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До 33-го випуску увійшли матеріали 12-річних досліджень в рамках 

міжнародного проекту "Ciconia-Ukraina", у виконанні якого брали участь орнітологи 

ДПМ НАН України і ЗУОТ, а також статті з музеології, екології, ґрунтознавства та 

інформація про діяльність музею у поточному році.  

Для екологів, біологів, ґрунтознавців, працівників музеїв природничого 

профілю, заповідників, національних природних парків та інших природоохоронних 

установ і організацій.  
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УДК 598.244.2 (477.82) 

 

Химин М.В. 

 

ЛЕЛЕКА ЧОРНИЙ CICONIA NIGRA (LINNAEUS, 1758) У ВОЛИНСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ: ІСТОРІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Проаналізовано історію досліджень лелеки чорного Ciconia nigra на території 

Волинської області. Узагальнено матеріали з інвентаризації гнізд виду, проведених 

автором у 2006-2007 рр. Чисельність виду оцінено у 110-130 гніздових пар. Проведено 

аналіз розподілу гнізд за породами дерев, кількості пташенят у гніздах та 

встановлено тривалість багаторічного використання лелеками гнізд. Узагальнено дані 

про фенологію міграцій за 1957-2016 рр. 

Ключові слова: лелека чорний, історія досліджень, Волинська область. 

 

Лелека чорний Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) – рідкісний вид птахів, занесений до 

Червоної книги України з 1980 р. [4; 19; 37], який потребує особливої охорони, а 

тому повинен бути об’єктом пріоритетних досліджень в межах свого ареалу. 
 

Матеріали і методика досліджень 
 

Опрацьовано літературні джерела про лелеку чорного, які стосуються території 

Волинської області, а також узагальнено власні матеріали автора та деякі матеріали 

інших спостережників. 

Інвентаризація гнізд лелек проведена в рамках проекту "Ciconia-Ukraina", який 

реалізується Західноукраїнським орнітологічним товариством за підтримки Фонду 

"Ciconia" (Ліхтенштейн). Матеріал збирали шляхом опитування працівників лісових і 

мисливських господарств області, а пізніше разом із ними проводили обстеження 

гнізд. При цьому, візуально визначали стан заселення, фотографували гнізда, робили 

опис згідно з таксаційними матеріалами, визначали висоту розташування гнізда над 

землею, породу дерева, на якому збудоване гніздо та за опитуванням з’ясовували час 

існування гнізда. 

Фенологічні дані про весняні та осінні міграції збирали шляхом періодичних 

спостережень у різних частинах області впродовж 1977-2016 рр. 
 

Історія досліджень 
 

Перші дані про лелеку чорного (відлов молодого птаха) на сучасній території 

Волинської області відомі з 1912 р. [39, 40]. 

У 1925-28 рр. передплатникам мисливського журналу "Łowiec" і "Łowiec Polski" 

та лісництвам, а у 1933-35 рр. Державною радою охорони природи розіслані 

опитувальні анкети. Пізніше отримані дані узагальнили для тодішньої території 

Польщі [45; 46]. В узагальненні наведено дані і про 22-26 відомих гнізд та гніздових 

територій для сучасної Волинської області, з яких лише 2 на Волинській височині, 

решта – на Поліссі. 

У 1959 р., досліджуючи птахів у Волинській області, В.П. Жежерін зібрав дані 

про гніздування лелеки чорного (розташування гнізд, породу дерев, на яких вид 
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влаштовує гнізда, кількість пташенят, щільність тощо, у 7 лісництвах Любомльського 

і Маневицького р-нів [12]. За підсумками перших досліджень він вважав, що цей вид 

"…досить звичайний, хоч і нечисленний птах лісової смуги Волинської обл." [13]. 

Свої матеріали, разом із деякими даними Н.І. Сребродольської і М.М. Щербака про 

цих лелек, наведені В.П. Жежеріним у кандидатській дисертації [14]. Пізніше, він 

узагальнив ці матеріали, додавши дані інших дослідників області – В.В. Лісничого та 

В. Шувалікова [15]. 

У 1960-х рр. чисельність виду в області оцінювали до 50 особин [38]. Майже 

повністю відсутні дані (крім літературних і кількох даних про гніздування і весняний 

приліт) про лелеку чорного з території Волинської області в монографії Ф.Й. 

Страутмана "Птицы западных областей Украины" [35] та зведенні Фауни України 

[34], але в останній оцінена його чисельність для Волинської та Рівненської областей 

у 150-200 пар – до початку осушення боліт у 1960-х рр. 

У 1977 р. Інститут зоології АН УРСР розпочав, а у 1984 р. продовжив роботу зі 

збору анкетних даних про рідкісні види тварин, зокрема про лелеку чорного. З 

Волинської області у 1977 р. отримали 40 анкет з 95 надісланих, про 35 пар цих 

лелек, а у 1984 р. – 39 анкет з 75 надісланих, про 42 пари. За анкетними даними з 

області встановили 47 гнізд чорного лелеки у 1984-89 рр., а також створили карти 

місць його зустрічей під час осінніх і весняних міграцій, деякі фенологічні дані про 

міграції [5, 9]. 

У 1980 р. лелеку чорного зі статусом – зникаючий вид, занесено до Червоної 

книги Української РСР, за узагальненням О.Ф. Головача [19]. 

У 1982-86 рр. під час збору матеріалів для Атласу гніздових птахів заходу 

України, у північно-західній частині Волинської області встановлено концентрацію 

виду [7], а всього по області зареєстровано до 50 гніздових пар [6]. Для 1980-х рр. 

наводяться також інші дані – 15-16 гнізд для області загалом [16], або, лише для 3 

адміністративних районів у північно-східній частині області – не менше 11 заселених 

гнізд і передбачалося ще 9 [42]. 

Важливим етапом у розвитку орнітологічних досліджень, зокрема і для збору 

матеріалів спостережень лелеки чорного, було започаткування у 1989 р. видання 

Каталогів та Матеріалів про орнітофауністичні спостереження [17, 18, 21-31]. 

Після появи більшої кількості матеріалів про лелеку чорного, зокрема і з 

Волинської області, у другому виданні Червоної книги України йому надано статус – 

вразливий [4]. 

Поряд з цим, з’явилися певні тенденції зі зменшення (у діапазоні 20-50%) 

кількості гніздових пар лелеки чорного у Шацькому національному природному 

парку впродовж 1994-2003 рр., у порівнянні з 1983-1993 рр., коли стан цих гніздових 

птахів був стабільним [8]. 

З 1977 р. автором, а пізніше й іншими спостережниками, збиралися фенологічні 

матеріали про міграції птахів на території області, зокрема і про лелеку чорного. 

Частина фенологічних даних про цей вид в Україні, зокрема і з Волинської області 

опублікована [47]. Нижче (табл. 1) наведені узагальнення про фенологію міграцій 

цих лелек за нашими спостереженнями та матеріалами публікацій, що стосуються 

території області [22, 26, 30-32, 34-36, 41, 43]. 
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Таблиця 1 
 

Фенологія міграцій лелеки чорного на території Волинської області  
 

Рік 
Перше весняне 

спостереження 

Останнє осіннє 

спостереження 

1957 08.IV - 

1962 04.IV - 

1978 - 12.IX 

1979 22.III - 

1985 - 05.X 

1987 - 22.IX 

1988 03.IV 06.X 

1989 24.III 05.X 

1990 05.IV 20.IX 

1991 12.IV 20.X 

1992 26.III 30.X 

1993 15.III 05.IX 

1994 02.IV 04.X 

1995 28.ІІІ 22.X 

1996 15.IV - 

1998 - 22.VIII 

2000 26.III 04.X 

2001 26.III 24.IX 

2002 28.III 18.X 

2003 22.III - 

2004 22.III 04.IX 

2005 26.III 16.IX 

2006 26.III - 

2008 20.III 30.IX 

2009 25.III 28.X 

2010 20.III 22.VIII 

2011 24.III 14.IX 

2012 26.III 05.IX 

2013 24.III 17.IX 

2014 23.III - 

2015 23.III - 

2016 23.III - 

Середні дані 
27.III 

(n= 28, lim. 15.III – 14.IV) 

23.IX 

(n= 23, lim. 22.VIII – 28.X) 
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У 2004 і 2005 рр. працівниками лісового та мисливського господарства було 

проведено інвентаризацію гнізд чорного лелеки в лісах області, за результатами яких 

у 2004 р. виявлено 129 гнізд (з них 115 заселених з пташенятами, у 5 гніздах 

пташенята не вивелися, 7 незаселених і для 2 результат заселення залишився 

невідомим) та у 2005 р. – 141 гніздо (з них 99 заселених з пташенятами, 16 без 

пташенят, 17 незаселених і для 9 результат заселення залишився невідомим)  

[20, 33]. 

У 2005-09 рр. в Україні проводили інвентаризацію гнізд лелеки чорного з 

ініціативи Західноукраїнського орнітологічного товариства, з 2006 р. за підтримки 

Фонду "Ciconia" (Ліхтенштейн) у в рамках проекту "Ciconia-Ukraina". У Волинській 

обл. інвентаризацію проведено у 2006-07 рр. [11, 44], узагальнення про яку наведено 

нижче – у розділі "Результати досліджень та їх обговорення". 

За анкетними даними у 2008 р. зібрано матеріали щодо 24 гнізд лелеки чорного у 

Волинської обл.. Для 19 гнізд визначено породу дерева, на якому воно збудовано, а 

для 20 – висоту їх розміщення над землею. Для 20 гнізд зібрано матеріали про 

кількість пташенят [32]. 

З 2010 р. на території Західного Полісся, в тому числі і Волинської області, у 

рамках проекту "Ciconia-Ukraina" розпочато кільцювання пташенят у гніздах. Всього 

на території області, в межах Шацького національного природного парку, 

закільцьовано 70 пташенят у 2010-2016 рр. Паралельно з кільцюванням розпочався 

збір матеріалу про живлення цього виду. За результатами збору матеріалу у 2010-

2013 рр., вперше для Західного Полісся, проаналізовано дані про живлення пташенят 

лелеки чорного з 26 гнізд, зокрема і з 4 гнізд у Волинській області [1]. 
 

Результати досліджень та їхнє обговорення 
 

За результатами інвентаризації, проведеної автором цієї статті у 2006-07 рр., 

знайдено 80 гнізд, з яких 44 були заселені (35 з пташенятами і 9 з невідомим 

результатом гніздування), 5 незаселених (в 3 з них загніздилися інші види птахів: 

яструб великий Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758), канюк звичайний Buteo buteo 

(Linnaeus, 1758) і сова бородата Strix nebulosa J. R. Forster, 1772). По 31 гнізду точна 

інформація про заселення залишилася невідомою (хоча гнізда при обстеженні були у 

доброму стані, в районі цих гнізд спостерігали лелек, в деяких випадках був 

виявлений послід під гніздом і вони гніздилися там у попередні роки).  

Крім того, 3 гнізда з зазначеної кількості знайдених гнізд на кінець інвентаризації 

(2007 р.) були вже непридатними для гніздування (2 гнізда частково розвалилися і 1 

гніздо впало разом із вивернутим деревом), хоча у 2006 р. у них птахи вивели 

пташенят. У 2008 р. було знайдене ще 1 гніздо лелеки чорного, в якому птахи 

гніздилися і у 2007 р. Враховуючи це у 2006-07 рр. на території області встановили 

чисельність лелеки чорного у 94 пари (76 гніздових і 18 територіальних пар). Всі 

гнізда були знайдені у межах Полісся.  

 

 

Треба зауважити, що у 2006-2007 рр. не вдалося обстеженнями охопити всю 

територію області. Тому, враховуючи наші матеріли, а також наведені вище дані за 
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2004-2005 р. [20; 33] та 2008 р. [32], чисельність виду можна оцінити у 110-130 

гніздових пар. 

За результатами інвентаризації зібрано матеріали про розміщення 66 гнізд у 

розрізі порід дерев, висоти розміщення (табл. 2). 

 

Таблиця 2 
 

Розміщення гнізд лелеки чорного у Волинській області у 2006-07 рр. 

 

 

Як видно з наведених вище узагальнень, більшість гнізд лелека чорний влаштовує 

на сосні звичайній Pinus sylvestris (36,4%) і дубі черещатому Quercus robur (31,8%), 

менше – на вільсі клейкій Alnus glutinosa. (21,2%) і незначна їх кількість – на інших 

породах дерев (береза повисла, осика, ясен звичайний). Трохи інше розміщення гнізд 

за породами дерев за матеріалами інших дослідників з територій Волинської та 

Рівненської областей, де найбільше гнізд виявлено на дубах – відповідно 48% і 50% 

серед усіх знайдених гнізд [10; 32]. 

За наявними матеріалами про розміщення гнізд цих лелек у 2006-07 рр. (n=81), 

встановлено, що вони гніздяться майже виключно на деревах (98,8%). 

Відомі також факти нетипового влаштування гнізд цими лелеками. Так, під час 

інвентаризації у 2006-07 рр., у Ківерцівському р-ні Волинської обл. знайдено гніздо 

на залізобетонній опорі ЛЕП, яке птахи використовували упродовж 3 років (2003-06 

рр.), а у 2007 р. воно було вже не заселене. 

В іншому випадку, у 2013 р. вперше для України, на території Шацького 

національного природного парку зареєстроване успішне гніздування лелеки чорного 

на штучній гніздівлі, встановленій на місці гнізда, яке впало [2, 3]. 

Під час інвентаризації 2006-07 рр. зібрано також дані про кількість пташенят у 

гніздах, які узагальнено у таблиці 3. 

 

 

 

№ Вид дерева 
Кількість гнізд  Висота гнізд над землею (м) 

N % ліміт n середня 

1 Сосна звичайна 

Pinus sylvestris L. 
24 36,4 6,0-15,0 19 10,9 

2 Дуб черещатий 

Quercus robur L. 
21 31,8 9,0-13,0 18 11,0 

3 Вільха клейка Alnus 

glutinosa (L.) 
14 21,2 7,0-13,0 7 10,8 

4 Береза повисла 

Betula pendula Roth 
4 6,1 9,5-13,0 3 11,5 

5 Осика Populis tremula L. 2 3,0 16,0 1 16,0 

6 Ясен звичайний 

Fraxinus excelsior L. 
1 1,5 - - - 

Разом 66 100,0 6,0-16,0 48 11,2 
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Таблиця 3 
 

Кількість пташенят у гніздах чорного лелеки у Волинській обл. у 2006-07 рр. 
 

Кількість пташенят у гнізді 
Разом гнізд 

1 2 3 4 5 

- 6 7 2 1 16 

- 37,5 43,8 12,5 6,2 100% 

 

Згідно наведених даних про кількість пташенят в гнізді цих лелек у період 2006-

07 рр. встановлено, що в середньому на 1 гніздо припадає 2,8±0,9 пташеняти (n=16). 

Трохи більші показники середнього розміру виводка наводять інші дослідники за 

2008 р. для Волинської обл. – 3,4± 0,7 пташеняти (n=20) [32]. 

Крім того, у період 2006-07 рр. зібрано матеріали про багаторічну тривалість 

заселення гнізд цими лелеками шляхом опитування співробітників лісового та 

мисливського господарств, результати яких наведені нижче (табл. 4). 

 

Таблиця 4 
 

Тривалість заселення гнізд лелеками чорними (дані 2006-07 рр.) 
 

Тривалість заселення гнізд (роки) 
Всього гнізд 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 

19 8 6 5 1 3 1 43 

44,2 18,6 14,0 11,6 2,3 7,0 2,3 100% 

 

За узагальненими даними про тривалість використання гнізд цими лелеками 

(табл. 4) встановлено, що більшість гнізд функціонує до 10 років (62,8%), але 

трапляються випадки коли гнізда вони заселяють упродовж понад 30 років [2]. 

Відомо, що одне з гнізд лелеки заселяли упродовж 34 років (імовірно пари у кілька 

поколінь). 
 

Висновки 
 

Наведено історію та результати досліджень лелек чорних на території Волинської 

області. 

За результатами інвентаризації гнізд лелек чорних, проведених у 2006-07 рр., на 

території області та аналізу попередніх матеріалів, оцінено їх чисельність у 110-130 

гніздових пар. Проаналізовано розміщення їхніх гнізд у залежності від порід дерев та 

висотний розподіл їх влаштування. З’ясовано тривалість багаторічного використання 

гнізд лелеками, а також узагальнено матеріали з фенології весняної і осінньої 

міграції.  

Аналіз усіх матеріалів та літературних джерел свідчить про фрагментарний 

характер досліджень цього рідкісного виду на території області упродовж 100 років, 

що потребує спеціальних програм з його вивчення.  

 

Автор висловлює щиру вдячність А.А. Бокотею та В.М. Грищенку за надання 

додаткової інформації.  
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Черный аист Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) в Волынской области:  

история и результаты исследований  

Проанализирована история исследований черного аиста Ciconia nigra (L.) на территории 

Волынской области. Обобщены материалы по инвентаризации гнезд этого вида, проведенные 

автором в 2006-07 гг. Численность вида оценена в 110-130 гнездящихся пар. Проведен анализ 

распределения его гнезд по породам деревьев, количеству птенцов в гнездах. Установлена 

длительность многолетнего использования гнезд аистами. Обобщены данные по фенологии 

миграций за 1957-2016 гг. 

Ключевые слова: черный аист, история исследований, Волынская область. 

 

Khymyn M. V. 

The Black stork Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) on the territory of the Volyn administrative 

region: history of researches and its results  

History of researches of the Black Stork Ciconia nigra (L.) is analysed on the territory of Volyn 

region. There were generalized materials for taking of inventory of stork nests that was conducted by 

an author in 2006-2007. There are 110-130 breeding pairs by estimation. Carry out analysis of 

distributing of his nests according to kinds of threes, number of nestling in nests and duration of the 

long-term use of nests by storks. There were generalized data about phenology of migrations of this 

species for 1957-2016. 

Key words: Black Stork, history of researches, Volyn region. 
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