним чинником зниження чисельності виду у природних біо-
топах є різке падіння чисельності воронових птахів — постачаль-
ників гнізд.

Заходи охорони
Пропаганда охорони хижих птахів, заборона відстрілу хижих 
птахів.

Джерела інформації
Букаченко, Наглов, 1954; Лисецкий, 1969; Холупяк, 1969; Ве-
тров, 1993; Кривицкий, 1993; Клетенкин, 1996; Атемасова, Атема-
сов, 2006; Банік М. В. (2012, особисте повідомлення).

Автор: В. В. Вєтров
Фото: © Helge Sørensen
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Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до Червоної книги МСОП (NT), Європей-
ського червоного списку (VU), списків Бернської конвенції (Додаток II), 
Боннської конвенції (Додаток II) та Конвенції СІТЕС (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 28–31 см, розмах крил 65–75 см, маса тіла 150–180 г. 
Самець темно-сірого кольору, махові пера зверху сірі, черево та під-
хвістя яскраво-руді, дзьоб блакитно-сірий, восковиця i ноги червоні. 
У самиць голова руда, щоки та горло білуваті, пера на спині сірі, 
з темними плямами, низ вохристо-рудий, хвіст сірий, з темними 
смугами, восковиця та ноги жовті або жовтогарячі.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Майже уся степова i частково лісостепова смуга Євразії від Балкан 
та Угорщини на заході до Якутії, Західної Монголії i Північного 
Китаю на сході. Зовсім недавно майже вся територія України вхо-
дила до гніздового ареалу кібчика. Зараз він гніздиться переважно 
по степовій смузі країни, причому на сході, у Харківській та Лу-
ганській областях, на гніздуванні майже не трапляється.

Чисельність
Ще у 1980-х — на початку 1990-х років гніздився у деяких місцях 
по усьому Сходу України. Згодом, можливо через суцільне розпо-

КІБЧИК
Falco vespertinus Linnaeus, 1766 
Кобчик
Клас Птахи — Aves 
Ряд Соколоподібні — Falconiformes
Родина Соколові — Falconidae

всюдження великого яструба i, як наслідок, різке скорочення чисель-
ності воронових птахів, майже зник. Зараз окремі пари, можливо 
не кожного року, можуть гніздитися на півдні Харківщини.

Місця перебування 
Відкриті степові та лучні біотопи, переважно агроценози із лісо-
смугами.

Особливості біології
Перелітний птах. Навесні з’являються у середині квітня. Як i всі 
соколи, власних гнізд не будує, а займає старі споруди граків, сорок 
чи сірих ворон. У повних кладках 3–4 яйця, які птахи відкладають 
у гнізда протягом травня, частіше — у першій половині травня. 
Пташенят у гніздах буває переважно 2–3. Виліт молодих відбува-
ється наприкінці липня, іноді — на початку серпня. Ще протягом 
декількох тижнів виводки тримаються біля гніздових ділянoк, зго-
дом відкочовують. Відліт на місця зимівель відбувається напри-
кінці вересня. Живляться кібчики переважно великими комахами, 
іноді ящірками та мишоподібними гризунами.

Основні чинники зниження чисельності
Суцільне скорочення ареалу виду, випадковий відстріл під час 
полювання.

Заходи охорони
Пропаганда охорони хижих птахів, заборона відстрілу.

Джерела інформації
Зарудный, 1888; Букаченко, Наглов, 1954; Ветров, 1993; Атемасова, 
Атемасов, 2006; Мироненко І. А. (2012, особисте повідомлення).

Автор: В. В. Вєтров
Фото: © В. Тяхт

http://www.rbcu.ru/birdclass/list.php?id=4&SECTION_ID=1050
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Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до Червоної книги України (зникаючий), 
Червоної книги МСОП (VU), Європейського червоного списку 
(VU), списків Бернської конвенції (Додаток II), Боннської конвен-
ції (Додатки I і II) та Конвенції СІТЕС (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Великий птах: довжина тіла 75–105 см, маса — до 18 кг, розмах 
крил 190–260 см. Має видовжені пера під основою дзьоба — «вуса». 
Верх тулуба, верхні покривні пера крил та хвоста руді з чорними 
смужками; голова і шия сірі; дзьоб темно-сірий; у самця нижня час-
тина тулуба і крил біліша, воло і передня частина шиї руді.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Гніздовий ареал охоплює північ Африки; Євразію від Піренеїв 
до Китаю, з півночі на південь від Німеччини до Ірану. В Україні 
гніздиться у степовій частині Лівобережжя, у Криму. Зимові скуп-
чення — у Херсонській, Запорізькій областях, на Керченському 
півострові. 

Чисельність
Європейська популяція нараховує до 35,8 тис. особин, в Україні 
у гніздовий період — до 850 особин; взимку до 12,4 тис. особин. 
В Україні південні популяції осілі. У Харківській області зменшення 

ДРОХВА 
Otis tarda Linnaeus, 1758
Дрофа 
Клас Птахи — Aves
Ряд Дрохвоподібні — Otidiformes
Родина Дрохвові — Otididae

Джерела інформації
Резников, 1924; Волчанецкий, 1950, 1954; Кістяківський, 1957; Ли-
сецкий, 1965; Андрющенко та ін., 2000; Опарін М. Л. (2012, осо-
бисте повідомлення).

Автор: Т. А. Атемасова
Фото: © В. Тяхт

http://www.rbcu.ru/birdclass/list.php?id=4&SECTION_ID=1101

чисельності виду було констатоване у середині ХХ століття. 
На даний час окремі відомості про знаходження цього виду під час 
міграції надходять зі східних районів. 

Місця перебування
Первісним гніздовим біотопом є ділянки з невисоким, помірно 
розрідженим травостоєм у цілинних степах. Ще наприкінці ХІХ 
століття розпочала гніздитися у сільськогосподарських угіддях. 
Гніздування у природних біотопах у Саратівській області Росії 
востаннє зареєстроване у 1977 році. Наразі гніздиться на посівах 
ранніх зернових та озимих, зрідка — на старих перелогах.

Особливості біології
Полігам. Гніздо у вигляді неглибокої ямки в ґрунті з невеликою 
кількістю вистілки. Термін настання статевої зрілості: самиці — 
у 3–4 роки, самці — у 5–6 років. Плодючість низька: одне гні-
здування на рік, в кладці 2, рідше 1–3 яйця. Самиця, яка сидить 
на гнізді, близько підпускає людину; наполохана, довгий час відсут-
ня біля гнізда, наражаючи його на небезпеку. Живиться переважно 
пагонами рослин, великими безхребетними, дрібними плазунами 
та ссавцями.

Основні чинники зниження чисельності
Втрата бiотопiв (заліснення відкритих біотопів; розширення площ 
забудови; заміна степів сільгоспкультурами); полювання, збирання 
яєць, отруєння птахів пестицидами; інтродукція нових видів тва-
рин та зростання чисельності хижаків; загибель птахів та знищення 
яєць пiд час обробок полiв, сiнокосiння, випасу худоби.

Заходи охорони
Розробка технології утримання та розведення дрохви в умовах 
неволі з наступним випуском частини птахів у природу; відтворення 
бiотопiв, придатних для проживання дрохви; створення об’єктів 
природно-заповідного фонду для охорони гніздових та зимівель-
них угруповань виду.
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Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до списків Бернської конвенції (Додаток II) 
та Боннської конвенції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Невеликого розміру птах: довжина тіла 22–24 см, розмах крил 
37–42 см, маса тіла 60–100 г. Верх тіла оливково-бурий, з дрібними 
білими плямками і рисками, спід голубувато-сірий, зі світлими 
і темними смугами по боках тіла. Дзьоб короткий, червоний при 
основі із зелено-жовтим кінцем.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Розповсюджений на гніздуванні у Євразії від Західної Європи 
до Байкалу, переважно в помірних широтах. Зимує в Індії, Пакистані 
та Східній Африці. Повсюди дуже спорадичний, гніздування в ба-
гатьох місцях не доведене через потайливий спосіб життя. В Укра-
їні гніздиться по всій території, крім гір. Під час міграцій може 
траплятися скрізь. У Харківській області трапляється в заплавах 
річок у Зміївському, Вовчанському, Зачепилівському та Борівському 
районах.

Чисельність
Чисельність європейської популяції у 1970–1990 роках була стабіль-
ною і складала більше 120 тис. пар. Зараз чисельність лишається 

ЗВИЧАЙНИЙ ПОГОНИЧ
Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
Погоныш
Клас Птахи — Aves
Ряд Журавлеподібні — Gruiformes
Родина Пастушкові — Rallidae

стабільною за рахунок ключових популяцій, що мешкають на те-
риторії Росії, Білорусі та Румунії. В Україні чисельність скорочува-
лася протягом 1990–2000 років і на початку XXI століття складала 
приблизно 26–43 тис. пар. Наприкінці ХІХ століття у Харківській 
губернії погонич був звичайним гніздовим видом. Зараз спорадично 
гніздиться в долинах річок. Кількість птахів, що гніздяться, зазнає 
щорічних коливань.

Місця перебування
Річкові долини, трав’янисті болота, дуже вологі луки, прибережні 
зарості по берегах мілководних озер. Оселяється як в долинах 
великих річок, так і вздовж невеликих степових річок.

Особливості біології
На місця гніздування прилітає у другій декаді квітня. Гніздо добре 
укрите в заростях серед боліт або інших вогких місць. В різних 
місцях гніздової ділянки влаштовують «помости» з рослинності, 
де полюбляють відпочивати. Насиджування починається, коли від-
кладена ще не вся кладка. На гнізді сидить як самиця, так і самець. 
В перші дні пташенята не можуть шукати їжу самостійно, їх го-
дують батьки. На крило стають у 6-тижневому віці. Живляться 
як тваринною їжею — безхребетними, яких збирають з рослин або 
з води, так і рослинною — насінням та вегетативними частинами 
рослин. Мігрують вночі, зграй не утворюють. Осіння міграція 
починається рано, невдовзі по тому, як розпадуться виводки.

Основні чинники зниження чисельності
Зменшення площі місць, що придатні для гніздування через осу-
шувальну меліорацію та обміління водойм. Різкий підйом рівня 
води у водоймах внаслідок літніх повеней. Випалювання заростей 
рослинності навколо водойм.

Заходи охорони
Організація природних резерватів у місцях гніздування виду; під-
тримка оптимального рівня води у місцях гніздування.

Джерела інформації 
Сомов, 1897; Кривицкий и др., 1996; Баник, Вергелес, 2003; Birds in 
Europe…, 2004; Атемасова, Атемасов, 2006; Ручкин, 2007; Надто-
чій Г. С., Чаплигіна А. Б., Мироненко І. А., Ручкіна Т. М., Банік М. В., 
Дев’ятко Т. М. (2000, 2007 та 2012, особисті повідомлення).

Автор: А. А. Атемасов
Фото: © Helge Sørensen
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Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до списків Бернської конвенції (Додаток II), 
Боннської конвенції (Додаток II) та Угоди про збереження афро-
євразійських мігруючих водно-болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Невеликого розміру птах: довжина тіла 17–19 см, розмах крил 
33–37 см, маса тіла близько 40 г. Зверху рудувато-бурий, з чорними 
плямами і білими рисками; смуги над очима, горло, шия з боків 
і спереду, воло і груди синювато-сірі; на череві, підхвісті та боках 
тулуба темно-сірі та білі смуги; махові пера бурі.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал протягується через всю Євразію вузькою смугою від Іспанії 
до Примор’я; невеликі ділянки ареалу зайняті окремими підвидами 
в Африці, Австралії, Новій Зеландії та на півдні Азії. Зимує в Індії, 
Пакистані, Південно-Східному Китаї, Східній Африці. В Україні 
гніздиться спорадично, переважно в межах Закарпатської рівнини 
та в північно-східний частині. У Харківській області трапляється 
у Зміївському районі.

Чисельність
Чисельність птахів на півдні та сході Європи, що складає менш ніж 
чверть усього ареалу, у 1970–1990 роках була не більше 760 пар. 

ПОГОНИЧ-КРИХІТКА
Porzana pusilla (Pallas, 1776)
Погоныш-крошка
Клас Птахи — Aves
Ряд Журавлеподібні — Gruiformes
Родина Пастушкові — Rallidae

У 1990–2000 роках тривало зменшення чисельності на території 
деяких країн. Наприкінці ХІХ століття у Харківській губернії був 
рідкісним гніздовим видом. Сучасні дані щодо чисельності виду 
в Україні в цілому та в Харківської області відсутні. Відома єдина 
знахідка.

Місця перебування
Водойми з багатою рослинністю — мілководні прісні та солону-
ваті озера, осокові болота, затоплені луки, дельти річок, невеликі 
ставки, зарості рослинності вздовж каналів та канав. Віддає пере-
вагу відкритим плесам серед заростей очерету, рогозу та комишу. 
Може жити не тільки у просторих заростях, а й у вузьких смугах 
прибережної рослинності.

Особливості біології
На місця гніздування прилітає у другій половині квітня — на по-
чатку травня. Утворення пар відбувається на місцях зимівлі. Гнізда 
влаштовують у заломах, на осокових купинах серед води, на нане-
сеннях, що плавають. Зазвичай, основою гніздо торкається води. 
Гнізда розташовуються потайливо, добре укриті з боків та зверху 
дахом із рослин. Найчастіше одна кладка за сезон, яка містить 
6–11 яєць. Виводок водять обидва батьки. Повністю самостійними 
пташенята стають у віці 35–40 днів, на крило стають в середині 
липня — серпні. Мігрує виключно у темний час доби. Поза періодом 
розмноження тримається поодинці. Всеїдний, але основу жив-
лення складають тваринні корми — дрібні комахи та їх личинки, 
м’якуни, іноді живиться насінням рослин. Корм здобуває з поверхні 
землі та води, з рослин.

Основні чинники зниження чисельності
Зменшення площі місць, що придатні для гніздування, через осу-
шувальну меліорацію та обміління водойм. Різкий підйом рівня 
води у водоймах внаслідок літніх повеней. Випалювання заростей 
рослинності навколо водойм.

Заходи охорони
Організація природних резерватів у місцях гніздування виду; під-
тримка оптимального рівня води у місцях гніздування.

Джерела інформації 
Сомов, 1897; Баник, Вергелес, 2003; Birds in Europe…, 2004; Руч-
кина, Ручкин, 2007; Надточий, Черников, 2007.

Автор: А. А. Атемасов
Фото: © Silas K. K. Olofson
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до Червоної книги Укра-
їни (рідкісний), списків Бернської конвенції (Додаток II), Боннської 
конвенції (Додатків I і II), Конвенції СІТЕС (Додаток II) та Угоди 
AEWA.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 114–130 см, розмах крил 200–230 см, маса тіла 4–7 кг. 
Шия, дзьоб і ноги довгі. Дорослий птах сірий, на тім’ї гола червона 
шкіра; потилиця, горло і верх шиї чорні, по боках голови білі смуги, 
ноги чорні. Молодий птах рудувато-бурий.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Гніздиться у Північній, Центральній і Східній Європі, Північній 
Азії. Зимує на Піренейському півострові, у Північній і Східній 
Африці, Малій та Південній Азії. В Україні гніздиться на Поліссі, 
у Лівобережному Лісостепу і частково у Лівобережному Степу. 
На Харківщині гніздиться у заплавах Сіверського Дінця, Можу, 
Осколу, Мерли й Орелі; на річках та озерах степової зони.

Чисельність
На сьогоднішній день чисельність європейської популяції складає 
74–100 тис. пар; в Україні — 500–850 пар. У Харківській губернії 
наприкінці ХІХ століття вважався звичайним птахом. Наприкінці 

CІРИЙ ЖУРАВЕЛЬ
Grus grus (Linnaeus, 1758)
Серый журавль
Клас Птахи — Aves
Ряд Журавлеподібні — Gruiformes
Родина Журавлеві — Gruidae

Джерела інформації
Сомов, 1897; Кривицкий, 1989; Атемасова и др., 1998; Винтер, 
Горлов, 2003; Климов и др., 2005, 2008; Атемасов, Атемасова, 
2006, 2009; Надточій Г. С., Банік М. В., Ручкін М. В., Свінарьов В. Ф., 
Ловчиновський В. І. (2012, особисті повідомлення).

Автор: Т. А. Атемасова
Фото: © Arne Kiis

ХХ століття набув статусу рідкісного: на 1998 рік гніздилося 90–95 пар. 
Наразі щорічно гніздиться не більше 30 пар.

Місця перебування
Оселяється по заболочених лісах, у заплавах із заростями очерету, 
по мокрих вільшаниках, на різного типу болотах; у степовій зоні 
гніздиться в очеретяних заростях русел річок та озер.

Особливості біології
Мігруючий птах; прилітає у березні. Пари постійні. Гніздиться 
окремими парами, гнізда будує з рослинних решток на сухих 
місцинах серед води. Кладка з 1–3 яєць, пташенят зазвичай 1, 
рідше — 2. Молодь починає літати у віці 2-х місяців. На початку 
серпня збираються у великі передміграційні скупчення. Відлітає 
з середини серпня до середини вересня. Живиться вегетативними 
частинами рослин, насінням, ягодами, а також комахами, ящірками, 
зміями, гризунами, м’якунами.

Основні чинники зниження чисельності 
Несприятливі кліматичні зміни; трансформація біотопів внаслідок 
лісогосподарських заходів та осушувальної меліорації; аклімати-
зація чужорідних видів (олень плямистий, бобер). Розлякування 
птахів у період гніздування та передміграційних скупчень через 
проведення мисливських заходів; загибель гнізд під час пожеж 
в очеретяних заростях. Нелегальний відстріл, розлякування птахів, 
що живляться на сільськогосподарських полях після косовиці, 
випалювання стерні.

Заходи охорони
Створення природних резерватів найвищого рангу у місцях гнізду-
вання; заборона ведення мисливських заходів у місцях гніздування 
та передміграційного скупчення птахів; заборона випалювання 
очеретяних заростей та решток сухої рослинності на сільськогоспо-
дарських угіддях; організація моніторингу на місцях гніздування 
та передміграційних скупчень.
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до Червоної книги Укра-
їни (вразливий), списків Бернської конвенції (Додаток II), Бонн-
ської конвенції (Додаток II) та Угоди про збереження афро-євразій-
ських мігруючих водно-болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Великий кулик із контрастним чорно-білим забарвленням, дуже 
довгими червоними ногами, тонким чорним дзьобом. Довжина 
тіла 33–40 см, розмах крил 67–83 см. У самців, на відміну від 
самиць, темне оперення спини виблискує зеленим.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид із космополітним ареалом, що охоплює південь Євразії, Африку, 
Південну та Південно-східну Азію, Австралію, Центральну і Пів-
денну Америку. У Харківській області з’явився на гніздуванні 
у 1970-ті роки. Гніздився переважно в степовій зоні: в басейні 
річки Оріль, а також розсіяно — в басейні Сіверського Дінця 
на північ до Харкова і Куп’янська. У 2000-ні роки область поширення 
в регіоні скоротилася до кількох пунктів.

Чисельність
Щільність гніздування на озерах в долині Орелі у 1980-ті роки 
сягала 0,6 пар/10 га. У 1990-ті роки в Харківській області гніздилося 

КУЛИК-ДОВГОНІГ
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
Ходулочник
Клас Птахи — Aves
Ряд Сивкоподібні — Charadriiformes
Родина Чоботарові — Recurvirostridae

130–150 пар. У 2000-ні роки внаслідок занепаду цукрових заводів 
і пересихання степових водойм чисельність скоротилася. Нині 
чисельність навряд чи перевищує 20–25 пар.

Місця перебування
Кулик-довгоніг — теплолюбний мешканець голих, мулистих бере-
гів приморських лиманів та великих озер. Ключова ознака місць 
гніздування — просторі мілководдя із спокійною водою, де мо-
жуть годуватися пташенята. У Харківській області гніздиться 
на ставах-відстійниках цукрових заводів та очисних споруд, зрідка 
також на озерах із мілководдями в долинах річок. У період міграції 
зупиняється на мулистих мілинах на озерах і технічних водоймах.

Особливості біології
Перелітний вид. Зимує в Африці південніше Сахари. Прилітає 
наприкінці квітня — на початку травня. Живиться водними комахами, 
а також ракоподібними і м’якунами. Гніздиться поодинокими пара-
ми або напівколоніями до 10–25 пар. Гнізда будує на мілководдях 
або на острівках на землі, серед розрідженої рослинності чи від-
крито. Моногамний вид; про потомство дбають обидва партнери. 
Одна кладка в сезоні. Повні кладки з 3–4 яєць з’являються у сере-
дині травня. Насиджування триває 22–24 дні. Вихід з яєць спо-
стерігають на початку червня. Пташенята стають на крило через 
28–32 дні і стають самостійними до кінця липня. Наприкінці лип-
ня — на початку серпня розпочинається міграція, яка закінчується 
до кінця серпня.

Основні чинники зниження чисельності
Зникнення гніздових біотопів через припинення функціонування 
технічних водойм, природне зменшення рівню води у степових 
водоймах.

Заходи охорони
Пошук сучасних місць гніздування, організація резерватів для 
їх охорони.

Джерела інформації
Кістяківський, 1957; Лисецкий, Гудина, 1983; Glutz von Blotzheim, 
1985; Гудина, 1988, 1991, 1995; Баник, Вергелес, 1993; Писарев, 
Тимошенко, 1993; Neves, Rufino, 1997; Надточий и др., 2001; Ате-
масова Т. А., Надточій Г. С. (2012, особисті повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © J. J. Harrison

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Himantopus_himantopus_-_
Pak_Thale.jpg

?
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Природоохоронний статус
Рідкісний стенотопний вид. Занесений до Червоної книги України 
(вразливий), списків Бернської конвенції (Додаток III) та Угоди 
про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних 
птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Великий кулик кремезної статури зі строкатим чорно-білим забар-
вленням, відносно короткими рожево-червоними ногами, товстим 
і довгим, жовтогарячим дзьобом. Довжина тіла 39–46 см, розмах 
крил 72–86 см. В польоті добре помітна біла крилова смуга та біле 
надхвістя, що контрастує із чорним хвостом. У молодих птахів 
забарвлення верху тіла тьмяне, бурувато-чорне, ноги сіруваті. Стате-
вий диморфізм виражений слабко: у самиць довший і тонший дзьоб.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Євразії від Ісландії до узбережжя Тихого океану між 
Камчаткою і Кореєю. Повсюдно пов’язаний у своєму поширенні 
із морськими узбережжями та берегами великих внутрішніх во-
дойм. У Харківській області з’явився на гніздуванні з 1963 року 
на Червонооскільському водосховищі, хоча існують відомості про 
можливість гніздування виду на річці Оскіл ще у XIX столітті. 
В останні роки достовірних даних про гніздування немає.

КУЛИК-СОРОКА
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Кулик-сорока
Клас Птахи — Aves
Ряд Сивкоподібні — Charadriiformes
Родина Куликосорокові — Haematopodidae

Чисельність
Дуже низька: в Харківській області можливе гніздування 2–5 пар. 
В період міграції трапляються поодинокі особини, зрідка — не-
величкі групи.

Місця перебування
Для гніздування обирає прибережні піщані або галечникові біо-
топи із мілинами. У Харківській області гніздування можливе 
по берегах великих водосховищ (Печенізьке, Червонооскільське). 
Під час міграції трапляється по берегах водосховищ і великих озер.

Особливості біології
Ймовірно гніздиться та зрідка трапляється під час міграції. Пере-
літний вид. Зимує у Західній Європі, Африці, Південній Азії. Вес-
няна міграція триває у третій декаді квітня — на початку травня. 
Живиться переважно двостулковими молюсками, а також інши-
ми водними, наземними і ґрунтовими безхребетними. Для окре-
мих популяцій характерною є спеціалізація у добуванні певного 
типу здобичі. Гніздиться поодинокими парами. Птахи зберігають 
вірність гніздовій території впродовж багатьох років. Гнізда вла-
штовують на землі, на відкритих місцях. Моногамний вид, пари 
зберігаються найчастіше впродовж всього життя. Про потомство 
дбають обидва партнери. Одна кладка в сезоні. В повній кладці 
3–4 яйця. Відомостей про строки розмноження в Харківській 
області немає. Насиджування триває 24–27 днів, пташенята стають 
на крило у віці 28–32 днів. Дорослі птахи вигодовують пташенят 
до підйому на крило: для виду характерна складна кормодобувна 
поведінка, становлення якої у молодих птахів потребує довгого 
часу. Міграція починається у третій декаді липня і закінчується 
до середини жовтня.

Основні чинники зниження чисельності
Зміни прибережних біотопів на водосховищах внаслідок штучних 
коливань рівня води.

Заходи охорони
Пошук сучасних місць гніздування, організація резерватів для 
їх охорони.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Кістяківський, 1957; Корабельников, 1967; Cramp, 
1983; Кривицкий, 1996; Тараненко, 2000; Вергелес Ю. І. (2012, 
особисте повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © Н. Б. Конюхов

http://www.rbcu.ru/birdclass/list.php?id=6&SECTION_ID=1135
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Природоохоронний статус
Вразливий. Внесений до Бернської конвенції (Додаток II), Бонн-
ської конвенції (Додаток II), Угоди про збереження афро-євразій-
ських мігруючих водно-болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Невеличкий кулик: довжина тіла 15,5–18 см, розмах крил 32–35 см. 
Забарвлення спини та крил пісочне, черево яскраво-біле, на голо-
ві чорна «маска». На відміну від великого пісочника має помітне 
яскраво-жовте кільце навколо очей, рожевуваті ноги та темний 
дзьоб. Самиці забарвлені тьмяніше за самців.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид із великим ареалом, що охоплює більшу частину Євразійського 
континенту. Поширений на всій території Харківської області.

Чисельність
Чисельність повсюди низька, передусім через нестачу придатних 
для гніздування біотопів. У Харківській області, ймовірно, гні-
здиться не більше 80–100 пар.

Місця перебування
Гніздиться по берегах річок та водосховищ із піщаними переси-
пами, на технічних водоймах — там, де є значні відкриті площі 

МАЛИЙ ПІСОЧНИК
Charadrius dubius Scopoli, 1786
Малый зуёк
Клас Птахи — Aves
Ряд Сивкоподібні — Charadriiformes
Родина Сивкові — Charadriidae

з мілинами і незарослими рослинністю дамбами, на технічних 
майданчиках в місцях видобутку піску та роботи земснарядів, біля 
різноманітних відкритих водойм на піщаних терасах річкових 
долин, зокрема, навіть на пересихаючих болотах серед соснового лісу 
(національний природний парк «Слобожанський»). Під час мігра-
ції трапляється по мілинах на берегах водойм, а також на мокрих 
пониженнях серед орних земель.

Особливості біології
У Харківській області — рідкісний гніздовий і пролітний вид. 
Зимує у Південно-Західній Азії і в Африці південніше Сахари. 
До місць гніздування прилітає наприкінці другої — на початку 
третьої декади квітня. Живиться переважно наземними комахами, 
збираючи їх з поверхні ґрунту або мулу. Гніздиться поодинокими 
парами. Гнізда влаштовує на відкритих місцях. Моногамний вид; 
пари утворюються після прильоту до місць гніздування. Про по-
томство дбають обидва партнери, проте самиці часто лишають 
родинні групи на стадії водіння виводку. Можливі дві нормальні 
кладки в сезоні. В повній кладці 4 яйця. Повні кладки бувають з сере-
дини першої декади травня та до кінця цього місяця. Насиджуван-
ня триває 24–25 днів. Пташенята стають на крило у віці 25–27 днів, 
наприкінці червня і до середини липня. Другі та повторні кладки 
бувають в кінці червня та в першій декаді липня. Молоді птахи 
стають незалежними від батьків через 8–25 днів після підйому 
на крило. Осіння міграція триває з початку серпня до третьої декади 
вересня. В період міграції, на відміну від великого пісочника, 
не утворює багаточисельних щільних зграй.

Основні чинники зниження чисельності
Зникнення придатних для гніздування біотопів через припинення 
функціонування технічних водойм, заростання піщаних та мулистих 
площ, збільшення рекреаційного навантаження по берегах річок.

Заходи охорони
Регулювання рекреаційного навантаження по берегах великих 
річок.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Кістяківський, 1957; Cramp, 1983; Лебедь и др., 1994; 
Атемасова Т. А., Біатов А. П., Брусенцова Н. О., Надточій Г. С. 
(2012, особисті повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © Є. В. Скоробогатов
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Природоохоронний статус
Рідкісний стенотопний вид. Занесений до Червоної книги України 
(рідкісний), списків Бернської конвенції (Додаток II), Боннської 
конвенції (Додаток II), Угоди про збереження афро-євразійських 
мігруючих водно-болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Невеличкий кулик: довжина тіла 17–20 см, розмах крил 35–41 см. 
Забарвлення спини та крил пісочного кольору, черево яскраво-
біле, на голові чорна «маска». Самиці забарвлені дещо тьмяніше 
за самців. Від малого пісочника відрізняється жовтогарячим 
кольором ніг, таким самим забарвленням основи дзьобу, відсутніс-
тю яскравого жовтого кільця навколо очей, в польоті — наявністю 
світлої смуги на крилах зверху. Ще одна відміна — характерний 
двоскладний крик «туу-ліі».

Ареал виду та його поширення у регіоні
Євразійський вид, частина ареалу якого заходить на схід Північ-
ної Америки. Поширений в тундровій і тайговій зонах від Схід-
ної Канади і Гренландії до Чукотки, а також вздовж морських 
узбереж в районах з океанічним кліматом (Західна Європа). Зи-
мує вздовж морського узбережжя у Південно-Західній Європі, 
Середземномор’ї, Західній і Східній Африці. В Україні гніздиться 

ВЕЛИКИЙ ПІСОЧНИК
Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758
Галстучник
Клас Птахи — Aves
Ряд Сивкоподібні — Charadriiformes
Родина Сивкові — Charadriidae

у Волинській і Львівській областях (підвид C. hiaticula). У Харків-
ській області трапляється лише під час міграції (підвид C. tundrae).

Чисельність
Для оцінки рівню чисельності та її трендів бракує даних постійних 
спостережень. Восени у Харківській області подекуди трапляються 
зграї у декілька десятків особин.

Місця перебування
В гніздовому ареалі найчастіше пов’язані з різно манітними мор-
ськими прибережними біотопами. В період міграції зупиняються 
на берегах і мілинах великих водосховищ і технічних водойм, ста-
вів рибгоспів тощо.

Особливості біології
У Харківській області — пролітний вид. Навесні великі пісочники 
зустрічаються дуже нечасто і не утворюють великих скупчень. 
Весняна міграція починається з середини квітня і триває впродовж 
травня. На місцях гніздування живиться переважно наземними 
безхребетними (комахи), на місцях зимівель переходить на жив-
лення водними безхребетними (поліхети, ракоподібні, молюски). 
Гніздиться поодинокими парами, проте у придатних місцях часто 
із високою щільністю. Гнізда — на землі, на відкритому місці. Мо-
ногамний вид, про потомство дбають обидва партнери, хоча один 
з них може покинути іншого на стадії водіння виводку. Дві нор-
мальні кладки в сезоні, на півночі ареалу — одна кладка. В повній 
кладці 3–4 яйця. Дорослі птахи першими починають міграцію, мо-
лоді летять пізніше. Влітку поодинокі дорослі птахи з’являються 
в Харківській області на початку третьої декади липня. Помітна 
міграція починається у середині серпня і сягає піку у третій декаді 
вересня. Останні поодинокі птахи затримуються до кінця жовтня.

Основні чинники зниження чисельності
Чисельність птахів під час міграції може залежати від стану потен-
ційних місць відпочинку — ступеня наповнення водою технічних 
водойм, наявності значних мілин тощо.

Заходи охорони
Охорона потенційних місць міграційних зупинок.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Кістяківський, 1957; Cramp, 1983.

Автор: М. В. Банік
Фото: © І. І. Уколов

http://www.rbcu.ru/resize.php?w=500&h=10000&f=./upload/
iblock/682/IMG_3947.jpg
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до списків Бернської кон-
венції (Додаток ІІІ); Боннської конвенції (Додатки І та ІІ), Угоди 
про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних 
птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Відносно великого розміру кулик: довжина тіла 33–35 см, розмах 
крил 55–65 см, маса тіла 200–440 г. Птах щільної статури, з корот-
кими ногами і дуже довгим прямим дзьобом. Верх тіла каштаново-
рудий з темними і світлими пістринами, спід сірий із поперечними 
темними смужками. Дзьоб бурий біля основи і чорний на кінці, 
ноги сірувато-бурі. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
Розповсюджений на більшій частині лісової та лісостепової зон 
Євразії. Перелітний птах, тільки у Західній Європі осілий. Зимує 
в Західній та Південній Європі, Північній Африці, на Близькому 
Сході, в Індії та Індокитаї. В Україні гніздиться в Поліссі, у лісо-
степу, деяких районах степової смуги та в Кримських горах; під час 
міграцій трапляється скрізь; регулярно зимує в гірському Криму. 
У Харківській області відомі знахідки гнізд у Зміївському та Бала-
клійському районах. Під час міграції трапляється по всій території.

СЛУКВА
Scolopax rusticola Linnaeus, 1758
Вальдшнеп
Клас Птахи — Aves
Ряд Сивкоподібні — Charadriiformes
Родина Баранцеві — Scolopacidae

Чисельність
Чисельність європейської популяції у 1970–1990 роках складала 
більш як 1800 тис. пар. В Україні у 1990–2000 роках чисельність 
складала 7,6–12,8 тис. пар. Наприкінці ХІХ сторіччя у Харківській 
губернії слуква була рідкісним гніздовим видом. Зараз відомі окремі 
випадки гніздування.

Місця перебування
Листяний ліс із вологим ґрунтом та густим підліском. Віддає пере-
вагу місцям поблизу невеликих водойм із заболоченими берегами 
для пошуку корму та світлим сухим галявинам — для відпочинку. 
Під час зимівлі тримається у схожих біотопах.

Особливості біології
На місця гніздування прилітає в середині березня — квітні. Для 
слукви характерна послідовна полігінія, за сезон самець встигає 
спаритися з 3–4 самицями. Навесні у слукви починається «тяга» — 
токування, або нічний шлюбний політ, під час якого самці неква-
пливо літають над верхівками дерев та видають хоркаючі звуки. 
Гніздо розташовується на землі, має вигляд неглибокої ямки, 
що вислана сухим листям. Кладка складається з 2–4 яєць. Через 
10 днів після вилуплення пташенята вкриваються пір’ям та пере-
пурхують, а через 20–22 дні можуть добре літати. Живиться до-
щовими черв’яками, гусінню метеликів, жуків, клопів, двокрилих; 
сітчастокрилими та їх личинками, прісноводними м’якунами.

Основні чинники зниження чисельності
Деградація та фрагментація лісів, інтенсифікація лісового госпо-
дарства, заміна природних лісів плантаціями лісових культур. По-
лювання.

Заходи охорони
Організація лісових природних резерватів, обмеження суцільних 
рубок.

Джерела інформації 
Сомов, 1897; Ранцев, 1925; Аверин, 1928; Савченко, 1928; Волча-
нецкий, 1950; Лисецкий, 1969; Лисецкий и др., 1978; Кривицкий, 
Остапов, 1986; Попов, 2000; Birds in Europe…, 2004; Атемасова, 
Атемасов, 2006; Дев’ятко Т. М., Атемасова Т. А., Надточій Г. С., 
Вергелес Ю. І., Банік М. В., Ручкін М. В. (2012, особисті повідо-
млення).

Автор: А. А. Атемасов
Фото: © Ю. Краснов 

 http://www.rbcu.ru/upload/iblock/edb/001.jpg
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Природоохоронний статус
Рідкісний стенотопний вид. Занесений до Червоної книги України 
(зникаючий), списків МСОП (NT), Бернської конвенції (Додаток II), 
Боннської конвенції (Додаток II) та Угоди про збереження афро-
євразійських мігруючих водно-болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Кулик середнього розміру: довжина тіла 27–29 см, розмах крил 
47–50 см. В забарвленні чітко виділяються рудуваті відтінки. Білі 
стернові, які відрізняють великого баранця від звичайного, помітні 
далеко не завжди, лише в момент зльоту та коли птах сідає. Краще 
відрізняється від звичайного баранця за поведінкою: злітає і ле-
тить важче, повільніше, низько над землею та недовго. В польоті 
на вигляд значно більше звичайного баранця, із згладженими 
обрисами і валькуватим, округлим тулубом, дзьоб тримає горизон-
тально, майже без нахилу. Мовчазний птах. Статевий диморфізм 
майже не виражений.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Євразії від Скандинавії та Польщі на схід до Єнісею, 
переважно в межах лісової зони. Зимує в Африці південніше 
Сахари. Протягом останнього століття відбувалося скорочення 
ареалу та його поступова фрагментація. Для Харківської області 

ВЕЛИКИЙ БАРАНЕЦЬ
Gallinago media (Latham, 1787)
Дупель
Клас Птахи — Aves
Ряд Сивкоподібні — Charadriiformes
Родина Баранцеві — Scolopacidae

відомі зустрічі влітку (червень) у 1970–1990 роки у заплаві річки 
Мож, проте гніздування недоведене. Під час міграції трапляється 
по всій території області.

Чисельність
Дуже низька. Влітку і під час міграції відомі зустрічі поодиноких 
особин та зрідка 2–3 птахів разом.

Місця перебування
Основним біотопом є верхові болота, що заростають чагарниками 
і невисокими деревами, але гніздиться і на купинястих болотах 
в заплавах річок. У Харківській області в період міграції зупиня-
ється по луках в заплавах та біля понижень на надзаплавних тера-
сах річкових долин.

Особливості біології
Зрідка трапляється під час міграції. Перелітний вид. Перші великі 
баранці з’являються навесні на початку квітня, пік міграції припадає 
на другу та третю декади квітня, закінчується вона у другій поло-
вині травня. Живиться ґрунтовими та наземними безхребетними 
(переважно дощовими черв’яками і комахами), а також насінням 
болотяних рослин. Проміскуітетна система розмноження: птахи пару-
ються на традиційних токовищах, де вечорами збирається по де-
кілька десятків самців. На токовищах самці охороняють невеличкі 
території, приваблюючи самиць за допомогою звуків, поз і рухів. 
Гнізда влаштовують на землі серед рослинності. Про потомство 
дбає тільки самиця. Ймовірно, буває лише одна кладка в сезоні. 
В повній кладці 4 яйця. Насиджування триває 22–24 дні, пташе-
нята підіймаються на крило у віці 21–28 днів. Міграція в напрямку 
місць зимівель починається наприкінці липня, триває впродовж 
серпня і вересня, останні птахи трапляються у середині жовтня.

Основні чинники зниження чисельності
Осушувальна меліорація в заплавах; природне падіння рівня води 
у болотах, їх поступове пересихання.

Заходи охорони
Заборона будь-яких осушувальних заходів в місцях реєстрації пта-
хів влітку та під час міграції.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Кістяківський, 1957; Cramp, 1983; Надточій та ін., 
1999; Ручкін М. В. (2012, особисте повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © В. Тяхт 

http://www.rbcu.ru/birdclass/list.php?id=1&SECTION_ID=1187
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Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (зникаючий), 
списків МСОП (NT), Бернської конвенції (Додаток III), Боннської 
конвенції (Додаток II) та Угоди про збереження афро-євразійських 
мігруючих водно-болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Великий кулик із довгими ногами і дуже довгим, вигнутим дугою 
дзьобом. Довжина тіла 48–60 см, розмах крил 80–106 см. Оперення 
шиї, вола, боків тіла, крил сірувато-буре із вираженою строкатістю. 
В польоті помітна біла латка на надхвісті, що заходить на спину, 
а також контраст між світлими підкриллями та буруватою шиєю 
і волом. Крик — далеко чутне «кюю-її». Самиці більші і важчі 
за самців, із довшим дзьобом.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Євразії від Ісландії та Британських островів до Маньч-
журії переважно у лісовій, лісостеповій і степовій зонах. Останній 
документований випадок гніздування у Харківській області за-
реєстрований у 1893 році; у Дніпропетровській області, в долині 
річки Оріль, поблизу межі із Харківською областю — у 1936 році. 
У 1960-ті роки припускали гніздування по берегах Червонооскіль-
ського водосховища. Під час міграції трапляється по всій тери-

ВЕЛИКИЙ КУЛЬОН
Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Большой кроншнеп
Клас Птахи — Aves
Ряд Сивкоподібні — Charadriiformes
Родина Баранцеві — Scolopacidae

торії області, але дуже рідко. Зимує у Північно-Західній Європі, 
в Середземномор’ї, в Африці південніше Сахари.

Чисельність
Дуже невисока, найчастіше в період прольоту можна зустріти по-
одиноких птахів, значно рідше — зграйки у 5–25 особин.

Місця перебування
У Харківській області гніздився по степах біля котловинних пони-
жень та в заплавах великих річок. Важливою ознакою біотопу 
є наявність великого відкритого простору, що дозволяє цьому сто-
рожкому птаху завчасно помічати наближення небезпеки. Під час 
міграції зупиняється по берегах озер, на мілинах на технічних 
водоймах.

Особливості біології
Перелітний птах. Міграція навесні триває з середини березня 
до першої декади травня, її пік припадає на кінець березня — першу 
декаду квітня. Живиться наземними і водними безхребетними 
(переважно черв’яки і комахи), інколи — дрібними хребетними, яких 
здобуває за допомогою зондування або збирання з поверхні ґрунту. 
Гніздиться поодинокими парами і невеличкими напівколоніями. 
Гнізда розміщує на землі, відкрито або під захистом трав’янистої 
рослинності. Моногамний вид. Про потомство дбають обидва 
дорослі птахи, але самиці зазвичай лишають виводки і першими 
починають міграцію. Буває одна кладка в сезоні; в повній кладці 
4 яйця. Перші мігранти влітку з’являються у Харківській області 
наприкінці червня — у липні. Проліт триває весь серпень та вере-
сень, останніх можна бачити на початку жовтня.

Основні чинники зниження чисельності
Чисельність птахів, що мігрують через Харківську область, знижу-
ється, найімовірніше, через погіршення стану їх гніздових угідь. 
Підчас міграції потерпають від браконьєрського полювання, а також 
турбування людьми на місцях зупинок.

Заходи охорони
Охорона потенційних місць міграційних зупинок. Жорсткий кон-
троль за дотриманням правил полювання, просвітницька робота 
серед мисливців.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Кістяківський, 1957; Корабельников, 1967; Cramp, 1983; 
Надточій Г. С. (2012, особисте повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © Andreas Trepte
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Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до списків МСОП (NT), Бернської конвен-
ції (Додаток III), Боннської конвенції (Додаток II) та Угоди про 
збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів 
AEWA.

Морфологічна характеристика
Великий кулик з іржавим забарвленням голови, шиї та вола. 
Довжина тіла 40–44 см, розмах крил 70–82 см. Дзьоб, ноги і шия 
довгі. У польоті зверху помітні білі смуги вздовж внутрішнього 
краю крил і чорний хвіст, що контрастує із білим надхвістям. Ста-
тевий диморфізм виражений слабко.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Євразії від Ісландії до узбережжя Тихого океану 
із невеличким розривом (Алтай). У Харківській області гніздиться 
тільки в межах степової зони: в басейні річки Оріль, та подекуди 
в басейні Сіверського Дінця. Зимує по внутрішніх африканських 
водоймах північніше екватора.

Чисельність
Для виду характерні коливання чисельності, ймовірно, в залеж-
ності від циклів наповнення степових водойм. Відомо, що кількість 
птахів була низькою у 1880–1910 та 1950–1960 роках і відносно 

ВЕЛИКИЙ ГРИЦИК
Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
Большой веретенник
Клас Птахи — Aves
Ряд Сивкоподібні — Charadriiformes
Родина Баранцеві — Scolopacidae

високою — у 1930–1940 та 1980–1990 роках. У 1980-ті роки щіль-
ність гніздування на озерах в долині річки Оріль становила 
0,1 пари/10 га. В оптимальних умовах вона сягає 1,1 пари/10 га 
(у середині 2000-х років у заказнику «Бритай»). Наразі гніздиться 
не більше 50 пар, триває скорочення чисельності.

Місця перебування
У гніздовий період — заболочені, засолені луки з помірним впли-
вом випасу по берегах озер в долинах річок; береги ставів риб-
госпів. Важливим є поєднання ділянок із невисоким травостоєм 
(де влаштовуються гнізда), із густим, високим покривом (на яких 
переховуються пташенята) та мілководь — кормових стацій доро-
слих птахів. Часто гніздиться у поселеннях чайки та інших видів 
куликів.

Особливості біології
Нечисленний гніздовий і пролітний вид. Навесні з’являється напри-
кінці першої декади квітня, масово — з середини квітня і до по-
чатку травня. Живиться водними безхребетними. Гніздові посе-
лення утворюють декілька територіальних пар. Моногамний вид, 
про потомство дбають обидва дорослі птахи. Буває одна кладка 
в сезоні. Яйцекладка триває з кінця квітня і впродовж першої 
половини травня. В повній кладці 4 яйця. Тривалість насиджування 
22–24 дні. Пташенята з’являються на початку червня і стають 
на крило у віці 25–30 днів. З кінця червня та в липні грицики лиша-
ють гніздові ділянки і скупчуються у придатних місцях. Виражена 
міграція спостерігається з кінця липня і в першій половині серпня. 
Закінчується переліт наприкінці вересня.

Основні чинники зниження чисельності
Природне падіння рівня води у степових водоймах, їх поступове 
пересихання; зниження інтенсивності пасовищного навантаження 
на луках.

Заходи охорони
В місцях поселень виду — дотримання оптимального режиму 
випасання худоби та недопущення осушення земель. Заборона зміни 
форм землекористування в угіддях, що можуть бути використані 
птахами для гніздування.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Кістяківський, 1957; Cramp, 1983; Гудина, 1995; 
Jensen et al., 2008; Баник, 2010; Надточій Г. С. (2012, особисте 
повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © Steen E. Jensen
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до списків Бернської кон-
венції (Додаток II), Боннської конвенції (Додаток II) та Угоди про 
збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів 
AEWA.

Морфологічна характеристика
Кулик середнього розміру, кремезної статури, із короткими ногами. 
Довжина тіла 21–24 см, розмах крил 57–61 см. В польоті яскраво-
білий колір надхвістя контрастує із темними крилами і спиною. 
У птаха, що сидить, добре помітний контраст між темним забар-
вленням шиї, чорнявими крилами і білим черевом та волом. Статевий 
диморфізм майже не виражений.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Євразії, переважно в лісовій зоні від Скандинавії 
до узбережжя Тихого океану. У Харківській області гніздування 
можливе в лісостеповій зоні на північному заході регіону (система 
річки Мерла), в долині річки Мож і долині Сіверського Дінця. Зимує 
в Середземномор’ї, Африці, Південно-Західній і Південній Азії.

Чисельність
Гніздова чисельність в Харківській області, ймовірно, не пере-
вищує 10–15 пар. Під час міграції — звичайний вид.

ЛІСОВИЙ КОЛОВОДНИК
Tringa ochropus Linnaeus, 1758
Черныш
Клас Птахи — Aves
Ряд Сивкоподібні — Charadriiformes
Родина Баранцеві — Scolopacidae

Місця перебування
У гніздовий період — оточені лісом болота на піщаних терасах 
річкових долин, ділянки заплав, на яких ліси перемежаються із лу-
ками. В період міграції зупиняється на будь-яких водоймах з міли-
нами по берегах — від калюж до берегів річок, озер, ставів, водо-
сховищ, технічних водойм. Зимує по берегах незамерзаючих річок.

Особливості біології
Зрідка трапляється на гніздуванні, частіше — під час міграції. 
Перелітний птах. Окремі особини і пари інколи перезимову-
ють (річка Уди, Печенізький рибгосп). Весняна міграція починається 
з кінця березня і сягає піку наприкінці першої декади квітня. 
Живиться водними і ґрунтовими безхребетними, яких викльовує 
з товщі води, мулу або з поверхні вологого ґрунту. Гніздиться по-
одинокими парами. Під час розмноження займає торішні гнізда 
дроздів та інших птахів, або влаштовує власні гнізда на землі. Мо-
ногамний вид, про потомство спочатку дбають обидва дорослі пта-
хи, проте самиці часто лишають самців і останні самі опікуються 
долею виводку. Яйцекладка (одна кладка в сезоні) починається 
наприкінці квітня і у першій декаді травня. У повній кладці 4 яйця. 
Насиджування триває 20–23 дні. У Харківській області пташенята 
з’являються наприкінці травня і стають на крило наприкінці червня. 
Але іще з середини червня починаються кочівлі дорослих особин, 
що гніздяться північніше. Міграція птахів у напрямку місць зимі-
вель триває у липні-серпні, останні зрідка трапляються у вересні.

Основні чинники зниження чисельності
Даних про зниження чисельності гніздових птахів немає. Ймовірні 
негативні фактори — вирубання заплавних лісів, турбування пта-
хів у період розмноження.

Заходи охорони
Заборона проведення рубок заплавних лісів у місцях вірогідного 
гніздування виду; регулювання рекреаційного навантаження 
в заплавах.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Кістяківський, 1957; Cramp, 1983; Баник, Кочанов, 
1994; Кривицкий и др., 1996; Витер, Яцюк, 2010; Надточій Г. С. 
(2012, особисте повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © Michael Westerbjerg Andersen
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Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до списків Бернської конвенції (Додаток III), 
Боннської конвенції (Додаток II) та Угоди про збереження афро-
євразійських мігруючих водно-болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Кулик середнього розміру: довжина тіла 27–29 см, розмах крил 
59–66 см. Дзьоб і ноги яскраво-червоні. У польоті зверху добре 
помітні широкі білі смуги вздовж внутрішнього краю крил, що від-
різняє його від коловодника чорного і брижача. Статевий диморфізм 
майже не виражений.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений від Ісландії та Іспанії до узбережжя Тихого океану, 
переважно у південній частині Євразії. Зимує в Середземномор’ї 
та Африці північніше екватора. У Харківській області частіше тра-
пляється в степовій зоні, особливо в системі річки Оріль.

Чисельність
Чисельність в Харківській області — не більше 150 пар, в останнє 
десятиріччя відбувається її стрімке скорочення. У багатьох місцях 
центральної та північної частини області поселення коловодника 
звичайного зникли. Щільність населення в заплавних біотопах, 
складає, в середньому 4,1 особина/км2 (1,1–13,1 особина/км2); пере-

ЗВИЧАЙНИЙ КОЛОВОДНИК
Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
Травник
Клас Птахи — Aves
Ряд Сивкоподібні — Charadriiformes
Родина Баранцеві — Scolopacidae

вищує 5 особин/км2 лише в умовах немеліорованих заплав степо-
вих річок.

Місця перебування
У період гніздування — заболочені луки у заплавах і навколо озер 
у пониженнях на третіх-четвертих терасах річкових долин; береги 
ставів на риборозплідних комплексах, відстійниках тощо. Для нор-
мального гніздування необхідний достатньо високий рівень води 
на болотах і в озерах до підйому молодих на крило. Часто утворює 
спільні поселення із чайкою. Під час прольоту зупиняється на міл-
ководдях на озерах, водосховищах, технічних водоймах.

Особливості біології
Нечисленний на гніздуванні та під час міграції. Перелітний птах. 
Весною прилітає, починаючи з середини березня, масово — на по-
чатку квітня. Гніздяться, найчастіше, невеличкими напівколоніями, 
по декілька пар. Моногамний вид, у будівництві гнізда та насиджу-
ванні беруть участь обидва партнери, проте водінням виводків 
пташенят у віці 7–10 днів опікуються лише самці. Одна кладка 
в сезоні. Гнізда сховані у шарі лучної рослинності. Яйцекладка три-
ває наприкінці квітня і на початку травня. У повній кладці 4 яйця. 
Тривалість насиджування близько 24 днів. Пташенята з’являються 
в другій половині травня і стають на крило, в середньому, у віці 
24 дні. З кінця червня лишають гніздові ділянки і скупчуються 
у придатних місцях, особливо на мілинах технічних водойм. 
Живиться водними і ґрунтовими безхребетними (дощові черви, 
личинки та імаго комах). Міграція триває з кінця липня і в першій 
половині серпня, останніх птахів зрідка можна побачити до кінця 
вересня.

Основні чинники зниження чисельності
Природне падіння рівня води у заплавах, в болотах на терасах річ-
кових долин, їх поступове пересихання; зниження інтенсивності 
пасовищного навантаження на луках.

Заходи охорони
Виявлення місць поселень виду й організація їх охорони: недопу-
щення змін форми землекористування, дотримання оптимального 
режиму випасання худоби.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Кістяківський, 1957; Жмуд, 1981; Cramp, 1983; Над-
точій Г. С. (2012, особисте повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © Christian Eilers
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Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до Червоної книги України (зникаючий), 
списків Бернської конвенції (Додаток II), Боннської конвенції 
(Додаток II) та Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих 
водно-болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Тендітний кулик середнього розміру із довгими ногами, стрункою 
шиєю і дуже тонким дзьобом. Довжина тіла 22–25 см, розмах крил 
55–59 см. У забарвленні оперення переважають світлі тони. У по-
льоті помітна яскраво-біла конічна латка, що від надхвістя заходить 
дуже далеко на спину. Статевий диморфізм майже не виражений.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Степовий вид, поширений у Євразії від України до Примор’я. 
У Харківській області трапляється на гніздуванні тільки в степовій 
зоні, переважно в межах Придніпровської низовини, в басейні річки 
Оріль, та подекуди в басейні Сіверського Дінця. Зимує в Західній, 
Центральній, Східній і Південній Африці, у Південно-Західній 
і Південній Азії.

Чисельність
У Харківській області гніздиться не більше 10–15 пар; падіння 
чисельності та скорочення області поширення триває. У долині 

СТАВКОВИЙ КОЛОВОДНИК 
Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)
Поручейник
Клас Птахи — Aves
Ряд Сивкоподібні — Charadriiformes
Родина Баранцеві — Scolopacidae

Сіверського Дінця за останні 10–15 років ймовірно зник на гнізду-
ванні. Не виключено, що для виду притаманні коливання чисель-
ності та зміни області поширення, що пов’язані з природними 
циклами наповнення степових водойм.

Місця перебування
У гніздовий період — заболочені, засолені луки по берегах озер 
у заплавах і на пониженнях на третіх-четвертих терасах річкових 
долин. Для нормального гніздування ставковим коловодникам 
необхідні мілководдя, тому вони дуже чутливі до пересихання 
водойм. У період прольоту зупиняється на мулистих мілинах на озе-
рах і технічних водоймах.

Особливості біології
Зрідка гніздиться та трапляється під час міграції. Перелітний птах. 
Навесні прилітає у другій декаді квітня, міграція триває до початку 
травня. Живиться водними безхребетними (комахи, молюски, 
ракоподібні), яких викльовує з товщі води або мулу. Гніздиться по-
одинокими парами або невеличкими напівколоніями, часто разом 
із чайкою, звичайним коловодником, болотяними крячками. Моно-
гамний вид, про потомство дбають обидва дорослі птахи. Буває 
одна кладка в сезоні. Яйцекладка починається у першій декаді 
травня. У повній кладці 4 яйця. Про тривалість насиджування 
та водіння виводків відомостей немає. У Харківській області пта-
шенята стають на крило наприкінці другої третини червня. З кінця 
червня ставкові коловодники лишають гніздові ділянки і скуп-
чуються на мілинах озер і технічних водойм. Відліт починається 
рано, з кінця липня, міграція продовжується в серпні і закінчується 
в кінці цього місяця.

Основні чинники зниження чисельності
Природне падіння рівня води у заплавах, в болотах на терасах річ-
кових долин, їх поступове пересихання; зниження інтенсивності 
пасовищного навантаження на луках.

Заходи охорони
Виявлення місць поселень виду та організація їх охорони: створення 
природних резерватів, недопущення змін форм землекористування, 
дотримання оптимального режиму випасання худоби.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Кістяківський, 1957; Cramp, 1983; Надточій Г. С. (2012, 
особисте повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © Daniel Pettersson
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Природоохоронний статус
Рідкісний стенотопний вид. Занесений до списків Бернської кон-
венції (Додаток II), Боннської конвенції (Додаток II) та Угоди про 
збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів 
AEWA.

Морфологічна характеристика
Невеличкий кулик із горизонтальною посадкою тіла, короткими 
ногами і шиєю. Довжина тіла 19–21 см, розмах крил 38–41 см. 
В польоті зверху добре помітна тонка біла смуга на крилах. 
Полегшує визначення поведінка птаха: нервове сіпання головою 
та підіймання задньої частини тіла, ширяння дуже низько над 
водою, якому передує легке тріпотіння крилами. Самиці більші 
і важчі за самців.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Євразії повсюдно за виключенням крайніх північних 
та аридних районів: від Британських островів до узбережжя Тихого 
океану. Зимує в Африці південніше Сахари. У Харківській області 
гніздиться, переважно вздовж русла Сіверського Дінця.

Чисельність
Гніздова чисельність в Харківській області, ймовірно, становить 
30–40 пар. Середня щільність населення вздовж русла Сіверського 

НАБЕРЕЖНИК
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
Перевозчик
Клас Птахи — Aves
Ряд Сивкоподібні — Charadriiformes
Родина Баранцеві — Scolopacidae

Дінця — 0,2 гніздові пари на 1 км берегової лінії. В період мігра-
ції — звичайний вид.

Місця перебування
У гніздовий період трапляється по лісистих берегах великих річок 
із мулистими і піщаними мілинами, урвищами, завалами з напів-
затоплених стовбурів дерев тощо. Критичною ознакою є наявність 
місць, де можуть переховуватися пташенята до підйому на кри-
ло, — завалів плавнику, стовбурів повалених дерев. Під час мігра-
ції птахів можна зустріти по берегах річок, ставів і водосховищ, 
зрідка — на технічних водоймах.

Особливості біології
Зрідка трапляється на гніздуванні, численніший — під час міграції. 
Перелітний птах. Навесні прилітає на початку і в середині квітня. 
Міграція триває до початку травня. Живиться переважно назем-
ними комахами, яких збирає з поверхні мулу або вологого ґрунту. 
Гніздиться поодинокими парами. Дорослі птахи прив’язані до гніздо-
вої території і щорічно повертаються до неї. Гнізда влаштовують 
на землі серед розрідженої рослинності. Моногамний вид, про по-
томство дбають обидва дорослі птахи. Яйцекладка (одна кладка 
в сезоні) відбувається у першій половині травня; в повній кладці 
4 яйця. Насиджують 21–22 дні. Пташенята з’являються в кінці 
травня — на початку червня і стають на крило через 26–28 днів. 
Після цього птахи одразу лишають гніздові ділянки. З кінця червня 
і впродовж липня-серпня спостерігається міграція в напрямку 
місць зимівель. Останні птахи зрідка трапляються у вересні та на 
початку жовтня.

Основні чинники зниження чисельності
Ймовірні негативні фактори — аварійні скиди води з водосховищ, 
що призводить до підтоплення берегів та загибелі кладок; турбу-
вання птахів під час гніздування, особливо, влаштовування постій-
них кемпінгів на берегах річок.

Заходи охорони
Регулювання рекреаційного навантаження в заплавах, просвіт-
ницька робота серед туристів-водників.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Кістяківський, 1957; Holland et al., 1982; Cramp, 1983; 
Holland, Yalden, 1991; Витер, Щербинин, 2012; Атемасова Т. А., 
Надточій Г. С. (2012, усні повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © С. Пісарєвський 

http://ibc.lynxeds.com/files/pictures/IMG_0777_3.jpg
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Природоохоронний статус
Рідкісний стенотопний вид. Занесений до списків Бернської кон-
венції (Додаток II), Боннської конвенції (Додаток II) та Угоди про 
збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів 
AEWA.

Морфологічна характеристика
Крячок середнього розміру: довжина тіла 34–37 см, розмах крил 
70–80 см. Спина світло-сіра, низ тіла світлий, на голові чорна 
шапочка, дзьоб і ноги червоні. В польоті добре помітна велика 
вимпелоподібна вирізка на хвості. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал охоплює райони з помірним і теплим кліматом у Євразії від 
Британських островів до узбережжя Тихого океану, а також захід 
Африки та схід Північної Америки. Зимує вздовж морських узбе-
реж в Африці південніше Сахари. У Харківській області гніздиться 
на водосховищах і технічних водоймах по всій території.

Чисельність
На даний час в Харківській області, ймовірно, гніздиться не біль-
ше 200 пар річкових крячків. Розмір окремих колоній коливається 
від кількох пар до 50–60. Тенденції чисельності невідомі, але 
навряд чи вони позитивні. Ймовірно, чисельність виду сягала піку 

РІЧКОВИЙ КРЯЧОК
Sterna hirundo Linnaeus, 1758
Речная крачка
Клас Птахи — Aves
Ряд Сивкоподібні — Charadriiformes
Родина Мартинові — Laridae

в період наповнення нових водосховищ та будівництва системи 
каналу Дніпро-Донбас у 1980-ті роки, коли різко збільшилася площа 
доступних місць гніздування. В період міграції трапляються 
поодинокі особини та невеличкі зграйки.

Місця перебування
Гніздиться по морських узбережжях, по берегах річок, озер, водо-
сховищ, на відкритих місцях серед піщаних або галечникових 
пересипів, іноді — на підсохлих мулистих мілинах на технічних 
водоймах. В період міграції трапляється в річкових долинах, 
вздовж берегів водосховищ і озер.

Особливості біології
Перелітний вид. Навесні з’являється у Харківській області в сере-
дині квітня, пік міграції припадає на початок травня, закінчується 
проліт в середині травня. Живиться переважно дрібною рибою, 
а також водними і наземними комахами, ракоподібними. Здобич 
вихоплює з верхніх шарів води. Колоніальний моногамний вид, 
пари зберігаються впродовж кількох сезонів. Про потомство дба-
ють обидва партнери. Буває одна кладка в сезоні, в якій, найчас-
тіше, 2–3 яйця. Гнізда з підстилкою з рослинних решток або без 
неї влаштовує на відкритих місцях, у поглибленнях ґрунту. Гніз-
дування розпочинається наприкінці травня — на початку червня. 
Насиджування триває 21–22 дні, пташенята стають льотними 
у віці 22–28 днів, з середини липня. Восени мігрують родинними 
групами. Осіння міграція триває з початку серпня до середини — 
кінця вересня. Інколи поодинокі особини затримуються до кінця 
листопада.

Основні чинники зниження чисельності
Штучні коливання рівня води на водосховищах і технічних водо-
ймах під час гніздування, через що гинуть кладки та пташенята; 
затоплення і розмивання острівків та пересипів, розорення гнізд 
хижаками.

Заходи охорони
Охорона відомих місць гніздування на водосховищах і технічних 
водоймах шляхом створення природних резерватів та зон спокою 
навколо колоній.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Гусев и др., 1952; Кістяківський, 1957; Лисецкий и др., 
1978; Cramp, 1983; Зубакин, 1987; Тараненко, 2000; Надточій Г. С. 
(2012, особисте повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © Axcel Mortensen
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Природоохоронний статус
Рідкісний стенотопний вид. Занесений до Червоної Книги Украї-
ни (рідкісний), списків Бернської конвенції (Додаток II), Боннської 
конвенції (Додаток II) та Угоди про збереження афро-євразійських 
мігруючих водно-болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Крячок невеличкого розміру: довжина тіла 21–25 см, розмах крил 
41–47 см. Забарвлення спини світло-сіре, на голові чорна шапочка, 
низ тіла білий. Малий розмір, маленька, неглибока вирізка на хвості, 
жовтий дзьоб та ноги, а також білий лоб відрізняють малого крячка 
від річкового. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у південній частині Євразії, Африці і Австралії. Ареал 
складається з невеличких фрагментів через вузьку біотопічну спе-
ціалізацію виду. Зимує в Африці південніше Сахари та у Півден-
но-західній Азії. У Харківській області гніздився наприкінці XIX 
століття під Куп’янськом, ймовірно, уздовж річки Оскіл, в другій 
половині XX століття — на ставах Печенізького рибгоспу, на Рого-
зянському та Краснопавлівському водосховищах.

Чисельність
У 1970–1980 роки в Харківській області гніздилося до 100 пар, 

МАЛИЙ КРЯЧОК
Sterna albifrons Pallas, 1764
Малая крачка
Клас Птахи — Aves
Ряд Сивкоподібні — Charadriiformes
Родина Мартинові — Laridae

розміри відомих колоній — від 5 до 70 пар. У 2000-ні роки випадки 
гніздування на території області невідомі, можливо, воно припи-
нилося. В період міграції зрідка трапляються поодинокі особини 
та невеличкі зграйки.

Місця перебування
Гніздиться на узбережжях морів, по берегах великих річок, озер 
та водосховищ, там, де є недоступні для наземних хижаків місця 
для влаштування колоніальних поселень, — піщані і галечникові 
острівці та пересипи. У Харківській області гніздився на піщаних 
острівках на водосховищах та по берегах великих риборозплідних 
ставів. В період міграції трапляється вздовж берегів водосховищ 
і озер.

Особливості біології
Ймовірно, дуже рідко трапляється на гніздуванні та зрідка — під 
час міграцій. Перелітний вид. Перші мігруючі особини з’являються 
на початку травня. Колоніальний моногамний вид, про потомство 
дбають обидва партнери. Гніздиться, зазвичай, невеличкими коло-
ніями у 5–25 пар. Буває одна кладка в сезоні, в якій найчастіше 2–3 
яйця. Гнізда влаштовує на відкритих місцях, в ямках, без будь-якої 
підстилки. У Харківській області гнізда з кладками знаходили 
в першій декаді червня. Насиджування триває 18–22 дні. Пта-
шенята стають льотними у віці 19–20 днів у середині липня. Жи-
виться переважно дрібною рибою, вихоплюючи здобич з води. 
Родинні групи зберігаються і під час осінньої міграції. В період 
міграції в напрямку місць зимівель малий крячок траплявся напри-
кінці липня та в серпні.

Основні чинники зниження чисельності
Штучні коливання рівня води на водосховищах під час гніздування, 
що призводить до затоплення та загибелі кладок; затоплення і роз-
мивання острівців та пересипів, розорення гнізд хижаками, конку-
ренція із річковим крячком.

Заходи охорони
Охорона потенційних місць гніздування.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Кістяківський, 1957; Лисецкий и др., 1978; Cramp, 1983; 
Зубакин, 1987; Кривицкий и др., 1990; Писарев, Сикорский, 1993; 
Тараненко, 2000; Вергелес Ю. І., Надточій Г. С. (2012, особисті 
повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © В. Мосєйкін

http://www.rbcu.ru/birdclass/list.php?id=2&SECTION_ID=1247
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Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до списків Бернської конвенції (Додаток II), 
Боннської конвенції (Додаток II) та Угоди про збереження афро-
євразійських мігруючих водно-болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Крячок малого розміру — довжина тіла 20–24 см, розмах крил 
50–56 см. Найхарактернішими ознаками дорослих птахів є зна-
чний контраст між темною спиною і світлими, майже білими кри-
лами, білим хвостом і надхвістям зверху. Низ тіла чорного кольору, 
який заходить далеко на крила.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Євразії від Угорщини до верхів’їв Обі та від Північно-
східного Китаю до нижньої течії Амуру. Зимує в Африці півден-
ніше Сахари. У Харківській області гніздиться по всій території, 
переважно в межах степової зони.

Чисельність
Чисельність виду сильно коливається. Сучасна чисельність у Хар-
ківській області — 150–200 пар. Часто гніздиться по одній-декілька 
пар у колоніях чорного та білощокого крячків. Щільність гнізду-
вання на озерах в долині річки Оріль у період пику чисельності 
у 1980-ті роки сягала 0,8 пар/10 га. У 1990-ті роки були відомі 

БІЛОКРИЛИЙ КРЯЧОК
Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815)
Белокрылая крачка
Клас Птахи — Aves
Ряд Сивкоподібні — Charadriiformes
Родина Мартинові — Laridae

колонії до сотні і більше пар, але частіше їх розмір становив 15–50 
пар. Нині відбувається скорочення чисельності. В період мігра-
ції — звичайний вид.

Місця перебування
Гніздиться серед вододілів на тимчасових водоймах, на мілковод-
них озерах у заплавах та на пониженнях у долинах річок, зрідка — 
на ставах рибгоспів. Важливим є достатній рівень води в місцях 
гніздування влітку. В сухі роки може взагалі припиняти розмно-
ження, але охоче використовує умови вологих сезонів після бага-
тосніжних зим та дощових весен. Під час міграції трапляється 
по різноманітних водоймах.

Особливості біології
Нечисленний на гніздуванні; частіше трапляється під час міграції. 
Перелітний вид. У деякі роки прилітає у першій декаді квітня, але 
масова міграція йде наприкінці квітня — в першій декаді травня. 
Живиться водними і наземними комахами, яких ловить в повітрі 
або збирає з поверхні води. Слабко прив’язаний до місць гнізду-
вання, часто їх змінює. Соціальний вид, утворює великі зграї під 
час міграції, влаштовує колективні полювання на масову здобич. 
Колоніальний моногамний вид, про потомство дбають обидва 
партнери. Буває одна кладка в сезоні, в якій, найчастіше, 3 яйця. 
Гнізда влаштовує з рослинних решток на плаваючій рослинності. 
Розмноження починає пізно: в кінці травня — на початку червня. 
Насиджування триває 18–22 дні, пташенята стають льотними 
у віці 24–25 днів, в середині липня. Після підйому на крило родинні 
групи протягом кількох тижнів водить один дорослий птах, най-
частіше, самець. Осіння міграція триває з початку серпня до другої 
декади вересня.

Основні чинники зниження чисельності
Природне падіння води у степових водоймах, їх поступове пере-
сихання.

Заходи охорони
Пошук сучасних місць гніздування, організація природних резер-
ватів з режимом, що максимально запобігатиме пересиханню 
водойм, де гніздиться вид.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Кістяківський, 1957; Cramp, 1983; Зубакин, 1987; 
Гудина, 1995; Тараненко, 2000; Надточій Г. С. (2012, особисте 
повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © Є. В. Скоробогатов



343

П
та

хи
 —

 A
ve

s

ХОРДОВІ / Chordata

Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до списків Бернської кон-
венції (Додаток II) та Угоди про збереження афро-євразійських 
мігруючих водно-болотних птахів AEWA.

Морфологічна характеристика
Крячок середнього розміру: довжина тіла 24–28 см, розмах крил 
57–63 см. Помітний контраст між чорною шапочкою та білою 
щокою, відсутність великих ділянок чорного кольору в оперенні, 
а також контраст між темно-сірим забарвленням низу тіла та світ-
лим кольором споду крил відрізняють білощокого крячка від інших 
болотяних крячків, а відсутність довгої вирізки на хвості — від 
річкового крячка. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
Великий, але фрагментований ареал виду охоплює південь Євразії, 
Африку і Австралію. Зимує в Африці та Південній Азії. Харківська 
область лежить на периферії сучасного ареалу. Не гніздився в регі-
оні у XIX та в першій половині XX століття і достовірно з’явився 
на гніздуванні з середини 1970-х років. Останнім часом область 
поширення скорочується.

Чисельність
Нині, після суттєвого скорочення чисельності у 2000-х роках, 

БІЛОЩОКИЙ КРЯЧОК
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)
Белощёкая крачка
Клас Птахи — Aves
Ряд Сивкоподібні — Charadriiformes
Родина Мартинові — Laridae

ймовірно, гніздиться не більше 100–150 пар. Щільність гнізду-
вання на озерах в долині річки Оріль у період піку чисельності 
у 1980-ті роки сягала 6,5 пар/10 га. В окремих колоніях найчастіше 
буває 10–50 пар, у 1990-ті і на початку 2000-х років були відомі 
колонії по 100 та більше пар. У період міграції трапляються не-
величкі зграйки.

Місця перебування
Гніздиться в степовій зоні на мілководних озерах, зрідка — на ста-
вах рибгоспів. Утворює поселення поруч із колоніями чорношийої 
пірникози, звичайного мартина, білокрилого і чорного крячків. 
В період міграції вид можна зустріти на ставах, озерах, водо-
сховищах.

Особливості біології
Перелітний вид. Прилітає наприкінці квітня — на початку травня. 
Живиться переважно наземними комахами, яких збирає в польоті 
в повітрі або з верхівок рослин, а також рибами і амфібіями. Слабко 
прив’язаний до місць гніздування, часто їх міняє. Колоніальний 
моногамний вид, про потомство дбають обидва партнери. Буває 
одна кладка в сезоні, в якій найчастіше 2–3 яйця. Масивні гнізда 
конічної форми влаштовує з рослинних решток на напівзатопле-
них пагонах або живому листі на воді. До розмноження приступає 
дуже пізно: на початку червня, а інколи і пізніше протягом цього 
місяця. Насиджування триває 18–20 днів. Масовий вихід з яєць 
спостерігається наприкінці червня. Пташенята стають на крило 
у віці 23 днів. Осіння міграція розпочинається в серпні і закінчуєть-
ся на початку вересня.

Основні чинники зниження чисельності
Природне падіння води у степових водоймах, їх поступове пере-
сихання.

Заходи охорони
Пошук сучасних місць гніздування, організація природних резер-
ватів з режимом, що максимально запобігатиме пересиханню 
водойм, де гніздиться вид.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Кістяківський, 1957; Лисецкий и др., 1978; Cramp, 1983; 
Гудина, 1987, 1995; Зубакин, 1987; Ветров, Литвиненко, 1998; Над-
точій Г. С. (2012, особисте повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © Є. В. Скоробогатов
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид, що регулярно трапляється під час міграції. Зане-
сений до Червоної книги України (вразливий) та списку Бернської 
конвенції (Додаток ІІІ).

Морфологічна характеристика
Маса тіла — до 300 г, довжина тіла 31–34 см, розмах крил 63–70 см. 
Дорослий птах сизувато-сірий, на шиї і волі металічний полиск, 
верхівка хвоста чорна, дзьоб червонуватий з жовтою верхівкою, 
ноги червоні, восковиця біла. Молодий птах буруватий.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Охоплює майже усю Європу, Малу Азію, Закавказзя, південь 
Центральної Азії; в Україні — Карпати, Полісся, частково Лісо-
степ, Гірський Крим і, можливо, заплаву Дунаю. Зимує на півдні 
ареалу; в Україні — на півдні, зрідка в інших місцях.

Чисельність
У Лісостепу рідкісний. Загальна чисельність на гніздуванні в Укра-
їні не більше 8–12 тис. пар при чисельності в Європі у 520–730 тис. 
пар. Чисельність зимуючих синяків в Україні — 500–1500 особин. 
У Харківській області наприкінці ХІХ століття був звичайним 
гніздовим та мігруючим птахом, що траплявся у старих хвойних, 
листяних та мішаних лісах із великою кількістю дуплястих дерев. 

ГОЛУБ-СИНЯК
Columba oenas Linnaeus, 1758 
Клинтух
Клас Птахи — Aves
Ряд Голубоподібні — Columbiformes 
Родина Голубові — Columbidae

Джерела інформації
Зарудный, 1892; Сомов, 1897; Аверин, 1930; Лисецкий, 1952; Бу-
каченко, Наглов, 1954; Кістяківський, 1957; Кривицкий, 1993; Вер-
гелес и др., 1994; Книш та ін., 2009; Банік М. В. (2012, особисте 
повідомлення).

Автор: Т. А. Атемасова
Фото: © Jim Gifford

http://www.flickr.com/photos/jimgifford/2209505523

На даний час відомі поодинокі реєстрації під час міграції. За остан-
ні 20 років відомо декілька реєстрацій окремих птахів у гніздовий час.

Місця перебування
Заселяє ліси різного типу, перевагу віддає листяним і мішаним, 
старим, з дуплистими деревами, поряд із відкритими місцями. 
Гніздиться окремими парами. Для гнізд використовує дупла, інколи 
борті і порожнини в опорах ЛЕМ.

Особливості біології
Прилітає на місця гніздування у березні-квітні. Гніздиться у ве-
ликих дуплах старих дерев. За один сезон може бути два виводки. 
У кладці 2 яйця. Пташенята залишають гніздо через 25–27 днів. 
Об’єднуються в осінні зграї, частіше по 10–20 особин. Живиться 
насінням диких і культурних злаків, бобових, гречкових на полях, 
узбіччі доріг, порубах. Зрідка живиться комахами і дрібними 
молюсками. Осінній відліт у вересні-жовтні.

Основні чинники зниження чисельності 
Зменшення площ старих лісів, омолодження деревостанів, вирубу-
вання дуплистих дерев. Отруєння хімікатами на полях. Турбування 
птахів на місцях гніздування.

Заходи охорони
Збереження дуплистих дерев; охорона територій, що використову-
ються видом під час прольоту; виключення чинника турбування; 
заборона полювання; розвішування штучних гніздівель; організа-
ція заказників у місцях гніздування.

?

?



345

П
та

хи
 —

 A
ve

s

ХОРДОВІ / Chordata

Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до Червоної книги України (зникаючий), 
Червоного списку МСОП (NT), списків Бернської конвенції (До-
даток II) та Боннської конвенції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Птах розміром з галку із яскравим блакитним оперенням, великою 
головою і дужим дзьобом. Довжина тіла 29–32 см, розмах крил 
52–58 см. У забарвленні оперення голови, шиї, черева і крил пере-
важають різноманітні відтінки бірюзового і блакитного кольорів, 
спина і частково крила зверху рудувато-жовтогарячого кольору. Ста-
тевий диморфізм не виражений. Молоді птахи забарвлені тьмяніше. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений від Західного Середземномор’я до Алтаю, переважно 
в районах із посушливим кліматом. Зимує у Східній Африці на пів-
день від Сахари. У минулому гніздовий ареал повністю охоплював 
територію України. Однак, починаючи з середини XX століття, 
повсюдно в Європі почалося поступове скорочення області по-
ширення і водночас — зменшення чисельності виду. Наприкінці 
1970-х — на початку 1980-х років ці процеси набули катастро-
фічних темпів і в Харківській області. Межа ареалу зсунулася 
у південному і східному напрямках.

СИВОРАКША
Coracias garrulus Linnaeus, 1758
Сизоворонка
Клас Птахи — Aves
Ряд Сиворакшеподібні — Coraciiformes
Родина Сиворакшеві — Coraciidae

Чисельність
Чисельність дуже низька і продовжує знижуватися. Ймовірно, 
на території Харківської області гніздиться не більше 5–10 пар. 
Докази гніздування в останні роки відсутні. Під час міграції не що-
року реєструються поодинокі птахи.

Місця перебування
Населяє відкриті ландшафти: заплави із розсіяними по луках 
поодинокими старими деревами, узлісся придолинних лісів, без-
лісні схили корінних берегів річок із урвищами. Ключовими озна-
ками біотопу є перетята місцевість, наявність присад та доступність 
місць гніздування.

Особливості біології
На гніздуванні та під час міграції трапляється виключно рідко. 
Перелітний вид. Появу біля місць гніздування відмічали з початку 
другої декади до кінця квітня. Територіальний моногамний вид. 
Про потомство дбають обидва партнери. Буває одна кладка в сезоні, 
в якій найчастіше 3–5 яєць. Гнізда влаштовують у дуплах дерев, 
а також у норах та тріщинах лесових, глинистих, пісковикових 
і крейдяних урвищ. Повні кладки в Харківській області знаходили 
у середині травня. Насиджування триває 17–19 днів. Пташенята 
виходять з гнізд через 26–27 днів, у липні і переходять на само-
стійне здобування корму у віці 21–24 днів. Живиться великими ко-
махами (жуки, прямокрилі) та інколи дрібними хребетними, яких 
здобуває, вистежуючи з присади. Місцеві птахи лишали Харків-
ську область у середині серпня, а осіння міграція тривала з початку 
другої декади вересня до кінця цього місяця, зрідка — до середини 
жовтня.

Основні чинники зниження чисельності
Зміни гніздових біотопів внаслідок перетворень у практиці сіль-
ського господарства; коливання клімату.

Заходи охорони
Пошук місць гніздування й організація природних резерватів для 
збереження природного середовища виду.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Гусев и др., 1952; Новиков и др., 1963; Cramp, 1985; 
Samwald, Štumberger, 1997; Вітер, 2012; Надточій Г. С. (2012, осо-
бисте повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © В. Мосєйкін 
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Природоохоронний статус
Зниклий на гніздуванні вид. Занесений до Червоної книги України 
(рідкісний), списків Бернської конвенції (Додаток II) та Конвенції 
СІТЕС (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Довжина тiла 60–75 см, розмах крил 160–188 см, маса тiла 1,5–4,2 кг. 
Зверху темно-бурий, з жовтуватими та білуватими плямами; «вуш-
ка» великi, темно-бурi; горло бiле; низ тулуба вохристий, з темно-
бурими широкими поздовжніми рисами на грудях та черевi; зверху 
маховi пера iржастo-жовтi, з темно-бурими смугами; спiд крил 
світло-вохристий; хвiст темно-бурий, з жовтими смугами; дзьоб 
чорний; райдужна оболонка ока жовтогаряча. У молодих особин 
оперення свiтлiше.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Розповсюджений досить широко на території Євразії. У Європі гні-
здиться майже в усіх країнах, але скрізь досить рідкiсний. В Укра-
їні гніздиться на Поліссі, а також на сході і заході країни. На iншiй 
території може траплятися під час кочівель. У Харківській області — 
рідкісний залітний вид. Випадки гніздування відомі у суміжних 
областях — на схід (Луганська) та на північ (Сумська) від Хар-
ківщини.

ПУГАЧ
Bubо bubо (Linnaeus, 1758)
Филин
Клас Птахи — Aves
Ряд Совоподібні — Strigiformes
Родина Совові — Strigidae

Чисельність
За свідченнями М. М. Сомова був звичайним гніздовим птахом 
у різноманітних лісах Харківської губернії, але ніде не траплявся 
у великій кількості. Гніздування у степових районах (Ізюмському 
та Вовчанському) на крейдяних відслоненнях М. М. Сомов вважав 
виключенням. У наш час випадки гніздування невідомi. Але в цілому 
до 5 пар ймовірно може гніздитися у північно-східній частині Хар-
ківської області. Під час сезонних кочівель і взимку окремі особини 
можуть траплятися на всій території області.

Місця перебування
В межах України гніздиться у важкодоступних лісових біотопах 
Полісся і Карпат (номінативний підвид) або по крутих ярах сходу 
України (південно-руський підвид).

Особливості біології
Дорослі птахи ведуть осілий спосіб життя, молоді здійснюють не-
величкі кочівлі. До гніздування приступають досить рано: напри-
кінці лютого — на початку березня. У повних кладках 2–4 яйця. 
Насиджування триває близько місяця. Молоді проводять в гніздах 
близько двох місяців і з кінця червня — початку липня залишають 
гніздові території. Нерідко молодше пташеня не доживає до ви-
льоту. Спектр живлення різноманітний, найчастіше — це дрібні 
гризуни і птахи середнього розміру.

Основні чинники зниження чисельності
Незаконний відстріл під час полювання, загибель на опорах ліній 
електромереж від ураження електрострумом, розорення гнізд 
людиною.

Заходи охорони
Заборона відстрілу, встановлення захисних систем на опорах ЛЕМ, 
охорона місць гніздування.

Джерела інформації
Зарудный, 1888; Сомов, 1897; Букаченко, Наглов, 1954; Ветров, 1993; 
Кривицкий, 1993; 2003; Клетенкин, 1996; Ручкин, 1996; Ветров, 
Кондратенко, 2002; Атемасова, Атемасов, 2006; Вєтров, 2009.

Автор: В. В. Вєтров
Фото: © В. В. Вєтров
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид, із низькою чисельністю. Занесений до Червоної 
книги України (вразливий), списків Бернської Конвенції (Додаток II), 
Конвенції СІТЕС (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 34–42 см, розмах крил 90–105 см, маса тіла 230–430 г. 
Зверху колір свiтло-вохристий, з темно-бурими рисками; лицевий 
диск білуватий, довкола очей чорні плями; «вушка» короткі, неви-
разні; низ вохристо-жовтий або білуватий, з подовжніми темними 
рисками; верхні покривні пера темно-бурi, а знизу бiлi; хвіст жов-
туватий, з бурими смугами; дзьоб темно-сірий; райдужна оболонка 
ока жовта. У молодих особин оперення свiтлiше, але лицевий диск 
темніший.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Охоплює Євразiйський континент — від тундри до напівпустелі, 
Північну Америку; окремі підвиди трапляються у Південній Аме-
риці. Зимує в південній частині ареалу. В Україні гніздиться 
повсюди, за винятком Карпатських та Кримських гір. Вся територія 
Харківської області входить до гніздового ареалу виду.

Чисельність
Загальна чисельність виду в Україні точно не відома; ймовірно, 

БОЛОТЯНА СОВА
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
Болотная сова
Клас Птахи — Aves
Ряд Совоподібні — Strigiformes
Родина Совові — Strigidae

вона складає 850–1700 пар. У Харківській області навряд чи гніз-
диться більше 100 пар. Чисельність з року в рік не постійна i зале-
жить від конкретних погодних умов і кормової бази кожного року.

Місця перебування
Лучні біотопи, заболочені ділянки долин річок, агроценози.

Особливості біології
Перелітний і зимуючий птах. Гнізда влаштовує на землі серед 
лучної і болотної рослинності або посівів озимої пшениці. У по-
вних кладках звичайно 4–6 яєць. Початок розмноження спостеріга-
ється в середині — кінці квітня. Виводки покидають гнізда в кінці 
червня — на початку липня. Восени і взимку утворюють невеликі 
скупчення — дньовки на зарослих ділянках ланів або перелогів. 
Живляться в основному мишоподібними гризунами.

Основні чинники зниження чисельності
Незаконний відстріл під час полювань, загибель гнізд під час сіно-
косіння або збирання врожаю.

Заходи охорони
Пропаганда охорони хижих птахів і сов, заборона відстрілу, збере-
ження некошених ділянок довкола гнізд.

Джерела інформації
Сова, 1994; Кузьменко, 2009; Г. С. Надточій, М. В. Банік, Т. А. Ате-
масова (2012, особисті повідомлення).

Автор: В. В. Вєтров
Фото: © В. В. Вєтров
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид із низькою чисельністю. Занесений до Червоної 
книги України (вразливий), списків Бернської Конвенції (Дода-
ток II), Конвенції СІТЕС (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 19–20 см, розмах крил 50–54 см, маса тіла 60–135 г. 
Бурувато-сiра, з добре помітними «вушками»; верх із чорними 
рисками i світлими плямами; низ тулуба з білуватими плямами 
i темними повздовжніми рисками; махові пера зі світлими та тем-
ними смугами; дзьоб темно-сірий; кiгтi сiрi; райдужна оболонка 
ока жовта.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Південна i Центральна Європа, Середня Азія. В Україні на гнiзду-
ваннi трапляється у степовій смузі та деяких районах південної 
частини Лісостепу, в Криму, на Закарпатті, в інших районах — 
дуже рідко.

Чисельність
У Європі гніздиться близько 210–440 тис. пар. В Україні — орі-
єнтовно 2–4 тис. пар. У Харківській області спеціальні обліки 
чисельності не проводилися. За непрямими даними, живе не мен-
ше 50 пар.

СОВКА
Otus scops (Linnaeus, 1758)
Сплюшка
Клас Птахи — Aves
Ряд Совоподібні — Strigiformes
Родина Совові — Strigidae

Місця перебування
Узлісся листяних лісів будь-якого типу, зокрема лісопаркова зона 
населених пунктів, сади, лісосмуги.

Особливості біології
Гніздовий, перелітний птах. Прилітає в другій половині квітня. 
Веде нічний спосіб життя. Гніздиться в дуплах дерев, рідше в ста-
рих гніздах сорок і хижих птахів. У повних кладках 3–6 білих яєць. 
Початок відкладання яєць спостерігається з середини травня. Виліт 
пташенят відбувається в середині — наприкінці липня. Осіння 
міграція слабо вивчена: ймовірно, совки відлітають протягом ве-
ресня. Живиться в основному великими комахами, рідше дрібними 
гризунами і зльотками птахів.

Основні чинники зниження чисельності
Хижацтво куниць, які розорюють гнізда; вирубка старих дупли-
стих дерев.

Заходи охорони
Пропаганда охорони хижих птахів та сов, розумна лісогоспо-
дарська дiяльнiсть.

Джерела інформації
Сова, 1994; Башта, Архипов, 2009; Банік М. В., Біатов А. П. (2012, 
особисті повідомлення).

Автор: В. В. Вєтров
Фото: © Otto Samwald
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Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до списку Бернської конвенції (Додаток IІI).

Морфологічна характеристика
Жайворонок невеликого розміру із порівняно товстим дзьобом: 
довжина тіла 12–14 см, розмах крил 25–30 см. Забарвлений у буру-
вато-сірі тони, збоку на волі добре помітна темна пляма. Спід тіла 
від шиї до хвоста дуже світлий, без ряботиння. Статевий димор-
фізм не виражений. Добре відрізняється від інших жайворонків 
за простою піснею та схожою на цвірінькання горобця позивкою.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений від Іспанії і Північної Африки до Монголії в районах 
із посушливим кліматом. Зимує у Сахелі південніше Сахари та у Пів-
денно-західній Азії. Через Харківську область проходить північна 
межа ареалу. На початку 1990-х років вид ще, ймовірно, гніздився 
в багатьох пунктах у центрі і на півночі області, проте вже до кінця 
цього десятиліття межа ареалу зсунулася на південь. У 2000-ні роки 
знахідки у гніздовий час відомі лише на півдні області. Докази гніз-
дування в останні роки відсутні.

Чисельність
На початку 1990-х років гніздова чисельність у посівах озимини, 
кукурудзи та цукрових буряків становила 0,07–0,63 пари/10 га, 

МАЛИЙ ЖАЙВОРОНОК
Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
Малый жаворонок
Клас Птахи — Aves
Ряд Горобцеподібні — Passeriformes
Родина Жайворонкові — Alaudidae

в середньому 0,23 пари/10 га; на пасовищних солончакових лу-
ках — в середньому, 0,22 пари/10 га; на пасовищних степових 
ділянках — 0,15 пар/10 га. В останні роки знахідок у гніздовий час 
немає, чисельність мігруючих птахів скоротилася (відомі окремі 
зустрічі).

Місця перебування
Гніздиться у південних сухих степах та напівпустелях, на кам’ я-
нистих, глинистих, піщаних ділянках з розрідженим покривом, 
а також по ланах і перелогах. Гніздові біотопи у Харківській 
області — насамперед, лани з ділянками відкритого ґрунту, а також 
солончаки та солончакові луки, зрідка — пласкі степові пасовища 
і перелоги.

Особливості біології
Виключно рідкісний на гніздуванні та під час міграції вид. Переліт-
ний вид. Прилітає у середині березня, міграція триває до сере дини 
квітня, пік міграції — наприкінці березня. Моногамний вид. Про 
потомство дбають обидва партнери. Дві кладки в сезоні. В кладці 
найчастіше 4–5 яєць. Гнізда влаштовують у ямках на землі під при-
криттям трав’янистих рослин. Насиджування триває 11–13 днів. 
Пташенята виходять з гнізд у віці 8–10 днів, стають на крило у віці 
11–15 днів, самостійні — через 1–3 тижні. Льотні молоді птахи 
траплялись з кінця другої декади червня. У гніздовий період жи-
виться безхребетними, в період міграції і на зимівлі — насінням 
та пагонами рослин. Осіння міграція починається у серпні і триває 
до початку жовтня, поодинокі птахи інколи затримуються до сере-
дини листопада.

Основні чинники зниження чисельності
Перерозподіл птахів у межах гніздового ареалу. Зміни у практиці 
сільського господарства: зміна структури посівних площ, змен-
шення пасовищного навантаження, збільшення площ, непридатних 
для гніздування.

Заходи охорони
Пошук місць гніздування, організація їх охорони.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Аверин, 1910; Cramp, 1988; Белик, 2000; de Juana et al., 
2004; Вергелес Ю. І. , Вєтров В. В. (2012, особисті повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © Kjeld Lund



350

П
та

хи
 —

 A
ve

s
ХОРДОВІ / Chordata

Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до списку Бернської кон-
венції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Великий жайворонок із масивним дзьобом, широкими крилами 
і коротким хвостом: довжина тіла 17,5–20 см, розмах крил 34–42 см. 
Характерною є велика темна пляма на волі напроти згину крила. 
В польоті зверху добре помітна біла смуга вздовж внутрішнього 
краю крил. Статевий диморфізм не виражений. Під час співу у по-
вітрі помахує крилами повільніше, ніж польовий жайворонок, пісня 
значно голосніша і повільніша.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у районах із посушливим кліматом від Іспанії на схід 
до Південно-західної Монголії. Через Харківську область прохо-
дить північна межа ареалу. Наприкінці XIX століття був дисперсно 
поширений в регіоні. Такий самий острівний характер поширення 
зберігся і донині. Докази гніздування в останні роки відсутні.

Чисельність
Для виду характерні значні коливання чисельності. Ймовірно, він 
не гніздився в регіоні у середині XIX століття; почав розселятися 
у 1880-ті роки; був відносно численним у 1910–1920 роки, потім 

СТЕПОВИЙ ЖАЙВОРОНОК
Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
Степной жаворонок
Клас Птахи — Aves
Ряд Горобцеподібні — Passeriformes
Родина Жайворонкові — Alaudidae

його чисельність знизилася, а у 1950-ті та на початку 1960-х років 
знову значно виросла. Нині чисельність низька — знайдено окремі 
пари.

Місця перебування
Гніздиться у степах із високим, але розрідженим трав’янистим покри-
вом, особливо у злакових варіантах південних степів, часто — по сте-
пових ділянках у долинах річок, а також з давніх часів — на ланах 
(посіви злакових). Гніздові біотопи у Харківській області — лани 
на підвищених ділянках серед вододільних плато, степи на плас-
ких підвищених рівнинах.

Особливості біології
Рідкісний гніздовий і мігруючий птах, в минулому також — рід-
кісний зимуючий вид. Більшість птахів зимує в межах гніздового 
ареалу; біля північної межі поширення — перелітний вид. При-
літає на початку березня, міграція триває до середини квітня. 
У гніздовий період птах живиться комахами, взимку — насінням 
та пагонами рослин. Моногамний вид. Про потомство дбають оби-
два партнери. Буває дві кладки в сезоні. В кладці найчастіше 4–5 
яєць. Гнізда влаштовують на землі під прикриттям трав’янистих 
рослин. Даних про строки розмноження в регіоні майже немає. 
Насиджування триває 16 днів. Пташенята виходять з гнізд у віці 
10 днів. У Полтавській області вихід з гнізда спостерігали наприкінці 
квітня. Льотні молоді птахи, що походили, ймовірно, з других 
кладок, траплялись у Харківській області з середини червня. 
З кінця липня жайворонки розпочинають післягніздові кочівлі 
і повністю лишають місця гніздування до середини серпня.

Основні чинники зниження чисельності
Перерозподіл птахів у межах гніздового ареалу, ймовірно, як реак-
ція на зміни клімату. Зміни у практиці сільського господарства, 
що призвели до перерозподілу структури посівних площ, змен-
шення пасовищного навантаження і, як наслідок — до змін у складі 
та розподілі рослинності на місцях гніздування виду.

Заходи охорони
Організація охорони місць перебування виду у комплексі з іншими 
видами — мешканцями степових екосистем.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Аверин, 1910, 1924; Гавриленко, 1929; Гусев и др., 1952; 
Новиков и др., 1963; Лисецкий, 1965; Cramp, 1988; Белик, 2000.

Автор: М. В. Банік
Фото: © С. Єлісєєв

http://www.rbcu.ru/birdclass/list.php?id=5&SECTION_ID=1374
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до Червоної книги Укра-
їни (рідкісний) та списку Бернської конвенції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Великий сорокопуд із міцним, гачкуватим дзьобом і сіро-чорно-
білим оперенням: довжина тіла 21–26 см, розмах крил 30–35 см. 
Статевий диморфізм майже не виражений. Від чорнолобого соро-
копуда відрізняється пропорціями тіла — круглішими крилами, 
довшими дзьобом і хвостом, відсутністю темного кольору на лобі, 
відсутністю або дуже слабким розвитком рожевого відтінку на гру-
дях і череві.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Євразії від Скандинавії до басейну Анадиря, від 
тундрової до степової зони; у Північній Америці — на Алясці 
і в Канаді. Через Харківську область проходить південна межа 
ареалу. У регіоні в гніздовий час трапляються представники номі-
нативного L. exc. excubitor та степового L. exc. homeyeri підвидів. 
У міграційний час і взимку трапляються також особини третього 
підвиду — L. exc. sibiricus.

Чисельність
Гніздова чисельність дуже низька: відомі лише зустрічі окремих пар, 

СІРИЙ СОРОКОПУД
Lanius excubitor Linnaeus, 1758
Серый сорокопут
Клас Птахи — Aves
Ряд Горобцеподібні — Passeriformes
Родина Сорокопудові — Laniidae

що було характерно і для другої половини XIX — першої поло-
вини XX століть. Під час міграції і на зимівлі трапляється частіше.

Місця перебування
Гніздиться там, де серед відкритого простору є достатньо присад, 
найчастіше — поодиноких дерев. У Харківській області гніздову 
пару було зареєстровано на оточеному степами пониженні із заро-
стями чагарникових верб на п’ятій терасі долини Сіверського Дінця. 
В період міграції і на зимівлі зустрічається по ланах із лісосмугами, 
вздовж узлісь, у заплавах річок.

Особливості біології
Виключно рідкісний на гніздуванні вид; частіше трапляється під 
час міграції і взимку. Більшість птахів зимує в межах гніздового 
ареалу, у північної межі поширення — перелітний вид. У Харків-
ській області зимуючі птахи поступово зникають з постійних те-
риторій, які вони займають, з середини березня. Міграція триває 
до середини квітня. Живиться дрібними хребетними і великими 
комахами, яких вистежує з присади. Моногамний вид. Про потомство 
дбають обидва партнери. Буває одна кладка в сезоні, в якій найчас-
тіше 4–7 яєць. Гнізда влаштовують на деревах або у чагарниках 
на висоті більше 2 м. Даних про строки розмноження в регіоні майже 
немає: пару із двома молодими, які ще погано літали, виявлено 
4 серпня (ймовірно, повторна кладка). Насиджування триває 15–17 
днів. Пташенята виходять з гнізд у віці 15–18 днів і стають само-
стійними у віці 50–60 днів. У Харківській області перші мігранти 
з’являються наприкінці вересня, пік прольоту — в кінці жовтня. 
В період міграції і взимку ведуть поодинокий спосіб життя.

Основні чинники зниження чисельності
Чинники зниження чисельності невідомі.

Заходи охорони
Пошук місць гніздування та організація їх охорони.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Аверин, 1910; Гавриленко, 1928, 1929; Cramp, 
Perrins, 1993; Кривицкий, 1998; Панов, 2008; Косенко, Кайгоро-
дова, 2011; Витер, 2012; Атемасова Т. А., Гончаров Г. Л. (2012, осо-
бисті повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото : © Axcel Mortensen
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до списку Бернської кон-
венції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Мініатюрний горобиний птах (довжина тіла 9–10,5 см, розмах крил 
13–17 см) із короткими, округленими крилами і коротеньким хвос-
том, що постійно задирається догори. Добре помітна звичка птаха 
рухатися хутко та не підійматися високо над землею. Забарвлення 
неяскраве, рудувато-буре. Статевий диморфізм не виражений.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у Євразії від Ісландії та Північної Африки до тихоокеан-
ського узбережжя і Японії, у Північній Америці — від Аляски 
до Каліфорнії. Ареал охоплює регіони із помірним, вологим клі-
матом з м’якими зимами, переважно в межах лісової зони та лісо-
вого поясу гірських систем. Через Харківську область, ймовірно, 
проходить південна межа ареалу. Гніздування в регіоні остаточно 
не доведене.

Чисельність
Чисельність у гніздовий період дуже низька — відомі лише зустрічі 
окремих птахів. У період перельотів і на зимівлі трапляється час-
тіше. У міграційний період відносна чисельність на маршрутах 

ВОЛОВЕ ОЧКО
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
Крапивник
Клас Птахи — Aves
Ряд Горобцеподібні — Passeriformes
Родина Воловоочкові — Troglodytidae

вздовж річок, найчастіше, становить 0,2–0,5, а взимку — 0,05–0,25 осо-
бин/км берегової лінії.

Місця перебування
Обирає для гніздування переважно широколистяні та мішані ліси 
із завалами сушняку і хмизу. У гніздовий період трапляється у водо-
дільних дібровах в місцях, де протікають струмки і багато ламані; 
у листяних лісах по берегах річок, у вільшаниках; під час міграції — 
у лісах із підліском та купами хмизу, вздовж берегів водойм. Пере-
зимовують тільки по берегах вільних від криги річок.

Особливості біології
Виключно рідкісний на гніздуванні, але звичайний під час мі-
грації та на зимівлі вид. У західній частині ареалу — осілий вид, 
на півночі і сході — перелітний. Значна частина птахів зимує 
в межах гніздового ареалу. Весняна міграція триває з кінця бе-
резня до середини — кінця квітня. В оптимальних умовах не менше 
половини всіх самців полігамні. Решта гніздиться в парах, проте 
зв’язки між партнерами слабкі. На власній території самець будує 
у нішах під корінням дерев, у купах хмизу декілька гнізд, які 
використовуються для розмноження або ночівлі. У вигодовуванні 
потомства він бере участь не завжди. Буває дві кладки в сезоні. 
У кладці найчастіше 5–8 яєць. Даних про строки розмноження 
в регіоні майже немає: самця, що будував гніздо, спостерігали 
24 квіт ня. Насиджування триває в середньому 16 днів. Пташенята 
виходять із гнізд у віці 14–19 днів і стають самостійними через 
9–18 днів. Живиться дрібними комахами і павуками. Перші мігру-
ючі птахи з’являються з середини вересня, пік прольоту припадає 
на кінець жовтня — першу половину листопада.

Основні чинники зниження чисельності
Найважливіший чинник зниження чисельності — підвищена 
смертність у суворі зимові сезони із довгими морозними періодами 
та високим сніговим покривом. 

Заходи охорони
Пошук місць гніздування й організація їх охорони.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Cramp, 1988; Витер, Яцюк, 2010; Бабкін Л. П. (2012, 
особисте повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © С. Рижков

http://ryzhkovsergej.35photo.ru/photo_262422/
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до списку Бернської кон-
венції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла близько 12 см, маса тіла 9–11 г. Оперення верху буре, 
з рудим відтінком, голова темніша; над оком чітка світла «брова»; 
поперек рудуватий; низ білуватий; махові і стернові пера бурі; 
дзьоб бурий, біля основи нижньої щелепи жовтуватий; ноги бурі. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
Євразія від дельти Дунаю на схід до Волзько-Уральського між-
річчя. На зимівлю мігрує до Пакистану та Індії. В Україні по-
ширений у приморських районах Азово-Чорноморського регіону. 
Трапляється у Полтавській, Кіровоградській, Луганській, Дніпро-
петровській, Донецькій областях. У Харківській області вперше 
зареєстрований у 1999 році у долині річки Бритай (Барвінківський 
район). Протягом останнього десятиліття знайдені локальні посе-
лення у заплавах річок степової частини області (Берека, Оріль, 
Великий Бурлук, Оскіл) та на озері Лиман у Зміївському районі. 
У 2011 році зареєстрований у долині річки Оскіл у Дворічанському 
районі (зараз це північна межа гніздового ареалу виду в Україні); 
у 2012 році — на узбережжі Червонооскільського водосховища.

ІНДІЙСЬКА ОЧЕРЕТЯНКА
Acrocephalus agricola (Jerdon, 1845)
Индийская камышевка
Клас Птахи — Aves
Ряд Горобцеподібні — Passeriformes
Родина Кропив’янкові — Sylviidae

Чисельність
У локальних поселеннях на озері Куплевате (орнітологічний заказ-
ник «Бритай») щільність гніздування 12–16 пар/га; в заплаві річки 
Берека — 6–7 пар/га.

Місця перебування
Мілководні засолені рогозові, рогозово-схеноплектові, очеретяно-
рогозово-схеноплектові болота у заплавах річок степової зони; 
зарості очерету, рогозу на озерах, узбережжі водосховищ. 

Особливості біології
Прилітають на місця гніздування в кінці квітня — на початку травня. 
Самці співають на виступаючих стеблах рогозу, схеноплекту, оче-
рету на відстані 7–12 м один від одного. Гнізда конусоподібної 
та циліндричної форми влаштовує на сухих рослинах рогозу вузь-
колистого на висоті 19–32 см над поверхнею води. Відстань між 
гніздами — 6–15 м. У кладці 5–6 яєць. Строки гніздування дуже 
розтягнуті. Яйцекладка триває з середини травня до середини 
червня. Ймовірно, мають 2 гніздових цикли в сезоні. Обидва батьки 
вигодовують пташенят, які оперюються в кінці червня — кінці 
липня. Осіння міграція починається у серпні, більшість птахів від-
літають до середини вересня.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів внаслідок господарської діяльності 
(випалювання сухої рослинності в заплавах річок, осушення боліт) і, 
можливо, кліматичних змін (пересихання водойм).

Заходи охорони
Пасивно охороняється на територіях заказників місцевого зна-
чення «Бритай», «Куплеватське», «Займанський лиман», «Оріль-
ський». Для збереження виду необхідні моніторинг стану відомих 
і пошук нових локальних популяцій, а також заборона осушення 
заплав річок та випалювання сухої рослинності. 

Джерела інформації
Гавриленко, 1954; Степанян, 1990; Гудина, 1991; Гаврись и др., 1993; 
Дядичева, 1996; Надточий, Черников, 1999; Надточий, 2002, 2004; 
2011; Фесенко, Бокотей, 2002; Клімов та ін., 2005; Банік М. В. 
(2011, особисте повідомлення).

Автор: Г. С. Надточій
Фото: © І. І. Уколов 

http://birds-online.ru/gallery/displayimage.php?album=193&pos=2
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до списку Бернської кон-
венції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла близько 12 см, маса тіла 9–14 г. Оперення верху 
буре, з оливковим відтінком; перед оком вузька світла смужка; 
спід бурувато-білий; махові і стернові пера бурі; дзьоб бурий, біля 
основи нижньої щелепи жовтуватий; ноги бурі.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Займає великий простір між Балтійским морем, басейном Лени 
та Гімалаями. Трапляється на північному сході Польщі, а також 
на всій території Білорусі. Південна межа поширення проходить 
з крайньої півночі України через Росію, Казахстан, Туркменістан, 
Узбекістан, Іран, Афганістан та Таджикістан. Зимує в Пакистані, 
Індії, Цейлоні та Бірмі. В Україні трапляється на північному сході 
як дуже рідкісний перелітний, гніздовий вид. У Харківській області 
вид реєструвався у 1952 та 1990–1991 роках у заплаві Сіверського 
Дінця. У 1990 році у заплаві річки Уди в Харківському районі (око-
лиці смт Пісочин) знайдене гніздо з кладкою. У 1998 році 4 співа-
ючих самця спостерігались на території Харкова у центральному 
парку та ботанічному саду.

САДОВА ОЧЕРЕТЯНКА
Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849
Садовая камышевка
Клас Птахи — Aves
Ряд Горобцеподібні — Passeriformes
Родина Кропив’янкові — Sylviidae

Чисельність
Дуже низька.

Місця перебування
Чагарники на узліссях нагірних дібров, заболочені луки з чагарни-
ками в заплавах річок, парки.

Особливості біології
Прилітають на місця гніздування у I–II декаді травня. У шлюбний 
період самці співають і вдень, і вночі у заростях чагарників. Гніз-
довий період розтягнутий. Будує гнізда з II декади травня до I дека-
ди червня. Одне гніздо було влаштоване на купині в осоці на висоті 
12 см над поверхнею землі. Інше гніздо знаходилось у переплетінні 
підмаренника у кущах терну. Яйцекладка триває з II декаді травня 
до I декади червня. У кладці 5–6 яєць. Самиця насиджує кладку 13–
14 діб. Вилуплення пташенят відбувається в I–II декадах червня. 
Вигодовують пташенят обидва батьки 11–13 діб. Поршки покида-
ють гнізда з середини червня до початку липня. Близько двох тиж-
нів їх догодовують дорослі птахи. Живляться дрібними комахами. 
Відлітають на зимівлю у серпні та вересні.

Основні чинники зниження чисельності
В останнє десятиліття садові очеретянки спостерігались рідше; 
ймовірно це пов’язано із кліматичними змінами (посушливий 
період). 1980–1990 роки, коли вид частіше реєструвався на Північ-
ному Сході України, були більш вологими і прохолодними.

Заходи охорони
Пасивно охороняється на території національного природного парку 
«Гомільшанські ліси». Для збереження виду необхідні моніторинг 
стану відомих і пошук нових локальних популяцій.

Джерела інформації
Букаченко, Наглов, 1954; Степанян, 1990; Книш, 1994, 1997; Над-
точий, 1999, 2011; Кныш, 2001; Фесенко, Бокотей, 2002; Бабкін Л. П., 
Банік М. В. (1970 і 2012, усні повідомлення).

Автор: Г. С. Надточій
Фото: © І. І. Уколов 

http://www.birds-online.ru/gallery/displayimage.php?pos=-4806 
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до списку Бернської 
конвенції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла близько 11 см, маса тіла 9–10 г. У дорослих самців 
оперення верху бурувато-оливкове; над оком жовтувата «брова»; 
спід білуватий з жовтим відтінком на горлі, волі і грудях; спід 
крила жовтий; махові і стернові пера бурі, з оливковою облямівкою 
на зовнішніх частинах; дзьоб темно-бурий, біля основи світліший; 
ноги світло-бурі.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Євразія — від Скандинавії, північної Франції та західного краю 
Альп на схід до басейну Колими та басейну Анадиру. Зимує в Цен-
тральній та Південній Африці. В Україні — гніздовий перелітний 
вид. Гніздиться в лісовій і лісостеповій смугах; мігрує на всій 
території. У Харківській області гнізда весняного вівчарика ще не 
знайдені, але зустрічі самців, що співають, у різних біотопах про-
тягом весняно-літнього періоду можуть свідчити про вірогідність 
гніздування.

Чисельність
У Харківській області під час міграції трапляється досить часто. 

ВЕСНЯНИЙ ВІВЧАРИК
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)
Пеночка-весничка
Клас Птахи — Aves 
Ряд Горобцеподібні — Passeriformes
Родина Кропив’янкові — Sylviidae

У гніздовий період відомі поодинокі зустрічі — у Зміївському 
районі на території національного природного парку «Гомільшан-
ські ліси» знаходили навіть самицю із насідною плямою.

Місця перебування
Нагірні й заплавні діброви, соснові й мішані ліси, березняки, віль-
шняки по річковим заплавам, байрачні ліси, лісопарки, парки, садки.

Особливості біології
Прилітає в II–III декадах квітня. Оселяється на освітлених місцях, 
кулясте гніздо з бічним входом влаштовує здебільшого на землі 
під кущами та в густій траві. Гніздо сплітається з тонких трави-
нок, моху, корінців; всередині вистилається ніжними стебельцями, 
корінцями, пір’ям, інколи з домішками волосся. Будує гніздо 
самиця 7–10 днів. Повну кладку з 4–8 яєць відкладає у травні-
червні. Може мати 2 кладки. Насиджує тільки самиця протягом 13 діб. 
Пташенята в гнізді з’являються наприкінці травня — на початку 
червня. Вигодовують пташенят обидва батьки 12–13 днів, а після 
вильоту ще близько тижня догодовують у межах гніздової ділянки. 
З середини червня молоді птахи переходять до кочівного способу 
життя. Поїдають дрібних жуків (довгоносиків, листогризів), мух, 
дрібних метеликів, личинок та лялечок комах, сітчастокрилих, 
цикадок. Восени живляться ягодами чорної бузини. Масовий від-
літ — у вересні.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів внаслідок господарської діяльності 
(вирубування старих дерев).

Заходи охорони
Пасивно охороняється на територіях національних природних парків 
«Гомільшанські ліси», «Слобожанський». Для збереження виду 
необхідні моніторинг стану відомих і пошук нових локальних 
популяцій.

Джерела інформації
Кривицкий и др., 1990; Симкин, 1990; Степанян, 1990; Вергелес и др., 
1993; Надточий и др., 1993; Фесенко, Бокотей, 2002; Надточий, 
Чаплыгина, 2010; Надточий, 2011; Банік М. В. (2012, особисті 
повідомлення).

Автор: Г. С. Надточій
Фото: © Helge Sørensen
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до списку Бернської 
конвенції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла близько 11 см, маса тіла 7–8 г. Забарвлення зверху 
сірувато-зелене; над оком світла «брова»; спід сіруватий; на по-
кривних перах крила білувата смужка, іноді непомітна; махові 
і стернові пера бурі; дзьоб темно-бурий, біля основи світліший; 
ноги сірувато-бурі.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Євразія — від південної Фінляндії, східного узбережжя Балтій-
ського моря та північно-східної частини Німеччини на схід до Колим-
ського хребта, узбережжя Охотського та Японського морів. Має 
місце тенденція до розширення ареалу у західному напрямку. 
В Україні — рідкісний гніздовий перелітний вид, трапляється 
у північно-східному регіоні. З 1980 року окремі мігруючі самці 
регулярно трапляються в зелених зонах міст та селищ. У Харків-
ській області вид реєструється з 1988 року у нагірних дібровах 
та на території Харкова (1995–1998 роки та 2012 рік).

Чисельність
Відомі поодинокі знахідки самців, що співають. Виводок з 5 поршків 

ЗЕЛЕНИЙ ВІВЧАРИК
Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837)
Зелёная пеночка
Клас Птахи — Aves 
Ряд Горобцеподібні — Passeriformes
Родина Кропив’янкові — Sylviidae

із самицею біля яруги з струмком у кленово-липовій діброві у Зміїв-
ському районі спостерігали 18 червня 1999 року.

Місця перебування
Старі кленово-липові нагірні діброви, мішані або хвойні ліси, 
деревні насадження, парки, сади.

Особливості біології
Прилітають у II–III декаді травня. Співаючі самці, що проявляли 
територіальну поведінку, реєструвались в кінці травня — I–II де-
кадах червня. Самиця будує гніздо на землі в місцях із порушеним 
трав’янистим покривом та на ділянках відкритого ґрунту. Гнізда 
можна знайти під корінням дерева, на стінці лісового урвища, біля 
схилу лісової дороги, у вивернутому корінні дерева, у вищербинах 
деревних стовбурів, у тріщинах та порожнинах пеньків. Гніздо 
кулястої форми з покрівлею та бічним входом. Кладку з 5–6 яєць 
у червні-липні насиджує самиця приблизно 13 днів. Самець у цей 
час продовжує співати. Вигодовують пташенят обидва дорослі 
птахи. Відліт відбувається в серпні — вересні.

Основні чинники зниження чисельності
Погіршення стану біотопів внаслідок господарської діяльності 
(вирубування старих дерев).

Заходи охорони
Пасивно охороняється на території національного природного парку 
«Гомільшанські ліси». Для збереження виду необхідні моніторинг 
стану відомих і пошук нових локальних популяцій.

Джерела інформації
Кныш, 1982, 2001; Симкин, 1990; Степанян, 1990; Вергелес и др., 
1994; Надточий, 1999, 2011; Фесенко, Бокотей, 2002.

Автор: Г. С. Надточій
Фото: © В. Тяхт

http://www.rbcu.ru/upload/iblock/0a6/83Warbler_2929_900.jpg
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до списків Бернської 
конвенції (Додаток II) та Боннської конвенції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Маленька пташка зі строкатим чорно-білим забарвленням: довжина 
тіла 12–13,5 см, маса тіла 9–14 г. У самця чорний верх (лише 
на лобі невелика біла пляма), білий спід, широка біла смуга на крилах 
і білі плями по краях хвоста. Самиця і молодь бурувато-сірі.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Розповсюджений на гніздуванні у лісовій та частково в лісостепо-
вій зонах Європи, в північно-західній Африці, у Західному Сибіру. 
Зимує в тропічній Африці. В Україні гніздиться в лісовий та лісо-
степовій зонах, а також на півночі степової зони; мігрує на всій 
території. У Харківській області трапляється в Харківському 
та Зміївському районах.

Чисельність
У 1970–1990 роках чисельність європейської популяції складала 
більш ніж 12 млн пар. В Україні в 1990–2000 роках нараховувалося 
від 265 до 335 тис. пар. Наприкінці ХІХ століття та у середині ХХ 
століття на території Харківської області був рідкісним зальотним 
та прольотним видом. У 1981 році О. С. Лисецький повідомляв про 

СТРОКАТА МУХОЛОВКА
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)
Мухоловка-пеструшка
Клас Птахи — Aves
Ряд Горобцеподібні — Passeriformes 
Родина Мухоловкові — Muscicapidae

строкату мухоловку як про вид, що швидко розселяється. У 1990-х 
роках був нечисленним гніздовим птахом по всій території області; 
його загальна чисельність складала від 3 до 11 тис. пар. Цей вид 
оселявся у штучних гніздівлях, що встановлювалися працівниками 
лісового господарства. Утворював навіть гібридні пари із мухо-
ловкою білошиєю. На початку століття чисельність виду почала 
стрімко скорочуватись. Зараз спостерігаються поодинокі випадки 
гніздування у великих лісових масивах.

Місця перебування
Ліси різних типів (хвойні, листяні та мішані), лісосмуги, парки 
та сквери. Віддає перевагу світлим та розрідженим ділянкам, лісо-
вим галявинам зі старими дуплястими деревами. 

Особливості біології
На місця гніздування прилітає у другій половині квітня. Гніздиться 
в дуплах, що споруджені іншими видами, в природних порожни-
нах у деревах та пнях. Охоче заселяє штучні гніздівлі, може гніз-
дитися у різноманітних нішах в спорудах людини. Кладка містить 
3–11 яєць. Після гніздування птахи ведуть потайливий спосіб життя, 
віддаляються в глухі ділянки лісу. На відміну від інших видів 
мухоловок, здобуває багато комах, що не літають, та їх личинок.

Основні чинники зниження чисельності
Скорочення ареалу з природніх причин. Вирубування старовікових 
лісів. Проведення лісотехнічних заходів, що спрямовані на приби-
рання сухих і дуплястих дерев. 

Заходи охорони
Організація природних резерватів на ділянках старовікових лісів.

Джерела інформації 
Сомов, 1897; Лисецкий, 1952, 1969, 1981; Петров, 1952; Ковалев, 
Присада, 1983; Надточий, Зиоменко, 1989; Вергелес, 1991; Монзи-
ков, 1991; Гудина, 1993; Матвеев, 1994; Атемасов, 1997, 2005; Birds 
in Europe…, 2004; Атемасова, Атемасов, 2006; Банік М. В. (2012, 
особисте повідомлення).

Автор: А. А. Атемасов
Фото: © Carsten Siems
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Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до списків Бернської конвенції (Додаток II) 
та Боннської конвенції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла — 15–16,5 см, розмах крил 27–31 см. Загальне забарв-
лення із переважанням неяскравих, бруднувато-пісочних тонів. 
Статевий диморфізм майже не виражений. На відміну від самиць 
і молодих особин контраст між забарвленням крил і спини менший, 
спід крил світлий. Вид легко впізнати за співом: його пісня, на від-
міну від пісні звичайної кам’янки, мелодійна, багата на імітації.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений від південної і східної України та Балканського півостро-
ва до верхів’їв басейнів річок Амур та Хуанхе, переважно в межах 
степової і напівпустельної зон. Зимує у зоні Сахелю, південніше 
Сахари. Вид заселив територію Харківської області у 1970-х — 
на початку 1980-х років, рухаючись у західному і північному 
напрямках. Проте, за останні десять років вид почав стрімко ско-
рочувати область свого поширення в регіоні.

Чисельність
На початку 2000-х років середня гніздова чисельність на підніжжях 
схилів із виходами крейди становила 1,2 пари/10 га. В останні роки 

ПОПЕЛЯСТА КАМ’ЯНКА
Oenanthe isabellina (Temminck, 1829)
Каменка-плясунья
Клас Птахи — Aves
Ряд Горобцеподібні — Passeriformes
Родина Мухоловкові — Muscicapidae

попеляста кам’янка майже повністю зникла на півночі області, 
на півдні відомі зустрічі окремих пар.

Місця перебування
Попеляста кам’янка — типовий птах пласких, рівнинних напів-
пустель із розрідженим рослинним покривом, в якому переважа-
ють різні види полину. У Харківській області гніздиться у підніжжя 
схилів корінних берегів річок та великих яруг, часто — у місцях 
виходів крейди, на вибитих худобою степових ділянках. У після-
гніздовий час її можна зустріти на вододільних плато, на ланах.

Особливості біології
Перелітний вид; рідкісний на гніздуванні та під час міграції. При-
літає у середині квітня. Моногамний вид; в деяких популяціях 
можлива полігінія. Про потомство дбають обидва партнери. Гнізда 
влаштовує у норах степових гризунів (бабаків, малих ховрахів, 
великих тушканчиків, сліпаків) на відстані близько метра від входу. 
Гнізда збудовані з сухих стебел злаків, шерсті тварин, моху і рясно 
вистелені пір’ям та шерстю. Ймовірно, буває дві кладки в сезоні. 
В кладці, найчастіше, 5–6 яєць. Повні кладки з’являються у пер-
шій половині травня. Насиджування триває 12 днів. Пташеня-
та виходять з гнізд у віці 13–15 днів, самостійними стають через 
два тижні. Вихід з гнізд пташенят других (або повторних) кладок 
відбувається наприкінці червня — на початку липня, інколи — 
у серпні. Живиться переважно наземними комахами. Міграція 
у напрямку місць зимівель починається у серпні і закінчується 
на початку вересня.

Основні чинники зниження чисельності
Зменшення пасовищного навантаження на степових ділянках 
та, як наслідок, їх заростання бур’янистою рослинністю; стрімке 
падіння чисельності степових гризунів.

Заходи охорони
Сприяння традиційним формам господарювання із дотриманням 
оптимального режиму випасання худоби на степових ділянках. 
Охорона місць помешкань виду.

Джерела інформації
Cramp, 1988; Кривицкий и др., 1990; Кныш, 1994; Панов, 1999; 
Вітер, 2012; Атемасова Т. А. , Скоробогатов Є. В. (2012, особисті 
повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © Thomas Varto Nielsen
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до списків Бернської 
конвенції (Додаток III) та Боннської конвенції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Загальна довжина тіла близько 21 см. Верх оливково-бурий; над 
оком чітка біла або вохриста «брова»; спід білуватий, із темно-
бурими рисками, які утворюють смугастість; боки тулуба і покривні 
пера споду крил яскраво-руді; махові і стернові пера бурі; дзьоб 
темно-бурий, основа нижньої щелепи жовта; ноги рудувато-бурі. 
У молодих птахів верх зі світлими рисками; на верхівках верхніх 
покривних пер і другорядних махових великі вохристі плями; низ 
тулуба світло-вохристий, з бурими плямами.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Бореальний вид, що розповсюджений у лісовій зоні Євразії. Напри-
кінці XIX століття траплявся у межах регіону лише під час сезон-
них міграцій. Більш-менш регулярне гніздування відоме з почат-
ку 1960-х років, коли були знайдені перші гнізда у лісостеповій 
зоні на Сумщині та Полтавщині. Зростання чисельності виду 
та просування його далі на південь до Харківщини спостерігалися 
у 1970–1980 роки минулого сторіччя. Зараз гніздиться в суборах 
Зміївського району (околиці Задонецького бору), вільшняках та за-
плавних лісах басейну Сіверського Дінця.

БІЛОБРОВИЙ ДРІЗД
Turdus iliacus Linnaeus, 1766
Белобровик
Клас Птахи — Aves
Ряд Горобцеподібні — Passeriformes
Родина Дроздові — Turdidae

Чисельність
Нечисленний, спорадично розповсюджений гніздовий птах. В опти-
мальних біотопах чисельність становить 1–2 пари/км².

Місця перебування
Рідкісний гніздовий вид вільшняків притерасних знижень, сосново-
дубових лісів, дрібнолистяних куртин. У позагніздовий період 
кочують зграйками разом із чикотнями або омелюхами у заплавах 
річок, інколи у населених пунктах. Взимку трапляються скупчення 
птахів на деревно-чагарникових заростях плодово-ягідних культур.

Особливості біології
На гніздові території птахи прилітають на початку квітня, у роки 
з холодною весною — наприкінці квітня. Гнізда будує на кущах 
чи деревах в основі розходження стовбурів або гілок першого 
порядку на висоті до 1,5 м над землею. В кладці 5 яєць. Має дві 
кладки на сезон; у першій половині липня птахи завершують дру-
гий репродуктивний цикл та розпочинають літньо-осінні кочівлі. 
Живиться комахами, дощовими черв’яками, м’якунами, ягодами 
маслинки, глоду, шипшини тощо.

Основні чинники зниження чисельності
Вид має невелику чисельність, оскільки знаходиться на межі ареалу.

Заходи охорони
Обмеження рекреації в лісових масивах у місцях гніздування виду. 
Збереження ярусності лісу.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Гавриленко, 1929; Рудинський, 1937; Жежерин, 1960, 
1961; Кривицкий и др., 1983; Кныш, 1996; Фесенко, Бокотей, 2002; 
Чаплыгина, 2005; Чаплигіна, Савинська, 2011; Банік М. В. (2012, 
особисті повідомлення).

Автор: А. Б. Чаплигіна
Фото: © І. І. Уколов

http://www.birds-online.ru/gallery/displayimage.php?pos=-4778



360

П
та

хи
 —

 A
ve

s
ХОРДОВІ / Chordata

Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до списків Бернської 
конвенції (Додаток II) та Боннської конвенції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Найбільший з наших дроздів: довжина тіла близько 27 см, маса 
тіла 110–140 г. Верх сірувато-бурий; спід білий, з великими темно-
бурими плямами; покривні пера споду крил білі; махові пера бурі; 
стернові пера бурі, верхівки кількох крайніх стернових пер білі; 
дзьоб бурий, основа нижньої щелепи жовтувата; ноги жовтувато-
бурі. У молодих птахів на верхній частині голови, спині, покрив-
них перах крил, попереку і надхвісті темні плями і світлі риски.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений по всій території Європи, окрім Ісландії, більшої час-
тини Норвегії і найпівнічніших островів Шотландії. Також гніз-
диться на північному заході Африки і в Азії на схід до Алтаю. 
На території Харківської губернії наприкінці XIX століття вид 
вважали пролітним і припускали його гніздування на півночі ре-
гіону. Випадки гніздування дрозда відмічені у 1930-ті роки ХХ 
сторіччя в Чугуївському, Балаклійському і Зміївському районах 
та у 1970–1980 роки у селищах Задонецьке і Коропове у Зміїв-
ському районі та у Студенецькому і Придонецькому лісництвах 
в Ізюмському районі.

ДРІЗД-ОМЕЛЮХ
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758
Деряба
Клас Птахи — Aves
Ряд Горобцеподібні — Passeriformes
Родина Дроздові — Turdidae

Чисельність
Вид взагалі нечисленний в ареалі. В оптимальних біотопах чисель-
ність становить 1–2 пари/ км².

Місця перебування
Рідкісний вид стиглих та перестійних соснових лісів. Оселяється 
в місцях, що межують з відкритими ділянками, поблизу галявин, 
вирубок, на узліссі. Помітний у місцях концентрації ягідників 
та дерев, уражених омелою.

Особливості біології
Нечисленний гніздовий вид середньовікових, стиглих та перестій-
них соснових борів лівобережних терас долини Сіверського Дінця. 
Навесні птахи прилітають на гніздові ділянки наприкінці березня, 
коли можна чути пісні територіальних самців. Повні кладки в гніз-
дах з’являються у третій декаді травня — першій декаді червня, 
що характеризує дрозда-омелюха як птаха північного походження. 
Гнізда розміщує в розгалуженнях дерев на висоті від 2 до 4 метрів. 
Кладка з 4–5 (рідко 6) яєць. Насиджує самиця 13–14 діб. Осінній 
проліт триває з третьої декади вересня, протягом жовтня, інколи — 
на початку листопада. Взимку дрозди-омелюхи трапляються ви-
ключно поодинці, займають індивідуальні території в заплавах 
річок Уди, Харків, Лопань, де в місцях концентрації ягідників 
та дерев, уражених омелою, живляться плодами. Має два гнізду-
вання за сезон. Живляться дрозди безхребетними лісової підстилки 
на галявинах лісу.

Основні чинники зниження чисельності
Вид є вразливим і має незначну чисельність через знаходження 
на межі розповсюдження.

Заходи охорони
Обмеження рекреації в лісових масивах у місцях гніздування виду. 
Збереження ярусності лісу.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Рудинський, 1937; Кривицкий, Ветров, 1996; Фесенко, 
Бокотей, 2002; Чаплигіна, Савинська, 2011; Банік М. В. (2012, 
особисті повідомлення).

Автор: А. Б. Чаплигіна
Фото: © І. І. Уколов

http://www.birds-online.ru/gallery/displayimage.php?pos=-4625
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до списку Бернської 
конвенції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Невеличка синиця (довжина тіла 10–12,5 см, розмах крил 17–20 см) 
із виразним чорно-білим чубом, чорною «С-подібною» смугою, 
що проходить через око і щоку, і чорним ошийником. У забарвленні 
верхньої частини тіла переважають буруваті відтінки. Статевий 
диморфізм не виражений. Добре відрізняється від інших синиць 
за своєю позивкою.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений переважно в Європі, від Піренейського півострова 
до східних схилів Південного Уралу. Пов’язаний, передусім, 
із хвойними лісами зі значною часткою у складі сосни звичайної. 
У Харківській області, через яку проходить південна межа ареалу, 
спостерігається острівний характер поширення.

Чисельність
Гніздова чисельність у придатних біотопах на другій, піщаній 
терасі Сіверського Дінця становить 0,25–0,5 пар/10 га. Дисперс-
ність поширення позначається на тому, що вид часто повністю від-
сутній навіть у придатних для його гніздування лісах.

ЧУБАТА СИНИЦЯ
Parus cristatus Linnaeus, 1758
Хохлатая синица
Клас Птахи — Aves
Ряд Горобцеподібні — Passeriformes
Родина Синицеві — Paridae

Місця перебування
Чубата синиця гніздиться переважно у хвойних, зрідка — у міша-
них лісах природного походження. Ключовою ознакою біотопу 
є наявність місць, що придатні для влаштування гнізд, — трухля-
вих пнів, обламаних гнилих стовбурів тощо. У Харківській області 
гніздиться у старо- і середньовікових борах і суборах, часто непо-
далік від узлісь, старих вирубок, блюдцеподібних понижень, 
що заростають березою, осикою тощо.

Особливості біології
Рідкісний на гніздуванні вид. Чубата синиця — виключно осілий 
птах. Дорослі особини все життя проводять на постійній терито-
рії площею близько 10 га. Моногамний птах, про потомство дба-
ють обидва партнери. Гніздиться в дуплах, які самиця викльовує 
у трухлявій деревині, зазвичай, невисоко над землею. Гнізда вла-
штовує з моху або шерсті, рясно вистилаючи їх пір’ям. Буває одна 
кладка в сезоні; на півдні — дві. У кладці найчастіше 5–7 яєць. 
Повні кладки у Харківській області бувають на початку квітня. На-
сиджування триває 13–17 днів. Пташенята вилітають у віці 19–23 
дні. Виводки тримаються разом протягом місяця після вильоту, 
до кінця червня. Після їх розпадання молоді птахи кочують і невдо-
взі, утворивши пару, приєднуються до неспорідненої пари доро-
слих птахів. Утворюються зграйки, які живуть на постійній тери-
торії протягом холодної пори року. У разі загибелі дорослих птахів 
молоді синиці заміщують їх або навесні знаходять нову територію, 
на якій починають розмножуватися. Живиться дрібними комахами 
і павуками, а також насінням хвойних. Запасає знайдених комах 
і насіння для використання у зимовий період.

Основні чинники зниження чисельності
Суцільні рубки у старовікових соснових насадженнях, прочистки 
із прибиранням трухлявих стовбурів і пнів.

Заходи охорони
Обмеження лісогосподарської діяльності у місцях гніздування.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Бардин, 1987; Cramp, Perrins, 1993; Ветров, 2012; 
Надточій Г. С. (2012, особисте повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © В. Забугін

http://www.rbcu.ru/upload/iblock/289/zbfgkbgs-fmurmy.jpg
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до Додатку II Бернської 
конвенції. 

Морфологічна характеристика 
Довжина тіла близько 12 см, маса тіла — 10–14 г. У дорослого 
самця лоб, тім’я, вуздечка і підборіддя чорні; потилиця і спина 
зеленкувато-оливкові, з темною строкатістю; боки голови, крім по-
кривних пер вух, горло, воло, груди і поперек жовті; боки тулуба 
і черево білі, на боках темні риски; зверху на чорних перах крил 
жовті смуги; центральні стернові пера темно-бурі, інші — жовті, 
з темно-бурою верхівкою; дзьоб сірувато-бурий, загострений; ноги 
бурі. Доросла самиця темніша; лоб і тім’я оливкові, з темними рис-
ками; вуздечка і підборіддя буруваті; горло, воло і груди білуваті. 
Молодий птах схожий на дорослу самицю, але забарвлений тьмя-
ніше. На череві та на спині помітні поздовжні пістрини.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений по всій лісовій області Європи та Азії, перевагу від-
дає хвойним лісам та гористим місцевостям. В Україні гніздиться 
на Поліссі, у Карпатах та Кримських горах; мігрує і зимує на всій 
території. У Харківській області — рідкісний гніздовий та числен-
ний зимуючий перелітний птах.

ЧИЖ
Spinus spinus (Linnaeus, 1758)
Чиж
Клас Птахи — Aves 
Ряд Горобцеподібні — Passeriformes
Родина В’юркові — Fringillidae

Чисельність 
У період гніздування — рідкісний вид. За даними обліків гніздова 
чисельність у придатних біотопах (не повсюдно) — 0,2–1,1 пара/10 га. 

Місця перебування
У Харківській області гніздиться в долинах річок на межі заплав-
ної і першої надзаплавної терас, там, де вільшняки межують із со-
сновими лісами, зрідка також — у хвойних насадженнях у містах.

Особливості біології
У Харківській області та у м. Харкові гнізда влаштовують у густих 
верхніх гілках сосни (4 гнізда) та модрини (2 гнізда) на висоті 
15–20 м над землею. Гніздо у вигляді невеличкої щільної напівкулі, 
добре замасковане зеленим мохом та шматочками лишайників. 
Кладки з 4–5, рідше 6 яєць, з’являються на початку травня. На-
сиджує самиця 13–14 днів. Пташенята залишаються у гнізді 13–15 
днів. Вигодовують пташенят обидва батьки. Протягом року у біль-
шості пар буває дві кладки. Виводки пташенят з перших кладок 
трапляються з початку червня. Друга кладка відбувається, почина-
ючи з середини червня. Після закінчення гніздового періоду збира-
ються у великі зграї і кочують до середини березня. Живляться на-
весні і влітку переважно комахами і ними вигодовують пташенят; 
восени і взимку їдять насіння хвойних дерев, вільхи та берези, 
а також насіння різних бур’янів.

Основні чинники зниження чисельності 
Даних про зниження чисельності в останні роки немає. На чисель-
ність виду можуть негативно впливати рубки лісу у долинах річок.

Заходи охорони
Пасивно охороняється на територіях національних природних пар-
ків «Гомільшанські ліси», «Слобожанський», «Дворічанський». 
Для збереження виду необхідні моніторинг стану відомих і пошук 
нових локальних популяцій, а також заборона суцільних рубок 
на межі заплавної і надзаплавної терас у долинах річок.

Джерела інформації
Бёме, 1954; Степанян, 1990; Бабкін, 1994; Фесенко, Бокотей, 2002; 
Надточий, 2003; Кривицкий, Чаплыгина, 2010; Банік М. В., Дев’ят-
ко Т. М. (2012, особисті повідомлення).

Автор: Г. С. Надточій
Фото: © В. Полєтаєв
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Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до списку Бернської 
конвенції (Додаток III).

Морфологічна характеристика
Великого розміру вівсянка з масивним дзьобом: довжина тіла 
16–19 см, розмах крил 26–32 см. Забарвлення неяскраве — сіро-буре. 
Статевий диморфізм виражений слабко: самиці менші за розмі-
рами від самців. Добре відрізняється від інших вівсянок за піснею, 
звук якої нагадує брязкання низки ключів.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений від Піренейського півострова до Середньої Азії, 
переважно у Середземномор’ї. У другій половині XIX століття 
просянка була звичайним, хоча і нечисленним гніздовим птахом 
у Харківській губернії, проте у 1920-х роках чисельність і область 
її поширення скоротилися. З кінця 1970-х років спостерігалося 
відновлення ареалу. Харківська область знаходиться на периферії 
ареалу виду.

Чисельність
Чисельність суттєво коливається рік від року. Середня гніздова 
чисельність у підніжжя крейдяних схилів корінного берегу річки 
Оскіл становить 0,05–0,07 співаючих самців/10 га. Однак, ймо-
вірно, не більше 15–20 % самців, що зайняли гніздові території, 

ПРОСЯНКА
Emberiza calandra Linnaeus, 1758
Просянка
Клас Птахи — Aves
Ряд Горобцеподібні — Passeriformes
Родина Вівсянкові — Emberizidae

здатні привабити самиць і приступити до розмноження. За останні 
два десятиліття невідомі зустрічі виводків, скупчень або зграй 
у післягніздовий час, а також реєстрації птахів взимку.

Місця перебування
Просянка — типовий вид середземноморського ландшафту: сухих 
хвилястих місцевостей із високим трав’яним покривом і пооди-
нокими деревами. У Харківській області в гніздовий період тра-
пляється біля підніжжя корінних берегів річок, у гирлах великих 
балок, на перелогах і сухих луках в заплавах, зрідка — на водо-
дільних плато біля узбіч доріг, на забур’янених ділянках.

Особливості біології
Більшість птахів зимує в межах гніздового ареалу. В минулому 
просянки прилітали в Харківську область наприкінці березня і у 
квітні. Тепер перші зустрічі співаючих самців припадають пере-
важно на травень і червень. Живиться насінням (протягом всього 
року) і безхребетними (в період гніздування). Просянки утворю-
ють пари, але зв’язок між партнерами дуже слабкий, розповсю-
джена полігінія. Про потомство дбають обидва партнери, проте 
роль самця незначна. Гнізда розташовані на землі або невисоко 
над нею, на кущиках. В деяких популяціях буває одна, в інших — 
дві кладки в сезоні. В кладці найчастіше 4–6 яєць. На північно-
му сході України всі знахідки гнізд із кладками і спостереження 
птахів із гніздовою поведінкою приходилися на останню декаду 
червня — першу декаду липня. Насиджування триває 12–14 днів. 
Пташенята виходять з гнізд іще нездатними літати у віці 9–13 днів 
і набувають самостійності через 1–2 тижні. Міграція на території 
області не виражена.

Основні чинники зниження чисельності
Коливання клімату; зміни сільськогосподарської практики, що впли-
вають на якість придатних для виду біотопів.

Заходи охорони
Недопущення змін землекористування в місцях ймовірного гнізду-
вання виду.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Аверин, 1924; Cramp, Perrins, 1994; Кривицкий, 1998; 
Баник, Вергелес, 2000; Гудина, 2000; Тараненко, 2000; Кныш, Ста-
тива, 2012; Надточій Г. С. (2012, особисте повідомлення).

Автор: М. В. Банік
Фото: © C. Шкарупо

http://www.rbcu.ru/birdclass/list.php?id=2&SECTION_ID=1705 
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БІЛИЙ ЗАЄЦЬ
Lepus timidus (Linnaeus, 1758)
Заяц-беляк
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Зайцеподібні — Leporiformes
Родина Зайцеві — Leporidae

Природоохоронний статус
Зниклий. Занесений до Червоної книги України (рідкісний) та списку 
Бернської конвенції (Додаток III).

Морфологічна характеристика
Найбільш великі біляки живуть у тундрі Західного Сибіру, де до-
вжина їхнього тіла досягає 70 см, маса 5,5 кг. Найдрібніша раса 
біляків населяє тайгу Якутії (маса 2,5–3 кг). Вуха не дуже довгі 
і прикладені вперед лише сягають кінця носа, або злегка видаються 
за нього. Хвіст відносно короткий і округлої форми. Лапи порівня-
но широкі, ступні покриті густою щіткою волосся. Хвіст суцільно 
білий, або з невеликою домішкою темного волосся зверху. Влітку 
колір хутра на спині коричнево-бурий з чорнуватими брижами, 
боки світліші, а черево біле. У літньому вбранні заєць білий дуже 
схожий на зайця-русака, але від останнього відрізняється білими 
короткими задніми лапками та вухами. Взимку хутро у біляка 
чисто-біле і тільки кінчики вух у нього чорні. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал охоплює Євразію та Північну Америку. В Україні тра-
пляється в лісовій і зрідка на півночі лісостепової зони. В Харків-
ській області у ХIХ столітті траплявся навіть частіше, ніж русак, 
але наприкінці століття чисельність значно знизилась. На початку 

ХХ століття ще траплявся в регіоні; пізніше став рідкісним звіром 
на теренах всієї України. Сучасних достовірних даних про цей 
вид у Харківській області немає, хоча за даними мисливців, тра-
пляються зайці, дуже подібні до біляків.

Чисельність
Невідома.

Місця перебування
Ліси з густим підростом і чагарники в заплавах річок, трапляється 
у сільськогосподарських угіддях.

Особливості біології
Постійних укриттів не має, взимку для відпочинку влаштовує схо-
ванки у снігу. Живиться трав`янистими та деревно-чагарниковими 
(кора, молоді пагони, бруньки) рослинами. Взимку трав’яниста 
рослинність стає для біляка недоступною. Основною їжею в цей 
час є дрібні гілки і кора різноманітних дерев і чагарників. Особли-
во охоче біляк поїдає вербу, осику, березу, на півдні — ліщину. На-
весні, зайці концентруються там, де з’являється молода трава. По-
чаток гону в лютому-березні, вагітність триває біля 50 днів. Самиця 
1–3 рази на рік народжує по 3–6 зрячих, вкритих пухом і здатних 
відразу самостійно пересуватися малят. Линяє двічі на рік.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація біотопів у межах ареалу; нелегальний відстріл.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де трапляється 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів.

Джерела інформації
Сомов, 1897; Аверин, 1915; Мигулин, 1917; Мигулін, 1938; Зоря, 
2005; Гаврись, 2009. 

Автор: В. А. Токарський 
Фото: http://www.kartinki24.ru/kartinki/zaycy/4690.html
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КРАПЧАСТИЙ ХОВРАХ
Spermophilus suslicus (Güldenstädt, 1770)
Крапчатый суслик
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Гризуни — Rodentia
Родина Вивіркові — Sciuridae

Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу. Занесений до Червоної книги Украї-
ни (зникаючий), Червоної книги МСОП (NT); Європейського чер-
воного списку (NT) та списку Бернської конвенції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Один з дрібних представників роду: довжина тіла 19–26 см, хвоста — 
3,4–5,5 см, маса до 300 г. Тіло довгасте, ноги короткі, підошви 
задніх ніг вкриті волоссям. Забарвлення спини і боків сірувато-
буре з білуватими плямами, що переходять в світлу строкатість 
на верхньому боці шиї та потилиці. Черевна сторона тіла взагалі 
світла — від світло-сірого до вохристо-жовтого; горло та голо-
ва знизу білі; вібріси чорні, довжиною до 30 мм. Очі облямовані 
світлою смужкою хутра. Ховрахи з Волгоградської, Тамбовської, 
Саратовської, Пензенської, Воронезької областей Росії та Луган-
ської області України мають диплоїдну кількість хромосом 2n=34. 
В південно-західній частині ареалу (в Миколаївській, Одеській об-
ластях України та в Молдові) вона становить 2n=36. Деякі автори 
вважають, що крапчастих ховрахів різно-хромосомних форм треба 
вважати двома самостійними видами-двійниками.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у центральній та західній частині Руської рівнини, 

на схід — до правого берега Волги, на Лівобережній Україні дохо-
дить на південь до Дніпропетровська. У Харківській області про-
ходить західна межа ареалу виду. 

Чисельність
Нечисленний вид. В Україні чисельність виду останніми роками 
впала в тисячі разів. На початок ХХІ століття в України залиши-
лося не більше тисячі дорослих особин і декілька колоній. Чисель-
ність у Харківській області наразі невизначена.

Місця перебування
Найчастіше колонії розташовані на нерозораних піднесених міс-
цях, узбіччях доріг, вигонах. Крапчастий ховрах досить успішно 
опановує сільськогосподарські угіддя.

Особливості біології
Звірки активні в денний час. Живуть поодинці; тільки в період гону 
в одній норі може знаходиться 2–3 особини. На індивідуальній 
ділянці кілька нір: тимчасові, що мають глибину до 50 см (вико-
ристовуються як укриття під час живлення); постійні, що влашто-
вуються перед заляганням у сплячку, глибиною 1,5–2 м. У трав-
ні — на початку червня народжуються 2–7 дитинчат. Зростає 
молодняк дуже швидко, у місячному віці виходить на поверхню 
і розселяється по вільних норах. Живиться зеленими частинами 
трав’янистої рослинності, насінням, цибулинами і кореневищами, 
зрідка поїдає комах. Може завдавати певної шкоди сільгоспкульту-
рам, якщо поряд із колонією розташовані поля зернових, бобових, 
тощо. З диких трав віддає перевагу конюшині.

Основні чинники зниження чисельності
Цілеспрямоване винищення отрутою, що проводилось приблизно 
до кінця 70-х років ХХ століття, деградація природних біотопів, 
розорення цілинних ділянок. 

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де трапляється 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів.

Джерела інформації
Лисецкий, 1971; Лобков, 1999; Загороднюк та ін., 2008; Кораблев и др., 
1999; Межжерін, 2009.

Автор: В. А. Токарський 
Фото: © В. О. Лобков 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spermophilus_suslicus-small.JPG
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МАЛИЙ ХОВРАХ
Spermophilus pygmaeus (Pallas, 1778)
Малый суслик
Клас Ссавці — Mammalia 
Ряд Гризуни — Rodentia
Родина Вивіркові — Sciuridae

Природоохоронний статус
Рідкісний вид на межі ареалу.

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 12–20 см, хвоста 4–5 см, вага до 460 г. Довжина хвос-
та складає лише 16–20 % довжини тіла. Спина землисто-сіра 
з неясними крапками, на голові жовто-коричнева шапочка. Черевце 
сірувате, горло білясте. Боки і область кінцівок тьмяно-сірі з до-
мішкою жовтого. Верх голови часто помітно темніший за спину, 
більш вохристого тону. Плями на щоках виражені слабо. Підошви 
задніх лап голі. Один з найдрібніших видів ховрахів. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у рівнинних і нізькогірських степах та напівпустелях 
Придніпров’я, Передкавказзя, Нижнього Поволжя, на схід до пус-
телі Бетпак-дала. По головному руслу Дніпра проходить західна 
межа поширення виду.

Чисельність
Малочисельний. Наприкінці ХХ — початку ХХІ століть чисель-
ність виду різко зменшилася.

Місця перебування
Ховрахи в недалекому минулому належали до найпомітніших 

і численних мешканців степів. Траплялися вони також на низько-
травних луках, в безлісих горах, по околицях полів. Віддають 
перевагу місцям з рідкою травою, де їм легко вчасно помітити 
небезпеку. Живуть зазвичай групами, але кожен звір має окрему 
нору і власну територію.

Особливості біології
Як і всі ховрахи, залягають у зимову сплячку. Активні вдень. Нори 
мають порівняно просту будову, але досить глибокі — до 2–3 м при 
довжині ходу 3–8 м. Основні складові нори — це похилий хід 
з викидом землі, коротка горизонтальна частина з гніздовою каме-
рою і віднорками, що закінчуються сліпо. Від гніздової камери, 
в якій звір зимує, піднімається вертикальна «вентиляційна шахта», 
яка трохи не доходить до поверхні і яку він викопує з середини. 
Весною звір полишає нору через цей вертикальний хід. В спляч-
ку впадає в кінці червня і знов з’являється лише в кінці березня. 
Сплячий ховрах не може швидко прокинутися і абсолютно безза-
хисний перед ворогами, навіть перед дрібними гризунами. Захи-
щає його лише земляна корка, якою забитий вхід в нору. Розмножу-
ються тільки раз на рік, паруючись відразу після виходу зі сплячки. 
У виводку зазвичай 7–9 дитинчат, які народжуються в травні. Вони 
будують власні нори в тому ж році, але статевозрілими стають на-
ступної весни, а у крупних видів — лише через півтора роки.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація біотопів у межах ареалу, ненавмисне отруєння як на-
слідок застосування отруєних принад для мишоподібних гризунів.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де знайдений 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів.
 

Джерела інформації
Лисецкий, 1971; Загороднюк та ін., 2008; Межжерін, 2009.

Автор: В. А. Токарський 
Фото: © В. І. Ловчиновський
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БАБАК 
Marmota bobak Müller, 1776
Степной сурок / байбак
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Гризуни — Rodentia
Родина Вивіркові — Sciuridae

Природоохоронний статус
Вразливий.

Морфологічна характеристика
Маса тіла самців може сягати 8,5 кг при загальній довжині тіла 
63 см, самиць — 7,5 кг при загальній довжині тіла 56 см. На пере-
дніх кінцівках чотири пальці; на задніх — п’ять. Хвіст короткий, 
пухнастий. Має яскраве солом’яно-жовте забарвлення хутра, 
що сполучається із темно-сірими, майже чорними ділянками хутра 
на голові та іржаво-коричневими ділянками спини. Відомі значні 
варіації забарвлення, що пов’язане із наявністю трьох різних піг-
ментів, нерівномірно розподілених у волосі тварини. Відмічалися 
бабаки-меланісти (чорного забарвлення) та особини із сизим 
забарвленням. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у степовій і лісостепвій зонах Євразії, де зустрічається 
окремими колоніямиї та групами колоній. На схід поширений 
до Іртишу та північних районів Казахстану. В Україні наприкінці 
ХХ століття збереглися окремі поселення у Луганській, Донецькій 
та Харківській областях. У 60-х роках ХХ століття бабаки почали 
розселятися. У Харківській області природні поселення бабака 
існують у Дворічанському, Куп’янському, Шевченківському, Вов-

чанському, Печенізькому й Чугуївському районах. Реінтродукова-
ний майже у всіх інших районах області.

Чисельність
Наприкінці ХХ — початку ХХІ століть відбулось різке (майже 
удвічі) падіння чисельності. Сучасна популяція нараховує 27,7 ти-
сяч особин.

Місця перебування
Степові ділянки — за умови існування повноцінного степового 
комплексу тваринного населення, що включає великих ратичних 
та хижаків. У степах, де рослинність не зріджується випасом, існу-
вання сталих поселень виду неможливе. В Україні живе винятково 
в антропогенно зміненому степовому ландшафті на деградованих 
пасовищах.

Особливості біології
Живе родинами, що об’єднуються у колонії. Нори двох типів: по-
стійні (гніздові) і тимчасові (захисні або кормові). Гніздова камера 
постійної нори розташовується на глибині до 4–4,5 м, а довжина 
ходів сягає 25–60 м. Бабаки прокидаються на початку березня, а в 
першій половині квітня народжуються малята. Самиця приносить 
2–8 малят раз на 2–3 роки, що пов’язано із великим фізіологічним 
навантаженням та нестачею корму у короткий вегетаційний період. 
Статевозрілими стають на 2–3 рік життя. Живляться трав’янистою 
рослинністю — кореневищами і цибулинами рослин, паростками 
злаків і різнотрав’я. Вживають певні види рослин, та окремі їх час-
тини, що перебувають на ранніх стадіях вегетації. За день бабак 
з’їдає до 1,5 кг. За весну і літо має накопичити достатні жирові за-
паси для сплячки, що триває з вересня по березень. 

Основні чинники зниження чисельності
Припинення випасу великої рогатої худоби в степових балках, засто-
сування дератизаційних препаратів, неконтрольоване полювання.

Заходи охорони
Контроль заборони полювання; підтримка оптимального пасовищ-
ного режиму у місцях існування поселень бабака; на територіях 
природних резерватів — організація природного пасовищного на-
вантаження (кінський випас, тощо). Заборона застосування дера-
тизаційних засобів на природних степових ділянках.

Джерела інформації
Токарский, Ронкин, Савченко, 2011.

Автор: В. А. Токарський
Фото: © В. А. Токарський
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ТЕМНА МИШІВКА 
Sicista severtzovi (Ognev, 1935)
Тёмная мышовка 
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Гризуни — Rodentia 
Родина Мишівкові — Sminthidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (вразливий).

Морфологічна характеристика
Для зовнішнього вигляду мишівки характерна темна смуга уздовж 
хребта. Довжина тіла до 90 мм, хвоста 68–80 мм, ступні 13–16 мм. 
Маса 9–11 г. Довжина хвоста, як правило, на третину перевищує 
довжину тіла. Зубів 20; зубна формула: різці 1/1, ікла 0/0, корінні 4/4. 
Забарвлення хутра на спині жовтувато-коричневе, груди і черев-
це білуваті з жовтим відтінком. Головна відмінність мишівок від 
мишей полягає у кількості верхніх корінних зубів: з кожного боку 
верхньої щелепи їх по 4, а у мишей по 3.

Ареал виду та його поширення у регіоні 
Ендемік Середньоруської височини. Трапляється у степовій зоні 
від Дніпра до Дону. У Харківській області за період регулярних ло-
вів гризунів, починаючи з 1954 року, мишівка потрапила в пастку 
тільки один раз у 1982 році.

Чисельність
Низька.

Місця перебування
Цілинні ділянки різнотравно-типчаково-ковилових та лучних степів. 

Трапляється у заростях степових чагарників, по узліссях байрач-
них лісів. 

Особливості біології
Зимосплячий вид. Тримається вологих улоговин, чагарникових 
заростей по берегах озер, трапляється у березових гаях і по узліссях 
соснових борів та в степу. Живиться комахами, насінням рослин. 
У гнилій деревині, зазвичай під самою корою, мишівка прогризає 
ходи діаметром 2 см і загальною довжиною до 10 м. У цю систему 
ходів ззовні веде тільки один отвір, прикритий шматком кори. Рід-
ше риє прості і короткі норки в ґрунті. Добре лазить по стеблах 
рослин, користуючись при цьому чіпким хвостом. Активна в сутін-
ки і вночі, але в другій половині літа і на початку осені нерідко 
зустрічається і вдень. До осені мишівки накопичують жирові за-
паси і на зиму впадають у сплячку, що триває 6–8 місяців.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація біотопів у межах ареалу, ненавмисне отруєння як на-
слідок застосування отруєних принад для мишоподібних гризунів.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де знайдений 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів.

Джерела інформації
Попов, 1939; Громов и др., 1995; Загороднюк, Кондратенко, 2000; 
Загороднюк, Кондратенко, 2009.

Автор: В. А. Токарський, О. В. Зоря 
Фото: © О. І. Зіненко
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ВЕЛИКИЙ ТУШКАН
Allactaga major (Kerr, 1792)
Большой тушканчик
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Гризуни — Rodentia 
Родина Тушканові — Allactagidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений Червоної книги України (рідкісний) та Євро-
пейського червоного списку (NТ).

Морфологічна характеристика
Найбільший серед тушканів: тіло порівняно коротке — 18,7–26 см 
завдовжки, хвіст довжиною 25–30,5 см — у 1,3 рази довший 
за тулуб; маса тіла більше 300 г. Голова округла з добре вираженим 
шийним перехопленням. Забарвлення верху спини ніжно-вохрис-
того кольору варіює від бурого або буро-сірого до блідо-піщаного. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
Великий тушкан поширений від лісостепу до напівпустель та пів-
нічної частини пустельної зони в Східній Європі, Казахстані і на 
півдні Західного Сибіру. Відмічений на північному березі Чорного 
моря. В Харківській області трапляється в степових районах.

Чисельність
Дуже низька. Відомі поодинокі зустрічі. Чисельність зазнає зна-
чних коливань.

Місця перебування
Оселяється в пустельних, напівпустельних і степових ландшаф-
тах, на випасах, по узбіччям доріг.

Особливості біології
Поза сезоном розмноження веде усамітнений спосіб життя. Актив-
ний виключно в сутінках та вночі. Риє складні постійні — літні 
та зимівельні, та прості тимчасові нори. Зимові нори глибші — до 
1,5–2,5 м, з двома гніздовими камерами на різній глибині. Нора 
розміром 6х9 см та довжиною до 6 м відрізняється від інших нір гри-
зунів наявністю перед входом канавки. Хід в нору, як правило, за-
битий землею. Від горизонтального ходу посередині круто вниз 
відходить похилий хід, який веде до камери на глибині 40–110 см. 
Гніздо в камері будується з сухої трави, моху, шерсті, пуху і пір’я. 
Живляться надземними та підземними частинами трав’янистих 
рослин, дрібними комахами та личинками, легко переходячи з од-
ного типу корму на інший, залежно від його доступності і пори 
року. На сільськогосподарських землях нерідко збирає посіяне на-
сіння кавунів і динь, живиться також зернами культурних злаків, 
насінням соняшника, горохом, але шкоди завдає незначної. Вихо-
дить зі сплячки в середині березня — квітні. Для виду характерний 
один сильно розтягнутий період розмноження, пік якого припадає 
на квітень-червень. Буває до двох виводків на рік, по 3–6 малят, 
яки живуть з самицею до 1,5 місяців. Статевої зрілості набувають 
на другому році життя.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація біотопів у межах ареалу, ненавмисне отруєння як на-
слідок застосування отруєних принад для мишоподібних гризунів.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де найдений вид; 
запобігання руйнуванню та трансформації степових біотопів.

Джерела інформації
Волох, 2009.

Автор: В. А. Токарський 
Фото: © В. І. Савельєв 

http://www.zoo-ekzo.ru/sites/default/files/styles/large/public/
allactaga_major.jpg
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СІРИЙ ХОМ’ЯЧОК
Cricetulus migratorius (Pallas, 1773)
Серый хомячок
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Гризуни — Rodentia
Родина Хом’якові — Cricetidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (недостатньо 
відомий).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла до 12,3 см, хвоста — до 3,7 см. Особини темного 
кольору населяють зону чорноземних степів, звірки з буровато-сірим 
забарвленням зустрічаються в зоні сухих степів, в напівпустелі 
мешкають хом’ячки більш світлого піщано-сірого забарвлення 
з рудуватими відтінками.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал простягається від Південної Європи (Греції) до Алтаю. 
Охоплює Малу та Передню Азію, Західну Монголію, Північно-
Західний та Центральний Китай. В Україні вид поширений з півдня 
до Чернівців, Житомира, Києва, Чернігова. В Харківській області 
трапляється у степовій частині.

Чисельність
Малочисельний.

Місця перебування
Трапляється на степових ділянках, серед полів, в горах, у поселен-
нях людей. 

Особливості біології
Веде переважно усамітнений, присмерковий та нічний спосіб жит-
тя. Взимку активність знижена, але в справжню сплячку не впадає. 
Самостійно вириті глибокі нори мають просту будову частіше 
з двома, рідше — з трьома входами і однією камерою; для зберіган-
ня запасів використовуються «сліпі» віднорки. Охоче поселяється 
в кинутих норах інших гризунів. Трапляється в людських садибах. 
З осені разом з мишами і норицями трапляється в скиртах. Жи-
виться головним чином насінням дикорослих і культурних рос-
лин; поїдає м’якунів, комах та їх личинки. На зиму робить великі 
запаси з насіння. У норах знаходили запаси зерен хлібних злаків, 
гречки, гороху, насіння гарбуза, кавуна і соняшнику, а також кіс-
точки вишні і сливи. З диких рослин найбільше кормове значення 
мають буркун, берізка, пирій та інші злаки; вага запасів до 800 г; 
колюче насіння не запасає. Самиці, що розмножуються, роблять 
невеликі (до 200 г) літні запаси. У сприятливих умовах розмно-
ження не припиняється впродовж усього теплого періоду року, а в 
скиртах і будівлях і взимку знаходили вагітних самиць. Приносить 
2–3 виводки. Число дитинчат 3–10. Молоді дитинчати перших 
виводків розмножуються в тому ж році.

Основні чинники зниження чисельності 
Трансформація біотопів у межах ареалу, ненавмисне отруєння як на-
слідок застосування отруєних принад для мишоподібних гризунів.

Заходи охорони 
Надання природоохоронного статусу територіям, де знайдений 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів.

Джерела інформації
Громов, Ербаева, 1995; Зоря, 2005; Межжерін, 2009.

Автор: В. А. Токарський 
Фото: © В. А. Токарський
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ЗВИЧАЙНИЙ ХОМ’ЯК
Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758)
Обыкновенный хомяк
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Гризуни — Rodentia
Родина Хом’якові — Cricetidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (неоцінений) 
та списку Бернської конвенції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла складає 27–34 см, хвіст короткий — 3,5–5,8 см, вуха 
короткі. Забарвлення яскраве. На голові є дві світлі плями.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Степові та лісостепові області Європи, Західного Сибіру, Ка-
захстану. Північна межа розповсюдження проходить від Полісся 
до міст Рівне, Смоленськ, Ярославль, Перм. Трапляється в долині 
Волги; на сході поширений до Єнісею. В Криму чисельний. В Хар-
ківській області поселення зафіксовані у Великобурлуцькому ра-
йоні, де спорадично трапляється на полях і у балках поблизу полів. 
Також зафіксований: влітку 1982 у Зачепилівському районі, у 1985 
році на полях Чугуївського району, та влітку 1991 року у степовій 
балці у Сахновщинському районі.

Чисельність
В недалекому минулому звичайний. Зараз рідкісний.

Місця перебування
Найбільш чисельний в лісостепу і степу. Поселяється в лісосмугах, 

садах, на городах і, навіть, в житлових будівлях, де живе по сусід-
ству зі щурами.

Особливості біології
Як і всі представники роду, веде усамітнений спосіб життя. Актив-
ний вночі і у сутінках, але трапляється на поверхні і вдень. Впа-
дає у неглибоку сплячку. Риє глибокі і складні нори, особливо для 
сплячки, що розташовані поодиноко або невеликими групами. Іно-
ді займає нори ховрахів. Постійна нора має не менше 2, нерідко 
і до 10 виходів. Окрім житлових камер, є «комори» для запасів. 
Всеїдний, проте велику частину року в їжі переважають рослинні 
корми. До осені повністю переходить на живлення насінням і буль-
бами, які запасає в значній кількості, до 10–16 кг. В запасах зна-
ходили відбірне вилущене зерно, горох, просо, гречку, люпин, ку-
курудзу, картоплю. Насіння приносить в защічних мішках, в яких 
вміщується до 46 г пшениці або до 70 горошин. У «коморах» різні 
сорти насіння складає окремо. Розмножується з квітня по серпень, 
1–2 рази на рік —  у квітні і липні. Має високий репродуктивний 
потенціал. У посліді до 20, в середньому 10 дитинчат (кількість 
ембріонів до 25). Самиці першого посліду здатні до розмножен-
ня в 3–4-місячному віці. Здатний до розселення на значні відстані; 
може під час переселення перепливати широкі річки.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація біотопів у межах ареалу, ненавмисне отруєння 
як наслідок застосування отруєних принад для мишоподібних гри-
зунів.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де знайдений 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів.

Джерела інформації
Громов и др., 1995; Зоря, 2005; Межжерін, 2009.

Автор: В. А. Токарський 
Фото: © Miloš Anděra 

http://www.naturfoto.cz/krecek-polni-fotografie-16410.html
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СТЕПОВА СТРОКАТКА
Lagurus lagurus (Pallas, 1773)
Степная пеструшка
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Гризуни — Rodentia 
Родина Хом’якові — Cricetidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (зникаючий).

Морфологічна характеристика
Невеликий гризун з дещо витягнутим тілом і коротким хвостом: 
довжина тіла 80–120, довжина хвоста 15–19, довжина задньої 
ступні 17–20 мм, вага 25–35 г. Очі і вуха невеликі; підошви вкриті 
шерстю; на пальцях добре видно горбки. Забарвлення тіла досить 
однотонне: від темного або буро-сірого до світлого і сірувато-
палевого; поступово переходить в дещо світліше забарвлення бо-
ків і черевця; по хребту від носа до хвоста проходить чорна смуга.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений в південних лісостепах, степах і північних напівпусте-
лях Євразії — від Придніпров’я до Єнісею, Тянь-Шаню, Західної 
Монголії та Китаю. В Україні поширений на схід від Дніпра в межах 
степової та лісостепової зон. Сучасний ареал інтенсивно скоро-
чується. В Харківській області найчастіше трапляється в сільгосп-
угіддях Ізюмського, Вовчанського, Лозівського, Балаклійського, 
Чугуївського, Золочівського, Великобурлуцького, Харківського, 
Дергачівського, Кегічівського і Шевченківського районів.

Чисельність
Нечисленний, трапляється рідко і спорадично,

Місця перебування
Живе в степах; по вигонах і перелогах проникає в лісостеп, а по 
берегах озер і річок — в напівпустелю. Різнотравних степів і ча-
гарників уникає; численний у злаково-різнотравних, ковилово-
типчакових і білополинних степах. Охоче селиться на перелогах, 
вигонах, по узбіччях доріг і залізничних насипах. У кам’янистому 
високогірному степу трапляється до висоти 2800 м над рівнем моря 
(центральний і східний Тянь-Шань). У посушливі роки часто йде 
на знижені ділянки рельєфу, у річкові долини й озерні улоговини.

Особливості біології
Веде напівпідземний спосіб життя і на поверхню виходить лише 
ненадовго, зазвичай у сутінках або вночі. Риє досить складні нори 
глибиною 30–90 см з 2–3, рідше 4–5 входами, і гніздовою камерою 
на глибині 25–30 см. Використовує також нори інших гризунів — 
ховрахів, піщанок та глибокі тріщини в ґрунті. Мережа доріжок 
сполучає основну нору з декількома тимчасовими. У такій норі на-
весні поселяється пара звіряток, а восени буває вже до 20 молодих. 
У сприятливі роки розмножується до 6 разів, по 5–6 дитинчат 
за раз. Новонароджена строкатка важить близько 1 г. Розмножу-
ється з березня-квітня по жовтень; у теплі зими на сході ареалу 
відомі випадки підсніжного розмноження. Живуть в норах парами. 
Самиці, що вигодовують малят, часто селяться в одному гнізді. Очі 
у дитинчат розплющуються на 11–12 день, на 18–21 день вони ста-
ють самостійні і здатні розмножуватися вже у віці 35–45 днів.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація біотопів у межах ареалу, ненавмисне отруєння як на-
слідок застосування отруєних принад для мишоподібних гризунів.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де знайдений 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів.

 

Джерела інформації
Загороднюк, Кондратенко, 2009.

Автор: О. В. Зоря, В. А. Токарський
Фото: © Н. Усик

http://img-fotki.yandex.ru/get/3809/usikn.44/0_4c436_e0c58a0_-1-orig
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МАЛА МІДИЦЯ
Sorex minutus (Linnaeus, 1766)
Малая бурозубка / землеройка-малютка
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Комахоїдні — Insectivora
Родина Мідицеві — Soricidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений списку Бернської конвенції (Додаток III).

Морфологічна характеристика
Дрібна, порівняно довгохвоста мідиця: довжина тіла 40–59 мм, 
хвіст сягає 50–70 % довжини тіла, вага 3–5 г. Хоботок дуже витяг-
нутий, гостренький. Забарвлення спини буро-сіре, рудувато-каво-
ве, черевна сторона сірувато-біла, іноді жовтувато-палева. Зимове 
хутро значно темніше, із розвиненими коричнево-кавовими відтін-
ками. Від крихітної мідиці відрізняється гостреньким хоботком, 
більш довгим хвостом і більшими розмірами тіла, хоча ці ознаки 
ненадійні. Від решти видів відрізняється тільки дрібними роз-
мірами.

Ареал виду та його поширення в регіоні
Ареал охоплює Європу, європейську частину Росії, західний і пів-
денний Сибір, Киргизію. На Кавказі мешкає близький вид — 
кавказька мала мідиця (Sorex volnuchini), на Далекому Сході — 
далекосхідна мідиця (Sorex gracillimus). Ще недавно ці види 
об’єднували із малою мідицею, тоді їх ареали включали в ареал 
цього виду. 

Чисельність
У Харківській області трапляється у невеликій кількості.

Місця перебування
Мешканець різноманітних ландшафтів. Віддає перевагу сирим, 
але не заболоченим і не сильно затіненим ділянкам мішаних лісо-
вих насаджень, частіше трапляється у захаращених лісах, у місцях 
з різноманітним трав’янистим покривом. Уникає ділянок із сильно 
задернованим ґрунтом і відкритих сухих місць.

Особливості біології
Живиться дрібними комахами, багатоніжками, павуками та черв’я-
ками. З комах охоче поїдає гнойовиків, хрущів, жужелиць, листо-
їдів. Полює переважно на поверхні ґрунту, тому серед об’єктів 
живлення відсутні личинки комах і дощові черв’яки. Активний 
цілодобово. Для притулку використовує різні природні укриття 
(порожнечі під корінням дерев і пнів, купи хмизу), в яких робить 
з сухих рослин пухке кулясте гніздо. Період розмноження з травня 
по вересень, самиця приносить один-два приплоди, у виводку від 
чотирьох до дванадцяти, частіше шість–вісім дитинчат.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація біотопів у межах ареалу.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, для комплексної 
охорони дрібних комахоїдних; запобігання руйнуванню та транс-
формації біотопів.

Джерела інформації
Громов и др., 1963; Зоря, 2005; Наглов и др., 2006.

Автор: В. А. Токарський
Фото: © І. В. Дикий
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МАЛА РЯСОНІЖКА 
Neomys anomalus (Cabrera, 1907)
Малая кутора 
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Комахоїдні — Insectivora
Родина Мідицеві — Soricidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений Червоної книги України (рідкісний) та списку 
Бернської конвенції (Додаток III).

Морфологічна характеристика
Трохи більша за малу мідицю: довжина тіла 7–8 см, довжина хвоста 
близько 5 см, маса до 12 г. Носова частина витягнута, конусоподібна, 
з тупим рухливим хоботком. Мозкова частина роздута і округла. 
Тулуб відносно товстий, приземкуватий. Очі великі і добре по-
мітні, оточені коротким волоссям, за очима є світла пляма. Вушна 
раковина майже не виступає з волосяного покриву. Хутро густе, ко-
ротке, бархатисте. Забарвлення верхньої сторони тіла чорно-буре 
або коричнево-буре. Нижня сторона тіла сіра, сіро-бура, сіро-біла. 
Хвіст сплюснутий з характерним білим кілем, зверху забарвлений 
у бурий колір, знизу білуватий або сіро-білий, рідше майже одно-
колірний. 

Ареал виду та його поширення в регіоні
Поширена на території Європи — Іспанії, Франції, Швейцарії, 
Югославії, Греції, Угорщини, Молдови, Польщі, Росії, України, 
Білорусії, ймовірно, Чехії та Словаччині. Також трапляється 
на території держав Малої Азії. Для Харківської області у мину-
лому не згадується. Перша знахідка виду зроблена в жовтні 2005 
року біля с. Верхній Салтів у Вовчанському районі.

Чисельність
Відома єдина знахідка в області.

Місця перебування
Мешкає в заплавах річок, по багнистих берегах ставків, канав і ін-
ших водойм, трапляється у вільхових лісах. Гнізда влаштовує під 
землею, або на поверхні в густих заростях трави, в коренях дерев, 
або в щілинах між камінням.

Особливості біології
Корм добуває у воді, але з’їдає його завжди на суходолі. Живиться 
в основному безхребетними тваринами — різноманітними дріб-
ними комахами та їх личинками (комарі, мухи, коники, тощо), 
черв’яками, молюсками, риб’ячою ікрою і мальками. Відомо, 
що статеве дозрівання настає в рік народження. Самиця народжує 
сліпих і голих безпорадних дитинчат, які швидко ростуть.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація біотопів у межах ареалу.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де знайдений 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів.

Джерела інформації
Громов и др., 1963; Мишта, 2009.

Автори: В. А. Токарський, О. В. Зоря 
Фото: © David Perez

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neomys_anomalus_01_by-dpc.jpg
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БІЛОЧЕРЕВА БІЛОЗУБКА
Crocidura leucodon (Hermann, 1780)
Белобрюхая землеройка
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Комахоїдні — Insectivora
Родина Мідицеві — Sorscidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (недостатньо 
відомий) та списку Бернської конвенції (Додаток III). 

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 5,5–7,3 см, довжина хвоста 2,7–4 см. Забарвлення 
верху буре, спід чисто-білий, різко відмежований від боків. Хвіст 
знизу світліший, ніж зверху. Хвіст покритий рівним хутром, з яко-
го виступають окремі подовжені волоски. Зуби білі, вуха помітно 
виступають із хутра. Забарвлення досить мінливе.

Ареал виду та його поширення в регіоні
Область поширення виду охоплює Центральну і Південно-Східну 
Європу, а також південно-західну Азію. У Харківської області зга-
дується з середини XIX століття. У червні 1968 року була спіймана 
вагітна самиця біля с. Кам’янка у Дворічанському районі. Нами від-
мічена лише у пелетках сов — 2 черепи у Борівському районі на 
лівому березі Червонооскільського водосховища.

Чисельність
Відомі окремі знахідки у степовій частині області.

Місця перебування
Білочерева білозубка населяє вільні від лісу простори — парові 
поля, занедбані пасовища, узбіччя доріг і сади. В певні сезони 

тварини переходять на територію більш багату на їжу. Вид тісно 
прив’язаний до людських поселень, особливо в зимовий час.

Особливості біології
Живиться комахами та їх личинками, ловить також сінокосців, 
павуків, равликів. Розмноження відбувається, ймовірно, з квітня 
по вересень. Народжує від 3 до 10 дитинчат вагою один грам. Очі 
відкривають у віці 7–13 днів; через 40 днів стають самостійними. 
Молоді утворюють типові для багатьох білозубок «каравани». 
Дитинчата хапаються зубами за основу хвоста дорослої твари-
ни, що йде попереду. 

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація біотопів у межах ареалу.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де знайдений 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів.

Джерела інформації
Чернай, 1853; Сомов, 1897; Силантьев, 1898; Аверин, 1915; Ми-
гулин, 1927; Stresemann, 1995; Mitchell-Jones, 1999; Наглов В. А. 
(1982, особисте повідомлення).

Автори: В. А. Токарський, О. В. Зоря 
Фото: © Tamaś Cserkész 
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НІЧНИЦЯ БРАНДТА
Myotis brandtii (Eversmann, 1845)
Ночница Брандта
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Рукокрилі — Chiroptera
Родина Лиликові — Vserpertilionidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (рідкісний), 
списків Бернської конвенції (Додаток II) та Боннської конвенції 
(Додаток II, список EUROBATS).

Морфологічна характеристика
Один із найдрібніших видів нічниць: довжина тіла до 5 см, довжи-
на хвоста до 4,4 см, довжина передпліччя до 3,8 см, маса до 10,5 г. 
Тонке, напівпрозоре вухо, будучи притиснутим до голови, виступає 
за кінчик носа на 1–3 мм. Козелок з тупою вершиною і опуклим 
заднім краєм. Літальна перетинка приростає до основи пальців. 
Зубів 38; зубна формула: різці 2/3, ікла 1/1, передкорінні 3/3, корінні 
3/3. Забарвлення від темно-каштанового до чорного кольору.

Ареал виду та його поширення в регіоні
Охоплює смугу бореальних і листяних лісів Центральної, Північ-
но-Західної і Північної Європи, Урал, південь Сибіру та Далекого 
Сходу, Північну Монголію, Північно-Східний Китай, доходить 
до Сахаліну та Японії. Територією України ймовірно проходить 
південна межа ареалу. До 2005 року знахідок у Харківській області 
не було. На даний момент вид знайдений у Ізюмському районі.

Чисельність
Відома одна локальна нечисленна популяція.

Місця перебування
Живе в мішаних і широколистяних лісах, по заплавах річок прони-
кає в степову зону. Віддає перевагу заплавним лісам. Поселяється 
в дуплах дерев і в порожнинах за відсталою корою.

Особливості біології
У західній частині ареалу більше тяжіє до лісових стацій. Вилітає 
на годівлю в густих сутінках, повертається на світанку. Живиться 
дрібними літаючими комахами: комарами, мошками, мухами, 
дрібними метеликами. Часто схоплює здобич з листя дерев. Вліт-
ку нічницю Брандта можна зустріти за наличниками дерев’яних 
будівель. Зимує у підвалах, напівпідвальних приміщеннях, у по-
рівняно теплих притулках з температурою +4°С і вище.

Основні чинники зниження чисельності
Відсутність придатних сховищ; негативне ставлення населення 
до рукокрилих; трансформація біотопів у межах ареалу.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де знайдений 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів; у місцях 
можливого перебування виду слід зберігати дуплисті дерева, у сте-
пових районах — розвішувати штучні сховища (дуплянки).

Джерела інформації
Влащенко, 2006; Тищенко, 2009; Влащенко, Гукасова, 2010.

Автор: В. А. Токарський 
Фото: © О. Кусьнеж
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СТАВКОВА НІЧНИЦЯ 
Myotis dasycneme (Boie, 1825)
Прудовая ночница 
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Рукокрилі — Chiroptera
Родина Лиликові — Vespertilionidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (зникаючий), 
Червоної книги МСОП (NT), Європейського червоного списку (NT), 
списків Бернської конвенції (Додаток II) та Боннської конвенції 
(Додаток II, список EUROBATS).

Морфологічна характеристика
Середнього розміру, темний коротковухий кажан. Довжина тіла 
сягає до 68 мм, хвоста — до 53 мм, передпліччя — 44–48,5 мм, 
вуха — до 19 мм; маса — до 22 г. Вуха ставкової нічниці невели-
кі, темно-бурі. Притиснуті до голови, вони не досягають кінчика 
носа. Зовнішній край вуха нижче своєї середини, має слабку виїмку. 
Відносно короткий козелок, до 8 мм, майже однакової ширини 
на всьому протязі; його вершина слабо звужена і закруглена. Зубів 38. 
Зубна формула: різці 2/3, ікла 1/1, передкорінні 3/3, корінні 3/3. Забарв-
лення хутра дуже мінливе — від темно-бурого до сірувато-палевого. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал ставкової нічниці тягнеться вузькою смугою між 49° і 63° 
північної широти, від Північної Франції, Бельгії, Голландії до річ-
ки Єнісей. В межах ареалу влітку спостерігається рівномірне 
поширення дорослих самців і самотніх самиць. Місця знахідок виду 
в області: с. Коропів Хутір у Зміївському районі, та околиці с. Лип-
ці у Харківському районі.

Чисельність
Місцями звичайний вид, але на значних територіях відсутній 
зовсім.

Місця перебування
Мешканець рівнинних ландшафтів, пов’язаний у своєму річному 
життєвому циклі із водоймами. Селиться поблизу ставків або рів-
нинних річок. Зимує в тріщинах і щілинах будівель, або в печерах.

Особливості біології
Влітку заселяє горища будівель, рідше дупла дерев. Зимує у різно-
манітних штольнях, підвалах, льохах і природних печерах. Вид 
осілий, полює низько над водою на висоті 5–20 см, іноді торкаю-
чись поверхні. Виліт — в пізні сутінки та перед світанком. Політ 
рівний, без різких кидків і поворотів. Зимує зазвичай поодинці. 
Живиться переважно дрібними метеликами, жуками, одноденками 
і двокрилими. Самиці формують виводкові колонії чисельністю 
до декількох десятків особин під дахами великих будівель, навіть, 
під куполами церков. Самці тримаються поодинці або невеликими 
групами окремо, поселяючись в дуплах та інших сховищах. Самиця 
народжує одного малюка у другій половині червня. Молоді нічниці 
починають літати у віці 4–5 тижнів. Період парування — осінь. 
Статевої зрілості самиці досягають на другому році життя. Живуть, 
в середньому, до 10 років, максимальна зареєстрована тривалість 
життя — 19,5 років.

Основні чинники зниження чисельності
Зменшення кількості придатних сховищ, що пов’язано із вирубка-
ми старих дуплистих дерев, рекреаційним і господарським осво-
єнням підземель; негативне ставлення населення до рукокрилих; 
трансформація біотопів у межах ареалу.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де трапляється 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів; у місцях 
можливого перебування виду слід зберігати дуплисті дерева.

Джерела інформації
Лисецкий, Куниченко, 1952; Абелєнцев та ін., 1956; Влащенко, 
2001, 2005, 2006; Годлевська, 2009.

Автор: В. А. Токарський 
Фото: © О. Кусьнеж
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ВОДЯНА НІЧНИЦЯ
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
Водяная ночница
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Рукокрилі — Chiroptera
Родина Підковоносові — Rhinolophidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразливий), 
списків Бернської конвенції (Додаток II) та Боннської конвенції 
(Додаток II, список EUROBATS).

Морфологічна характеристика
Кажан дрібного розміру: довжина тіла 40–60 мм, довжина хвос-
та 30–50 мм, довжина передпліччя — 36–42 мм, розмах крил — 
25–27 см, маса близько 6–10 г. Зубів 38; зубна формула: різці 2/3, 
ікла 1/1, передкорінні 3/3, корінні 3/3. Вухо і козелок гострі. Крилова 
перетинка кріпиться до середньої частини плесна, ступня з кігтями 
трохи довша за половину гомілки, епіблеми немає. Колір хутра 
на спині бурий, з відтінками від сіруватого і сріблясто-палевого 
до шоколадного, контрастує із майже білим або світло-сірим черевом.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений майже по всій Європі, крім її найбільш північних 
районів, та на Кавказі. В Україні трапляється скрізь, за винятком 
Криму та деяких ділянок південної степової зони. У Харківській 
області є одним з наймасовіших видів рукокрилих.

Чисельність
Вважається, що чисельність виду збільшується в багатьох облас-
тях його ареалу.

Місця перебування
Водяна нічниця трапляється в основному в лісі, завжди вибирає 
місця, близькі до джерел води — річок, озер, ставків і каналів. Се-
литься в дуплах дерев, віддає перевагу липам. Зимує у різноманіт-
них штольнях, підвалах, льохах і природних печерах. Літні колонії 
селяться в дуплах дерев, на горищах, у тріщинах і порожнинах стін 
будівель, у щілинах і порожнинах під арками мостів.

Особливості біології
Вид осілий, далеких міграцій не здійснює, в місцях літнього меш-
кання з’являється в першій-другій декаді квітня, відлітає до місць 
зимівлі в першій декаді вересня. Полює переважно над руслом 
річки та іншими різноманітними водоймами; літає швидко, на ви-
соті 10–20 см над водою. Вилітає на полювання в густих сутінках 
і полює всю ніч, збираючи здобич — різноманітних водних та на-
вколоводних комах (двокрилих, лускокрилих, жуків, волохокриль-
ців) з поверхні води. Парування припадає на кінець літа — поча-
ток осені. У першій декаді червня самиці приносять по одному 
дитинчаті. Утворюють виводкові колонії кількістю до кількох де-
сятків особин. Лактація триває близько 6 тижнів. Самці та ялові 
самиці в цей час оселяються окремо. У кінці червня — на початку 
липня молоді починають літати. Ехолокаційні сигнали середньої 
або низької інтенсивності в діапазоні 35–85 кГц, з максимальною 
амплітудою близько 45 кГц. Середня тривалість життя 4–5 років, 
максимальна — до 28 років.

Основні чинники зниження чисельності
Відсутність придатних сховищ; негативне ставлення населення 
до рукокрилих; трансформація біотопів у межах ареалу.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де трапляється 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів; у місцях 
можливого перебування виду слід зберігати дуплисті дерева, у сте-
пових районах — розвішувати штучні сховища (дуплянки).

Джерела інформації
Лисецкий, Куниченко, 1952; Абелєнцев та ін., 1956; Влащенко, 
2001, 2006; Тищенко, Годлевська, 2008; Годлевська, 2009; Влащен-
ко, Гукасова, 2010.

Автор: В. А. Токарський 
Фото: © О. Кусьнеж
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Природоохоронний статус
Рідкісний (вид із дуже низькою чисельністю). Занесений до Чер-
воної книги України (вразливий), списків Бернської конвенції (До-
даток II) та Боннської конвенції (Додаток II, список EUROBATS).

Морфологічна характеристика
Кажан дрібного розміру. Маса тіла зазвичай становить 6–12 г, 
довжина тіла 40–52 мм, довжина хвоста 39–44 мм, довжина перед-
пліччя 36–43 мм, розмах крил 24–30 см. Шкірний виступ біля 
основи вуха, який прикриває слуховий отвір, довгий, рівномірно 
звужений до кінця і загострений. Край літальної перетинки, між 
задніми ногами і хвостом, помітно потовщений і вкритий двома 
рядами густих щетинистих волосків. Верх тіла коричнево-бурий. 
Низ білуватий. Вухо довге, вузьке, гостре, з рівним заднім краєм. 
Морда довга, маска гола, рожева. Довжина ступні з кігтями при-
близно дорівнює довжині половини гомілки. Крила широкі. Кри-
лова перетинка кріпиться до основи зовнішнього пальця ступні. 
Хутро густе, довге. Епіблеми немає.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений від півночі Західної Європи, включаючи Велику Бри-
танію і Середземномор’я, до Середнього Уралу, Кавказу, Туркменії 
і Близького Сходу. В України поширений в західних і південно-

НІЧНИЦЯ НАТТЕРЕРА /  
ВІЙЧАСТА НІЧНИЦЯ
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
Ночница Наттерера /  
реснитчатая ночница
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Рукокрилі — Chiroptera
Родина Лиликові — Vespertilionidae

західних областях, а також у Криму. Трапляється в основному 
в заплавних листяних лісах. 

Чисельність
Відома єдина знахідка.

Місця перебування
Населяє різні біотопи — від мішаних і листяних лісів до пустель 
і антропогенних місцеперебувань, але зазвичай війчаста нічниця 
пов’язана із деревною рослинністю. Осілий вид, далеких міграцій 
не здійснює. Живе поодинці або невеликими групами. Поселяється 
в дуплах, дуплянках, на горищах, в печерах, щілинах будинків тощо.

Особливості біології
Часто тримається поодинці та разом з іншими видами кажанів. 
Вилітає на полювання пізно, в густих сутінках, політ нешвидкий, 
дуже маневрений. Літає невисоко від землі вздовж узлісь, просік 
тощо, зазвичай збираючи комах із субстрату. Зимує в різноманіт-
них підземних притулках. Живиться дрібними комахами. Пару-
вання проходить під час зимівлі. Розмножується на початку — в се-
редині літа, виводкові колонії містять до кількох десятків самиць, 
самці зазвичай тримаються окремо. У виводку одне дитинча, лак-
тація продовжується 1,5–2 місяці. Тривалість життя до 20 років.

Основні чинники зниження чисельності
Відсутність придатних сховищ, негативне ставлення населення 
до рукокрилих, трансформація біотопів у межах ареалу.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де знайдений 
вид, запобігання руйнуванню та трансформації біотопів. У місцях 
можливого перебування виду слід зберігати дуплисті дерева, у сте-
пових районах — розвішувати штучні сховища (дуплянки).

Джерела інформації
Абелєнцев та ін., 1956; Влащенко, 2006; Тищенко, 2009.

Автор: В. А. Токарський 
Фото: © Stefan Greif

http://www.vet-magazin.com/wissenschaft/wildtierkunde/
Fledermaeuse-nutzen-Kopulationsgeraeusche-Fliege.html
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БУРИЙ ВУХАНЬ
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Бурый ушан
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Рукокрилі — Chiroptera
Родина Лиликові — Vespertilionidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразливий), 
списків Бернської конвенції (Додаток II) та Боннської конвенції 
(Додаток II, список EUROBATS).

Морфологічна характеристика
Кажан середніх розмірів. Довжина тіла і хвоста 4–5 см, маса тіла 
5,5–14 г. Загальне забарвлення верхньої частини тіла, в тому числі 
і перетинок крил, сірувато-палеве або темно-буре. Черево трохи 
світліше. Головною особливістю зовнішнього вигляду є довгі вуха, 
які досягають у довжину 3–4 см. Під час сну вуха загнуті і складе-
ні під крилами, зовні виглядають лише козелки, надаючи тварині 
«рогатий» вигляд. Крила широкі і відносно короткі.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений на більшості території Євразії, на Кавказі, у північній 
Африці. В Україні поширений по всій території, окрім степових 
районів, ізольовано трапляється у гірському Криму. Найбільш 
суцільним є ареал у Поліссі. В області трапляється у Зміївському 
та Ізюмському районах, в околицях Харкова, на зимівлі — в околи-
цях с. Липці у Харківському районі.

Чисельність
Рідкісний вид. Чисельність скорочується по всьому ареалу. В Україні 

відомо близько 100–200 знахідок, як літніх, так і зимових. Загаль-
ний розмір популяції складає кілька десятків тисяч особин.

Місця перебування
Влітку оселяється в дуплах дерев, рідше в будівлях людини. Зимує 
в штольнях, підвалах, льохах, старих фортифікаційних спорудах 
та природних печерах. Осілий вид. У степовій зоні живе в садах 
і парках. Притулками в літній період є дупла дерев, дуплянки, гори-
ща, печери, шахти, штольні.

Особливості біології
Зимує групами від декількох особин до 300. Літає повільно, 
що дозволяє вуханю «зависати» в повітрі. Характерними є перемі-
щення між літніми та зимовими притулками, на відстань у десятки 
кілометрів. У виборі місць полювання вид дуже пластичний, 
це можуть бути як лісові галявини і просіки, так і алеї парків та ву-
лиці населених пунктів. Вилітає на полювання в густих сутінках. 
Полює в лісі на невеликій висоті, облітаючи дерева і чагарники. 
Живиться комахами, яких збирає з рослин або ловить у повітрі. 
Виводкові колонії самиць чисельністю до 20–30 особин мешка-
ють в дуплах, рідше на горищах. Спарювання відбувається перед 
початком сплячки в місцях зимівлі. Одне дитинча народжується 
в червні — на початку липня. Кажани, що не беруть участі в роз-
множенні, влітку живуть окремо.

Основні чинники зниження чисельності
Зникнення літніх місцеперебувань, обумовлене вирубкою лісів; 
турбування в підземних сховищах, застосування інсектицидів.

Заходи охорони
Виявлення та збереження місць зимівлі; пропаганда серед насе-
лення необхідності збереження рукокрилих.

Джерела інформації
Мигулін, 1938; Лисецкий, Куниченко, 1952; Абелєнцев та ін., 1956; 
Влащенко, 2001, 2006; Загороднюк, 2009; Влащенко, Гукасова, 2010.

Автор: В. А. Токарський
Фото: © О. Кусьнеж
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МАЛА ВЕЧІРНИЦЯ
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)
Малая вечерница
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Рукокрилі — Chiroptera
Родина Лиликові — Vespertilionidae

Природоохоронний статус
Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (рідкісний), 
списків Бернської конвенції (Додаток II) та Боннської конвенції 
(Додаток II, список EUROBATS).

Морфологічна характеристика
Невеликі кажани з довжиною тіла 58–66 мм і вагою 12–20 г. 
Дрібні розміри тіла добре відрізняють її від інших видів вечірниць. 
Довжина хвоста до 4,8 см, передпліччя — до 4,6 см. Вуха корот-
кі — до 16 мм, округлі, товсті. Козелок неправильної булавоподіб-
ної форми, довжиною до 8 мм. Крила вузькі і довгі. Зубів 34; зубна 
формула: різці 2/3, ікла 1/1, передкорінні 2/2, корінні 3/3. Відносно до-
вгий густий і хвилястий волосяний покрив спини має коричнево-
буре або темно-каштанове забарвлення з добре помітним блиском. 
Епіблема велика, з ясно вираженою кісткової перегородкою.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал охоплює смугу широколистяних лісів Європи від Ірландії, 
Великобританії і Швейцарії до Середнього Поволжя і Східного 
Кавказу. Південна межа тягнеться від Швейцарії через Румунію, 
Крим і Західне Закавказзя. Північна межа в Росії проходить по лі-
нії Себеж–Ярославль–Кузнецьк Саратовської області. Поширений 
по всiй території України. 

Чисельність
Рідкісний. Окремі особини трапляються спорадично, оскільки чи-
сельність популяції невелика. У зоні мішаних лісів селиться згра-
ями до 40 особин, у степовій трапляється тільки під час міграції.

Місця перебування
Оселяється у листяних лісах, парках і зелених насадженнях. Влітку 
живе переважно в дуплах дерев, охоче займає шпаківні та дуплян-
ки. Зимує у порожнинах і тріщинах будівель, в печерах. Полює 
на галявинах, просіках і вирубках листяних лісів.

Особливості біології
Зазвичай селиться в дуплах із круглим входом групами по 20–40 
особин, самиці живуть окремо від самців. Вилітає на полювання 
відразу після заходу сонця, в холодну погоду не живиться; вечір-
ній виліт триває близько 2–3 годин. Політ стрімкий, маневрений 
та легкий. Їжу добуває також і перед світанком, на узліссях, від-
критих галявинах, в розріджених парках над кронами або на рівні 
крон дерев. У раціоні присутні двокрилі, жорсткокрилі, волохо-
крильці, лускокрилі, сітчастокрилі. Мала вечірниця в літніх схови-
щах (дуплах дерев) з’являється в кінці квітня. Перелітний вид, 
що зимує за межами України. На шляху до місць зимівлі долає 
до 2000 км. Самиці утворюють виводкові зграї. Раз на рік, у другій 
половині червня після 45–50-денної вагітності народжують 1–2 
малят. Тривалість життя близько 9 років.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація біотопів у межах ареалу.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де знайдений 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів. У міс-
цях можливого перебування виду слід зберігати дуплисті дерева, 
у степових і приморських районах — розвішувати штучні сховища 
(дуплянки).

Джерела інформації
Лисецкий, Куниченко, 1952; Абелєнцев та ін., 1956; Влащенко, 2000, 
2001; Тищенко, 2009. 

Автор: В. А. Токарський 
Фото: © О. Кусьнеж
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РУДА ВЕЧІРНИЦЯ 
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
Рыжая вечерница
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Рукокрилі — Chiroptera
Родина Лиликові — Vespertilionidae

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразливий), 
списків Бернської конвенції (Додаток II) та Боннської конвенції 
(Додаток II, список EUROBATS).

Морфологічна характеристика
Кажан великого розміру, маса 18–40 г, довжина тіла 60–82 мм, до-
вжина хвоста 46–54 мм, довжина передпліччя 48–59 мм, розмах 
крил 32–40 см. Вухо округлої форми, козелок грибоподібний. 
Вушна раковина коротка — до 1,9 см, на вершині широка, округла. 
Козелок довжиною до 8,5 мм, булавоподібний. Крила довгі, вузькі. 
Літальна перетинка закінчується біля основи ступні. Епіблема до-
бре розвинена. Зубів 34. Колір хутра змінюється від шоколадно-
коричневого до рудого і палево-рудого. Тіло вкрите порівняно ко-
роткою м’якою шерстю, на черевці більш світлою. Вуха і літальна 
перетинка темно-бурі.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений від Великобританії і Атлантичного узбережжя За-
хідної Європи на схід до Японських островів; у широтному на-
прямку — від Північної Великобританії, Балтійського узбережжя, 
Санкт-Петербурга, південних частин Кіровської та Пермської 
областей на південь до Алжиру і Північного Ірану. Знайдений 
в Африці. В Україні трапляється всюди.

Чисельність
Один з наймасовіших видів рукокрилих в області. Зимівельні схо-
вища існують у висотних будівлях Харкова: у порожнинах окре-
мих будівель зимує до 400 особин.

Місця перебування
Селиться в лісах, особливо листяних, із значною часткою старих 
дерев, у великих парках і садах. Колонії оселяються в дуплах, 
перевагу віддає дубам; у заплавних лісосмугах заселяє старі дуплясті 
верби. У степових районах можуть заселяти горища будівель. Зи-
мують в порожнинах і тріщинах будівель, в печерах. Вид полює 
високо над пологом лісу, рідше на галявинах, просіках і вирубках 
листяних лісів. 

Особливості біології
Перелітний вид. Навесні з’являється в квітні-травні. Колонії, 
що можуть містити до тисячі особин, розташовуються в дуплах 
дерев, за дерев’яним покриттям стін і на горищах будинків. Ви-
літає на полювання в ранніх сутінках. Полює над кронами дерев, 
луками або галявинами. Здобич — двокрилі та комарі, мухи та довго-
ніжки, а також метелики, волохокрильці й одноденки. В третій де-
каді червня приносять 1–2, рідко 3, сліпих і голих дитинчат, яких 
спочатку самиця носить на собі, а згодом, більш дорослих, зали-
шає у сховищах. Самостійними стають через 5–6 тижнів. В кінці 
серпня вони відрізняються від дорослих лише темнішим і тьмяним 
забарвленням. Після появи потомства великі колонії розпадаються 
на кілька дрібних. Відліт на зимівлю починається в кінці серпня. 
На шляху до місць зимівлі долає до 2000 км. Зимові сховища — 
в дуплах дерев, на горищах і в щілинах будинків. В останні роки 
почастішали випадки зимівлі на території України. Тривалість 
життя до 12 років, в середньому — 3–5.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація біотопів у межах ареалу, знищення дуплистих 
дерев. Переслідування людьми.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де знайдений 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів.

Джерела інформації
Мигулін, 1938; Лисецкий, Куниченко, 1952; Абелєнцев та ін., 1956; 
Влащенко, 2001, 2005, 2006; Башта, 2009; Влащенко, Гукасова, 2010.

Автор: В. А. Токарський 
Фото: © О. Кусьнеж
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ВЕЛЕТЕНСЬКА ВЕЧІРНИЦЯ 
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1774)
Гигантская вечерница
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Рукокрилі — Chiroptera
Родина Лиликові — Vespertilionidae

Природоохоронний статус
Зникаючий (майже зниклий). Занесений до Червоної книги України 
(зникаючий), Червоної книги МСОП (NT); Європейського чер-
воного списку (DD), списків Бернської конвенції (Додаток II) 
та Боннської конвенції (Додаток II, список EUROBATS).

Морфологічна характеристика
Найбільший кажан у Європі: довжина тіла 84–104 мм, довжина 
хвоста 55–65 мм, довжина передпліччя 63–69 мм, розмах крил 
41–46 см, маса 41–76 г. Вуха короткі закруглені, з шкірними склад-
ками (до 2,6 см), широкі, густо опушені. Крила вузькі, довгі від 
84 до 104 мм. Козелок грибоподібний. Зубів 34; зубна формула: 
різці 2/3, ікла 1/1, передкорінні 2/2, корінні 3/3. Волосяний покрив гус-
тий, високий, шовковистий, на спині коричнево-рудий, на черевці 
більш світлий. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений у листяних лісах Європи від Франції до Заволжжя 
і Кавказу, можливо, трапляється на Близькому Сході.

Чисельність
Відомі давні окремі знахідки.

Місця перебування
Виводкові колонії поселяються в дуплах дерев. На зимівлю відлітає 

на південь, хоча місця зимівлі невідомі. Селиться групами або не-
великими зграями, часто разом з іншими видами кажанів (пере-
важно із вечірницею рудою). 

Особливості біології
Вилітає на полювання тільки ввечері, іноді перед заходом сонця, 
а всю ніч проводять у сховищах. В кінці літа — на початку осені 
починається парування. В цей час в дуплах виявляли цілі групи, 
що складаються з одного самця і 4–5 самиць. Самиця раз на рік, 
у середині серпня, народжує 2 малят. Мати протягом першого тижня 
носить дитинчат на собі. Вони міцно присмоктуються до грудей 
самиці і тримаються, обхопивши її лапками. Під час полювання 
літає високо над верхівками дерев, лісовими галявинами, поблизу 
парків тощо. Живиться великими комахами — жуками, вовчками, 
метеликами. Самиця, що повертається після полювання в ду-
пло, знаходить і годує тільки своїх дитинчат. Розвиває в польоті 
швидкість до 50 км на годину. Кожен звір після вдалого полювання 
збільшує масу свого тіла в середньому на одну третину.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація біотопів у межах ареалу.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де трапляється 
вид, запобігання руйнуванню та трансформації біотопів. У міс-
цях можливого перебування виду слід зберігати дуплисті дерева, 
у степових і приморських районах — розвішувати штучні сховища 
(дуплянки).

Джерела інформації
Мигулин, 1915; Лисецкий, Куниченко, 1952; Абелєнцев та ін., 1956; 
Тищенко, 2009. 

Автор: В. А. Токарський
Фото: © A. G. Popa-Lisseanu, A. Delgado-Huertas, M. G. Forero,  

A. Rodríguez, R. Arlettaz 
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nyctalus_lasiopterus01.png
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СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИЙ НЕТОПИР
Pipistrellus kuhli (Kuhl, 1817)
Средиземноморский нетопырь
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Рукокрилі — Chiroptera
Родина Лиликові — Vespertilionidae

Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до Червоної книги України (вразливий), 
списків Бернської конвенції (Додаток II) та Боннської конвенції 
(Додаток II, список EUROBATS).

Морфологічна характеристика
Кажан дрібного розміру: довжина тіла складає 40–48 мм, довжи-
на хвоста 30–34 мм, довжина передпліччя 31–37 мм, розмах крил 
21–24 см, маса 5–10 г. Задній край літальної перетинки з широкою 
добре помітною світлою облямівкою. Вухо і козелок загострені, 
є епіблема. Зовнішній верхній різець по висоті коротше половини 
внутрішнього. Хутро густе, середньої довжини. Колір хутра на 
спині — від палево-бурого до сіро- або піщано-палевого, черево 
світліше.

Ареал виду та його поширення в регіоні
Поширений в арідних і семіарідних областях Середземномор’я, 
Північної і, можливо, Східної Африки, Близького Сходу, Індії 
(Кашмір), на півдні Центральної Європи, в Україні, на Кавказі, Перед-
кавказзі і Поволжі; локально трапляється в Середній Азії; по-
одинокі знахідки відомі в центральних областях Європейської 
частини Росії. В Харківській області трапляється в Харкові, може 
поселяться у великих селищах і невеликих містах.

Чисельність
Відомі окремі знахідки.

Місця перебування
Населяє відкриті ландшафти, в тому числі антропогенні; в горах 
підіймається до 2600 м. Селиться в будівлях, тріщинах скель і щілино-
подібних укриттях.

Особливості біології
Вилітає на полювання в ранніх сутінках, полює на дрібних літа-
ючих комах на невеликій висоті над водоймами, вигонами, вули-
цями. Політ швидкий, маневрений. Осілий, на півночі ареалу зи-
мує в кам’яних будівлях. Парування відбувається після закінчення 
лактації, з вираженим гоном, або на зимівлях. У середині червня 
самиця приносить одного або двох дитинчат. Виводкові колонії 
досягають декілька десятків, рідше — кілька сотень особин. Самці 
тримаються відокремлено. Тривалість життя 4–8 років.

Основні чинники зниження чисельності
Відсутність придатних сховищ; негативне ставлення населення 
до рукокрилих; трансформація біотопів у межах ареалу.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де знайдений 
вид, запобігання руйнуванню та трансформації біотопів; у місцях 
можливого перебування виду слід зберігати дуплисті дерева, у сте-
пових районах — розвішувати штучні сховища (дуплянки).

Джерела інформації
Влащенко, 2001; Зоря, 2005; Башта, 2009; Годлевська та ін., 2010. 

Автор: В. А. Токарський 
Фото: © О. Кусьнеж
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ЛІСОВИЙ НЕТОПИР 
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839)
Лесной нетопырь 
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Рукокрилі — Chiroptera
Родина Лиликові — Vespertilionidae

Природоохоронний статус 
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (не оцінений), 
списків Бернської конвенції (Додаток II) та Боннської конвенції 
(Додаток II, список EUROBATS).

Морфологічна характеристика 
Дещо більший за нетопиря-карлика: Довжина тіла 46–56 мм, 
вуха — 10–13,5 мм, козелка — 6–7 мм, передпліччя — 31–36,5 мм, 
вага 4,5–9 г. Вухо закруглене, трохи довше, ніж ширше. Козелок 
витягнутий, з округлою верхівкою. Великий палець довший або 
дорівнює ширині зап’ястя, виміряного на складеному крилі. Довжи-
на п’ятого пальця кисті разом з п’ястковою кісткою близько 46 мм. 
Епіблема розвинена і має поперечну перегородку. Шпора сягає 
до половини довжини вільного краю мiжстегнової перетинки. Зу-
бів 34; зубна формула: різці 2/3, ікла 1/1, передкорінні 2/2, корінні 3/3. 
Хутро на спині темно-руде, на черевці світліше.

Ареал виду та його поширення в регіоні
Поширений у Європі (крім півночі), країнах Малої Азії та на Кав-
казі. В Україні трапляється всюди; нечисленний у Лісостепу та на 
Закарпатті, рідкісний на Поділлі та у Криму. У 1999 році знайде-
ний на біостанції Харківського університету в с. Гайдари у Зміїв-
ському районі; є у Харківському та Балаклійському районах.

Чисельність
У великих лісових масивах — багаточисельний вид.

Місця перебування
Живе в лісах різного типу, переважно листяних і мішаних; як пра-
вило, поблизу галявин і ділянок розрідженого лісу, а також у при-
леглих до лісових масивів населених пунктах. Виводкові колонії, 
оселяються в дуплах дерев, під відсталою корою, на горищах бу-
дівель, у тріщинах і порожнинах стін зі щілиноподібним льотком. 
Зимує в природних печерах за межами України.

Особливості біології 
Перелітний вид. Прилітає в березні — на початку квітня. З кін-
ця липня — початку серпня спостерігаються осінні міграції, які 
тривають до листопада. Політ надзвичайно маневрений. На по-
лювання вилітає в ранніх сутінках. Живиться на краю лісу, в пар-
ках, над водоймами і прибережними біотопами, вологими луками, 
рідше в розріджених ділянках лісу і над лісовими озерцями: споживає 
двокрилих, рідше волохокрильців, сітчастокрилих, метеликів, пе-
ретинчастокрилих та жуків. У виводкових колоніях тільки сами-
ці — від декількох до сотень особин. Дитинчата (зазвичай два), 
сліпі і голі, з’являються в кінці червня — на початку липня. Через 
три тижні вони вже досягають розміру своїх батьків і вилітають 
разом із ними на полювання. 

Основні чинники зниження чисельності
Руйнування ключових місць існування шляхом вирубки старих 
лісів, проведення в них лісогосподарських заходів, що призводять 
до знищення дуплистих дерев. Негативний вплив має застосування 
отрутохімікатів у сільському та лісовому господарстві.

Заходи охорони
Важливим є збереження старих листяних і мішаних лісів із ду-
плястими деревами, лінійних структур (лісосмуг, придорожніх 
насаджень) між окремими лісовими масивами; виявлення та захист 
місць зимівлі від турбування; пропаганда серед населення необхід-
ності збереження рукокрилих 

Джерела інформації
Мигулін, 1938; Зубко, 1939; Лисецкий, Куниченко, 1952; Вла-
щенко, 2001; Башта, 2009

Автор: В. А. Токарський
Фото: © О. Кусьнеж
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Природоохоронний статус
Рідкісний (вид із дуже низькою чисельністю). Занесений до Чер-
воної книги України (вразливий), списків Бернської конвенції (До-
даток III) та Боннської конвенції (Додаток II, список EUROBATS).

Морфологічна характеристика
Найдрібніший кажан: довжина тіла 32–51 мм, довжина хвоста 20–
36 мм, довжина передпліччя 29–34 мм, розмах крил 19–22 см, маса 
4–8 г. Забарвлення спини — від коричневого і коричнево-рудого 
до сіро-палевого; черево дещо світліше за спину. Вуха і лицьова 
маска темні, у екземплярів з Європейської частини — майже чорні. 
Вухо і козелок загострені, є епіблема. 

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид-двійник нетопира-пігмея Pipistrellus pygmaeus. До кінця 90-х 
років ХХ століття Pipistrellus pipistrellus s. l. включав двох видів-
двійників (P. pygmaeus і P. pipistrellus), які були розділені за резуль-
татами молекулярно-генетичних досліджень та характеристиками 
ехолокаційного сигналу. Діагностика цих видів «в полі» досить 
складна і не завжди надійна, тому межі ареалів до справжнього 
моменту до кінця не встановлені. Нині все більше фактичного 
матеріалу свідчить на користь того, що P. pipistrellus — мешканець 
Західної і Південної Європи, а P. pygmaeus — Східної.

ЗВИЧАЙНИЙ НЕТОПИР
Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774
Обыкновенный нетопырь
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Рукокрилі — Chiroptera
Родина Лиликові — Vespertilionidae

Чисельність
Звичайний на Закарпатті, нечисленний на Поліссі та в Лісостепу, 
Рідкісний на Поділлі, у поясі листяних лісів Карпат і Криму. У сте-
повій частині країни — дуже рідкісний у виводковий період і зви-
чайний під час міграцій.

Місця перебування
Як схованки використовує дупла дерев зі щілиноподібним літком 
і будівлі людини.

Особливості біології
Перелітний вид. Навесні з’являється на початку травня, відлітає 
на південь в кінці серпня. Вилітає на полювання в ранніх сутін-
ках. Живиться на невеликій висоті над галявинами, просіками 
і дорогами. Розмножується в кінці другої декади червня. Самиці 
народжують двох дитинчат. Тривалість життя до 16 років, в серед-
ньому 3–5 років.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація місць живлення (фрагментація середовища існу-
вання) і місць поселення (вирубування дуплистих дерев, модер-
нізація старих будівель); збіднення кормової бази внаслідок вико-
ристання пестицидів; турбування виводкових колоній.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де трапляється 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів; у місцях 
можливого перебування виду слід зберігати дуплисті дерева.

Джерела інформації
Лисецкий, Куниченко, 1952; Абелєнцев та ін., 1956; Влащенко, 
2001, 2006; Загороднюк, Негода, 2001; Зоря, 2005; Башта, 2009; 
Годлевська та ін, 2010; Влащенко, Гукасова, 2010.

Автор: В. А. Токарський 
Фото: © О. Кусьнеж
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Природоохоронний статус
Рідкісний (вид з дуже низькою чисельністю). Занесений до Черво-
ної книги України (неоціненний), списків Бернської конвенції (До-
даток II) та Боннської конвенції (Додаток II, список EUROBATS).

Морфологічна характеристика
Найдрібніший кажан в Харківській області та Україні: довжина 
тіла 32–45 мм, довжина хвоста 20–36 мм, довжина передпліччя 
28–30 мм, розмах крил 18–21 см, маса 3–7 г. Колір спини корич-
невий або сірувато-коричневий, світло-коричневий; черево світлі-
ше. Вуха і лицьова маска світлі, коричневі, частково депігменто-
вані. Вухо і козелок загострені, є епіблема. Вид-двійник нетопира 
звичайного Pipistrellus pipistrellus. Морфологічні відмінності між 
ними вкрай незначні, проте види добре відрізняються за молеку-
лярно-генетичними даними. В руках види розрізняють лише спеці-
алісти за низкою дрібних ознак забарвлення і опушеності окремих 
частин. Дистанційно види розрізняють за частотами ультразвуко-
вих сигналів, які у пігмея на 10 кГц вищі (приблизно 55 кГц) по-
рівняно з нетопиром звичайним (приблизно 45 кГц).

Ареал виду та його поширення у регіоні
Широко розповсюджений у Європі та прилеглих регіонах. В Укра-
їні — один з 4 видів нетопирів, відомий тепер з усіх регіонів країни. 

НЕТОПИР-ПІГМЕЙ
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)
Нетопырь-пигмей
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Рукокрилі — Chiroptera
Родина Лиликові — Vespertilionidae

Більшість знахідок походить з північних і східних областей. У пе-
ріод міграцій трапляється й на півдні, зокрема в Криму. Усі екземпля-
ри Pipistrellus pipistrellus s. l. з території національного природного 
парку «Гомільшанські ліси», що були піддані спеціальному дослі-
дженню, віднесені до P. рygmaeus.

Чисельність
Звичайний вид.

Місця перебування
Як сховища використовує дупла дерев зі щілиноподібним льотком, 
житлові та господарчі споруди.

Особливості біології
Вилітає на полювання в ранніх сутінках, годується на невеликій 
висоті над галявинами, просіками і дорогами. Перелітний вид, 
навесні з’являється на початку травня, відлітає на південь в кінці 
серпня. Розмножується в кінці другої декади червня, самиці на-
роджують по двоє дитинчат. Тривалість життя до 16 років, в серед-
ньому 3–5 років.

Основні чинники зниження чисельності
Відсутність придатних сховищ; негативне ставлення населення 
до рукокрилих; трансформація біотопів у межах ареалу.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де трапляється 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів; у місцях 
можливого перебування виду слід зберігати дуплисті дерева.

Джерела інформації
Абелєнцев та ін., 1956; Влащенко, 2001, 2006; Загороднюк, Негода, 
2001; Башта, 2009; Годлевська та ін, 2010; Влащенко, Гукасова, 2010.

Автор: В. А. Токарський
Фото: © О. Кусьнеж
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Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до Червоної книги України (вразливий), 
списків Бернської конвенції (Додаток II) та Боннської конвенції 
(Додаток II, список EUROBATS).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла двоколірного кажана може досягати 6,4 см, розмах 
крил 27–33 см, а вага 12–23 г. Зубів 32–34. Зубна формула: різці 2/3, 
ікла 1/1, передкорінні 1–2/2, корінні 3/3. Назва походить від забарв-
лення хутра, яке поєднує два кольори. Спина забарвлена від рудо-
го до темно-коричневого, а черевна сторона біла або сіра. Вуха 
та крила чорного або темно-коричневого кольору. Вушні раковини 
і літальна перетинка темно-бурі. Крила вузькі, вуха короткі, ши-
рокі й округлі. Епіблема вузька, з поперечною кістковою перего-
родкою. Кінець хвоста на 3,5–5 мм виступає за край міжстегнової 
перетинки. У самиці з боків грудей, майже в пахвовій області від-
мічається 2 пари грудних сосків.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Величезний ареал охоплює території від Англії, Франції і Норвегії 
до Тихоокеанського узбережжя. Північна межа ареалу місцями до-
сягає 60° північної широти. Південні межі знаходяться в Швейца-
рії, Ірані, на північному заході Гімалаїв і в Східному Китаї. Місця 

ДВОКОЛІРНИЙ КАЖАН
Vesrpertilio murinus Linnaeus, 1758
Двуцветный кажан
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Рукокрилі — Chiroptera
Родина Лиликові — Vespertilionidae

знахідок виду в області — Зміївській район (Коропів Хутір), Хар-
ківський район та місто Харків.

Чисельність
У 1934–1949 роках на території нагірних дібров Зміївського райо-
ну був чисельним видом. На початку ХХI століття чисельність ката-
строфічно знизилась. Відомі окремі знахідки.

Місця перебування
Перелітний вид. Літні колонії заселяють горища будівель, скельні 
тріщини, порожнини стін і дупла дерев. Зимує в штольнях і пече-
рах. Трапляються у великих містах.

Особливості біології
Самиці утворюють виводкові колонії чисельністю до кількох десят-
ків особин, іноді спільно з іншими видами. Самці та ялові самиці 
оселяються окремо. Дуже прив’язаний до своїх сховищ, займаючи 
їх щороку завжди приблизно в один і той же час. Основу живлення 
складають двокрилі, крім цього — жуки, лускокрилі, рівнокрилі, 
сітчастокрилі. Полює високо над кронами дерев, рідше над поля-
нами і вирубками листяних лісів. Парування відбувається восени 
та на початку зими. Народження (зазвичай двох малят один раз на 
рік) припадає на кінець червня — початок липня. До кінця пер-
шого тижня маса новонароджених майже подвоюється. Останніми 
роками з’явилися докази зимівлі виду у багатьох регіонах Укра-
їни — у будівлях, у скельних тріщинах, ймовірно, у гірських міс-
цевостях. Максимальна тривалість життя 13 років.

Основні чинники зниження чисельності
Знищення місць існування; зменшення кількості придатних схо-
вищ; турбування тварин у сховищах, негативне ставлення населен-
ня до рукокрилих.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де знайдений 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів; у місцях 
можливого перебування виду слід зберігати дуплисті дерева, у сте-
пових районах — розвішувати штучні сховища (дуплянки).

Джерела інформації
Лисецкий, Куниченко, 1952; Абелєнцев та. ін., 1956; Влащенко, 2005; 
Тищенко, Годлевська, 2008; Годлевська, 2009; Влащенко, Гука-
сова, 2010.

Автор: В. А. Токарський 
Фото: © О. Кусьнеж
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Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до Червоної книги України (вразливий), 
списків Бернської конвенції (Додаток II) та Боннської конвенції 
(Додаток II, список — EUROBATS).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 60–82 мм, вуха — 12–22 мм, козелка — 7,5–9,5 мм, 
передпліччя — 46–56 мм, вага 14–34 г. Вуха середньої довжини, 
закруглені, помітно довші, ніж ширші, на вершині помітно звуже-
ні, позбавлені складок та глибоких вирізок. Козелок (завдовжки 
до 11 мм) із тупою верхівкою, найширший у першій третині. Кри-
ла широкі, з тупими кінцями. Зубів 32–34. Зубна формула: різці 
2/3, ікла 1/1, передкорінні 1–2/2, корінні 3/3. Шпора дещо коротша від 
половини краю мiжстегнової перетинки. Мордочка i вуха темні. 
Хутро густе, на спині темне, каштаново-коричневе, на череві світ-
ліше. Кінці волосків на спині яскраві, світло-буро-коричневі.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європа (крім Ірландії, північної Англії, частини Скандинавії), Пів-
нічна Африка, Близький Схід, Центральна Азія; на сході — до Ки-
таю. На території України поширений всюди.

Чисельність
У типових місцях мешкання звичайний вид. Чисельність у дібровах 

ПІЗНІЙ КАЖАН
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Поздний кажан 
Клас Ссавці— Mammalia
Ряд Рукокрилі— Chiroptera
Родина Лиликові— Vespertilionidae

Зміївського району на початку ХХI століття значно зросла, і наразі 
цей вид є одним із наймасовіших у національному природному 
парку «Гомільшанські ліси». Трапляється у Харкові, під час зимівлі 
у високоповерхових будинках.

Місця перебування
Селиться біля населених пунктів і в різноманітних ландшафтах. 
Літні сховища розташовані в будівлях: на горищах, у порожнинах 
стін, димоходах, порожнинах між обшивками стін і дахом. Зимує 
в найрізноманітніших місцях: підземних (печери, підвали, овоче-
сховища) і наземних сховищах (порожнини будівель, вентиляційні 
шахти тощо).

Особливості біології
Осілий вид. Виходить зі стану зимівлі у березні — на початку трав-
ня. З кінця вересня до початку листопада здійснює локальні мігра-
ції до місць зимівлі (до 40–50 км). Раціон змінюється залежно від 
сезону та регіону, включає домінуючих нічних та сутінково-нічних 
комах — жуків, метеликів, двокрилих, перетинчастокрилих, а на-
весні і на початку літа — хрущів та одноденок. Виводкові колонії 
містять декілька сотень особин. У сховищах самиці розміщують-
ся щільно. Запліднення відбувається в кінці березня — на початку 
квітня. Вагітність триває 48–50 днів; звичайно народжується одне 
маля, інколи буває два і навіть три. Вже на 28–30-й день молоді 
починають літати. Тривалість життя у середньому 3 роки, най-
довша — 21 рік.

Основні чинники зниження чисельності
Відсутність придатних сховищ; негативне ставлення населення 
до рукокрилих; трансформація біотопів у межах ареалу. 

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де трапляється 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів; у місцях 
можливого перебування виду слід зберігати дуплисті дерева, у сте-
пових районах — розвішувати штучні сховища (дуплянки).

Джерела інформації
Аверин,1915; Зубко, 1939; Кузякин, 1950; Лисецкий, Куниченко, 
1952; Абелєнцев та ін., 1956; Влащенко, 2001, 2005, 2006; Ти-
щенко, Годлевська, 2008; Башта, 2009; Влащенко, Гукасова, 2010.

Автор: В. А. Токарський
Фото: © О. Кусьнеж
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Природоохоронний статус
Рідкісний (вид із дуже низькою чисельністю). Занесений до Чер-
воної книги України (неоцінений) та списку Бернської конвенції 
(Додаток III).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 16–38 см, хвоста — 6–12 см. Тіло тонке, витягнуте, 
дуже гнучке. Голова відносно коротка, із закругленою мордочкою. 
Носовий відділ черепа відносно широкий. Вушні раковини неве-
ликі, овально-трикутної форми. Хвіст порівняно довгий (досягає 
1/3 довжини тіла), не пухнастий. Кінцівки дуже короткі; між паль-
цями, особливо задніх лап, розвинена сполучна перетинка. Кігті 
дуже гострі, але тонкі, досить слабкі. Взимку мозолі п’ят суцільно 
вкриті волоссям. Волосяний покрив щільний, але короткий і не-
пишний. Влітку забарвлення різко двоколірне: верхня половина 
тіла і боки буро-коричневі, спідня — чисто-біла або жовтувата. 
Взимку забарвлення цілком біле, іноді з жовтуватим відтінком 
в задній частині черевної сторони через виділення анальних залоз. 
Кінцева половина хвоста цілорічно чорна або темно-бура.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європа, крім країн Середземномор’я, Азія — на південь до Гіма-
лаїв, Північна Америка. В Україні поширений скрізь, окрім Криму.

ГОРНОСТАЙ
Mustela erminea Linnaeus, 1758
Горностай 
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Хижі — Carnivora
Родина Куницеві — Mustelidae

Чисельність
Різко змінюється по роках і пов’язана із коливанням чисельності 
мишоподібних гризунів, зараженістю внутрішніми паразитами 
та іншими причинами. У заплавах великих річок кількість звірків 
меншає також після надзвичайно сильних паводків.

Місця перебування
На території Харківської області трапляється, здебільшого, у доли-
нах річок, на берегах озер, у чагарниках. Нерідко, особливо в зимо-
вий час і в голодні роки, переміщується в населені пункти. 

Особливості біології 
Живиться переважно дрібними гризунами, частково птахами, 
яйцями, гадами, рибою і комахами. При нестачі гризунів користу-
ється залишками здобичі більших хижаків, їсть падло, ягоди ялів-
цю, чорниці, брусниці. У разі надлишку їжі влаштовує невеликі 
запаси. Після снігопадів полює під снігом. Самиця раз на рік (лю-
тий — кінець травня) після 210–330-денної вагітності народжує 
2–10 малят, які у двохмісячному віці покидають нору і до осені 
починають вести самостійне життя. Характерна латентна ста-
дія у розвитку ембріона. Статевої зрілості досягають зазвичай 
у віці 1,5 року. Вид активний переважно у нічний час. Пересувається 
дрібними стрибками. Лазить на кущі і дерева. Добре плаває. У збу-
дженому стані видає гучний, різкий скрекіт. У якості сховищ ви-
користовує нори вбитих ним гризунів або інші природні сховища 
(тріщини скель, пустоти під корінням дерев, дупла). 

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація біотопів у межах ареалу 

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де знайдений 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів, підго-
товка та впровадження рекомендацій щодо раціонального ведення 
лісового господарства.

Джерела інформації
Громов и др., 1963; Волох, 2009.

Автор: В. А. Токарський
Фото: © О. Ю. Соколов
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Природоохоронний статус
Рідкісний (вид із дуже низькою чисельністю). Занесений до списку 
Бернської конвенції (Додаток III).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 13–28 см, хвоста — 2–4 см. Самець більший за са-
мицю: довжина його тіла без хвоста іноді сягає 28 см, маса — 115 г. 
Схожий на горностая, але відрізняється ще більшою гнучкістю 
і меншими розмірами. Тіло тонке, витягнуте, з досить коротким 
хвостом без чорного кінчика (у горностая кінчик хвоста чорний). 
Влітку спина ласки світло-бура, черево біле або жовтувате, взимку 
на півночі ареалу вона вся сніжно-біла. У південних районах хутро 
на зиму не біліє.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Європа, Північна Африка, Азія (окрім південних країн), Північна 
Америка, майже вся територія України. Трапляється у різноманіт-
них ландшафтах, іноді оселяється у міських будівлях.

Чисельність
Низька.

Місця перебування
Поділяє основні природні біотопи із горностаєм, але значно частіше 

ЛАСКА
Mustela nivalis Linnaeus, 1766
Ласка
Клас Ссавці — Mammalia 
Ряд Хижі — Carnivora
Родина Куницеві — Mustelidae

селиться на полях, в скиртах, господарських будівлях. Гнізда вла-
штовує в норах гризунів, а також в порожнечах серед каміння, під 
корінням дерев тощо.

Особливості біології
Живиться майже виключно дрібними гризунами (норицями і ми-
шами), значно рідше — водяними норицями, птахами, земновод-
ними та іншими тваринами. Біологія розмноження ласок вивчена 
ще недостатньо добре. Вагітні самиці трапляються як влітку, так 
і взимку (молодих знаходили з травня по січень). Характерна по-
лігамність. Вагітність ласки триває 34–56 діб. Самиця годує ди-
тинчат молоком протягом 8 тижнів. Прозрівають вони через 21–25 
днів. Уся сім’я тримається разом ще 1–2 тижні. Потім самиця від-
ганяє дитинчат. Спосіб життя і звички схожі з горностаєм, з яким 
ласка знаходиться в конкурентних стосунках.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація біотопів у межах ареалу, нелегальний відстріл.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де знайдений 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів, підго-
товка та впровадження рекомендацій щодо раціонального ведення 
лісового господарства.

 

Джерела інформації
Абелєнцев, 1968.

Автор: В. А. Токарський
Фото: © О. Ю. Соколов
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Природоохоронний статус
Рідкісний (вид з дуже низькою чисельністю). Занесений до Черво-
ної книги України (зникаючий), Червоної книги МСОП (EN), Єв-
ропейського червоного списку (EN) та списку Бернської конвенції 
(Додаток II).

Морфологічна характеристика
Порівняно невеликий звір із блискучим хутром. Довжина тіла сам-
ців 28–43 см, самиць — 32–40 см; довжина хвоста 12–19 см. Во-
лосяний покрив густий, але короткий навіть взимку. Тіло сильно 
витягнуте. Лапи короткі. Морда заокруглена, вуха невеликі, голова 
зверху сплощена. Кінцівки, особливо задні, з добре розвиненими 
плавальними перетинками. Хвіст відносно короткий. Забарвлення — 
від рудувато-бурого до темно-коричневого, лише трохи світліше 
на нижньому боці тулуба і темніше на кінцівках та хвості. Підшер-
стя сіре. На кінці морди біла пляма захоплює підборіддя, нижню 
губу і поширюється на верхню. Часто біла пляма буває і на грудях.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Вид поширений у Центральній та Східній Європі, Туреччині, Кавказі 
та Приураллі. Стихійне розселення інтродукованого виду, амери-
канської норки, негативно вплинуло на життя європейської норки, 
чисельність якої і без того була підірвана надмірним полюванням. 

ЄВРОПЕЙСЬКА НОРКА
Mustela lutreola Linnaeus, 1761
Европейская норка
Клас Ссавці — Mamalia
Ряд Хижі — Carnivora
Родина Куницеві — Mustelidae

Не в змозі конкурувати із крупнішою та агресивнішою американ-
ською норкою — близькоспорідненим видом-вселенцем, звичайна 
норка всюди стала зникати.

Чисельність
Відомі окремі знахідки.

Місця перебування
Мешканець заплавних біотопів та невеликих, глухих, сильно заха-
ращених, переважно проточних водойм лісистих низовин. Займає 
нори водяних нориць, розпадини у берегах, дупла, порожнечі се-
ред коренів, купини на болотах. Частіше, ніж інші дрібні хижаки, 
користується постійними норами.

Особливості біології
Активна переважно в сутінки і вночі, а вдень лише при похмурій 
погоді. Влітку веде осіле життя в районі постійної нори. Восени 
кочує, здійснюючи переходи до 10 км, іноді перетинаючи водо-
діли. Взимку тримається незамерзаючих струмків. У люті морози 
відсиджується в норі. Добре плаває і пірнає. Живиться переважно 
дрібними гризунами, жабами і рибою. Іноді поїдає річкових раків. 
Їсть водяних комах, молюсків, різні ягоди. Може нападати на ка-
чок і навіть гусей, що линяють, у тому числі домашніх. Нерідко 
влаштовує невеликі запаси. Полігам. Дитинчата (2–7 у виводку) 
народжуються в квітні-травні. Прозрівають у віці одного місяця. 
Вигодовування молоком триває близько 10 тижнів. Виводки за-
звичай розпадаються в серпні. Молоді досягають статевої зрілості 
наступного року. Відомі випадки парування європейської норки 
з американською, а також із чорним тхором; результатом останнього 
є так звані «тумаки», але плодючість їх невідома.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація біотопів у межах ареалу, нелегальний відстріл.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де трапляється 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів.

Джерела інформації
Абелєнцев, 1968; Волох, Роженко, 2009.

Автор: В. А. Токарський
Фото: © Nicolai Meyer

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europ%C3%A4ischer_Nerz.jpg
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ХОРДОВІ / Chordata

Природоохоронний статус
Рідкісний (вид із низькою чисельністю). Занесений до Червоної 
книги України (неоцінений), Червоної книги МСОП (VU), списків 
Бернської конвенції (Додаток ІІІ), Боннської конвенції (Додатки І 
і ІІ) та Конвенції СІТЕС (Додаток ІІ).

Морфологічна характеристика
Приземкуватий з короткими ногами, озброєними на кінці гостри-
ми довгими кігтями. Тулуб витягнутий і гнучкий. Довжина тіла 
36–48 см, хвоста — 15–17 см, вага 1–1,7 кг. Самиці в півтора рази 
менші за самців. Тіло покрите довгим остьовим волоссям. Зимове 
хутро високе, пухнасте і м’яке, літнє коротше і більш грубе. Колір 
дорослого тхора чорно-бурий; живіт, ноги, груди, горло, а також 
хвіст — майже чорні (зустрічаються колірні варіації, чисто руді 
та білі). Голова має контрастний рисунок, що нагадує чорну маску. 
Вуха невеликі, округлі з білою облямівкою по зовнішньому краю.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Живе в лісових, лісостепових і лише частково в степових областях 
більшої частини Європи і крайнього північного заходу Африки. 
В Росії проходить східна межа області поширення виду, що пролягає 
по Уральським горам і річці Волзі. Північні межі поширення в останні 
десятиліття розширюються: у Фінляндії, Карелії, в Архангельській 

ЛІСОВИЙ ТХІР
Mustela putorius Linnaeus, 1758
Лесной хорь
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Хижі — Carnivora
Родина Куницеві — Mustelidae

області він тепер зустрічається на 200–300 км північніше. Це пояс-
нюється головним чином вирубками суцільних тайгових масивів, 
яких цей звірок уникає. В Західній Європі території, зайняті ви-
дом, скорочуються.

Чисельність
Малочисельний.

Місця перебування
Невеликі лісові масиви та окремі гаї, що перемежовуються з луками 
і полями. Не заходить углиб лісових хащ, поселяється поряд з люд-
ським житлом. Трапляється у парках великих міст.

Особливості біології
Лісовий тхір, на відміну від степового, веде осілий спосіб життя, 
прив’язаний до певної території. Розміри індивідуальних терито-
рій невеликі, особливо в літній час. В якості постійних притулків 
найчастіше використовуються природні укриття — купи хмизу, 
кладки дров, прогнилі пні, копиці сіна. Іноді тхори поселяються 
в борсучих або лисячих норах, в селах — в погребах, під підлогою 
в стайнях, хлівах тощо. Власні нори риють рідко. Гніздо вистелене 
сухою травою, шерстю і шматочками шкурок гризунів. У раці-
оні на першому місці стоять дрібні нориці, молоді водяні пацю-
ки, земноводні — головним чином трав’яні і зелені жаби. Значну 
роль в його харчуванні відіграють птахи — горобцеподібні і дрібні 
курячі, голуби, в тому числі домашні. Зрідка ловить їжаків, неве-
ликих змій (у тому числі гадюк), саранових. При нестачі їжі цей 
хижак не гребує падаллю. Гін проходить в квітні-травні, через 1,5 
місяці самиця приносить зазвичай 4–6 дитинчат. Виводок трима-
ється з матір’ю до осені, а іноді і до наступної весни. Тривалість 
життя (в неволі) до 12 років.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація біотопів у межах ареалу, браконьєрство.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де зустрічається 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів.

Джерела інформації
Громов и др., 1963; Волох, 2009.

Автор: В. А. Токарський 
Фото: © Romualdas Barauskas 

http://www.naturephoto.lt/fotografas/romualdas_barauskas
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ХОРДОВІ / Chordata

Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до Червоної книги України (зникаючий) 
та списку Бернської конвенції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла самця 41–52 см, самиці — 29–45,5 см; довжина хвоста 
7–18,8 см, вага самців до 960 г, самиць — до 570 г. Спинна сторона 
переважно світла, жовтувато-бура. На черевній стороні біля передніх 
і задніх кінцівок плями бурого кольору, розділені широким, світлим 
полем, уздовж якого тягнеться вузька, темна смужка. Морда і вуха 
білясті. Біля очей жовтувато-бура пляма на зразок маски. Основна 
частина хвоста світла, палево-жовта, і лише кінець його темно-бу-
рий. Інтенсивність та забарвлення хутра залежить від підвиду.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал поширюється на Західну Європу та Центральну Азію. В Укра-
їні трапляється в степовій та лісостеповій зонах. У Харківській 
області — у степових районах.

Чисельність
Вид із дуже низькою чисельністю. Взагалі чисельність схильна 
до значних коливань. Зниження чисельності буває зумовлено недо-
ліком їжі, епізоотіями, загибеллю від затоплення нір талими водами 
і під час степових пожеж.

СТЕПОВИЙ ТХІР
Mustela eversmanni Lesson, 1827
Степной хорь
Клас Ссавці — Mamalia
Ряд Хижі — Carnivora
Родина Куницеві — Mustelidae

Місця перебування
Тримається відкритих ландшафтів із щільними ґрунтами. 

Особливості біології
Активний майже виключно вночі та в сутінки. У люті морози 
і заметілі по декілька днів не виходить з нори. Селиться головним 
чином в норах ховрахів та інших гризунів, іноді лисиць і борсуків. 
Самостійно риє лише короткі, просто влаштовані схованки. Ко-
ристується норою круглий рік. Вагітність триває 7 тижнів. Молоді 
народжуються у кінці квітня — на початку травня, зрідка навіть 
в липні. Число дитинчат в середньому 8–11. Прозрівають через 30 
днів. Вигодовування молоком триває 1,5 місяці, але вже 2–3-денні 
звірятка смокчуть кров убитих ховрахів. У кінці літа стають само-
стійними. Статевої зрілості набувають у віці 10 місяців. Живиться 
головним чином дрібними гризунами: ховрахами, хом’яками, 
частково мишоподібними гризунами, нерідко молодими бабака-
ми, іноді зайцями, їжаками. Зимою добуває бабаків, що залягли 
в сплячку. Може ловити жаб і рибу.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація біотопів у межах ареалу, зникнення ховрахів, 
нелегальний відстріл.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де трапляється 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів.

Джерела інформації
Волох, 2009.

Автор: В. А. Токарський
Фото: © І. Б. Маврін 

http://www.nature.chita.ru/Animals/Mammals/Images/Big/mustela_
eversmanni3.jpg
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ХОРДОВІ / Chordata

Природоохоронний статус
Рідкісний (вид із низькою чисельністю). Занесений списку Берн-
ської конвенції (Додаток III).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 33–58 см, хвоста — 17–26 см, вага — до 1800 г. Від 
кам’яної куниці відрізняється жовтуватою горловою плямою, яка 
ніколи не роздвоюється, великою кількістю вібрис, більшими 
вухами, порівняно коротким хвостом, формою і забарвленням 
на верхній губі, а також тим, що взимку мозолі п’ят густо вкриті 
жорстким волоссям. Загальний тон зимового хутра бурий, з ясним 
палевим відтінком. Остюк довгий, пухнастий, ґлянсуватий.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Поширений майже по всій Європі. Ареал тягнеться від Британ-
ських островів до Західного Сибіру і на півдні від Середземномор’я 
до Кавказу. Цього виду немає в Ісландії і північній Скандинавії, 
а також на частині Піренейського півострова.

Чисельність
Не визначена.

Місця перебування
Типовий мешканець лісів з великою кількістю дуплистих дерев, 
бурелому. У лісостепу поселяється у вікових високостовбурних 

ЛІСОВА КУНИЦЯ
Martes martes Linnaeus, 1758
Лесная куница
Клас Ссавці — Mammalia 
Ряд Хижі — Carnivora
Родина Куницеві — Mustelidae

дібровах. У населених пунктах не живе. Селиться в дуплах, іноді 
дуже високо над землею, в старих гайнах вивірки, гніздах сорок 
і хижих птахів.

Особливості біології
Добре лазить і стрибає по деревах. За одне полювання проходить 
до 17 км. У стрибку долає відстань до 4 м. Під час лазіння може 
розвертати свої ступні на 180°, утримуючись кігтями за кору дерев. 
Має виражену територіальну поведінку, маркує територію за допо-
могою секрету анальних залоз. Охороняє межі своєї території від 
одностатевих родичів, але території самців і самиць часто пере-
тинаються. Розміри територій сильно варіюють (у самців зазвичай 
більші). Користується постійним гніздом лише в період виведення 
молодих, а в решту часу веде бродячий спосіб життя на своїй інди-
відуальній ділянці. Активні переважно в сутінках та вночі. Пару-
вання відбувається в середині літа, але вагітність настає набагато 
пізніше і потомство з’являється лише у квітні наступного року. 
Молоді (3–4 у виводку) при народженні мають довжину 10 см. 
Прозрівають на 32–36-й день. Годування молоком триває близько 
45 днів. До осені молодь тримається разом і досягає розмірів до-
рослих. Статева зрілість настає на другому році життя, але участь 
у розмноженні вони беруть, як правило, на третьому році життя. 
Живиться тваринною і рослинною їжею, яку добуває переважно 
на землі, — мишоподібними гризунами, вивірками, а також птаха-
ми. Нерідко поїдає жаб, ящірок, комах, яйця птахів, фрукти, ягоди 
і горіхи.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація біотопів у межах ареалу, нелегальний відстріл.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де знайдений 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів.

Джерела інформації
Абелєнцев, 1968.

Автор: В. А. Токарський
Фото: © О. Ю. Соколов
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ХОРДОВІ / Chordata

Природоохоронний статус
Зникаючий. Занесений до Червоної книги України (рідкісний), 
Червоної книги МСОП (VU), Європейського червоного списку 
(VU) та до списку Бернської конвенції (Додаток II).

Морфологічна характеристика
Перегузня схожа на тхора, але відрізняється як розмірами, так і забарв-
ленням хутра. Довжина тіла 270–350 мм, а хвоста 160–200 мм. Жива 
маса складає 280–580 г. Забарвлення своєрідне, строкате, яке поє-
днує чорні, жовті, білі плями на тілі та білі смуги над очима та вухами.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Трапляється в степовій та напівпустельній зонах Південно-Східної
Європи, Малій, Передній та Середній Азії та Китаї. В Харківській
області відомий з Великобурлуцького та Шевченківського районів.

Чисельність
Дуже низька.

Місця перебування
Яружно-балочна система степу та лісостепу.

Особливості біології
Активна в сутінково-нічний час. Використовує нори степових гризу-
нів. Для виду характерна латентна фаза розвитку. Самиця народжує 

ПЕРЕГУЗНЯ
Vormela peregusna Güldenstädt, 1770
Перевязка
Клас Ссавці — Mamalia
Ряд Хижі — Carnivora
Родина Куницеві — Mustelidae

2–14 малят вагою по 3,2–4,7 г. Живиться гризунами: ховрахами, 
норицями, сліпаками, мишами. Влітку, як і всі представники ро-
дини куницевих, включає в свій раціон рослинні компоненти. По-
любляє плоди суниці, шипшини, глоду, винограду та інші ягоди.

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація біотопів у межах ареалу, нелегальний відстріл, 
винищення гризунів, які є об’єктами живлення.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де знайдений 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів.

Джерела інформації
Абелєнцев, 1968. 

Автор: В. А. Токарський 
Фото: © Г. М. Молодан
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ХОРДОВІ / Chordata

Природоохоронний статус
Вразливий. Занесений до списку Бернської конвенції (Додаток III).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла 60–90 см, хвоста — 20–24 см; маса — до 24 кг. Во-
сени, перед сплячкою маса зростає до 34 кг. Форма масивного тіла 
своєрідна: витягнута тонка морда, шия коротка, майже непомітна. 
Ноги короткі, масивні, такі, що спираються на землю всією ступ-
нею; на пальцях — довгі тупі кігті, пристосовані до риття. Забарв-
лення голови білувате з широкими чорними смугами з боків, котрі 
поширю ються до вух.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал охоплює всю Європу (окрім північних частин) та більшу 
частину Азії (за винятком північної частини Сибіру та країн, 
що знаходяться на південь від Гімалаїв). У Харківській області 
борсук поширений всюди, як у лісостеповій, так і у степовій зонах.

Чисельність
В останні роки чисельність дещо виросла.

Місця перебування
Мешкає у лісах різного типу, у степу, але завжди недалеко від 
водойм. Звірі з покоління в покоління дотримуються улюблених 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БОРСУК
Meles meles Linnaeus, 1758
Европейский барсук 
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Хижі — Carnivora
Родина Куницеві — Mustelidae

місць і, як показали спеціальні геохронологічні дослідження, деякі 
з борсучих поселень-містечок мають вік у декілька тисяч років. 

Особливості біології
Нори мають складну будову із великою кількістю камер та вхід-
них отворів. Виходи на поверхню розташовані досить компактно 
в радіусі 10–15 м. При весняному очищенні нори ґрунт викидається 
тваринами на поверхню, створюючи купол. Уся ця система спо-
руд носить назву «борсучого містечка» і часто є притулком лисиці 
та єнотоподібному собаці (займають окремі віднорки або кинуті 
нори). На зиму залягає в сплячку, яка при відлизі може перерива-
тися. Активний присмерком та у першій частині ночі. Має кормову 
ділянку, яку щодня обходить у пошуках їжі. Всеїдний, живиться 
тваринною та рослинною їжею, не нехтує падлом. Перед зимою 
набирає велику кількість жиру. Навесні або на початку літа самиця 
народжує від 2 до 6 (зазвичай 3) малюків, які прозрівають на 35–42-й 
день і залишаються у родині до осені. Невдовзі після пологів від-
бувається нове запліднення. Статеве дозрівання завершується 
на другому році життя. Борсуки моногамні. Пари утворюють з осені, 
але парування і запліднення відбувається в різні терміни, у зв’язку 
з чим змінюється тривалість вагітності, що має латентну стадію. 
Вагітність може продовжуватися від 271 дня (при літньому спаро-
вуванні) до 450 днів (при зимовому).

Основні чинники зниження чисельності
Трансформація біотопів у межах ареалу, нелегальний відстріл.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де трапляється 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів.

Джерела інформації
Токарський, Фоменко, 2003; Токарський, 2003.

Автор: В. А. Токарський 
Фото: © О. Ю. Соколов
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Природоохоронний статус
Рідкісний (вид із низькою чисельністю). Занесений до Червоної 
книги України (неоцінений), Червоної книги МСОП (NT), Євро-
пейського червоного списку (NT), списків Бернської конвенції 
(Додаток II) та Конвенції СІТЕС (Додаток I).

Морфологічна характеристика
Довжина тіла близько 70–75 (до 90) см, хвоста — до 50 см, вага 5–6 
(до 10) кг. Остьове волосся дуже грубе, пух ніжний, надзвичайно 
густий, такий, що майже не змочується водою. Забарвлення спини 
і хвоста бурувато-коричневе. Пух сріблясто-білий з темними кін-
чиками. Черево сріблясте.

Ареал виду та його поширення у регіоні
Ареал охоплює Євразію (крім Індокитаю та Аравії), Марокко 
та Алжир. Подібні форми трапляються у Північній Америці. По-
ширений на території усієї Європи, Північної Африки, значної час-
тини Азії. Населяє різні водойми, досить багаті рибою.

Чисельність
Невисока.

Місця перебування
Тримається різноманітних прісних водойм. Віддає перевагу глухим 

РІЧКОВА ВИДРА 
Lutra lutra Linnaeus, 1758
Речная выдра
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Хижі — Carnivora
Родина Куницеві — Mustelidae

ділянкам лісових річок з вирами і перекатами та з крутими, підми-
тими берегами, з незамерзаючими на зиму ополонками. Поза лісо-
вою зоною селиться по берегах річок і озер із заростями очерету. 
Живе у самостійно виритих норах, що мають один-два виходи під 
водою, а також в різних природних сховищах. Іноді займає нори 
лисиць і борсуків біля водойм.

Особливості біології
Напівводяний хутровий звір; веде переважно нічний потайли-
вий спосіб життя, але спостерігається і вдень. Має постійну нору 
і декілька тимчасових сховищ, вхід у які знаходиться під водою. 
Живиться переважно рибою, а також жабами і річковими раками. 
Значно рідше добуває дрібних навколоводних ссавців і птахів. Міс-
цями ловить ондатру. Поїдає також рослинну їжу. Іноді влаштовує 
запаси — до 8–10 кг. Вагітність триває близько 60 днів. У виводку 
зазвичай 2–3 малят. Молоді частіше з’являються в квітні-травні, 
але іноді в червні-серпні і навіть в грудні і лютому. Дитинчата про-
зрівають на 28–35-й день. Виводки тримаються разом із самицею 
до глибокої осені і навіть зими. Статева зрілість настає на третьому 
році життя. У вихованні молодих бере участь і самець. 

Основні чинники зниження чисельності
Зниження чисельності пов’язано із переслідуванням з боку люди-
ни та зміною середовища проживання (забруднення річок, ставків).

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де трапляється 
вид, запобігання руйнуванню та трансформації біотопів.

Джерела інформації
Абелєнцев, 1968; Волох, Роженко, 2009; Скоробогатов и др., 2009.

Автор: В. А. Токарський
Фото: © В. А. Токарський
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ХОРДОВІ / Chordata

Природоохоронний статус
Рідкісний (вид із дуже низькою чисельністю). Занесений до списку 
Бернської конвенції (Додаток III).

Морфологічна характеристика
Дорослі бики мають довжину тіла до 300 см, висоту в холці до 225–
235 см, довжину вуха близько 26 см, хвоста — 12–13 см. Вага 
до 570 кг. Розмах рогів близько 150 см. Голова велика, витягнута 
(за довжиною приблизно дорівнює шиї) і вузька, горбоноса. Шия 
порівняно коротка, товста і потужна. Шию і голову звір зазвичай 
тримає невисоко, більш-менш горизонтально. Ноги у лося витяг-
нуті, тулуб відносно короткий, загривок високий і разом з видо-
вженим волоссям, яке покриває його, утворює наче горб. Спина 
пряма, крижі трохи нижче холки, круп відносно слабкий, похилий, 
хвіст дуже короткий, значно менше половини довжини вуха. Во-
лосяний покрив лося — це грубе ламке, злегка хвилясте товсте во-
лосся буро-чорного кольору.

Ареал виду та його поширення в регіоні
Поширений в лісовій зоні північної півкулі, рідше в Лісостепу 
та на межі степової зони. У Харківській області в середині ХХ сто-
ліття цей вид траплявся майже у всіх районах лісостепової зони, 
але до кінця століття він був знищений.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЛОСЬ 
Alces alces Linnaeus, 1758
Лось
Клас Ссавці — Mammalia
Ряд Парнокопитні — Artiodactyla
Родина Оленеві — Cervidae

Чисельність
Близько 20 особин.

Місця перебування
Населяють різні ліси, зарості верболозів по берегах степових річок 
і озер. В степу влітку трапляються і далеко від лісу, іноді на со-
тні кілометрів. Велике значення має наявність боліт, тихих річок 
і озер, де влітку лосі живляться водною рослинністю і рятуються 
від спеки. Взимку для лося необхідні мішані і хвойні ліси з густим 
підліском.

Особливості біології
Більшу частину року лосі тримаються відособлено один від одного, 
і лише в шлюбний сезон, який припадає на вересень-жовтень, змі-
нюють свою поведінку. Самиця виношує дитя близько 230 днів. 
Активний лось зранку, а також присмерком та вночі. Незважаючи 
на уявну незграбність, ця тварина може швидко і тихо пересувати-
ся в лісовій гущавині. При необхідності, завдяки своїй масі, може 
прокласти собі шлях крізь бурелом, зносячи все на своєму шляху. 
Травоїдна тварина. Найбільш охоче поїдає гілки верби, осики, бе-
рези і бальзамічної ялини. Влітку лось часто їсть болотяну рослин-
ність. Всього за день з’їдає до 20 кг корму.

Основні чинники зниження чисельності
Незаконне полювання.

Заходи охорони
Надання природоохоронного статусу територіям, де трапляється 
вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів.

Джерела інформації
Соколов, 1959.

Автор: В. А. Токарський
Фото: © Hagerty Ryan, U.S. Fish and Wildlife Service
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№ Українська назва Латинское название Русское название
Природо-

охоронний  
статус у регіоні

Тип Губки
Клас Звичайні губки
Ряд Гаплосклериди
Родина Спонгіліди

Porifera
Demospongiae
Haplosclerida
Spongillidae

Тип Губки
Класс Обыкновенные губки
Отряд Гаплосклериды
Семейство Спонгилиды

1 Бодяга ставкова Spongilla lacustris (Linnaeus, 1759) Бадяга озёрная Вразливий 

2 Бодяга річкова Ephydatia fluviatilis (Linnaeus, 1759) Бадяга речная Вразливий 

Тип Мохуватки 
Клас Покритороті
Ряд Плюмателіди
Родина Кристателіди

Bryozoa 
Phylactolaemata 
Plumatellida
Cristatellidae 

Тип Мшанки
Класс Покрыторотые
Отряд Плюмателлиды
Семейство Кристателлиды

3 Мохуватка гребінчаста Cristatella mucedo (Cuvier, 1798) Мшанка гребенчатая Вразливий 

Родина Плюмателіди Plumatellidae Семейство Плюмателлиды

4 Мохуватка клубчаста Plumatella fungosa (Pallas, 1768) Мшанка клубчатая Вразливий 

5 Мохуватка повзуча Plumatella repens (Linnaeus, 1758) Мшанка ползучая Вразливий 

Тип Жалкі
Клас Гідрозої
Ряд Антоатекати
Родина Гідри

Cnidaria
Hydrozoa
Anthoathecata 
Hydridae

Тип Стрекающие
Клас Гидрозои
Отряд Антоатекаты
Семейство Гидры

6 Гідра довгостебла Pelmatohydra oligactis (Pallas, 1766) Гидра длинностебельчатая Вразливий 

7 Гідра зелена Chlorohydra viridissima 
(Pallas, 1766) Гидра зёленая Вразливий 

Тип Кільчасті черви
Клас Пояскові
Ряд П’явки
Родина Пласкі п’явки 

Annelida
Clitellata
Hirudinida
Glossiphoniidae

Тип Кольчатые черви
Класс Поясковые 
Отряд Пиявки
Семейство Плоские пиявки

8 П’явунка черепашача Placobdella costata (Fr. Müller, 1846) Пиявка черепашья Вразливий 

Родина Ерпобделіди Erpobdellidae Семейство Эрпобделлиды

9 Псевдотрохета 
п’ятикільчаста

Fadejewobdella quinqueannulata 
(Lukin, 1929)

Псевдотрохета 
пятиколечная Рідкісний

Родина Медичні п’явки Hirudinidae Семейство Медицинские пиявки 

10 П’явка медична Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 Пиявка медицинская Рідкісний

Червоний список тварин 
Харківської області
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1 2 3 4

11 П’явка аптечна Hirudo verbana Carena, 1820 Пиявка аптечная Рідкісний

Тип М’якуни
Клас Двостулкові
Ряд Уніоніди
Родина Перлівцеві

Mollusca 
Bivalvia 
Unionida
Unionidae

Тип Моллюски
Класс Двустворчатые 
Отряд Перловицы
Семейство Перловицевые

12 Беззубка вузька Pseudanodonta complanata  
(Ziegler in Rossmaessler, 1835) Беззубка узкая Рідкісний

13 Перлівниця товста Unio crassus Philipsson, 1788 Перловица толстая Рідкісний

Ряд Венероїди 
Родина Кулькові 

Veneroida
Sphaeriidae

Отряд Венероиды
Семейство Шаровковые

14 Мускуліум озерний Musculium lacustre 
(O. F. Müller, 1774) Мускулиум озёрный Рідкісний

Клас Черевоногі
Ряд Неритоїди
Родина Лунки

Gastropoda
Neritoida
Neritidae

Класс Брюхоногие
Отряд Неритоиды
Семейство Нериты

15 Лунка річкова Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758) Лунка речная Рідкісний

Ряд Стебельчатоокі
Родина Дернівки

Stylommatophora 
Valloniidae

Отряд Стебельчатоглазые
Семейство Улитки дерновые

16 Дернівка тірольська Vallonia enniensis (Gredler, 1856) Дерновка тирольская
Вразливий; 
релікт на межі 
ареалу

Родина Агатівки Cochlicopidae Семейство Агатовки

17 Агатівка широка Cochlicopa nitens (Gallenstein, 1848) Агатовка широкая Рідкісний

Родина Завитки Vertiginidae Семейство Улитки-завитки

18 Завиток широкий Vertigo antivertigo 
(Draparnaud, 1801) Завиток широкий Рідкісний 

19 Завиток звужений Vertigo angustior Jeffreys, 1830 Завиток суженный
Вразливий; 
релікт на межі 
ареалу

Родина Трункателініди Truncatellinidae Семейство Трункателлиниды

20 Трункателіна ребриста Truncatellina costulata (Nilsson, 1823) Трункателлина ребристая
Вразливий; 
релікт на межі 
ареалу
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Родина Веретенівки Clausiliidae Семейство Улитки замкнутые

21 Русинка тендітна Ruthenica filograna 
(Rossmässler, 1836) Русинка нежная

Вразливий; 
релікт на межі 
ареалу

22 Лацініарія зубата Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801) Лациниария зубастая
Невизначений; 
вид на межі 
ареалу

Родина Склівки Zonitidae Семейство Улитки блестящие

23 Кришталівка стиснута Vitrea contracta (Westerlund, 1871) Хрусталёвка сжатая Вразливий 
на межі ареалу

24 Блискучка зеленкувата Perpolita petronella  
(L. Pfeiffer, 1853) Блестяшка зеленоватая Рідкісний

Тип Членистоногі
Клас Зяброногі раки
Ряд Зяброноги
Родина Бранхіподиди

Arthropoda 
Branchiopoda
Anostraca
Branchipodidae

Тип Членистоногие 
Семейство Жаброногие раки
Отряд Жаброноги
Семейство Бранхиподиды

25 Танімастикс ставковий Tanymastix stagnalis (Linnaeus, 1758) Танимастикс прудовой Вразливий

Родина Хіроцефаліди Сhirocephalidae Семейство Хироцефалиды

26 Дрепанозурус дворогий Drepanosurus birostratus  
(Fisher, 1851) Дрепанозурус двурогий Вразливий

27 Хіроцефал Жадіна Chirocephalus shadini  
(Smirnov, 1928) Хироцефал Жадина Вразливий

28 Стрептоцефал 
грізнорогий

Streptocephalus torvicornis  
(Waga, 1842)

Стрептоцефал 
грознорогий Вразливий

Ряд Щитні
Родина Щитні

Notostraca
Triopsidae

Отряд Щитни 
Семейство Щитни

29 Щитень весняний Lepidurus apus (Linnaeus, 1758) Щитень весенний Вразливий

30 Щитень літній Triops cancriformis Bosc, 1801 Щитень летний Вразливий

31 Лінкей короткохвостий Lynceus brachyurus Müller, 1776 Линкей короткохвостый Вразливий 

Ряд Диплостраки
Родина Лінцеїди 

Diplostraca 
Lynceidae    

Отряд Диплостраки
Семейство Линцеиды

32 Цизикус чотиривусий Cyzicus tetracerus (Krynicki, 1830) Цизикус четырёхусый Вразливий 
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Родина Веретенівки Clausiliidae Семейство Улитки замкнутые

21 Русинка тендітна Ruthenica filograna 
(Rossmässler, 1836) Русинка нежная

Вразливий; 
релікт на межі 
ареалу

22 Лацініарія зубата Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801) Лациниария зубастая
Невизначений; 
вид на межі 
ареалу

Родина Склівки Zonitidae Семейство Улитки блестящие

23 Кришталівка стиснута Vitrea contracta (Westerlund, 1871) Хрусталёвка сжатая Вразливий 
на межі ареалу

24 Блискучка зеленкувата Perpolita petronella  
(L. Pfeiffer, 1853) Блестяшка зеленоватая Рідкісний

Тип Членистоногі
Клас Зяброногі раки
Ряд Зяброноги
Родина Бранхіподиди

Arthropoda 
Branchiopoda
Anostraca
Branchipodidae

Тип Членистоногие 
Семейство Жаброногие раки
Отряд Жаброноги
Семейство Бранхиподиды

25 Танімастикс ставковий Tanymastix stagnalis (Linnaeus, 1758) Танимастикс прудовой Вразливий

Родина Хіроцефаліди Сhirocephalidae Семейство Хироцефалиды

26 Дрепанозурус дворогий Drepanosurus birostratus  
(Fisher, 1851) Дрепанозурус двурогий Вразливий

27 Хіроцефал Жадіна Chirocephalus shadini  
(Smirnov, 1928) Хироцефал Жадина Вразливий

28 Стрептоцефал 
грізнорогий

Streptocephalus torvicornis  
(Waga, 1842)

Стрептоцефал 
грознорогий Вразливий

Ряд Щитні
Родина Щитні

Notostraca
Triopsidae

Отряд Щитни 
Семейство Щитни

29 Щитень весняний Lepidurus apus (Linnaeus, 1758) Щитень весенний Вразливий

30 Щитень літній Triops cancriformis Bosc, 1801 Щитень летний Вразливий

31 Лінкей короткохвостий Lynceus brachyurus Müller, 1776 Линкей короткохвостый Вразливий 

Ряд Диплостраки
Родина Лінцеїди 

Diplostraca 
Lynceidae    

Отряд Диплостраки
Семейство Линцеиды

32 Цизикус чотиривусий Cyzicus tetracerus (Krynicki, 1830) Цизикус четырёхусый Вразливий 

1 2 3 4

Клас Щелепоногі
Ряд Каляноїди
Родина Діаптомиди

Maxillopodа
Calanoida
Diaptomidae

Класс Челюстеногие
Отряд Каляноиды
Семейство Диаптомиды

33 Гемідіаптом Рилова Hemidiaptomus rylowi 
Charin, 1929 Гемидиаптом Рылова Зникаючий

34 Гемідіаптом угорський Hemidiaptomus hungaricus  
Kiefer, 1933 Гемидиаптом венгерский Зникаючий

Клас Вищі ракоподібні
Ряд Бокоплави

Malacostraca
Amphipoda

Класс Высшие ракообразные
Отряд Бокоплавы

35 Гмеліна мала Gmelina pusilla G. O. Sars, 1896 Гмелина малая Вразливий

Клас Павукоподібні
Ряд Павуки
Родина Ерезіди

Arachnida
Araneae
Eresidae

Класс Паукообразные
Отряд Пауки
Семейство Эрезиды

36 Ерезус чорний Eresus kollari Rossi, 1846 Эрезус чёрный Рідкісний 

Родина Павуки-вовки Lycosidae Семейство Пауки-волки

37 Мустелікоза 
половинчаста Mustelicosa dimidiata (Thorell, 1875) Мустеликоза 

половинчатая Рідкісний 

Родина Гнафозіди Gnaphosidae Семейство Гнафозиды

38 Гнафоза кримська Gnaphosa taurica Thorell, 1875 Гнафоза крымская Рідкісний 

39 Гнафоза жалобна Gnaphosa lugubris 
(C. L. Koch, 1839) Гнафоза траурная Рідкісний 

Родина Павуки-бокоходи Thomisidae Семейство Пауки-бокоходы

40 Кзістікус монгольский Xysticus mongolicus 
Schenkel, 1863 Кзистикус монгольский Рідкісний 

Родина Скакунці Salticidae Семейство Скакунчики

41 Іленус прикрашений Yllenus vittatus 
Thorell, 1875 Илленус украшенный Рідкісний 

Клас Губоногі
Ряд Скутигери 
Родина Скутигери

Chilopoda
Scutigeromorpha
Scutigeridae

Клас Губоногие
Клас Скутигеры
Семейство Скутигеры

42 Мухоловка звичайна Scutigera coleoptrata 
(Linnaeus, 1758) Мухоловка обыкновенная Рідкісний
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Клас Комахи 
Ряд Бабки
Родина Лютки

Insecta
Odonata
Lestidae

Класс Насекомые
Отряд Стрекозы
Семейство Лютки

43 Лютка дрібнозубчаста Chalcolestes parvidens 
(Artobolevsky, 1929) Лютка мелкозубая Невизначений

Родина Стрілки Coenagrionidae Семейство Стрелки

44 Стрілка списоносна Coenagrion hastulatum 
(Charpentier, 1825) Стрелка копьеносная Рідкісний

45 Негаленія красива Nehalennia speciosa 
(Charpentier, 1840) Нехаленния красивая Вразливий

Родина Коромисла Aeshnidae Семейство Коромысла

46 Дозорець-імператор Anax imperator Leach, 1815 Дозорщик-император Відносно 
благополучний

47 Дозорець малий Anax parthenope (Selys, 1839) Дозорщик июльский /
дозорщик малый Рідкісний 

Родина Дідки Gomphidae Семейство Дедки

48 Дідок жовтоногий Gomphus flavipes 
(Carpentier, 1825) Дедка желтоногий Рідкісний

Родина Бабки металеві Corduliidae Семейство Бабки

49 Зеленотілка металева Somatochlora metallica 
(Vander Linden, 1825)

Зеленотелка 
металлическая Рідкісний

Родина Бабки справжні Libellulidae Семейство Стрекозы настоящие

50 Білоноска червонувата Leucorrhinia rubicunda 
(Linnaeus, 1758) Белоноска красноватая Невизначений

51 Білоноска болотна Leucorrhinia pectoralis 
(Charpentier, 1825) Белоноска болотная Рідкісний

52 Тонкочеревець 
сплющений

Sympetrum depressiusculum 
(Selys, 1841) Сжатобрюх уплощённый Невизначений 

53 Тонкочеревець чорний Sympetrum danae 
(Sulzer, 1776) Сжатобрюх чёрный Вразливий

54 Тонкочеревець 
перев’язаний

Sympetrum pedemontanum 
(Müller in Allioni, 1766) Сжатобрюх перевязанный Рідкісний



431

ЧЕРВОНА КНИГА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   Додатки

1 2 3 4

Ряд Прямокрилі 
Родина Саранові 

Orthoptera
Acrididae

Отряд Прямокрылые
Семейство Саранчевые

55 Вогнівка тріскуча Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) Огнёвка трескучая Рідкісний 
на межі ареалу

Родина Листові коники Phaneropteridae Семейство Листовые кузнечики

56 Пилкохвіст 
український 

Poecilimon ukrainicus 
Bey-Bienko, 1951 Пилохвост украинский Зникаючий

Родина Коники справжні Tettigoniidae Семейство Кузнечики настоящие

57 Дибка степова Saga pedo (Pallas, 1771) Дыбка степная Рідкісний

58 Стрибун 
Фрівальдського 

Рholidoptera frivaldskyi 
(Herman, 1871)

Кустолюбка 
Фривальдского Зникаючий 

Ряд Напівтвердокрилі 
Родина Афелохейриди

Hemiptera
Aphelocheiridae

Отряд Полужёсткокрылые 
Семейство Афелохейриды

59 Афелохірус літній Aphelocheirus aestivalis 
(Fabricius, 1794) Афелохирус летний Рідкісний 

Родина Редувіїди Reduviidae Семейство Хищнецы

60 Фімата красипес Phymata crassipes 
(Fabricius, 1775) Фимата крассипес Рідкісний 

Родина Щитники Pentatomidae Семейство Щитники

61 Яла овальна Jalla dumosa (Linnaeus, 1758) Ялла овальная Рідкісний 

62 Вільпіанус 
підмаренниковий Vilpianus galii (Wolff, 1802) Вильпианус 

подмаренниковый Рідкісний 

63 Менакарус піщаний Menaccarus (Oploscelis) arenicola 
(Scholtz, 1847) Менаккарус песчаный Рідкісний 

64 Диродерес щитовидний Dyroderes umbraculatus 
(Fabricius, 1775) Диродерес щитовидный Рідкісний 

65 Пікромерус 
двозубчастий Picromerus bidens (Linnaeus, 1758) Пикромерус двузубчатый Рідкісний 

66 Пінтеус звичайний Pinthaeus sanguinipes 
(Fabricius, 1781) Пинтеус обыкновенный Рідкісний 

67 Троїлюс крилоплечий Troilus luridus (Fabricius, 1775) Троилюс крылоплечий Рідкісний 
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Ряд Жуки
Родина Жуки-стрибуни

Coleoptera
Сicindelidae

Отряд Жуки
Семейство Жуки-скакуны

68 Стрибун приморський Cicindela maritima 
Dejean, 1822 Скакун приморский Рідкісний 

69 Стрибун Зальберга Cicindela sahlbergi Fischer, 1824 Скакун Зальберга Рідкісний 

Родина Різодіди Rhysodidae Семейство Ризодиды

70 Омогліміус Гермара Omoglymmius germari 
(Ganglbauer, 1891) Омоглиммиус Гермара Рідкісний

Родина Жуки-туруни Carabidae Семейство Жужелицы

71 Красотіл пахучий Calosoma sycophanta 
(Linnaeus, 1758) Красотел пахучий Вразливий

72 Турун Щеглова Carabus stscheglowi 
(Mannerheim, 1827) Жужелица Щеглова Рідкісний

73 Турун сибірський Carabus sibiricus haeres 
Fischer von Waldheim, 1823 Жужелица сибирская Рідкісний

74 Турун золотисто-
облямований Carabus aurolimbatus Dejean, 1829 Жужелица золотисто-

окаймлённая
Рідкісний 
на межі ареалу

Родина Плавунчики Haliplidae Семейство Плавунчики

75 Плавунчик Захаренка Haliplus zacharenkoi 
Gramma et Prisny, 1973 Плавунчик Захаренко Рідкісний

Родина Вертячки Gyrinidae Семейство Вертячки

76 Вертячка сутінкова Orectochilus villosus 
(O. F. Müller, 1776) Вертячка сумеречная Рідкісний

Родина Карапузики Histeridae Семейство Карапузики

77 Карапузик великий Pachylister inaequalis (Olivier, 1789) Карапузик большой Рідкісний

Родина Мертвоїди Silphidae Семейство Мертвоеды

78 Мертвоїд похмурий Silpha tristis Illiger, 1798 Мертвоед мрачный Рідкісний 

Родина Стафілініди Staphylinidae Семейство Cтафилины

79 Cтафілін волохатий Emus hirtus (Linnaeus, 1758) Cтафилин мохнатый Рідкісний 
стенотопний
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Родина Пластинчатовусі Scarabaeidae Семейство Пластинчатоусые

80 Восковик-пістряк 
мінливий Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) Восковик-пестряк 

изменчивый
Рідкісний 
реліктовий

81 Жук-самітник Osmoderma coriarium 
(DeGeer, 1774)

Отшельник пахучий / 
восковик-отшельник Вразливий

82 Бронзівка велика 
зелена Protaetia aeruginosa (Drury, 1770) Бронзовка большая 

зелёная Вразливий

Родина Рогачі Lucanidae Семейство Рогачи

83 Рогач звичайний Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Жук-олень Вразливий

84 Езалюс скарабеоїдес Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) Эзалюс скарабеоидес Рідкісний 

Родина Златки Buprestidae Семейство Златки

85 Акмеодера несправжня Acmaeodera degener Scopoli, 1763 Акмеодера ложная Рідкісний 

86 Евритірея дубова Eurythyrea quercus Herbst, 1780 Эвритирея дубовая
Рідкісний 
реліктовий 
стенотопний

87 Златка коренева мідна Sphenoptera cuprina Motschulsky, 1860 Златка корневая медная Рідкісний 

88 Діцерка амфібія Dicerca amphibia Marseul, 1865 Дицерка амфибия Рідкісний 
реліктовий

89 Златка Форманека Phaenops formaneki formaneki 
Jakobson, 1913 Златка Форманека

Рідкісний 
із стабільно 
низькою 
чисельністю

90 Золотиста в’язова 
златка

Anthaxia senicula senicula 
Schrank, 1789

Золотистая ильмовая 
златка Рідкісний

91 Златка Тюрка Anthaxia tuerki Ganglbauer, 1886 Златка Тюрка Рідкісний 
реліктовий

92 Вогневочеревцева 
соснова златка Chrysobothris igniventris Reitter, 1895 Огненнобрюхая сосновая 

златка Вразливий 

93 Дрокова вузькотіла 
златка

Agrilus antiquus 
Mulsant et Rey, 1863

Дроковая узкотелая 
златка Вразливий 

94 Гострокрила 
вузькотіла златка Agrilus guerini Lacordaire, 1835 Острокрылая узкотелая 

златка Рідкісний 
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95 Мідна вузькотіла 
златка Agrilus mendax Mannerheim, 1837 Медная узкотелая златка Рідкісний 

Родина Еукнеміди Eucnemidae Семейство Древоеды

96 Ізоріпіс мелязоідес Isorhipis melasoides 
(Laporte de Castelnau, 1835) Изорипис мелязоидес Рідкісний 

Родина Ковалики Elateridae Семейство Щелкуны

97 Ковалик дібровний Lacon querceus (Herbst, 1784) Щелкун дубравный Рідкісний 

Родина Світляки Lampyridae Семейство Светляки

98 Cвітляк звичайний Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767) Cветляк обыкновенный Рідкісний

Родина Каптурники Bostrichidae Семейство Капюшонники

99 Каптурник мінливий Lichenophanes varius (Illiger, 1801) Капюшонник изменчивый Рідкісний

Родина Пістряки Cleridae Семейство Пестряки

100 Дерместоїдес 
червоногрудий

Dermestoides sanguinicollis 
(Fabricius, 1787)

Дерместоидес 
красногрудый Рідкісний

Родина Шкіроїди Dermestidae Семейство Кожееды

101 Шкіроїд сажисто-
чорний

Dermestes (Montandonia) fuliginosus 
Rossi, 1792 Кожеед сажисто-чёрный Рідкісний

Родина Плоскотілки Cucujidae Семейство Плоскотелки

102 Плоскотілка червона Cucujus cinnaberinus 
(Scopoli, 1763) Плоскотелка красная Рідкісний

Родина Грибовики Erotylidae Семейство Грибовики

103 Комбоцерус гладкий Combocerus glaber 
(Schalkwyk, 1783) Комбоцерус гладкий Рідкісний

104 Грибовик видовжений Triplax elongata Lacordaire, 1842 Грибовик удлинённый Рідкісний

105 Грибовик 
чорноголовий

Triplax melanocephala 
(Lacordaire, 1804) Грибовик черноголовый Рідкісний

Родина Пліснявоїди Endomychidae Семейство Плеснееды

106 Пліснявоїд 
зубчастогрудий

Dapsa denticollis 
(Germar et Kaulfuss, 1816) Плеснеед зубчатогрудый Рідкісний
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95 Мідна вузькотіла 
златка Agrilus mendax Mannerheim, 1837 Медная узкотелая златка Рідкісний 

Родина Еукнеміди Eucnemidae Семейство Древоеды

96 Ізоріпіс мелязоідес Isorhipis melasoides 
(Laporte de Castelnau, 1835) Изорипис мелязоидес Рідкісний 

Родина Ковалики Elateridae Семейство Щелкуны

97 Ковалик дібровний Lacon querceus (Herbst, 1784) Щелкун дубравный Рідкісний 

Родина Світляки Lampyridae Семейство Светляки

98 Cвітляк звичайний Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767) Cветляк обыкновенный Рідкісний

Родина Каптурники Bostrichidae Семейство Капюшонники

99 Каптурник мінливий Lichenophanes varius (Illiger, 1801) Капюшонник изменчивый Рідкісний

Родина Пістряки Cleridae Семейство Пестряки

100 Дерместоїдес 
червоногрудий

Dermestoides sanguinicollis 
(Fabricius, 1787)

Дерместоидес 
красногрудый Рідкісний

Родина Шкіроїди Dermestidae Семейство Кожееды

101 Шкіроїд сажисто-
чорний

Dermestes (Montandonia) fuliginosus 
Rossi, 1792 Кожеед сажисто-чёрный Рідкісний

Родина Плоскотілки Cucujidae Семейство Плоскотелки

102 Плоскотілка червона Cucujus cinnaberinus 
(Scopoli, 1763) Плоскотелка красная Рідкісний

Родина Грибовики Erotylidae Семейство Грибовики

103 Комбоцерус гладкий Combocerus glaber 
(Schalkwyk, 1783) Комбоцерус гладкий Рідкісний

104 Грибовик видовжений Triplax elongata Lacordaire, 1842 Грибовик удлинённый Рідкісний

105 Грибовик 
чорноголовий

Triplax melanocephala 
(Lacordaire, 1804) Грибовик черноголовый Рідкісний

Родина Пліснявоїди Endomychidae Семейство Плеснееды

106 Пліснявоїд 
зубчастогрудий

Dapsa denticollis 
(Germar et Kaulfuss, 1816) Плеснеед зубчатогрудый Рідкісний

1 2 3 4

Родина Сонечки Coccinellidae Семейство Коровки

107 Сонечко облямоване Coccinula sinuatomarginata 
(Faldermann, 1837) Коровка окаймлённая

Рідкісний 
на межі ареалу

108 Сонечко 
вісімнадцятикрапкове

Myrrha octodecimguttata 
(Linnaeus, 1758)

Коровка восемнадцати-
пятнистая Рідкісний 

109 Сонечко 
двадцятиплямисте Sospita vigintiguttata (Linnaeus, 1758) Коровка 

двадцатипятнистая Рідкісний 

Родина Грибоїди Mycetophagidae Семейство Грибоеды

110 Грибоїд 
десятикрапковий

Mycetophagus decempunctatus 
Fabricius, 1801 Грибоед десятиточечный Рідкісний 

111 Грибоїд тополевий Mycetophagus (Philomyces) populi 
Fabricius, 1798 Грибоед тополёвый Рідкісний 

Родина Тінелюби Melandryidae Семейство Тенелюбы

112 Тінелюб бородатий Melandrya barbata (Fabricius, 1787) Тенелюб бородатый Рідкісний 

113 Тінелюб витончений Phryganophilus auritus 
Motschulsky, 1845 Тенелюб изящный Рідкісний 

114 Тінелюб 
чотириплямистий Dircaea quadriguttata (Paykull, 1798)

Тенелюб 
четырёхпятнистый Рідкісний 

115 Тінелюб дубовий Hypulus quercinus (Quensel, 1790) Тенелюб дубовый Рідкісний 

Родина Віяловусі Rhipiphoridae Семейство Веероносцы

116 Метекус 
парадоксальний Metoecus paradoxus (Linnaeus, 1760) Веерник парадоксальный Рідкісний 

Родина Чорнотілки Tenebrionidae Семейство Чернотелки

117 Псевдоцістела 
вусачеподібна

Pseudocistela ceramboides 
(Linnaeus, 1761) 

Псевдоцистела 
усачевидная Рідкісний

Родина Жуки-вусачі Cerambycidae Семейство Жуки-усачи

118 Вусач-тесляр Ergates faber (Linnaeus, 1767) Усач-плотник Рідкісний 

119 Акімерус Шеффера Akimerus schaefferi 
(Laicharting, 1784) Акимерус Шеффера Рідкісний
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120 Коротконадкрил 
великий Necydalis major Linnaeus, 1758 Коротконадкрыл большой Рідкісний

121 Вусач мускусний Aromia moschata (Linnaeus, 1758) Усач мускусный Вразливий

122 Вусач червонокрил 
Келлера 

Purpuricenus kaehleri 
(Linnaeus, 1758) Краснокрыл Келлера Вразливий

123 Вусач альпійський Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) Усач альпийский Вразливий

124 Плосковусач бронзовий Callidium aeneum (DeGeer, 1775) Золотистый плоский 
дровосек Рідкісний

125 Кліт тропічний Clytus tropicus (Panzer, 1795) Клит тропический Вразливий

126 Вусач-товстун вербовий Lamia textor (Linnaeus, 1758) Ивовый толстяк Рідкісний 

127 Коренеїд елегантний Dorcadion elegans Kraatz, 1873 Корнеед элегантный Рідкісний 

128 Вусач земляний 
хрестоносець Dorcadion equestre (Laxmann, 1770) Усач земляной 

крестоносец Вразливий

129 Скрипун ільмовий Saperda punctata (Linnaeus, 1767) Скрипун точечный Вразливий 

130 Агапантія Кірбі Agapanthia kirbyi (Gyllenhal, 1817) Агапантия Кирби Рідкісний 
на межі ареалу

Родина Довгоносики Curculionidae Семейство Долгоносики

131 Апсіс білосмужковий Apsis albolineata (Fabricius, 1792) Апсис белополосый Рідкісний 
на межі ареалу

132 Баріпейтес Лебедєва Barypeithes lebedevi Roubal, 1926 Барипейтес Лебедева Рідкісний 

133 Довгоносик 
гострокрилий

Euidosomus acuminatus 
(Boheman, 1840) Слоник острокрылый Рідкісний 

на межі ареалу

134 Скосар асфальтово-
чорний

Otiorhynchus (Pontotiorhynchus) 
asphaltinus  
Germar, 1824

Скосарь асфальтово-
чёрный

Рідкісний 
на межі ареалу

135 Філобіус Якобсона Phyllobius (Metaphyllobius) jacobsoni 
Smirnov, 1913 Филобиус Якобсона Рідкісний

136 Полідрузус 
прикрашений

Polydrusus (Polydrusus) ornatus 
Gyllenhal, 1834 Полидрузус украшенный Рідкісний 

на межі ареалу

137 Птохус-порося Ptochus porcellus Boheman, 1834 Птохус-поросёнок Рідкісний 
на межі ареалу
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138 Савроматес Арнольді Sauromates arnoldi 
Korotiayev, 1992 Савроматес Арнольди Рідкісний

139 Клеон чотирисмугий Stephanocleonus tetragrammus 
(Pallas, 1781)

Стефаноклеонус 
четырёхпятнистый Рідкісний

Ряд Лускокрилі
Родина Красикові

Lepidoptera
Zygaenidae

Отряд Чешуекрылые
Семейство Пестрянки

140 Красик веселий Zygaena laeta (Hübner, 1790) Пестрянка весёлая Рідкісний

Родина  Коконопряди Lasiocampidae Семейство Коконопряды

141 Коконопряд 
осиковолистний

Phyllodesma tremulifolia 
(Hübner, 1810)

Коконопряд 
осиноволистный Рідкісний 

Родина Березові 
шовкопряди Endromidae Семейство Берёзовые шелкопряды 

142 Шовкопряд березовий Endromis versicolora  
(Linnaeus, 1758) Шелкопряд бёрезовый Вразливий

Родина Сатурнії Saturniidae Семейство Сатурнии

143 Сатурнія руда Aglia tau (Linnaeus, 1758) Сатурния рыжая Вразливий

144 Сатурнія грушова Saturnia pyri 
([Denis et Schiffermüller], 1775) Сатурния грушевая Вразливий 

на межі ареалу

145 Сатурнія тернова Eudia spini 
([Denis et Schiffermüller], 1775) Сатурния терновая Зникаючий

Родина Жовті 
шовкопряди Lemoniidae Семейство Жёлтые шелкопряды

146 Шовкопряд салатний Lemonia dumi (Linnaeus, 1961) Шелкопряд салатный Вразливий 

147 Шовкопряд 
кульбабовий

Lemonia taraxaci 
(Denis et Schiffermüller, 1775)

Шелкопряд 
одуванчиковый Вразливий

Родина Бражники Sphingidae Семейство Бражники

148 Бражник дубовий Marumba quercus 
(Denis et Schiffermüller, 1775) Бражник дубовый Рідкісний 

на межі ареалу

149 Джмелевидка 
скабіозова Hemaris tityus (Linnaeus, 1758) Шмелевидка скабиозовая Рідкісний

150 Бражник Прозерпіна Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) Бражник Прозерпина Рідкісний 
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Родина Головчаки Hesperiidae Семейство Толстоголовки

151 Головчак Прото Muschampia proto 
(Ochsenheimer, 1808) Толстоголовка Прото Вразливий 

152 Головчак Морфей Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) Толстоголовка Морфей Рідкісний 

153 Головчак кома Hesperia comma (Linnaeus, 1758) Толстоголовка запятая Рідкісний 

Родина Косатці Papilionidae Семейство Парусники

154 Поліксена Zerynthia polyxena 
(Denis et Schiffermüller, 1775) Поликсена Відносно 

благополучний 

155 Мнемозина Parnassius mnemosyne 
(Linnaeus, 1758) Мнемозина Рідкісний

156 Подалірій Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) Подалирий Відносно 
благополучний

157 Махаон Papilio machaon Linnaeus, 1758 Махаон Відносно 
благополучний

Родина Білани Pieridae Семейство Белянки

158 Жовтюх Мирмидона Colias myrmidone (Esper, [1777]) Желтушка Мирмидона Зникаючий

159 Жовтюх Хрізотема Colias chrysotheme (Esper, 1781) Желтушка Хризотема Вразливий

Родина Синявці Lycaenidae Семейство Голубянки

160 Хвостюшок Рімнус Neolycaena rhymnus 
(Eversmann, 1832) Хвостатка Римнус Рідкісний

161 Синявець Вікрама Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865) Голубянка Викрама Вразливий

162 Синявець Телей Maculinea teleius 
(Bergsträsser, 1779) Голубянка Теллей Вразливий

163 Синявець 
піренейський Agriades pyrenaicus (Boisduval, 1840) Голубянка пиренейская Вразливий

164 Синявець Буадюваля Polyommatus eros boisduvalii 
(Ochsenheimer, 1808) Голубянка Буадюваля Зникаючий

Родина Ріодініди Riodinidae Семейство Риодиниды

165 Люцина Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) Люцина Відносно 
благополучний
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Родина Німфаліди Nymphalidae Семейство Нимфалиды

166 Сонцевик фау-біле Nymphalis vaualbum 
([Denis et Schiffermüller], 1775) Углокрыльница фау-белое Невизначений

167 Перлівець Іно Brenthis ino (Rottemburg, 1775) Перламутровка Ино Рідкісний 

168 Рябець великий / 
матурна Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) Шашечница большая / 

матурна Вразливий

169 Пасмовець тополевий Limenitis populi (Linnaeus, 1758) Ленточник тополёвый Вразливий

Родина Сатири Satyridae Сатиры

170 Прочанок болотяний Coenonympha tullia (O. F. Müller, 1764) Сенница болотная Вразливий

171 Сатир залізний Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) Сатир железный Рідкісний

Родина Совки Noctuidae Семейство Совки

172 Стрічкарка малинова Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) Орденская лента 
малиновая Вразливий

173 Стрічкарка блакитна Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) Орденская лента голубая Вразливий

174 Стрічкарка вербова Catocala electa (Vieweg, 1790) Орденская лента ивовая Вразливий

175 Стрічкарка рожева Catocala pacta (Linnaeus, 1758) Орденская лента розовая Невизначений

176 Катефія білострічкова Catephia alchymnista 
([Denis et Schiffermüller], 1775) Катефия белоленточная Рідкісний 

177 Арітрура мишаста Arytrura musculus (Ménétriés, 1859) Аритрура мышастая Рідкісний

178 Совка чубаткова Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790) Совка хохлатковая Рідкісний 

179 Каптурниця срібляста Cucullia argentina (Fabricius, 1787) Капюшонница 
серебристая Рідкісний

180 Каптурниця пишна Cucullia magnifica Freyer, 1839 Капюшонница 
великолепная Невизначений

181 Каптурниця блискуча Cucullia splendida (Stoll, 1782) Капюшонница роскошная Невизначений

182 Каптурниця срібна Cucullia argentea (Hufnagel, 1766) Капюшонница серебряная Невизначений

183 Совка сокиркова Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758) Совка шпорниковая Рідкісний

184 Совка розкішна Staurophora celsia (Linnaeus, 1758) Совка роскошная Рідкісний
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185 Совка каппа Hecatera cappa (Hübner, [1809]) Совка каппа Рідкісний

Родина Хвилянки Lymantriidae Семейство Волнянки

186 Китицехвіст степовий Teia dubia (Tauscher, 1806) Кистехвост степной Невизначений

Родина Ведмедиці Arctiidae Семейство Медведицы

187 Ведмедиця плямиста Chelis maculosa (Gerning, 1780) Медведица пятнистая Рідкісний

188 Ведмедиця чорна Epatolmis caesarea (Goeze, 1781) Медведица чёрная Рідкісний

189 Ведмедиця господиня Callimorpha dominula 
(Linnaeus, 1758) Медведица госпожа Вразливий

Ряд Сітчастокрилі 
Родина Мурашині леви

Neuroptera
Myrmeleontidae

Отряд Сетчатокрылые
Семейство Муравьиные львы

190
Велетенський 
мурашиний лев 
західний  

Acanthaclisis occitanica 
(Villers, 1789) Муравьиный лев большой   Зникаючий

Ряд Перетинчастокрилі
Родина Пильщики-
цимбіциди 

Hymenoptera
Cimbiсidae

Отряд Перепончатокрылые
Семейство Пилильщики-цимбициды

191 Абія блискуча Abia nitens (Linnaeus, 1758) Абия блестящая Рідкісний

Родина Сколієві оси Scoliidae Семейство Сколии

192 Сколія-гігант Megascolia maculata (Drury, 1773) Сколия гигантская Вразливий

Родина Хрізідіди Chrysididae Семейство Осы-блестянки / Золотые осы

193 Парнопес великий Parnopes grandior Pallas, 1771 Парнопес большой Рідкісний 

194 Гедіхрум шляхетний Hedychrum nobile Scopoli, 1763 Гедихрум благородный Рідкісний 

Родина Складчастокрилі 
оси Vespidae Семейство Складчатокрылые осы

195 Дисцелія Дюфура Discoelius dufourii Lepeletier, 1841 Дисцелия Дюфура Рідкісний 

196 Дисцелія зональна Discoelius zonalis (Panzer, 1801) Дисцелия зональная Рідкісний

197 Евмен трикрапковий Eumenes tripunctatus 
(Christ, 1791) Эвмен трёхточечный Вразливий

Родина Дорожні оси Pompilidae Семейство Дорожные осы
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198 Аноплій самарський Anoplius samariensis (Pallas, 1771) Аноплий самарский Рідкісний

Родина Риючі оси-
краброніди Crabronida Семейство Роющие осы-краброниды

199 Бембікс 
середземноморський Bembix olivacea Fabricius, 1787 Бембекс 

средиземноморский Рідкісний

200 Церцеріс горбкуватий Cerceris tuberculata (Villers, 1787) Церцерис холмистый Рідкісний

201 Лярра анафемська Larra anathema (Rossi, 1790) Ларра анафемская Невизначений

202 Стизоїд тризубий Stizoides tridentatus (Fabricius, 1775) Стизоид трёхзубый Рідкісний

Родина Риючі оси-
сфециди Sphecidae Семейство Роющие осы-сфециды

203 Сфекс рудуватий Sphex funerarius Gussakovskij, 1934 Сфекс рыжеватый Невизначений

Родина Андреніди Andrenidae Семейство Андрениды

204 Мелітурга булавовуса Melitturga clavicornis (Latreille, 1806) Мелитурга булавоусая Вразливий

205 Андрена золотонога Andrena (Euandrena) chrysopus 
Perez, 1903 Андрена золотоногая Рідкісний

206 Андрена носата Andrena (Didonia) nasuta Giraud, 1863 Андрена носатая Рідкісний

207 Андрена рокитникова Andrena (Taeniandrena) aberrans 
Eversmann, 1852 Андрена ракитниковая Рідкісний

Родина Галіктіди Halictidae Семейство Галиктиды

208 Псевдоапіс (бджола-
номія) стегновий Pseudapis femoralis (Pallas, 1773) Псевдоапис (пчела-номия) 

бедренный Рідкісний

Родина Меліттиди Melittidae Семейство Мелиттиды

209 Мелітта Ванковича Melitta (Cillisa) wankowiczi 
(Radoszkowski, 1891) Мелитта Ванковича Зникаючий

210 Дазипода (мохнонога 
бджола) шипоносна 

Dasypoda (Megadasypoda) spinigera 
Kohl, 1905

Дазипода (мохноногая 
пчела) шипоносная Рідкісний

211 Дазипода (мохнонога 
бджола) шаровидна

Dasypoda (Megadasypoda) braccata 
Eversmann, 1852

Дазипода (мохноногая 
пчела) шаровидная Рідкісний

212 Макропіс 
Фрівальдського

Macropis (Macropis) frivaldskyi 
Mocsary, 1878 Макропис Фривальдского Рідкісний
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Родина Мегахіліди Megachilidae Семейство Мегахилиды

213 Гоплітіс рудий Hoplitis (Megalosmia) fulva 
(Eversmann, 1852) Гоплитис рыжий Рідкісний

214 Стеліс кільчастий Stelis annulata (Lepeletier, 1841) Стелис кольчатый Рідкісний

215 Літург жовтохвостий Lithurgus (Lithurgus) chrysurus 
Fonscolombe, 1834 Литург желтохвостый Рідкісний

216 Антідія сьомишипа Anthidium (Anthidium) septemspinosum 
Lepeletier, 1841

Антидия (пчела-
шерстобит) семишипая Зникаючий

217 Осмія двокольорова Osmia (Neosmia) bicolor  
(Schrank, 1781) Осмия двуцветная Рідкісний

218
Мегахіла 
(бджола-листоріз) 
восьмипозначкова 

Megachile (Megachile) octosignata 
Nilander, 1852

Мегахила (пчела-листорез) 
восьмиотметковая Рідкісний

Родина Колетиди Colletidae Семейство Коллетиды

219 Колет носатий Colletes nasutus Smith, 1859 Коллет носатый Рідкісний

Родина Справжні бджоли Apidae Семейство Настоящие пчелы

220 Антофора рудувата Anthophora (Paramegilla) fulvipes 
Eversmann, 1846 Антофора рыжеватая Рідкісний

221 Епеолоідес цекутієнс Epeoloides coecutiens 
(Fabricius, 1775) Эпеолоидес цекутиенс Рідкісний

222 Амобатоідес черевний Ammobatoides abdominalis 
(Eversmann, 1852) Аммобатоидес брюшной Рідкісний

223 Амобатес вірменський Ammobates (Ammobates) armeniacus 
Morawitz, 1876 Аммобатес армянский Рідкісний

224 Ксилокопа (бджола-
тесляр) звичайна 

Xylocopa (Xylocopa ) valga 
Gerstaecker, 1872

Ксилокопа (пчела-
плотник) обыкновенная Рідкісний

225 Ксилокопа (бджола-
тесляр) фіолетова 

Xylocopa (Xylocopa) violacea 
(Linnaeus, 1758)

Ксилокопа (пчела-
плотник) фиолетовая Рідкісний

226 Джміль моховий Bombus (Bombus) muscorum 
(Linnaeus, 1758) Шмель моховой Рідкісний

227 Джміль пахучий Bombus (Subterraneobombus) fragrans 
(Pallas, 1771) Шмель пахучий Зникаючий
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228 Джміль глинистий Bombus (Megabombus) argillaceus 
Smith, 1854 Шмель глинистый Вразливий

229 Джміль вірменський Bombus (Thoracobombus) armeniacus 
Radoszkowski, 1877 Шмель армянский Зникаючий

230 Джміль яскравий Bombus (Thoracobombus) pomorum 
Panzer, 1805 Шмель яркий Вразливий

231 Джміль лезус Bombus (Thoracobombus) laesus 
Morawitz, 1875 Шмель лезус Вразливий

232 Джміль червонуватий Bombus (Megabombus) ruderatus 
(Fabricius, 1775) Шмель красноватый Рідкісний

233 Джміль оперезаний Bombus (Thoracobombus) zonatus 
Smith, 1854 Шмель опоясанный Рідкісний

234 Джміль Каллума 
пластинчастозубий

Bombus (Cullumanobombus) 
cullumanus serrisquama  
Morawitz, 1888

Шмель Каллума 
пластинчатозубый

Регіонально 
зниклий

235 Джміль ветеранус Bombus (Thoracobombus) veteranus 
(Fabricius, 1793) Шмель ветеранус Рідкісний

Ряд Двокрилі
Родина Львинки

Diptera
Stratiomyidae

Отряд Двукрылые
Семейство Львинки

236 Клітелярія чепрачна Clitellaria ephippium 
(Fabricius, 1775) Клителлярия чепрачная Рідкісний 

Родина Ктирі Asilidae Семейство Ктыри

237 Ктир шершнеподібний Alilus crabraniformis 
(Linneus, 1758) Ктырь шершневидный Рідкісний

Родина Дзюрчалки Syrphidae Семейство Журчалки

238 Калліпробола прегарна Calliprobola speciosa 
Rossi, 1790 Каллипробола прекрасная Вразливий

239 Пелекоцера 
широколоба Pelecocera latifrons Loew, 1856 Пелекоцера широколобая Рідкісний

240 Зубарик чорнолапий Merodon nigritarsis 
Róndani, 1845 Зубарик чернолапый Вразливий

241 Зубарик карликовий Merodon nanus 
Sack, 1931 Зубарик карликовий Рідкісний 
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Тип Хордові 
Клас Цефаласпідоморфи 
Ряд Міногоподібні
Родина Міногові

Chordata
Cephalaspidomorphi 
Petromyzontiformes
Petromyzontidae

Хордовые
Класс Цефаласпидоморфы 
Отряд Миногообразные
Семейство Миноговые

242 Українська мінога Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) Украинская минога Рідкісний 

Клас Променепері риби
Ряд Осетроподібні
Родина Осетрові

Actinopterygii
Acipenseriformes
Acipenseridae

Класс Лучепёрые рыбы
Отряд Осётрообразные
Семейство Осетровые

243 Стерлядь Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 Стерлядь Зниклий

Ряд Коропоподібні
Родина Коропові

Cypriniformes
Cyprinidae

Отряд Карпообразные
Семейство Карповые

244 Звичайний карась Carassius carassius 
(Linnaeus, 1758) Обыкновенный карась Рідкісний

245 Синець Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758) Синец Зникаючий

246 Клепець Ballerus sapa (Pallas, 1814) Белоглазка Вразливий

247 Російська бистрянка Alburnoides rossicus Berg, 1924 Русская быстрянка Зниклий

248 Волзький підуст Chondrostoma variabile 
Jakovlev, 1870 Волжский подуст Вразливий 

на межі ареалу

249 В’язь Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) Язь Рідкісний

250 Ялець Данилевського Leuciscus danilewskii 
(Kessler, 1877) Елец Данилевского Вразливий

251 Причорноморський 
вирезуб Rutilus frisii (Nordmann, 1840) Вырезуб Зниклий

252 Рибець Vimba vimba (Linnaeus, 1758) Рыбец Зникаючий

253 Озерний гольян Rhynchocypris percnurus 
(Pallas, 1814) Озёрный гольян Зникаючий

Родина В’юнові Cobitidae Семейство Вьюновые

254 Щипавка Гладкова Cobitis melanoleuca gladkovi 
Vasil’ev et Vasil’eva, 2008 Щиповка Гладкова

Відносно 
благополучний 
на межі ареалу

255 Золотиста північна 
щипавка Sabanejewia baltica Witkowski, 1994 Балтийская щиповка Вразливий
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Родина Немахейлові Nemacheilidae Семейство Немахейловые

256 Вусатий слиж Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) Усатый голец Рідкісний 

Ряд Тріскоподібні
Родина Тріскові

Gadiformes
Gadidae

Отряд Трескообразные 
Семейство Тресковые

257 Минь Lota lota (Linnaeus, 1758) Налим Відносно 
благополучний

Ряд Окунеподібні
Родина Окуневі

Perciformes
Percidae

Отряд Окунеобразные
Семейство Окунёвые

258 Йорж носар Gymnocephalus acerina 
(Gueldenstaedt, 1774) Донской ёрш Зникаючий

259 Волзький судак Sander volgensis (Gmelin, 1789) Берш Зниклий

Родина Бичкові Gobiidae Семейство Бычковые

260 Донський бичок-
пуголовок 

Benthophilus durrelli 
Boldyrev et Bogutskaya, 2004 Донская пуголовка Зниклий

Клас Амфібії / 
Земноводні
Ряд Хвостаті амфібії
Родина Саламандрові 

Amphibia
Caudata
Salamandridae

Класс Амфибии / Земноводные
Отряд Хвостатые амфибии
Семейство Саламандровые 

261 Гребінчастий тритон Triturus cristatus (Laurenti, 1768) Гребенчатый тритон 

Рідкісний 
із стабільно 
низькою 
чисельністю

Ряд Безхвості амфібії
Родина Квакши

Anura
Hylidae

Отряд Бесхвостые амфибии
Семейство Квакши

262 Східна квакша / 
рахкавка Hyla orientalis Bedriaga, 1890 Восточная квакша / 

восточная древесница

Рідкісний 
на межі 
авреалу

Родина Ропухи Bufonidae Семейство Жабы

263 Сіра ропуха / 
звичайна ропуха Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Серая жаба / 

обыкновенная жаба
Рідкісний 
на межі ареалу

Родина Жаби Ranidae Семейство Лягушки

264 Ставкова жаба Pelophylax lessonae 
(Camerano, 1882) Прудовая лягушка Рідкісний 

на межі ареалу
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265 Їстівна жаба Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) Съедобная лягушка Невизначений

Клас Рептилії  
Ряд Черепахи
Родина Прісноводні 
черепахи 

Reptilia
Testudines
Emydidae

класс Рептилии 
Отряд Черепахи 
Семейство Пресноводные черепахи

266 Болотяна черепаха Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) Болотная черепаха Рідкісний 
на межі ареалу

Ряд Лускаті
Родина Справжні ящірки 

Squamata
Lacertidae

Отряд Чешуйчатые 
Семейство Настоящие ящерицы 

267 Зелена ящірка Lacerta viridis (Laurenti 1768) Зелёная ящерица Зникаючий 
на межі ареалу

268 Живородна ящірка Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) Живородящая ящерица Рідкісний 
на межі ареалу

269 Різнобарвна ящурка Eremias arguta Pallas, 1773 Разноцветная ящурка Вразливий 
на межі ареалу

Родина Вужеві Colubridae Семейство Ужовые

270 Водяний вуж Natrix tessellata (Laurenti, 1768) Водяной уж Рідкісний 
на межі ареалу

271 Візерунковий полоз Elaphe dione (Pallas, 1773) Узорчатый полоз Рідкісний 
на межі ареалу

272 Сарматський 
(палласів) полоз Elaphe sauromates Pallas, 1814 Сарматский (палласов) 

полоз

Регіонально 
зниклий 
на межі ареалу

273 Звичайна мідянка Coronella austriaca Laurenti, 1768 Обыкновенная медянка Рідкісний

Родина Гадюкові Viperidae Семейство Гадюковые

274 Гадюка Нікольського / 
лісостепова гадюка 

Vipera (Pelias) nikolskii 
Vedmederja, Grubant et Rudayeva, 1986 Гадюка Никольского Рідкісний 

на межі ареалу

275 Степова гадюка Vipera renardi Christoff, 1861 Степная гадюка Вразливий 
на межі ареалу

Клас Птахи 
Ряд Гусеподібні
Родина Качкові

Aves
Anseriformes
Anatidae 

Класс Птицы
Отряд Гусеобразные
Семейство Утки

276 Червоновола казарка Branta ruficollis (Pallas, 1769) Краснозобая казарка Вразливий
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277 Сіра гуска Anser anser 
(Linnaeus, 1758) Серый гусь Вразливий

278 Огар Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) Огарь Рідкісний 
на межі ареалу

279 Гоголь Bucephala clangula 
(Linnaeus, 1758) Гоголь Рідкісний 

280 Середній крех Mergus serrator Linnaeus, 1758 Длинноносый крохаль 

Рідкісний 
із стабільно 
низькою 
чсельністю

281 Червонодзьоба чернь Netta rufina (Pallas, 1773) Красноносый нырок Рідкісний 
на межі ареалу

282 Білоока чернь Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) Белоглазый нырок Рідкісний 
на межі ареалу

283 Нерозень Anas strepera Linnaeus, 1758 Серая утка Зникаючий.

284 Мала чирянка Anas crecca Linnaeus, 1758 Чирок-свистунок Рідкісний 
на межі ареалу

285 Широконіска Anas clypeata Linnaeus, 1758 Широконоска Вразливий

Ряд Пірникозоподібні 
Родина Пірникозові

Podicipediformes
Podicipedidae

Отряд Поганкообразные 
Семейство Поганковые 

286 Чорношия пірникоза Podiceps nigricollis 
C. L. Brehm, 1831 Черношейная поганка Вразливий

287 Сірощока пірникоза Podiceps grisegena 
(Boddaert, 1783) Серощёкая поганка Вразливий

Ряд Лелекоподібні
Родина Лелекові

Ciconiiformes 
Ciconiae

Отряд Аистообразные 

Семейство Аистовые

288 Чорний лелека Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) Чёрный аист Рідкісний 
на межі ареалу

Родина Чаплеві Ardeidae Семейство Цаплевые

289 Квак Nycticorax nycticorax 
(Linnaeus, 1758) Кваква Рідкісний 

на межі ареалу

290 Мала чепура Egretta garzetta 
(Linnaeus, 1758) Малая белая цапля Зникаючий 
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291 Руда чапля Ardea purpurea 
Linnaeus, 1766 Рыжая цапля Вразливий

Ряд Яструбоподібні
Родина Яструбові

Accipitriformes 
Accipitridae

Отряд Ястребообразные 
Семейство Ястребовые

292 Осоїд Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Обыкновенный осоед 

Рідкісний 
із стабільно 
низькою 
чисельністю

293 Чорний шуліка Milvus migrans (Boddaert, 1783) Чёрный коршун 
Рідкісний 
із низькою 
чисельністю

294 Польовий лунь Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) Полевой лунь 
Рідкісний 
із низькою 
чисельністю

295 Степовий лунь Circus macrourus 
(S. G. Gmelin, 1771) Степной лунь 

Рідкісний 
із низькою 
чисельністю

296 Лучний лунь Circus pygargus (Linnaeus, 1758) Луговой лунь 
Рідкісний 
із низькою 
чиельністю 

297 Степовий канюк Buteo rufinus 
(Cretzschmar, 1827) Курганник Рідкісний, 

що розселяється

298 Змієїд Circaetus gallicus (J. F. Gmelin, 1788) Змееяд

Рідкісний 
із стабільно 
низькою 
чисельністю

299 Орел-карлик Hieraaetus pennatus 
(J. F. Gmelin, 1788) Орёл-карлик Рідкісний 

стенотопний

300 Великий підорлик Aquila clanga Pallas, 1811 Большой подорлик Зникаючий

301 Малий підорлик Aquila pomarina C. L. Brechm, 1831 Малый подорлик Рідкісний, 
що розселяється

302 Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) Орлан-белохвост
Рідкісний 
із низькою 
чисельністю

303 Беркут Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) Беркут Рідкісний 
на межі ареалу
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304 Могильник Aquila heliaca Savigny, 1831 Могильник Рідкісний 

Родина Скопи Pandionidae Семейство Скопы

305 Скопа Pandion haliaetos (Linnaeus, 1758) Скопа Рідкісний 
стенотопний

Ряд Соколоподібні
Родина Соколові

Falconiformes 
Falconidae

Отряд Соколообразные 
Семейство Соколовые

306 Сапсан Falco peregrinus Tunstall, 1771 Сапсан

Рідкісний 
із стабільно 
низькою 
чисельністю

307 Балабан Falco cherrug 
J. E. Gray, 1834 Балобан Зникаючий

308 Великий підсоколик Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Чеглок Вразливий

309 Звичайний боривітер Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Обыкновенная пустельга 
Рідкісний 
із низькою 
чисельністю

310 Кібчик Falco vespertinus Linnaeus, 1766 Кобчик Зникаючий

Ряд Дрохвоподібні
Родина Дрохвові

Otidiformes
Otiidae

Отряд Дрофообразные 
Семейство Дрофиные

311 Дрохва Otis tarda Linnaeus, 1758 Дрофа Зникаючий

Ряд Журавлеподібні
Родина Погоничеві

Gruiformes 
Rallidae

Отряд Журавлеобразные 
Семейство Пастушковые

312 Звичайний погонич Porzana porzana (Linnaeus, 1766) Погоныш Вразливий

313 Погонич-крихітка Porzana pusilla (Pallas, 1776) Погоныш-крошка Вразливий

Родина Справжні 
журавлі Gruidae Семейство Настоящие журавли

314 Сірий журавель Grus grus (Linnaeus, 1758) Серый журавль Рідкісний 
на межі ареалу

Ряд Сивкоподібні
Родина Шилодзьобкові

Charadriiformes 
Recurvirostridae

Отряд Ржанкообразные 
Семейство Шилоклювковые

315 Кулик-довгоніг Himantopus himantopus 
(Linnaeus, 1758) Ходулочник Рідкісний 

на межі ареалу
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Родина Куликосорокові Haematopodidae Семейство Куликосороковые

316 Кулик-сорока Haematopus ostralegus 
Linnaeus, 1758 Кулик-сорока Рідкісний 

стенотопний

Родина Сивкові Charadriidae Семейство Ржанковые

317 Малий пісочник Charadrius dubius Scopoli, 1786 Малый зуёк Вразливий

318 Великий пісочник Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 Галстучник Рідкісний 
стенотопний

Родина Баранцеві Scolopacidae Семейство Бекасовые 

319 Слуква Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 Вальдшнеп Рідкісний 
на межі ареалу

320 Великий баранець Gallinago media (Latham, 1787) Дупель Рідкісний 
стенотопний

321 Великий кульон Numenius arquata 
(Linnaeus, 1758) Большой кроншнеп Вразливий

322 Великий грицик Limosa limosa (Linnaeus, 1758) Большой веретенник Вразливий

323 Лісовий коловодник Tringa ochropus Linnaeus, 1758 Черныш Рідкісний 
на межі ареалу

324 Звичайний коловодник Tringa totanus (Linnaeus, 1758) Травник Вразливий

325 Ставковий коловодник Tringa stagnatilis 
(Bechstein, 1803) Поручейник Зникаючий

326 Набережник Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) Перевозчик Рідкісний 
стенотопний

Родина Мартинові Laridae Семейство Чайковые 

327 Річковий крячок Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Речная крачка Рідкісний 
стенотопний

328 Малий крячок Sterna albifrons Pallas, 1764 Малая крачка Рідкісний 
стенотопний

329 Білокрилий крячок Chlidonias leucopterus 
(Temmink, 1815) Белокрылая крачка Вразливий

330 Білощокий крячок Chlidonias hybrid (Pallas, 1811) Белощёкая крачка Рідкісний 
на межі ареалу
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Родина Куликосорокові Haematopodidae Семейство Куликосороковые

316 Кулик-сорока Haematopus ostralegus 
Linnaeus, 1758 Кулик-сорока Рідкісний 

стенотопний

Родина Сивкові Charadriidae Семейство Ржанковые

317 Малий пісочник Charadrius dubius Scopoli, 1786 Малый зуёк Вразливий

318 Великий пісочник Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 Галстучник Рідкісний 
стенотопний

Родина Баранцеві Scolopacidae Семейство Бекасовые 

319 Слуква Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 Вальдшнеп Рідкісний 
на межі ареалу

320 Великий баранець Gallinago media (Latham, 1787) Дупель Рідкісний 
стенотопний

321 Великий кульон Numenius arquata 
(Linnaeus, 1758) Большой кроншнеп Вразливий

322 Великий грицик Limosa limosa (Linnaeus, 1758) Большой веретенник Вразливий

323 Лісовий коловодник Tringa ochropus Linnaeus, 1758 Черныш Рідкісний 
на межі ареалу

324 Звичайний коловодник Tringa totanus (Linnaeus, 1758) Травник Вразливий

325 Ставковий коловодник Tringa stagnatilis 
(Bechstein, 1803) Поручейник Зникаючий

326 Набережник Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) Перевозчик Рідкісний 
стенотопний

Родина Мартинові Laridae Семейство Чайковые 

327 Річковий крячок Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Речная крачка Рідкісний 
стенотопний

328 Малий крячок Sterna albifrons Pallas, 1764 Малая крачка Рідкісний 
стенотопний

329 Білокрилий крячок Chlidonias leucopterus 
(Temmink, 1815) Белокрылая крачка Вразливий

330 Білощокий крячок Chlidonias hybrid (Pallas, 1811) Белощёкая крачка Рідкісний 
на межі ареалу

1 2 3 4

Ряд Голубоподібні 
Родина Голубові

Columbiformes
Columbidae

Отряд Голубеобразные 
Семейство Голубиные 

331 Голуб-синяк Columba oenas 
Linnaeus, 1758 Клинтух Рідкісний 

Ряд Сиворакшеподібні 
Родина Сиворакшеві

Coraciiformes
Coraciidae

Отряд Ракшеобразные
Семейство Ракшевые

332 Сиворакша Coracias garrulus Linnaeus, 1758 Сизоворонка Зникакючий

Ряд Совоподібні
Родина Совові

Strigiformes
Strigidae

Отряд Совообразные
Семейство Совиные

333 Пугач Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Филин Зниклий 
на гніздуванні

334 Болотяна сова Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) Болотная сова 
Рідкісний 
із низькою 
чисельністю

335 Совка Otus scops (Linnaeus, 1758) Сплюшка
Рідкісний 
із низькою 
чисельністю

Ряд Горобцеподібні
Родина Жайворонкові

Passeriformes
Alaudidae

Отряд Воробьинообразные
Семейство Жаворонковые

336 Малий жайворонок Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814) Малый жаворонок Зникаючий

337 Степовий жайворонок Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766) Степной жаворонок Рідкісний

Родина Сорокопудові Laniidae Семейство Сорокопутовые

338 Сірий сорокопуд Lanius excubitor Linnaeus, 1758 Серый сорокопут Рідкісний 
на межі ареалу

Родина Воловоочкові Trogloditidae Семейство Крапивниковые

339 Волове очко Troglodytes troglodytes 
(Linnaeus, 1758) Крапивник Рідкісний 

на межі ареалу

Родина Кропив’янкові Sylviidae Семейство Славковые

340 Індійська очеретянка Acrocephalus agricola (Jerdon, 1845) Индийская камышевка Рідкісний 
на межі ареалу

341 Садова очеретянка Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849 Садовая камышевка Рідкісний 
на межі ареалу
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342 Весняний вівчарик Phylloscopus trochilus 
(Linnaeus, 1758) Пеночка-весничка Рідкісний 

на межі ареалу

343 Зелений вівчарик Phylloscopus trochiloides 
(Sundeval, 1837) Зелёная пеночка Рідкісний 

на межі ареалу

Родина Мухоловкові Muscicapidae Семейство Мухоловковые

344 Строката мухоловка Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Мухоловка-пеструшка Рідкісний 
на межі ареалу

345 Попеляста кам’янка Oenanthe isabellina 
(Temmink, 1829) Каменка-плясунья Зникаючий 

Родина Дроздові Turdidae Семейство Дроздовые

346 Білобровий дрізд Turdus iliacus Linnaeus, 1766 Белобровик Рідкісний 
на межі ареалу

347 Дрізд-омелюх Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Деряба Рідкісний 
на межі ареалу

Родина Синицеві Paridae Семейство Синицевые

348 Чубата синиця Parus cristatus Linnaeus, 1758 Хохлатая синица Рідкісний 
на межі ареалу

Родина В’юркові Fringillidae Семейство Вьюрковые

349 Чиж Spinus spinus Linnaeus, 1758 Чиж Рідкісний 
на межі ареалу

Родина Вівсянкові Emberizidae Семейство Овсянковые

350 Просянка Emberiza calandra (Linnaeus, 1758) Просянка Рідкісний 
на межі ареалу

Клас Ссавці 
Ряд Зайцеподібні 
Родина Зайцеві

Mammalia
Leporiformes 
Leporidae

Млекопитающие
Отряд Зайцеобразные
Семейство Зайцевые 

351 Білий заєць Lepus timidus 
(Linnaeus, 1758) Заяц-беляк Зниклий

Ряд Гризуни
Родина Вивіркові

Rodentia
Sciuridae

Отряд Грызуны
Семейство Беличьи

352 Крапчастий ховрах Spermophilus suslicus 
(Güldenstädt, 1770) Крапчатый суслик Рідкісний 

на межі ареалу
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342 Весняний вівчарик Phylloscopus trochilus 
(Linnaeus, 1758) Пеночка-весничка Рідкісний 

на межі ареалу

343 Зелений вівчарик Phylloscopus trochiloides 
(Sundeval, 1837) Зелёная пеночка Рідкісний 

на межі ареалу

Родина Мухоловкові Muscicapidae Семейство Мухоловковые

344 Строката мухоловка Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Мухоловка-пеструшка Рідкісний 
на межі ареалу

345 Попеляста кам’янка Oenanthe isabellina 
(Temmink, 1829) Каменка-плясунья Зникаючий 

Родина Дроздові Turdidae Семейство Дроздовые

346 Білобровий дрізд Turdus iliacus Linnaeus, 1766 Белобровик Рідкісний 
на межі ареалу

347 Дрізд-омелюх Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Деряба Рідкісний 
на межі ареалу

Родина Синицеві Paridae Семейство Синицевые

348 Чубата синиця Parus cristatus Linnaeus, 1758 Хохлатая синица Рідкісний 
на межі ареалу

Родина В’юркові Fringillidae Семейство Вьюрковые

349 Чиж Spinus spinus Linnaeus, 1758 Чиж Рідкісний 
на межі ареалу

Родина Вівсянкові Emberizidae Семейство Овсянковые

350 Просянка Emberiza calandra (Linnaeus, 1758) Просянка Рідкісний 
на межі ареалу

Клас Ссавці 
Ряд Зайцеподібні 
Родина Зайцеві

Mammalia
Leporiformes 
Leporidae

Млекопитающие
Отряд Зайцеобразные
Семейство Зайцевые 

351 Білий заєць Lepus timidus 
(Linnaeus, 1758) Заяц-беляк Зниклий

Ряд Гризуни
Родина Вивіркові

Rodentia
Sciuridae

Отряд Грызуны
Семейство Беличьи

352 Крапчастий ховрах Spermophilus suslicus 
(Güldenstädt, 1770) Крапчатый суслик Рідкісний 

на межі ареалу

1 2 3 4

353 Малий ховрах Spermophilus pygmaeus (Pallas, 1778) Малый суслик Рідкісний 
на межі ареалу 

354 Бабак Marmota bobak 
(Müller, 1776) Степной сурок / байбак Вразливий 

Родина Мишівкові Sminthidae Семейство Мышовковые

355 Темна мишівка Sicista severtzovi 
(Ognev, 1935) Тёмная мышовка Рідкісний

Родина Тушканові Allactagidae Семейство Тушканчиковые

356 Великий тушкан Allactaga major (Kerr, 1792) Большой тушканчик Рідкісний

Родина Хом’якові Cricetidae Семейство Хомяковые

357 Сірий хом’ячок Cricetulus migratorius 
(Pallas, 1773) Серый хомячок Рідкісний

358 Звичайний хом’як Cricetus cricetus 
(Linnaeus, 1758) Обыкновенный хомяк Рідкісний

359 Степова строкатка Lagurus lagurus 
(Pallas, 1773) Степная пеструшка Рідкісний

Ряд Комахоїдні
Родина Мідицеві 

Insectivora
Soricidae

Отряд Насекомоядные
Семейство Бурозубки

360 Мала мідиця Sorex minutus (Linnaeus, 1766) Малая бурозубка / 
землеройка-малютка Вразливий

361 Мала рясоніжка Neomys anomalus 
(Cabrera, 1907) Малая кутора Рідкісний

362 Білочерева білозубка Crocidura leucodon 
(Hermann, 1780) Белобрюхая землеройка Рідкісний

Ряд Рукокрилі
Родина Лиликові 

Chiroptera
Vespertilionidae

Отряд Рукокрылые
Семейство Гладконосые

363 Нічниця Брандта Myotis brandtii 
(Eversmann, 1845) Ночница Брандта Рідкісний

364 Ставкова нічниця Myotis dasycneme 
(Boie, 1825) Прудовая ночница Рідкісний

365 Водяна нічниця Myotis daubentonii 
(Kuhl, 1817) Водяная ночница Вразливий
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366 Нічниця Наттерера / 
війчаста нічниця Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Ночница Наттерера / 

реснитчатая ночница Рідкісний

367 Бурий вухань Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) Бурый ушан Вразливий

368 Мала вечірниця Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Малая вечерница Рідкісний

369 Руда вечірниця Nyctalus noctula (Schreber, 1774) Рыжая вечерница Вразливий

370 Велетенська вечірниця Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1774) Гигантская вечерница Майже зниклий

371 Середземноморський 
нетопир Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Средиземноморский 

нетопырь Зникаючий

372 Лісовий нетопир Pipistrellus nathusii 
(Keyserling et Blasius, 1839) Лесной нетопырь Вразливий

373 Звичайний нетопир Pipistrellus pipistrellus 
Schreber, 1774 Обыкновенный нетопырь

Рідкісний 
із дуже 
низькою 
чисельністю

374 Нетопир-пігмей Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) Нетопырь-пигмей

Рідкісний 
із дуже 
низькою 
чисельністю

375 Двоколірний кажан Vespertilio murinus 
Linnaeus, 1758 Двуцветный кажан Зникаючий

376 Пізній кажан Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Поздний кажан Вразливий

Ряд Хижі
Родина Куницеві

Carnivora
Mustelidae

Отряд Хищные
Семейство Куньи

377 Горностай Mustela erminea (Linnaeus, 1758) Горностай

Рідкісний 
із дуже 
низькою 
чисельністю

378 Ласка Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) Ласка

Рідкісний 
із дуже 
низькою 
чисельністю

379 Європейська норка Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) Европейская норка 

Рідкісний 
із дуже 
низькою 
чисельністю
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380 Лісовий тхір Mustela putorius Linnaeus, 1758 Лесной хорь
Рідкісний 
із низькою 
чисельністю

381 Степовий тхір Mustela eversmanni 
(Lesson, 1827) Степной хорь Зникаючий

382 Лісова куниця Martes martes (Linnaeus, 1758) Лесная куница 
Рідкісний 
із низькою 
чисельністю

383 Перегузня Vormela peregusna 
(Güldenstädt, 1770) Перевязка Зникаючий

384 Європейський борсук Meles meles 
(Linnaeus, 1758) Европейский барсук Вразливий

385 Річкова видра Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Речная выдра 
Рідкісний 
із низькою 
чисельністю

Ряд Парнокопитні 
Родина Оленеві

Artiodactyla
Cervidae

Отряд Парнокопытные
Семейство Оленевые

386 Європейський лось Alces alces (Linnaeus, 1758) Лось

Рідкісний 
із дуже 
низькою 
чисельністю

1Перелік павуків наданий згідно з каталогом всесвітньої фауни Н. Платніка (Platnick, 2012)
2 Систематика і номенклатура Odonata дається за Dijkstra, 2006, з деякими змінами з Dijkstra, Kalkman, 2012.
3 Систематика і номенклатура класу Птахи подається за: IOC World Bird List version 3.3 (http://www.worldbirdnames.org/names-fam-links.html).
4 Систематика класу Ссавці подана за: Павлинов, 2006
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Abia nitens 204 
Acanthaclisis occitanica 203
Acipenser ruthenus 256 
Acmaeodera degener 98
Acrocephalus agricola 353
Acrocephalus dumetorum 354
Actitis hypoleucos 339
Aesalus scarabaeoides 97
Agapanthia kirbyi 143
Aglia tau 156
Agriades pyrenaicus 176
Agrilus antiquus 106
Agrilus guerini 107
Agrilus mendax 108
Akimerus schaefferi 132
Alburnoides rossicus 260
Alces alces 399
Alilus crabraniformis 250 
Allactaga major 369
Ammobates armeniacus 236
Ammobatoides abdominalis 235 
Anas clypeata 298
Anas crecca 297
Anas strepera 296
Anax imperator 59
Anax parthenope 60
Andrena aberrans 220
Andrena chrysopus 218
Andrena nasuta 219
Anoplius samariensis 211
Anser anser 290
Anthaxia senicula senicula 103
Anthaxia tuerki 104
Anthidium septemspinosum 229
Anthophora fulvipes 233
Aphelocheirus aestivalis 72
Apsis albolineata 144
Aquila chrysaetos 316
Aquila clanga 313 
Aquila heliaca 317
Aquila pomarina 314
Ardea purpurea 304

Aromia moschata 134
Arytrura musculus 190
Asio flammeus 347
Aythya nyroca 295
Ballerus ballerus 258
Ballerus sapa 259
Barbatula barbatula 269
Barypeithes lebedevi 145
Bembix olivacea 212
Benthophilus durrelli 273
Bombus (Cullumanobombus) cullumanus 
serrisquama 247
Bombus (Thoracobombus) laesus 244
Bombus (Megabombus) argillaceus 241
Bombus (Thoracobombus) armeniacus 242
Bombus (Subterraneobombus) fragrans 240 
Bombus (Bombus) muscorum 239
Bombus (Thoracobombus) pomorum 243
Bombus (Megabombus) ruderatus 245
Bombus (Thoracobombus) veteranus. 248
Bombus (Thoracobombus) zonatus 246
Branta ruficollis 289
Brenthis ino 180 
Bubo bubo 346
Bucephala clangula 292
Bufo bufo 276
Buteo rufinus 310
Calandrella brachydactyla 349
Callidium aeneum 137
Callimorpha dominula 202
Calliprobola speciosa 251
Calosoma sycophanta 84
Calyptra thalictri 191
Carabus sibiricus haeres 86
Carabus aurolimbatus 87 
Carabus stscheglowi 85
Carassius carassius 257
Catephia alchymnista 189
Catocala electa 187 
Catocala fraxini 186
Catocala pacta 188
Catocala sponsa 185

Алфавітний покажчик 
латинських назв тварин
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Cerceris tuberculata 213
Chalcolestes parvidens 56
Charadrius dubius 330
Charadrius hiaticula 331
Chelis maculosa 200
Chirocephalus shadini 40 
Chlidonias hybridа 343
Chlidonias leucopterus 342
Chlorohydra viridissima 20
Chondrostoma variabile 261
Chrysobothris igniventris 105
Cicindela maritima 81
Cicindela sahlbergi 82
Ciconia nigra 301
Circaetus gallicus 311
Circus cyaneus 307
Circus macrourus 308
Circus pygargus 309
Clitellaria ephippium 249 
Clytus tropicus  138
Cobitis melanoleuca gladkovi 267
Coccinula sinuatomarginata 120
Cochlicopa nitens 30
Coenagrion hastulatum 57 
Coenonympha tullia 183 
Colias chrysotheme 172
Colias myrmidone 171
Colletes nasutus 232
Columba oenas 344 
Combocerus glaber 116 
Coracias garrulus 345 
Coronella austriaca 286 
Cricetulus migratorius 370 
Cricetus cricetus 371 
Cristatella mucedo 16 
Crocidura leucodon 375
Cucujus cinnaberinus 115 
Cucullia argentea 195 
Cucullia argentina 192
Cucullia magnifica 193 
Cucullia splendida 194
Cyzicus tetracerus 45

Dapsa denticollis 119
Dasypoda (Megadasypoda) braccata 224 
Dasypoda (Megadasypoda) spinigera 223
Dermestes (Montandonia) fuliginosus 114
Dermestoides sanguinicollis 113
Dicerca amphibia 101 
Dircaea quadriguttata 127
Discoelius dufourii 208
Discoelius zonalis 209
Dorcadion elegans 140 
Dorcadion equestre 141
Drepanosurus birostratus 39 
Dyroderes umbraculatus 77
Egretta garzetta 303
Elaphe dione 284
Elaphe sauromates 285
Emberiza calandra 363
Emus hirtus 92
Emys orbicularis 279 
Endromis versicolora 155 
Epatolmis caesarea 201
Epeoloides coecutiens 234
Ephydatia fluviatilis 15
Eptesicus serotinus 389
Eremias arguta 282
Eresus kollari 49 
Ergates faber 131 
Eudia spini 158
Eudontomyzon mariae 255
Euidosomus acuminatus 146
Eumenes tripunctatus 210
Euphydryas maturna 181
Eurythyrea quercus 99
Fadejewobdella quinqueannulata 22 
Falco cherrug 320
Falco peregrinus 319
Falco subbuteo 321
Falco tinnunculus 322
Falco vespertinus 323
Ficedula hypoleuca 357
Gallinago media 333
Gmelina pusilla 48
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Gnaphosa lugubris 52 
Gnaphosa taurica 51
Gnorimus variabilis  93
Gomphus flavipes 61
Grus grus 327
Gymnocephalus acerina 271
Haematopus ostralegus 329
Haliaeetus albicilla 315
Haliplus zacharenkoi 88 
Hamearis lucina 178
Hecatera cappa 198
Hedychrum nobile 207
Hemaris tityus 162
Hemidiaptomus hungaricus 47
Hemidiaptomus rylowi 46
Hesperia comma 166
Heteropterus morpheus 165
Hieraaetus pennatus 312
Himantopus himantopus 328
Hipparchia statilinus 184
Hirudo medicinalis 23
Hirudo verbana 24
Hoplitis (Megalosmia) fulva 226
Hyla orientalis 275
Hypulus quercinus 128
Iphiclides podalirius 169
Isorhipis melasoides 109
Jalla dumosa 74
Lacerta viridis 280
Laciniaria plicata 35 
Lacon querceus 110
Lagurus lagurus 372
Lamia textor 139
Lampyris noctiluca 111
Lanius excubitor 351
Larra anathema 214
Lemonia dumi 159
Lemonia taraxaci 160
Lepidurus apus 42
Lepus timidus 364
Leuciscus danilewskii 263
Leuciscus idus 262

Leucorrhinia pectoralis 64
Leucorrhinia rubicunda 63
Lichenophanes varius 112
Limenitis populi 182
Limosa limosa 335
Lithurgus (Lithurgus) chrysurus 228
Lota lota 270
Lucanus cervus 96 
Lutra lutra 398
Lynceus braсhyurus 44
Macropis (Macropis) frivaldskyi 225
Maculinea teleius 175
Marmota bobak 367
Martes martes 395
Marumba quercus 161
Megachile (Megachile) octosignata 231
Megascolia maculata 205
Melandrya barbata 125
Melanocorypha calandra 350
Meles meles 397
Melitta (Cillisa) wankowiczi 222 
Melitturga clavicornis 217
Menaccarus (Oploscelis) arenicola 76
Mergus serrator 293
Merodon nanus 254 
Merodon nigritarsis 253
Metoecus paradoxus 129
Milvus migrans 306
Muschampia proto 164
Musculium lacustre 27
Mustela erminea 390
Mustela eversmanni 394
Mustela lutreola 392
Mustela nivalis 391
Mustela putorius 393
Mustelicosa dimidiata 50
Mycetophagus decempunctatus 123
Mycetophagus (Philomyces) populi 124
Myotis brandtii 376
Myotis dasycneme 377
Myotis daubentonii 378
Myotis nattereri 379



459

ЧЕРВОНА КНИГА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   Додатки

Myrrha octodecimguttata 121
Natrix tessellata 283
Necydalis major 133
Nehalennia speciosa 58
Neolycaena rhymnus 173
Neomys anomalus 374
Netta rufina 294
Numenius arquata 334
Nyctalus lasiopterus 383
Nyctalus leisleri 381
Nyctalus noctula 382
Nycticorax nycticorax 302
Nymphalis vaualbum 179
Oenanthe isabellina 358
Omoglymmius germari 83
Orectochilus villosus 89
Osmia (Neosmia) bicolor 230
Osmoderma coriarium 94
Otiorhynchus (Pontotiorhynchus) asphaltinus 147
Otis tarda 324
Otus scops 348
Pachylister inaequalis 90
Pandion haliaetos 318
Papilio machaon 170
Parnassius mnemosyne 168
Parnopes grandior 206
Parus cristatus 361
Pelecocera latifrons 252
Pelmatohydra oligactis 19
Pelophylax esculentus 278
Pelophylax lessonae 277
Periphanes delphinii 196
Pernis apivorus 305
Perpolita petronella 37
Phaenops formaneki formaneki 102
Рholidoptera frivaldskyi 71 
Phryganophilus auritus 126
Phyllobius (Metaphyllobius) jacobsoni 148
Phyllodesma tremulifolia 154
Phylloscopus trochiloides 356
Phylloscopus trochilus 355
Phymata crassipes 73

Picromerus bidens 78
Pinthaeus sanguinipes 79
Pipistrellus kuhlii 384
Pipistrellus nathusii 385
Pipistrellus pipistrellus 386
Pipistrellus pygmaeus 387
Placobdella costata 21
Plecotus auritus 380
Plumatella fungosa 17
Plumatella repens 18
Podiceps grisegena 300 
Podiceps nigricollis 299
Poecilimon ukrainicus 69
Polydrusus (Polydrusus) ornatus 149
Polyommatus eros boisduvalii 177
Porzana porzana 325
Porzana pusilla 326
Proserpinus proserpina 163
Protaetia aeruginosa 95
Pseudanodonta complanata 25
Pseudapis femoralis 221
Pseudocistela ceramboides 130
Pseudophilotes vicrama 174
Psophus stridulus 68
Ptochus porcellus 150
Purpuricenus kaehleri 135
Rhynchocypris percnurus 266
Rosalia alpina 136
Ruthenica filograna 34
Rutilus frisii 264
Sabanejewia baltica 268
Saga pedo 70
Sander volgensis 272
Saperda punctata 142 
Saturnia pyri 157
Sauromates arnoldi 151
Scolopax rusticola 332
Scutigera coleoptrata 55
Sicista severtzovi 368
Silpha tristis 91
Somatochlora metallica 62
Sorex minutus 373
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ЧЕРВОНА КНИГА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   Додатки

Sospita vigintiguttata 122
Spermophilus pygmaeus 366
Spermophilus suslicus 365
Spinus spinus 362
Sphenoptera cuprina 100
Sphex funerarius 216
Spongilla lacustris 14
Staurophora celsia 197
Stelis annulata 227
Stephanocleonus tetragrammus 152
Sterna albifrons 341
Sterna hirundo 340
Stizoides tridentatus 215
Streptocephalus torvicornis 41
Sympetrum danae 66
Sympetrum depressiusculum 65
Sympetrum pedemontanum 67
Tadorna ferruginea 291
Tanymastix stagnalis 38
Teia dubia 199
Theodoxus fluviatilis 28
Tringa ochropus 336
Tringa stagnatilis 338
Tringa totanus 337
Triops cancriformis 43
Triplax elongata 117
Triplax melanocephala 118
Triturus cristatus 274
Troglodytes troglodytes 352
Troilus luridus 80
Truncatellina costulata 33
Turdus iliacus 359
Turdus viscivorus 360
Unio crassus 26
Vallonia enniensis 29
Vertigo angustior 32
Vertigo antivertigo 31
Vespertilio murinus 388
Vilpianus galii 75
Vimba vimba 265
Vipera (Pelias) nikolskii 287 
Vipera renardi 288

Vitrea contracta 36
Vormela peregusna 396
Xylocopa (Xylocopa) valga 237
Xylocopa (Xylocopa) violacea 238
Xysticus mongolicus 53
Yllenus vittatus 54
Zerynthia polyxena 167
Zootoca vivipara 281
Zygaena laeta 153 
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ЧЕРВОНА КНИГА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   Додатки

Абія блискуча  204
Агапантія Кірбі  143
Агатівка широка  30
Акімерус Шеффера  132
Акмеодера несправжня  98
Амобатес вірменський  236
Амобатоідес черевний  235
Андрена золотонога  218
Андрена носата  219
Андрена рокитникова  220
Аноплій самарський  211
Антідія сьомишипа  229
Антофора рудувата  233
Апсіс білосмужковий  144
Арітрура мишаста  190
Афелохірус літній  72
Бабак  367
Балабан  320
Баріпейтес Лебедєва  145
Беззубка вузька  25
Бембікс середземноморський  212
Беркут  316
Білий заєць  364
Білобровий дрізд  359
Білокрилий крячок  342
Білоноска болотна  64
Білоноска червонувата  63
Білоока чернь  295
Білочерева білозубка 375
Білощокий крячок  343
Блискучка зеленкувата  37
Бодяга річкова  15
Бодяга ставкова  14
Болотяна сова  347
Болотяна черепаха  279
Бражник дубовий  161
Бражник Прозерпіна  162
Бронзівка велика зелена  95
Бурий вухань  380
В’язь  262
Ведмедиця господиня  202
Ведмедиця плямиста  200

Ведмедиця чорна  201
Велетенська вечірниця  383
Велетенський мурашиний лев західний  203
Великий баранець  333
Великий грицик  335
Великий кульон  334
Великий підорлик  313
Великий підсоколик  321
Великий пісочник  331
Великий тушкан 369
Вертячка сутінкова  89
Весняний вівчарик  355
Візерунковий полоз  284
Вільпіанус підмаренниковий  75
Вогнівка тріскуча  68
Вогневочеревцева соснова златка  105
Водяна нічниця  378
Водяний вуж  283
Волзький підуст  261
Волзький судак  272
Волове очко  352
Восковик-пістряк мінливий  93
Вусатий слиж  269
Вусач альпійський  136
Вусач земляний хрестоносець  141
Вусач мускусний 134
Вусач червонокрил Келлера  135
Вусач-тесляр  131
Вусач-товстун вербовий  139
Гадюка Нікольського /
лісостепова гадюка  287
Гедіхрум шляхетний  207
Гемідіаптом Рилова  47
Гемідіаптом угорський  46
Гідра довгостебла  19
Гідра зелена  20
Гмеліна мала  48
Гнафоза жалобна  52
Гнафоза кримська  51
Гоголь  292
Головчак кома  166
Головчак Морфей  165

Алфавітний покажчик 
українських назв тварин
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ЧЕРВОНА КНИГА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   Додатки

Головчак Прото  164
Голуб-синяк  344
Гоплітіс рудий  226
Горностай  390
Гострокрила вузькотіла златка  107
Гребінчастий тритон  274
Грибовик видовжений  117
Грибовик чорноголовий  118
Грибоїд десятикрапковий  123
Грибоїд тополевий  124
Дазипода (мохнонога бджола)
шаровидна  224
Дазипода (мохнонога бджола)
шипоносна  223
Двоколірний кажан  388
Дерместоїдес червоногрудий  113
Дернівка тірольська  29
Джмелевидка скабіозова  162
Джміль ветеранус  248
Джміль вірменський  242
Джміль глинистий  241
Джміль Каллума пластинчастозубий  247
Джміль лезус  244
Джміль моховий  239
Джміль оперезаний  246
Джміль пахучий  240
Джміль червонуватий  245
Джміль яскравий  243
Дибка степова  70
Диродерес щитовидний  77
Дисцелія Дюфура  208
Дисцелія зональна  209
Дідок жовтоногий  61
Діцерка амфібія  101
Довгоносик гострокрилий  146
Дозорець малий  60
Дозорець-імператор  59
Донський бичок-пуголовок  273
Дрепанозурус дворогий  39
Дрізд-омелюх  360
Дрокова вузькотіла златка  106
Дрохва  324

Європейська норка  392
Європейський борсук  397
Європейський лось  399
Евмен трикрапковий  210
Евритірея дубова  99
Езалюс скарабеоїдес  97
Епеолоідес цекутієнс  234
Ерезус чорний  49
Живородна ящірка  281
Жовтюх Мирмидона  171
Жовтюх Хрізотема  172
Жук-самітник  94
Завиток звужений  32
Завиток широкий  31
Звичайна мідянка  286
Звичайний боривітер  322
Звичайний карась  257
Звичайний коловодник  337
Звичайний нетопир  386
Звичайний погонич  325
Звичайний хом’як  371
Зелена ящірка  280
Зелений вівчарик  356
Зеленотілка металева  62
Златка коренева мідна  100
Златка Тюрка  104
Златка Форманека  102
Змієїд  311
Золотиста в’язова златка  103
Золотиста північна щипавка  268
Зубарик карликовий  254
Зубарик чорнолапий  253
Ізоріпіс мелязоідес  109
Ілленус прикрашений  54
Індійська очеретянка  353
Їстівна жаба  278
Йорж носар  271
Калліпробола прегарна  251
Каптурник мінливий  112
Каптурниця срібляста  192
Каптурниця блискуча  194
Каптурниця пишна  193
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ЧЕРВОНА КНИГА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   Додатки

Каптурниця срібна  195
Карапузик великий  90
Катефія білострічкова  189
Квак  302
Кзістікус монгольський  53
Китицехвіст степовий  199
Кібчик  323
Клеон чотирисмугий  152
Клепець  259
Кліт тропічний  138
Клітелярія чепрачна  249
Ковалик дібровний  110
Коконопряд осиковолистний 154
Колет носатий  232
Комбоцерус гладкий  116
Коренеїд елегантний 140
Коротконадкрил великий  133
Крапчастий ховрах  365
Красик веселий  153
Красотіл пахучий  84
Кришталівка стиснута  36
Ксилокопа (бджола-тесляр) фіолетова  238
Ксилокопа (бджола-тесляр) звичайна  237
Ктир шершнеподібний  250
Кулик-довгоніг  328
Кулик-сорока  329
Ласка  391
Лацініарія зубата  35
Лінкей короткохвостий  44
Лісова куниця  395
Лісовий коловодник  336
Лісовий нетопир  385
Лісовий тхір  393
Літург жовтохвостий  228
Лунка річкова  28
Лучний лунь  309
Лютка дрібнозубчаста  56
Люцина  178
Лярра анафемська  214
Макропис Фрівальдського  225
Мала вечірниця  381
Мала мідиця  373

Мала рясоніжка  374
Мала чепура  303
Мала чирянка  297
Малий жайворонок  349
Малий крячок  341
Малий підорлик  314
Малий пісочник  330
Малий ховрах  366
Махаон  170
Мегахіла (бджола-листоріз)
восьмипозначкова  231
Мелітта Ванковича  222
Мелітурга булавовуса  217
Менакарус піщаний  76
Мертвоїд похмурий  91
Метекус парадоксальний  129
Минь  270
Мідна вузькотіла златка  108
Мнемозина  168
Могильник  317
Мохуватка гребінчаста  16
Мохуватка клубчаста  17
Мохуватка повзуча  18
Мускуліум озерний  27
Мустелікоза половинчаста  50
Мухоловка звичайна  55
Набережник  339
Негаленія красива  58
Нерозень  296
Нетопир пігмей  387
Нічниця Брандта  375
Нічниця Наттерера / війчаста нічниця  379
Огар  291
Озерний гольян  266
Омогліміус Гермара  83
Орел-карлик  312
Орлан-білохвіст  315
Осмія двокольорова  230
Осоїд  305
П’явка аптечна  24
П’явка медична  23
П’явунка черепашача  21
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ЧЕРВОНА КНИГА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   Додатки

Парнопес великий  206
Пасмовець тополевий  182
Пелекоцера широколоба  252
Перегузня  396
Перлівець Іно  180
Перлівниця товста  26
Пилкохвіст український  69
Пізній кажан  389
Пікромерус двозубчастий  78
Пінтеус звичайний  79
Плавунчик Захаренка  88
Пліснявоїд зубчастогрудий  119
Плосковусач бронзовий  137
Плоскотілка червона  115
Погонич-крихітка  326
Подалірій  169
Полідрузус прикрашений  149
Поліксена  167
Польовий лунь  307
Попеляста кам’янка  358
Причорноморський вирезуб  264
Просянка  363
Прочанок болотяний  183
Псевдоапіс (бджола-номія) стегновий  221
Псевдотрохета п’ятикільчаста  22
Псевдоцістела вусачеподібна  130
Птохус-порося  150
Пугач  346
Рибець  265
Різнобарвна ящурка  282
Річкова видра  398
Річковий крячок  340
Рогач звичайний  96
Російська бистрянка  260
Руда вечірниця  382
Руда чапля  304
Русинка тендітна  34
Рябець великий / матурна  181
Савроматес Арнольді  151
Садова очеретянка  354
Сапсан  319
Сарматський (палласів) полоз  285

Сатир залізний  184
Сатурнія грушова  157
Сатурнія руда  156
Сатурнія тернова  158
Світляк звичайний  111
Середземноморський нетопир  384
Середній крех  293
Сиворакша  345
Синець  258
Синявець Буадюваля  177
Синявець Вікрама  174
Синявець піренейський  176
Синявець Телей  175
Сіра гуска  290
Сіра ропуха / звичайна ропуха  276
Сірий журавель  327
Сірий сорокопуд  351
Сірий хом’ячок  370
Сірощока пірникоза  300
Сколія-гігант  205
Скопа  318
Скосар асфальтово-чорний  147
Скрипун ільмовий  142
Слуква  332
Совка  348
Совка каппа  198
Совка розкішна  197
Совка сокиркова  196
Совка чубаткова  191
Сонечко вісімнадцятикрапкове  121
Сонечко двадцятиплямисте  122
Сонечко облямоване  120
Сонцевик фау-біле  179
Ставкова жаба  277
Ставкова нічниця  377
Ставковий коловодник  338
Стафілін волохатий  92
Стеліс кільчастий  227
Степова гадюка  288
Степова строкатка  372
Степовий жайворонок  350
Степовий канюк  310
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ЧЕРВОНА КНИГА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   Додатки

Степовий лунь  308
Степовий тхір  394
Стерлядь  256
Стизоїд тризубий  215
Стрептоцефал грізнорогий  41
Стрибун Зальберга  82
Стрибун приморський  81
Стрибун Фрівальдського  71
Стрілка списоносна  57
Стрічкарка блакитна  186
Стрічкарка вербова  187
Стрічкарка малинова  185
Стрічкарка рожева  188
Строката мухоловка  357
Сфекс рудуватий  216
Східна квакша / рахкавка  275
Танімастікс ставковий  38
Темна мишівка  368
Тінелюб бородатий  125
Тінелюб витончений  126
Тінелюб дубовий  128
Тінелюб чотириплямистий  127
Тонкочеревець перев’язаний  67
Тонкочеревець сплющений  65
Тонкочеревець чорний  66
Троїлюс крилоплечий  80
Трункателіна ребриста  33
Турун сибірський  86
Турун золотисто-облямований  87
Турун Щеглова  85
Українська мінога  255
Філобіус Якобсона  148
Фімата красипес  73
Хвостюшок Рімнус  173
Хіроцефал Жадіна  40
Церцеріс горбкуватий  213
Цизикус чотиривусий  45
Червоновола казарка  289
Червонодзьоба чернь  294
Чиж  362
Чорний лелека  301
Чорний шуліка  306

Чорношия пірникоза  299
Чубата синиця  361
Широконіска  298
Шкіроїд сажисто-чорний  114
Шовкопряд березовий  155
Шовкопряд кульбабовий  160
Шовкопряд салатний  159
Щипавка Гладкова  267
Щитень весняний  42
Щитень літній  43
Яла овальна  73
Ялець Данилевського  262 
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ЧЕРВОНА КНИГА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   Додатки

Абия блестящая  204
Агапантия Кирби  143
Агатовка широкая  30
Акимерус Шеффера  132
Акмеодера ложная  98
Аммобатес армянский  236
Аммобатоидес брюшной  235
Андрена золотоногая  218
Андрена носатая  219
Андрена ракитниковая  220
Аноплий самарский  211
Антидия (пчела-шерстобит) семишипая  229
Антофора рыжеватая  233
Апсис белополосый  144
Аритрура мышастая  190
Афелохирус летний  72
Бадяга озёрная  14
Бадяга речная  15
Балобан  320
Балтийская щиповка  268
Барипейтес Лебедева  145
Беззубка узкая  25
Белобровик  359
Белобрюхая землеройка  375
Белоглазка  259
Белоглазый нырок  295
Белокрылая крачка  342
Белоноска болотная  64
Белоноска красноватая  63
Белощёкая крачка  343
Бембекс средиземноморский  212
Беркут  316
Берш  272
Блестяшка зеленоватая  37
Болотная сова  347
Болотная черепаха  279
Большой веретенник  335
Большой кроншнеп  334
Большой подорлик  313
Большой тушканчик  369
Бражник дубовый  161
Бражник Прозерпина  163

Бронзовка большая зелёная  95
Бурый ушан  380
Вальдшнеп  332
Веерник парадоксальный  129
Вертячка сумеречная  89
Вильпианус подмаренниковый  75
Водяная ночница  378
Водяной уж  283
Волжский подуст  261
Восковик-пестряк изменчивый  93
Восточная квакша / восточная древесница  275
Вырезуб  264
Гадюка Никольского  287
Галстучник  331
Гедихрум благородный  207
Гемидиаптом венгерский  46
Гемидиаптом Рылова  47
Гигантская вечерница  383
Гидра длинностебельчатая  19
Гидра зелёная  20
Гмелина малая  48
Гнафоза крымская  51
Гнафоза траурная  52
Гоголь  292
Голубянка Буадюваля  177
Голубянка Викрама  174
Голубянка пиренейская  176
Голубянка Теллей  175
Гоплитис рыжий  226
Горностай  390
Гребенчатый тритон  274
Грибовик удлинённый  117
Грибовик черноголовый  118
Грибоед десятиточечный  123
Грибоед тополёвый  124
Дазипода (мохноногая пчела) 
шаровидная  223
Дазипода (мохноногая пчела) шипоносная  224
Двуцветный кажан  388
Дедка желтоногий  61
Дерместоидес красногрудый  113
Дерновка тирольская  29

Алфавитный указатель русских 
названий животных



467

ЧЕРВОНА КНИГА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   Додатки

Деряба  360
Диродерес щитовидный  77
Дисцелия Дюфура  208
Дисцелия зональная  209
Дицерка амфибия  101
Длинноносый крохаль  293
Дозорщик-император  59
Дозорщик июльский / дозорщик малый 60
Донская пуголовка  273
Донской ёрш  271
Дрепанозурус двурогий  39
Дроковая узкотелая златка  106
Дрофа  324
Дупель  333
Дыбка степная  70
Европейская норка  392
Европейский барсук  397
Елец Данилевского  262
Желтушка Мирмидона  171
Желтушка Хризотема  172
Живородящая ящерица  281
Жужелица сибирская  86
Жужелица золотисто-окаймлённая  87
Жужелица Щеглова  85
Жук-олень  96
Завиток суженный  32
Завиток широкий  31
Заяц-беляк  354
Зелёная пеночка  356
Зелёная ящерица  280
Зеленотелка металлическая  62
Златка корневая медная  100
Златка Тюрка  104
Златка Форманека  102
Змееяд  311
Золотистая ильмовая златка  103
Золотистый плоский дровосек  137
Зубарик карликовий  254
Зубарик чернолапый  253
Ивовый толстяк  139
Изорипис мелязоидес  109
Илленус украшенный  54

Индийская камышевка  353
Каллипробола прекрасная  251
Каменка-плясунья  358
Капюшонник изменчивый  112
Капюшонница великолепная  193
Капюшонница роскошная  194
Капюшонница серебристая  192
Капюшонница серебряная  195
Карапузик большой  90
Катефия белоленточная  189
Кваква  302
Кзистикус монгольский  53
Кистехвост степной  199
Клинтух  344
Клит тропический  138
Клителлярия чепрачная  249
Кобчик  323
Кожеед сажисто-чёрный  114
Коконопряд осиноволистный  154
Коллет носатый  232
Комбоцерус гладкий  116
Корнеед элегантный  140
Коровка восемнадцатипятнистая  121
Коровка двадцатипятнистая  122
Коровка окаймлённая  120
Коротконадкрыл большой  133
Крапивник  352
Крапчатый суслик  365
Краснозобая казарка  289
Краснокрыл Келлера  135
Красноносый нырок  294
Красотел пахучий  84
Ксилокопа (пчела-плотник) обыкновенная  237
Ксилокопа (пчела-плотник) фиолетовая  238
Ктырь шершневидный  250
Кулик-сорока  329
Курганник  310
Кустолюбка Фривальдского  71
Ларра анафемская  214
Ласка  391
Лациниария зубастая  35
Ленточник тополёвый  182
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Лесная куница  395
Лесной нетопырь  385
Лесной хорь  393
Линкей короткохвостый  44
Литург желтохвостый  28
Лось  399
Луговой лунь  309
Лунка речная  28
Лютка мелкозубая  56
Люцина  178
Макропис Фривальдского  225
Малая белая цапля  303
Малая бурозубка / землеройка-малютка  373
Малая вечерница  381
Малая крачка  341
Малая кутора  374
Малый жаворонок  349
Малый зуёк  330
Малый подорлик  314
Малый суслик  366
Махаон  170
Мегахила (пчела-листорез) восьмиотметковая  231
Медведица госпожа  202
Медведица пятнистая  200
Медведица чёрная  201
Медная узкотелая златка  108
Мелитта Ванковича  222
Мелитурга булавоусая  217
Менаккарус песчаный  76
Мертвоед мрачный  91
Мнемозина  168
Могильник  317
Муравьиный лев большой  203
Мускулиум озёрный  27
Мустеликоза половинчатая  50
Мухоловка обыкновенная  55
Мухоловка-пеструшка  357
Мшанка гребенчатая  16
Мшанка клубчатая  17
Мшанка ползучая  18
Налим  270
Нетопырь-пигмей  387

Нехаленния красивая  58
Ночница Брандта  376
Ночница Наттерера / реснитчатая ночница 379
Обыкновенная медянка  286
Обыкновенная пустельга  322
Обыкновенный карась  257
Обыкновенный нетопырь  386
Обыкновенный осоед  305
Обыкновенный хомяк  371
Огарь  291
Огнёвка трескучая  68
Огненнобрюхая сосновая златка  105
Озёрный гольян  266
Омоглиммиус Гермара  83
Орденская лента голубая  186
Орденская лента ивовая  187
Орденская лента малиновая  185
Орденская лента розовая  188 
Орёл-карлик  312
Орлан-белохвост  315
Осмия двуцветная  230
Острокрылая узкотелая златка  107
Отшельник пахучий / восковик-отшельник  94
Парнопес большой  206
Пелекоцера широколобая  252
Пеночка-весничка  355
Перевозчик  339
Перевязка  396
Перламутровка Ино  180
Перловица толстая  26
Пестрянка весёлая  153
Пикромерус двузубчатый  78
Пилохвост украинский  69
Пинтеус обыкновенный  79
Пиявка аптечная  24 
Пиявка медицинская  23
Пиявка черепашья  21
Плавунчик Захаренко  88
Плеснеед зубчатогрудый  119
Плоскотелка красная  115
Погоныш  325
Погоныш-крошка  326
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Подалирий  169
Поздний кажан  389
Полевой лунь  307
Полидрузус украшенный  149
Поликсена  167
Поручейник  338
Просянка  363
Прудовая лягушка  277
Прудовая ночница  377
Псевдоапис (пчела-номия) бедренный  221
Псевдотрохета пятиколечная  22
Псевдоцистела усачевидная  130
Птохус-поросёнок  150
Разноцветная ящурка  282
Речная выдра  398
Речная крачка  340
Русинка нежная  34
Русская быстрянка  260
Рыбец  265
Рыжая вечерница  382
Рыжая цапля  304
Савроматес Арнольди  151
Садовая камышевка  354
Сапсан  319
Сарматский (палласов) полоз  285
Сатир железный  184
Сатурния грушевая  157
Сатурния рыжая  156
Сатурния терновая  158
Cветляк обыкновенный  111
Сенница болотная  183
Серая жаба / обыкновенная жаба  276
Серая утка  296
Серощёкая поганка  300
Серый гусь  290
Серый журавль  327
Серый сорокопут  351
Серый хомячок  370
Сжатобрюх перевязанный  67
Сжатобрюх уплощённый  65
Сжатобрюх чёрный  66
Сизоворонка  345

Синец  258
Скакун Зальберга  82
Скакун приморский  81
Сколия гигантская  205
Скопа  318
Скосарь асфальтово-чёрный  147
Скрипун точечный  142
Слоник острокрылый  146
Совка каппа  198
Совка роскошная  197
Совка хохлатковая  191
Совка шпорниковая  196
Сплюшка  348
Средиземноморский нетопырь  384
Cтафилин мохнатый  92
Стелис кольчатый  227
Степная гадюка  288
Степная пеструшка  372
Степной жаворонок  350
Степной лунь  308
Степной сурок / байбак  367
Степной хорь  394
Стерлядь  256
Стефаноклеонус четырёхпятнистый  152
Стизоид трёхзубый  215
Стрелка копьеносная  57
Стрептоцефал грознорогий  41
Сфекс рыжеватый  216
Съедобная лягушка  278
Танимастикс прудовой  38
Тёмная мышовка  368
Тенелюб бородатый  125
Тенелюб дубовый  128
Тенелюб изящный  126
Тенелюб четырёхпятнистый  127
Толстоголовка запятая  166
Толстоголовка Морфей  165
Толстоголовка Прото  164
Травник  337
Троилюс крылоплечий  80
Трункателлина ребристая  33
Углокрыльница фау-белое  179
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Узорчатый полоз  284
Украинская минога  255
Усатый голец  269
Усач альпийский  136
Усач земляной крестоносец  141
Усач мускусный  134
Усач-плотник  131
Филин  346
Филобиус Якобсона  148
Фимата крассипес  73
Хвостатка Римнус  173
Хироцефал Жадина  40
Ходулочник  328
Хохлатая синица  361
Хрусталёвка сжатая  36
Церцерис холмистый  213
Цизикус четырёхусый  45
Чеглок  321
Черношейная поганка  299
Чёрный аист  301
Чёрный коршун  306
Черныш  336
Чиж  362
Чирок-свистунок  297
Шашечница большая / матурна  181
Шелкопряд берёзовый  155
Шелкопряд одуванчиковый  160
Шелкопряд салатный  159
Широконоска  298
Шмелевидка скабиозовая  162
Шмель армянский  242
Шмель ветеранус  248
Шмель глинистый  241
Шмель Каллума пластинчатозубый  247
Шмель красноватый  245
Шмель лезус  24
Шмель моховой  239
Шмель опоясанный  246
Шмель пахучий  240
Шмель яркий  243
Щелкун дубравный  110
Щиповка Гладкова  267

Щитень весенний  42
Щитень летний  43
Эвмен трёхточечный  210
Эвритирея дубовая  99
Эзалюс скарабеоидес  97
Эпеолоидес цекутиенс  234
Эрезус чёрный  49
Язь  262
Ялла овальная  74



471

ЧЕРВОНА КНИГА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   Додатки



472

ЧЕРВОНА КНИГА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   Додатки


