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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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Скирпан М.В.  

 

ПЕРЕВИЗНАЧЕННЯ "СВІТЛИХ ЛУНІВ" (CIRCUS) З ОРНІТОЛОГІЧНОЇ 

КОЛЕКЦІЇ ДПМ НАН УКРАЇНИ  

 
В роботі опрацьовано 42 музейних експонати "світлих лунів", що належать до 3 

видів: лунь польовий Circus cyaneus (Linnaeus, 1766), лунь степовий Circus macrourus 

(S.G. Gmelin, 1771), лунь лучний Circus pygargus (Linnaeus, 1758). Ці види складні в 

ідентифікації і тому при їх визначенні можуть виникати певні труднощі. Всього 

перевизначено до виду, статі та віку 23 екземпляри музейної колекції.  

Ключові слова: луні, Circus, денні хижі птахи, колекції, Державний природознавчий 

музей Національної академії наук України, визначення.  

 

Світлі луні – це група денних хижих птахів, до якої входить 3 види лунів: 

польовий Circus cyaneus (Linnaeus, 1766), степовий Circus macrourus (S.G. Gmelin, 

1771) та лучний Circus pygargus (Linnaeus, 1758). Ця група є складною у визначенні 

через наявність вікового та статевого диморфізму, а також подібності у забарвленні 

відповідних статевих та вікових груп. Мета роботи провести перевизначення лунів з 

орнітологічної колекції ДПМ НАН України, на підставі нових сучасних даних з 

їхньої діагностики. 
 

Матеріал і методика досліджень  
 

Сьогодні існує низка публікацій, у яких описані ознаки для визначення, що можна 

застосувати як у польових, так і в камеральних умовах. Це праці Д. Форсмана,  

Я. Льонтковського та Р. Хьорінга, що дало змогу перевизначити експонати [2-6]. 

Для визначення використовували анатомічні ознаки: формулу крила (рис. 2, [7]), 

вирізки та емаргінації (рис. 1), які є точними ознаками для визначення птахів, 

зокрема і хижих.  

 

 
 

Рис. 1. Розташування вирізки та емаргінації [4]. 
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Формула крила є стабільною ознакою виду і може бути лише незначна варіація 

між різними віковими групами та інколи між віковими класами (усн. пов. Діка 

Форсмана). У вересні-жовтні проходить линька внутрішніх махових пер, проте в усіх 

екземплярів зовнішні першорядні махові пера повністю сформовані, що дає змогу 

точно встановити формулу крила [4]. Як додаткові ознаки при визначенні виду, віку 

та статі застосовували морфологічні ознаки.  

 
Рис. 2. Порядок нумерації першорядних махових пер [4]. 

 

1. Довжина емаргінації на дев’ятому першорядному маховому пері.  

В усіх трьох видів на дев’ятому першорядному маховому пері є емаргінація, 

однак, у луня степового та польового вона довша і доходить далі, ніж вершини 

великих покривних пер першорядних махових верху крила, а у луня лучного вона 

коротша, тому добре помітна, виходить далі за вершини великих покривних пер 

першорядних махових пер верху (рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Розміри вирізки на дев’ятому першорядному маховому пері [6].  
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2. Емаргінація на шостому першорядному маховому пері.  

У луня польового є емаргінація на шостому першорядному маховому пері, тоді, 

як у лунів лучного та степового вона відсутня (рис. 4-6). 
 

3. Вирізка на сьомому першорядному маховому пері.  

У луня польового вона чітко виражена, у степового та лучного немає чіткої 

вирізки (рис. 4-6). 
 

4. Вирізка на шостому першорядному маховому пері.  

У луня польового присутня, хоча і менш виражена, ніж на сьомому першорядному 

маховому пері, тоді, як у лунів степового та лучного – відсутня (рис. 4-6).  

 
Рис. 4. Зовнішні першорядні махові пера луня польового [5].  
 

 
Рис. 5. Зовнішні першорядні махові пера луня степового [5].  
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Рис. 6. Зовнішні першорядні махові пера луня лучного [5]. 

 

5. Формула крила.  

У луня польового вершина десятого першорядного махового пера знаходиться на 

рівні з вершиною п’ятого пера і шосте перо довге, в порівнянні з таким у степового 

та лучного лунів. У степового вершина десятого першорядного махового пера 

знаходиться на рівні між вершинами п’ятого та шостого пер. У лучного вершина 

десятого першорядного махового пера знаходиться на рівні вершини шостого пера.  

 

 
 

Рис.7. Формула крила. Зліва направо: лунь польовий, степовий і лучний [4]. 

 

6. Морфологічні ознаки.  

Для визначення віку та статі нами застосовувалися морфологічні ознаки. Через 

неможливість побачити усі можливі морфологічні ознаки на опудалах і тушках, 

використовували лише окремі, щоб не пошкодити музейні експонати. 

Про певні морфологічні ознаки йтиметься у конкретних випадках при визначенні 

(див. далі). 

У фондах Державного природознавчого музею НАН України зберігається 42 

колекційних експонати світлих лунів, що належать до трьох видів: польовий  
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(22 експонати, з яких 16 дорослих – 9 самців і 7 самок, та 6 молодих – 4 самці і 2 

самки), степовий (10 експонатів, з них 9 дорослих – 7 самців і 2 самки, та 1 молода 

самка), лучний (10 експонатів, з них 3 дорослих – 1 самець і 2 самки, та 7 молодих – 2 

самці і 3 самки та дві екземпляри без вказаної статі). Колекційні одиниці зібрані у 

західних областях України, а саме: Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, а 

також з території сучасної Східної Польщі [1]. 
 

Результати досліджень та їх обговорення  
 

1. Визначення виду.  

Музейні екземпляри з інвентарними номерами: № 489 (молодий самець здобутий 

17.10.1851 в околицях с. Поториця Сокальського р-ну Львівської обл.), № 491 

(доросла самка здобута 21.09.1855 в околицях с. Чортовець, Городенківського р-ну 

Івано-Франківської обл.), № 492 (доросла самка здобута 02.09.1857 в околицях  

с. Пеняки Бродівського р-ну Львівської обл.), № 495 (молода самка здобута 

21.08.1876 в околицях м. Дубляни Жовківського р-ну Львівської обл.), № 501 

(молодий самець здобутий 14.08.1890 в околицях с. Пеняки Бродівського р-ну 

Львівської обл.), № 502 (молода самка здобута 24.08.1890 в околицях с. Пеняки 

Бродівського р-ну Львівської обл.) визначені, як лунь польовий, однак, у цих 

експонатів відсутня вирізка на 6 першорядному маховому пері, сьоме першорядне 

махове перо без чіткої вирізки, шосте першорядне махове перо коротке та без 

емаргінації, що свідчить про те, що це не польовий лунь. Вирізка довша і заходить 

далі, ніж вершини великих покривних першорядних махових пер, що не властиво 

луню лучному. Вершина десятого першорядного махового пера знаходиться на рівні 

між вершинами п’ятого та шостого пер, що властиво луню степовому. За сукупністю 

ознак вид перевизначений, як лунь степовий.  

Музейні екземпляри з інвентарними номерами: № 167 (молода самка здобута 

02.05.1917 в околицях с. Сокільники Пустомитівського р-ну Львівської обл.), № 168 

(молодий самець здобутий 21.01.1922 в околицях с. Соколів Кам’янко-Бузького р-ну 

Львівської обл.), № 169 (молодий (без зазначення статі) здобутий 11.09.1938 в 

околицях с. Стронятин Жовківського р-ну Львівської обл.), № 518 (доросла самка 

здобута влітку 1851 в околицях с. Поториця Сокальского р-ну Львівської обл.),  

№ 520 (доросла самка здобута 13.08.1855 в околицях с. Поториця Сокальского р-ну 

Львівської обл.), № 521 (молода самка здобута 03.09.1876 в околицях м. Дубляни 

Жовківського р-ну Львівської обл.), № 522 (молодий (без зазначення статі) здобутий 

25.09.1928 в околицях с. Сулимів Жовківського р-ну Львівської обл.), № 523 (молода 

самка (відсутні дані по здобуванню) визначені, як луні лучні, однак по відношенню 

великих покривних пер першорядних махових пер до емаргінації на дев’ятому 

першорядному маховому пері ці птахи не можуть бути лунями лучними – 

емаргінація довша і заходить далі, ніж вершини великих покривних першорядних 

махових пер, що властиво луням степовому та польовому. Шосте першорядне махове 

перо коротке і не має емаргінації, шосте та сьоме першорядні махові пера без чітких 

вирізок, що не властиво луню польовому. Вершина десятого першорядного махового 

пера знаходиться на рівні між вершинами п’ятого та шостого пер, що характерно для 

луня степового. За сукупністю ознак вид перевизначений, як лунь степовий. 

Експонат з інвентарним номером: № 516 (дорослий самець здобутий 04.05.1897 в 

околицях с. Пелкиня (сучасна територія Польщі) визначений, як лунь степовий, 
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однак шосте першорядне махове перо довге і має емаргінацію, вирізка на сьомому 

першорядному маховому пері добре помітна, на шостому першорядному маховому 

пері є вирізка, ці ознаки притаманні луню польовому. Емаргінація на дев’ятому 

першорядному маховому пері довга і заходить далі, ніж верхівки великих покривних 

пер, що виключає луня лучного. Верхівка десятого першорядного махового пера на 

рівні з верхівкою п’ятого першорядного махового пера. На десятому першорядному 

маховому пері присутнє чорне забарвлення (у степового відсутнє чорне забарвлення). 

За сукупністю ознак цей птах перевизначений, як лунь польовий. 
 

2. Визначення віку та статі.  

Повна заміна махових та контурних пер з молодого вбрання у доросле у 

представників роду Circus відбувається протягом 3 років тому для зручності 

встановлення віку нами застосовано систему "календарних років", згідно з якою, 

молодий птах (juv) з моменту оперення і до 31 грудня поточного року вважається 

птахом першого календарного року (1 к. р.), а вже з 1 січня наступного року і до 31 

грудня цього ж року вважається птахом другого календарного року (2 к. р.) і т. д. 

Дорослим (ad) вважається птах на четвертий календарний рік і далі, у якого все 

оперення змінилось з молодого на доросле [3]. 

Луні польові з інвентарними номерами: № 494 (здобутий 25.10.1858 в околицях с. 

Оліїв Зборівського р-ну Тернопільської обл.), № 498 (здобутий 24.09.1880 в околицях 

м. Дубляни Жовківського р-ну Львівської обл.), визначені, як дорослі самки а також 

№ 506 (здобутий 13.10.1928 в околицях м.Самбір Львівської обл.) визначений, як 

дорослий птах, але без зазначеної статі, перевизначені нами, як молоді птахи, 

оскільки у них відсутні булавоподібні плями на боках тіла (у дорослих самок вони є), 

великі покривні пера верху мають помітну світлу облямівку (у дорослих самок 

відсутні), загальний фон махових темніший (у дорослих самок більш коричневий) та 

вохристі тони в забарвленні тіла, що свідчить про те, що це молоді особини першого 

календарного року життя. 

Лунь польовий з інвентарним номером № 164 (здобутий 06.10.1928 в околицях  

с. Бахорець, Перемишлянського повіту, Підкарпатського воєводства (сучасна 

територія Польщі)), визначений, як молодий самець, але у птаха переважає оперення 

сірого кольору, що не властиво молодим птахам. На перах потилиці та мантії 

присутні коричневі пера а також строкатини на грудях, що свідчить про не повністю 

доросле вбрання. За сукупністю ознак птах перевизначений нами як самець третього 

календарного року. 

Лунь степовий з інвентарним номером № 508 (здобутий 04.04.1855 в околицях с. 

Хваловіце Тарнобжегського повіту Підкарпатського воєводства (сучасна територія 

Польщі)) та № 515 (здобутий 19.09.1891 в околицях м. Львів, Львівська обл.) 

визначені як дорослі самці, але в той же час на верху грудей є строкатини (у 

дорослих відсутні), а також покривні пера верху та мантії мають буруватий відтінок 

(у дорослих світло-сірі). В цей же час у забарвленні переважають сірі тони, що не 

властиво птахам другого календарного року життя навесні, оскільки у них вбрання 

дуже подібне до молодого птаха, але вибілюється і зношується під час зимівлі і лише 

в окремих самців навесні можуть з’являтись окремі сірі пера. Проте восени другого 

календарного року життя, після процесу линьки, в забарвленні з’являється все більше 

сірого оперення, тому за сукупністю ознак експонат з інвентарним номером № 508 

перевизначений як птах третього календарного року а птах з інвентарним номером  
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№ 515 як птах другого календарного року. Також лунь степовий з інвентарним 

номером № 512 (здобутий 22.08.1883 в околицях с. Пеняки Бродівського р-ну 

Львівської обл.) визначений, як доросла самка, але в її забарвленні є сірі пера, що 

притаманно самцю і виключає самку. Цей екземпляр має аналогічне забарвлення до 

особин описаних вище, тому перевизначений як птах другого календарного року 

життя, восени. 

Лунь степовий з інвентарним номером № 517 (здобутий 26.08.1897 в околицях  

с. Поториця Сокальського р-ну Львівської обл.) визначений, як доросла самка, але у 

нього відсутні строкатини на тілі (у дорослої самки вони є), загальний колір оперення 

світло-вохристий (у самки світліший), нашийник і покривні пера вух чіткі без 

строкатин (у самок з’являються строкатини), що свідчить про молодий вік птаха, 

першого календарного року життя. 

 

Таблиця 1  
 

Дані про перевизначення лунів  
 

 

Інв. 

№ 

Визначення Перевизначення Час 

збору* Вид Вік Стать Вид Вік Стать 

489/о C.cyaneus juv ♂ C.macrourus juv ♂ 17.10.1851 

491/о C.cyaneus ad ♀ C.macrourus ad ♀ 21.09.1855 

492/о C.cyaneus ad ♀ C.macrourus ad ♀ 02.09.1857 

494/о C.cyaneus ad ♀ C.cyaneus juv ♀ 25.10.1858 

495/о C.cyaneus juv ♀ C.macrourus juv ♀ 21.08.1876 

498/о C.cyaneus ad ♀ C.cyaneus juv ♀ 24.09.1880 

501/о C.cyaneus juv ♂ C.macrourus juv ♂ 14.08.1890 

502/о C.cyaneus juv ♀ C.macrourus juv ♀ 24.08.1890 

506/о C.cyaneus ad - C.cyaneus juv - 13.10.1928 

164/т C.cyaneus juv ♂ C.cyaneus 3 к. р. ♂ 06.10.1928 

508/о C.macrourus ad ♂ C.macrourus 3 к. р. ♂ 04.04.1855 

512/о C.macrourus ad ♀ C.macrourus 2 к. р. ♂ 22.08.1883 

515/о C.macrourus ad ♂ C.macrourus 2 к. р. ♂ 19.09.1891 

516/о C.macrourus ad ♂ C.cyaneus ad ♂ 04.05.1895 

517/о C.macrourus ad ♀ C.macrourus juv ♀ 26.08.1897 

518/о C.pygargus ad ♀ C.macrourus ad ♀ Літо 1851 

520/о C.pygargus ad ♀ C.macrourus ad ♀ 13.08.1855 

521/о C.pygargus juv ♀ C.macrourus juv ♀ 03.09.1876 

522/о C.pygargus juv - C.macrourus juv - 25.09.1928 

523/о C.pygargus juv ♀ C.macrourus juv ♀ - 

167/т C.pygargus juv ♀ C.macrourus juv ♀ 02.05.1917 

168/т C.pygargus juv ♂ C.macrourus juv ♂ 21.01.1922 

169/т C.pygargus juv - C.macrourus juv - 11.09.1938 

 

П р и м і т к и :  *місце збору вказано в тексті; к. р. – календарний рік; т – тушка;  

о – опудало.  
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Висновки  
 

Після перевизначення музейних експонатів лунів виявилось, що з 42 експонатів 

світлих лунів, що зберігаються в музеї: 17 – це лунь польовий, з яких 12 дорослих  

(9 самців, 3 самки), 4 молодих (1 самець, 2 самки та 1 птах без зазначеної статі) та 1 

самець третього календарного року життя; 23 експонати луня степового, з яких 8 

дорослих (4 самці і 4 самки), 12 молодих (3 самці, 7 самок і 2 молодих птаха без 

зазначеної статі), 2 самці у вбранні 2 календарного року та 1 самець 3 календарного 

року; 2 експонати луня лучного (1 дорослий самець та 1 молодий самець). 
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Переопределение "светлых луней" (Circus) из орнитологической коллекции ГПМ  

НАН Украины  

В статье представлены результаты анализа 42 музейных экспонатов светлых луней, 

принадлежащих к 3 видам: лунь полевой Circus cyaneus (Linnaeus, 1766), лунь степной Circus 

macrourus (S.G. Gmelin, 1771), лунь луговой Circus pygargus (Linnaeus, 1758). Эти виды 

сложны в идентификации и поэтому при их определении могут возникать определенные 

трудности. Всего переопределены к виду, полу и возрасту23 экземпляра музейной коллекции. 

Ключевые слова: луни, Circus, дневные хищные птицы, коллекции, Государственный 

природоведческий музей НАН Украины.  

 

Skyrpan M.V.  

Reidentification of "Ring-tailed Harrier" (Circus) from ornithological collection of the State 

Museum of Natural History  

The paper contains analysis of 42 museum items of 3 species of harriers: Hen Harrier Circus 

cyaneus (Linnaeus, 1766), Pallid Harrier Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771) and Montagu’s 

Harrier Circus pygargus (Linnaeus, 1758). These species can be difficult to identify. We reidentified 

23 items with description of the species, sex and age.  
Key words: harriers, birds of prey, collections, State Museum of Natural History of NAS of 

Ukraine.  
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