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Вступ
Охорона рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин має давну історію, вона виникла в зв’язку з 

інтенсивним використанням людиною того чи іншого виду і поступового вичерпання його запасів. Двадцяте 

сторіччя характерне особливо активним освоєнням природних ресурсів Землі людиною, в тому числі й 

тваринного світу, тому наприкінці другого тисячоліття з особливою силою постала загроза зникнення для 

багатьох видів фауни. Науково-технічна революція зумовила виникнення на нашій планеті таких факторів 

і в такому розмірі, про які раніше людство не відало. Забруднення рік і озер, засмічення великих територій 

промисловими відходами, викиди в атмосферу величезної кількості газоподібних відходів промисловості, 

суцільне вирубування лісів на значних площах, особливо на гірських схилах, розорювання величезних 

просторів степової рослинності – ось далеко не повний перелік тих явищ, кожне з яких переросло на нашій 

планеті в грізну екологічну проблему. Зрозуміло, така екологічна ситуація не могла не відбитися на стані 

компонентів флори і фауни Землі.

Важко уявити світ без тварин – царства, яке нараховує мільйони видів. Тварини впливають на життя кожної 

людини, незважаючи на те, чи вона їм симпатизує, чи недолюблює їх, чи вживає у їжу, чи навпаки – охороняє. 

Вони мають життєво важливе значення ще з тих часів, коли наш предок уперше пішов на полювання, і перехід 

на м’ясну їжу став одним із найважливіших чинників у еволюції людини.

Значення тварин для людини і, загалом для природи, набагато ширше і вагоміше, ніж може здатися на 

перший погляд. Більшість домашніх тварин дають людині їжу, матеріали для одягу та взуття. Протягом багатьох 

століть тварини допомагали і допомагають людині виконувати різноманітну роботу, їх використовують у 

спорті та активному проведенні дозвілля, для реабілітації при різноманітних захворюваннях, для супроводу 

людей із вадами зору, інвалідів; як рятівників при пошуку людей після сходження лавин у горах та під 

завалами після землетрусів. Від контакту з тваринами в природі людина отримує естетичне задоволення, 

утримання та догляд за домашніми тваринами надзвичайно важливі у вихованні позитивних рис характеру 

у дітей. У наукових розробках у галузі біології та медицини тварини відіграють надзвичайно важливу роль. 

Різноманітні косметичні засоби також тестуються на тваринах. Окремі види тварин створюють людині немало 

проблем і навіть шкодять сільському господарству; комахи-хижаки і комахи-паразити використовуються 

у біологічному способі боротьби з шкідливими членистоногими. Дикі ссавці – джерело небезпечних для 

людини хвороб.

Але основне значення тварин – екологічне і полягає у тому, що кожна життєва форма відіграє важливу 

роль в екологічному балансі на Землі. Хижаки контролюють чисельність популяцій травоїдних тварин, а 

тварини, які живляться падлом або екскрементами інших тварин очищають поверхню землі і збагачують 

її мінеральними та органічними речовинами, мікроорганізмами. Комахи і інші безхребетні є важливими 

ланками в ланцюгах живлення і становлять основу раціону багатьох видів птахів, ссавців, риб. Комахи та, 

частково, кажани і птахи є важливими запилювачами рослин і відповідальні за запилення біля 35% посівів, 

що забезпечують їжею людство. Більш того, багато видів квіткових рослин без запилення їх комахами взагалі 

не можуть існувати.

Зникнення видів завжди було природною частиною еволюційного процесу. Протягом історії Землі 

вчені нараховують п’ять етапів масового чи великого вимирання видів. Останній і найбільш відомий період 

вимирання видів спричинений, як вважають, падінням астероїда, був на зламі крейдового і третинного 

періодів (~63-65 млн. років тому), коли вимерли динозаври і ссавці отримали можливість еволюціонувати. 

На думку багатьох вчених, сьогодні ми перебуваємо на ранньому етапі шостого періоду зникнення видів 

(голоценове вимирання), який розпочався, близько 50 тис. років тому. Це останнє велике вимирання не 

спричинене природними процесами, а прямо чи опосередковано зумовлене людиною. Види тварин, які у 

той чи інший спосіб входили в протиріччя з інтересами людини, послідовно знищувалися. Найбільш недавнє 

зникнення видів пов’язане із освоєнням нових земель європейцями у XV-XVI століттях. За даними IUCN, з 

1500 до 2004 року зареєстровано зникнення 784 видів. У наш час приблизно 1000-1100 видів птахів і тварин 

знаходяться перед загрозою зникнення.

Вважають, що основним і найзагрозливішим антропогенним фактором зникнення видів є деградація і 

фрагментація місць проживання тварин. Основними причинами деградації біотопів є сільське господарство, 

урбанізація і ін. Процес деструкції природних екосистем відбувається поетапно. Часом, може здаватися, що 

ВСТУП



6

якийсь фрагмент природного ландшафту не є важливим для тварин, проте життєво важливим для окремого 

виду може бути поєднання певних елементів ландшафту чи оселищ. Цей процес підступніший, ніж пряме 

знищення, бо ніби немає підстав для зникнення виду, а він зникає. І, у першу чергу, зникають великі за 

розміром тварини (ссавці, птахи і ін.).

Під першочерговою загрозою зникнення перебувають види, які мають обмежене розповсюдження 

(ендеміки) або є конституційно рідкісними, та види з обмеженими можливостями до розповсюдження, як і 

мешканці специфічних екологічних ніш (дупла старих дерев, мертва деревина, печери), що зникають разом 

із руйнуванням їхніх біотопів. Види, які живуть колоніально або у складно організованих соціальних групах, 

піддаються загрозі, коли їх чисельність знижується до певного критичного рівня.

Загрозу зникненню видів становлять також: 1) торгівля тваринами для домашнього утримання та 

біомедичних дослідів і ін.; 2) зміни клімату (так зване глобальне потепління), прогнозують, що воно може 

спричинити зникнення щонайменше 20-30% видів рослин і тварин або 40-70% при найнесприятливішому 

розвитку подій; 3) забруднення високої інтенсивності; 4) види інтродуценти або інвазійні види руйнують 

оселища аборигенних видів, конкурують з ними за ресурси і зменшують можливість їхнього виживання; 

5) захист сільськогосподарських тварин фермерами; 6) ізольовані нечисленні популяції втрачають можливість 

обміну генетичним матеріалом; 7) генетичне забруднення – неконтрольована гібридизація чи модифікація 

геному природних видів.

Масштаби вимирання видів внаслідок діяльності людини є досить високими. Архівні дані та археологічні 

знахідки свідчать, що протягом останніх 12 сторіч у Карпатах повністю було знищено вісім видів диких звірів 

та понад 10 видів птахів.

В Українських Карпатах охорона природи має давні традиції і описана у працях С.М. Стойка (1991), 

О.О. Гайдукевич (2007). Початковим етапом була видова охорона, яка полягала в турботі про збереження 

мисливської фауни; наступними стали етап поресурсної охорони природи; територіальної охорони 

природи; а починаючи з другої половини ХХ ст., в природоохоронній концепції настає екологічний етап і 

охорона природи розглядається як пріоритетна інтегральна екологічна, економічна та соціальна проблема 

міжнародного значчення.

Ще на початку ХХ ст. з ініціативи наукової громадськості у Галичині розпочато створення перших 

заповідних об’єктів: у 1907 р. був створений скельно-лісовий резерват «Бубнище», у 1908 р. заповідний 

статус набуло урочище «Підлюте», а по всій території Карпат було вилучено з лісоексплуатації лісові масиви 

біля верхньої межі лісу (як охоронні ліси). У 1914 році заповідний статус, завдяки зусиллям Л. Ломницького та 

В. Шафера, отримало урочище «Княждвір». На території Українських Карпат у Закарпатті в 1912 р. на схилах 

гори Стужиця був створений невеликий резерват букових пралісів; протягом 1912-1914 рр. в області взяті 

під охорону лісові резервати – ялицевий в урочищі Тиха у верхів’ї Ужа та смерековий на схилах Попа Івана 

Мармароського. Завдяки зусиллям ученого А. Златніка в 30-х роках ХХ ст. були взяті під охорону унікальні 

букові праліси на схилах полонини Красної у Закарпатті. На базі цих пралісів у 1968 р. був організований 

Карпатський державний заповідник (сьогодні Карпатський біосферний заповідник).

Завдяки зусиллям відомого польського ботаніка, професора В. Шафера, а також митрополита Андрея 

Шептицького у 1934 р. був створений заповідник «Яйце» (формальний акт, грамоту, про створення резервату 

митрополит видав 15 квітня 1935 р. і передав його під опіку науковому Товариству ім. Шевченка у Львові). Крім 

резервату «Яйце», було створено заповідник «Сосновий» і «Буковий заповідник». Загалом на Станіславівщині 

до 1939 р. функціонувало біля двох десятків заповідних об’єктів і два національні парки (Чорногірський 

площею 1534 га і Український парк природи – 1800 га).

У наш час юридичну підставу охорони природи становлять прийняті державою законодавчі акти. Поряд 

із національним законодавством важливе значення мають підписані Україною міжнародні конвенції, які 

мають пріоритет перед задекларованими національним законодавством. Як відповідь на зростаючі загрози 

унікального і цінного екорегіону Карпатських гір – як району глобальної важливості, який формує гірський 

зв’язок між лісами північної, південної, східної і західної Європи Всесвітній фонд дикої природи (WWF) у 1998 р. 

для координування своєї діяльності у Карпатських горах і басейні Дунаю впровадив Міжнародну Дунайсько-

Карпатську Програму і у 1999 р. – Карпатську Екорегіональну Ініціативу (Carpathian Ecoregion Initiative) (CEI). 

Одним із результатів активності CEI в карпатському регіоні стала Рамкова конвенція про охорону та сталий 

розвиток Карпат, яка ратифікована Україною у 2004 р. і підписана всіма країнами Карпатського регіону – 

у тому числі й Україною. З цілями цієї конвенції пов’язане і збереження фауни Карпат.
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Охоплюючи територію приблизно 206 тис. км2, Карпати є одним із найбільших гірських хребтів Європи. 

На території Карпат зосереджені найбільш цінні рефугіуми пралісової фауни. Це, можливо, останнє місце 

у Європі, де проживають види великих ссавців, більш того, карпатські популяції бурого ведмедя, вовка і 

рисі оцінюються у тисячі особин і є найбільшими гірськими популяціями цих видів у Європі. Високий рівень 

біорізноманіття карпатського регіону, значна кількість рідкісних і зникаючих видів, ендеміків вимагає його 

дієвої охорони. 

Стратегії і способи охорони рідкісних та зникаючих видів, насамперед вимагають організації мережі 

заповідних територій різного рангу. Провідні наукові установи та окремі вчені рекомендують такі основні 

заходи охорони та примноження окремих видів рослин і тварин: 

- забезпечення повної охорони виду на всій території його поширення, тобто забезпечення повної його 

недоторканності та охорони. Цей захід слід здійснювати на заповідних територіях різного рангу. Він повинен 

включати повну заборону використання виду та впровадження особливих комплексних заходів охорони 

стосовно окремих видів (або групи близьких видів), зокрема послаблення конкурентної здатності, сприяння 

процесам розмноження, збереження трофічних можливостей, тощо. Зрозуміло, що це ідеальна форма 

охорони і вона може бути застосована тільки до особливо цінних видів тварин за умови детального вивчення 

особливостей їхньої екології;

- охорона виду на певній частині його ареалу з метою відновлення чисельності його окремих популяцій 

в природі та розселення їх на сусідні території. Її слід здійснювати шляхом створення невеликих заказників 

та заповідних урочищ з застосуванням активних або пасивних методів сприяння збільшенню чисельності 

виду, зокрема обмеження заготівлі господарсько цінних видів і введення ліцензій на їх заготівлю. Цей захід 

охорони вже широко використовується до певних груп тварин (зокрема до мисливської фауни);

- заборона збору рідкісних рослин і тварин приватними особами та продажу їх без наявності відомостей 

про походження. Це особливо стосується ранньовесняних декоративних рослин природної флори та деяких 

рідкісних видів птахів, жуків та метеликів;

- відтворення рідкісних видів тварин в спеціально побудованих розплідниках заповідників, національних 

природних парків, науково-дослідних станцій, зоопарках з метою збереження генофонду виду і відтворення 

його запасів. Отриманий при цьому матеріал може бути використаний в селекційній роботі та ренатуралізації 

та репатріації виду в його природні умови. При організації таких робіт слід строго стежити за тим, щоби не 

було завдано шкоди природним популяціям виду, зокрема не спричинилося б до їх зникнення чи навіть 

зменшення чисельності;

- регулярний контроль кваліфікованих спеціалістів (зоологів, екологів) за окремими популяціями рідкісних 

і зникаючих тварин, об’єктивна оцінка їх стану з метою негайного вживання, в разі потреби, необхідних і 

ефективних заходів охорони.

У відповідності до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» на території держави 

прийняті наступні категорії об’єктів природоохоронного рангу: природні заповідники (ПЗ), біосферні 

заповідники (БЗ), національні природні парки (НПП), регіональні ландшафтні парки (РЛП), заказники, 

пам’ятки природи, заповідні урочища, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва. На території Карпат найважливішими об’єктами природно-заповідного фонду 

України є: у Львівській області – НПП Сколівські Бескиди, РЛП Верхньодністровські Бескиди; в Івано-Франків-

ській області – ПЗ «Ґорґани», НПП (Карпатський, Гуцульщина, Галицький, Синьогора, Верховинський);  

у Чернівецькій області – НПП (Вижницький, Черемоський, Хотинський); у Закарпатській області – Карпат-

ський БЗ, НПП «Зачарований край», «Синевир», «Ужанський». Останній разом із РЛП «Надсянський» (Львівська 

область) входить до першого у Європі міжнародного трьохдержавного українсько-польсько-словацького 

БЗ «Східні Карпати».

Одним із основних законодавчих елементів стратегії охорони природи є складання Червоних списків 

(книг). Назва «червона книга» (або «червоний список») у світі закріплена за узагальнюючими анотованими 

переліками рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин та рослин.

У 1949 р. при Міжнародному союзі охорони природи та природних ресурсів (МСОП) створено Комісію 

з оцінки стану рідкісних та зникаючих видів. МСОП у 1963 р. опублікував перший реєстр рідкісних видів – 

Міжнародний червоний список. На сьогодні Червоний список МСОП включає систематизовані відомості 
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про майже 45 тисяч видів рослинних і тваринних організмів<http://www.iucnredlist.org/technical-documents/

categories-and-criteria/2001-categories-criteria>.

У 1976 р. Радою Міністрів УРСР прийнято постанову про створення Червоної книги України (ЧКУ). Перше 

її видання (Червона книга УРСР, 1980) містило перелік з 85 видів та підвидів тварин: 29 ссавців, 28 птахів, 

6 плазунів, 4 земноводних та 18 комах. У другому виданні (Червона книга..., 1994) наведено нариси щодо 

382 видів тварин. Затверджений у 2009 р. перелік тварин, що заносяться до ЧКУ (Червона книга..., 2009) та, 

відповідно, включені до третього видання книги, містить 542 види: 297 – безхребетних, 71 – круглоротих та 

риб, 8 – земноводних, 11 – плазунів, 87 – птахів, 68 – ссавців.

ЧКУ є юридично закріпленим інструментом охорони природи України – її ведення, охорону та використання 

об’єктів, занесених до неї, регламентовано Законом України «Про Червону книгу України», а також законами 

«Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про 

природно-заповідний фонд» та іншими нормативно-правовими актами. Відповідальність за порушення норм 

Закону «Про Червону книгу України» передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення та 

Кримінальним кодексом України. У ЧКУ 2009 р. прийнято категорії видів (зниклі, зниклі в природі, зникаючі, 

вразливі, рідкісні, неоцінені, недостатньо відомі), які не збігаються із прийнятими IUCN.

У 2003 р. під егідою Всесвітнього фонду дикої природи, Карпатської екорегіональної ініціативи та за участю 

Інституту охорони природи ПАН з Кракова (Польща) було видано Список видів які знаходяться під загрозою 

в Карпатах (Carpathian List of Endangered Species). Кінцевою метою цього видання була не тільки презентація 

списку видів, які знаходяться під загрозою зникнення у Карпатах, але і популяризація загальних знань про 

цей регіон у Європі. До цього списку включено 5 видів великих ссавців, 5 видів великих травоїдних, 50 видів 

малих ссавців (сюди об’єднано комахоїдних, рукокрилих та гризунів), 29 видів птахів, 9 видів рептилій і 8 – 

амфібій, 27 видів риб і 3 – круглоротих і міксин та 339 видів безхребетних (Gastropoda – 46, Oligochaeta – 3, 

Hirudinea – 1, Crustacea – 9, Scorpionidae – 1, Araneae – 17, Opiliones – 3, Pseudoscorpionidea – 1, Chilopoda – 7, 

Diplopoda – 4, Insecta – 247 видів (Ephemeroptera – 12, Odonata – 10, Plecoptera – 9, Orthoptera – 6, Mantodea 

– 1, Heteroptera – 1, Homoptera – 4, Neuroptera – 2, Coleoptera – 73, Hymenoptera – 42, Lepidoptera – 80, Mecop-

tera – 1, Diptera – 6).

В Українських Карпатах зосереджена значна кількість рідкісних гірських та ендемічних видів. В окремих 

областях регіону (Львівській, Закарпатській) на офіційному рівні затверджено списки видів, які потребують 

охорони («Перелік видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Закарпатської області», 

рішення Закарпатської обл. ради народних депутатів від 07.08.2009 р., №909; «Регіонально рідкісні і зникаючі 

види тварин Львівської області», резолюція сесії народних депутатів Львівської обл. ради від 13.06.2007 р., 

№342), а також опубліковані праці, у яких наведені списки видів із різних таксономічних груп (Попов, 2004; 

Різун, 2005; Рідкісні види тварин Львівської області, 2006), які заслуговують охорони, чи принаймні підвищеної 

уваги з боку охоронців природи.

Ідея узагальнення інформації про рідкісні і зникаючі види Українських Карпат неодноразово дискутува-

лася в наукових колах, а своє втілення знайшла в ініціативі написання Червоної книги Українських Кар-

пат, яка є першим виданням подібного формату.

У цьому виданні Українські Карпати розглядаються (з практичних міркувань) у широкому розумінні від 

Передкарпаття на північному сході і до державного кордону України на південному заході. Поділ згаданої 

території на фізико-географічні області чи райони, а також флористичне чи геоботанічне її районування 

(кожне з яких має свої особливості) можна знайти у спеціальній літературі (Геренчук, Койнов, Цись, 1964; 

Голубець, Малиновський, Стойко, 1965; Природа Закарпатської області, 1981; Украинские Карпаты, 1988; 

Kondracki, 1989; Географічна енциклопедія України, 1993, Національний атлас  України, 2008).

Структурно книга поділена на дві частини, які відповідають сучасній систематиці царства тварин. Частина 

перша містить інформацію про безхребетних тварин, друга – хребетних. Таким чином, до книги включено 

318 видів тварин регіону Українських Карпат.

Критерії відбору видів до Червоної книги Українських Карпат складені із врахуванням керівних принципів 

для допомоги у визначенні категорій загроженості видів, і складанні регіональних Червоних списків, 

розроблених IUCN <http://www.iucnredlist.org/documents/reg_guidelines_en.pdf>, які дещо відрізняються від 

категорій оцінки статусу рідкісних і зникаючих видів, розроблених IUCN для класифікації видів з високим 

ризиком вимирання у глобальному масштабі (Red List Categories and Criteria, 2001; <http://www.iucn.org/

themes/ssc/redlists/rlcategories2000.html>).
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Для регіонального, національного чи локального рівнів (надалі – регіональний рівень), є дві можливості: 

1) застосувати критерії, розроблені для глобальної оцінки для тих видів, які розмножуються в регіоні; 2) про-

вести оцінку ризику зникнення і опублікувати Червоний список (книгу) для окремого регіону.

Тому IUCN постановила розробити керівні принципи для допомоги у визначенні категорій загроженості 

видів і складанні регіональних Червоних Списків. Для цього під егідою Species Survival Commission’s було 

створено Regional Application Working Group і з актуальною версією керівних принципів можна ознайомитися 

на сайті IUCN <http://www.iucnredlist.org/documents/reg_guidelines_en.pdf>. Нижче ми зупинимося лише на 

деяких принципових моментах цього документу.

Під терміном регіональний у цих принципах розуміється будь-який субглобальний географічно 

визначений район, як то континент, країна, штат чи провінція.

Визначені IUCN Red List Categories (IUCN, 2001) глобальні категорії повинні використовуватися без змін на 

регіональному рівні з трьома винятками чи доповненнями:

таксон, який зник у регіоні, але існує в інших частинах світу повинен класифікуватися як регіонально 

зниклий (Regionally Extinct) (RE);

категорія зниклий у дикій природі (Extinctinthe Wild) (EW) повинна застосовуватися лише до таксонів, які 

зникли у природі у глобальному масштабі (включаючи регіон), але які існують у неволі, або як натуралізована 

популяція (популяції) за межами їх минулого (природного) розповсюдження;

таксон, який не підлягає оцінці на регіональному рівні (переважно інтродуковані таксони і кочові види) 

повинен оцінюватися категорією не придатний для оцінки (Not Applicable) (NA).

Оцінка статусу видів на регіональному рівні проводиться у два етапи, які дещо відрізняються для 

популяцій видів, які розмножуються і не розмножуються в регіоні.

Таким чином до Червоної книги Українських Карпат включено види, які:

1) занесені до міжнародних охоронних списків (МСОП, Європейського червоного списку, Додатків 

Бернської конвенції);

2) занесені до Червоної книги України (2009), які трапляються на території Українських Карпат з 

деякими винятками (Додаток), а саме: до ЧКК не увійшли дрібні за розмірами види безхребетних, які важко 

ідентифікуються; види, які хоч і траплялися чи трапляються в регіоні, але не є характерними для гір і основний 

їх ареал лежить в інших природних зонах;

3) із затверджених регіональних списків до ЧКК внесено лише види, які, на думку авторів, цього 

заслуговували;

4) види, які не входять до жодного із наведених вище переліків, але за наявною інформацією науковців є 

рідкісними чи зникаючими і потребують охорони в регіоні Українських Карпат.

У спірних випадках, стосовно включення до ЧКК певних видів безхребетних, перевага віддавалася 

великим за розмірами видам, які відносно легко ідентифікуються у природі.

Таким чином, значна кількість видів із Червоної книги Українських Карпат не мають законодавчо 

обумовленого охоронного статусу, і його узаконення (легітимізація) обласними радами чотирьох карпатських 

областей України була б наступним, надзвичайно важливим, доречним і бажаним кроком у справі охорони 

карпатської природи та виконанні положень Карпатської конвенції нашою державою.

У Червоній книзі Українських Карпат застосовано наступні категорії охоронного статусу.

EX (Extinct) Зниклий – таксон вважається зниклим, коли немає розумних підстав сумніватися, що остання 

особина загинула, а вичерпні дослідження у відомих і ймовірних його оселищах у відповідний час (доба, 

сезон, рік) в історичному вимірі не дали спостережень особин виду.

EW (Extinct in the wild) Зниклий у дикому стані – таксон вважається зниклим у дикому стані, коли він 

відомий лише з утримання в культурі, неволі чи, як натуралізована популяція (чи популяції) поза межами його 

минулого розповсюдження. Таксон передбачається вимерлим у дикій природі, коли вичерпні дослідження 

у його відомих і/чи ймовірних оселищах у відповідний час (доба, сезон, рік) у історичному вимірі не дали 

спостережень особин виду.

RE (Regionally extinct) Регіонально зниклий – Таксон, який зник у регіоні, але існує в інших частинах світу.

CR (Critically endangered) Такий, що перебуває у критичному стані – таксон вважається таким, що 

перебуває у критичному стані, коли більшість наявних підтверджень свідчать про його відповідність будь-
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якому з критеріїв від А до Е для CR видів (див. Секцію V) і тому є підстави вважати, що він має надзвичайно 

високий ризик вимирання у дикому стані.

EN (Endangered) Такий, що перебуває у небезпечному стані – таксон вважається таким що перебу-

ває у небезпечному стані у тому випадку, коли більшість наявних підтверджень свідчать про його відповід-

ність будь-якому критерію від А до Е для загрожених видів (див. Секцію V) і тому є підстави вважати, що він 

має дуже великий ризик вимирання у дикій природі.

VU (Vulnerable) Вразливий – таксон вважається вразливим тоді, коли більшість доступних підтверджень 

вказують, що він відповідає критеріям від А до Е для вразливих видів (див. Секцію V) і тому є підстави вважати, 

що він має великий ризик вимирання у дикій природі.

NT (Near threatened) Близький до стану загрози зникнення – таксон вважається близьким до стану 

загрози зникнення, коли він був оцінений згідно критеріїв, але не віднесений до таких, що перебувають у 

критичному стані, таких, що перебувають у небезпечному стані чи вразливих у наш час, але він є близький 

до віднесення його до категорії таксонів, що перебувають у небезпечному стані, у близькому майбутньому.

LC (Least concern) Відносно благополучний – таксон вважається відносно благополучним, коли він був 

оцінений згідно критеріїв і не віднесений до таких що перебувають у критичному стані, таких, що перебувають 

у небезпечному стані чи вразливих чи близьких до стану загрози зникнення. До цієї категорії включаються 

широко розповсюджені і численні таксони.

DD (Data defi cient) Брак даних – таксон вважається таким, про який брак даних, коли наявна інформація 

не дає змоги для прийняття чіткої чи нечіткої оцінки ризиків його зникнення на основі його розповсюдження 

і/чи популяційного статусу. Таксон з цієї категорії може бути добре вивченим і його біологія добре відома, але 

відповідні дані про чисельність і/чи розповсюдження відсутні. Категорія DD не є тому категорією загрози. 

Перелік таксонів з цієї категорії свідчить, що необхідно більше інформації і підтверджень, і існує можливість, 

що майбутні дослідження дадуть можливість класифікувати таксон до категорії загрожених.

NA (Not applicable) Непридатний для оцінки – таксон, який не підлягає оцінці на регіональному рівні 

(переважно інтродуковані таксони і кочові види) повинен оцінюватися категорією непридатний для оцінки.

NE (Not evaluated) Неоцінений – Таксон вважається не оціненим, коли він не був оцінений згідно до 

критеріїв.

У даному виданні інформація про види представлена у вигляді нарисів, які структурно відповідають єдиній 

схемі: українська назва виду; латинська назва виду; охоронний статус* – інформація про охоронні списки, 

до яких входить вид; екологічні особливості – відомості про вимоги виду до умов середовища, живлення, 

особливості поведінки, міграції, сезонні та добові ритми, тощо; сучасний стан – дані, про реєстрацію виду в 

регіоні; рекомендовані заходи охорони – заходи, які оптимізують існування виду, середовище його існування; 

джерела інформації.

Документування (моніторинг) процесу зникнення видів на планеті в цілому, як і в окремих її районах у 

минулому було недостатнє. І саме тому Червона книга Українських Карпат, поряд із Червоною книгою України, 

стане відправною точкою для започаткування/ведення моніторингу видів, яким загрожує зникнення у регіоні. 

Одним із можливих кроків у продовженні робіт над вивченням і охороною біологічної різноманітності в 

Українських Карпатах було б створення списку декількох десятків цільових видів (focal species) із наступним 

поглибленим їх вивченням, оцінкою та аналізом стану їхніх популяцій, визначенням ймовірних загроз і 

розробленням охоронних заходів та стратегій.

Для запобігання зникненню видів тварин у майбутньому людство повинно засвоїти уроки минулого і 

намагатися усунути якомога більше чинників, що призводять до цього. Намагання знайти розумний баланс 

між добробутом людини і тварин є єдино можливим шляхом до гармонії людини і природи.

О. Ю. Мателешко, Л. А. Потіш, В. Б. Різун

* – поданоно за: Фауна України: охоронні категорії (2010).

ВСТУП
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ВСТУП

Сх. – схід

сх. – східний

т. зв. – так званий

у т. ч. – у тому числі

УНПП – Ужанський національний природний парк

ур. – урочище

хр. – хребет

цит. – цитування

ЧКК – Червона книга Українських Карпат

ЧКУ – Червона книга України

ЧСЗ – Червоний список Закарпатської області

ЧСЛО – Червоний список Львівської області

жовті точки на карті – точки знахідок видів

Скорочення: 

IUCN – Червоний  список Міжнародного Союзу 
охорони природи

BernC – Бернська конвенція

ЄЧС – Європейський червоний список

HD – директива ЄС по біотопах

ЧКУ – Червона книга України (третє видання) 

ЧКК – Червона книга Українських Карпат 

BonnC – Бонська конвенція (EUROBATS – дочірня 
угода по кажанах) 

AEWA – дочірня угода по афро-євразійських водно-
болотяних птахах 

CITES – Вашингтонська конвенція 

BD – “пташина” директива 

SPEC – птахи  загальноєвропейської природоохо-
ронної значущості

г. – гора

га – гектар

ДПМ – Львівський державний природничий музей НАН 

України

екз. – екземпляр

Зх. – захід

зх. – західний

ін. – інший, інші

КБЗ – Карпатський біосферний заповідник

КНПП – Карпатський національний природний парк

м. – місто (з назвою)

МСОП – міжнародна спілка охорони природи

н.р.м – над рівнем моря

НАН – Національна Акадмія Наук

неопубл. – неопубліковані

НПП – Національний природний парк

о. – острів (з назвою)

обл. – область

оз. – озеро (з назвою)

ок. – околиці

пд. – південний

Пд. – південь

пд.-зх. – південно-західний

пд.-сх. – південно-східний

ПЗФ – природно-заповідний фонд

Пн. – північ

пн. – північний

пн.-сх. – північно-східний

р. – рік, річка (з назвою)

РЛП – регіональний ландшафтний парк

р-н – район

рр. – роки

с. – село (з назвою)

смт – селище міського типу

ст. – століття

Список скорочень, прийнятих у Червоній книзі Українських Карпат (тваринний світ):
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Безхребетні

П’ЯВКИ

РАКОПОДІБНІ

ПАВУКОПОДІБНІ

БАГАТОНІЖКИ

НОГОХВІСТКИ

КОМАХИ

ЧЕРЕВОНОГІ

ДОДАТКИ

ДВОСТУЛКОВІ
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П’явка медична

Hirudo  medicinalis
Linnaeus, 1758

Клас
П’явки – Hirudinea

Ряд
Безхоботні п’явки – Arhynchobdellida

Родина
Щелепні п’явки – Hirudinidae

бути сприятливою для відкладання 

коконів. У випадку повного переси-

хання або промерзання водойми до 

дна гине. Живиться кров’ю пред-

ставників усіх класів хребетних, най-

частіше ссавців і жаб. Добре пла-

ває. Статевої зрілості досягає на тре-

тьому році життя. Кокони з яйцями 

відкладає у вологому ґрунті на березі 

[1, 4].

Сучасний стан. Загалом рід кісний і ло-

кальний вид. В окремих водоймах 

чисельність може до сягати кількох 

тисяч особин [1], в гірській частині Бу-

ковини до 8,3 особин/м2 дна водойми 

[2].

Фактори загрози. Відлов п’я вок з ме-

тою продажу для пот реб медицини; 

забруднення і осушення водойм.

Рекомендовані заходи охо ро ни. До-

тримання вимог водо охоронних зако-

нів. Виявлення і збереження водойм, 

у яких живе п’явка медична; штучне 

відтворення.

Охоронний статус: IUCN: LR/nt; BernC: 

III; ЄЧС: I; ЧКУ: Вразливий; ЧКК: VU

Поширення. Західна та Цент ральна 

Європа, Литва [3].

Україна: Північні області, Буковина 

[2, 4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Живе у невеликих, сто-

ячих або проточних мілких водоймах 

з чистою водою, що добре прогріва-

ються: озера, ставки, стариці тощо. 

Прибереж на смуга водойм повинна 

П’ЯВКИ

Джерела інформації:

1. ЧКУ, 1994; 2. Хлус і ін., 2002; 3. Polska 

czerwona księga zwierząt, 2004; 4. ЧКУ, 

2009.

Текст: О. Мателешко

Фото: A. Arnarson
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Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: DD

Поширення. Альпи, Карпати, Апені-

ни, пд.-зх. Німеччина, пд.-сх. Польща, 

Словенія, Хор ватія [1].

Україна: Івано-Франківська (ти по ва 

місцевість: Бубнище бі ля Болехова), 

Тернопільська, Закар патська облас-

ті, Крим [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Живе у гір  ських по-

токах, струмках і не ве ли ких річках. 

Амфібіонт, після дощів у вологу по-

году часто залишає водойми і зу-

стрічається на вологому ґрунті, у лі-

совій підстилці тощо. Веде хижий спо-

сіб життя, живиться здебільшого до-

щовими червами на берегах водойм.

Сучасний стан. Загалом рід кісний і ло-

кальний, в окремих водоймах числен-

ний вид.

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок за-

бруднення і осушення водойм, «окуль-

турення» долин рік і по токів, зарегу-

лювання стоку річок і потоків, надмір-

ного вирубування на гірських схилах, 

трелювання деревини по руслах во-

дотоків.

Рекомендовані заходи охо рони. До-

тримання водоохоронного законо-

давства. У місцях вияв лення популя-

цій виду необхідно здійснювати за-

ходи із обмеження дії негативних 

факторів на во дойми і їх прибережні 

ділянки.

Трохета Биковського

Trocheta  bykowskii
  Gedroyc, 1913

Клас
П’явки – Hirudinea

Ряд
Безхоботні п’явки – Arhynchobdellida

Родина
Глоткові  п’явки – Erpobdellidae

Джерела інформації:

1. ЧКУ, 2009.

Текст: О. Мателешко

Малюнок: С. Фаринець

П’ЯВКИ
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Охоронний статус: IUCN: VU; BernC: III; 

ЄЧС: V; ЧКУ: Вразливий; ЧКК: DD

Поширення. Західна і Цент ральна Єв-

ропа від Франції до За хідної Росії, і від 

Греції до Південної Скандинавії [3].

Україна: Західні, північні та цент-

ральні регіони (праві при токи Дніпра, 

Дністра, Ти си, Пруту та Се рету в межах 

Полісся і Карпат) [1, 4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляєть  ся у чистих 

стоячих і про точних водоймах: річках, 

струм  ках, ев троф них озерах. Ду  же ви-

багливий до хімічних і температурних 

по каз ників води. Активний з весни 

до кінця осені. Перезимовує у ви ри-

тих ним норах в неактивному стані. 

Веде нічний спосіб життя, а вдень хо-

вається серед коріння прибережних 

рос лин або під ка менями. Жи виться 

переважно рос линними рештками, 

а також ли чинками водних комах і 

іншими водними організмами. Стате-

вої зрі лості досягає на третьому-чет-

вертому році життя. Самка від кла дає 

200-300 темночервоних яєць, при-

кріплюючи їх спеціальним сек ретом 

до черевних кінцівок. Ви хід молодих 

раків відбувається наприкінці весни – 

на початку літа [1-4].

Сучасний стан. Не з’ясо ва ний.

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслі док за-

мулення і забруднення во дойм хіміч-

ними речовинами; за ре гу лювання і 

випрямлення річ  ко вих русел, яке при-

зводить до руйнування оселищ ви-

ду; по ширення захворювання “ракової 

чуми”; витіснення вузькопалим річ -

ковим раком (Pontastacus leptodacty-

lus), пряме знищення лю диною [3, 4].

Рекомендовані заходи охорони. 

Зменшення антропогенного впливу 

на водойми, дотримання вимог водо-

охоронних зако нів, штучне відтворен-

ня. Забо ро нено вилов Правилами лю-

би тельського і спортивного ри бальст-

ва у внутрішніх водах Ук раїни (1990) 

[1, 4].

Рак широкопалий

Astacus  astacus
  Linnaeus, 1758

Клас
Ракоподібні – Crustacea

Ряд
Десятиногі раки – Decapoda

Родина
Річкові раки – Astacidae

Джерела інформації:

1. ЧКУ, 1994; 2. Хлус і ін., 2002; 3. Polska 

czerwona księga zwierząt, 2004; 4. ЧКУ, 

2009.

Текст: О. Мателешко

Фото: R. Kakarigi

РАКОПОДІБНІ
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Поширення. Ендемік Українських 

Карпат.

Україна: Закар патська обл.: Рахівсь-

кий ра йон, штольні Черемшина та 

Дов гаруня [1, 2].

Середовище існування та особ ли-

вості біології. Мешкає тіль ки у під-

земних порожнинах. Розміри тіла 

4,7-5,5 мм. Біологія виду вивчена не-

достатньо. Будує маленькі тенета 

під карнизами на стінах, переважно 

у верхній частині підземель. Головне 

джерело живлення – невеликі дво-

крилі комахи.

Сучасний стан. Не з’ясова ний.

Фактори загрози. Фізичне зни щен-

ня представників виду та їх кормової 

бази внаслідок екс курсійної та госпо-

дарської ді яль ності людини у печерах 

і інших підземних порожнинах.

Рекомендовані заходи охо рони. Мак-

симальне обмеження антропогенно-

го впливу на за зна чені штольні. До-

слідження при родних та штучних під-

земель Закарпаття з метою виявлення 

та подальшої охорони представників 

виду.

Карпатонестікус   
  галочкі

Carpathonesticus  galotshkai
  Evtushenko, 1993

Клас
Павукоподібні – Arachnida

Ряд
Павуки – Aranei

Родина
Нестіциди – Nesticidae

Джерела інформації:

1. Evtushenko, 1993; 2. Евтушенко, 2004.

Текст: K. Євтушенко

Фото: K. Євтушенко

ПАВУКОПОДІБНІ
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Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК: NT

Поширення. Східна Європа (Польща, 

Словаччина, Румунія, Молдавія), Кав-

каз [1].

Україна: Лісостеп, Українські Карпати 

[1-3].

Середовище існування та особли-

вості біології. У регіоні по ширений 

від передгір’їв до субальпійського по-

ясу, а так ож у рівнинних районах Пе-

ред карпаття. Трапляється у гра бо  вих 

дібровах низовини і в гір сь ких буко-

вих та смерекових лісах. Гігрофіль-

ний вид, мешкає у гниючій деревині, 

підстилці та верхніх шарах ґрунту [3]. 

Жи вить ся органічними рештками різ-

ного походження [1, 2].

Сучасний стан. Чисельний у смере-

кових лісах на верхній ме жі лісу. В бу-

кових пралісах КБЗ звичайний вид із 

чисельністю до 4 особин/м2 [2].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внас лідок по-

рушення вікової структури і вирубу-

вання природних лісів з наступною 

деградацією грун тового покриву 

(підстилки).

Рекомендовані заходи охоро ни. 

Обмеження антропогенного впливу 

в оселищах виду. Охо ро няється в 

складі природних угруповань КБЗ і 

КНПП.

Багатозв’яз гірський

Polydesmus  montanus
  Daday, 1889

Клас
Багатоніжки – Myriapoda

Ряд
Двопарноногі – Diplopoda

Родина
Багатозв’язи – Polydesmidae

Джерела інформації:

1. ЧКУ, 1994; 2. Кос’яненко, Чумак, 2008; 

3. ЧКУ, 2009.

Текст: О. Мателешко

Малюнок: С. Фаринець

БАГАТОНІЖКИ
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Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК: DD

Поширення. Південна і Центральна 

Європа, Кавказ, Північна Африка [1].

Україна: Південно-західний і півден-

ний берег Криму, Закарпаття [1, 2]; ос-

таннім часом відзначений також у кіль-

кох пунктах на півночі України [1, 3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється у найте-

пліших біотопах південно-західних 

передгір’їв Карпат. Мешкає в щілинах 

скель, під камінням, а часто також в 

старих будинках, де бігає по ґрунту, 

стінах будинків. Активна здебільшого 

ввечері. Живиться переважно комаха-

ми. Під час полювання мухоловки за-

хоплюють літаючих комах своїми джгу-

тикоподібними лапками, утворюючи 

для жертви зашморг. Розмножуються 

за допомогою сперматофор. Із яйця 

виходить личинка з неповною кількіс-

тю кінцівок [1].

Сучасний стан. Не з’ясований через 

надто прихований спосіб життя. Ос-

таннім часом поодинокі особини виду 

знайдено в Ужгородському (м. Ужго-

род) і Виноградівському (Чорна Гора) 

районах [2].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок забу-

дови і окультурення земель, заростан-

ня і заліснення сухих схилів деревною 

і чагарниковою рослинністю, випалю-

вання сухої трави, рекреаційного на-

вантаження. Очевидно, винищується 

людьми через непривабливий зо-

внішній вигляд.

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження антропогенного впливу в 

оселищах виду. Посилення природо-

охоронної і освітньої роботи серед 

населення. Охороняється в складі при-

родних угруповань КБЗ.

Мухоловка звичайна 

Scutigera  coleoptrata 
 (Linnaeus, 1758)

Клас 
Багатоніжки – Myriapoda

Ряд 
Скутигери – Scutigeromorpha

Родина 
Мухоловки – Scutigeridae

Джерела інформації: 

1. ЧКУ, 1994; 2. Мателешко, 2009в; 3. ЧКУ, 

2009.

Текст: О. Мателешко

Фото: Г. Прокопов

БАГАТОНІЖКИ
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Тетрадонтофора 
блакитна 

Tetradontophora  bielanensis 
(Waga, 1842) Dunger, 1961

Клас 
Ногохвістки – Collembola

Ряд 
Подуроморфи – Poduromorpha

Родина 
Оніхіуріди – Onychiuridae

Охоронний статус: ЧКУ: Зникаючий; 

ЧКК: LC

Поширення. Середня і Південна Єв-

ропа (Австрія, Німеччина, Польща, Че-

хія, Словаччина, Італія, Хорватія, Сло-

венія, Угорщина, Румунія) [1].

Україна: Розтоцько-Опільська горбо-

гірна обл.; Західно-Подільська висо-

чинна обл.; Вододільно-Верховинська 

обл.; Прут-Дністровська височинна 

обл.; Волинське та Мале Полісся; Цен-

тральнопридніпровська височинна 

обл. [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється у вологих 

рівнинних і гірських широколистяних, 

мішаних та хвойних лісах. Живе у під-

стилці, лишайниках, мохах, порохнявій 

деревині, на грибах. Відмічений також 

у норах гризунів та на трупах. Сапро-

троф, живиться органічними рештка-

ми різного походження, мікоризою і 

плодовими тілами грибів [1, 3].

Сучасний стан. Звичайний і чисель-

ний вид лісових екосистем поясу бу-

кових лісів Українських Карпат [2, 3].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок ви-

рубування природних лісів і наступ-

ної деградації ґрунтового покриву.

Рекомендовані заходи охорони. За-

побігання руйнуванню біотопів виду, 

обмеження господарської діяльнос-

ті у місцях його виявлення.

Джерела інформації: 

1. ЧКУ, 2009; 2. О. Мателешко (неопубл. 

дані); 3. В. Яворницький (неопубл. дані).

Текст: І. Капрусь, О. Мателешко

Фото: О. Мателешко

НОГОХВІСТКИ
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Пігмаропалітес 
карпатський 

Pygmarrhopalites  carpathicus 
(Vargovich, 1999)

Клас 
Ногохвістки – Collembola

Ряд 
Симфіплеона – Symphypleona

Родина 
Арропалітіди – Arrhopalitidae

Карпат. Не трапляється в дрібних пе-

черах та поза печерами.

Фактори загрози. Антропогенне на-

вантаження на природні біотопи ви-

ду, зокрема, часте відвідування та за-

бруднення печер.

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження доступу до печер та ство-

рення заказників у місцях стаціонар-

них оселищ виду. Охороняється в 

Угольсько-Широколужанському ма-

сиві КБЗ.

логістю (95-100%). Мешкає на поверх-

ні невеликих підземних водойм та на 

поверхні відкритих субстратів (глина, 

вапнякові натiки, привнесені з поверх-

ні органічні субстрати тощо). Розмно-

жується у печерах цілорічно. Характе-

ризується трогломорфними ознаками 

– відсутністю чи значною редукцією 

пігментації, видовженими антенами і 

кінцівками. 

Сучасний стан. Звичайний лише у 

двох карстових печерах Українських 

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Ендемік Українських Кар-

пат.

Україна: Закарпатська обл.: півден-

ні відроги хребта Красна: печери 

межиріччя Тереблі і Тересви: Друж-

ба (Угольський масив КБЗ, 570 м) та 

карстова система Черлений камінь 

(690 м) [1, 2].

Середовище існування та особли-

вості біології. Троглобіонтний вид, 

що населяє віддалені зони значних за 

розміром печер зі сталою температу-

рою (8-10оС) та високою відносною во-

Джерела інформації: 

1. Vargovitsh, 1999; 2. Варгович, 2004.

Текст: Р. Варгович

Фото: Р. Варгович

НОГОХВІСТКИ
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Красуня-діва 

Calopteryx  virgo                                           
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Бабки – Odonata

Родина 
Красуні – Calopterygidae

Джерела інформації: 

1. ЧКУ, 1994; 2. Горб, Павлюк, Спуріс, 

2000; 3. Хлус і ін., 2002; 4. Рідкісні види 

тварин Львівської області, 2006; 5. Ма-

телешко, 2009в; 6. ЧКУ, 2009.

Текст: О. Мателешко

Фото: О. Мателешко

локально поширений у горах [4, 5].

Фактори загрози. Зміна гідроло-

гічного режиму водойм у зв’язку із 

забрудненням і осушенням водойм, 

гідротехнічним будівництвом, забо-

ром піску і гравію в руслах річок [1].

Рекомендовані заходи охорони. 

Дотримання водоохоронного зако-

нодавства. У місцях виявлення по-

пуляцій виду необхідно здійснювати 

заходи із обмеження дії негативних 

факторів на водойми і їх прибереж-

ні ділянки.

ймається. Генерація дворічна. Імаго 

активні з травня по вересень. Самка 

відкладає яйця у тканини листків і 

стебел водних рослин через надрізи, 

зроблені яйцекладом. Личинки роз-

виваються найчастіше у мілких ділян-

ках проточних водойм, зарослих вод-

ною рослинністю, а зрідка і в стоячих 

водоймах. Дорослі бабки та личинки 

– хижаки [1-5].

Сучасний стан. Здебільшого звичай-

ний, а місцями – численний вид; більш 

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: LC

Поширення. Більша частина Євро-

пи, Північна Африка, Західна і Цен-

тральна Азія, Західний і Східний Си-

бір [1-3].

Україна: Правобережна частина, 

дуже рідко у східній частині [1, 2, 6].

Середовище існування та особли-

вості біології. Поширений майже по 

всьому регіону. Трапляється в річко-

вих долинах і заплавах, на берегах 

водойм; вище лісового поясу не піді-

КОМАХИ
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Дозорець-імператор 

Anax  imperator                                       
(Leach, 1815)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Бабки – Odonata

Родина 
Коромисла – Aeschnidae

здебільшого на дрібних комах, зокре-

ма кровососів [2-4].

Сучасний стан. Трапляється зрідка і 

поодиноко. За сприятливих умов чи-

сельність личинок може становити 

1-2 особин/м2 дна водойми [1].

Фактори загрози. Скорочення біо-

топів виду внаслідок хімічного та ор-

ганічного забруднення водойм. Не 

виключено також, що він не витримує 

конкуренції з іншими видами бабок, 

наприклад з роду Aesсhna F. [1].

Рекомендовані заходи охорони. До-

тримання водоохоронного законо-

давства. У місцях виявлення попу-

ляцій виду необхідно здійснювати 

заходи із обмеження дії негативних 

факторів на водойми і їх прибережні 

ділянки.

імаго в травні-вересні біля водойм, на 

відкритих та лісових місцевостях. Яй-

ця відкладають у стебла і листки вод-

них рослин. Личинки розвиваються 

в стоячих і слабо проточних водо-

ймах впродовж 1-2 років. Тривалість 

розвитку залежить від температури, 

наявності корму, світлового режиму 

водойми. Живляться дрібними гідро-

біонтами – від гіллястовусих ракопо-

дібних до пуголовків і мальків риб. 

Дорослі бабки – активні хижаки, від-

ловлюють жертву в повітрі. Полюють 

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: NT

Поширення. Західна Європа (на пів-

ніч до Швеції і на схід до Балтії), Пів-

нічна і Центральна Африка, Західна 

Азія, Північна Індія, Кавказ, Середня 

Азія [1, 5].

Україна: Вся територія [1-3, 5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється пере-

важно на низовині та у передгір’ях; 

відомостей про знахідки у вищих 

висотних поясах Карпат немає [2]. Літ 

Джерела інформації: 

1. ЧКУ, 1994; 2. Горб, Павлюк, Спуріс, 

2000; 3. Хлус і ін., 2002; 4. Мателешко, 

2009в; 5. ЧКУ, 2009.

Текст: О. Мателешко

Фото: A. Redley
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Кордулегастер 
двозубчастий 

Cordulegaster  bidentata       
Selys, 1843

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Бабки – Odonata

Родина 
Кордулегастериди – Cordulegasteridae

Охоронний статус: IUCN: NT; ЧКУ: 

Зникаючий; ЧКК: NT

Поширення. Західна, Південна і Цен-

тральна Європа від Італії та Греції на 

півдні до Бельгії та Німеччини на пів-

ночі, і від Іспанії на заході до Польщі 

та Молдавії на сході [1, 2].

Україна: Карпати [1-3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Вірогідно, поширений 

повсюдно в гірській частині регіону; 

нещодавно знайдений у Бескидах, По-

лонинських і Покутсько-Буковин-

ських Карпатах, Чорногорі, Марма-

роші [3]. Трапляється від передгір’я 

до субальпійського поясу (1700 м), 

але здебільшого – в діапазоні висот 

400–1000 м. Літ імаго у липні – серпні. 

Реофільний вид, проте личинки від-

значаються досить високим рівнем 

екологічної пластичності. Вони здатні 

розвиватися як у невеликих не пере-

сихаючих калюжах, так і в заболоче-

них джерелах і струмках, але найчасті-

ше трапляються в невеликих потічках 

із помірною течією. Живляться дріб-

ними водними тваринами та личин-

ками комах, дорослі бабки полюють 

здебільшого на дрібних комах. Цикл 
розвитку триває 2-3 роки [1, 3].

Сучасний стан. Згідно з ЧКУ (2009), 
сучасних відомостей про трапляння 
в Карпатах немає [2]. Насправді від-
носно звичайний і місцями – чис-
ленний, хоча й локально поширений 
вид [3]. 

Фактори загрози. Вказують знищен-
ня біотопів виду внаслідок хімічного 
та органічного забруднення струм-
ків, руйнування їх дна і берегів [2].

Рекомендовані заходи охорони. До-
тримання водоохоронних законів. У 
місцях розвитку виду необхідно здій-
снювати заходи із охорони водойм і 
їх прибережних ділянок, створювати 
ентомологічні заказники.

Примітка. У південно-західних пе-
редгір’ях Українських Карпат мож-
ливі знахідки ще одного виду роду – 
C. heros Theischinger, 1979. Це най-
більший вид європейських бабок і 
ендемік пд.-сх. Європи, відомий із 
Словаччини й Угорщини.

Джерела інформації: 

1. Горб, Павлюк, Спуріс, 2000; 2. ЧКУ, 

2009; 3. А. Мартынов, В. Мартынов, 2010.

Текст: О. Мателешко, Ю. Канарський

Фото: О. Мартинов
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Дідок цецилія 

Ophiogomphus  cecilia         
(Fourcroy, 1785)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Бабки – Odonata

Родина 
Дідки – Gomphidae

Охоронний статус: BernC: II; ЧКУ: 

Вразливий; ЧКК: EN

Поширення. Помірна зона Євразії 

від Німеччини та Данії на схід до Са-

халіну [1-3].

Україна: Західний Лісостеп, Карпат-

ський регіон, Чернігівська область 

[2-3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Рідкісний вид, відомий 

за поодинокими давніми знахідками 

з передгірних районів обох макро-

схилів Українських Карпат [2]. Літ іма-

го відбувається в червні-вересні. До-

рослі бабки трапляються переважно 

на навколоводних рослинах. Личинки 

реофільні (вибагливі до чистоти води 

і вмісту кисню), живуть у чистих про-

точних водоймах з піщаним або на-

мулистим дном; розвиток триває до 

4 років. Личинки живляться найчасті-

ше личинками амфібіонтних (напів-

водяних) комах: одноденок і комарів-

дзвінців [1].

Сучасний стан. Невідомий, сучасних 

знахідок немає. Очевидно, перебуває 

під загрозою.

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок зміни 

гідрологічного режиму річок і їх орга-

нічного забруднення [3].

Рекомендовані заходи охорони. До-

тримання водоохоронного законо-

давства. У місцях виявлення популя-

цій виду необхідно здійснювати за-

ходи із обмеження дії негативних 

факторів на водойми і їх прибережні 

ділянки.

Джерела інформації: 

1. Попова, 1953; 2. Горб, Павлюк, Спу-

ріс, 2000; 3. ЧКУ, 2009.

Текст: О. Мателешко

Фото: H. Jamard

КОМАХИ
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Соматохлора 
альпійська

 Somatochlora  alpestris                     
(Selys, 1840)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Бабки – Odonata

Родина 
Кордуліїди – Corduliidae

Охоронний статус: ЧКК: EN

Поширення. Північні регіони і гори 

Євразії від Фенноскандії до Японії [2].

Україна: Карпати [1-5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Реліктовий аркто-аль-

пійський вид з диз’юнктивним ареа-

лом. В Україні відомий з масивів Чор-

ногори і Мармарошу. Трапляється в 

субальпійському та альпійському по-

ясах вище 1350 м. Літ імаго відбуваєть-

ся в червні-вересні. Личинки – вираз-

ні тирфобіонти, розвиваються у висо-

когірних сфагнових болотах і невели-

ких болотних калюжах; їх розвиток 

триває 2-3 роки. Хижаки, живляться 

різноманітними водними безхребет-

ними [1-3].

Сучасний стан. Рідкісний і дуже ло-

кально поширений стенотопний вид.

Фактори загрози. Деградація біото-

пів унаслідок заростання й евтрофіка-

ції водойм [2]. Це особливо актуаль-

но у зв’язку з сильним рекреаційним 

пресом на високогірні водойми Чор-

ногори (оз. Несамовите та ін.), що су-

проводжується забрудненням побу-

товими відходами і сміттям [4].

Рекомендовані заходи охорони. До-

тримання охоронного режиму в за-

повідній зоні КНПП і в високогірній 

частині Чорногірського масиву КБЗ.

Джерела інформації: 

1. Горб, Павлюк, Спуріс, 2000; 2. Polska 

czerwona księga zwierząt, 2004; 3. О. Мар-

тинов (неопубл. дані); 4. Ю. Канарський 

(неопубл. дані); 5. О. Мателешко (нео-

публ. дані).

Текст: О. Мателешко, Ю. Канарський

Фото: O. Wolfram

КОМАХИ



26

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: LC

Поширення. Транспалеарктичний 

вид, поширений від Південної та Се-

редньої Європи до Примор’я та Са-

халіну, а також у Монголії та Китаї [1].

Україна: Лісостеп, Карпатський ре-

гіон, Київська, Чернігівська, Полтав-

ська, Миколаївська області [1-3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється від низо-

вин до висоти близько 500 м.  Літ іма-

Бабка перев’язана 

Sympetrum  pedemontanum 
(Allioni, 1776)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Бабки – Odonata

Родина 
Бабки справжні – Libellulidae

карпатті (бассейн верхнього Дністра) 

вид [4].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок хі-

мічного та органічного забруднення 

водойм [3].

Рекомендовані заходи охорони. До-

тримання водоохоронного законо-

давства. У місцях виявлення популя-

цій виду необхідно здійснювати за-

ходи із обмеження дії негативних 

факторів на водойми і їх прибережні 

ділянки.

го триває від середини літа до серед-

ини осені. Самки відкладають яйця, 

скидаючи їх у воду [1]. Личинки живуть 

у слабопроточних водоймах: струмках 

з повільною течією, проточних озерах, 

старицях; розвиток триває біля 1 року 

[1-3].

Сучасний стан. Згідно з ЧКУ (2009) – 

рідкісний вид, трапляються пооди-

нокі особини [3]. Досить звичайний, 

хоча й локально поширений у Перед-

Джерела інформації: 

1. Редкие насекомые, 1982; 2. Горб, 

Павлюк, Спуріс, 2000; 3. ЧКУ, 2009; 

4. Ю. Канарський, О. Мателешко (не-

опубл. дані).

Текст: О. Мателешко

Фото: О. Мартинов
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Сучасний стан. Pідкісний і локально 

поширений вид, трапляються по-

одинокі особини [1-5].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок ви-

рубування листяних лісів (особливо 

термофільних дібров), забудови, 

окультурення земель і випасання ху-

доби на узліссях.

Рекомендовані заходи охорони. 
Обмеження господарської діяльнос-

ті і створення заказників у місцях 

виявлення популяцій виду. Охоро-

няється в складі природних угрупо-

вань КБЗ.

ках у межах південно-західних пе-

редгір’їв (поясу дубових лісів) Закар-

паття [1, 3]. Віддає перевагу схилам 

південної експозиції. Дорослі кома-

хи трапляються у липні-вересні на 

трав’янистій рослинності, кущах і мо-

лодих деревах. Живляться листям ма-

лини, берези, граба. Генерація одно-

річна. Самки відкладають яйця напри-

кінці літа – початку осені на стебла 

рослин. У травні з яєць, що перезиму-

вали, виходять личинки [1-5].

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: VU

Поширення. Середня і Південно-

Східна Європа, Передкавказзя, За-

хідний Кавказ, пн. схід Малої Азії [3].

Україна: Кримські гори та їх північні 

передгір’я [3], Закарпаття і Придні-

провська височина [1-4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Реліктовий лісовий 

вид. Трапляється на теплих галяви-

нах, узліссях листяних лісів і вируб-

Пилкохвіст лісовий 

Poecilimon  schmidti                      
(Fieber, 1853)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Прямокрилі – Orthoptera

Родина 
Листові коники – Phaneropteridae

Джерела інформації: 

1. Ликович, 1958; 2. Ликович, 1959; 

3. ЧКУ, 1994; 4. ЧКУ, 2009; 5. О. Мате-

лешко (неопубл. дані).

Текст: О. Мателешко

Фото: О. Мателешко

КОМАХИ
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Ризод борознистий 

Rhysodes  sulcatus                                   
(Fabricius, 1787)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Ризодіди – Rhysodidae

Карпат. В останні роки знайдений в 
ряді пунктів Вулканічного і Полонин-
ського хребтів [3]. Наявність старих 
збережених лісів, а також практика 
лісокористування, за якою в лісі за-
лишається багато порубочного ма-
теріалу, старих і хворих дерев спри-
яють тому, що місцями на Закар-
патті трапляється ще відносно час-
то. У сприятливих умовах південно-
західних передгір’їв і нижнього лі-
сового поясу Закарпаття під корою 
дерев іноді трапляються скупчення до 
10 особин [3, 5].

Фактори загрози. Санітарні рубки, 
видалення мертвої деревини із лісів, 
скорочення площ старих природних 
лісів і пралісів призводять до скоро-
чення або вимирання популяцій виду.

Рекомендовані заходи охорони. За-
побігання руйнуванню біотопів виду, 
обмеження господарської діяльності 
у місцях його виявлення. Охороня-
ється у складі природних угруповань 
УНПП, КБЗ і КНПП.

Джерела інформації: 
1. Roubal, 1930; 2. Крыжановский, 1983; 
3. Мателешко, 2003; 4. Polska czerwona 
księga zwierząt, 2004; 5. Мателешко, 
2008а; 6. Nieto, Alexander, 2010.

Текст: О. Мателешко

Фото: О. Мателешко

корою і в порохнявій деревині стов-
бурів бука, дуба, тополі, ялиці та сосни. 
Заселяє здебільшого гниючі повалені 
стовбури дерев. За посушливих по-
годних умов жуки мігрують у глибокі 
шари гнилої деревини. Імаго живляться 
грибами-міксоміцетами. Парування на-
весні, молоді жуки з`являються в другій 
половині літа і зимують під корою [1-6].

Сучасний стан. Рідкісний і локально-
поширений вид, характерний для пер-
винних лісів [1-6]. Відомий за давні-
ми знахідками на пн.-сх. макросхилі 

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Середня і Південна Єв-
ропа, Мала Азія, Кавказ, Західний Си-
бір; у Швеції, Німеччині і Англії вид, 
очевидно вимер у зв`язку з вини-
щенням старих лісів [2, 4].
Україна: Карпати, Полісся, Харків-
ська область, Крим [2, 3, 5].

Середовище існування та особли-
вості біології. Облігатний сапрокси-
лобіонт, живе у старих природних 
лісах і пралісах від передгір’їв до 
верхнього лісового поясу. Жуки трап-
ляються протягом року, найчастіше 
наприкінці весни і на початку літа під 

КОМАХИ
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Красотіл пахучий 

Calosoma  sycophanta                              
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Туруни – Carabidae

Сучасний стан. На території Карпат-

ського регіону за останні десятиліття 

не виявлений. Остання достовірна 

знахідка виду в західному регіоні 

України була 13.06.1983 р. у с. Лито-

веж Іваничівського р-ну, Волинської 

обл.

Фактори загрози. Зникає внаслідок 

тривалого застосування пестицидів і 

гербіцидів у лісах і садах; зменшення 

площ природних оселищ виду.

Рекомендовані заходи охорони. 

У місцях виявлення популяції виду 

створення об’єктів природно-запо-

відного фонду України або виділен-

ня особливих захисних лісових ді-

лянок з режимом обмеженого лісо-

користування (Лісовий кодекс Украї-

ни, 2006: стаття 41).

колистяних та мішаних лісах, парках, 

садах, полезахисних лісосмугах. У Кар-

патах притримується передгiр’їв, ві-

домі випадки зальоту у високогiр’я. 

Жуки – хижаки, полюють вдень у кро-

нах дерев на гусениць і лялечок ме-

теликів, зокрема на таких шкідників, 

як шовкопряд недопарка (Lymantria 

dispar). Один жук за сезон споживає 

до 400 гусениць. Підвищення чисель-

ності виду спостерігається у роки спа-

лахів чисельності гусениць лісових 

видів метеликів. Імаго можуть перези-

мовувати декілька разів [1-9].

Охоронний статус: ЄЧС: V; ЧКУ: Враз-

ливий; ЧКК: CR

Поширення. Західнопалеарктичний 

вид, розповсюджений у Південній i 

Середній Європі, Швецiї, Сибiру до 

Алтаю, Західній Азiї i Північній Африці; 

аклiматизований у Північній Америцi і 

на о. Ява [6, 8].

Україна: Розповсюджений по всій те-

риторії, у Карпатах: Передкарпаття, Сви-

дівець i Закарпатська низовина [1, 7].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється у широ-

Джерела інформації: 

1. Nowicki, 1858; 2. Nowicki, 1864; 

3. Łomnicki, 1875; 4. Roubal, 1930; 

5. Kuntze, Noskiewicz, 1938; 6. Bura-

kowski et al., 1973; 7. Ризун, 1990а; 

8. Hůrka, 1996; 9. Різун, 2003.

Текст: В. Різун

Фото: Р. Панін
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Турун                
золотоямковий 

Carabus  clathratus                        
Linnaeus, 1761

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Туруни – Carabidae

Сучасний стан. Дуже локально по-

ширений і рідкісний вид. З регіону 

Українських Карпат за останні десяти-

ліття відомий за єдиною особиною, зі-

браною 28.06.2004 р. у Закарпатській 

обл., Берегівському р-ні, ок. с. Береги, 

ур. Оток (Атак) у старому дубовому за-

плавному лісі.

Фактори загрози. Зниження рівня 

ґрунтових вод, осушення болотистих 

біотопів, вирубування лісів спричиня-

ють скорочення кількості місць при-

датних для проживання виду і скоро-

чення його чисельності.

Рекомендовані заходи охорони. 

У місцях виявлення виду створення 

об’єктів природно-заповідного фонду 

України з підтриманням необхідного 

гідрологічного режиму або виділення 

особливих захисних лісових ділянок з 

режимом обмеженого лісокористуван-

ня (Лісовий кодекс України, 2006: стат-

тя 41).

молюсків, ракоподібних, комах, личи-

нок земноводних і мальків риб. Пові-

тря жуки зберігають під надкрилами. 

Личинки також полюють під водою 

і можуть плавати. На відміну від біль-

шості представників роду має добре 

розвинені крила (ймовірно, здатні 

до польоту). Самки вiдкладають яйця 

з червня до серпня, одна самка вiд-

кладала до 103 яєць; яйця розвива-

лися вiд 6 до 16 днiв; личинка – бiля 

мiсяця; лялечка – вiд 10 до 30 днiв 

(Стипрайс, 1961, цит. за [8]). Молоді 

жуки відроджуються у вересні.

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Палеарктичний вид,  роз-

повсюджений від Великобританії до 

Кореї і Японії [10].

Україна: Практично по всій Україні, 

крім Криму і гірської частини Карпат, 

тримається заплав рік і болотних ма-

сивів [1-7].

Середовище існування та особли-

вості біології. Стенотопний гiгро-

фiльний вид. Віддає перевагу гус-

тій рослинності. Трапляється на бо-

лотах, торфовиськах, у заплавних 

і заболочених низинних лісах. Жуки 

активні переважно вночі, як виня-

ток – вдень; полюють під водою на 

Джерела інформації: 
1. Nowicki, 1858; 2. Nowicki, 1864; 
3. Łomnicki, 1867; 4. Król, 1877; 
5. Łomnicki, 1890; 6. Roubal, 1930; 
7. Burakowski et al., 1974; 8. Ябло-
ков-Хнзорян, 1976; 9. Ризун, 1990а; 

10. Hůrka, 1996; 11. Різун, 2003.

Текст: В. Різун

Фото: Р. Панін

КОМАХИ



31

Турун Фабріція 

Carabus  fabricii                                       
Duftschmid, 1812

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Туруни – Carabidae

вид. Заслуговує на охорону як один з 

небагатьох альпійських реліктів фау-

ни Українських Карпат.

Фактори загрози. Рекреаційний 

прес (витоптування, засмічення та ін.) 

на оселища виду, які здебільшого зо-

середжені на популярних туристич-

них маршрутах, вилов колекціонера-

ми. Вірогідно, також кліматичні зміни 

(потепління клімату) у високогір’ї. 

Рекомендовані заходи охорони. 

Охороняється в межах КБЗ, КНПП, 

природного заповідника «Ґорґани».

chiticus C.G. Thomson, 1875  – пошире-

ний у Чорногорі та на Мармароші, де 

населяє альпійські луки зі скельними 

виходами; відомі знахідки на верхній 

межі лісу під камінням і відсталою ко-

рою. Жуки активні протягом коротко-

го періоду навесні (травень-червень, 

залежно від висоти н.р.м.), невдовзі 

після танення снігу. Імаго і личинки – 

хижаки [1-8].

Сучасний стан. Дуже локально по-

ширений і нечисленний стенотопний 

Охоронний статус: ЧКК: EN

Поширення. Розповсюджений вiд Альп, 

Сілезького Бескиду (Польща) до Ру-

мунських Карпат [3, 6].

Україна: Карпати: Ґорґани, Чорного-

ра, Мармарош [1, 2, 4, 6-8].

Середовище існування та особли-

вості біології.  Альпійський петрофіль-

ний вид, трапляється в субальпійсь-

кому та альпійському поясах на висо-

тах понад 1500 м. В Українських Кар-

патах виділяють 2 підвиди: C. f. ucraini-

cus Lazorko, 1951, який населяє кам’я-

ні розсипища в Ґорґанах; та C. f. mala-

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1930; 2. Lazorko, 1951; 3. Bu-

rakowski et al., 1973; 4. Ризун, 1990а; 

5. Hůrka, 1996; 6. Різун, 2003; 7. Ма-

телешко, 2009б; 8. Р. Панін (неопубл. 

дані).

Текст: В. Різун

Фото: Р. Панін

КОМАХИ
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Турун золотисто-
блискучий Ешера

Carabus  auronitens  escheri     
Palliardi, 1825

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина
Туруни – Carabidae

Фактори загрози. Руйнування місць 

проживання виду, вирубування лісів 

і наступна деградація ґрунтового по-

криву.

Рекомендовані заходи охорони. 

У місцях виявлення виду виділення 

особливих захисних лісових ділянок з 

режимом обмеженого лісокористуван-

ня (Лісовий кодекс України, 2006: стат-

тя 41).

люсками, комахами. Жуки активні 

вночі, часто залазять на дерева. Імаго 

перезимовують, жуки стають актив-

ними у лісовому поясі з третьої де-

кади квiтня, а у високогір’ї – з першої 

декади травня. Молодi жуки відро-

джуються з третьої декади липня до 

другої декади серпня. Самки відкла-

дають яйця з кінця травня до кінця 

червня [6].

Сучасний стан. Нечисленний вид. За-

слуговує на охорону як індикатор ста-

ну гірських лісових екосистем.

Охоронний статус: ЧКК: NT

Поширення. Гiрський вид, роз-

повсюджений у Середнiй Європi; 

C. a. escheri – карпатський підвид [5].

Україна: Карпати: Передкарпаття, Бес-

киди, Ґорґани, Покутсько-Буковинські 

Карпати, Гриняви, Мармарош, Чорно-

гора, Свидівець, Красна, Боржава, Рів-

на [1-8].

Середовище існування та особли-

вості біології. Стенотопний гірсь-

ко-лісовий вид. Трапляється вiд поя-

су букових лiсiв до альпiйського. Жи-

виться дощовими черв’яками, мо-

Джерела інформації: 

1. Nowicki, 1858; 2. Miller, 1868; 3. Łom-

nicki, 1880; 4. Roubal, 1930; 5. Bura-

kowski et al., 1973; 6. Різун, 1990а; 7. Рі-

зун, 2003; 8. О. Мателешко (неопубл. 

дані).

Текст: В. Різун

Фото: О. Мателешко

КОМАХИ
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Турун Гампея 

Carabus  hampei                                   
Küster, 1846

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Туруни – Carabidae

Фактори загрози. Для передгірних 

популяцій насамперед – вирубуван-

ня і деградація залишків термофіль-

них дібров Закарпаття.

Рекомендовані заходи охорони. 

Створення заказників у оселищах ви-

ду.  Охороняється в межах Карпатсь-

кого біосферного заповідника.

них останцевих горах Закарпатської 

низовини та в передгір’ях Вулканіч-

них Карпат. Натомість гірські популя-

ції (C. h. incompsus Kraatz, 1880) при-

урочені до відкритих біотопів субаль-

пійського та альпійського поясів [2-4]. 

Жуки в низинних районах активні з 

квітня до червня. Імаго та личинки – 

хижаки (ймовірно, молюскоїдні) [4].

Сучасний стан. Локально поширений 

і нечисленний, у високогір’ї – дуже 

рідкісний вид [4]. 

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Ендемік Східних Карпат 

[1-3].

Україна: Карпати: Вулканічний хребет, 

Чорногора, Чивчини, Мармарош; За-

карпатська низовина [2-4].

Середовище існування та особливос-

ті біології. Вид представлений двома 

підвидами. Популяції з південно-за-

хідних передгір’їв Карпат (C. h. hampei) 

приурочені до термофільних дібров і 

зосереджені переважно на вулканіч-

Джерела інформації: 
1. Якобсон, 1905; 2. Roubal, 1930; 3. Рі-

зун, 2003; 4. Ю. Канарський, Р. Панін 

(неопубл. дані).

Текст: В. Різун

Фото: Р. Панін

КОМАХИ



34

Турун зморшкуватий 

Carabus  intricatus                                         
Linnaeus, 1761

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Туруни – Carabidae

Сучасний стан. В Українських Карпа-

тах у відповідних біотопах – звичай-

ний вид.

Фактори загрози. Вирубування лісів 

і руйнування місць проживання виду, 

зокрема, лісової підстилки.

Рекомендовані заходи охорони. 

У місцях виявлення виду виділення 

особливих захисних лісових ділянок 

з режимом обмеженого лісокористу-

вання (Лісовий кодекс України, 2006: 

стаття 41).

Середовище існування та особли-

вості біології. Термофільний лісовий 

вид. В Українських Карпатах трапля-

ється у поясах дубових i букових лi-

сiв. Локально поширений і досить 

рідкісний у передгір’ях і низькогір’ї 

північно-східного макросхилу, проте 

звичайний і численний на південно-

західному макросхилі Карпат. Тра-

пляється у порохнявій деревині, під 

відсталою корою у пнях. Живиться пе-

реважно комахами. Зимує імаго [1-9].

Охоронний статус: IUCN: LR/nt; ЄЧС: 

V; ЧКК: LC

Поширення. Європейський вид, по-

ширений головним чином у пiвден-

нiй частинi континенту; у Фенно-

скандiї виявлений тiльки на півдні 

Швецiї [6].

Україна: Лiсова i лiсостепова зони; 

у Карпатах: Передкарпаття, Бески-

ди, Покутсько-Буковинські Карпати, 

Чорногора, Красна, Боржава, Вулка-

нічний хребет i Закарпатська низо-

вина [9].

Джерела інформації: 

1. Nowicki, 1858; 2. Nowicki, 1864; 3. Miller, 

1868; 4. Łomnicki, 1875; 5. Roubal, 1930; 

6. Burakowski et al., 1973; 7. Ризун, 

1990а; 8. Hůrka, 1996; 9. Різун, 2003; 

10. О. Мателешко (неопубл. дані).

Текст: В. Різун

Фото: О. Мателешко

КОМАХИ
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Турун нерегулярно-
ямковий  

Carabus  irregularis                                       
Fabricius, 1792

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Туруни – Carabidae

Рекомендовані заходи охорони. 

У місцях виявлення виду – створен-

ня об’єктів природно-заповідного 

фонду України або виділення осо-

бливих захисних лісових ділянок з 

режимом обмеженого лісокористу-

вання (Лісовий кодекс України, 2006: 

стаття 41). Охороняється на терито-

рії існуючих об’єктів ПЗФ. 

ґрунтах. Живиться молюсками. Моло-

дi жуки траплялися у першій декаді 

червня. Імаго перезимовують [5].

Сучасний стан. Локально поширений 

нечисленний вид. Заслуговує на охо-

рону як індикатор природного стану 

гірських екосистем букових і мішаних 

лісів.

Фактори загрози. Руйнування місць 

проживання виду, вирубування лісів 

і наступна деградація ґрунтового по-

криву.

Охоронний статус: ЧКК: NT

Поширення. Гiрський вид, розповсю-

джений у Середнiй Європi [3].

Україна: Карпати: Передкарпаття, 

Бескиди, Ґорґани, Мармарош, Чорно-

гора, Свидівець, Красна, Боржава, Рів-

на, Вулканічний хребет; локально – на 

Опіллі [1, 2, 4, 5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Стенотопний лісовий 

вид, гігрофіл. У регіоні трапляєть-

ся вiд поясу букових лiсiв до суб-

альпiйського, частіше на вапнякових 

Джерела інформації: 
1. Roubal, 1930; 2. Лазорко, 1963; 3. Bu-

rakowski et al., 1973; 4. Ризун, 1990а; 

5. Різун, 2003; 6. О. Мателешко (нео-

публ. дані).

Текст: В. Різун

Фото: О. Мателешко

КОМАХИ
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Рекомендовані заходи охорони. 

Створення заказників у оселищах виду.

на піщаних ґрунтах. Активний вдень. 

Розмноження відбувається навесні. 

Дорослі жуки і личинки – хижаки [4, 6].

Сучасний стан. Дуже локально по-

ширений і рідкісний вид. Всi особини 

із західних регіонів України пiйманi 

бiльше 50 рокiв тому. У Карпатському 

регіоні можливо зник.

Фактори загрози. Руйнування (забу-

дова, створення агроценозів) оселищ 

виду.

Охоронний статус: ЧКК: RE

Поширення. Північна i Середня Єв-

ропа, Сибір; на пiвночi заходить за 

полярне коло [4].

Україна: Лісова і частково лісостепо-

ва зона; поодинокі давні знахідки на 

Передкарпатті й Закарпатській низо-

вині [1-3, 5, 7].

Середовище існування та особли-

вості біології. Ксерофільний вид, 

приурочений до вересовищ і пустищ 

Турун блискучий 

Carabus  nitens                                               
Linnaeus, 1758

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Туруни – Carabidae

Джерела інформації: 
1. Nowicki, 1858; 2. Nowicki, 1864; 

3. Roubal, 1930; 4. Burakowski et al., 

1973; 5. Ризун, 1990а; 6. Hůrka, 1996; 

7. Різун, 2003.

Текст: В. Різун

Фото: L. Borowiec

КОМАХИ
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Турун 
трансільванський 

Carabus  transsylvanicus                    
Dejean, 1826

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Туруни – Carabidae

veolatus (Duft.). У личинок виявле-

ний паразит Phaenoserphus dubiosus 

Nix. (Hymenoptera, Proctotrupoidea, 

Proctotrupidae) [1-8].

Сучасний стан.  У альпійському поя-

сі Чорногори досить численний вид. 

Заслуговує на охорону як ендеміч-

ний та реліктовий вид. 

Фактори загрози. Ущільнення ґрун-

ту і деградація рослинного покриву 

внаслідок надмірного рекреаційно-

го навантаження та випасання. Осе-

лища виду зосереджені на найпопу-

лярніших туристичних маршрутах 

Українських Карпат.

Рекомендовані заходи охорони. 

Охороняється в межах КБЗ і КНПП.

хребтів. Молодi жуки виходять з ля-

лечок у червні-серпні. Копуляція спо-

стерігалася у липні. Самки відклада-

ють яйця по декілька штук за раз з 

першої декади червня до першої де-

кади липня. Імаго перезимовують, ча-

сом колективно. Жуки живилися, зо-

крема, пиляками дзвоникiв альпiйсь-

ких (Campanula alpina Jacq.), личин-

кою Calathus metallicus Dej. i iмаго 

довгоносикiв роду Otiorrhynchus, а та-

кож невдало (через твердiсть покри-

вiв) атакували iмаго Pterostichus fo-

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Ендемік північної части-

ни Карпат [5].

Україна: Карпати: Чорногора, Свиді-

вець [1-4, 6, 8].

Середовище існування та особли-

вості біології. Альпійський вид, в 

Українських Карпатах поширений ли-

ше у високогір’ї на висотах понад 

1500-1600 м. Найчастіше трапляєть-

ся на альпійських луках і пустищах 

у привершинних частинах найвищих 

Джерела інформації: 
1. Nowicki, 1858; 2. Nowicki, 1864; 3. Mil-

ler, 1868; 4. Пономарчук, 1963; 5. Bura-

kowski et al., 1973; 6. Ризун, 1990а; 

7. Hůrka, 1996; 8. Різун, 2003.

Текст: В. Різун

Фото: О. Мателешко

КОМАХИ
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Цихрус аттенуатус 

Cychrus  attenuatus                                    
Fabricius, 1792

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Туруни – Carabidae

Сучасний стан. В Українських Карпа-

тах – рідкісний вид. 

Фактори загрози. Вирубування лісів 

і руйнування місць проживання виду.

Рекомендовані заходи охорони. 

У місцях виявлення виду створення 

об’єктів природно-заповідного фонду 

України або виділення особливих за-

хисних лісових ділянок з режимом об-

меженого лісокористування (Лісовий 

кодекс України, 2006: стаття 41).

Охоронний статус: ЧКК: NT

Поширення. Гiрський вид, розпо-

всюджений у середнiй частинi Євро-

пи вiд Пiренеїв до Сх. Карпат [3].

Україна: Північно-західна частина 

Українських Карпат: Бескиди, Боржа-

ва, Рівна, Вулканічний хребет [1, 2, 5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Гігрофільний лісовий 

вид. Трапляється у поясi букових 

лiсiв під мохом, корою повалених 

дерев, у порохнявій деревині. Імаго 

зимує. Живиться молюсками [3, 4].

Джерела інформації: 
1. Roubal, 1930; 2. Лазорко, 1963; 3. Bu-

rakowski et al., 1973; 4. Hůrka, 1996; 

5. Різун, 2003.

Текст: В. Різун

Фото: Р. Панін

КОМАХИ
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Рекомендовані заходи охорони. 

Вид охороняється на території  КБЗ.

Сучасний стан. Дуже локально по-

ширений вид. Вперше після описання 

локальна популяція була виявлена 

у 1987 р. на схилі гори Берлебашка у 

Мармароському масиві [5-7], а в 2009-

2010 р. – на пн.-сх. схилі г. Шешул у 

Чорногорі, на верхній межі лісу [7]. 

Заслуговує на охорону як рідкісний та 

вузьколокальний ендемік.

Фактори загрози. Руйнування місць 

проживання виду – берегів і витоків 

потоків худобою під час водопою; ви-

рубування лісів.

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Ендемік Східних Карпат 

[1-7].

Україна: Мармароський і Чорногір-

ський масиви Українських Карпат.

Середовище існування та особли-

вості біології. Гігрофіл. Трапляється 

вздовж берегів потоків у межах верх-

ньої частини поясу ялинових лісів. 

Живиться, ймовірно, як і інші пред-

ставники роду Leistus, ногохвістками 

(Collembola). Cамки перебували на 

стадії відкладання яєць, зокрема, у 

другій декаді липня [1-7].

Лейстус Банінгера 

Leistus  baenningeri                                         
Roubal, 1926

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Туруни – Carabidae

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1926; 2. Roubal, 1930; 3. Ла-

зорко, 1963; 4. Ризун, 1988; 5. Ризун, 

1990б; 6. Різун, 2003; 7. Р. Панін (нео-

публ. дані).

Текст: В. Різун

Фото: Р. Панін

КОМАХИ
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Дельтомерус 
карпатський 

Deltomerus  carpathicus                        
(Miller, 1868)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Туруни – Carabidae

особливих захисних лісових ділянок 

з режимом обмеженого лісокористу-

вання (Лісовий кодекс України, 2006: 

стаття 41).

Молодi жуки відроджуються осінню 

(серпень) і весною (травень і перша 

половина червня). Самки відкладають 

яйця у першій половині літа [1-7].

Сучасний стан. Нечисленний вид.

Фактори загрози. Руйнування місць 

проживання виду при трелюванні 

зрубаної деревини по потоках.

Рекомендовані заходи охорони. 

У місцях виявлення виду виділення 

Охоронний статус: ЧКК: NT

Поширення. Ендемік Східних Карпат 

[5].

Україна: Карпати: Бескиди, Ґорґани, 

Мармарош, Чороногора, Свидівець, 

Красна, Боржава, Рівна [1-4, 6].

Середовище існування та особли-

вості біології. Гігрофіл. Трапляється 

вiд поясу букових лiсiв до субальпiй-

ського. Живе по берегах потокiв у 

порожнинах пiд великим камiнням, 

бiля потокiв у заболочених мiсцях. 

Джерела інформації: 

1. Miller, 1868; 2. Nowicki, 1873; 3. Lokay, 

1912; 4. Roubal, 1930; 5. Burakowski et 

al., 1973; 6. Різун, 2003; 7. Мателешко, 

2009б.

Текст: В. Різун

Фото: Р. Панін

КОМАХИ
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Птеростих 
Бурмейстера 

Pterostichus                                                        
burmeisteri  Heer,  1841                                                                                     
(= metallicus, Fabricius 1792)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Туруни – Carabidae

Фактори загрози. Вирубування лі-

сів і руйнування місць проживання 

виду, зокрема, лісової підстилки.

Рекомендовані заходи охорони. 

У місцях виявлення виду створення 

об’єктів природно-заповідного фон-

ду України або виділення особливих 

захисних лісових ділянок з режимом 

обмеженого лісокористування (Лісо-

вий кодекс України, 2006: стаття 41).

Трапляється у поясі букових лісів, най-

частіше на вапнякових, мергелевих та 

глинистих ґрунтах. Імаго перезимо-

вує. Молодi жуки попадалися у другій 

декаді липня і першій декаді серпня. 

Відкладання яєць відбувається про-

тягом літа. Самки опікуються кладкою 

(9.VIII.1991 р.  пiд каменем охороняла 

кладку з 18 яєць) [5-7].

Сучасний стан. В Українських Карпа-

тах локальний нечисленний вид.

Охоронний статус: ЧКК: NT

Поширення. Гори i передгiр’я Серед-

ньої Європи [3].

Україна: Північно-західна частина Кар-

пат: Передкарпаття, Бескиди, Боржава, 

Рівна, Вулканічний хребет. Вiдомi осо-

бини з Брюхович в ок. Львова (1 екз., 

зб. Занько), с. Вовчинець “WL” (ДПМ), 

наявнiсть виду у цих мiсцях вимагає 

пiдтвердження [1, 2, 4, 6].

Середовище існування та особливос-

ті біології. Евритопний лісовий вид. 

Джерела інформації: 

1. Nowicki, 1858; 2. Nowicki, 1864; 3. Bu-

rakowski et al., 1974; 4. Загайкевич, Ха-

рамбура, Возняк, 1985; 5. Hůrka, 1996; 

6. Різун, 2003; 7. Мателешко, 2009б.

Текст: В. Різун

Фото: Р. Панін

КОМАХИ
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Абакс овальний 

Abax  ovalis                                                
(Duftschmid, 1812)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Туруни – Carabidae

Рекомендовані заходи охорони. 

У місцях виявлення виду створення 

об’єктів природно-заповідного фонду 

України або виділення особливих за-

хисних лісових ділянок з режимом об-

меженого лісокористування (Лісовий 

кодекс України, 2006: стаття 41).

яйця у серпнi-вереснi; зимує личинка, 

яка розвивається з осенi i до весни; за-

ляльковування – влiтку; молодi жуки 

появляються у кiнцi лiта i активнi восе-

ни (вересень-жовтень), спаровуються 

на наступну весну.

Сучасний стан. В Українських Карпа-

тах рідкісний локальний вид.

Фактори загрози. Вирубування лісів 

і руйнування місць проживання виду, 

зокрема, лісової підстилки.

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Середня Європа i пів-

нічна частина Південної Європи [2] 

Україна: Виявлений лише на край-

ньому північному заході Українських 

Карпат [1-6].

Середовище існування та особли-

вості біології. Живе у букових та яли-

цево-букових лісах. Розвиток виду ви-

вчений К. Лампе (Lampe, 1975, цит. за 

[5]): iмаґо має два перiоди активностi 

(весною i восени); самки вiдкладають 

Джерела інформації: 
1. Nowicki, 1864; 2. Burakowski et al., 

1974; 3. Рiзун, Яворницький, 1994; 

4. Hůrka, 1996; 5. Різун, 2003; 6. Кры-

жановский, 1983.

Текст: В. Різун

Фото: Р. Панін

КОМАХИ
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Лемостенус земляний 

Laemostenus  terricola                  
(Herbst, 1783)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Туруни – Carabidae

Фактори загрози. Руйнування місць 

проживання виду.

Рекомендовані заходи охорони. 

У місцях виявлення виду створення 

об’єктів природно-заповідного фон-

ду України.

тах, під камінням, у підвалах, стайнях, 

норах гризунів, у ґрунті на полях. Жи-

виться комахами, мокрицями. Розмно-

ження не має сезонності. Молодi жуки 

попадалися у першій-другій декадах 

серпня [8].

Сучасний стан. Через прихований спо-

сіб життя чисельність недостатньо ви-

вчена. В буковому пралісі Угольського 

масиву Карпатського біосферного за-

повідника на висоті 600 м належав до 

видів-рецедентів [8].

Охоронний статус: ЧКК: NT

Поширення. Європа, крiм північної 

частини Фенноскандiї, до Волги і Кав-

казу, завезений до Північної Амери-

ки [6].

Україна: Трапляється в цiлiй Українi, 

у Карпатах: Передкарпаття, Ґорґани, 

Красна [1-8].

Середовище існування та особливос-

ті біології. Евритопний ендогейний 

вид. У Карпатах з рiвнин заходить у по-

яси букових та ялинових лiсiв. Трапля-

ється у ґрунтових порожнинах, гро-

Джерела інформації: 
1. Nowicki, 1858; 2. Nowicki, 1864; 3. Mil-

ler, 1868; 4. Łomnicki, 1868; 5. Roubal, 

1930; 6. Burakowski et al., 1974; 7. Hůrka, 

1996; 8. Різун, 2003.

Текст: В. Різун

Фото: L. Borowiec

КОМАХИ
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Хленіус споліатус 

Chlaenius  spoliatus                               
(Rossi, 1790)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Туруни – Carabidae

Сучасний стан. Нечисленний вид.

Фактори загрози. Руйнування місць 

проживання виду – антропогенізація 

і деградація природної берегової лінії 

рік (вибір гравію для будівельних по-

треб, «окультурення» берегової лінії, 

скидання сміття на берегах і т.п.).

Рекомендовані заходи охорони. 

У місцях виявлення виду створення 

об’єктів природно-заповідного фонду 

України.

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Південна частина Се-

редньої Європи i Південна Європа; 

наявнiсть у Польщi вимагає пiд-

твердження [3].

Україна: У Західному регіоні України 

вiдомий з Волино-Подiлля, Україн-

ських Карпат (Ґоргани, Рівна i Закар-

патська низовина) [1-6].

Середовище існування та особли-

вості біології. Гігрофільний термо-

фільний вид. Живе на берегах рік, 

трапляється під великим камінням. 

З низин заходить у пояс букових лiсiв.

Джерела інформації: 

1. Лазорко, 1938; 2. Петрусенко, Пе-

трусенко, 1971; 3. Burakowski et al., 

1974; 4. Hůrka, 1996; 5. Різун, 2003; 

6. О. Мателешко (неопубл. дані).

Текст: В. Різун, О. Мателешко

Фото: О. Мателешко

КОМАХИ
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Сучасний стан. Загалом локальний і 

нечисельний, хоча місцями звичай-

ний вид.

Фактори загрози. Скорочення при-

датних для існування виду біотопів 

внаслідок осушення і забруднення 

водойм, вирубування рівнинних ду-

бових лісів.

Рекомендовані заходи охорони. 

Дотримання вимог водоохоронно-

го законодавства. Запобігання руй-

нуванню придатних для існування 

виду біотопів, обмеження господар-

ської діяльності у місцях його вияв-

лення.

ймах, здебільшого в дубових лісах або 

неподалік від них. Виявлений також у 

проточному каналі у вільховому лісі 

(ок.  с.  Вилок Виноградівського р-ну). 

Ранньовесняний вид, пробудження 

наступає після перших повеней, іноді 

вже на початку лютого. У цей період 

жуки зустрічаються і в заплавах рік. Пік 

чисельності припадає приблизно на 

початок квітня, імаго поодиноко тра-

пляються до початку літа. Вихід моло-

дих жуків відзначений у травні [2].

Охоронний статус: ЧКК: NT

Поширення. Панонський вид, відо-

мий у Словенії, Австрії, Угорщині [1, 2].

Україна: Закарпаття; наведений для 

околиць м. Харків [1-3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється на Закар-

патській низовині західніше лінії Ужго-

род–Мукачево–Вилок. Зустрічається у 

невеликих тимчасових болотах, по-

рослих лепешняком і осоками. Живе 

як у відкритих, так і в затінених водо-

Лаккорн Коча 

Laccornis  kočai                                          
Ganglbauer, 1906

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Плавунці – Dytiscidae

Джерела інформації: 

1. Захаренко, Грамма, 1979; 2. Мате-

лешко, 2002; 3. Мателешко, 2008б.

Текст: О. Мателешко

Фото: О. Мателешко

КОМАХИ
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Фактори загрози. Скорочення при-

датних для існування виду біотопів 

внаслідок забруднення і осушення 

водойм.

Рекомендовані заходи охорони. До-

тримання вимог водоохоронного за-

конодавства. Запобігання руйнуван-

ню придатних для існування виду біо-

топів, обмеження господарської ді-

яльності у місцях його виявлення.

жах на мезотрофних сфагнових боло-

тах, холодних джерельних водоймах. 

Віддає перевагу освітленим водоймам. 

Навесні зрідка трапляється в тимчасо-

вих присхилових проточних болотах 

(ок.  с.  Невицьке Ужгородського р-ну, 

5.03.1995 р.). Імаго активні від першої 

декади березня до третьої декади 

серпня [5].

Сучасний стан. Рідкісний і локальний 

вид на південній межі ареалу, трапля-

ються поодинокі особини.

Охоронний статус: ЧКК: NT

Поширення. Голарктичний вид арк-

тичного походження. Зустрічається у 

Пн., місцями у Середній і Зах. Європі, 

на Лабрадорі [2, 3].

Україна: Лівобережжя, північ Жито-

мирської області, Карпати (Бескиди, 

Ґорґани, Чорногора, Вулканічний хр.) 

[5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Ацидофільний вид, зу-

стрічається у невеликих ямах і калю-

Гідропорус 
довговусий 

Hydroporus  longicornis                              
Sharp, 1870

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Плавунці – Dytiscidae

Джерела інформації: 

1. Kinel, 1949; 2. Зайцев, 1953; 3. Ga-

lewski, 1971; 4. Беляшевский, 1989; 

5. Мателешко, 2008б.

Текст: О. Мателешко

Фото: О. Мателешко

КОМАХИ
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Ореодит північний 

Oreodytes  borealis                                      
(Gyllenhal, 1827)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Плавунці – Dytiscidae

Фактори загрози. Забруднення і 

руйнування біотопів виду внаслідок 

зарегулювання стоку річок і потоків, 

надмірного вирубування на гірських 

схилах, трелювання деревини по 

руслах водотоків.

Рекомендовані заходи охорони. 

Дотримання вимог водоохоронного 

законодавства. Запобігання руйну-

ванню придатних для існування виду 

біотопів, обмеження господарської 

діяльності у місцях його виявлення.

ону мешкає здебільшого в невеликих 

освітлених проточних ямах у руслах 

малих річок з піщаним або намулис-

тим дном і бідною рослинністю. Ли-

чинки трапляються у липні [3]. Імаго 

виявлені у третій декаді липня [5].

Сучасний стан. Рідкісний і локально 

поширений вид, відомий з кількох міс-

цезнаходжень. Лише в окремих спри-

ятливих умовах його чисельність мо-

же сягати 3-5 особин/1 м2 водойми.

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Бореально-монтанний 

вид. Відомий у Північній Європі та го-

рах Середньої Європи (Піренеї, Аль-

пи, Карпати, Балкани), а також у Закав-

каззі [3, 4].

Україна: Карпати (хребти Чорногора 

та Свидовець), м. Тернопіль [1, 2, 5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється в долинах 

гірських річок і потоків в межах висот 

600-900 м. Реофільний вид, зустріча-

ється в струмках і потоках з піщаним 

або кам’янистим дном. В умовах регі-

Джерела інформації: 

1. Nowicki, 1858; 2. Kinel, 1949; 3. Galewski, 

1971; 4. Редкие насекомые, 1982; 5. Ма-

телешко, 2008б.

Текст: О. Мателешко

Фото: О. Мателешко

КОМАХИ
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Фактори загрози. Забруднення і руй-

нування прибережних ділянок гір-

ських озер внаслідок нерегульованої 

рекреації, і пов’язана з цим евтро-

фікація водойм.

Рекомендовані заходи охорони. Змен-

шення антропогенного впливу на гір-

ські водойми. Запобігання руйнуван-

ню відомих і придатних для існування 

виду біотопів. Охороняється у складі 

високогірних природних угруповань 

КБЗ і КНПП.

готрофних озерах. Жуки тримаються 

у прибережних ділянках водойм се-

ред каміння [4]. Жуки і личинки хижі, 

живляться дрібними безхребетними 

і личинками водних комах. Розвиток 

триває 1 рік.

Сучасний стан. На території Карпат 

рідкісний і локально поширений вид, 

відомий з кількох місцезнаходжень. 

Лише в окремих сприятливих умовах 

його чисельність може досягати 10-20 

особин на один метр берегової лінії [4].

Охоронний статус: ЧКК: EN

Поширення. Крайня північ і високо-

гір`я Європи (Піренеї, Альпи, Карпа-

ти, Балкани) та Кавказу [2, 3].

Україна: Карпати [1-4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Аркто-альпійський 

реліктовий вид, часто розглядається 

як підвид Agabus bipustulatus L. Тра-

пляється в субальпійському та аль-

пійському поясах Чорногірського 

хребта на висотах 1600-1800 м. Живе 

майже виключно у високогірних олі-

Гребець Соліера 

Agabus  solieri                                                          
Aubé, 1836

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Плавунці – Dytiscidae

Джерела інформації: 

1. Lomnicki, 1868; 2. Зайцев, 1953; 

3. Редкие насекомые, 1982; 4. Мате-

лешко, 2008б.

Текст: О. Мателешко

Фото: О. Мателешко
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49

початку червня і на початку липня. 

Жуки і личинки хижаки, живляться 

дрібними безхребетними і личинка-

ми водних комах [4].

Сучасний стан. Загалом рідкісний і 

локально поширений вид на півден-

ній межі ареалу, відомий з небага-

тьох місцезнаходжень.

Фактори загрози. Скорочення при-

датних для існування виду біотопів 

внаслідок осушення і забруднення 

водойм, вирубування дубових лісів.

Рекомендовані заходи охорони. 

Зменшення антропогенного впливу 

на водойми, дотримання вимог во-

доохоронного законодавства. Охо-

роняється у складі природних угру-

повань НПП «Зачарований край».

у ямі на оліготрофному сфагновому 

болоті разом з плавунцями Hydroporus 

melanocephalus, H. obscurus, H. melana-

rius. Зустрічається майже завжди ра-

зом із видом Hydroporus brevis. На ни-

зовині та у передгір’ях трапляється у 

невеликих, частково пересихаючих 

багнистих болотах і канавах (в тому 

числі і проточних), з великою кіль-

кістю детриту на дні, в дубових лісах, 

часто разом із Agabus striolatus. Імаго 

відмічені від початку березня до по-

чатку липня. Молоді жуки виявлені на 

Охоронний статус: IUCN: EN; ЧКК: EN

Поширення. Північна і частково Се-

редня Європа (Данія, Німеччина, Шве-

ція, Чехія, Польща, Латвія, Білорусія, 

Європейська частина Росії), Сибір [1, 4].

Україна: Північ Полісся [3], Київська 

обл. [2], Закарпаття [4, 5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється на Закар-

патській низовині та у південно-за-

хідних передгір’ях, а локально також 

у поясі букових лісів у межах Вулка-

нічного хребта [4]. У горах знайдений 

Гребець щитовидний 

Agabus  clypealis                                                  
C. G. Thomson, 1867

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Плавунці – Dytiscidae

Джерела інформації: 

1. Зайцев, 1953; 2. Лазорко, 1963; 3. Бе-

ляшевский, 1989; 4. Мателешко, 2002; 

5. Мателешко, 2008б.

Текст: О. Мателешко

Фото: О. Мателешко
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Фактори загрози. Руйнування біо-

топів виду внаслідок забруднення і 

осушення боліт, нерегульованої ре-

креації.

Рекомендовані заходи охорони. За-

побігання руйнуванню біотопів виду, 

надмірній рекреації і забрудненню 

водойм. Дотримання заповідного ре-

жиму на території КБЗ і КНПП.

нових болотах, а також у евтрофних і 

дистрофних озерах. Імаго активні про-

тягом липня-серпня. Жуки і личинки 

– хижаки, живляться здебільшого вод-

ними безхребетними. Відзначене жив-

лення імаго пуголовками кумки жовто-

черевої (Bombina variegata L.) [4].

Сучасний стан. Досить рідкісний і ло-

кально поширений вид на південній 

межі ареалу, відомий з небагатьох міс-

цезнаходжень [4].

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Бореально-монтанний 

вид, поширений на півночі Євразії, 

а також у горах Середньої Європи 

(Альпи, Карпати) [2].

Україна: Карпати (Бескиди, Ґорґани, 

Чорногора, Свидовець) [1-4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється від ниж-

нього лісового до субальпійського 

поясів на висотах 700-1500 м. Аци-

дофільний вид, живе найчастіше на 

мезотрофних і оліготрофних сфаг-

Плавунець-тинник 
потовщений 

Ilybius  crassus                                                        
C. G. Thomson, 1854

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Плавунці – Dytiscidae

Джерела інформації: 

1. Kinel, 1949; 2. Зайцев, 1953; 3. Лазор-

ко, 1963; 4. Мателешко, 2008б.

Текст: О. Мателешко

Фото: L. Borowiec
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Фактори загрози. Порушення гід-

рологічного режиму водойм внаслі-

док меліоративних робіт; забруднен-

ня водойм і прибережних ділянок.

Рекомендовані заходи охорони. 

Дотримання вимог водоохоронного 

законодавства. Запобігання руйну-

ванню придатних для існування виду 

біотопів, обмеження господарської 

діяльності у місцях його виявлення.

патській низовині, а зрідка і в перед-

гір’ях Карпат. Зимує на стадії імаго, ак-

тивний з березня по жовтень. Жуки і 

личинки хижаки, зустрічаються най-

частіше в зарослих ділянках великих 

озер і ставків, меліоративних каналах, 

а також штучних ямах. Вихід молодих 

жуків спостерігався в кінці жовтня у 

заплавному озері [3].

Сучасний стан. Рідкісний і локально 

поширений вид, трапляються по-

одинокі особини [3].

Охоронний статус: BernC: II; ЧКУ: Не-

достатньо відомий; ЧКК: VU

Поширення. Північна, Середня (на 

південь до Італії і Боснії) і Східна Єв-

ропа, Північний Казахстан, Західний 

Сибір [2, 4].

Україна: Переважно у північній час-

тині (Волинська, Київська, Харківська, 

Чернігівська, Сумська області), а та-

кож на Закарпатті та у Луганській об-

ласті [2-4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється на Закар-

Плавунець-поводень 
дволінійний 

Graphoderus  bilineatus                   
(De Geer, 1774)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Плавунці – Dytiscidae

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1930; 2. Зайцев, 1953; 3. Ма-

телешко, 2008б; 4. ЧКУ, 2009.

Текст: О. Мателешко

Фото: J. Hlasek
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ють водних безхребетних, а також ли-

чинок і молодь риб і земноводних [4].

Сучасний стан. Рідкісний вид, відо-

мий за небагатьма давніми знахідка-

ми. Сучасні знахідки у регіоні відсутні.

Фактори загрози. Скорочення при-

датних для існування виду біотопів і 

зменшення кормової бази внаслідок 

забруднення водойм і порушення їх 

гідрологічного режиму.

Рекомендовані заходи охорони. До-

тримання вимог водоохоронного за-

конодавства. Запобігання руйнуван-

ню придатних для існування виду 

біотопів, обмеження господарської 

діяльності та створення заказників у 

місцях його виявлення.

Плавунець широкий 

Dytiscus  latissimus                                     
Linnaeus, 1758

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Плавунці – Dytiscidae

річках. Дорослі жуки зимують у во-

доймі, після весняного пробудження 

приступають до розмноження. На-

прикінці весни самка відкладає яйця 

всередину тканин водних рослин. 

Личинки розвиваються протягом літа, 

тримаються біля дна водойм і жив-

ляться малорухливими водними без-

хребетними, здебільшого личинками 

волохокрильців (Trichoptera) [4], а та-

кож червами, молюсками, ракоподіб-

ними, личинками риб і жаб. Хижі жуки 

активні у вересні – жовтні. Вони поїда-

Охоронний статус: IUCN: VU; BernC: 

II; HD: IV; ЄЧС: Е; ЧКУ: Недостатньо ві-

домий; ЧКК: CR

Поширення. Північна, Середня і, 

частково Південна Європа, Західний 

Сибір, Північний Казахстан [3-7].

Україна: Полісся, північ Лісостепу, 

Передкарпаття, Закарпаття [1-4, 6, 7].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється у літора-

лях великих озер, зарослих густою 

рослинністю (напр. осоками і хво-

щем), а також у малих рівнинних 

Джерела інформації: 

1. Lomnicki, 1875; 2. Roubal, 1930; 3. Зай-

цев, 1953; 4. Редкие насекомые, 1982; 

5. Polska czerwona księga zwierząt, 2004; 

6. Мателешко, 2008б; 7. ЧКУ, 2009.

Текст: О. Мателешко

Фото: R. Sejkora
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Фактори загрози. Знищення придат-

них для існування виду біотопів вна-

слідок забруднення солоних водойм, 

надмірної рекреації, техногенних ка-

тастроф.

Рекомендовані заходи охорони. 

Дотримання вимог водоохоронного 

законодавства. Запобігання руйну-

ванню біотопів виду та обмеження 

антропічного впливу в місцях його 

виявлення.

району, 04.06.1995 р.). Біологія виду 

вивчена недостатньо. Знайдений у 

прибережній ділянці солоного озера, 

слабо зарослій осоками, разом з таки-

ми галофільними видами, як Enochrus 

bicolor F. і Berosus spinosus Stev.

Сучасний стан. В Україні – дуже рід-

кісний і локально поширений вид. У 

Карпатах відома єдина знахідка у при-

бережній ділянці солоного озера, де 

був численним.

Охоронний статус: ЧКК: EN

Поширення. Середня і Південна Євро-

па, Західна Азія, Північна Африка [1].

Україна: Поділля, Закарпаття, Одесь-

ка обл. [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Галобіонтний вид, жи-

ве на узбережжях морів, а також у 

внутрішньо-континентальних солоних 

водоймах. Відзначений в Хуст-Солот-

винській западині на висоті близь-

ко 300 м (смт Солотвино Тячівського 

Парацимус 
бронзовий 

Paracymus  aeneus                                              
C. G. Thomson, 1867

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Водолюби – Hydrophilidae

Джерела інформації: 

1. Мателешко, 2008б.

Текст: О. Мателешко

Фото: L. Borowiec
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внаслідок забруднення і осушення 

водойм.

Рекомендовані заходи охорони. До-

тримання вимог водоохоронного за-

конодавства. Запобігання руйнуван-

ню придатних для існування виду біо-

топів, обмеження господарської ді-

яльності у місцях його виявлення.

нових болотах; зрідка зустрічається 

також у т. зв. “висячих болотах” серед 

гіпнових мохів (хр. Свидовець, г. Тата-

рука, 26.07.1995 р.). Імаго відмічені з 

середини червня до кінця серпня [2].

Сучасний стан. Рідкісний і локальний 

вид на північно-східній межі ареалу. 

В окремих водоймах єдиний пред-

ставник водних твердокрилих і є чи-

сельним.

Фактори загрози. Скорочення при-

датних для існування виду біотопів 

Охоронний статус: ЧКК: NT

Поширення. Гори Середньої Євро-

пи. Відомий у пд. Польщі, Словаччині 

і пн. Румунії [1, 2].

Україна: Карпати у межах Чорного-

ри, Свидівця і Ґорґан [1, 2].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється від ниж-

нього лісового до субальпійського 

поясу, найчастіше в межах висот 

800-1500 м. Ацидофільний вид, при-

урочений до стоячих і проточних 

калюж на мезо- і евтрофних сфаг-

Кренітіс 
пунктатостріата 

Crenitis  punctatostriata 
Letzner, 1840

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Водолюби – Hydrophilidae

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1930; 2. Мателешко, 2008б.

Текст: О. Мателешко

Фото: L. Borowiec
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Сучасний стан. Не з’ясований. Тра-

пляється дуже рідко і поодиноко, хо-

ча у пастки іноді відловлювався у зна-

чній кількості [3].

Фактори загрози. Надмірне рекре-

аційне навантаження на високогірні 

екосистеми.

Рекомендовані заходи охорони. З’я-

сування особливостей біології виду. 

Дотримання заповідного режиму на 

території КБЗ і КНПП.

Охоронний статус: ЧКК: DD

Поширення. Ендемік Східних Карпат 

(Україна, Румунія) [1, 2].

Україна: Карпати (хр. Чорногора) [1-3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється влітку у 

високогір’ї (альпійський і субальпій-

ський пояси). Біологія виду майже не 

досліджена. Жуків знаходили на гнию-

чих органічних рештках, під каменями 

і мохом, в гумусі по краях снігових по-

лів [1, 2].

Джерела інформації: 

1. Rybińsky, 1902; 2. Roubal, 1930; 

3. О. Мателешко (неопубл. дані).

Текст: О. Мателешко

Фото: L. Borowiec

Рибінськіелла                                
пишна 

Rybinskiella  magnifi ca                         
(Rybińsky, 1902)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Лейодіди – Leiodidae
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у лісах, рекреаційного навантаження 

тощо [2, 6].

Рекомендовані заходи охорони. До-

слідження біології виду, обмеження 

антропогенного пресу в місцях вияв-

лення його популяцій.

вій деревині, просякнутій деревним 

соком [6]. Зимують дорослі жуки. 

Жуки і личинки – хижаки, живляться 

комахами та їх личинками.

Сучасний стан. Досить рідкісний і ло-

кально поширений вид, трапляються 

поодинокі особини.

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок засто-

сування пестицидів, санітарних рубок 

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК: VU

Поширення. Європа, Кавказ і Закав-

каззя, Західний Сибір, Казахстан [2, 4].

Україна: Вся територія [1-6].

Середовище існування та особли-

вості біології. Поширений здебіль-

шого на низовині та у передгір’ях. 

Трапляється з травня до жовтня у 

різноманітних біотопах на екскре-

ментах, трупах тварин, гної, смітни-

ках біля людських осель, у порохня-

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1930; 2. ЧКУ, 1994; 3. Різун, 

Коновалова, Яницький, 2000; 4. Пе-

тренко, 2005; 5. Мателешко, 2007; 

6. ЧКУ, 2009.

Текст: О. Мателешко

Фото: О. Мателешко

Стафілін волохатий 

Emus  hirtus                                                                    
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Стафіліни – Staphylinidae
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рубування лісів і пов’язаною з ними 

наступною деградацією ґрунтового 

покриву; надмірне рекреаційне на-

вантаження на гірські екосистеми.

Рекомендовані заходи охорони. 

Докладне вивчення біологічних осо-

бливостей виду, обмеження антро-

погенного впливу на його біотопи. 

Охороняється у складі природних 

екосистем  УНПП,  КБЗ,  КНПП.

Активний з травня по вересень. Ли-

чинки і дорослі жуки – хижаки, актив-

но переслідують дрібних безхребет-

них та їхніх личинок [1-3].

Сучасний стан. Досить рідкісний і ло-

кальний вид, трапляються здебільшо-

го поодинокі особини. У сприятливих 

умовах (наприклад, у гірських лісах 

Чорногори) іноді численний [2, 3].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок ви-

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 
ЧКК: VU

Поширення. Ендемік Східних Карпат 
(Україна, Словаччина, Польща, Руму-
нія).
Україна: Карпати: Чорногора, Свидо-
вець, Ґорґани, Руна, Вулканічний хре-
бет [1-3].

Середовище існування та особли-
вості біології. Трапляється здебіль-
шого у природних гірських лісах та 
пралісах, а також у субальпійському 
поясі Карпат. Мешкає у підстилці, мо-

хові, під корою дерев та каменями. 

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1930; 2. ЧКУ, 2009; 3. О. Ма-

телешко (неопубл. дані).

Текст: О. Мателешко

Фото: О. Мателешко

Кведій карпатський 

Quedius  transsylvanicus            
(Weise, 1875)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Стафіліни – Staphylinidae

КОМАХИ
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Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок ско-

рочення площ старих природних 

лісів, порушення вікової структури де-

ревостанів, знищення старих дуплис-

тих дерев, санітарних рубок лісу. Ско-

рочення популяцій шершня, у гніздах 

якого мешкає стафілін широкий.

Рекомендовані заходи охорони. Ви-

ділення захисних лісових ділянок з 

режимом обмеженого лісокористу-

вання або створення об’єктів природ-

но-заповідного фонду України у міс-

цях виявлення популяцій виду.

тощо. Тримається серед порохна під 

гніздом і біля нього. Зрідка і поодино-

ко трапляється поза гніздами. Личин-

ки і дорослі жуки – хижаки, полюють 

на багатоніжок, що живуть у гнізді, а 

також можуть живитись соком дерев і 

солодкими зборами шершнів [1].

Сучасний стан. Вид рідкісний у всьо-

му ареалі, трапляється поодиноко [1]. 

У сприятливих умовах південно-за-

хідних передгір’їв іноді трапляється 

скупченнями до 10 особин [2].

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Європа, Західний Си-

бір, Туреччина, Китай, Японія, Пів-

денна Корея [1].

Україна: Полісся, лісостепова зона, 

Карпатський регіон [1-3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється здебіль-

шого на низовині та у передгір’ях у 

червні-липні. За даними Я. Роубала 

[1], живе у гніздах шершня (Vespa 

crabro) в дуплах поодиноких ста-

рих дерев дуба, верби, тополі, липи 

Стафілін широкий 

Velleius  dilatatus                                          
(Fabricius, 1787)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Стафіліни – Staphylinidae

Джерела інформації: 
1. Roubal, 1930; 2. Мателешко, 2007; 

3. Мателешко, 2009в.

Текст: О. Мателешко

Фото: О. Мателешко
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передгір’ях – досить чисельний вид. 

У сприятливих умовах на пеньках і 

стовбурах старих дубів іноді збира-

ється по 5-10 особин виду.

Фактори загрози. Скорочення площ 

старих природних лісів (особливо 

дубових), порушення вікової струк-

тури деревостанів, санітарні рубки, 

видалення мертвої деревини із лісів; 

відловлювання для колекцій та з су-

венірними цілями.

Рекомендовані заходи охорони. 

Обмеження антропічного впливу в 

місцях виявлення популяцій виду 

шляхом виділення захисних лісових 

ділянок з режимом обмеженого лі-

сокористування.

кронах дерев, де живляться деревним 

соком, активні здебільшого у надвечір-

ні години. Сапроксилобіонт, самка від-

кладає овальні яйця в трухляві пеньки, 

дупла або в ґрунт біля гнилої дере-

вини, якою живляться личинки. Крім 

дуба, личинки можуть розвиватись на 

плодових породах, тополі, вербі, липі, 

буці, грабі, в’язі тощо. Розвиток личин-

ки триває 4-5 (до 6) років, залялькову-

вання відбувається восени.

Сучасний стан. Загалом не рідкіс-

ний, а місцями в південно-західних 

Охоронний статус: BernC: III; HD: IV; 

ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: NT

Поширення. Середня і Південна Єв-

ропа (на північ до пд. Швеції, на схід 

до Уралу), Західна Азія, Кавказ, Північ-

на Африка [1, 2, 4, 5].

Україна: Майже вся територія [2, 3, 5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється здебіль-

шого на низовині та у передгір’ях; по 

долинах гірських річок підіймається 

до нижнього лісового поясу [6]. Жуки 

літають у травні-липні  в широколис-

тяних, передусім дубових лісах і на 

їх узліссях. Тримаються переважно в 

Жук-олень 

Lucanus  cervus                                                    
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Рогачі – Lucanidae

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1936; 2. ЧКУ, 1994; 3. Різун, 

Коновалова, Яницький, 2000; 4. Polska 

czerwona księga zwierząt, 2004; 5. ЧКУ, 

2009; 6. Мателешко, 2009в.

Текст: О. Мателешко

Фото: О. Мателешко
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Сучасний стан. Досить рідкісний і ло-

кально поширений, проте, місцями 

чисельний вид.

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок ско-

рочення площ старих природних 

лісів, видалення з них мертвої дере-

вини, порушення вікової структури 

деревостанів, санітарних рубок. Фраг-

ментація та зростаюча ізоляція по-

пуляцій виду, зокрема, через низьку 

здатність до розселення.

Рекомендовані заходи охорони. 

У місцях виявлення популяції виду 

створення об’єктів природно-запо-

відного фонду України або виділення 

захисних лісових ділянок з режимом 

обмеженого лісокористування. За-

безпечення державної охорони за-

лишків природних лісів і пралісів 

регіону. Охороняється в складі лі-

сових угруповань КБЗ, КНПП, УНПП, 

НПП «Синевир».

Рогачик скромний 

Ceruchus  chrysomelinus                      
(Hochenwarth, 1785)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Рогачі – Lucanidae

ток проходить здебільшого у гниючій 

деревині ялиці, а також ялини, бука, 

берези [1]. Заселяє лише деревину 

стовбурів старих відмерлих дерев на 

останніх стадіях розкладу, що проле-

жали у лісі протягом багатьох років. 

Віддає перевагу червоним та бурим 

гнилям. Цикл розвитку триває 3-4 

роки. Імаго трапляються у червні-лип-

ні. Личинки останнього віку залялько-

вуються у липні  в колисках, у яких і зи-

мують молоді імаго рогачика [2].

Охоронний статус: IUCN: NT; ЧКК: 

VU

Поширення. Європа (від Піренеїв до 

Уралу і від Балканського півострова 

до Південної Скандинавії), Західний 

Сибір, Північно-Східний Китай [1, 2].

Україна: Карпатський регіон [1-3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Бореомонтанний вид. 

Трапляється у природних листяних 

та мішаних лісах і пралісах нижнього 

та верхнього лісових поясів. Розви-

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1936; 2. Редкие насекомые, 

1982; 3. Мателешко, 2009б.

Текст: О. Мателешко

Фото: О. Мателешко
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Сучасний стан. Рідкісний і локаль-

но поширений стенотопний вид, 

трапляється лише поодиноко. Еко-

логічно вразливий унаслідок виба-

гливості до середовища існування. 

Перебуває під охороною в Україні та 

сусідніх європейських країнах.

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів і фрагментація по-

пуляцій виду внаслідок скорочення 

площ і порушення вікової структури 

старих листяних лісів, видалення із 

них дуплистих дерев у результаті са-

нітарних рубок.

Рекомендовані заходи охорони. 
Обмеження антропічного впливу на 

біотопи виду. Охорона та збережен-

ня старих дуплистих дерев, в тому 

числі в урболандшафтах (садах, пар-

ках і т.п.). Створення природно-запо-

відних об’єктів у місцях виявлення 

популяцій виду.

Жук-самітник 

Osmoderma  barnabita 
(Motschulsky, 1845)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Пластинчастовусі – Scarabaeidae

яєць в дупла старих дерев дуба, бука, 

граба, верби, липи, плодових дерев 

тощо. В таких умовах живуть разом 

по декілька, іноді десятки личинок, які 

живляться гнилою деревиною. Розви-

ток личинки триває 2 і більше років, 

дорослі личинки сягають розмірів 

90-100 мм. Жуки активні здебільшого 

ввечері та вночі, живляться деревним 

соком, іноді трапляються на квітах. 

Літають погано, не здатні до далеких 

міграцій. Жуки мають сильний специ-

фічний запах, який довго зберігається 

навіть у мертвої комахи [1-9].

Охоронний статус: IUCN: NT; ЧКУ: 

Вразливий; ЧКК: EN

Поширення. Східна і Середня Євро-

па на захід до Австрії, Німеччини, і 

на пн. до Фінляндії, Європейська час-

тина Росії [6-8].

Україна: Північ Лісостепової зони, 

Карпатський регіон [3, 8].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється здебіль-

шого на низовині та у передгір’ях, 

найчастіше у річкових долинах. Зу-

стрічається з кінця травня до серпня 

у старих, зокрема заплавних, листя-

них лісах і парках. Облігатний сапрок-

силобіонт, самки відкладають до 30 

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1936; 2. Редкие насекомые, 

1982; 3. ЧКУ, 1994; 4. Різун, Коновало-

ва, Яницький, 2000; 5. Хлус і ін., 2002; 

6. Polska czerwona księga zwierząt, 

2004; 7. Ranius et al., 2005; 8. ЧКУ, 2009; 

9. Мателешко, 2009б.

Текст: В. Рошко, О. Мателешко

Фото: L. Borowiec
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Сучасний стан. Загалом рідкісний і 

нечисельний вид, трапляється пооди-

ноко.

Фактори загрози. Руйнування біото-

пів і фрагментація популяцій виду вна-

слідок скорочення площ старих при-

родних листяних лісів, порушення ві-

кової структури деревостанів, сані-

тарних рубок і видалення мертвої де-

ревини з лісу.

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження антропічного впливу на 

біотопи виду. Охорона і збереження 

старих ветеранних дерев. У місцях 

виявлення популяції виду виділення 

захисних лісових ділянок з режимом 

обмеженого лісокористування.

сапроксилобіонт, личинки розвива-

ються протягом 2 років у порохнявій 

деревині і дуплах стовбурів мерт-

вих дерев дуба, каштана кінського, 

а зрідка і інших листяних порід (бук, 

верба, вільха). Із лялечки, знайденої 

6.06.2004 р. у порохні дубового пня 

через два дні вийшов дорослий жук 

[2]. Жуки активні у жаркі години доби 

і під вечір, зустрічаються на стовбу-

рах і пнях старих дерев, а також на 

квітах, зокрема з родини зонтичних 

(Umbelliferae) [1-3].

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення.  Лісові та гірські райони 

Європи від Великої Британії до Кав-

казу, Туреччина [1, 3].

Україна: Лісова і лісостепова зони, 

Карпати.

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється напри-

кінці весни і влітку від низовини до 

гірського поясу букових лісів. При-

урочений до старих, збережених ши-

роколистяних (особливо дубових) лі-

сів, а також старих парків. Облігатний 

Восковик мінливий 

Gnorimus  variabilis                              
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Пластинчастовусі – Scarabaeidae

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1936; 2. Мателешко, 2009б; 

3. Nieto, Alexander, 2010.

Текст: В. Рошко, О. Мателешко

Фото: О. Мателешко
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Фактори загрози. Руйнування біото-

пів виду внаслідок скорочення площ 

старих природних листяних лісів, 

порушення вікової структури дере-

востанів, санітарних рубок. Фраг-

ментація популяцій виду.

Рекомендовані заходи охорони. 

Обмеження антропічного впливу на 

біотопи виду. У місцях виявлення 

популяції виду виділення захисних 

лісових ділянок з режимом обмеже-

ного лісокористування.

лобіонт, личинки розвиваються про-

тягом 2-4 років у порохнявій деревині 

в дуплах і стовбурах мертвих дерев 

дуба, а зрідка також тополі, ясеня, 

фруктових дерев. Жуки зустрічаються 

на стовбурах дерев, рідше – на квітах 

чагарників та дерев, зокрема липи; 

живляться здебільшого деревним со-

ком [1-4].

Сучасний стан. Загалом досить рідкіс-

ний і нечисельний вид, трапляється 

поодиноко.

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Середня і Південна Євро-

па, Сибір, Монголія, Далекий Схід, Пів-

нічна Корея, Мала Азія, Кавказ [1, 2].

Україна: Лісова і лісостепова зони [2].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється від низо-

вини до гірського поясу букових лісів. 

Літ імаго відбувається з червня до 

серпня, зрідка до осені. Приурочений 

до старих, світлих широколистяних 

(особливо дубових) і мішаних лісів, а 

також парків. Облігатний сапрокси-

Бронзівка велика 

Cetonischema  aeruginosa 
(Drury, 1770)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Пластинчастовусі – Scarabaeidae

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1936; 2. Рідкісні види тварин, 

2006; 3. Nieto, Alexander, 2010; 4. О. Ма-

телешко (неопубл. дані).

Текст: В. Рошко, О. Мателешко

Фото: О. Мателешко
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два роки. Імаго літають з травня до се-

редини серпня.

Сучасний стан. В Українських Карпа-

тах рідкісний вид, відомий лише за 

двома знахідками в околицях м. Сва-

лява і смт Великий Березний в серед-

ині  ХХ століття.

Фактори загрози. Вирубування лісів 

і руйнування місць проживання виду, 

зокрема, вербових чагарників.

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Європа, Кавказ, Сибір, 

Середня Азія [4].

Україна: По всій території; у Карпа-

тах: Полонинський та Вулканічний 

хребет.

Середовище існування та особли-

вості біології. В Українських Карпа-

тах трапляється в лісових масивах на 

добре освітлених сонцем схилах до 

висоти 700 м. Личинка розвивається 

в деревині верби; розвиток триває 

Златка веселкова 
вербова 

Lamprodila  decipiens                                
(Gebler, 1847)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Златки – Buprestidae

Джерела інформації: 

1. Nowicki, 1873; 2. Яницкий, 1996; 

3. Яницький, 2003; 4. Bilý et al., 2006.

Текст: О. Мателешко, Т. Яницький

Фото: М. Волкович

Рекомендовані заходи охорони. У міс-

цях виявлення виду виділення осо-

бливих захисних лісових ділянок з ре-

жимом обмеженого лісокористуван-

ня.
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Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок ско-

рочення площ старих букових лісів, 

порушення вікової структури дере-

востанів, санітарних рубок.

Рекомендовані заходи охорони. 

Обмеження впливу лісогосподарсь-

ких заходів на біотопи виду. У місцях 

виявлення популяцій виду виділен-

ня захисних лісових ділянок з режи-

мом обмеженого лісокористування.

мертвими. Спарювання відбувається 

на листі буків та на стовбурах дерев. 

Самки відкладають яйця в тверду де-

ревину відмираючих буків, зрідка ін-

ших листяних порід. Личинки розви-

ваються у деревині протягом кількох 

років, залежно від її стану [1-4].

Сучасний стан. Загалом рідкісний 

вид, трапляються поодинокі особини. 

На Закарпатті місцями (зокрема, на 

вирубках) трапляється частіше – до 

3-5 особин на одному стовбурі бука.

Охоронний статус: ЧКК: NT

Поширення. Середня і Південна Єв-

ропа, Мала Азія [2].

Україна: Карпатський регіон [2-4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється з травня 

по вересень у передгір’ях та гірсько-

му поясі букових лісів. Жуки активні 

у найжаркіші години доби, швидко 

літають, сідають на стовбури, дереви-

ну, гілки, листя дерев. У випадку не-

безпеки жуки відразу відлітають або 

падають у підстилку, прикидаючись 

Діцерка букова 

Dicerca  berolinensis                            
(Herbst, 1779)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Златки – Buprestidae

Джерела інформації: 
1. Roubal, 1936; 2. Редкие насекомые, 

1982; 3. Мателешко, 2009б; 4. Т. Яниць-

кий (неопубл. дані).

Текст: О. Мателешко, Т. Яницький

Фото: О. Мателешко
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Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок ско-

рочення площ старих природних лі-

сів, видалення з них мертвої дереви-

ни, порушення вікової структури де-

ревостанів, санітарних рубок. Фраг-

ментація та ізоляція популяцій виду.

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження антропогенного впливу на 

біотопи виду. У місцях виявлення по-

пуляцій виду виділення захисних лі-

сових ділянок з режимом обмежено-

го лісокористування. Охороняється в 

складі лісових біоценозів заповідни-

ків і національних парків регіону.

розвиток може відбуватися також на 

дубі (Quercus), сосні (Pinus), тополі 

(Populus), ялині (Picea). Жуки літають у 

червні – серпні, в місцях, де є багато 

мертвої деревини і старих пошкодже-

них дерев – на вітровалах, вирубках, 

складах деревини тощо.

Сучасний стан. В Українських Карпа-

тах до середини ХХ століття був до-

сить масовим, в останні десятиліття 

чисельність виду різко знизилася. Іс-

нування виду входить у протиріччя з 

господарською діяльністю людини.

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Середня і Південна Єв-

ропа, Північна Африка [18].

Україна: Карпатський регіон: Перед-

карпаття, Бескиди, Ґорґани, Марма-

рош, Свидівець, Полонинський хре-

бет, Закарпатська низовина [1-19].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється в старих 

мішаних лісах за участі ялиці білої до 

висоти 850 м. Личинки розвивають-

ся у деревині стовбурів відмираю-

чих і мертвих дерев ялиці протягом 

3-5 років. За даними Я. Роубала [1], 

Евритирея 
австрійська 

Eurythyrea  austriaca                           
(Linnaeus, 1767)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Златки – Buprestidae

Джерела інформації: 

1. Łomnicki, 1867; 2. Łomnicki, 1868; 

3. Nowicki, 1873; 4. Vávra, 1928; 5. Roubal, 

1936; 6. Kaszab, 1940; 7. Рихтер, 1952; 

8. Загайкевич, 1954; 9. Загайкевич, 1955; 

10. Загайкевич, 1956; 11. Загайкевич, 

1958; 12. Загайкевич, 1978; 13. За-

гайкевич, 1987; 14. Яницкий, 1996; 

15. Яницький, 1997; 16. Яницький, 

2003; 17. Рідкісні види тварин Львів-

ської області, 2006; 18. Bilý et al., 2006; 

19. Мателешко, 2009б.

Текст: О. Мателешко, Т. Яницький

Фото: О. Мателешко
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стві; вирубування кормових рослин 

личинок в природних біотопах.

Рекомендовані заходи охорони. 

У місцях виявлення виду в природ-

них біотопах виділення особливих 

захисних ділянок.

вивається в деревині протягом 1-2 ро-

ків. Заляльковування відбувається на-

прикінці літа, зимують дорослі жуки 

під корою дерев. Імаго літають протя-

гом травня і червня [1-6].

Сучасний стан. В Українських Карпа-

тах рідкісний вид, виявлений лише в 

кількох локалітетах в околицях м. Уж-

города і Мукачева.

Фактори загрози. Використання от-

рутохімікатів в сільському господар-

Охоронний статус: ЧКK: NT

Поширення. Середня та Південна Єв-

ропа [6].

Україна: Захід України, Крим; у Карпа-

тах: Вулканічний хребет, Закарпатська 

низовина.

Середовище існування та особли-

вості біології.  В Українських Карпатах 

трапляється у плодових садах, а також 

на добре освітлених сонцем схилах до 

висоти 500 м. Самка відкладає яйця 

під кору стовбурів або товстих гілок 

вишні, черешні, сливи. Личинка роз-

Антаксія плодова 

Anthaxia  candens                                  
(Panzer, 1792)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Златки – Buprestidae

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1936; 2. Kaszab, 1940; 

3. Яницький, 1996; 4. Яницький, 2003; 

5. Bilý et al., 2006; 6. О. Мателешко 

(неопубл. данi). 

Текст: О. Мателешко, Т. Яницький

Фото: О. Мателешко
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Рекомендовані заходи охорони. Вид 

охороняється у складі КБЗ, національ-

ного природного парку «Гуцульщи-

на», КНПП.

ка розвивається в деревині ялиці, 

ялини, модрини, сосни, ялівцю; роз-

виток триває від одного до двох років. 

Імаго літають з травня по липень, ви-

явлені на квітах жовтецевих та склад-

ноцвітих.

Сучасний стан. В Українських Кар-

патах за останні 10 років виявлений 

лише на природоохоронних терито-

ріях.

Фактори загрози. Вирубування хвой-

них лісів.

Охоронний статус: ЧКK: NT

Поширення. Гірські території Серед-

ньої та Південної Європи [9].

Україна: Мале Полісся, Крим; у Кар-

патах: Передкарпаття, Ґорґани, По-

кутсько-Буковинські Карпати, Чор-

ногора, Мармарош [1-10].

Середовище існування та особли-

вості біології. В Українських Карпа-

тах трапляється в ялинових та яли-

цевих лісах до висоти 1200 м. Личин-

Антаксія ялицева 

Anthaxia  helvetica                                         
Stierlin, 1868

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Златки – Buprestidae

Джерела інформації: 

1. Рихтер, 1944; 2. Рихтер, 1948; 3. Рих-

тер, 1949; 4. Лазорко, 1963; 5. Рихтер, 

Алексеев, 1965; 6. Загайкевич, 1978; 

7. Загайкевич, 1987; 8. Яницкий, 1996; 

9. Bilý et al., 2006; 10. Яницький, 2007.

Текст: Т. Яницький, О. Мателешко

Фото: L. Borowiec
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а готові до виходу жуки перезимову-

ють і з’являються навесні. Літ жуків 

триває до осені. Вони активні вве-

чері і вночі, а вдень ховаються під 

корою та в щілинах кори дерев [2, 3].

Сучасний стан. Дуже рідкісний вид 

первинних лісів, відомий за неба-

гатьма, здебільшого давніми знахід-

ками [2, 3]. Останнім часом відміче-

ний на території Ужанського НПП [4].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок ско-

рочення площ і порушення вікової 

структури старих природних лісів і 

пралісів, санітарних рубок. Фрагмен-

тація та зростаюча ізоляція популя-

цій виду.

Рекомендовані заходи охорони. По-

силення заходів щодо охорони гір-

ських лісів і пралісів Карпат. Припи-

нення лісогосподарських заходів і 

створення заказників у місцях вияв-

лення виду.

знали лісогосподарського втручання 

людини. Сапроксилобіонт, личинки 

живуть під корою і в гнилій деревині 

шпилькових (ялиця, ялина, сосна), а 

зрідка також широколистяних (дуб) 

порід. Заселяють старі відмираючі 

або мертві стовбури та пеньки дерев 

[1-4]. Личинки – облігатні хижаки, 

живляться різноманітними ксилофіль-

ними личинками, в тому числі і сво-

го виду (канібалізм). Розвиток триває 

щонайменше 3 роки [2, 3]. Залялько-

вування відбувається наприкінці літа, 

Охоронний статус: ЧКК: EN

Поширення. Середня і Південна Єв-

ропа (крім Іберійського п-ова), Кав-

каз, Західний Сибір; у Німеччині та Да-

нії вид вважається вимерлим [3].

Україна: Закарпаття, Карпати, Доне-

цька обл. [1, 2, 4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Типово лісовий вид 

[1, 2]. Трапляється від низовини до 

верхнього лісового поясу в пралісах, 

природних шпилькових і мішаних 

лісах зокрема, на ділянках, що не за-

Ковалик лускатий 

Lacon  lepidopterus                                 
(Panzer, 1801)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Ковалики – Elateridae

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1936; 2. Долин, 1982; 3. Pol-

ska czerwona księga zwierząt, 2004; 

4. Мателешко, 2010.

Текст: О. Мателешко

Фото: О. Мателешко
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ХХ століття часто реєструвались зи-

муючі особини в м. Ужгород [1]; тепер 

лише зрідка трапляються поодинокі 

особини [3].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок ско-

рочення площ старих, природних 

дубових лісів, санітарних рубок, ви-

далення мертвої деревини із лісів і 

порушення вікової структури дерево-

станів.

Рекомендовані заходи охорони. По-

силення заходів щодо охорони дібров 

Закарпаття. Обмеження лісогоспо-

дарських заходів та створення заказ-

ників у місцях виявлення виду.

Ковалик дібровний 

Lacon  querceus                                           
(Herbst, 1784)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Ковалики – Elateridae

вночі, часто сідають на кору дерев [1]. 

Вдень жуки ховаються здебільшого під 

корою дерев. Літ жуків триває до лип-

ня. Сапроксилобіонт, личинки живуть 

під корою і в гнилій деревині дуба, 

зрідка й інших широколистяних порід 

дерев, наприклад, в’яза [1]. Віддають 

перевагу старим відмираючим або 

мертвим стовбурам та пенькам дерев.

Сучасний стан. Вид рідкісний по 

всьому ареалу [2]. У першій половині 

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Європа (від Піренеїв до 

Росії і від Італії до Південної Сканди-

навії), Сибір [1, 2].

Україна: Закарпаття [1-3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Типово лісовий вид 

[1, 2]. Трапляється в старих дубових 

лісах Закарпатської низовини та пів-

денно-західних передгір’їв. Готові до 

виходу жуки перезимовують і з’явля-

ються на весні. Активні ввечері і 

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1936; 2. Долин, 1982; 3. Мате-

лешко, 2009б.

Текст: О. Мателешко

Фото: О. Мателешко
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Сучасний стан. Дуже рідкісний ви-
мираючий вид, релікт первинних 
широколистяних лісів [2]. Екологічно 
вразливий унаслідок вибагливості 
до середовища існування. Перебу-
ває під охороною у всіх європейсь-
ких країнах, на території яких відо-
мий. Останнім часом відмічений в 
Ужгородському і Перечинському ра-
йонах Закарпатської області [3].

Фактори загрози. Руйнування при-
родних біотопів виду внаслідок ско-
рочення площ старих природних 
листяних лісів і пралісів, порушен-
ня вікової структури деревостанів, 
санітарних рубок. Фрагментація та 
зростаюча ізоляція популяцій виду, 
зокрема, через низьку здатність до 
розселення.

Рекомендовані заходи охорони. Ви-
ділення та збереження ділянок зі ста-
рими та мертвими деревами у лісах. 
Охорона старих дуплистих дерев. 
Обмеження лісогосподарських за-
ходів та створення природно-запо-
відних об’єктів у місцях виявлення 
популяцій виду. 

дуплах старих листяних дерев, най-
частіше дуба і бука. Розвиток личинок 
проходить у спорохнявілих стінках 
дупла, а також у вологому коричнево-
чорному шарі порохна, утвореному 

внаслідок природного руйнування 

серцевини дерева грибами, на дні 

дупла. Заляльковування відбувається 

у серпні – вересні, молоді жуки пере-

зимовують у лялечкових комірках в 

стінках або на дні дупла. Дорослі жуки 

з’являються навесні і ведуть прихо-

ваний спосіб життя в дуплах, активні 

вночі [2].

Охоронний статус: IUCN: VU; BernC: II; 
ЄЧС: E; ЧКК: CR

Поширення. Європа крім найпівден-
ніших і найпівнічніших районів: Ве-
ликобританія, Австрія, Естонія, Іспа-
нія, Німеччина, Румунія, Словаччина, 
Угорщина, Франція, Чехія. У Данії та 
Польщі вважається вимерлим [2, 3].
Україна: Закарпаття [3].

Середовище існування та особли-
вості біології. Трапляється в старих 
теплих листяних лісах передгір’їв і 
поясу букових лісів, що зазнали мі-
німального антропогенного впливу 

[1, 2]. Вид є облігатним сапроксило-

біонтом, розвивається у приземних 

Ковалик фіолетовий 

Limoniscus  violaceus                                 
(P.  W.  Müller, 1821)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Ковалики – Elateridae

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1936; 2. Polska czerwona 

księga zwierząt, 2004; 3. Мателешко, 

2011. 

Текст: О. Мателешко

Фото: О. Мателешко
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Охоронний статус: IUCN: EN; ЧКК: CR

Поширення. Середня і Південна Єв-
ропа (Франція, Швейцарія, Італія, Ав-
стрія, Чехія, Словаччина, Сербія, Бос-
нія і Герцеговина, Хорватія, Чорного-
рія, Угорщина, Румунія, Україна) [3].
Україна: Закарпаття, південь лісо-
степової зони (Кіровоградська об-
ласть) [1-3, 5].

Середовище існування та особли-
вості біології. Трапляється навесні 
у старих листяних лісах південно-за-
хідних передгір’їв Карпат, особливо 
у їх затінених ділянках із товстомір-
ними деревами [1-3]. Облігатний са-

проксилобіонт, личинка розвиваєть-

ся у мертвих лежачих стовбурах ста-

рих листяних дерев, найчастіше дуба 

(Quercus) і бука (Fagus), а також черешні 

(Prunus), граба (Carpinus), каштана їстів-

ного (Castanea) тощо. Віддає перевагу 

деревині, зараженій бурими і черво-

ними гнилями. Личинки – хижаки, жив-

ляться здебільшого личинками рогача 

Aesalus scarabaeoides, а зрідка і інших 

твердокрилих. Заляльковування відбу-

вається восени, дорослі жуки залиша-

ються в лялечкових комірках у мертвій 

деревині протягом зимових місяців.

Сучасний стан. Вид дуже рідкісний у 
всьому ареалі. Екологічно вразливий 
унаслідок вибагливості до середови-
ща існування. Перебуває під загрозою 
зникнення в Україні та сусідніх євро-
пейських країнах (Угорщина, Словач-
чина). У регіоні відомий з м. Ужгорода 
і Мукачева за давніми знахідками пер-
шої половини ХХ століття [1]. Останнім 
часом зареєстровано одну особину 
виду у південно-західних передгір’ях 
(околиці м. Ужгород, 21.08.2009 р.) [5].

Фактори загрози. Скорочення площ 
старих природних листяних лісів і 
пралісів, санітарні рубки, видалення 
мертвої деревини із лісів і порушен-
ня їх вікової структури. Скорочення 
популяцій сапроксилобіонтних видів 
комах, личинками яких живляться ли-
чинки ковалика.

Рекомендовані заходи охорони. Ви-
ділення та збереження ділянок із ста-
рими та мертвими деревами у лісах. 
Обмеження лісогосподарських захо-
дів та створення заказників у місцях 
виявлення виду.

Ковалик 
чотирикрапковий 

Ampedus  quadrisignatus                      
(Gyllenhal, 1817)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Ковалики – Elateridae

Джерела інформації: 
1. Roubal, 1936; 2. Долин, 1988; 3. INCN, 
2010; 4. Nieto, Alexander, 2010; 5. Ма-

телешко, 2011.

Текст: О. Мателешко

Фото: О. Мателешко

КОМАХИ
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Охоронний статус: ЧКК: EN

Поширення. Середня і Південна Єв-

ропа від Середземноморя до півден-

ної Швеції, на схід до південно-захід-

ної Росії, Кавказ [1-3].

Україна: Лісова і лісостепова зони, За-

карпаття [2, 4, 5].

Середовище існування та особливос-

ті біології. Трапляється у червні-липні 

в старих листяних лісах передгір’я [1]. 

Заселяє дупла і гниючу деревину ста-

рих дерев тополі, дуба, бука, верби, 

явора, у яких розвиваються личинки 

виду, які спочатку поїдають екскре-

менти личинок пластинчатовусих жу-

ків (бронзівок, жуків-самітників), а з ча-

сом полюють і на самих личинок. Три-

валість розвитку личинок складає 4-6 

років. Заляльковування відбувається у 

травні-червні. Дорослі комахи активні 

вночі, а вдень ховаються в дуплах де-

рев. Жуки живуть близько одного мі-

сяця, живляться деревним соком [1-4].

Сучасний стан. Трапляється дуже рід-

ко, що можливо пов’язано з прихо-

ваним способом життя, нетривалим 

періодом льоту вночі та іншими біо-

логічними особливостями [1-4]. Відо-

мий за поодинокими знахідками із 

Ужгородського і Перечинського р-нів 

[5].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок змен-

шення площ і порушення вікової 

структури природних листяних лісів, 

видалення із них дуплистих дерев у 

результаті санітарних рубок. Скоро-

чення популяцій сапроксилобіонт-

них видів комах, з якими трофічно 

пов’язані личинки ковалика.

Рекомендовані заходи охорони. 

Обмеження лісогосподарських захо-

дів у місцях виявлення виду. Охоро-

на та збереження старих дуплистих 

дерев, в тому числі в урболандшаф-

тах. 

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1936; 2. Долин, 1988; 3. Pols-

ka czerwona księga zwierząt, 2004; 

4. Рідкісні види тварин Львівської об-

ласті, 2006; 5. Мателешко, 2009б.

Текст: О. Мателешко

Фото: О. Мателешко

Ковалик іржаво-
бурий 

Elater  ferrugineus                                      
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Ковалики – Elateridae

КОМАХИ
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приурочений до старих широколис-

тяних лісів. В останні роки виявлений 

у південно-західних передгір’ях в ме-

жах Ужгородського району [3].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок ско-

рочення площ природних листяних 

лісів, вирубування старих ослаблених 

і мертвих дерев, санітарних рубок, ви-

далення мертвої деревини із лісів [2-4].

Рекомендовані заходи охорони. До-

кладне дослідження біологічних осо-

бливостей виду. Обмеження лісогос-

подарської діяльності і створення ен-

томологічних заказників у місцях ви-

явлення виду.

не з’ясовані. Облігатний сапроксилобі-

онт, заселяє дупла і гниючу деревину 

старих стовбурів і гілок граба, в’яза, 

липи, тополі, верби, клена, дуба тощо. 

Там же розвиваються і личинки виду. 

В умовах Українських Карпат відміче-

ний у порохнявій деревині і дуплах 

бука та тополі. Дорослі комахи активні 

теплими вечорами, а вдень ховаються 

під відстаючою корою та в її щілинах, в 

дуплах дерев тощо [1-3].

Сучасний стан. Дуже рідкісний і ло-

кально поширений, вимираючий вид, 

Охоронний статус: ЧКК: EN

Поширення. Середня (Австрія, Че-

хія, Словаччина, Польща, Угорщина, 

Румунія, Молдавія, Боснія і Герцего-

вина) і Західна (Франція, Бельгія, Го-

ландія, Швейцарія, Німеччина) Євро-

па [1, 2].

Україна: Закарпаття [3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється у травні-

липні в теплих, світлих, старих листя-

них лісах передгір’їв і річкових долин, 

а зрідка також у старих парках. Біо-

логічні особливості виду остаточно 

Церофітум 
елатероїдес 

Cerophytum  elateroides                     
(Latreille, 1804)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Церофітіди – Cerophytidae

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1936; 2. Polska czerwona ksi-

ega zwierzat, 2004; 3. Мателешко, 2008а; 

4. Nieto, Alexander, 2010.

Текст: O. Мателешко 

Фото: L. Borowiec

КОМАХИ
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Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок ско-

рочення площ і порушення вікової 

структури природних лісів за участі 

ялиці, вирубування старих ослабле-

них і мертвих дерев, санітарних ру-

бок. Фрагментація та ізоляція попу-

ляцій виду через низьку здатність до 

розселення.

Рекомендовані заходи охорони. 
Посилення заходів щодо охорони 

ялицевих лісів Українських Карпат. 

Обмеження лісогосподарських захо-

дів у місцях виявлення виду. Охоро-

няється у складі природних угрупо-

вань УНПП.

трутових грибів, наприклад, Fomitopsis 

pinicola, а також під відсталою корою 

неподалік трутовиків, часто разом 

із представниками Gyrophaena  spp., 

Pteryngium crenatum F., Cis spp., Diaperis 

boleti L. При небезпеці жуки падають у 

підстилку [1, 2].

Сучасний стан. Трапляється зрідка і 

надто локально; лише на ділянках 

пралісів, що не зазнали антропічного 

впливу, чисельність виду може дося-

гати 2-3 особин на одне дерево [2].

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Північ та гори Середньої 

і Південної Європи [1, 2].

Україна: Полісся, Поділля, Карпат-

ський регіон [2].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється з березня 

по жовтень в старих шпилькових і 

мішаних (здебільшого за участі ялиці 

білої) лісах. Живе на деревних гри-

бах і під корою дерев ялиці і ялини, а 

зрідка й інших порід [1]. Личинки роз-

виваються у гнилій деревині. Жуки 

найчастіше тримаються на гіменофорі 

Щитовидка велика 

Peltis  grossa                                                     
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Щитовидки – Trogossitidae

Джерела інформації: 
1. Roubal, 1936; 2. Мателешко, 2008в; 

3. Nieto, Alexander, 2010.

Текст: О. Мателешко

Фото: О. Мателешко

КОМАХИ
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Сучасний стан. Здебільшого трапля-

ється зрідка і поодиноко, проте місця-

ми у південно-західних передгір’ях не 

рідкісний [1, 4].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок ско-

рочення площ і порушення вікової 

структури природних лісів, вирубу-

вання старих, хворих і мертвих дерев, 

санітарних рубок.

Рекомендовані заходи охорони. По-

силення заходів щодо охорони лісів 

регіону. Обмеження лісогосподарських 

заходів у місцях виявлення виду. 

листяних (дуб, бук, верба, тополя, ясен, 

береза тощо), рідше хвойних (ялиця,

ялина, сосна) дерев. Імаго і личинки 

перезимовують під корою дерев, жуки 

активні навесні – початку літа. Після 

спарювання у першій половині весни 

самки відкладають яйця під кору дерев. 

Розвиток личинки триває щонаймен-

ше 2 роки, заляльковування відбува-

ється у другій половині літа в ґрунті. 

Жуки і личинки живляться гниючим 

лубом, але іноді наводяться як хижаки 

[1-4].

Охоронний статус: IUCN: NT; BernC: 

II; ЄЧС: Е; ЧКУ: Вразливий; ЧКК: NT

Поширення. Середня і Північна Єв-

ропа [1].

Україна: Карпати, лісова і лісостепо-

ва зони [2, 3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Облігатний сапрок-

силобіонт, трапляється у листяних і 

мішаних лісах від низовини до верх-

нього лісового поясу. Живе під корою 

пнів, лежачих і відмерлих стовбурів 

Плоскотілка червона 

Cucujus  cinnaberinus                        
(Scopoli, 1763)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Плоскотілки – Cucujidae

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1936; 2. Рідкісні види тварин 

Львівської області, 2006; 3. ЧКУ, 2009; 

4. Мателешко, 2009в.

Текст: О. Мателешко

Фото: О. Мателешко

КОМАХИ
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лошених ЮНЕСКО надбанням при-

роди (букові праліси Карпат на тери-

торії України та Словаччини).

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок ско-

рочення площ і порушення вікової 

структури природних букових лісів 

і пралісів, вирубування старих, хво-

рих і мертвих дерев, санітарних ру-

бок.

Рекомендовані заходи охорони. По-

силення заходів щодо охорони бу-

кових лісів регіону. Обмеження лі-

согосподарської діяльності у місцях 

виявлення виду. Охороняється у 

складі природних угруповань КБЗ і 

КНПП.

ків, лежачих і відмерлих стовбурів де-

рев бука. Облігатний міцетофаг, жуки і 

личинки живляться плодовими тілами 

грибів із роду глив (Pleurotus ostreatus, 

P. pulmonarius) [2]. Заляльковування 

відбувається в ґрунті. Імаго і личин-

ки перезимовують під корою дерев, 

жуки активні у травні-червні [1, 3].

Сучасний стан. Дуже рідкісний і ло-

кально поширений вид, релікт пер-

винних букових лісів [1-3]. Зустрічаєть-

ся на територіях ПЗФ, і, зокрема, ого-

Охоронний статус: IUCN: DD; ЧКК: VU

Поширення. Східні Карпати: Польща, 

Словаччина, Угорщина, Румунія, Укра-

їна [4].

Україна: Карпати (Красна, Свидовець, 

Чорногора, Вулканічний хр.) [2].

Середовище існування та особли-

вості біології. Облігатний сапрок-

силобіонт, трапляється у добре збе-

режених природних букових лісах і 

пралісах від передгір’їв до верхнього 

лісового поясу. Живе під корою пень-

Тріплакс карпатський 

Triplax  carpathica                                           
Reitter, 1890

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Грибовики – Erotylidae

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1936; 2. Мателешко, 2009б; 

3. Nieto, Alexander, 2010; 4. INCN, 2010.

Текст:  О. Мателешко 

Фото: О. Мателешко
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В умовах Закарпаття відмічена денна 

активність виду [3].

Сучасний стан. Вимираючий, повсюд-

но рідкісний і дуже локально пошире-

ний вид. Лише в сприятливих умовах 

в окремих локалітетах чисельність 

може досягати кількох десятків осо-

бин [3].

Фактори загрози. Скорочення при-

датних для існування виду біотопів 

через посилений антропогенний 

вплив на природні лісові біоценози. 

Фрагментація та зростаюча ізоляція 

популяцій виду, зокрема, через низь-

ку здатність до розселення.

Рекомендовані заходи охорони. Збе-

реження природних лісових екосис-

тем в місцях існування виду; у випадку 

виявлення популяцій виду надання 

території природоохоронного стату-

су. Охороняється в складі лісових 

угруповань УНПП.

потоків. Сапроксилобіонт, личинки 

розвиваються у сильно зволоженій 

гниючій деревині ялиці і ялини (а 

зрідка і інших порід) в потоках або 

на їхніх берегах. Повний цикл розви-

тку триває щонайменше 2 роки. За-

ляльковування відбувається восени. 

Жуки попадаються поблизу місць ви-

плоду на берегах, уламках деревини, 

дерев’яних частинах мостів, гідротех-

нічних споруд тощо. Активні в сутін-

ках, вдень ховаються в щілинах де-

ревини, під мохом і в підстилці [1, 2]. 

Охоронний статус: ЧКК: CR

Поширення. Від Північної і Середньої 

Європи до Кореї і Японії. На заході 

ареалу досягає Фінляндії, Німеччини, 

на південь до Австрії, Чехії, Словаччи-

ни. Більшість даних про знахідки виду 

в цих країнах відносяться до XIX – по-

чатку XX століття [2].

Україна: Карпати, Поділля [1, 3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється у травні-

червні в долинах швидких гірських 

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1936; 2. Polska czerwona 

księga zwierząt, 2004; 3. Мателешко, 

2009а.

Текст: О. Мателешко 

Фото: О. Мателешко

Вузьконадкрил 
гладкий 

Ditylus  laevis                                                    
(Fabricius, 1787)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Вузьконадкрилки – Oedemeridae

КОМАХИ
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Фактори загрози. Скорочення при-

датних для існування виду біотопів 

та ізоляція його популяцій внаслі-

док фрагментації, зменшення площ 

і порушення вікової структури при-

родних лісів, вирубування старих, 

хворих і мертвих дерев, санітарних 

рубок.

Рекомендовані заходи охорони. 

Збереження природних лісових еко-

систем в придатних для існування 

виду місцях; у випадку виявлення 

його популяцій надання території 

природоохоронного статусу. Охоро-

няється в складі природних угрупо-

вань КБЗ і УНПП. 

корою сосни, ялиці, ялини, берези, а 

також на трутовиках. Личинки розви-

ваються під корою і в гнилій дереви-

ні, живляться органічними рештками, 

міцеліями грибів, а також дрібними 

безхребетними. Цикл розвитку стано-

вить два роки [2].

Сучасний стан. Вимираючий пралісо-

вий вид, відомий в Карпатах за пооди-

нокими давніми знахідками [1]. Остан-

нім часом відмічений в Ужанському 

НПП [3].

Охоронний статус: ЧКК: CR

Поширення. Північна і Середня Євро-

па, Сибір. Поодинокі знахідки відомі із 

Судетів і Східних Карпат (Словаччина, 

Україна, Румунія) [1-3].

Україна: Полісся, Карпати [1, 3, 4].

Середовище існування та особли-

вості біології.  Лісовий вид, пов’язаний 

із первинними добре збереженими лі-

сами. Трапляється в старих шпилько-

вих і мішаних лісах та пралісах нижньо-

го і верхнього гірських лісових поясів. 

Жуки трапляються у тріщинах і під 

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1936; 2. Polska czerwona 

księga zwierząt, 2004; 3. Мателешко, 

2008а; 4. Nieto, Alexander, 2010.

Текст: О. Мателешко 

Фото: О. Мателешко

Борос Шнайдера 

Boros  schneideri                                              
(Panzer, 1795)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Боріди – Boridae

КОМАХИ
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відмічений в Ужгородському районі 

Закарпатської області [2].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок поси-

леного антропогенного, в т. ч. рекреа-

ційного навантаження на прибережні 

біоценози, зменшення їх площ і фраг-

ментаціі, вирубування і випалювання 

дерев по берегах водотоків.

Рекомендовані заходи охорони. До-

тримання норм водоохоронного за-

конодавства у прибережних ділянках. 

Збереження природних екосистем в 

місцях існування виду; у випадку ви-

явлення популяцій виду надання те-

риторії природоохоронного статусу.

Er., Xyleborus Eichh. (зокрема, Xyleborus 

pfeili Ratz.), у ходах котрих і під корою 

поблизу них і живуть. В умовах Закар-

паття знайдений також на буках [1]. 

Жуки попадаються зрідка також у на-

носах і на деревині по берегах річок 

після повеней. В умовах регіону імаго 

відмічені в кінці квітня та в кінці жов-

тня [2].

Сучасний стан. Всюди рідкісний і ло-

кально поширений вид. У першій по-

ловині ХХ століття вказаний для Ра-

хівського району [1]. В останні роки 

Охоронний статус: ЧКК: EN

Поширення. Середня і Південна Єв-

ропа [1, 2].

Україна: Карпати [1, 2].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється у доли-

нах гірських річок і потоків у межах 

висот 100-600 м. Зустрічається у до-

бре збережених зарослих вільхою 

прибережних ділянках водотоків. 

Жуки заселяють вивернуті ослабле-

ні і повільно відмираючі вільхові де-

рева, з яких ферментується сік та які 

заселені короїдами з родів Xyloterus 

Агнат декоративний 

Agnathus  decoratus                                     
Germar, 1818

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Кононотіди – Cononotidae

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1936; 2. Мателешко, 2009а.

Текст:  О. Мателешко

Фото: О. Мателешко

КОМАХИ
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станів внаслідок санітарних рубок і 

видалення старих дерев із лісів; від-

ловлювання для колекцій та з суве-

нірними цілями [3, 4, 6].

Рекомендовані заходи охорони. По-

силення заходів, спрямованих на 

охорону дібров регіону. Обмежен-

ня впливу лісогосподарських за-

ходів на біотопи виду. У місцях ви-

явлення популяцій виду виділення 

захисних лісових ділянок з режимом 

обмеженого лісокористування або 

створення заказників.

в тріщини кори стовбурів і гілок живих 

ослаблених дерев дуба. Личинка жи-

виться деревиною. Розвиток триває 2-5 

років залежно від стану деревини [1].

Сучасний стан. Трапляється зрідка 

і поодиноко. У першій половині ХХ 

століття був звичайним видом у дібро-

вах Закарпатської низовини [1].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок ско-

рочення площ старих дубових лісів, 

порушення вікової структури дерево-

Охоронний статус: IUCN: VU; BernC: II; 

ЄЧС: Е; ЧКУ: Вразливий; ЧКК: EN

Поширення. Середня і Південна Єв-

ропа, Кавказ, Західна Азія, Північна 

Африка [3, 5].

Україна: Полісся, Лісостеп, північ сте-

пової зони, Крим [3, 6].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється в старих 

дібровах і парках на низовині та у пе-

редгір’ях. Жуки зустрічаються у трав-

ні-серпні, активні ввечері, живляться 

соком, що витікає з пошкоджених стов-

бурів дерев [1, 5]. Самка відкладає яйця 

Вусач великий 
дубовий 

Cerambyx  cerdo                                           
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Вусачі – Cerambycidae

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1936; 2. Редкие насекомые, 

1982; 3. ЧКУ, 1994; 4. Різун, Конова-

лова, Яницький, 2000; 5. Polska czerwo-

na księga zwierząt, 2004; 6. ЧКУ, 2009; 

7. Мателешко, 2009в.

Текст: О. Мателешко 

Фото: О. Мателешко

КОМАХИ
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Сучасний стан. Загалом трапляється 

зрідка і поодиноко. Більш звичайний 

на Закарпатті [1, 3].

Фактори загрози. Скорочення площ 

старих, природних букових лісів, ви-

бірка в лісах старих дерев, санітарні 

рубки.

Рекомендовані заходи охорони. По-

силення заходів щодо охорони лісів ре-

гіону. Обмеження лісогосподарських 

заходів у місцях виявлення виду.

Віддає перевагу схилам південної і 

західної експозицій. Імаго літають з 

червня до вересня, активні вдень. У 

сонячну погоду жуки літають, підійма-

ються по стовбурах дерев, парують-

ся; часто зустрічаються на освітлених 

сонцем пеньках, стовбурах повале-

них буків, у яких проходить розвиток 

виду. Личинки розвиваються протя-

гом 2-4 років у деревині ослаблених 

або мертвих дерев бука, іноді кашта-

на, дуба тощо. Жуки живляться соком, 

що витікає із дерев [1-8].

Охоронний статус: IUCN: VU; BernC: 

II; ЄЧС: Е; ЧКУ: Вразливий; ЧКК: VU

Поширення. Середня і Південна Єв-

ропа, Мала Азія, Кавказ, Іран, Північ-

на Африка [3, 6].

Україна: Карпати, Крим, Поділля, а 

також окремі пункти Правобережжя 

[3, 7].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється в старих 

букових і мішаних лісах від перед-

гір’їв до верхнього лісового поясу. 

Вусач альпійський 

Rosalia  alpina                                                 
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Вусачі – Cerambycidae

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1936; 2. Редкие насекомые, 

1982; 3. ЧКУ, 1994; 4. Різун, Коновало-

ва, Яницький, 2000; 5. Хлус і ін., 2002; 

6. Polska czerwona księga zwierząt, 2004; 

7. ЧКУ, 2009; 8. Мателешко, 2009в.

Текст: О. Мателешко 

Фото: О. Мателешко

КОМАХИ
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Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок ско-

рочення площ старих, природних 

листяних лісів, вибірки в лісах старих 

дерев, санітарних рубок.

Рекомендовані заходи охорони. По-

силення заходів щодо охорони лісів 

Буковини. Обмеження лісогосподар-

ської діяльності та створення заказ-

ників у місцях виявлення виду.

ються у травні-серпні, активні вдень. 

У сонячну погоду їх можна побачити 

на пеньках і стовбурах дерев, у яких 

проходить розвиток виду. Генера-

ція дворічна. Самка відкладає яйця в 

кору ослаблених або мертвих дерев 

дуба, бука, клена, в’яза. Личинки роз-

виваються у корі, а пізніше – у дере-

вині. Заляльковування відбувається у 

травні-червні [1-5].

Сучасний стан. Трапляється зрідка і 

поодиноко [1-5].

Охоронний статус: IUCN: VU; ЄЧС: Е; 

ЧКУ: Вразливий; ЧКК: VU

Поширення. Середня і Південно-Схід-

на Європа (Бельгія, Німеччина, Поль-

ща, Чехія, Словаччина, Чорногорія, 

Сербія, Угорщина, Румунія, Молдова) 

[2, 5].

Україна: Одеська та Чернівецька об-

ласті [2, 5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється в старих 

листяних, здебільшого дубових лісах 

передгір’їв Буковини. Жуки зустріча-

Морімус темний 

Morimus  funereus                                    
(Mulsant, 1863)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Вусачі – Cerambycidae

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1936; 2. ЧКУ, 1994; 3 Різун, 

Коновалова, Яницький, 2000; 4. Хлус 

і ін., 2002; 5. ЧКУ, 2009.

Текст: О. Мателешко 

Фото: M. Hoskovec

КОМАХИ
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Фактори загрози. Скорочення при-

датних для існування виду біотопів. 

Посилений антропогенний (рекреа-

ційний) вплив на прибережні зарості 

верби і тополі, зменшення їх площ і 

фрагментація через вирубування і ви-

палювання старих дерев по берегах 

водойм.

Рекомендовані заходи охорони. 

Зменшення антропічного впливу на 

прибережні ділянки водойм. Обме-

ження господарської діяльності у міс-

цях виявлення виду.

[1, 2]. Самка відкладає яйця у тріщини 

кори. Личинка розвивається протя-

гом 2-3 років спочатку в корі, а потім 

у деревині живих ослаблених дерев 

верби і тополі. Заляльковування від-

бувається у травні-червні. Жуки тра-

пляються в жаркі сонячні дні на квітах 

зонтичних, а також на поранених стов-

бурах і гілках верб і тополь, де жив-

ляться витікаючим соком [1, 2, 4].

Сучасний стан. Загалом рідкісний вид, 

трапляється поодинокими особина-

ми, хоча місцями буває звичайний.

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: NT

Поширення. Європа, Західна, Пів-

нічна і Центральна Азія, Північна Аф-

рика [2, 3].

Україна: Вся територія [2, 6].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється у травні-

серпні здебільшого на низовині, у 

передгір’ях та по долинах гірських 

річок. Приурочений до заростей 

верби і тополі на берегах водойм, а 

також у парках, вздовж доріг тощо 

Вусач мускусний 

Aromia  moschata                                                      
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Вусачі – Cerambycidae

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1936; 2. ЧКУ, 1994; 3. Різун, 

Коновалова, Яницький, 2000; 4. Хлус 

і ін, 2002; 5. Рідкісні види тварин 

Львівської області, 2006; 6. ЧКУ, 2009; 

7. О. Мателешко (неопубл. дані).

Текст: О. Мателешко 

Фото: О. Мателешко

КОМАХИ
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Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду [2].

Рекомендовані заходи охорони. 

Обмеження господарської діяльнос-

ті у місцях виявлення виду, моніто-

ринг за станом популяцій.

сів, сади, парки тощо [1, 2, 5]. Жуки 

трапляються на стовбурах і гілках ду-

ба, сливи, персика, груші, верби, а та-

кож на винограді, малині, глоді, квітах 

зонтичних [1]. Личинка розвивається 

протягом двох-трьох років у старих 

ослаблених і мертвих деревах з роди-

ни розоцвітих (абрикоса, груші, пер-

сика) [1].

Сучасний стан. Рідкісний вид. У мину-

лому столітті наведений для м. Ужго-

род [1]. Сучасних знахідок немає.

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: CR

Поширення. Південна і Східна Євро-

па, Кавказ, Близький Схід, північний 

Іран [2, 3].

Україна: Південь лісової, лісостепо-

ва і північ степової зони, південний 

берег Криму [2, 6].

Середовище існування та особли-

вості біології. Вказувався для За-

карпатської низовини та передгір’їв. 

Неморальний вид, населяє теплі уз-

лісся широколистяних і мішаних лі-

Вусач-червонокрил 
Келлера 

Purpuricenus  kaehleri                           
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Вусачі – Cerambycidae

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1936; 2. ЧКУ, 1994; 3. Різун, 

Коновалова, Яницький, 2000; 4. Рід-

кісні види тварин Львівської області, 

2006; 5. ЧКУ, 2009.

Текст: О. Мателешко 

Фото: К. Макаров
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Сучасний стан. Трапляється рідко і 

поодиноко [1-5].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок ско-

рочення площ старих, природних 

листяних лісів, вибірки в лісах старих 

дерев, санітарних рубок.

Рекомендовані заходи охорони. По-

силення заходів щодо охорони яворо-

вих лісів Карпат. Обмеження лісогос-

подарської діяльності та створення 

заказників у місцях виявлення виду.

Охоронний статус:  IUCN: EN; ЧКК: VU

Поширення. Середня і Південна Єв-

ропа від Франції до півдня Європей-

ської частини Росії  [4].

Україна: Карпати, Київська, Харків-

ська, Донецька області [1, 2].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється в старих 

листяних лісах за участі явора від 

передгір’їв до верхнього лісового 

поясу. Облігатний сапроксилобіонт, 

личинки розвиваються під корою 

відмираючих та мертвих стовбурів 

і гілок явора (Acer pseudoplatanus), а 

зрідка також інших листяних дерев 

(ясена (Fraxinus), вільхи (Alnus), бука 

(Fagus), верби (Salix)); заляльковують-

ся у деревині. Віддає перевагу тонким 

і міцним деревам, не переносить за-

тінення. Жуки зустрічаються у черв-

ні-серпні на узліссях і в рідких дере-

востанах. Активні вдень, трапляють-

ся на стовбурах дерев, у яких прохо-

дить розвиток виду. Генерація дворіч-

на [1-4].

Вусач угорський 

Ropalopus  ungaricus                             
Herbst, 1784

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Вусачі – Cerambycidae

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1936; 2. Бартенев, 2004; 3. Ni-

eto, Alexander, 2010; 4. INCN, 2010; 

5. О. Мателешко (неопубл. дані).

Текст:  О. Мателешко

Фото: www.hmyzfoto.cz
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Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок над-

мірної експлуатації гірських лісів.

Рекомендовані заходи охорони. По-

силення охорони лісів регіону. Об-

меження лісогосподарських заходів 

і створення заказників у місцях ви-

явлення виду.

по серпень на лісових галявинах, луках 

і вирубках на квітах і листі кормових 

рослин. Самка відкладає яйця в при-

земній частині старих відмираючих ку-

щів жимолості чорної (Lonicera nigrum). 

Личинка розвивається протягом 2 

років під корою кореневої шийки і в 

коренях [1, 2].

Сучасний стан. Не з’ясований. У ми-

нулому столітті наведений для низки 

пунктів у Закарпатті [1]. Сучасних зна-

хідок немає.

Охоронний статус: ЧКК: CR

Поширення. Ендемік Східних Карпат: 

Словаччина, Польща, Україна, Руму-

нія [1, 2].

Україна: Карпати (Свидовець, Чор-

ногора) [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється здебіль-

шого в старих ялинових і ялиново-

ялицевих лісах в межах висот 700-

1700 м. Жуки зустрічаються з червня 

Вусачик чудовий 

Pseudogaurotina  excellens 
Brancsik, 1874

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Вусачі – Cerambycidae

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1936; 2. Редкие насеко-

мые, 1982.

Текст: О. Мателешко 

Фото: www.hmyzfoto.cz
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Фактори загрози. Не з’ясовані.

Рекомендовані заходи охорони. До-

кладне вивчення способу життя дано-

го підвиду, його циклу розвитку, кор-

мових рослин. Виявлення і ретельна 

охорона місць його розмноження. 

Охороняється у складі високогірних 

природних угруповань КБЗ і КНПП.

високогір’ї, зрідка нижче у гірсько – лі-

сових поясах. Зустрічається на високо-

гірних луках, здебільшого на вершинах 

полонин поблизу скель, кам’янистих 

розсипів, іноді під камінням [1-3]. Зи-

мує імаго. Жуки трапляються пооди-

ноко, серед заростей моху. Трофічні 

зв’язки не досліджені. Протягом року 

розвивається одне покоління.

Сучасний стан. Рідкісний і локально 

поширений вид, трапляється лише 

поодиноко [1-3]. 

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК:  VU

Поширення. Гори Середньої та Пів-

денної Європи (Карпати, Судети). 

В Західних, Східних Карпатах і Су-

детах представлений підвидом Ch. 

carpatica gabrieli  Weise, 1903 [1-2].

Україна: Тільки Карпати: Чорногора 

(г. Говерла, Петрос, Піп-Іван), Свидо-

вець (г. Близниця) [1-3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється влітку у 

Хризоліна карпатська 

Chrysolina  carpatica                          
(Fuss, 1856)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Листоїди – Chrysomelidae

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1937-1941; 2. Бровдій, 1977; 

3. ЧКУ, 2009.

Текст:  В. Бровдій

Фото: L. Borowiec
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Рекомендовані заходи охорони. 

Докладне вивчення біології виду, 

з’ясування причин змін його чисель-

ності. Створення заказників у міс-

цях виявлення виду. Охороняється 

в складі високогірних природних уг-

руповань КБЗ і КНПП.

ми рослинами, здебільшого неподалік 

струмків [1-3]. Моновольтинний, яй-

цеживородячий вид. Серед кормо-

вих рослин жуків і личинок виявлено 

сугайник австрійський (Doronicum 

austriacum Jacq.).

Сучасний стан. Рідкісний і локально 

поширений вид, трапляється лише 

поодиноко [1-3].

Фактори загрози. Не з’ясовані, струк-

тура популяції не вивчена [3].

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК: VU

Поширення. Гори Європи (Альпи, За-

хідні Карпати, Татри, Динарські гори) 

[1-3].

Україна: Тільки південна частина Кар-

пат (Чорногора) [1-3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Зустрічається у гірсь-

ких районах, здебільшого у верхньо-

му лісовому та субальпійському по-

ясах. Імаго трапляються протягом 

червня–серпня на відкритих, освітле-

них ділянках, порослих трав’янисти-

Ореїна плагіата 

Oreina  plagiata                                            
(Suff rian, 1861)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Листоїди – Chrysomelidae

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1937-1941; 2. Бровдій, 1977; 

3. ЧКУ, 2009.

Текст: В. Бровдій 

Фото: L. Borowiec
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Фактори загрози. Не з’ясовані.

Рекомендовані заходи охорони. До-

кладне вивчення особливостей біоло-

гії виду, трофічних зв’язків, з’ясування 

причин змін його чисельності. Ство-

рення заказників у місцях виявлення 

виду. Охороняється в складі високогір-

них природних угруповань КБЗ і КНПП.

ред розріджених чагарничків. Жуків 

у активному стані знайдено в липні 

– серпні. Яйцеживородячий вид, спо-

сіб життя і трофічні зв’язки якого до-

сліджені ще недостатньо. Літературна 

вказівка про живлення дорослих жу-

ків на вільсі зеленій (Alnus viridis D.C.) 

сумнівна і потребує перевірки. Цикл 

розвитку моновольтинний [1-3].

Сучасний стан. Вкрай рідкісний вид, 

трапляється лише поодинокими осо-

бинами.

Охоронний статус: ЧКУ: Зникаючий; 

ЧКК: EN

Поширення. Гори Середньої та Пів-

денної Європи (Піренеї, Альпи, Вогези, 

Судети, Татри, Західні Карпати) [1-3].

Україна: високогір’я Карпат (хр. 

Чорногора: г. Піп-Іван, Брескул, Пе-

трос) [1-3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється у суб-

альпійському та альпійському по-

ясах. Населяє відкриті, добре освіт-

лені ділянки, вкриті трав’янистою 

рослинністю, обабіч стежок та се-

Ореїна зелена 

Oreina  viridis                                          
(Duftschmid, 1825)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Листоїди – Chrysomelidae

Джерела інформації: 

1. Roubal, 1937-1941; 2. Бровдій, 1977; 

3. ЧКУ, 2009.

Текст:  В. Бровдій

Фото: L. Borowiec
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Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів внаслідок окульту-

рення земель, викорчовування ча-

гарників у місцях перебування виду 

[2, 3].

Рекомендовані заходи охорони. 

Обмеження господарської діяльнос-

ті та створення заказників у місцях 

виявлення виду.

стрічаються з червня по серпень. На 

початку липня самка відкладає 40-50 

яєць на стеблах трав’янистих рослин. 

Імаго та личинки – хижаки, живляться 

дрібними комахами. Личинки мають 

великі ротові органи, переслідують 

жертву в траві, підстилці, під камін-

ням. Заляльковується в ніжному во-

локнистому коконі під рослинами. 

Стадія лялечки триває три тижні [1-3].

Сучасний стан. Рідкісний вид, трапля-

ється поодиноко і локально.

Охоронний статус: ЄЧС: К; ЧКУ: Враз-

ливий; ЧКК: EN

Поширення. Південно-Східна Європа, 

Казахстан, Мала і Середня Азія, Закав-

каззя [2].

Україна: південь Кримського півост-

рова, Закарпатська та Луганська об-

ласті [2, 3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється в найтеплі-

ших місцевостях південно-західних 

передгір’їв на галявинах і узліссях, в 

заростях чагарників. Дорослі комахи 

активні вдень у сонячну погоду, зу-

Аскалаф строкатий 

Libelloides  macaronius                     
(Scopoli, 1763)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Сітчастокрилі – Neuroptera

Родина 
Аскалафіди – Ascalaphidae

Джерела інформації: 

1. Редкие насекомые, 1982; 2. ЧКУ, 

1994; 3. ЧКУ, 2009.

Текст: О. Мателешко 

Фото: Г. Прокопов
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Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності та 

створення заказників у місцях вияв-

лення виду.

ляться личинки і дорослі комахи, взим-

ку часто трапляються на снігу. Самка 

відкладає яйця на поверхні ґрунту під 

моховим покривом. Личинка розвива-

ється з грудня по серпень, залялькову-

ється у вересні. Стадія лялечки триває 

4-8 тижнів [1].

Сучасний стан. Трапляється зрідка і 

поодиноко.

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду у місцях його 

перебування.

Охоронний статус: ЧКУ: Неоціне-

ний; ЧКК: NT

Поширення. Європа [1].

Україна: Полісся (Житомирська, Ки-

ївська, Чернігівська області), Карпат-

ський регіон [1-4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється у воло-

гих лісових біотопах від низовини до 

субальпійського поясу. Дорослі ко-

махи активні з пізньої осені до по-

чатку весни, а влітку впадають у ді-

апаузу. Живуть серед моху, яким жив-

Льодовичник 
Вествуда 

Boreus  westwoodi                                     
Hagen, 1866

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Скорпіонові мухи – Mecoptera

Родина 
Льодовичники – Boreidae

Джерела інформації: 

1. ЧКУ, 1994; 2. Різун, Коновалова, 

Яницький, 2000; 3. Мателешко, 2009в; 

4. ЧКУ, 2009.

Текст: О. Мателешко 

Фото: P. Krásenský
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водоростей. Імаго активні у травні–

червні. Моновольтинний вид [1, 2].

Сучасний стан. Не з’ясований.

Фактори загрози. Деградація при-

родних біотопів виду у місцях його 

перебування.

Рекомендовані заходи охорони. Кон-

троль за станом популяцій виду, об-

меження господарської діяльності та 

створення заказників у місцях його 

виявлення.

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: VU

Поширення. Європа крім Середзем-

номор’я [2].

Україна: Львівська, Чернівецька об-

ласті, Крим [1, 2].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється від низо-

вини до передгір’їв регіону. Личинки 

живуть серед заростей у повільно 

текучих водоймах, де будують хатин-

ки з секрету. Личинки — альгофаги, 

живляться м’якими частинами талому 

Оксиетира жовтовуса 

Oxyethira  fl avicornis                          
(Pictet, 1834)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Волохокрилі – Trichoptera

Родина 
Гідроптиліди – Hydroptilidae

Джерела інформації: 

1. ЧКУ, 1994; 2. ЧКУ, 2009.

Текст: О. Мателешко 

Малюнок: С. Фаринець
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лечки весняного покоління зимують 

[1-6].

Сучасний стан. Широко розповсю-

джений, хоча й нечисельний вид. За-

гальна низька чисельність зумовлена 

передусім особливостями просторо-

вого розподілу популяцій виду.

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок гос-

подарської діяльності людини: роз-

орювання лук і степів, викошування і 

випалювання трав, випасання худоби.

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності та 

створення заказників у стаціонарних 

оселищах виду.

логий ґрунт біля калюж, де смокчуть 

воду. Зазвичай концентруються на 

безлісих вершинах пагорбів, схильні 

до спонтанних міграцій. Стаціонар-

ні оселища, як правило, приурочені 
до відносно теплих і сухих лучних та 
лісостепових схилів. Гусениці живуть 

у травні – вересні на різних дикорос-

лих і культурних видах зонтичних 

(Umbelliferae); у регіоні найчастіше на 

дикій моркві (Daucus carota), дягелі 

лісовому (Angelica sylvestris) і бедрен-

ці (Pimpinella major, P. saxifraga). Стадія 

лялечки триває влітку 2 – 3 тижні, ля-

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: LC

Поширення. Європа, Північна Афри-

ка, помірний і субтропічний пояси 

Азії, Північна Америка (Аляска) [3].

Україна: Вся територія [1, 3, 6].

Середовище існування та особли-

вості біології. Евритопний вид, тра-

пляється у різноманітних біотопах 

від низовин до альпійського поясу. 

Метелики літають у двох поколіннях 

протягом квітня–серпня на луках 

різних типів, узліссях і галявинах, в 

садах і парках. Часто сідають на во-

Махаон 

Papilio  machaon                                     
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 
Косатці, або Парусники – Papilionidae

Джерела інформації: 

1. ЧКУ, 1994; 2. Різун, Коновалова, 

Яницький, 2000;  3. Плющ и др., 2005; 

4. Рідкісні види тварин Львівської 

області, 2006; 5. Мателешко, 2009в; 

6. ЧКУ, 2009.

Текст: Ю. Канарський 

Фото: О. Мателешко
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ду, плодових дерев та інших рослин 

з родини розоцвітих. Стадія лялеч-

ки влітку триває 3-5 тижнів, лялечки 

весняного покоління зимують [1-6].

Сучасний стан. Звичайний і віднос-

но чисельний у південно-західних, 

проте локальний і загалом рідкісний 

вид у північно-східних передгір’ях 

Карпат. Спостерігаються значні ко-

ливання чисельності по роках.

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду у місцях його 

стаціонарних оселищ, зокрема ви-

корчовування і випалювання за-

ростей чагарників. Застосування 

пестицидів у плодових садах і вино-

градниках [1, 6].

Рекомендовані заходи охорони. 

Обмеження господарської діяльнос-

ті та створення заказників у місцях 

стаціонарних оселищ виду.

сухі лісостепові та чагарникові схи-

ли, узлісся й галявини, де в значній 

кількості ростуть дерева і чагарники 

з родини розоцвітих (Rosaceae) – те-

рен, глід, шипшина, горобина, плодові 

культури тощо. В культурному ланд-

шафті віддає перевагу старим садам 

і паркам, закинутим виноградникам. 

Метелики літають у двох поколіннях 

у квітні-травні та липні-серпні, час-

то сідають на суцвіття бузку та інших 

квітучих дерев і чагарників. Схильні 

до міграцій. Гусениці розвиваються в 

червні-серпні на листках терену, гло-

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: LC

Поширення. Середня і Південна Єв-

ропа, Західна і Центральна Азія, Пів-

нічна Африка [3].

Україна: Вся територія [1, 3, 6].

Середовище існування та особли-

вості біології. Теплолюбний немо-

ральний вид, поширений здебільшо-

го у низинних і передгірних районах. 

Залітні особини по долинах річок 

проникають у гірсько-лісовий пояс до 

висот 600-700 м. Характерними при-

родними біотопами виду є теплі й 

Подалірій 

Iphiclides  podalirus                         
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 
Косатці, або Парусники – Papilionidae

Джерела інформації: 

1. ЧКУ, 1994; 2. Різун, Коновалова, 

Яницький, 2000; 3. Плющ и др., 2005; 

4. Рідкісні види тварин Львівської 

області, 2006; 5. Мателешко, 2009в; 

6. ЧКУ, 2009. 

Текст: Ю. Канарський 

Фото: О. Мателешко
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Сучасний стан. Дуже локально поши-

рений вид з виразною тенденцією до 

зниження чисельності.

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду, зокрема розо-

рювання, забудова, меліорація та інша 

антропогенна трансформація заплав-

но-долинних ландшафтів.

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності та 

створення заказників у оселищах виду.

узлісся, рідколісся і галявини надза-

плавних терас річкових долин Ужа, 

Латориці, Тиси і (в минулому) Дністра 

та Прута [1, 3, 5]. Літ метеликів корот-

кий, триває близько 2-3 тижнів у квітні 

– травні (залежно від погодних умов). 

Метелики літають повільно і невисо-

ко, нездатні долати значні відстані. 

Вид має одне покоління на рік. Гусе-

ниці живляться листками хвилівника 

звичайного (Aristolochia clematitis) у 

травні – червні; їх розвиток триває 4-5 

тижнів. Лялечка зимує [4].

Охоронний статус: ЄЧС: *; ЧКУ: Враз-

ливий; ЧКК: EN

Поширення. Південна, частково Се-

редня і Східна Європа, Мала Азія, За-

хідний Кавказ, Західний Казахстан [4].

Україна: Більша частина території, 

за винятком північно-західних регі-

онів [2, 4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Теплолюбний серед-

земноморсько-понтійський вид, по-

ширений лише в низинних і перед-

гірних районах. В регіоні населяє 

Джерела інформації: 

1. Hormuzaki, 1897; 2. ЧКУ, 1994; 3. Рі-

зун, Коновалова, Яницький, 2000; 

4. Плющ и др., 2005; 5. Мателешко, 

2009в; 6. ЧКУ, 2009.

Текст: Ю. Канарський 

Фото: J. Dvořák

Поліксена 

Zerynthia  polyxena                              
(Denis & Schiff ermueller, 1775)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Косатці, або Парусники – Papilionidae
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лише в сонячну погоду. Залялькову-
ється на ґрунті, стадія лялечки три-
ває від 8 днів до декілька тижнів. Вид 
нездатний до міграцій і утворює ло-
кальні ізольовані популяції [5, 6].

Сучасний стан. Не з’яcований. Вид 
можливо зник або перебуває в кри-
тичному стані. Протягом ХХ ст. зник 
майже у всіх відомих локалітетах на 
території України.

Фактори загрози. Руйнування при-
родних біотопів унаслідок випасан-
ня худоби, заліснення, заростання 
лісовою рослинністю. Відловлюван-
ня для колекцій. Генетичне виро-
дження, що виникає через низьку 
чисельність та ізоляцію популяцій. 
Кліматичні зміни (збільшення гумід-
ності клімату) [5].

Рекомендовані заходи охорони. 
Обмеження господарської діяльнос-
ті та створення заказників у місцях 
виявлення виду.

відомий за небагатьма знахідками у 
Вулканічних, Полонинських і Покут-
сько-Буковинських Карпатах, на висо-
тах до 1000 м; останні з них датовані 
1960-80 рр. [1-4, 6 ,7]. Літ метеликів, 
залежно від висоти, у червні-серпні. 
Метелики літають повільно та неви-
соко, часто сідають на квіти осоту 
і будяків (Cirsium, Carduus) та інших 
складноцвітих (Asteraceae). Гусениці 
живуть від серпня на деяких видах 
очитків (Sedum fabaria, S. maximum, S. 
ruprechtii) і молодила (Sempervivum), 
зимують. Метелики і гусениці активні 

Охоронний статус: IUCN: VU; Bern C: II; 
ЄЧС: R; ЧКУ: Зникаючий; ЧКК: CR

Поширення. Північна і Північно-Схід-
на Європа, Сибір; гори Середньої та 
Південної Європи, Кавказу, Малої і 
Центральної Азії [6].
Україна: Карпати, Поділля і Полісся 
[3, 6].

Середовище існування та особли-
вості біології. Бореально-монтанний 
ксерофільний вид з реліктовим ди-
з’юнктивним ареалом. Населяє сухі та 
сонячні лучні біотопи на кам’янистих 
ґрунтах, місця відслонень вапняків, 
пісковиків та інших порід з наскель-
но-степовою рослинністю. В регіоні 

Аполон 

Parnassius  apollo                                     
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Косатці, або Парусники – Papilionidae

Джерела інформації: 
1. Issekutz, 1982; 2. Ковальчук, Голу-
бєва, Скільський, 1993; 3. ЧКУ, 1994; 
4. Різун, Коновалова, Яницький, 2000; 
5. Polska czerwona księga zwierząt, 
2004; 6. Плющ и др., 2005; 7. ЧКУ, 2009. 

Текст: Ю. Канарський 
Фото: О. Hykel
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Сучасний стан. Осілий вид, пошире-

ний у локалізованих, місцями бага-

точисельних популяціях. У нашому 

регіоні чисельність залишається ста-

більною, хоча в сусідніх країнах (Поль-

ща, Чехія) протягом останніх десяти-

літь істотно зменшилася [3, 4].

Фактори загрози. Головним негатив-

ним чинником для цього світлолюб-

ного «галявинного» виду є заростання 

його біотопів деревно-чагарниковою 

рослинністю і змикання деревостану 

[2, 4].

Рекомендовані заходи охорони. Під-

тримання просторової мозаїчності 

лісо-лучних екотонів і моніторинг за 

станом популяцій на територіях при-

родно-заповідного фонду. Охороня-

ється у всіх заповідниках і національ-

них парках регіону.

ні – липні (залежно від висоти н.р.м) 

на гірських луках, лісових галявинах, 

узліссях, рідколіссях, просіках і вируб-

ках, багатих квітучою рослинністю. Лі-

тають досить повільно і лише в соняч-

ну погоду, нездатні до міграцій. Самки 

відкладають яйця на стебла кормових 

рослин або на сухі рослинні залишки 

поблизу, де вони й перезимовують. Гу-

сениці розвиваються у квітні – травні, 

живляться на рослинах кількох видів 

рясту (Corydalis intermedia, C. solida, C. 

cava). Заляльковуються на ґрунті [2-7]. 

Охоронний статус: Bern C: II; ЄЧС: *; 

ЧКУ: Вразливий; ЧКК: NT

Поширення. Більша частина Євро-

пи, гори Західної та Середньої Азії, 

Кавказ, Алтай, Західний Сибір [5].

Україна: Вся територія крім півдня 

степової зони та Криму [1, 5, 8].

Середовище існування та особли-

вості біології. Мезофільний вид, 

трапляється у різноманітних лісо-

лучних біотопах від передгір’я до 

субальпійського поясу. Метелики 

літають в одному поколінні в трав-

Мнемозина 

Parnassius  mnemosyne                         
(Linnaeus,1758)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 
Косатці, або Парусники – Papilionidae

Джерела інформації: 

1. ЧКУ, 1994; 2. Різун, Коновалова, 

Яницький, 2000; 3. Beneš, Konvička 

et al., 2002; 4. Polska czerwona księga 

zwierząt, 2004; 5. Плющ и др., 2005; 

6. Рідкісні види тварин Львівської 

області, 2006; 7. Мателешко, 2009в; 

8. ЧКУ, 2009.

Текст: Ю. Канарський 

Фото: О. Мателешко
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Фактори загрози. Остаточно не з’я-

совані. Ймовірно, руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок ви-

пасання худоби, заростання галявин 

деревно-чагарниковою рослинніс-

тю.

Рекомендовані заходи охорони. 

Докладне вивчення біологічних осо-

бливостей виду, моніторинг за ста-

ном популяцій з метою встановлен-

ня факторів загрози. 

криволісся у деяких локалітетах ма-

сивів Свидовця і Чорногори [3]. Ме-

телики, залежно від висоти, літають 

протягом травня – серпня. Має одне 

(на невеликих висотах, можливо, два) 

покоління на рік. Кормові рослини гу-

сениць у регіоні невідомі; у Західній Єв-

ропі вказують деякі види хрестоцвітих 

(Thlaspi, Cardamine, Dentaria spp.) [1-4].

Сучасний стан. Поширений у локаль-

них, здебільшого нечисельних попу-

ляціях.

Охоронний статус: ЧКК: NT

Поширення. Альпи, Карпати, Північна 

Фенноскандія, Полярний Урал, Кавказ, 

гори Сибіру та Центральної Азії [2].

Україна: Карпати [2].

Середовище існування та особли-

вості біології. Аркто-альпійський вид, 

трапляється на гірських луках, галя-

винах і узліссях лісового, субальпій-

ського та альпійського поясів, на ви-

сотах від 400 до 2000 м (переважно 

1000–1800 м). Найбільш чисельний 

на галявинах серед субальпійського 

Білан гірський 

Pieris  bryoniae                                          
(Hübner, 1791)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Білани – Pieridae

Джерела інформації: 

1. Beneš, Konvička et al., 2002; 2. Плющ 

и др., 2005; 3. Popov, 2008; 4. Мате-

лешко, 2009в.

Текст: Ю. Канарський 

Фото: О. Мателешко
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му згортку на гілочках кормової рос-

лини; заляльковуються там само [3-5].

Сучасний стан. Дуже рідкісний і ло-

кально поширений стенотопний вид. 

Екологічно вразливий унаслідок ви-

багливості до середовища існування. 

Перебуває під загрозою зникнення в 

Україні та сусідніх європейських краї-

нах (Польща, Чехія, Словаччина) [3, 4].

Фактори загрози. Осушення торфо-

вих боліт, промислова експлуатація і 

заростання торфовищ чагарниками і 

лісом, лісове господарство в заболо-

чених борах [2-4]. 

Рекомендовані заходи охорони. Усу-

нення впливу негативних факторів 

та організація моніторингу за станом 

популяції. Охороняється на території 

Надсянського РЛП. 

нещодавно виявлено популяцію на 

невеликому верховому болоті в Бес-

кидах, у верхів’ї басейну Сяну [8]. Ме-

телики літають в одному поколінні, у 

червні (на рівнині) та липні (в горах). 

Активні в сонячну погоду, живлять-

ся на квітах багна болотяного (Ledum 

palustre), ожини (Rubus sp.) та інших 

нектароносних рослин. Не схильні 

до міграцій. Самка відкладає пооди-

нокі зеленувато-жовті яйця на листки 

кормової рослини – буяхів (Vaccinium 

uliginosum). Гусениці розвиваються на 

листках буяхів, зимують у павутинно-

Охоронний статус: ЧКУ: Зникаючий; 

ЧКК: CR

Поширення. Північна і Середня Єв-

ропа, Сибір, Далекий Схід, північна 

частина Північної Америки [5].

Україна: Полісся, Розточчя, Карпати 

[2, 5-8].

Середовище існування та особли-

вості біології. Бореальний вид з ре-

ліктовим (у Центральній Європі) аре-

алом. Трапляється лише на верхових 

(оліготрофних) болотах і торфови-

щах, у болотних борових рідколіс-

сях. В регіоні вказувався для деяких 

пунктів на Передкарпатті [1, 6 та ін.]; 

Жовтянка 
торфовищна 

Colias  palaeno                                                  
(Linnaeus, 1761)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Білани – Pieridae

Джерела інформації: 

1. Ковальчук, Голубєва, Скільський, 

1993; 2. ЧКУ, 1994; 3. Beneš, Konvička 

et al., 2002; 4. Polska czerwona księga 

zwierząt,  2004; 5. Плющ и др., 2005; 

6. Рідкісні види тварин Львівської об-

ласті, 2006; 7. ЧКУ, 2009; 8. Ю. Геряк, 

Ю. Канарський (неопубл. дані). 

Текст: Ю. Канарський 

Фото: J. Dvořak
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S. cinerea, S. fragilis). Вид має одне по-

коління на рік. Лялечка зимує в 

згортку з листків, прикріпленому до 

гілки кормової рослини [3-6].

Сучасний стан. Відносно звичайний, 

місцями багаточисельний вид.

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок ви-

рубування природних лісів і забудо-

ви [6].

Рекомендовані заходи охорони. 

Охороняється у складі угруповань 

природоохоронних територій регі-

ону.

серпні в листяних і мішаних лісах, на 

узліссях, галявинах, вирубках, берегах 

водойм; часто сідають на вогкий ґрунт 

на лісових дорогах. Живляться на екс-

крементах і соком, що витікає з дерев. 

Найчисельніші в заплавах і річкових 

долинах із заростями верб. Добре і 

швидко літають, проте не віддаляють-

ся на значну відстань від біотопу. Сам-

ки тримаються в кронах дерев, тому 

трапляються значно рідше, ніж самці. 

Гусениці розвиваються з липня, жив-

ляться на вербах (Salix caprea, S. aurita, 

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: LC

Поширення. Європа, Західний Сибір, і 

після розриву – Далекий Схід [3].

Україна: Карпатський регіон, західні 

частини лісової та лісостепової зон [1, 

3, 4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Лісовий вид, широко 

розповсюджений у низинах і перед-

гір’ї, по долинах гірських річок і пото-

ків підіймається до верхнього лісово-

го поясу. Метелики літають у червні-

Райдужниця велика 

Apatura  iris                                                         
(Linnaeus, 1758)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Німфаліди, або Барвниці – 

Nymphalidae

Джерела інформації: 
1. ЧКУ, 1994; 2. Різун, Коновалова, 

Яницький, 2000;  3. Плющ и др., 2005; 

4. Рідкісні види тварин Львівської 

області, 2006; 5. Мателешко, 2009в; 

6. ЧКУ, 2009.

Текст: Ю. Канарський 

Фото: M. Koupý
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Сучасний стан. Широко розповсю-

джений, але нечисельний вид. Тра-

пляється здебільшого поодиноко, що 

пов’язано з «відкритою» популяцій-

ною структурою виду [3, 5].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок зміни 

породного складу лісів, вирубування 

тополі чорної та осики [1, 7].

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності 

та створення заказників у місцях ви-

явлення виду. Охороняється на тери-

торіях природно-заповідного фонду 

регіону.

сях, галявинах, заростаючих вируб-

ках, берегах водойм. Часто сідають на 

вологий ґрунт та екскременти. Пово-

дяться подібно до Apatura iris і зазви-

чай трапляються в одних і тих самих 

біотопах. Вид має одне покоління на 

рік. Гусениці живляться листям мо-

лодих дерев осики (Populus tremula) 

і осокора (P. nigra). Зимують у згорну-

тих листках на гілках кормової рос-

лини. Лялечка звисає прикріпленою 

зісподу листка; стадія триває 3-4 тижні 

[2-6, 8].

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: NT

Поширення. Лісова зона помірних 

широт Євразії [4].

Україна: Карпатський регіон, зона 

мішаних лісів Правобережжя [1, 4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Лісовий вид, поши-

рений від низовини до верхнього 

лісового поясу. Більш звичайний у 

заплавах і річкових долинах, по яких 

місцями підіймається до субальпій-

ського поясу. Метелики літають від 

кінця травня до кінця липня в широ-

колистяних і мішаних лісах, на узліс-

Стрічкарка тополева 

Limenitis  populi                                                            
(Linnaeus,1758)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Німфаліди, або Барвниці – 

Nymphalidae

Джерела інформації: 

1. ЧКУ, 1994; 2. Різун, Коновалова, 

Яницький, 2000; 3. Beneš, Konvička et 

al., 2002; 4. Плющ и др., 2005; 5. Рідкісні 

види тварин Львівської області, 2006; 

6. Мателешко, 2009в; 7. ЧКУ, 2009; 

8. Ю. Канарський, Ю. Геряк (неопубл. 

дані).

Текст: Ю. Канарський 
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в’язів (Ulmus sp.), тополі (Populus sp.) 

та берези (Betula sp.) [4].

Сучасний стан. Не з’ясований. Дуже 

рідкісний у Європі й Україні вид [4].

Фактори загрози. Вказують руйну-

вання природних біотопів виду у міс-

цях його перебування [2].

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності 

та створення заказників у місцях ви-

явлення виду [2, 6].

поодинокими давніми знахідками на 

Передкарпатті [1-3, 5]. Метелики літа-

ють у червні-липні, в гарячі літні міся-

ці впадають у сплячку, а потім активні 

восени і після перезимування – навес-

ні до травня. Зазвичай утримуються в 

кронах дерев, проте часто сідають на 

вологий ґрунт, екскременти, гниючі 

плоди, а навесні – на суцвіття верб. 

Вид уважають спонтанним мігрантом. 

Гусениці живуть у квітні-травні колек-

тивно в павутинних гніздах, живлять-

ся листям різних видів верб (Salix sp.), 

Охоронний статус: ЧКУ: Неоцінений; 

ЧКК: DD

Поширення. Східна Європа, Сибір, Ка-

захстан, Далекий Схід, Північна Аме-

рика [4].

Україна: Спорадично в Закарпатській, 

Львівській, Чернівецькій, Житомир-

ській і Дніпропетровській областях 

[2, 5, 6].

Середовище існування та особли-

вості біології. Лісовий вид, харак-

терний мешканець рідкостійних за-

плавних і низинних лісів. Відомий за 

Барвниця V-біле,                   
або L-біле 

Nymphalis  vaualbum                                     
(Denis & Schiff ermueller, 1775)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Німфаліди, або Барвниці – 

Nymphalidae

Джерела інформації: 

1. Hormuzaki, 1897; 2. ЧКУ, 1994; 

3. Різун, Коновалова, Яницький, 2000; 

4. Плющ и др., 2005; 5. Рідкісні ви-

ди тварин Львівської області, 2006; 

6. ЧКУ, 2009.

Текст: Ю. Канарський 

Фото: J. Dvořak 
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Сучасний стан. Дуже локальний і рід-

кісний стенотопний вид, перебуває 

під загрозою зникнення. Протягом ХХ 

століття зник майже з усіх відомих у 

регіоні оселищ. 

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів і зникнення кормової 

рослини виду внаслідок осушення 

торфових боліт і заростання їх дерев-

ною рослинністю [2].

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності та 

створення заказників у місцях вияв-

лення виду. Охороняється на терито-

рії НПП «Синевир».

Трапляється виключно на верхових та 

перехідних сфагнових і осоково-мо-

хових болотах із заростями журавли-

ни (Oxycoccus palustris, O. microcarpa). 

Метелики літають у червні-липні, ак-

тивні тільки в сонячну погоду й уни-

кають затінених місць, живляться на 

квітах журавлини та андромеди бага-

толистої (Andromeda polіfolia). Нездат-

ні до міграцій. Гусениці розвиваються 

з липня на журавлині, живуть пооди-

ноко; зимують у павутинному згортку 

з сухого листя. Лялечка вільно лежить 

на субстраті [2, 3].

Охоронний статус: ЧКК: EN

Поширення. Центральна, Північна і 

Східна Європа, Західний Сибір, Пів-

нічний Казахстан, Алтай [3].

Україна: Карпатський регіон, Поліс-

ся [3, 4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Бореальний болот-

ний (тирфофільний) вид, відомий 

в регіоні з небагатьох оселищ на 

Розточчі (околиці Львова), Перед-

карпатті (околиці Стрия та Івано-

Франківська), у верхів’ях річок Прута 

і Чорної Тиси та в Ґорґанах [1, 3-7]. 

Перламутрівка 
болотяна 

Boloria  aquilonaris                           
(Stichel, 1808)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Німфаліди, або Барвниці – 

Nymphalidae

Джерела інформації: 

1. Попов, 2004; 2. Polska czerwona księga 

zwierząt, 2004; 3. Плющ и др., 2005;  

4. Рідкісні види тварин Львівської об-

ласті, 2006; 5. В. Шушман (неопубл. дані); 

6. Колекція ДПМ НАН України; 7. Ю. Ге-

ряк, Ю. Канарський (неопубл. дані).

Текст: Ю. Канарський 

Фото: J. Dvořak 
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Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів внаслідок осушен-

ня торфових боліт і заростання їх 

деревною рослинністю, інтенсивної 

пасовищної та сінокісної експлуата-

ції вологих лук [2].

Рекомендовані заходи охорони. 

Обмеження господарської діяльнос-

ті та створення заказників у місцях 

виявлення виду.

торфових луках. Метелики літають у 

травні – червні, живляться переважно 

на квітах гірчака зміїного (Polygonum 

bistorta). Нездатні до міграцій. Гусе-

ниці розвиваються з липня на гірчаку 

зміїному, зимують у згортку з сухого 

листя. Лялечка звисає прикріпленою 

до черешка кормової рослини. В теплі 

роки вид може мати часткове друге 

покоління в серпні-вересні [1-4]. 

Сучасний стан. Вразливий стенотоп-

ний вид, поширений у локальних, пе-

реважно нечисельних популяціях. 

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Північна і Середня Євро-

па, Кавказ, Сибір, Далекий Схід, Пів-

нічна Америка [3].

Україна: Карпатський регіон, Полісся 

[3, 4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Бореальний тирфо-

фільний вид, локально поширений 

у північно-східних (Передкарпаття) 

та південно-західних (Верхньотисен-

ська улоговина) передгір’ях Карпат. 

Трапляється на верхових та перехід-

них торфових болотах, болотистих і 

Перламутрівка 
евномія 

Proclossiana  eunomia                                         
(Esper, 1799)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 
Німфаліди, або Барвниці – 
Nymphalidae

Джерела інформації: 
1. Попов, 2004; 2. Polska czerwona 

księga zwierząt, 2004; 3. Плющ и др., 

2005; 4. Рідкісні види тварин Львів-

ської області, 2006. 

Текст: Ю. Канарський 

Фото: J. Dvořak 
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розетках кормових рослин. Вид має 

одне покоління на рік [1-5].

Сучасний стан. Дуже локально поши-

рений і нечисельний вид з виразною 

тенденцією до скорочення чисель-

ності.

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок осу-

шувальної меліорації, інтенсивного 

господарського використання боло-

тистих і вологих лук, змикання дерев-

но-чагарникового ярусу [1, 3].

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності 

та створення заказників з режимом 

активної охорони (регламентоване 

мозаїчне викошування) у місцях ви-

явлення виду.

цію знайдено у Вулканічних Карпатах 

[2]. Метелики літають у травні-червні, 

віддають перевагу оселищам з мо-

заїкою відкритих і зарослих дере-

вами та чагарниками ділянок. Часто 

сідають на суцвіття гірчака зміїного 

(Polygonum bistorta). Гусениці живуть 

колективно з липня в павутинних 

гніздах на листках кормових рослин, 

зимують. Живляться на комоннику 

лучному (Succisa pratensis); можливо, 

також на інших видах рослин з родин 

черсакових і ранникових (Dipsacaceae, 

Scrophulariaceae). Лялечки лежать в 

Охоронний статус: BernC: II; ЧКК: EN

Поширення. Європа, Північна Афри-

ка, Мала Азія, Кавказ, Південний Си-

бір, Монголія, Далекий Схід [4].

Україна: Майже вся територія крім 

півдня степової зони, Криму і гір-

ських районів Карпат [4, 5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Гігрофільний лучний 

вид, у регіоні трапляється на лісових 

торфових болотах, вологих та боло-

тистих луках і галявинах низовин і 

передгір’я північно-східного макро-

схилу Карпат. Локалізовану популя-

Рябець авринія 

Euphydryas  aurinia                              
(Rottemburg, 1775)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Німфаліди, або Барвниці – 

Nymphalidae

Джерела інформації: 

1. Beneš, Konvička et al., 2002; 2. По-

пов, 2004; 3. Polska czerwona księga 

zwierząt, 2004; 4. Плющ и др., 2005;

5. Рідкісні види тварин Львівської об-

ласті, 2006. 

Текст: Ю. Канарський 
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трав і чагарників. Заляльковуються 

на ґрунті біля деревного стовбура. 

Цикл розвитку триває 1-2 роки [1-6].

Сучасний стан. Дуже локально по-

ширений і нечисельний вид з ви-

разною тенденцією до зменшення 

чисельності.

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок ви-

рубування і зміни породного складу 

заплавних і долинних лісів, уніфікації 

просторової та вікової структури їх 

деревостанів [1, 3].

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності 

та створення заказників у місцях 

виявлення виду. Запровадження ак-

тивного режиму охорони з метою 

підтримання просторової та вікової 

гетерогенності лісових екосистем в 

оселищах виду.

утримуючись переважно в кронах 

молодих дерев. Віддають перевагу 

розрідженим лісостанам з добре роз-

винутим чагарниковим і трав’яним 

ярусами. Самка відкладає яйця тіс-

ними групами (до 200 штук у кладці) 

на листки ясену (Fraxinus excelsior) та 

деяких інших видів дерев і чагарни-

ків. Молоді гусениці влітку та восени 

живуть колективно в павутинних гніз-

дах, якими спершу охоплюють окремі 

листки з черешками, а згодом і цілі 

гілки. Навесні після зимівлі гусениці 

живуть поодиноко на різних видах 

Охоронний статус: IUCN: DD; BernC: II; 

ЄЧС: Е; ЧКК: EN

Поширення. Середня і Східна Європа, 

Кавказ, Південний і Західний Сибір, 

Тянь-Шань, Алтай, Монголія [4].

Україна: Передгірні райони Карпат, 

лісова і північ лісостепової зони [4, 5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Лісовий вид, приуро-

чений до біотопів заплавних і до-

линних листяних лісів низовин і пе-

редгір’я обидвох макросхилів. Ме-

телики літають у травні-червні на лі-

сових галявинах, узліссях і просіках, 

Рябець матурна 

Euphydryas  maturna                          
(Linnaeus, 1758)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Німфаліди, або Барвниці – 

Nymphalidae

Джерела інформації: 
1. Beneš, Konvička et al., 2002; 2. По-

пов, 2004; 3. Polska czerwona księga 

zwierząt, 2004; 4. Плющ и др., 2005; 

5. Рідкісні види тварин Львівської об-

ласті, 2006; 6. Мателешко, 2009в.

Текст: Ю. Канарський 

Фото: О. Мателешко
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Сучасний стан. Локально пошире-

ний, хоча в окремих оселищах досить 

чисельний вид.

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок осу-

шувальної меліорації, випасання ху-

доби, інтенсивного викошування, за-

ростання вологих лук деревами і ча-

гарниками [3, 4].

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності та 

створення заказників у місцях вияв-

лення виду. Запобігання надмірній 

експлуатації та заростанню його біо-

топів [1, 4, 7].

редини травня до кінця червня, утри-

муються здебільшого на лісо-лучних 

екотонах. Самки відкладають яйця по-

одиноко на старику, рідше – на мох. Гу-

сениці розвиваються з липня, зимують 

і заляльковуються у кінці квітня-травні. 

Кормові рослини в регіоні докладно 

не з’ясовані, у сусідніх країнах Євро-

пи – деякі види злаків і осок (Poaceae, 

Cyperaceae). Лялечка лежить на суб-

страті біля поверхні ґрунту. Вид має 

одне покоління на рік [2-6].

Охоронний статус: BernC: II; ЄЧС: *; 

ЧКУ: Вразливий; ЧКК: VU

Поширення. Лісова зона Євразії від 

Західної Європи до Далекого Сходу [5].

Україна: Карпатський регіон, лісова 

та лісостепова зони [1, 3, 7].

Середовище існування та особли-

вості біології. Гігрофільний лісо-луч-

ний вид, трапляється на болотистих 

і торфових луках, вологих лісових 

галявинах і рідколіссях низовин і 

передгір’я північно-східного макро-

схилу регіону. Метелики літають з се-

Сінниця геро 

Coenonympha  hero                                
(Linnaeus, 1761)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Сатири, або Оксамитниці – Satyridae

Джерела інформації: 
1. ЧКУ, 1994; 2. Різун, Коновалова, 

Яницький, 2000; 3. Beneš, Konvička 

et al., 2002; 4. Polska czerwona księga 

zwierząt, 2004; 5. Плющ и др., 2005; 

6. Рідкісні види тварин Львівської об-

ласті, 2006; 7. ЧКУ, 2009.

Текст: Ю. Канарський 

Фото: J. Dvořak 
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etc.), активні вночі; зимують. Заляль-

ковуються на поверхні ґрунту в трав-

ні-червні [2, 3].

Сучасний стан. Дуже локально по-

ширений і рідкісний вид на північній 

межі ареалу.

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів унаслідок сільсько-

господарського освоєння (під сади 

і виноградники), випасання худо-

би, випалювання трав і чагарників, 

спонтанного й штучного залісення 

ксеротермних лісостепових схилів. 

Змикання деревно-чагарникового 

ярусу в скельно-дубових рідколіссях 

і на їхніх екотонах [2].

Рекомендовані заходи охорони. 

Обмеження господарської діяльнос-

ті та створення заказників у місцях 

виявлення виду. Охороняється в ма-

сивах «Чорна гора», «Юлівські гори» 

на території КБЗ [5].

про трапляння у східній частині Пе-

редкарпаття [1]. Метелики літають 

у липні-серпні в рідколіссях із дуба 

скельного, на сухих галявинах серед 

чагарників та на узліссях, уникають 

обширних відкритих ділянок. Часто 

сідають на стовбури дерев, де май-

же непомітні завдяки маскувальному 

забарвленню крил. Самка відкладає 

яйця поодиноко на субстрат у по-

льоті низько над землею. Гусениці 

розвиваються на деяких видах зла-

ків (Brachypodium pinnatum, Bromus 

erectus, Festuca rupicola, Holcus mollis, 

Охоронний статус: ЧКК: EN

Поширення. Південна і частково Се-

редня Європа [3].

Україна: Карпатський регіон, Поділля, 

гірський Крим, локально в лісостепо-

вій та степовій зонах [3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Середземноморський 

вид, приурочений до теплих і сухих 

лісових та чагарникових біотопів. У 

регіоні поширений у передгір’ї Вул-

канічних Карпат, де мешкає на півден-

них схилах вулканічних останцевих 

пагорбів [3-6]. Відомі давні вказівки 

Сатир буковий 

Hipparchia  fagi                                          
(Scopoli, 1763)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Сатири, або Оксамитниці – Satyridae

Джерела інформації: 

1. Hormuzaki, 1897; 2. Beneš, Konvička et 

al., 2002; 3. Плющ и др., 2005; 4. Popov, 

2008; 5. Геряк, Канарський, 2008; 

6. Ю. Геряк, Ю. Канарський (неопубл. 

дані).

Текст: Ю. Канарський 

Фото: J. Dvořak 
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Сучасний стан. Локально поширений 

і рідкісний вид на північній межі аре-

алу.

Фактори загрози. Характерні для 

більшості ксеротермофільних видів: 

руйнування природних біотопів уна-

слідок сільськогосподарського осво-

єння (під сади і виноградники), ви-

пасання худоби, випалювання трав і 

чагарників, штучного залісення ксе-

ротермних лісостепових схилів [2].

Рекомендовані заходи охорони. 

Обмеження господарської діяль-

ності та створення заказників у міс-

цях виявлення виду. Охороняєть-

ся в масивах «Чорна гора», «Юлівські 

гори» на території КБЗ [4].

Сатир цірцея 

Brintesia  circe                                                  
(Fabricius, 1775)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Сатири, або Оксамитниці – Satyridae

редгір’ї Покутсько-Буковинських Кар-

пат;  знайдений у передгір’ї Вулканіч-

них Карпат [4-6]. Метелики літають у 

липні-серпні на сухих галявинах се-

ред чагарників, узліссях і рідколіссях, 

уникають обширних відкритих діля-

нок. Самка відкладає до 1000 яєць, 

скидаючи їх поодиноко на субстрат у 

польоті низько над землею. Гусениці 

розвиваються на різних видах злаків 

(Bromus erectus, Festuca ovina, F. rupicola 

etc.), зимують. Заляльковуються на по-

верхні ґрунту в травні-червні. Вид має 

одне покоління на рік [2, 3].

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Південна і частково Се-

редня Європа, Мала, Передня і Се-

редня Азія [2, 3].

Україна: Карпатський регіон, Поді-

лля, південь лісостепової та степова 

зони, Крим [3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Середземноморський 

вид, приурочений до теплих і сухих 

лісових, лісостепових та чагарни-

ково-степових біотопів. У регіоні ві-

домий за давніми знахідками в пе-

Джерела інформації: 

1. Romaniszyn, Schille, 1929; 2. Beneš, 

Konvička et al., 2002; 3. Плющ и др., 

2005; 4. Геряк, Канарський, 2008; 

5. Popov, 2008; 6. Мателешко, 2009в.

Текст: Ю. Канарський 

Фото: J. Dvořak 
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Сучасний стан. Не з’ясований. Вид 

можливо зник.

Фактори загрози. Характерні для 

більшості ксеротермофільних сте-

пових видів: руйнування природних 

біотопів унаслідок випасання худо-

би, випалювання трав і чагарників, 

штучного залісення. Фрагментація 

та ізоляція решток степової рослин-

ності в регіоні [3].

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності 

та створення заказників у місцях ви-

явлення виду.

Сатир брізеїда 

Chazara  briseis                                         
(Linnaeus, 1764)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Сатири, або Оксамитниці – Satyridae

експозиції, вкритих низькотравною 

наскельно-степовою і розрідженою 

чагарниковою рослинністю. Літають 

лише в сонячну погоду, швидко і низь-

ко над землею, часто сідають на ґрунт 

і каміння. Самка відкладає яйця по-

одиноко на ґрунт. Гусениці виходять 

з яєць восени, зимують серед старики 

і живляться навесні на деяких видах 

злаків (Bromus erectus, Festuca ovina, F. 

pallens, Sesleria albicans, Stipa pinnata 

etc.). Заляльковуються на поверхні 

ґрунту. Вид має одне покоління на рік 

[3, 4].

Охоронний статус: ЧКК: RE

Поширення. Північна Африка, Пів-

денна і частково Середня Європа, 

Мала, Передня і Середня Азія [4].

Україна: Південь лісостепової та сте-

пова зони, Крим [4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Середземноморсько-

понтійський степовий вид, відомий 

у регіоні за кількома давніми знахід-

ками у південно-західних передгір’ях 

Карпат та долинах Черемоша і Прута 

[1, 2]. Метелики літають у липні-серпні 

на сухих кам’янистих схилах південної 

Джерела інформації: 

1. Abafi -Aigner, Pavel, Uhryk, 1900; 

2. Romaniszyn, Schille, 1929; 3. Beneš, 

Konvička et al., 2002; 4. Плющ и др., 

2005. 

Текст: Ю. Канарський 

Фото: J. Dvořak 
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Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду, передусім уна-

слідок надмірного випасання худоби 

на високогірських луках.

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності та 

створення заказників у місцях вияв-

лення виду. Охороняється на терито-

рії КБЗ і КНПП.

Примітка. Існують непідтверджені 

вказівки про наявність в Українських 

Карпатах ще кількох альпійських ви-

дів роду Erebia (E. epiphron, E. pandrose, 

E. pronoe тощо) [5]. У разі виявлення їх-

ніх популяцій їх оселища також пови-

нні бути взяті під охорону як реліктові 

осередки високогірної фауни. 

ють тільки в сонячну погоду, з кінця 

липня до кінця серпня. Самки від-

кладають яйця поодиноко, в польоті 

низько над землею. Гусениці розви-

ваються на костриці лежачій (Festuca 

supina), можливо, й на деяких інших 

видах костриць; зимують. Залялько-

вуються біля поверхні ґрунту. Цикл 

розвитку, залежно від погодних умов, 

триває 1-2 роки [1-6].

Сучасний стан. Локально поширений 

і нечисельний вид з обмеженим аре-

алом.

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК: VU

Поширення. Гірські райони Західної 

та Центральної Європи [3].

Україна: Карпати [2, 3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Реліктовий альпій-

ський вид, поширений у регіоні в 

масивах Чорногори, Мармарошу і 

Чивчин. Трапляється на галявинах 

поясу смерекових лісів та субаль-

пійського криволісся, альпійських 

луках з наявністю квітучих трав, на 

висотах 900-2000 м. Метелики літа-

Гірняк манто 

Erebia  manto                                                  
(Denis & Schiff ermueller, 1775)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Сатири, або Оксамитниці – Satyridae

Джерела інформації: 

1. Romaniszyn, Schille, 1929; 2. ЧКУ, 

1994; 3. Плющ и др., 2005; 4. Popov, 

2008; 5. Канарський, 2009; 6. ЧКУ, 2009. 

Текст: Ю. Канарський 

Фото: www.butterfl iesoff rance.com
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покоління на рік. Зимує лялечка або 

гусениця молодшого віку [2-7].

Сучасний стан. Локально пошире-

ний, але в оселищах відносно чи-

сельний вид.

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок за-

міни природних лісів штучними на-

садженнями, надмірного випасання 

і викошування, випалювання трави 

[1, 7]. Заростання лісових галявин в 

оселищах виду [3].

Рекомендовані заходи охорони. 

Обмеження господарської діяльнос-

ті та створення заказників у місцях 

виявлення виду. Охороняється на 

території КБЗ.

вирубках, узліссях широколистяних 

лісів, у чагарниково-лісостепових біо-

топах. Самка відкладає групами по 

3 й більше яєць на листки кормових 

рослин – першоцвітів (Primula elatior, 

P. veris) або вербозілля (Lysimachia sp.). 

Молоді гусениці живуть колективно 

на листках, старшого віку – поодино-

ко в приземній частині розетки кор-

мової рослини. Лялечка прикріплена 

павутинною ниткою насподі листка 

або на черешку. Вид має одне або два 

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: VU

Поширення. Середня і Південна Єв-

ропа, Мала Азія [4].

Україна: Карпатський регіон, лісосте-

пова і південь лісової зони [1, 7].

Середовище існування та особли-

вості біології. Мезофільний лісо-луч-

ний вид, локально поширений від 

низин до гірського поясу букових лі-

сів (до 800-1000 м). Метелики літають 

у квітні – червні (в теплих районах – 

і в липні-серпні) на лісових галявинах, 

Синявець 
несправжній                    
(люцина) 

Hamearis  lucina                                     
(Linnaeus, 1758)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Ріодиніди – Riodinidae

Джерела інформації: 

1. ЧКУ, 1994; 2. Різун, Коновалова, 

Яницький, 2000; 3. Beneš, Konvička et 

al., 2002;  4. Плющ и др., 2005; 5. Рід-

кісні види тварин Львівської облас-

ті, 2006; 6. Мателешко, 2009в; 7. ЧКУ, 

2009.

Текст: Ю. Канарський 

Фото: О. Мателешко
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Сучасний стан. Дуже локально поши-

рений вид з тенденцією до зменшення 

чисельності. Перебуває під загрозою 

зникнення в сусідніх європейських 

країнах [1, 2].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок осу-

шувальної меліорації, інтенсивної 

експлуатації вологих лук і заростання 

їх деревно-чагарниковою рослинніс-

тю [1, 2].

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності та 

створення заказників у місцях вияв-

лення виду.

вих луках, сирих лісових галявинах. 

Метелики літають у двох поколіннях у 

травні-червні та липні-серпні; не від-

даляються від біотопу, утворюючи «за-

мкнені» локалізовані популяції. Самка 

відкладає яйця поодиноко на листки 

гірчака зміїного (Polygonum bistorta). 

Гусениці розвиваються в червні-липні 

та серпні-вересні. Лялечки прикріпле-

ні павутинним паском до стебла чи 

черешка кормової рослини, частина 

їх зимує, а з решти виходять метелики 

літнього покоління [1-5].

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення.  Лісова зона Євразії від 

Західної Європи до Далекого Схо-

ду [3].

Україна: Карпатський регіон, Поліс-

ся, захід лісостепової зони [3, 4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Бореальний гігро-

фільний вид, локально поширений у 

низинах і передгір’ях північно-схід-

ного макросхилу Карпат. Відоме єди-

не реліктове оселище на Закарпат-

ті (Верхньотисенська улоговина [5]). 

Трапляється на болотистих і торфо-

Червінець гелла 

Lycaena  helle                                            
(Denis & Schiff ermueller, 1775)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Синявці – Lycaenidae

Джерела інформації: 

1. Beneš, Konvička et al., 2002; 2. Polska 

czerwona księga zwierząt, 2004; 3. Плющ 

и др., 2005; 4. Рідкісні види тварин 

Львівської області, 2006; 5. Popov, 2008.

Текст: Ю. Канарський 

Фото: J. Dvořak 
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Сучасний стан. Дуже локально по-

ширений вид, перебуває під загро-

зою зникнення внаслідок вибагли-

вості до середовища існування [1, 3].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок над-

мірного випасання худоби або спон-

танної мезофітизації та заростання 

лучно-степових ділянок чагарника-

ми [1].

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності 

та створення заказників у місцях ви-

явлення виду. Запобігання заростан-

ню ксеротермних лучно-степових 

біотопів.

здебільшого на відслоненнях вапняків 

і мергелів. Метелики літають у двох 

поколіннях у квітні-травні та липні-

серпні; не віддаляються від біотопу, 

утворюючи локалізовані популяції. 

Самка відкладає яйця поодиноко на 

суцвіття чебрецю (Thymus serpyllum, 

Th. pulegioides). Гусениці живляться 

квітами чебрецю, мірмекофільні – пе-

ребувають у симбіотичних стосунках 

з мурашками родів Lasius, Myrmica. Ля-

лечка зимує в мурашнику [1-3].

Охоронний статус: ЧКК: EN

Поширення. Центральна і Східна Єв-

ропа, Балкани, Мала і Середня Азія, 

Гімалаї [1].

Україна: Майже вся територія [2].

Середовище існування та особливос-

ті біології. Середземноморсько-пон-

тійський ксерофільний вид, локаль-

но поширений у передгір’ях і ниж-

ній частині поясу букових лісів Карпат. 

Трапляється у кам’янистих лучно-сте-

пових та остепнених лучних біотопах, 

Синявець вікрама 

Pseudophilotes  vicrama 
(Moore, 1865)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Синявці – Lycaenidae

Джерела інформації: 

1. Beneš, Konvička et al., 2002; 2. Плющ 

и др., 2005; 3. Popov, 2008.

Текст: Ю. Канарський 

Фото: J. Dvořak 
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Сучасний стан. Дуже локально по-

ширений вид, перебуває під загрозою 

зникнення внаслідок вибагливості до 

середовища існування [1, 2]. Зник з ба-

гатьох раніше відомих локалітетів [4].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок за-

ростання відкритих ксеротермних 

біотопів чагарниками і лісом, штучно-

го залісення кам’янистих схилів [1, 2]; 

у відомому оселищі – також забудова 

і розбивання виноградників та приса-

дибних ділянок.

Рекомендовані заходи охорони. 

Створення заказників у місцях вияв-

лення виду, запобігання заростанню 

його біотопів. Вид охороняється на те-

риторії масиву „Чорна гора” КБЗ.

силікатних порід. Метелики літають 

у двох поколіннях у квітні-червні та 

липні-серпні. Самка відкладає яйця 

на листки і стебла кормових рослин – 

деяких видів очитку (Sedum maximum, 

S. ruprechtii та ін.). Молоді гусениці 

живуть всередині листової пластин-

ки, останнього віку – перекушують 

черешок, унаслідок чого листок зви-

сає та всихає. Гусениці мірмекофільні, 

активно відвідуються мурашками. За-

ляльковуються на ґрунті або в мураш-

никах, лялечка зимує [1-5].

Охоронний статус: ЧКК: EN

Поширення. Південь лісової, лісо-

степова й північ степової зони Євра-

зії від Піренеїв до Далекого Сходу і 

Японії [3].

Україна: Лісова, лісостепова і північна 

частина степової зони України [3, 4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Ксерофільний вид, на 

сьогодні поширений у єдиному осе-

лищі у Вулканічних Карпатах (Чорна 

гора) [5]. Трапляється у кам’янистих 

остепнено- лучних та наскельно-

степових біотопах, на відслоненнях 

Синявець оріон 

Scolitantides  orion                                
(Pallas, 1771)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Синявці – Lycaenidae

Джерела інформації: 

1. Beneš, Konvička et al., 2002; 2. Polska 

czerwona księga zwierząt, 2004; 3. Плющ 

и др., 2005; 4. Рідкісні види тварин 

Львівської області, 2006; 5. Геряк, Ка-

нарський, 2008.

Текст: Ю. Канарський 

Фото: J. Dvořak 
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Сучасний стан. Дуже локально поши-
рений і нечисленний вид, перебуває 
під загрозою зникнення внаслідок 
вибагливості до середовища існуван-
ня і складного циклу розвитку. Знахо-
диться в критичному стані в сусідніх 
європейських країнах [1, 2].

Фактори загрози. Руйнування при-
родних біотопів виду внаслідок осу-
шувальної меліорації, інтенсивної 
експлуатації вологих лук, заростання 
їх деревно-чагарниковою рослин-
ністю [1, 2].

Рекомендовані заходи охорони. Об-
меження господарської діяльності 
та створення заказників у місцях ви-
явлення виду.

Примітка. Існують непідтверджені 
вказівки про наявність в Українських 
Карпатах популяцій близького виду 
M. rebeli Hirschke, 1904. У разі вияв-
лення їх оселища також повинні охо-
ронятися, як і оселища M. alcon. 

і болотистих луках, вологих лісових 

галявинах з кінця червня до почат-

ку серпня. Самка відкладає яйця на 

суцвіття кормової рослини – тирлича 

звичайного (Gentiana pneumonanthe). 

Молоді гусениці живляться насінням, 

пізніше живуть у мурашниках роду 

Myrmica, де провадять паразитичний 

спосіб життя, живлячись безхребет-

ними, які мурашки приносять як корм 

для своїх личинок, або поїдаючи са-

мих личинок. Гусениці зимують і за-

ляльковуються в мурашнику. Цикл 

розвитку триває 1 або 2 роки [1-5].

Охоронний статус: IUCN: LR; ЄЧС: V; 

ЧКК: EN

Поширення. Середня і частково Пів-

денна Європа, Кавказ, Північний Ка-

захстан, південь Західного й Півден-

ний Сибір [3].

Україна: Локально в Карпатському 

регіоні, лісовій та лісостеповій зонах 

[3, 4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Гігрофільний вид, у ре-

гіоні дуже локально поширений у Пе-

редкарпатті і Верхньотисенській уло-

говині. Метелики літають на вологих 

Синявець алькон 

Maculinea  alcon                                      
(Denis & Schiff ermueller, 1775)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Синявці – Lycaenidae

Джерела інформації: 

1. Beneš, Konvička et al., 2002; 2. Polska 

czerwona księga zwierząt, 2004; 3. Плющ 

и др., 2005; 4. Рідкісні види тварин 

Львівської області, 2006; 5. Popov, 

2008.

Текст: Ю. Канарський 

Фото: J. Dvořak 
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Сучасний стан. Локально поширений 

і загалом нечисельний вид, може пе-

ребувати під загрозою внаслідок ви-

багливості до середовища існування і 

складного циклу розвитку [1, 2].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок сук-

цесійних змін лучної рослинності, 

заростання їх чагарниками і лісом у 

зв’язку із змінами режиму землеко-

ристування [1, 2].

Рекомендовані заходи охорони. 

Створення заказників у оселищах з 

високою чисельністю виду. Запобі-

гання заростанню його біотопів висо-

котравною і деревно-чагарниковою 

рослинністю шляхом регульованого 

викошування і випасання худоби.

одному поколінні, залежно від висоти 

і кліматичних умов оселища, від квіт-

ня до серпня. Самка відкладає яйця 

поодиноко на суцвіття материнки 

звичайної (Origanum vulgare) і різних 

видів чебрецю (Thymus sp.). Молоді гу-

сениці живляться квітками кормових 

рослин, пізніше (від 4-ї стадії) живуть у 

мурашниках роду Myrmica (M. sabuleti, 

M. scabrinodis), де поїдають личинок 

мурашок. Гусениці зимують і заляль-

ковуються в мурашнику [1-5].

Охоронний статус: IUCN: LR; BernC: 

II; ЄЧС: V; ЧКК: NT

Поширення. Європа, Кавказ, Пів-

нічний Казахстан, південь Західного 

Сибіру, Алтай [3].

Україна: Вся територія [3, 4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Ксерофільний вид, 

у регіоні поширений у передгір’ях 

і поясі букових лісів до висот 800-

1000 м. Трапляється на сухих (остеп-

нених) і пустищних луках, лучно-сте-

пових ділянках. Метелики літають в 

Синявець аріон 

Maculinea  arion                                     
(Linnaeus, 1758)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Синявці – Lycaenidae

Джерела інформації: 

1. Beneš, Konvička et al., 2002; 2. Polska 

czerwona księga zwierząt, 2004; 3. Плющ 

и др., 2005; 4. Рідкісні види тварин 

Львівської області, 2006; 5. Popov, 2008.

Текст: Ю. Канарський 

Фото: J. Dvořak 
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Сучасний стан. Локально пошире-

ний, хоча місцями – досить чисель-

ний вид. Може перебувати під за-

грозою внаслідок вибагливості до 

середовища існування і складного 

циклу розвитку [1, 2].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок осу-

шувальної меліорації, інтенсивної 

експлуатації вологих лук, заростання 

їх деревно-чагарниковою рослин-

ністю [1, 2].

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності 

та створення заказників у оселищах 

із високою чисельністю виду. Запо-

бігання заростанню біотопів виду 

деревами і чагарниками.

цями – в лучно-степових біотопах. 

Метелики літають в одному поколінні 

у липні – серпні. Самка відкладає яйця 

поодиноко на суцвіття родовика лі-

карського (Sanguisorba offi  cinalis). Мо-

лоді гусениці розвиваються в суцвіт-

тях кормової рослини, старшого віку 

– живуть у мурашниках роду Myrmica 

(M. ruginodis, M. scabrinodis). Живлять-

ся личинками і лялечками мурашок; 

зимують і заляльковуються в мураш-

нику [1-6].

Охоронний статус: IUCN: LR; BernC: II; 

ЄЧС: E; ЧКК: NT

Поширення. Південь лісової і лісосте-

пова зони Євразії від Західної Європи 

до Японії [3].

Україна: Карпатський регіон, лісова і 

лісостепова зони [3, 4].

Середовище існування та особливос-

ті біології. Гігрофільний вид, у регіоні 

локально поширений у передгір’ях і 

гірському поясі букових лісів, до ви-

сот 800-900 м. Трапляється на воло-

гих і болотистих луках, заболочених 

лісових галявинах, торфовищах, міс-

Синявець телей 

Maculinea  teleius                               
(Bergstraesser, 1779)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Синявці – Lycaenidae

Джерела інформації: 

1. Beneš, Konvička et al., 2002; 2. Polska 

czerwona księga zwierząt, 2004; 3. Плющ 

и др., 2005; 4. Рідкісні види тварин 

Львівської області, 2006; 5. Popov, 

2008; 6. Канарський, Геряк, 2008.

Текст: Ю. Канарський 

Фото: J. Dvořak 
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Сучасний стан. Локально поширений 

і загалом нечисельний вид. Може пе-

ребувати під загрозою внаслідок ви-

багливості до середовища існування і 

складного циклу розвитку [1, 2].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок осу-

шувальної меліорації, інтенсивної 

експлуатації вологих лук, заростання 

їх деревно-чагарниковою рослинніс-

тю [1, 2].

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності та 

створення заказників у оселищах із 

високою чисельністю виду. Запобіган-

ня заростанню біотопів виду дерева-

ми і чагарниками.

супутній попередньому виду M. teleius 

– трапляється у подібних біотопах, має 

такі самі трофічні зв’язки і цикл роз-

витку. Метелики літають в одному по-

колінні у липні – серпні. Гусениці стар-

шого віку живуть у мурашниках роду 

Myrmica (M. rubra, рідше M. scabrinodis), 

де зимують і заляльковуються. Більш 

локальний і загалом менш чисельний 

від попереднього виду, пригнічується 

внаслідок конкурентних взаємовідно-

син у спільних для обох видів осели-

щах [1-5].

Охоронний статус: IUCN: LR; BernC: 

II; ЄЧС: E; ЧКК: NT

Поширення. Середня і Східна Євро-

па, Кавказ, Північний Казахстан, пів-

день Західного Сибіру [3].

Україна: Карпатський регіон, лісова і 

лісостепова зони [3, 4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Гігрофільний вид, 

у регіоні локально поширений у 

передгір’ях і в гірському поясі буко-

вих лісів північно-східного макро-

схилу, до висот 800-900 м. Екологічно 

Синявець наузитоус 

Maculinea  nausithous                        
(Bergstraesser, 1779)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Синявці – Lycaenidae

Джерела інформації: 

1. Beneš, Konvička et al., 2002; 2. Polska 

czerwona księga zwierząt, 2004; 3. Плющ 

и др., 2005; 4. Рідкісні види тварин 

Львівської області, 2006; 5. Popov, 2008.

Текст: Ю. Канарський 

Фото: J. Dvořak 
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Сучасний стан. Дуже локально по-

ширений стенотопний вид. Перебу-

ває під загрозою внаслідок вибагли-

вості до середовища існування [1, 4]. 

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок осу-

шувальної меліорації та заростання 

торфових боліт деревно-чагарнико-

вою рослинністю [1, 4].

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності 

та створення заказників у оселищах 

виду.

хребтів, на висотах 600-1200 м. Ме-

телики трапляються на торфових бо-

лотах, вологих галявинах верхнього 

лісового й субальпійського поясів, 

де літають в одному поколінні в черв-

ні-липні. Гусениці розвиваються на 

буяхах (Vaccinium uliginosum), як кор-

мові рослини інколи вказують також 

чорницю (V. myrtillus) і журавлину 

(Oxycoccus palustris). Гусениці зиму-

ють, потім розвиваються до травня і 

заляльковуються серед моху біля по-

верхні ґрунту. Вірогідно, є мірмеко-

фільними [1-4].

Охоронний статус: ЧКК: EN

Поширення. Північна частина Євразії 

від Альп і Скандинавії до Японії, пів-

нічний захід Північної Америки [3].

Україна: Карпатський регіон, Поліс-

ся; відомі знахідки з лісостепової зони 

[3, 4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Бореальний тирфо-

фільний вид, характерний мешка-

нець верхових (оліготрофних) боліт і 

торфовищ. У регіоні відомий з кількох 

оселищ у західній частині Вододіль-

но-Верховинського і Полонинського 

Синявець 
торфовищний 

Vacciniina  optilete                               
(Knoch, 1782)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Синявці – Lycaenidae

Джерела інформації: 

1. Beneš, Konvička et al., 2002; 2. По-

пов, 2004; 3. Плющ и др., 2005; 4. Рід-

кісні види тварин Львівської області, 

2006. 

Текст: Ю. Канарський 

Фото: J. Dvořak 
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Сучасний стан. Локально поширений 

і рідкісний вид.

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду, зокрема внаслі-

док випасання худоби, викошування 

і випалювання трави, застосування 

пестицидів, рекреаційного наванта-

ження [1]. Очевидно, також заростан-

ня сухих трав’яних біотопів деревно-

чагарниковою рослинністю, залісення 

безлісих схилів, фрагментація оселищ 

виду [3].

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності та 

створення заказників у оселищах ви-

ду [1]. Охороняється на території ма-

сиву «Чорна гора» КБЗ.

угруповання. В регіоні дуже локально 

поширений у передгір’ях Карпат, на 

висотах до 400 м. Метелики літають в 

одному поколінні, у червні – серпні. 

Гусениці розвиваються на в’язелі бар-

вистому (Coronilla varia); як кормові 

вказують й інші види бобових рослин 

(Astragalus, Lathyrus, Lotus, Onobrychis, 

Thymus sp.). Зимує у фазі яйця або гусе-

ниці раннього віку. Гусениці старшого 

віку мірмекофільні, контактують з му-

рашками видів Lasius alienus, Formica 

pratensis, Tapinoma erraticum [2-7].

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Центральна, Південна 

і Південно-Східна Європа, Передня 

Азія, Кавказ, Південний Урал [4].

Україна: Майже вся територія, крім 

вищих поясів Карпат і півдня степо-

вої зони [1, 4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Неморальний ксе-

рофільний вид, населяє сухі й теплі 

трав’яні біотопи різного походжен-

ня, в тому числі сухі галявини, узлісся 

й рідколісся, ділянки лучних степів 

та остепнених лук, сухі рудеральні 

Синявець дафніс  
(мелеагр) 

Polyommatus  daphnis                      
(Denis & Schiff ermueller, 1775)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Синявці – Lycaenidae

Джерела інформації: 

1. ЧКУ, 1994; 2. Різун, Коновалова, 

Яницький, 2000; 3. Beneš, Konvička et 

al., 2002; 4. Плющ и др., 2005; 5. Рідкісні 

види тварин Львівської області, 2006; 

6. Popov, 2008; 7. Геряк, Канарський, 

2008.

Текст: Ю. Канарський 

Фото: J. Dvořak 
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Сучасний стан. Локально пошире-

ний і рідкісний вид. Перебуває під 

загрозою внаслідок вибагливості до 

середовища існування. Зникаючий у 

більшості країн Середньої Європи [2].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів через надмірне ви-

пасання худоби, викошування і ви-

палювання трави, з одного боку, за-

ростання лучно-степових ділянок 

чагарниками й лісом – з іншого [2]. 

Зменшення кількості й площ придат-

них оселищ унаслідок різного роду 

господарської діяльності.

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності 

та створення заказників у оселищах 

виду.

на висотах до 800 м [1, 3, 5]. Метелики 

літають в одному-двох поколіннях, у 

червні – серпні (Передкарпаття) або 

травні-червні й липні-вересні (Закар-

паття). Гусениці розвиваються на за-

ячій конюшині (Anthyllis vulneraria); як 

кормові вказують й деякі інші види 

бобових рослин (Medicago, Melilotus, 

Trifolium sp.). Зимує в згорнутих лист-

ках у фазі гусениці. Гусениці старшого 

віку мірмекофільні, контактують з му-

рашками видів Lasius alienus, Myrmica 

scabrinodis, Formica cinerea [2-4].

Охоронний статус: ЧКК: EN

Поширення. Південна, Центральна і 

частково Східна Європа, Кавказ, Мала 

Азія [3].

Україна: Локально в Карпатському 

регіоні, лісовій і на заході лісостепової 

зони [3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Ксерофільний вид, на-

селяє ділянки лучних і наскельних 

степів та остепнених лук на вапнистих 

ґрунтах. В регіоні дуже локально по-

ширений у передгір’ях, Вулканічних 

і Покутсько-Буковинських Карпатах, 

Синявець дорилас 

Polyommatus  dorylas                          
(Denis & Schiff ermueller, 1775)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Синявці – Lycaenidae

Джерела інформації: 

1. Hormuzaki, 1897; 2. Beneš, Konvička 

et al., 2002; 3. Плющ и др., 2005; 4. Рід-

кісні види тварин Львівської області, 

2006; 5. Popov, 2008. 

Текст: Ю. Канарський 

Фото: J. Dvořak 
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чисельний в сусідніх європейських 

країнах (Польща, Чехія, Словаччина), 

цей вид з невідомих причин має дуже 

обмежений ареал у західних регіонах 

України.

Фактори загрози. Докладно не з’ясо-

вані. Вірогідно, заростання біотопів де-

ревно-чагарниковою рослинністю [1].

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності та 

створення заказників у оселищах виду.

му поколінні в червні – липні. Гусени-

ці розвиваються з вересня до травня 

на різних видах горошку (Vicia cracca, 

V. cassubica, V. villosa) і чини (Lathyrus 

sp.), зимують серед опалого листя на 

поверхні ґрунту. Гусениці старшого 

віку мірмекофільні, контактують з му-

рашками видів Lasius niger, Myrmica 

specioides, Formica cinerea. Залялько-

вуються прикріпленими до нижнього 

боку листка кормової рослини [1-3].

Сучасний стан. Локально поширений 

і рідкісний вид. Досить поширений і 

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Помірна смуга Євразії 

[2].

Україна: Локально майже на всій те-

риторії, за винятком сухостепових 

районів [2].

Середовище існування та особли-

вості біології. Гігро-ксерофільний 

лісо-лучний вид, населяє вологі або 

сухі луки, галявини й узлісся. В ре-

гіоні локально поширений у Вулка-

нічних Карпатах, на висотах 150-600 

м, де трапляється на теплих сухих 

галявинах. Метелики літають в одно-

Синявець приємний 

Polyommatus  amandus 
(Schneider, 1792)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Синявці – Lycaenidae

Джерела інформації: 

1. Beneš, Konvička et al., 2002; 2. Плющ 

и др., 2005; 3. Popov, 2008.

Текст: Ю. Канарський 

Фото: J. Dvořak 
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Фактори загрози. Докладно не з’я-

совані. У Чеській Республіці вірогід-

ною причиною зникнення виду вва-

жають потепління клімату [1].

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності 

та створення заказників у оселищах 

виду.

біотопів комплексу заплавних і до-

линних чорновільхових лісів. Метели-

ки літають в одному поколінні в трав-

ні – червні. Гусениці розвиваються з 

липня до травня на різних видах зла-

ків (Bromus, Milium, Poa, Brachypodium 

spp.). Зимують в оплетених шовковин-

ням листках злаків. Лялечка прикрі-

плена до стебла за допомогою пояску 

з шовковини [1-3].

Сучасний стан. Дуже локально поши-

рений і нечисленний вид на південній 

межі ареалу. 

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Зона тайгових і мішаних 

лісів Євразії [2].

Україна: Локально на Поліссі, Розточчі 

й Передкарпатті [2, 3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Бореальний лісовий 

вид, населяє вологі лісові галявини, 

узлісся та рідколісся. В регіоні відо-

ме єдине оселище в Передкарпатті 

(ур. Білецький ліс, Стрийський район); 

трапляється також у заповіднику «Роз-

точчя» (ур. Заливки). Приурочений до 

Головчак-лісовик 

Carterocephalus  silvicola      
(Meigen, 1829)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Головчаки – Hesperiidae

Джерела інформації: 

1. Beneš, Konvička et al., 2002; 2. Плющ 

и др., 2005; 3. Геряк, Канарський, 

2006.

Текст: Ю. Канарський 

Фото: J. Dvořak 
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ті. В Середній Європі вид здебільшого 
розвивається на картоплі, тому гусе-
ниць часто можна зустріти літом на 
картопляних городах, а лялечок зна-
ходять восени при копанні картоплі. 
В наших кліматичних умовах повно-
го циклу розвитку не відбувається, 
оскільки самки 2-го покоління як пра-
вило стерильні, і всі стадії виду гинуть 
за температури нижче 00 С [3, 5, 6, 8]. 

Сучасний стан. Трапляється зрідка і 
поодиноко. Нерезидентний вид, міс-
цева «популяція» підтримується лише 
за рахунок мігрантів з півдня.

Фактори загрози. Відсутні, оскільки 
головним лімітуючим фактором у ре-
гіоні є кліматичні умови.

Рекомендовані заходи охорони. Не-
доцільні через нерезидентний статус 
виду.

ні-червні, друга генерація – місцева, її 
імаго трапляються у вересні – жовтні. 
Реєструвався у різних пунктах регі-
ону, в основному в межах низинних 
та передгірних районів [1, 2, 4, 5, 7, 
8]. Метелики живляться соком дерев, 
відвідують вулики, де часто гинуть від 
бджолиних укусів. У разі небезпеки 
здатні видавати різкий писк. Самка 
відкладає на рослини з родини пас-
льонових (Solanaceae) великі гладкі 
жовто-зелені яйця, з яких через 10-12 
днів виходять гусениці. Їх розвиток 
триває 40-60 днів (від червня до серп-
ня-вересня). Заляльковуються в грун-

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 
ЧКК: LC

Поширення. Південна Європа, Пе-
редня Азія, Північна і Тропічна Афри-
ка; як мігрант, трапляється майже на 
всьому Європейському континенті 
[3, 6].
Україна: Вся територія [9].

Середовище існування та особли-
вості біології. Палеотропічно-серед-
земноморський вид, відомий своїми 
регулярними далекими міграціями. 
В Середній Європі розвивається у 
двох поколіннях. Метелики першої 
генерації прилітають з півдня в трав-

Бражник «мертва 
голова» 

Acherontia  atropos                                   
(Linnaeus, 1758)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Бражники – Sphingidae

Джерела інформації: 
1. Hormuzaki, 1897; 2. Romaniszyn, 
Schille, 1929; 3. ЧКУ, 1994; 4. Різун, Ко-
новалова, Яницький, 2000; 5. Рідкісні 
види тварин Львівської області, 2006; 
6. Macek et al., 2007; 7. Мателешко, 
2009в; 8. Ю. Геряк, Ю. Канарський, 
Є. Ляшенко (неопубл. дані); 9. ЧКУ, 

2009.

Текст: Ю. Канарський, О. Мателешко

Фото: J. Arenaza
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thera biennis). Гусениці розвиваються 

в липні – серпні, заляльковуються в 

ґрунті. Лялечка зимує. Вид має 1 по-

коління на рік [5, 7].

Сучасний стан. Локально пошире-

ний екологічно вразливий вид.

Фактори загрози. Докладно не з’я-

совані. Вказують руйнування при-

родних біотопів, застосування пес-

тицидів, меліорацію тощо [3], а та-

кож змикання деревно-чагарнико-

вої рослинності в оселищах виду, 

інтенсифікацію сільського господар-

ства [5].

Рекомендовані заходи охорони. 

Збереження біотопів виду, ство-

рення ентомологічних заказників у 

місцях його виявлення. Охороняєть-

ся на території КБЗ.

частині гірського поясу букових лісів 

[1, 2, 4, 6, 8, 10]. Метелики літають у 

сутінкові години від квітня до черв-

ня; живляться нектаром різних квітів 

(гадючник, бузок, жимолость та ін.), 

прилітають до штучних джерел світ-

ла. Здебільшого утримуються в ме-

жах оселища, хоча можуть здійснюва-

ти далекі перельоти. Самка відкладає 

близько 100 яєць на нижні листки різ-

них видів рослин з родини онагрових 

(Onagraceae) – кипрію (Epilobium sp.), ха-

менерію «іван-чаю» (Chamaenerion an-

gustifolium), енотери дворічної (Oeno-

Охоронний статус: IUCN: DD; BernC: II; 

HD: IV; ЄЧС: V; ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: VU

Поширення. Північна Африка, Серед-

ня і Південна Європа, Західний Сибір, 

Передня і Середня Азія [7].

Україна: Майже вся територія [3, 9].

Середовище існування та особли-

вості біології. Неморальний мезо-

фільний вид, населяє теплі й сонячні 

лісові галявини й узлісся, лісо-лучні бі-

отопи річкових долин і схили пагорбів 

з лісостеповою рослинністю. В регіоні 

локально поширений на Закарпат-

ській низовині, у передгір’ях і нижній 

Бражник прозерпіна 

Proserpinus  proserpina                        
(Pallas, 1772)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Бражники – Sphingidae

Джерела інформації: 
1. Hormuzaki, 1897; 2. Romaniszyn, 
Schille, 1929; 3. ЧКУ, 1994; 4. Різун, Ко-
новалова, Яницький, 2000; 5. Polska 
czerwona księga zwierząt, 2004; 6. Рідкіс-
ні види тварин Львівської області, 
2006; 7. Macek et al., 2007; 8. Мателешко, 
2009в; 9. ЧКУ, 2009; 10. Ю. Геряк, Ю. Ка-

нарський, Є. Ляшенко (неопубл. дані). 

Текст: Ю. Канарський 

Фото: J. Dvořak 

КОМАХИ



128

Сучасний стан. Локально поширений 

вид.

Фактори загрози. Докладно не з’я-

совані; вірогідно, руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок різ-

них форм господарської діяльності, а 

також заростання їх деревно-чагар-

никовою рослинністю. Охороняється 

на території КБЗ (Кузій-Трибушан-

ський масив, Долина нарцисів та Чор-

на гора).

Рекомендовані заходи охорони. Ство-

рення ентомологічних заказників у 

місцях виявлення виду.

квітні – червні, а в теплих передгірних 

районах – і в липні – серпні (2-е по-

коління). Активні вдень за теплої со-

нячної погоди, живляться нектаром. 

Самка відкладає яйця поодиноко на 

листки черсакових (Dipsacaceae), зо-

крема свербіжниці (Knautia arvensis), 

комонника лучного (Succisa pratensis), 

скабіоз (Scabiosa sp.), та деяких інших 

трав’яних рослин. Гусениці розвива-

ються в червні – липні, 2-го покоління 

– в серпні – вересні. Заляльковуються 

на ґрунті в легкому коконі між мохом і 

старикою. Лялечка зимує [5-7].

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК: NT

Поширення. Європа, Північна Афри-

ка, Західний Сибір, Передня і Серед-

ня Азія [6].

Україна: Майже вся територія [3, 8].

Середовище існування та особли-

вості біології. Мезофільний вид, на-

селяє різноманітні лісо-лучні біотопи 

– луки, галявини, узлісся й вирубки. 

В регіоні поширений у низинах, 

передгір’ях і гірському поясі букових 

лісів [1, 2, 4, 5, 7]. Метелики літають у 

Джерела інформації: 

1. Hormuzaki, 1897; 2. Romaniszyn, 

Schille, 1929; 3. ЧКУ, 1994; 4. Різун, Ко-

новалова, Яницький, 2000; 5. Рідкісні 

види тварин Львівської області, 2006; 

6. Macek et al., 2007; 7. Мателешко, 

2009в; 8. ЧКУ, 2009.

Текст: Ю. Канарський 

Фото: J. Dvořak 

Джмелевидка 
скабіозова 

Hemaris  tityus                                       
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Бражники – Sphingidae
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Фактори загрози. Докладно не з’я-

совані; вірогідно, руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок різ-

них форм господарської діяльності.

Рекомендовані заходи охорони. 

Створення ентомологічних заказників 

у місцях виявлення виду. Охороня-

ється на території КБЗ і КНПП.

5, 6]. Метелики літають у квітні – черв-

ні; в теплих районах розвивається 2-е 

покоління (липень – серпень). Пове-

дінка така сама, як і в H. tityus. Гусе-

ниці розвиваються з кінця червня до 

осені на листках жимолості (Lonicera 

xylosteum, L. nigra, L. tatarica). Заляль-

ковуються на ґрунті в легкому коконі 

серед підстилки. Лялечка зимує [2, 4].

Сучасний стан. Локально поширений 

вид.

Охоронний статус: ЧКК: NT

Поширення. Європа, Північна Афри-

ка, помірний пояс Азії до Японії [4].

Україна: Вірогідно, більша частина 

території [3, 4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Мезофільний вид, на-

селяє лісові галявини, узлісся, рідко-

лісся й вирубки, віддаючи перевагу 

частково затіненим і вологим міс-

цям. В регіоні локально поширений 

від низин до верхньої межі лісу [1-3, 

Джмелевидка 
жимолостева 

Hemaris  fuciformis                                  
(Linnaeus, 1758)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Бражники – Sphingidae

Джерела інформації: 

1. Hormuzaki, 1897; 2. Romaniszyn, 

Schille, 1929; 3. Рідкісні види тварин 

Львівської області, 2006; 4. Macek et 

al., 2007; 5. Геряк, Канарський, 2008; 

6. Ю. Геряк, Ю. Канарський (неопубл. 

дані). 

Текст: Ю. Канарський, Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 
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ні, з’їдаючи спочатку епідермальний 

шар нижнього боку листка, а згодом 

скелетуючи листок від країв. Заляль-

ковуються в комірці у ґрунті; лялечка 

зимує. Вид має 1 покоління на рік [2-5].

Сучасний стан. Дуже локально по-

ширений раритетний вид на північній 

межі ареалу.

Фактори загрози. Докладно не з’я-

совані. Вірогідно, вирубування широ-

колистяних (дубових) лісів, застосу-

вання пестицидів [2, 4].

Рекомендовані заходи охорони. Збе-

реження біотопів виду, створення ен-

томологічного заказника в його осе-

лищі. Охороняється на території КБЗ 

(Юлівські гори).

гіоні відомий за давньою вказівкою 

з Передкарпаття [1], нещодавно ви-

явлений у смузі останцевих перед-

гірних вулканічних масивів півден-

но-західного макросхилу Карпат [5]. 

Його біотопом тут є масив скельно-

дубового лісу паннонського типу. Ме-

телики літають вночі у червні – липні; 

не живляться, прилітають до штучних 

джерел світла. Нездатні до далеких 

міграцій, утримуються в межах осе-

лища. Самка відкладає 60-120 яєць 

на молоді листки різних видів дуба. 

Гусениці розвиваються в липні – серп-

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК: EN

Поширення. Північна Африка, Пів-

денна Європа, Мала Азія, Іран [3, 7].

Україна: Лісостепова і степова зони 

[2, 4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Термофільний серед-

земноморський вид, у Центральній 

Європі населяє теплі й сухі діброви 

та рідколісся, на півдні й сході Укра-

їни – характерний мешканець за-

плавних і байрачних дубових лісів, 

старих паркових насаджень. В ре-

Бражник дубовий 

Marumba  quercus                                                       
(Denis & Schiff ermueller, 1775)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Бражники – Sphingidae

Джерела інформації: 

1. Hormuzaki, 1897; 2. ЧКУ, 1994; 

3. Macek et al., 2007; 4. ЧКУ, 2009; 

5. Ю. Геряк, Ю. Канарський, Є. Ляшен-

ко (неопубл. дані). 

Текст: Ю. Канарський, Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 
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ються в легкому коконі серед моху 

або підстилки. Лялечка зимує [5, 6, 8].

Сучасний стан. Звичайний, місцями 

чисельний вид широколистяних і мі-

шаних лісів регіону.

Фактори загрози. Вказують змен-

шення площ листяних лісів та об-

робку їх пестицидами [3]. В регіоні 

на сьогодні вид перебуває поза за-

грозою.

Рекомендовані заходи охорони. 

Спеціальних охоронних заходів не 

потребує. Охороняється на території 

всіх об’єктів ПЗФ Українських Карпат.

теликів триває кілька тижнів, залежно 

від висоти н.р.м. у квітні – червні. Сам-

ці літають удень за сонячної погоди, 

швидко і низько над землею між стов-

бурами дерев, самки малорухливі, си-

дять на стовбурах або опалому листі, 

літають вночі, зрідка прилітаючи на 

світло. Метелики не живляться. Самка 

одночасно відкладає 80-160 яєць на 

стовбур, гілку або нижній бік листка 

кормової рослини. Гусениці розвива-

ються з травня до серпня, живляться 

листям бука, граба, липи, дуба, рідше 

– берези, вільхи, ліщини. Залялькову-

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: LC

Поширення. Європа, Кавказ, Півден-

ний Сибір, Далекий Схід [6].

Україна: Майже вся територія, крім 

безлісих степових районів [1, 2].

Середовище існування та особли-

вості біології. Неморальний лісовий 

вид, характерний мешканець широ-

колистяних і мішаних лісів за участю 

бука, дуба і граба. В регіоні пошире-

ний всюди, від низин до верхньої межі 

лісу, хоча найчастіше трапляється у 

поясі букових лісів [1, 2, 4, 5, 8]. Літ ме-

Павиноочка руда 

Aglia  tau                                                            
(Linnaeus, 1758)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Павиноочки, або Сатурнії – Saturniidae

Джерела інформації: 

1. Hormuzaki, 1897; 2. Romaniszyn, 

Schille, 1929; 3. ЧКУ, 1994; 4. Різун, 

Коновалова, Яницький, 2000; 5. Рід-

кісні види тварин Львівської облас-

ті, 2006; 6. Macek et al., 2007; 7. ЧКУ, 

2009; 8. Ю. Геряк, Ю. Канарський, 

Є. Ляшенко (неопубл. дані). 

Текст: Ю. Канарський, Ю. Геряк 

Фото: О. Мателешко
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коричневому грушевидному коконі. 

Лялечки зимують [6, 9].

Сучасний стан. Локально поширений, 

хоча місцями – досить чисельний вид.

Фактори загрози. Викорчовування і 

випалювання чагарників, застосуван-

ня пестицидів [3, 8].

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності та 

створення заказників у місцях вияв-

лення виду [3, 8]. Охороняється май-

же у всіх заповідниках і національних 

парках Українських Карпат.

частіше трапляється в річкових за-

плавах і долинах [1-2, 4-9]. Метелики 

літають у квітні – травні. Самці активні 

в сонячну погоду в післяобідні годи-

ни, самки – вночі, часто прилітають 

на світло. Метелики не живляться. 

Самка відкладає близько 100 яєць на 

різноманітний субстрат – гілки, сухі 

стебла тощо. Гусениця – поліфаг, роз-

вивається з травня до липня-серпня 

на листках різних дерев, чагарників і 

чагарничків – терну, глоду, верб, гра-

бу, берези, вересу, чорниці тощо. За-

ляльковується між гілками в міцному 

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК: NT

Поширення. Помірний пояс Євразії 

[6].

Україна: Майже вся територія [3-5, 8].

Середовище існування та особли-

вості біології. Мезофільний вид, 

населяє різноманітні біотопи з де-

ревно-чагарниковою рослинністю 

– широколистяні й мішані ліси, за-

рості чагарників, лісові галявини та 

вирубки, сади і парки. Поширений 

від низин до субальпійського поясу, 

Павиноочка мала 

Saturnia  pavonia                                       
(Linnaeus, 1758)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Павиноочки, або Сатурнії – Saturniidae

Джерела інформації: 

1. Hormuzaki, 1897; 2. Romaniszyn, Schi-

lle, 1929; 3. ЧКУ, 1994; 4. Різун, Конова-

лова, Яницький, 2000; 5. Рідкісні ви-

ди тварин Львівської області, 2006; 

6. Macek et al., 2007; 7. Мателешко, 

2009в; 8. ЧКУ, 2009; 9. Ю. Геряк, Ю. Ка-

нарський, Є. Ляшенко (неопубл. дані). 

Текст: Ю. Канарський, Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 
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Сучасний стан. Дуже локально по-

ширений і нечисельний вид.

Фактори загрози. Докладно не з’я-

совані. Ймовірно викорчовування і 

випалювання чагарників, осінньо-

весняні пали сухої трави.

Рекомендовані заходи охорони. З’я-

сування факторів загрози. Обмежен-

ня господарської діяльності та ство-

рення заказників у місцях виявлення 

виду. Заборона випалювання чагар-

ників та сухої трави. Охороняється 

на території КБЗ (Долина нарцисів та 

Юлівські гори).

Примітка. Імаго цього виду морфо-

логічно дуже подібні до близького 

виду Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758), 

від якого, проте, добре відрізняються 

на стадії гусениці та за аутекологічни-

ми особливостями. 

літають у квітні – травні, самці активні 

вдень, самки – в сутінках і вночі; не 

живляться. Самка після кількох пару-

вань відкладає яйця групами на гілки 

кормових рослин. Гусениця – поліфаг, 

розвивається з травня до липня-серп-

ня, в основному на різноманітних роз-

оцвітих (терен, шипшина і глід та ін.), 

але також на вербах, дубі, березі, в’язі, 

вільсі, тополі тощо. Заляльковується 

між гілками в міцному коричневому 

грушевидному коконі. Лялечки зиму-

ють [1].

Охоронний статус: ЧКК: DD

Поширення. Південно-Східна та пів-

день Середньої Європи (Італія, Бал-

канський півострів, південь Чехії, Сло-

ваччина, Угорщина) [1].

Україна: Дуже локально у низинних 

районах Закарпаття.

Середовище існування та особли-

вості біології. Середземноморський 

вид, приурочений до теплих і сухих 

лісостепових та чагарниково-степо-

вих біотопів. В регіоні нещодавно ви-

явлений у кількох локалітетах на За-

карпатській низовині [2, 3]. Метелики 

Павиноочка схожа 

Saturnia  pavoniella                                      
(Scopoli, 1763)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Павиноочки, або Сатурнії – Saturniidae

Джерела інформації: 

1. Macek et al., 2007; 2. Ляшенко, 2009; 

3. Ю. Геряк, Ю. Канарський, Є. Ляшен-

ко (неопубл. дані).

Текст: Ю. Канарський, Ю. Геряк 

Фото: О. Андріанов
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міцному коричневому грушевидному 

коконі. Лялечки зимують [3, 4].

Сучасний стан. Сучасних знахідок не-

має. Вважається одним з найрідкісні-

ших у Європі видів метеликів.

Фактори загрози. Не з’ясовані.

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності та 

створення заказників у місцях вияв-

лення виду.

біотопів. В регіоні відомий за давніми 

знахідками в Буковинському Перед-

карпатті та Закарпатті [1, 2]. Трапля-

ється в суміжних регіонах Словаччини 

й Угорщини. Метелики літають у квітні 

– травні, активні в сутінках і вночі; не 

живляться. Самка відкладає яйця гру-

пами на гілки кормових рослин. Гусе-

ниця розвивається з травня до липня-

серпня на листках терену, шипшини 

і глоду, рідше – в’язів, вільхи, верб і 

тополі. Заляльковується між гілками в 

Охоронний статус: ЧКУ: Зникаючий; 

ЧКК: CR

Поширення. Південно-Східна Євро-

па, Кавказ, Мала Азія, південь Захід-

ного Сибіру, Казахстан, Алтай [4].

Україна: Дуже локально в лісостепо-

вій і степовій зонах [5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Середземноморсько-

понтійський ксеротермофільний вид, 

приурочений до теплих і сухих лісо-

степових та чагарниково-степових 

Павиноочка середня 

Saturnia  spini                                                     
(Denis & Schiff ermueller, 1758)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 
Павиноочки, або Сатурнії – Saturniidae

Джерела інформації: 

1. Abafi -Aigner, 1897; 2. Hormuzaki, 1897; 

3. ЧКУ, 1994;  4. Macek et al., 2007; 5. ЧКУ, 

2009. 

Текст: Ю. Канарський, Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 
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Сучасний стан. Локально пошире-
ний, хоча місцями (низинні райони 
Закарпаття) – відносно звичайний 
вид. Наявні сильні коливання чи-
сельності по роках і загальна тен-
денція до її зменшення.

Фактори загрози. Руйнування при-
родних біотопів виду, зменшення 
площ старих садів, парків і тому по-
дібних зелених насаджень унаслідок 
забудови, догляду та інтенсифікації 
сільського господарства. Застосу-
вання пестицидів. Вірогідно, також 
кліматичні зміни (збільшення гумід-
ності клімату) та природні вороги 
(паразитичні комахи і синантропні 
птахи) [2, 5, 6].

Рекомендовані заходи охорони. 
Створення заказників у оселищах 
з високою чисельністю виду. Охо-
роняється на території КБЗ (Долина 
нарцисів, Чорна гора та Юлівські 
гори).

пунктах у садах і парках. Поширений 

у низинах і передгір’ях південно-за-
хідного, і дуже локально – північно-
східного макросхилів Карпат [1, 2, 4, 

6]. Метелики літають з кінця квітня до 

середини червня, активні в сутінках 

і вночі; не живляться. Часто приліта-

ють на світло. Самка відкладає близь-

ко 200 яєць. Гусениці розвиваються 

в травні – серпні на різних плодових 
деревах і чагарниках, рідше на грець-
кому горісі та ясені. Заляльковуються 
між гілками в міцному грушовидному 
коконі. Зимує лялечка [3, 6].

Охоронний статус: IUCN: DD; BernC: II; 

ЄЧС: Е; ЧКУ: Вразливий; ЧКК: VU

Поширення. Південна і частково Се-

редня Європа, Північна Африка, Кав-

каз, Мала і Передня Азія [3].

Україна: Більша частина території, за 

винятком північних районів [2, 5, 6].

Середовище існування та особли-

вості біології. Теплолюбний серед-

земноморський вид, трапляється у 

різноманітних біотопах з деревно-

чагарниковою рослинністю: широко-

листяних лісах, заростях чагарників 

і лісосмугах, але частіше в населених 

Павиноочка велика 

Saturnia  pyri                                              
(Denis & Schiff ermueller, 1775)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Павиноочки, або Сатурнії – Saturniidae

Джерела інформації: 
1. Hormuzaki, 1897; 2. Рідкісні види тва-
рин Львівської області, 2006; 3. Macek 
et al., 2007; 4. Мателешко, 2009в; 
5. Ю. Геряк, Ю. Канарський, Є. Ляшен-
ко (неопубл. дані); 6. ЧКУ, 2009.

Текст: Ю. Канарський, Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 
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ся внаслідок короткого періоду льоту 

рано навесні [9].

Фактори загрози. Докладно не з’я-

совані. Вказують на хімічну обробку 

лісів пестицидами [3, 8]. 

Рекомендовані заходи охорони. Ство-

рення заказників у оселищах з висо-

кою чисельністю виду. Охороняється 

майже у всіх заповідниках і націо-

нальних парках Українських Карпат.

часто прилітають на світло. Самки 

малоактивні, літають лише вночі, від-

кладають по 25-30 яєць у пояску на 

гілці кормової рослини. Гусениці роз-

виваються в травні-липні, живляться 

листям берези, вільхи, граба, ліщини, 

липи. Заляльковуються у підстилці в 

міцному „пергаментному” коконі. Зи-

мує готовий до виходу з лялечки роз-

винутий метелик [6].

Сучасний стан. Локально поширений 

і досить рідкісний вид. Можливо, є 

більш звичайним, але не реєструєть-

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: NT

Поширення. Європа, Кавказ, Сибір, 

Далекий Схід [6].

Україна: Зони мішаних лісів і лісосте-

пу [3, 4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Мезофільний лісовий 

вид. Поширений від низин до верх-

ньої межі лісу в горах [1, 2, 4, 5, 7, 9]. 

Метелики літають кілька тижнів, за-

лежно від кліматичних умов, з кін-

ця лютого до кінця травня. Не жив-

ляться. Самці активні вдень і вночі, 

Шовкопряд 
березовий 

Endromis  versicolora                                     
(Linnaeus, 1758)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Шовкопряди березові – Endromididae

Джерела інформації: 

1. Hormuzaki, 1897; 2. Romaniszyn, 

Schille, 1929; 3. ЧКУ, 1994; 4. Різун, Ко-

новалова, Яницький, 2000; 5. Рідкісні 

види тварин Львівської області, 2006; 

6. Macek et al., 2007; 7. Геряк, Канар-

ський, 2008; 8. ЧКУ, 2009; 9. Ю. Канар-

ський, Ю. Геряк (неопубл. дані). 

Текст: Ю. Канарський, Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 
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або серед трав’яної старики. Зимують 

яйця і частина лялечок [6].

Сучасний стан. Не з’ясований. Мож-

ливо, є більш звичайним, але не ре-

єструється внаслідок прихованого 

способу життя [5].

Фактори загрози. Докладно не з’я-

совані. Вірогідно, розорювання лук, 

обробка пестицидами.

Рекомендовані заходи охорони. 

З’ясування стану популяцій і факто-

рів загрози. Створення заказників у 

оселищах виду.

лики літають з кінця серпня до жовтня, 

здебільшого в сутінках і вночі; самці ін-

коли активні вдень. Не живляться. Сам-

ка відкладає яйця купками на ґрунт. Гу-

сениці розвиваються у квітні – червні 

в розетках деяких видів складноцві-

тих (Asteraceae) – кульбаби (Taraxacum 

offi  cinale agg.), нечуйвітрів (Hieracium 

sp.) тощо. Поїдають центральні жилки 

листків і пуп’янки; вирізняються винят-

ковою тепло- і світлолюбністю, припи-

няють живлення за похмурої погоди. 

Заляльковуються в ґрунтовій комірці 

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: DD

Поширення. Середня і Південна Єв-

ропа, південь Західного Сибіру [6].

Україна: Карпати, лісова, лісостепо-

ва і частково степова зони [1-4, 7].

Середовище існування та особли-

вості біології. Мезофільний вид, на-

селяє відкриті лучні біотопи, зокре-

ма теплі й сонячні схили та гірські 

пасовища з багатою низькотравною 

рослинністю. В регіоні відомий за 

поодинокими знахідками у гірсько-

му поясі букових лісів [1, 3-5]. Мете-

Шовкопряд 
кульбабовий 

Lemonia  taraxaci        
(Denis & Schiff ermueller, 1775)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Шовкопряди осінні – Lemoniidae

Джерела інформації: 

1. Romaniszyn, Schille, 1929; 2. ЧКУ, 

1994; 3. Різун, Коновалова, Яниць-

кий, 2000; 4. Рідкісні види тварин 

Львівської області, 2006; 5. Геряк, Ка-

нарський, 2006; 6. Macek et al., 2007; 

7. ЧКУ, 2009.

Текст: Ю. Канарський, Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 
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Сучасний стан. Дуже локально по-

ширений та рідкісний вид. Можливо, 

є більш звичайним, але не реєструєть-

ся внаслідок короткого періоду льоту 

восени [7].

Фактори загрози. Докладно не з’ясо-

вані. Вірогідно, розорювання та осу-

шування лук, перевипас худоби й об-

робка пестицидами.

Рекомендовані заходи охорони. З’я-

сування стану популяцій і факторів за-

грози. Створення заказників у осели-

щах виду. Охороняється на території 

КБЗ (Долина нарцисів).

Метелики літають протягом коротко-

го періоду у жовтні – листопаді. Сам-

ці активні вдень за теплої та сонячної 

погоди, самки малорухливі. Метелики 

не живляться, живуть лише декілька 

діб. Самка відкладає яйця групами по 

20-30 на стебла і листки низькорослих 

трав. Гусениці розвиваються у квітні – 

червні, живуть поодиноко в розетках 

складноцвітих рослин (Asteraceae). 

Заляльковуються в ґрунтовій комірці. 

Зимують яйця і частина лялечок [6].

Охоронний статус: ЧКК: DD

Поширення. Європа, Мала Азія [3, 6].

Україна: Карпати, лісова, лісостепо-

ва і частково степова зони [1-5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Мезофільний вид, на-

селяє свіжі й вологі лучні біотопи, які 

добре прогріваються сонцем – лісо-

ві галявини, сіножаті й пасовища. 

В регіоні дуже локально пошире-

ний у передгір’ях і нижній частині 

поясу букових лісів [1, 2, 4, 5, 7, 8]. 

Шовкопряд салатний 

Lemonia  dumi                                                           
(Linnaeus, 1761)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Шовкопряди осінні – Lemoniidae

Джерела інформації: 

1. Hormuzaki, 1897; 2. Romaniszyn, Schi-

lle, 1929; 3. Редкие и исчезающие…, 

1988; 4. Геряк, Канарський, 2006; 

5. Рідкісні види тварин Львівської 

області, 2006; 6. Macek et al., 2007; 

7. Ю. Канарський, Ю. Геряк, Є. Ляшенко 

(неопубл. дані); 8. Мателешко, 2009в. 

Текст: Ю. Канарський, Ю. Геряк, 

Є. Ляшенко 

Фото: J. Dvořak 
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му коконі на ґрунті. Вид зимує на ста-

дії яйця, інколи – лялечки [2, 4].

Сучасний стан. Дуже локально по-

ширений, рідкісний вид.

Фактори загрози. Детально не з’я-

совані. Ймовірно викорчовування і 

випалювання чагарників, застосу-

вання пестицидів.

Рекомендовані заходи охорони. 

З’ясування факторів загрози. Ство-

рення заказників у оселищах виду. 

Охороняється на території КБЗ (До-

лина нарцисів, Чорна гора та Юлів-

ські гори).

тах [1, 5]. Метелики літають у жовтні, 

активні вночі. Самці летять на штучні 

джерела світла. Не живляться. Самка 

відкладає близько 250 яєць у пояску 

на гілці кормової рослини, прикрива-

ючи кладку пуховидними лусочками 

із черевця. Гусениці розвиваються у 

квітні – травні на терені, глоді, плодо-

вих деревах і дубах. Спочатку живуть 

колективно в павутинному гнізді, на 

останній стадії розвитку – поодиноко. 

Заляльковуються в міцному овально-

Охоронний статус: IUCN: DD; BernC: II; 

ЄЧС: Е; ЧКК: DD

Поширення. Середня і Південна Єв-

ропа, Мала Азія [4].

Україна: Волино-Поділля, Закарпаття 

[1, 3, 5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Ксеротермофільний 

вид, приурочений до лісостепових 

і степових біотопів із заростями те-

рену та глоду. В регіоні знайдений у 

декількох локалітетах на Закарпат-

ській низовині у Вулканічних Карпа-

Коконопряд 
золотистий 

Eriogaster  catax                                      
(Linnaeus, 1758)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Коконопряди – Lasiocampidae

Джерела інформації: 

1. Abafi -Aigner, 1897; 2. Polska 

czerwona księga zwierząt, 2004; 3. Рід-

кісні види тварин Львівської області, 

2006; 4. Macek et al., 2007; 5. Ю. Ка-

нарський, Ю.  Геряк (неопубл. дані).

Текст: Ю. Канарський, Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 
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лусочками із черевця. Гусениці розви-

ваються у квітні – травні. Спочатку жи-

вуть колективно в павутинному гнізді, 

у старшому віці – поодиноко. Заляль-

ковуються в міцному овальному коко-

ні в або на ґрунті. Вид зимує на стадії 

яйця, інколи – лялечки [2].

Сучасний стан. Дуже локально поши-

рений і нечисельний вид.

Фактори загрози. Детально не з’ясо-

вані. Ймовірно викорчовування і ви-

палювання чагарників, осінньо-вес-

няні пали сухої трави на луках.

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності та 

створення заказників у місцях вияв-

лення виду. Заборона випалювання 

чагарників та сухої трави. Охороня-

ється на території КБЗ (Долина нарци-

сів, Чорна гора та Юлівські гори).

Коконопряд 
пухнастий 

Eriogaster  lanestris                             
(Linnaeus,1758)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 
Коконопряди – Lasiocampidae

виду, приурочена до лісостепових та 

степових біотопів із чагарниковими 

заростями розоцвітих, особливо те-

рену та глоду, на яких розвиваються 

гусениці [2]. В регіоні, у декількох ло-

калітетах Закарпатської низовини та 

Вулканічних Карпат виявлені пред-

ставники другої екологічної форми 

[3]. Метелики літають у березні-квітні, 

активні вночі. Самці в вечірніх сутін-

ках летять на штучні джерела світла. 

Не живляться. Самка відкладає яйця 

пояском на гілці кормової рослини, 

прикриваючи кладку пуховидними 

Охоронний статус: ЧКК: DD

Поширення. Помірний пояс Євразії 

[2].

Україна: Поодинокі знахідки майже 

по всій Україні [1, 3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Вид має дві еколо-

гічні форми. Представники першої 

– мезофіли, населяють лісові та на-

півлісові біотопи: рідколісся, узлісся, 

галявини і т.п. Їх гусениці живуть на 

різних листяних деревах та чагарни-

ках, віддаючи перевагу липі, березі 

та вербі. Друга – ксерофільна форма 

Джерела інформації: 

1. Рідкісні види тварин Львівської об-

ласті, 2006; 2. Macek et al., 2007; 

3. Ю. Геряк, Ю. Канарський (неопубл. 

дані).

Текст: Ю. Геряк 
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Фактори загрози. Докладно не з’я-

совані. 

Рекомендовані заходи охорони. З’я-

сування факторів загрози. Створен-

ня заказників у оселищах виду. Охо-

роняється на території КБЗ (Кузій-

Трибушанський масив).

ні [6]. Метелики літають у квітні-травні, 

активні в сутінках і вночі. Не живлять-

ся. Самка відкладає яйця поодиноко. 

Гусениці розвиваються у червні – 

серпні на чорниці (Vaccinium myrtillus), 

а також на інших чагарничках, чагар-

никах і молодих деревах (терен, оси-

ка, верба, дуб тощо). Заляльковуються 

в м’якому жовтувато-білому коконі. 

Лялечка зимує [3, 5].

Сучасний стан. Дуже рідкісний та ло-

кально поширений вид. Трапляються 

поодинокі особини.

Охоронний статус: IUCN: VU; ЄЧС: V; 

ЧКК: DD

Поширення. Європа і помірний пояс 

Азії до Японії [5].

Україна: Поодинокі знахідки у захід-

них та північних регіонах [1, 2, 4, 6].

Середовище існування та особливос-

ті біології. Гігрофільний вид, населяє 

вологі галявини у мішаних та шпилько-

вих лісах, лісові болота, вересовища й 

торфовища. В регіоні вказувався з Пе-

редкарпаття [1, 2]; нещодавно знайде-

ний у долині р.Тиси у Рахівсьому райо-

Джерела інформації: 

1. Hormuzaki, 1897; 2. Romaniszyn, 

Schille, 1929; 3. Polska czerwona księga 

zwierząt, 2004; 4. Рідкісні види тварин 

Львівської області, 2006; 5. Macek et 

al., 2007; 6. Геряк, Канарський, 2008. 

Текст: Ю. Канарський, Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 

Коконопряд 
падуболистий 

Phyllodesma  ilicifolium                       
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 
Коконопряди – Lasiocampidae

КОМАХИ
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санітарні рубки догляду та застосу-

вання пестицидів.

Рекомендовані заходи охорони. З’я-

сування факторів загрози. Створення 

заказників у оселищах виду. Охоро-

няється на території КБЗ (Кузій-Трибу-

шанський масив).

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Західна, Середня, част-

ково Південна та Східна Європа, Кав-

каз, Закавказзя, Мала Азія [3].

Україна: Дуже локально у лісовій та 

лісостеповій зонах [5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Ксеротермофільний 

середземноморсько-понтійський 

вид, у Центральній Європі населяє 

теплі й сухі діброви [3]. У регіоні ви-

явлений у декількох локалітетах на 

Передкарпатті та Закарпатті. Розви-

вається в одному поколінні, мете-

лики літають вночі з травня до липня; 

не живляться, прилітають до штучних 

джерел світла. Гусениці розвивають-

ся в липні – серпні на дубі, віддаючи 

перевагу низькорослим молодим де-

ревцям і кущовидним формам. За-

ляльковуються в комірці у ґрунті; ля-

лечка зимує [1-5].

Сучасний стан. Дуже рідкісний і ло-

кально поширений вид.

Фактори загрози. Докладно не з’ясо-

вані. Вірогідно, вирубування дібров, 

Джерела інформації: 

1. Werchratski, 1893; 2. Schille, 1926; 

3. Macek et al., 2007; 4. Геряк, 2010; 

5. Ю. Канарський, Ю. Геряк (неопубл. 

дані).

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 

Зубниця велітаріс 

Drymonia  velitaris                                
(Hufnagel, 1766)

 

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Зубниці – Notodontidae

КОМАХИ
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Фактори загрози. Докладно не з’я-

совані. Вірогідно, вирубування ста-

рих дібров та застосування пестици-

дів.

Рекомендовані заходи охорони. 

З’ясування факторів загрози. Збере-

ження старих дубових та мішаних 

лісів. Створення заказників у осели-

щах виду. Охороняється на території 

КБЗ (Кузій-Трибушанський масив) та 

НПП «Гуцульщина».

Примітка. Цей вид довгий час вва-

жався небезпечним шкідником дуба. 

Проте, у Карпатському регіоні не 

зафіксовано жодного випадку його 

масового розмноження – навпаки, 

відомі лише локальні та поодинокі 

знахідки виду.

Закарпатті [1-3, 5, 6]. Моновольтин-

ний, метелики літають вночі у травні-

червні; не живляться, прилітають до 

штучних джерел світла. Гусениці роз-

виваються в липні – серпні, живуть по-

одиноко або невеликими групами на 

дубах, переважно на старих деревах. 

Заляльковуються в комірці у ґрунті; 

лялечка зимує [4].

Сучасний стан. Дуже рідкісний і ло-

кально поширений вид, відомий за 

поодинокими знахідками.

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Північна Африка, Євро-

па, Закавказзя [4].

Україна: Лісова та лісостепова зони 

[6].

Середовище існування та особли-

вості біології. Неморальний лісовий 

вид, населяє теплі та помірно вологі 

широколистяні та мішані ліси, від-

даючи перевагу старим дібровам [4]. 

У регіоні виявлений у декількох лока-

літетах на Передкарпатті, Буковині та 

Джерела інформації: 

1. Werchratski, 1893; 2. Hormuzaki, 

1897; 3. Brunicki, 1907; 4. Macek et al., 

2007; 5. Геряк, 2010; 6. Ю. Канарський, 

Ю. Геряк (неопубл. дані).

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 

Зубниця дубова 

Peridea  anceps                                
(Goeze, 1781)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Зубниці – Notodontidae

КОМАХИ
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ків, санітарні рубки та осушувальна 

меліорація.

Рекомендовані заходи охорони. З’я-

сування конкретних факторів загро-

зи. Створення заказників у оселищах 

виду.

вається в одному поколінні. Метелики 

літають у березні – квітні, активні вно-

чі. Не живляться. Гусениці розвива-

ються у травні – червні високо в кро-

нах старих берез. Заляльковуються в 

підстилці у міцному коконі. Лялечка 

зимує [5].

Сучасний стан. Дуже рідкісний і ло-

кально поширений вид.

Фактори загрози. Докладно не з’ясо-

вані. Вірогідно, вирубування березня-

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Помірний пояс Євразії 

від Середньої Європи до Японії [5].

Україна: Дуже рідко та локально у 

північно-західних районах, на Роз-

точчі та в Передкарпатті [4, 6].

Середовище існування та особли-

вості біології. Гігрофільний вид, на-

селяє вологі березові гаї, галявини, 

зруби та узлісся у мішаних і листяних 

лісах, лісові болота й торфовища. 

В регіоні знайдений у кількох локалі-

тетах у Передкарпатті [1-4, 6]. Розви-

Джерела інформації: 

1. Brunicki, 1909; 2. Schille, 1918; 3. Schil-

le, 1924; 4. Romaniszyn, Schille, 1929; 

5. Macek et al., 2007; 6.  Ю. Геряк, Ю. Ка-

нарський (неопубл. дані).

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 

Зубниця березова 
Odontosia  sieversii                             
(Menetries, 1856)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Зубниці – Notodontidae

КОМАХИ
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Сучасний стан. Дуже локально по-

ширений і рідкісний вид.

Фактори загрози. Докладно не з’я-

совані. Вірогідно, вирубування тер-

мофільних дібров, застосування пес-

тицидів.

Рекомендовані заходи охорони. Де-

тальне з’ясування факторів загрози. 

Збереження скельнодубових лісів на 

південних схилах вулканічних Кар-

пат. Створення заказників у осели-

щах виду. Охороняється на території 

КБЗ (Чорна гора).

вих лісах паннонського типу у смузі 

останцевих передгірних вулканічних 

масивів південно-західного макро-

схилу Карпат [2]. Розвивається в одно-

му поколінні. Метелики літають вночі 

у липні; не живляться, прилітають до 

штучних джерел світла. Нездатні до 

далеких міграцій, утримуються в меж-

ах оселища. Гусениці розвиваються 

на дубах у серпні– вересні. Заляль-

ковуються в комірці у ґрунті; лялечка 

зимує [1].

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Країни Середземномо-

р’я, від Південної Франції, Італії, Бал-

канського півострова до Сирії [1].

Україна: Дуже локально у лісостепо-

вій зоні, нещодавно знайдений на За-

карпатті [2, 3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Ксеротермофільний се-

редземноморський вид, у Централь-

ній Європі населяє теплі й сухі дібро-

ви та рідколісся. В регіоні виявлений 

лише у термофільних скельнодубо-

Фалера дубова 

Phalera  bucephaloides                      
(Ochsenheimer, 1810)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Зубниці – Notodontidae

Джерела інформації: 

1. Macek et al., 2007; 2. Геряк, 2010; 

3. Ю. Геряк, Ю. Канарський (неопубл. 

дані).

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 

КОМАХИ
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Рекомендовані заходи охорони. З’я-
сування факторів загрози. Виявлення 
оселищ виду та створення у них за-

казників.

ся у червні – серпні на осиці (Populus 

tremula), зрідка й на інших видах то-
поль (Populus). Заляльковуються в 
ріденькому жовтувато-білому коконі 
на землі або між сплетеним листям. 
Лялечка зимує [2].

Сучасний стан. Не з’ясований. Сучас-
ні знахідки відсутні. Вразливий вид, 
який в Україні знаходиться на півден-
ній межі ареалу.

Фактори загрози. Докладно не з’ясо-
вані.

Охоронний статус: ЧКК: DD

Поширення. Лісовий пояс Євразії 

від Північної та Східної Європи до 

Японії [2].

Україна: Дуже локально у західних і 

північних регіонах [3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Бореальний вид, на-

селяє мішані та дрібнолистяні ліси. 

В регіоні відомий за давньою знахід-

кою в Передкарпатті [1]. Метелики 

літають у квітні-травні, активні вночі. 

Не живляться. Гусениці розвивають-

Джерела інформації: 

1. Brunicki, 1907; 2. Macek et al., 2007; 

3. Ю. Геряк, Ю. Канарський (неопубл. 

дані).

Текст: Ю. Геряк 

Фото: P.  Malinen

Китичник тімон 

Pygaera  timon                                       
(Hübner, 1803)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Зубниці – Notodontidae

КОМАХИ
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Рекомендовані заходи охорони. З’я-

сування факторів загрози. Збере-

ження долинних і заплавних лісів. 

Виявлення оселищ виду та створен-

ня у них заказників.

карпатській низовині [3]. Імаго літають 

з липня до заморозків, зимують, і піс-

ля зимівлі – до травня. Гусінь розвива-

ється у травні-червні і серпні-вересні 

на вербах [2].

Сучасний стан. Дуже локально поши-

рений вид.

Фактори загрози. Докладно не з’ясо-

вані. Вірогідно, вирубування долин-

них і заплавних лісів, знищення при-

руслових вербових заростей та осу-

шувальна меліорація.

Охоронний статус: ЧКК: DD

Поширення. Європа, за винятком 

Британських островів і північних ре-

гіонів [2].

Україна: Дуже локально у лісостепо-

вій та степовій зонах [1, 4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Гігротермофільний вид. 

Населяє переважно заплавні й до-

линні широколистяні ліси та вербо-

во-тополеві зарості вздовж річок. У 

регіоні нещодавно виявлений на За-

Джерела інформації: 

1. Ключко, Плющ, Шешурак, 2001; 

2. Macek et al., 2007; 3. Геряк, 2010; 

4. Ю. Геряк (неопубл. дані).

Текст: Ю. Геряк 

Фото: Ю. Геряк 

Ніктеола сікулана 

Nycteola  siculana                          
(Fuchs, 1899)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Прядки карлуваті – Nolidae

КОМАХИ



148

білуватому нещільному коконі на по-

верхні ґрунту серед опаду та інших 

рослинних залишків [11].

Сучасний стан. Локально пошире-

ний, хоча в окремих оселищах досить 

численний вид.

Фактори загрози. Вказують вирубу-

вання лісів і чагарників, викошування 

трав, застосування пестицидів, поси-

лення рекреаційного навантаження [5, 

14].

Рекомендовані заходи охорони. На 

сьогодні спеціальних охоронних за-

ходів не потребує. Охороняється на 

території всіх заповідників і націо-

нальних парків регіону.

важно поблизу водойм. Поширений у 

низинах, передгір’ях і гірському поясі 

букових лісів регіону [1-10, 12-15]. Ме-

телики літають вдень і вночі в черв-

ні-липні. Живляться на квітах зонтич-

них, гадючника (Filipendula denudata), 

крем’яника гарного (Telekia speciosa) 

та інших рослин. Гусениці – поліфаги, 

розвиваються з серпня на різних ви-

дах трав, чагарників і дерев. У моло-

дому віці живуть колективно, потім 

зимують у підстилці й живуть пооди-

ноко до травня. Заляльковуються в 

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: LC

Поширення. Середня і Південна Єв-

ропа, Мала Азія, Кавказ [11].

Україна: Головним чином Карпати, 

захід лісової і лісостепової зон; лока-

льно – майже на всій території [5, 7, 14].

Середовище існування та особли-

вості біології. Мезофільний вид, 

трапляється у різноманітних помір-

но-вологих лісових біотопах – лісо-

вих галявинах, узліссях, вирубках, 

рідкостійних мішаних лісах, пере-

Ведмедиця – 
господиня 

Callimorpha  dominula                    
(Linnaeus, 1758)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Ведмедиці – Arctiidae

Джерела інформації: 

1. Werchratski, 1893; 2. Hormuzaki, 1897; 

3. Brunicki, 1909; 4. Schille, 1911; 5. ЧКУ, 

1994; 6. Біорізноманіття КБЗ, 1997; 7. Рі-

зун, Коновалова, Яницький, 2000; 8. Бі-

дзіля та ін., 2006; 9. Рідкісні види тварин 

Львівської області, 2006; 10. Бідичак, 

2007; 11. Macek et al., 2007; 12. Геряк, Ка-

нарський, 2008; 13. Мателешко, 2009в; 

14. ЧКУ, 2009; 15. Геряк, 2010. 

Текст: Ю. Канарський, Ю. Геряк 

Фото: О. Мателешко

КОМАХИ
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другої зимівлі дорослі гусениці не 

живляться і заляльковуються в коко-

нах [9, 12].

Сучасний стан. Локально пошире-

ний і рідкісний вид.

Фактори загрози. Знищення лісо-

вого підросту й підліску внаслідок 

випасання худоби, пожеж, лісогос-

подарських заходів; застосування 

пестицидів у лісах [6, 9, 14]. Охоро-

няється на території КБЗ, НПП «Гу-

цульщина», «Синевир» та «Сколівські 

Бескиди».

Рекомендовані заходи охорони. Cтво-

рення заказників у оселищах виду.

но поширений у передгір’ях і в поясі 

букових лісів [2, 3, 6-16]. Метелики лі-
тають у червні – липні, активні вночі, 
прилітають на світло. Самка невели-
кими групами відкладає 400-600 яєць. 
Гусениці розвиваються протягом двох 
років, і двічі зимують. Живляться лист-
ками різних трав, чагарників і дерев 
(зокрема, нечуйвітру, кульбаби, подо-
рожника, чорниці, жимолості, ліщини, 
черемхи, ясену, дуба), в процесі розви-
тку переходячи від трав на чагарники 
і підріст дерев. Зимують на поверхні 
ґрунту серед лісової підстилки. Після 

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: VU

Поширення. Центральна і Східна Євро-

па, Південний Сибір, Східна Азія [9, 12].

Україна: Карпатський регіон, Полісся, 

Волино-Поділля; локально – в лівобе-

режному Лісостепу [6, 8, 11, 14].

Середовище існування та особли-

вості біології. Мезофільний вид, при-

урочений до широколистяних і міша-

них лісів. Віддає перевагу теплим і по-

мірно-вологим лісовим біотопам з 

добре розвинутими чагарниковим і 

трав’яним ярусами. В регіоні локаль-

Ведмедиця велика 

Pericallia  matronula                            
(Linnaeus, 1758)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Ведмедиці – Arctiidae

Джерела інформації: 

1. Werchratski, 1893; 2. Hormuzaki, 1897; 

3. Abafi -Aigner et al., 1900; 4. Brunic-

ki, 1909; 5. Romaniszyn, Schille, 1929;  

6. ЧКУ, 1994; 7. Біорізноманіття КБЗ, 

1997; 8. Різун, Коновалова, Яниць-

кий, 2000; 9. Polska czerwona księga 

zwierząt, 2004; 10. Бідзіля та ін., 2006; 

11. Рідкісні види тварин Львівської 

області, 2006; 12. Macek et al., 2007; 

13. Геряк, 2010; 14. ЧКУ, 2009.

Текст: Ю. Канарський, Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 
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Сучасний стан. Дуже локально поши-

рений і рідкісний вид.

Фактори загрози. Знищення біотопів 

виду внаслідок господарської діяль-

ності (розорювання, забудова), спон-

танного і штучного залісення; випа-

лювання трави. Як можливі причини 

зменшення чисельності вказують та-

кож ураження гусениць паразитич-

ним грибком Empusa aulica [6].

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності та 

створення заказників у оселищах виду.

частині поясу букових лісів [1-5, 7, 9]. 

Метелики літають у травні-червні, не 

живляться. Самці активні вдень за 

сонячної погоди, самки малорухливі, 

майже не літають. Самка відкладає 

300-500 яєць. Гусениці розвиваються 

з червня на різноманітних трав’яних 

рослинах, переважно на подорож-

нику, любочках осінніх (Leontodon 

autumnale), підмаренниках (Galium sp.), 

кропиві дводомній; зимують. Заляль-

ковуються навесні в коконі серед 

моху або старики [6, 8].

Охоронний статус: ЧКК: EN

Поширення. Помірна смуга Євразії 

від Центральної Європи до Далекого 

Сходу [6, 8].

Україна: Лісова і лісостепова зони [7, 

9].

Середовище існування та особли-

вості біології. Ксерофільний вид, на-

селяє сухі лісові галявини, пустища 

і вересовища, здебільшого на піща-

них ґрунтах. У регіоні дуже локально 

трапляється в передгір’ях і нижній 

Ведмедиця буро-
жовта 

Hyphoraia  aulica                                   
(Linnaeus, 1758)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Ведмедиці – Arctiidae

Джерела інформації: 
1.  Viertl, 1872; 2. Werchratski, 1893; 

3. Hormuzaki, 1897; 4. Brunicki, 1909; 

5. Romaniszyn, Schille, 1929; 6. Polska 

czerwona księga zwierząt, 2004; 7. Рід-

кісні види тварин Львівської області, 

2006; 8. Macek et al., 2007; 9. Ю. Канар-

ський, Ю. Геряк (неопубл. дані).

Текст: Ю. Канарський, Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 
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Сучасний стан. Відомий за єдиною 

знахідкою.

Фактори загрози. Докладно не з’я-

совані. Ймовірно, знищення біотопів 

виду внаслідок розорювання та ви-

палювання сухої трави на остепне-

них ділянках.

Рекомендовані заходи охорони. 

З’ясування факторів загрози. Забо-

рона випалювання трави на лучно-

степових ділянках. Виявлення осе-

лищ виду та створення у них заказ-

ників з обмеженням господарської 

діяльності. 

вих передгірних вулканічних масивів 

на Закарпатті [3]. Здебільшого моно-

вольтинний, літ у червні-серпні, у пів-

денних районах бівольтинний, літ з 

травня до вересня. Метелики літають 

вночі, не живляться. Самці перед сві-

танком прилітають до штучних дже-

рел світла. Стадія яйця триває 2 тижні. 

Гусениці – поліхортофаги, активні вно-

чі, розвиваються з липня до травня (з 

перезимуванням) на різноманітних 

трав’яних рослинах. Заляльковуються 

в коконі в землі або під камінням [2].

Охоронний статус: ЧКК: EN

Поширення. Від Іспанії, через серед-

ню і південну Європу, Балкани, Пів-

денну Росію і Малу Азію до західної 

частини Середньої Азії [2].

Україна: Дуже локально у степовій та 

лісостеповій зонах [4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Середземноморсько-

понтійський ксеротермофільний вид, 

населяє чагарниково- та лучно-сте-

пові біотопи. У регіоні вказувався для 

Буковинського Передкарпаття [1], не-

щодавно виявлений у смузі останце-

Ведмедиця плямиста 

Chelis  maculosa                                                          
(Gerning, 1780)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Ведмедиці – Arctiidae

Джерела інформації: 

1. Hormuzaki, 1897; 2. Macek et al., 

2007; 3. Геряк, 2010; 4. Ю. Канарський, 

Ю. Геряк (неопубл. дані).

Текст: Ю. Канарський, Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 
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ших видів ведмедиць (Chelis maculosa, 

Hyphoraia aulica тощо).

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності та 

створення заказників у оселищах ви-

ду. Охороняється на території КБЗ 

(Чорна гора та Юлівські гори).

вночі. Не живляться. Самка відкладає 

500-800 яєць. Гусениці розвивають-

ся з липня-серпня на різноманітних 

видах трав’яних рослин і чагарників, 

зимують. Заляльковуються навесні в 

коконі серед рослинних залишків на 

поверхні ґрунту [5].

Сучасний стан. Локально поширений 

і рідкісний вид.

Фактори загрози. Докладно не з’ясо-

вані. Вірогідно, такі самі, як і для ін-

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Середня і Південна Єв-

ропа, Кавказ, Мала і Передня Азія, 

Сибір, Далекий Схід [4, 5].

Україна: Вся територія [4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Ксерофільний вид, 

населяє різноманітні лісо-лучні біо-

топи – лісові галявини, луки, узлісся, 

чагарники. У регіоні локально поши-

рений у передгір’ях [1-3, 6, 7]. Мете-

лики літають у червні-липні, активні 

Ведмедиця пурпурна 

Rhyparia  purpurata                                 
(Linnaeus, 1758)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Ведмедиці – Arctiidae

Джерела інформації: 

1. Werchratski, 1893; 2. Hormuzaki, 1897; 

3. Romaniszyn, Schille, 1929; 4. Ефетов, 

Будашкин, 1990; 5. Macek et al., 2007; 

6. Геряк, 2010; 7. Ю. Канарський, Ю. Ге-

ряк  (неопубл. дані).

Текст: Ю. Канарський, Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 
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виду внаслідок розорювання та ви-

палювання сухої трави на луках.

Рекомендовані заходи охорони. З’я-

сування факторів загрози. Виявлен-

ня оселищ виду та створення у них 

заказників.

редукованими крилами, не здатні до 

польоту, сидять на стеблах трав. Яйця 

відкладають невеликими групами на 

стебла різноманітних трав’янистих 

рослин, якими з липня живляться гу-

сениці. Заляльковування у рідкому ко-

коні навесні, після зимівлі [4]. 

Сучасний стан. Відома єдина локаль-

на популяція у Вулканічних Карпатах 

[5].

Фактори загрози. Докладно не з’я-

совані. Ймовірно, знищення біотопів 

Охоронний статус: ЧКК: DD

Поширення. Від Італії (ізольована по-

пуляція), через Південно-Східну Євро-

пу, Панонську низовину, Балкани на 

схід до Вірменії [4].

Україна: Дуже локально у лісостепо-

вій зоні [6].

Середовище існування та особли-

вості біології. Неморальний мезо-

фільний лучний вид. У регіоні заре-

єстрований у Передкарпатті та Вул-

канічних Карпатах [1-3, 5]. Моноволь-

тинний, імаго у квітні – червні, не жив-

ляться. Самці літають вдень, самки з 

Хвилівка димчаста 

Penthophera  morio                                       
(Linnaeus, 1767) 

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Хвилівки – Lymantriidae

Джерела інформації: 

1. Werchratski, 1893;  2.   Abafi -Aigner, 

1897;  3.  Hormuzaki, 1897; 4. Macek et 

al., 2007; 5. Геряк, Мателешко, 2011; 

6. Ю. Канарський, Ю. Геряк (неопубл. 

дані).

Текст: Ю. Геряк, О. Мателешко 

Фото: О. Мателешко
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Сучасний стан. Дуже локально поши-

рений та рідкісний вид.

Фактори загрози. Невідомі. Можли-

во, викорчовування чагарників та ста-

рих садів.

Рекомендовані заходи охорони. З’я-

сування факторів загрози. Виявлення 

нових оселищ виду та створення у них 

заказників. Охороняється на терито-

рії КБЗ (Чорна гора).

мофільний вид, населяє чагарникові 

та лучно-степові біотопи. У регіоні 

виявлений у смузі останцевих перед-

гірних вулканічних масивів на Закар-

патті [3, 4].  Літ імаго у липні-серпні (на 

півдні з травня до вересня). Гусениці 

– хижаки, живляться червецями, що 

живуть на розоцвітих, особливо на 

сливі та терні, зокрема сливовою, ака-

цієвою та персиковою несправжніми 

щитівками [1, 2]. Заляльковується у 

коконі на стовбурі або гілках.

Охоронний статус: ЧКК: DD

Поширення. Середземномор’я, від 

Південної та Центральної Європи до 

Малої та Передньої Азії [1, 2].

Україна: Локально у Криму, лісосте-

повій та степовій зоні [1], нещодавно 

виявлений на Закарпатті [3, 4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Єдиний в Україні і один 

з небагатьох хижих (на личинковій 

стадії), видів лускокрилих. Ксеротер-

Каліма червецева 

Calymma  communimacula 
([Denis & Schiff ermueller], 
1775)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Еребіди – Erebidae

Джерела інформації: 
1. Ключко, 2006; 2. Macek et al., 2008; 

3. Геряк, 2010; 4. Nowacki, Bidychak, 

Palka, 2010. 

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 
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ня природних біотопів внаслідок 

осушувальної меліорації, інтенсив-

ного господарського використання 

болотистих і вологих лук, змикання 

деревно-чагарникового ярусу тощо.

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності та 

створення заказників у місцях вияв-

лення виду. Охороняється на терито-

рії КБЗ (Долина нарцисів).

тинний, на півдні бівольтинний вид, 

метелики літають з травня до верес-

ня. Гусениці розвиваються з серпня 

до травня на зів’ялих та всихаючих: 

осоках, рогозі, ситниках та інших бо-

лотяних рослинах, зимують. Лялечки 

лежать в рідких коконах в землі [3, 4]. 

Сучасний стан. Локально поширений 

і рідкісний вид.

Фактори загрози. Вірогідно, як і для 

інших гігрофільних видів – руйнуван-

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Від Західної Європи до 

Західного Сибіру, Кавказу і Північного 

Ірану [3, 4].

Україна: Дуже локально майже по 

всій території [3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Гігрофільний лучно-

болотний вид, у регіоні трапляється 

на торфових болотах, вологих та бо-

лотистих луках і галявинах низовин і 

передгір’я Карпат [1, 2, 5]. Моноволь-

Совка крапкова 

Macrochilo  cribrumalis                    
(Hübner, 1793) 

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Еребіди – Erebidae

Джерела інформації: 

1. Schille, 1918; 2. Schille, 1924; 3. Ключ-

ко, 2006; 4. Macek et al., 2008; 5. Геряк, 

2010.  

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 

КОМАХИ



156

ня лісової підстилки, меліоративних 

робіт.

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності та 

створення заказників у місцях вияв-

лення виду.

вивається у двох поколіннях. Літ іма-

го проходить з червня до вересня [2]. 

Гусениця живиться опалим листям де-

рев та чагарників, зимує [1].

Сучасний стан. У відомому локалітеті 

– нечисельний вид [2].

Фактори загрози. Докладно не з’ясо-

вані. Ймовірно знищення біотопів 

виду внаслідок вирубування широко-

листяних лісів, збору або випалюван-

Охоронний статус: ЧКК: DD

Поширення. Від Південної та Цен-

тральної Європи до Південно-Захід-

ної Азії [1].

Україна: Єдиний локалітет на Перед-

карпатті [2].

Середовище існування та особли-

вості біології. Неморальний лісо-

лучний вид. У регіоні виявлена єди-

на локальна популяція на узліссі за-

плавно-терасової діброви в ур. Бі-

лецький ліс (Львівська обл.), де роз-

Гермінія тенуіаліс 

Herminia  tenuialis                                  
(Rebel, 1913)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Еребіди – Erebidae

Джерела інформації: 

1. Macek et al., 2008; 2. Геряк, 2009. 

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 
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на Передкарпатті та Закарпатті – 

досить численний вид [14, 19].

Фактори загрози. Вказують засто-

сування пестицидів у лісах [8, 18]. 

Вірогідно також вирубування старих 

заплавних і долинних лісів.

Рекомендовані заходи охорони. Ре-

комендують обмеження господар-

ської діяльності та створення за-

казників у оселищах з високою чи-

сельністю виду [8, 18]. У Карпатах 

перебуває поза загрозою, жодних 

спеціальних заходів охорони не по-

требує. Охороняється на території 

усіх об’єктів ПЗФ регіону.

резрілих та гнилих фруктів тощо. При-

літають на світло і на принаду. Гусе-

ниці розвиваються у травні-червні на 

тополях (переважно осокорі (Populus 

nigra) та осиці (P. tremula)), рідше – на 

березі, ясені, дубі, вільсі, в’язі та вер-

бах. Віддають перевагу старим дере-

вам, де живуть поодиноко високо в 

кронах. Заляльковуються в липні в 

легкому коконі серед листя. Вид зимує 

на стадії яйця [11, 16].

Сучасний стан. Загалом трапляєть-

ся рідко й поодиноко, проте місцями 

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: LC

Поширення. Помірна смуга Євразії 

від Західної Європи до Японії [11, 16].

Україна: Майже вся територія [8, 10, 

11].

Середовище існування та особли-

вості біології. Мезофільний лісовий 

вид, трапляється в широколистяних і 

мішаних лісах, а також садах, парках 

та інших штучних насадженнях. По-

ширений у низинах, передгір’ях і по-

ясі букових лісів регіону [1-15, 17, 19]. 

Метелики літають з липня до жовтня, 

активні вночі, живляться витікаючим 

соком з поранених дерев, соком пе-

Орденська стрічка 
блакитна 

Catocala  fraxini                                      
(Linnaeus, 1758)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Еребіди – Erebidae

Джерела інформації: 

1. Nowicki, 1860; 2. Werchratski, 1893; 

3. Hormuzaki, 1898; 4. Brunicki, 1907; 

5. Brunicki, 1911; 6. Schille, 1924; 

7. Ключко, 1963; 8. ЧКУ, 1994; 9. Біо-

різноманіття КБЗ, 1997; 10. Різун, Ко-

новалова, Яницький, 2000; 11. Ключ-

ко, Плющ, Шешурак, 2001; 12. Бідзі-

ля та ін., 2006; 13. Ключко, Куль-

берг, 2006; 14. Рідкісні види тварин 

Львівської області, 2006; 15. Біди-

чак, Сіренко,  2008; 16. Macek et al., 

2008; 17. Мателешко, 2009в; 18. ЧКУ, 

2009; 19. Геряк, 2010. 

Текст: Ю. Геряк 

Фото: О. Мателешко
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му коконі серед листя або в тріщинах 

кори дерев. Вид зимує на стадії яйця 

[8, 11, 12].

Сучасний стан. Локально пошире-

ний, хоча в деяких оселищах – віднос-

но численний вид [11].

Фактори загрози. Вказують застосу-

вання пестицидів у лісах [6, 14]. Віро-

гідно також вирубування старих дубо-

вих лісів.

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності та 

створення заказників у оселищах з 

високою чисельністю виду. Охороня-

ється на території КБЗ.

та інших зелених насадженнях. По-

ширений у низинах і передгір’ях (пояс 

дубових, і частково, букових лісів) ре-

гіону [1-5, 7-11, 12, 15, 16], на перельо-

тах також у високогір’ї [9, 10]. Метели-

ки літають з липня до вересня, активні 

вночі, живляться витікаючим соком з 

поранених дерев, соком перезрілих 

та гнилих фруктів тощо. Прилітають на 

світло і на принаду. Гусениці розвива-

ються у травні-червні на дубі, живуть 

переважно на старих деревах. За-

ляльковуються в червні-липні в легко-

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК: NT

Поширення. Середня і Південна Єв-

ропа, Північна Африка, Мала і Пере-

дня Азія, Кавказ, Південний Урал [8, 

12].

Україна: Майже вся територія [6-8, 

11, 14].

Середовище існування та особли-

вості біології. Мезофільний лісовий 

вид, приурочений до широколистя-

них і мішаних лісів за участю дуба; 

трапляється також у старих парках 

Джерела інформації: 

1. Nowicki, 1860; 2. Werchratski, 1893; 

3. Hormuzaki, 1897; 4. Brunicki, 1907; 

5. Schille, 1924; 6. ЧКУ, 1994; 7. Різун, 

Коновалова, Яницький, 2000; 8. Ключ-

ко, Плющ, Шешурак, 2001; 9. Бідзіля та 

ін., 2006; 10. Ключко, Кульберг, 2006; 

11. Рідкісні види тварин Львівської 

області, 2006; 12. Macek et al., 2008; 

13. Мателешко, 2009в; 14. ЧКУ, 2009; 

15. Геряк, 2010; 16. Ю. Геряк (неопубл. 

дані). 

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 

Орденська стрічка 
малинова 

Catocala  sponsa                                        
(Linnaeus, 1767)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Еребіди – Erebidae

КОМАХИ
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Фактори загрози. Осушення та ін-

тенсивне господарське використан-

ня (випасання, викошування) воло-

гих лук [5].

Рекомендовані заходи охорони. 

Обмеження господарської діяльнос-

ті та створення заказників у осели-

щах виду. Охороняється у КБЗ (Доли-

на нарцисів).

улоговині [1-3, 8, 9]. Метелики літа-

ють у 1-2-х поколіннях від травня до 

серпня, активні вночі. Прилітають на 

світло, відвідують квіти. Гусениці роз-

виваються на родовику лікарському 

(Sanguisorba offi  cinalis), рідше – на бі-

лозорі болотному (Parnassia palustris), 

зимують. Заляльковуються в легкому 

білуватому коконі серед листя кормо-

вої рослини [4-7].

Сучасний стан. Дуже локально поши-

рений і рідкісний вид.

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Центральна і Східна Єв-

ропа, Сибір, Далекий Схід [4, 5, 7].

Україна: Локально в передгір’ях Кар-

пат, лісовій та лісостеповій зонах [4, 6].

Середовище існування та особли-

вості біології. Гігрофільний вид, ха-

рактерними біотопами якого є вологі 

та болотисті луки, галявини й узлісся. 

У регіоні відомий з кількох оселищ у 

Передкарпатті та Верхньотисенській 

Металовидка 
родовикова 

Diachrysia  zosimi                                      
(Hübner, 1822)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Совки – Noctuidae

Джерела інформації: 
1. Werchratski, 1893; 2. Brunicki, 1907, 

1911; 3. Klemensiewicz, 1907; 4. Ключ-

ко, Плющ, Шешурак, 2001; 5. Polska 

czerwona księga zwierząt, 2004; 6. Рід-

кісні види тварин Львівської області, 

2006; 7. Macek et al., 2008; 8. Геряк, Ка-

нарський, 2008; 9. Геряк, 2010. 

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 
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Сучасний стан. Локально поширений 

і нечисельний вид [5, 9, 15].

Фактори загрози. Докладно не з’я-

совані. Вказують випасання худоби, 

застосування пестицидів, ураження 

паразитичними комахами [4, 14].

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності та 

створення заказників у оселищах ви-

ду. Охороняється у гірських лісових 

екосистемах на території КБЗ.

ясі букових лісів Карпат [1-11, 13-15]. Ме-

телики літають у червні-липні, активні 

вночі, живляться квітковим нектаром, 

прилітають на штучні джерела світ-

ла. Гусениці розвиваються з серпня 

на рослинах з родини жовтецевих 

(Ranunculaceae) – аконітах (Aconitum 

sp.), рутвиці (Thalictrum sp.) тощо. Жи-

вуть у гніздах із павутини і скручених 

листків кормових рослин, зимують. 

Заляльковуються у біло-жовтому ко-

коні, прикріпленому зісподу листка [5, 

6, 12].

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК: NT

Поширення. Гори Європи, Сибір, Да-

лекий Схід [5, 12].

Україна: Карпати, Донецький кряж 

[4-6, 9].

Середовище існування та особли-

вості біології. Монтанний лісо-луч-

ний вид, трапляється на галявинах і 

узліссях вологих гірських листяних 

і мішаних лісів, здебільшого в доли-

нах річок і потоків. Поширений у по-

Евхальція 
різнобарвна 

Euchalcia  variabilis                                 
(Piller, 1783)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Совки – Noctuidae

Джерела інформації: 

1. Stöckl, 1908; 2. Brunicki, 1912; 3. Ro-

maniszyn, Schille, 1929; 4. ЧКУ, 1994; 

5. Ключко, Плющ, Шешурак, 2001; 

6. Ключко, 2006; 7. Ключко, Кульберг, 

2006; 8. Бідзіля та ін., 2006; 9. Рідкіс-

ні види тварин Львівської облас-

ті, 2006; 10. Бідичак, Сіренко, 2008; 

11. Геряк, Канарський, 2008; 12. Macek 

et al., 2008; 13. Геряк, Бідичак, 2009; 

14. ЧКУ, 2009; 15. Геряк, 2010.  

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 

КОМАХИ



161

Рекомендовані заходи охорони. 

З’ясування факторів загрози. Вияв-

лення оселищ виду та створення у 

них заказників з обмеженням госпо-

дарської діяльності. Охороняється 

на території КБЗ (Долина нарцисів, 

Свидовецький масив).

рела світла. Гусениця з серпня до 

травня-червня розвивається на шор-

стколистих (Boraginaceae) – медунках 

(Pulmonaria angustifolia, P. mollis), чор-

нокорені (Cynoglossum offi  cinale), жи-

вокості (Symphytum sp.), зимує [8].

Сучасний стан. Дуже локально поши-

рений і рідкісний вид.

Фактори загрози. Докладно не з’я-

совані. Ймовірно, знищення біотопів 

виду внаслідок перевипасання та ви-

палювання сухої трави на луках.

Охоронний статус: ЧКК: DD

Поширення. Європа та помірний 

пояс Азії, крім півночі [7, 8].

Україна: Дуже локально майже по 

всій території [7].

Середовище існування та особли-

вості біології. Лісо-лучний мезо-

фільний вид. У регіоні трапляєть-

ся на гірських та передгірних луках 

обидвох макросхилів Карпат [1-6, 9]. 

Моновольтинний, літ імаго з кінця 

травня до вересня. Метелики актив-

ні вночі, живляться квітковим нек-

таром; прилітають на штучні дже-

Евхальція скромна 

Euchalcia  modestoides                        
Poole, 1989

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Роди

на Совки – Noctuidae

Джерела інформації: 

1. Werchratski, 1893; 2. Hormuzaki, 

1898; 3. Brunicki, 1907; 4. Brunicki, 

1911; 5. Schille, 1918; 6. Schille, 1924; 

7. Ключко, 2006; 8. Macek et al., 2008; 

9. Геряк, 2010.

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 
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ду внаслідок розорювання, осушу-

вальної меліорації та випалювання 

сухої трави на лучних ділянках.

Рекомендовані заходи охорони. З’я-

сування конкретних факторів загрози. 

Виявлення оселищ виду та створення 

у них заказників з обмеженням госпо-

дарської діяльності. Охороняється на 

території КБЗ (Долина нарцисів і Юлів-

ські гори).

квітковим нектаром; прилітають на 

штучні джерела світла. Гусениця роз-

вивається з серпня до травня-черв-

ня на рутвиці (Thalictrum), орликах 

(Aquilegia) та аконітах (Aconitum), зи-

мує в ранньому віці. Заляльковується 

в білому коконі між листям або в під-

стилці під кормовою рослиною [4].

Сучасний стан. Дуже локально поши-

рений та рідкісний вид.

Фактори загрози. Докладно не з’ясо-

вані. Ймовірно, знищення біотопів ви-

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Європа та палеарктич-

на Азія, крім півночі [3, 4].

Україна: Дуже локально майже по 

всій території, крім півдня [3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Стенотопний гігро-

мезофіл, населяє переважно забо-

лочені та торфові луки, вологі лісо-

ві узлісся та галявини, часто побли-

зу водойм. У регіоні виявлений у 

передгір’ях обох макросхилів [1-3, 

5, 6]. Літ імаго з травня по вересень. 

Метелики активні вночі, живляться 

Лампротес C-золоте 

Lamprotes  c-aureum                               
(Knoch, 1781)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Совки – Noctuidae

Джерела інформації: 
1. Brunicki, 1911; 2. Ключко, 1963;

3. Ключко, 2006; 4. Macek et al., 2008;

5. Геряк, 2009; 6. Геряк, 2010.

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 
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Сучасний стан. Сучасні знахідки від-

сутні.

Фактори загрози. Вказують розорю-

вання степів і лук [3,  6]. 

Рекомендовані заходи охорони. 

Збереження степів та лук [5].

піщаним аренам та пустищам [4, 5]. 

У регіоні відомий за поодинокими 

вказівками з Передкарпаття і Закар-

паття [1, 2]. Метелики літають вночі 

у липні-серпні, іноді з травня. Жив-

ляться квітковим нектаром. Летять 

на штучні джерела світла. Гусениці 

розвиваються на різних видах по-

лину (Artemisia campestris, A. scoparia, 

A. vulgaris тощо) з серпня до жовтня, 

живуть поодиноко. Заляльковуються 

в ґрунті [4, 5].

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: RE

Поширення. Європа та помірний по-

яс Азії, крім півночі [4, 5].

Україна: Дуже локально у Поліссі, Лі-

состепу та Степу [3, 4, 6].

Середовище існування та особли-

вості біології. Ксеротермофільний 

вид. Віддає перевагу остепнено-луч-

ним угрупованням на піщаних ґрунтах, 

особливо псамофітним псевдостепам, 

Каптурниця срібна 

Cucullia  argentea                                 
(Hufnagel, 1766) 

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Совки – Noctuidae

Джерела інформації: 

1. Hormuzaki, 1898; 2. Abafi -Aigner et 

al., 1900; 3. ЧКУ, 1994; 4. Ключко, 2006; 

5. Macek et al., 2008; 6. ЧКУ, 2009.

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 
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Фактори загрози. Докладно не з’я-

совані. Ймовірно, знищення біотопів 

виду внаслідок розорювання та ви-

палювання сухої трави на остепнених 

схилах вулканічних гір-останців.

Рекомендовані заходи охорони. З’я-

сування факторів загрози. Виявлення 

оселищ виду та створення у них за-

казників з обмеженням господарської 

діяльності, заборона випалювання су-

хої трави.

масивів південно-західного макро-

схилу Карпат [3]. Бівольтинний вид. 

Літ імаго вночі, з травня до вересня. 

Метелики живляться квітковим некта-

ром; летять на штучні джерела світла. 

Гусінь у червні-жовтні розвивається 

на солонечнику звичайному (Galatella 

linosyris) із родини складноцвітих 

(Asteraceae). Зимує лялечка у ґрунті [2].

Сучасний стан. Дуже локально поши-

рений та рідкісний вид на межі ареа-

лу.

Охоронний статус: ЧКК: DD

Поширення. Від Південної та Цен-

тральної Європи до Західного Сибі-

ру та Центральної Азії [1]. 

Україна: Крим, південні та східні ра-

йони степової зони, Закарпаття [1, 3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Ксеротермофільний 

степовий вид. Населяє справжні сте-

пи, наскельно- та лучно-степові біо-

топи. У регіоні виявлений лише на 

ксеротермних остепнених схилах ос-

танцевих передгірних вулканічних 

Каптурниця 
безсмерткова 

Cucullia  xeranthemi                           
Boisduval, 1840

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Совки – Noctuidae

Джерела інформації: 

1. Ключко, 2006; 2. Macek et al., 2008;

3. Геряк, 2010. 

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 
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Рекомендовані заходи охорони. З’я-

сування факторів загрози. Створен-

ня заказників у оселищах виду з об-

меженням господарської діяльності.

розвиваються на жовтозіллі (Solidago 

virgaurea), полинах (Artemisia), куколиці 

(Melandrium) тощо. Лялечка зимує [3].

Сучасний стан. Єдина сучасна знахід-

ка в урочищі Білецький ліс [4], непо-

далік від попередньої, зробленої 100 

років тому [1].

Фактори загрози. Докладно не з’я-

совані. Ймовірно, знищення біотопів 

виду внаслідок розорювання, пере-

випасу худоби та випалювання сухої 

трави на луках.

Охоронний статус: ЧКК: DD

Поширення. Від Європи до півдня Ха-

баровського краю, Монголії та Саян-

ських гір [3]. 
Україна: Дуже локально на Поліссі, у 

Лісостепу та Степу [2].

Середовище існування та особливос-

ті біології. Ксеротермофільний вид. 

Населяє степи та остепнені луки, уз-

лісся. У регіоні виявлений лише на Пе-

редкарпатті [1, 4]. Метелики літають 

у травні-липні, живляться квітковим 

нектаром. Летять на штучні джере-

ла світла. Гусениці з червня до осені 

Каптурниця 
сухоцвітова 

Cucullia  gnaphalii                                
(Hübner, [1813])

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Совки – Noctuidae

Джерела інформації: 

1. Brunicki, 1909; 2. Ключко, 2006; 

3. Macek et al., 2008; 4. Геряк, 2009.

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 
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Сучасний стан. Єдина сучасна знахід-

ка на Закарпатті [7].

Фактори загрози. Вказують: розорю-

вання степів та лук, застосування пес-

тицидів, перевипас худоби [6].

Рекомендовані заходи охорони. Збе-

реження степів і лук, обмеження ви-

пасу худоби та викошування, забо-

рона застосування пестицидів [3, 6]. 

Охороняється на території КБЗ (Юлів-

ські гори).

[1] і високогір’я хр. Чорногора [2]. Не-

щодавно виявлений на остепненому 

схилі в смузі останцевих передгірних 

вулканічних масивів південно-захід-

ного макросхилу Карпат [7]. Біволь-

тинний вид, літ метеликів у квітні-

червні і липні-вересні. Живляться 

квітковим нектаром, прилітають на 

штучні джерела світла. Гусениця в 

червні – липні та серпні – вересні роз-

вивається на сокирках (Delphinium) і 

аконітах (Aconitum). Лялечка в ґрунті, 

зимує [4, 5].

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: DD

Поширення. Від Південної та Цен-

тральної Європи до Центральної Азії 

[1, 5].

Україна: Локально поширений прак-

тично по всій території [3, 4, 6].

Середовище існування та особли-

вості біології. Степовий ксеротер-

мофільний вид, населяє різноманіт-

ні лучно-степові біотопи, включно з 

ксерофітними рудералами. У регіоні 

вказаний зі східного Передкарпаття 

Совка сокиркова 

Periphanes  delphinii                            
(Linnaeus, 1758)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Совки – Noctuidae

Джерела інформації: 

1. Hormuzaki, 1898; 2. Romaniszyn, 

Schille, 1929; 3. ЧКУ, 1994; 4. Ключко, 

2006; 5. Macek et al., 2008; 6. ЧКУ, 2009; 

7. Геряк, 2010. 

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 
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Сучасний стан. Дуже локально по-

ширений та рідкісний стенотопний 

вид.

Фактори загрози. Не з’ясовані. Ймо-

вірно викорчовування чагарників та 

старих садів.

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності 

та створення заказників у місцях ви-

явлення виду. Охороняється на те-

риторії КБЗ.

телики літають вночі у червні-липні, 

живляться здебільшого нектаром кві-

тучих чагарників. Прилітають на штуч-

ні джерела світла, рідше на принаду. 

Вдень спочивають на вкритих лишай-

никами стовбурах та гілках, на яких 

малопомітні завдяки маскувальному 

забарвленню. Гусениця своїм забарв-

ленням також маскується під лишай-

ники на корі кормових рослин: сливи, 

яблуні, груші, вишні, терену, глоду та 

інших розоцвітих. Лялечка в коконі 

зимує у ґрунті [2].

Охоронний статус: ЧКК: NT

Поширення. Від південної та цен-

тральної Європи до півдня Росії та 

Малої Азії [1, 2]. 
Україна: Дуже локально у лісостепу 

[1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Ксеротермофільний 

вид. Населяє чагарниково-степові та 

лісостепові біотопи, старі сади тощо. 

У регіоні виявлений нещодавно на 

Закарпатті [2]. Моновольтинний, ме-

Совка гарна 

Lamprosticta  culta                                       
([Denis & Schiff ermueller], 
1775)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Совки – Noctuidae

Джерела інформації: 

1. Ключко, 2006; 2. Macek et al., 2008; 

2. Геряк, 2010. 

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 
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Живляться восени на різноманіт-

них трав’яних рослинах – кульбабі 

(Taraxacum offi  cinale), глухій кропиві 

(Lamium sp.), щавлі (Rumex sp.) тощо; 

навесні – на чагарниках і молодих де-

ревах вільхи, верби, берези, крушини 

та інших. Заляльковуються в ґрунті [1, 

2, 5].

Сучасний стан. Дуже локально по-

ширений вид, загалом рідкісний, хоча 

місцями у своїх оселищах буває зви-

чайним [3, 6].

Фактори загрози. Докладно не з’ясо-

вані. Вірогідно, знищення біотопів ви-

ду внаслідок господарської діяльнос-

ті, особливо деградація і знищення за-

плавних лісів.

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності та 

створення заказників в оселищах ви-

ду. Охороняється на території КБЗ, 

УНПП.

пат [4, 6]. Метелики літають в липні, 

іноді літ продовжується аж до верес-

ня. Активні вночі, живляться витікаю-

чим соком з поранених дерев, соком 

перезрілих та гнилих фруктів тощо. 

Прилітають на принаду, дуже рідко 

– на слабке світло. Вдень ховаються 

в темних тінистих місцях – печерах і 

штольнях, будівлях, тріщинах кори, 

під мостами та оголеним корінням 

дерев на берегах річок тощо. Гусе-

ниці розвиваються з серпня, і після 

зимівлі – до травня наступного року. 

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Середня і Південна Єв-

ропа, Мала і Передня Азія [1, 2, 5].

Україна: Кримські гори; дуже ло-

кально в Карпатах і на заході Воли-

но-Поділля [1-3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Гігрофільний тепло-

любний вид, приурочений до лісо-

вих і чагарникових біотопів річко-

вих заплав і долин. Відомий за су-

часними знахідками у передгір’ях 

обох макросхилів Українських Кар-

Джерела інформації: 

1. Ключко, Плющ, Шешурак, 2001; 

2. Ключко, 2006; 3. Рідкісні види тва-

рин, 2006; 4. Бідичак, 2007; 5. Macek et 

al., 2008; 6. Геряк, 2010. 

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 

Совка велика 
похмура                                 
(зубчатка темна) 

Mormo  maura                                           
(Linnaeus, 1758)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Совки – Noctuidae

КОМАХИ
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Рекомендовані заходи охорони. 

Створення заказників у оселищах 

виду. Охороняється у складі пралісо-

вих екосистем КБЗ.

у червні-липні, активні вночі. Приліта-

ють на світло, відвідують квіти. Гусени-

ці розвиваються з серпня до травня, 

зимують. Живляться восени на папо-

ротях (Blechnum spicant, Dryopteris sp.), 

навесні – на різноманітних трав’яних 

рослинах і чагарниках. Залялькову-

ються в ґрунті [2, 6].

Сучасний стан. Дуже локально поши-

рений і рідкісний стенотопний вид.

Фактори загрози. Вирубування ко-

рінних букових лісів.

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Центральна і Південна 

Європа, Мала і Передня Азія [4, 6].

Україна: Дуже локально в Карпатах і 

на заході Волино-Поділля [2-7].

Середовище існування та особли-

вості біології. Монтанний лісовий 

вид, приурочений до корінних гір-

ських, особливо букових лісів. У регі-

оні населяє лісові узлісся та галявини 

в межах поясів букових та смерекових 

лісів [1-4, 7, 8], хоча відзначений і в 

субальпіці [3, 5, 7]. Метелики літають 

Совка агатова зелена 

Phlogophora  scita                                   
(Hübner, 1790)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Совки – Noctuidae

Джерела інформації: 
1. Romaniszyn, Schille, 1929; 2. Ключ-

ко, Плющ, Шешурак, 2001; 3. Бід-

зіля та ін., 2006; 4. Ключко, 2006; 

5. Ключко, Кульберг, 2006; 6. Macek 

et al., 2008; 7. Геряк, Бідичак, 2009; 

8. Геряк, 2010.  

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 

КОМАХИ



170

Сучасний стан. Дуже локально поши-

рений стенотопний вид, проте у своїх 

оселищах досить чисельний [5].

Фактори загрози. Викорчовування і 

випалювання ксеротермної чагарни-

кової рослинності, зокрема, з метою 

закладання садів і виноградників.

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності і 

створення заказників у оселищах ви-

ду. Охороняється на території КБЗ.

останцевих передгірних вулканічних 

масивів південно-західного макро-

схилу Карпат [5]. Метелики літають 

у березні-квітні, активні вночі. При-

літають на світло. Гусениці розвива-

ються у травні-червні на терені та гло-

ді (Prunus spinosa, Crataegus sp.). Жи-

вуть на старих, порослих лишайни-

ками чагарниках. Заляльковуються 

в коконі всередині земляної комір-

ки, глибоко в ґрунті. Зимує готовий 

до виходу з лялечки розвинутий мете-

лик [4].

Охоронний статус: ЧКК: NT

Поширення. Південна і частково 

Центральна Європа, Мала і Передня 

Азія [2-4].

Україна: Західне Волино-Поділля [1-

3], Закарпаття [5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Ксеротермофільний 

середземноморський вид, населяє 

сухі й теплі узлісся, чагарники та ча-

гарникові степи. Виявлений у смузі 

Совка оливкова 

Valeria  oleagina                                               
(Denis & Schiff ermueller, 1775)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Совки – Noctuidae

Джерела інформації: 

1. Romaniszyn, Schille, 1929; 2. Ключ-

ко, Плющ, Шешурак, 2001; 3. Ключко, 

2006; 4. Macek et al., 2008; 5. Геряк, 

2010.

Текст: Ю. Геряк 

Фото: Ю. Канарський
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ним фактором є перевипас худоби 

на високогірних субальпійських лу-

ках.

Рекомендовані заходи охорони. 

З’ясування факторів загрози. Ство-

рення заказників у місцях виявлен-

ня оселищ виду, з обмеженням там 

господарської діяльності, особливо 

випасання худоби. Охороняється на 

території КБЗ і КНПП.

виявлений лише у високогір’ї масивів 

Чорногори і Чивчин [1-3, 5]. Літ імаго 

у липні-серпні. Гусениця з серпня до 

червня розвивається на різноманіт-

них трав’яних рослинах, зимує. Лялеч-

ка у ґрунті [4].

Сучасний стан. Дуже локально поши-

рений і рідкісний вид.

Фактори загрози. Докладно не з’я-

совані. Найбільш ймовірним негатив-

Охоронний статус: ЧКК: DD

Поширення. Гірські масиви Європи 

[4].

Україна: Високогір’я Українських Кар-

пат [1-3, 5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Бореомонтанний вид. 

Один з небагатьох типових висо-

когірних видів лускокрилих у фауні 

України. Стенотопний мешканець ма-

лопорушених різнотравних субаль-

пійських та альпійських лук. У регіоні 

Мармурівка 
альпійська 

Apamea  maillardi                                    
(Geyer, [1834])

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Совки – Noctuidae

Джерела інформації: 

1. Soff ner, 1932; 2. Бідзіля та ін., 2006; 

3. Ключко, Кульберг, 2006; 4. Macek et 

al., 2008; 5. Геряк, Бідичак, 2009.

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 
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Фактори загрози. Докладно не з’ясо-

вані. Ймовірно, знищення біотопів 

виду внаслідок розорювання, осушу-

вальної меліорації та випалювання су-

хої трави на лучно-болотних ділянках.

Рекомендовані заходи охорони. З’я-

сування факторів загрози. Виявлення 

оселищ виду та створення у них за-

казників з обмеженням господарської 

діяльності. Охороняється на території 

КБЗ (Долина нарцисів).

пат [1-3, 6, 7]. Метелики літають у 

травні-червні. Живляться квітковим 

нектаром, зрідка прилітають на штуч-

ні джерела світла. Гусінь з липня до 

травня (зимує), розвивається на різно-

манітних болотних трав’янистих рос-

линах: очеретянках (Digraphis), очере-

тах (Phragmites), лепешняках (Glyceria) 

тощо [4, 5].

Сучасний стан. Дуже локально поши-

рений і нечисельний вразливий гігро-

фільний вид.

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Від Західної Європи до 

Західного Сибіру, Центральної, Пе-

редньої та Малої Азії [4, 5]. 

Україна: Менше 10 місцезнаходжень 

у Західній Україні [1-3, 4, 6].

Середовище існування та особли-

вості біології. Гігрофільний стено-

топний вид. Населяє гігрофітні до-

линні, заплавні, торфові та болотис-

ті луки і узлісся, часто поблизу во-

дойм [4, 5]. У регіоні виявлений у пе-

редгір’ях обидвох макросхилів Кар-

Мармурівка                     
брудно-бура 

Apamea  unanimis                                  
(Hübner, [1813])

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Совки – Noctuidae

Джерела інформації: 

1. Hormuzaki, 1898; 2. Hormuzaki, 1904; 

3. Petrovsky, 1937; 4. Ключко, 2006; 

5. Macek et al., 2008; 6. Геряк, 2009; 

7. Геряк, 2010.

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak
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заказників у місцях оселищах виду, 

з обмеженням там господарської 

діяльності, особливо випасання ху-

доби. Охороняється на території 

КНПП.

вивається на різноманітних трав’яних 

рослинах, зимує. Лялечка у ґрунті [3].

Сучасний стан. Дуже локально поши-

рений і вірогідно вразливий вид.

Фактори загрози. Докладно не з’ясо-

вані. Найбільш ймовірним негативним 

фактором є перевипасання худоби на 

полонинах.

Рекомендовані заходи охорони. З’я-

сування факторів загрози. Створення 

Охоронний статус: ЧКК: DD

Поширення. Помірна смуга Євразії, 

на схід до Китаю [3]. 

Україна: Високогір’я Українських Кар-

пат [1, 2].

Середовище існування та особливос-

ті біології. Бореомонтанний вид. Сте-

нотопний мешканець високогірних 

лук. У регіоні виявлений у високогір’ї 

масивів Чорногори та суміжних гірсь-

ких масивів [1, 2, 4]. Літ імаго у червні-

липні. Гусениця з липня до квітня роз-

Джерела інформації: 

1. Бідзіля та ін., 2006; 2. Ключко, Куль-

берг, 2006; 3. Macek et al., 2008; 4. Ге-

ряк, Бідичак, 2009.

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 

Мармурівка 
іллірійська 

Apamea  illyria                                           
Freyer, 1846

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Совки – Noctuidae
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Сучасний стан. Дуже локально поши-

рений стенотопний вид. У оселищах 

місцями досить звичайний [4].

Фактори загрози. Докладно не з’я-

совані. Ймовірно, знищення біотопів 

виду внаслідок розорювання та ви-

палювання сухої трави на остепнених 

ділянках.

Рекомендовані заходи охорони. Ви-

явлення оселищ виду та створення у 

них заказників з обмеженням госпо-

дарської діяльності. Охороняється на 

території КБЗ (Чорна гора).

ли, і населяють сухі остепнені луки. Ви-

явлені у регіоні популяції належать 

до ксеротермофільного екотипу і на-

селяють остепнені схили з заростями 

куничника, в смузі останцевих перед-

гірних вулканічних масивів південно-

західного макросхилу Карпат [3, 4]. 

Метелики літають у червні-липні, при-

літають на світло. Гусениця з серпня 

до травня мінує стебла молінії (Molinia 

caerulea) або куничника (Calamagrostis 

epigejos, C. canescens), зимує [2].

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Ареал диз’юнктивний: 

Середня Європа, Росія від Уралу до 

Західного Сибіру, Монголія [2].

Україна: Кілька місцезнаходжень на 

північному сході та Закарпатті [1, 3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Вид з двома різними 

екологічними преференціями. Пред-

ставники одних популяцій – гігро-

фільні, населяють вологі, заболочені 

луки та болота, інші – ксеротермофі-

Джерела інформації: 

1. Ключко та ін., 2002; 2. Macek et al., 

2008; 3. Nowacki, Bidychak, 2009; 4. Ге-

ряк, 2010. 

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 

Совка стеблова 
екстрема 

Chortodes  extrema                         
(Hübner, [1809])

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Совки – Noctuidae
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рації та випалювання сухих очере-

тових заростей на заболочених ді-

лянках.

Рекомендовані заходи охорони. З’я-

сування факторів загрози. Виявлен-

ня оселищ виду та створення у них 

заказників з обмеженням господар-

ської діяльності, забороною меліо-

рації та випалювання сухої рослин-

ності.

жовтня. Зимують яйця або маленькі 

гусениці, які згодом, у квітні-липні 

живляться, прогризаючи ходи в сте-

блах лепешняку (Glyceria), рідше оче-

рету (Phragmites) та осок (Carex), де й 

заляльковуються [2].

Сучасний стан. Дуже локально поши-

рений вид, відомий з єдиного локалі-

тету.

Фактори загрози. Докладно не з’я-

совані. Ймовірно, знищення біотопів 

виду внаслідок осушувальної меліо-

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Європа, крім крайньої 

півночі [2].

Україна: Дуже локально у Поліссі, Лі-

состепу та Степу [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Гігрофільний стено-

топний лучно-болотний вид. Населяє 

гігрофітні заболочені та торфові луки, 

річкові заплави і низинні евтрофні 

болота [2]. У регіоні відомий єдиний 

локалітет виду в урочищі Білецький 

ліс на Передкарпатті [3]. Метелики лі-

тають з середини серпня до середини 

Совка лепешнякова 

Phragmatiphila  nexa                        
(Hübner, [1808])

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Лускокрилі – Lepidoptera

Родина 

Совки – Noctuidae

Джерела інформації: 

1. Ключко, 2006;  2. Macek et al., 2008; 

3. Геряк, 2009. 

Текст: Ю. Геряк 

Фото: J. Dvořak 

КОМАХИ
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кових ялицевих і смерекових лісів, 

санітарних рубок.

Рекомендовані заходи охорони. До-

кладне вивчення біології виду. Об-

меження лісогосподарських заходів і 

створення ентомологічних заказників 

у місцях виявлення популяцій виду. 

Посилення заходів щодо охорони лі-

сів регіону.

у стовбурах ослаблених і повалених 

дерев ялиці білої (Abies) та смереки 

(Picea) [1, 3].

Сучасний стан. Не з’ясований. В Укра-

їнських Карпатах вид відомий з око-

лиць міст Трускавець і Стрий, а також 

із південно-західних передгір’їв і По-

лонинського хребта  [1-4].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок ско-

рочення площ природних старові-

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК: VU

Поширення. Гірські райони Західної 

і Південної Європи [1, 2].

Україна: Карпати, Крим [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється в старих 

передгірних і гірських смерекових 

і ялицевих лісах. Біологічні особли-

вості виду докладно не з’ясовані. 

Дорослих комах знаходили на ділян-

ках лісів, пошкоджених вітровалами 

і вирубках. Личинки розвиваються 

Джерела інформації: 
1. ЧКУ, 1994; 2. Різун, Коновалова, 

Яницький, 2000; 3. ЧКУ, 2009; 4. О. Ма-

телешко (неопубл. дані).

Текст: О. Мателешко 

Малюнок: С. Фаринець

Рогохвіст авгур 

Urocerus  augur                                 
(Klug, 1803)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 

Рогохвости – Siricidae

КОМАХИ
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Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження лісогосподарських заходів 

у місцях виявлення виду. Посилення 

заходів щодо охорони лісів регіону.

ходили на стовбурах і гілках всихаю-

чих листяних дерев. Паразитоїдний 

вид, личинки розвиваються в личин-

ках комах-ксилофагів: жуків-вусачів 

(Cerambycidae), златок (Buprestidae), 

рогохвостів (Siricidae) [4, 5].

Сучасний стан. Рідкісний вид, відо-

мий за поодинокими знахідками [5].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок над-

мірної експлуатації лісів, санітарних 

рубок.

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК: VU

Поширення. Європа, Північна Афри-

ка, Західна Азія, Сибір, Далекий Схід 

Росії [4].

Україна: Львівська, Івано-Франківсь-

ка, Чернівецька, Хмельницька, Жито-

мирська, Київська, Донецька, Луган-

ська області та Крим [1, 4, 5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється у травні-

липні в старих, розріджених листяних 

і мішаних лісах, у яких не проводяться 

санітарні рубки. Дорослих комах зна-

Джерела інформації: 

1. Бокотей, 1966; 2. ЧКУ, 1994; 3. Різун, 

Коновалова, Яницький, 2000; 4. Хлус 

і ін., 2002; 5. ЧКУ, 2009.

Текст: О. Мателешко 

Малюнок: С. Фаринець

Орусус паразитичний 

Orussus  abietinus                                      
(Scopoli, 1763)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 

Орусиди – Orussidae

КОМАХИ
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сивне випасання худоби в субальпій-

ському поясі.

Рекомендовані заходи охорони. До-

кладне вивчення біологічних особли-

востей виду. В місцях виявлення по-

пуляцій – обмеження господарської 

діяльності та створення ентомологіч-

них заказників.

виду остаточно не з’ясовані. Дорослі 

комахи живляться пилком і нектаром 

зонтичних (Umbelliferaе) і жимолості 

(Lonicera sp.). Личинки розвиваються 

на черсакових (Dipsacaceae), генера-

ція однорічна [1-3].

Сучасний стан. Рідкісний вид, відо-

мий за поодинокими знахідками.

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок госпо-

дарської діяльності. Очевидно, інтен-

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК: VU

Поширення. Гори Середньої і Захід-

ної Європи (Піренеї, Альпи, Карпа-

ти), Кавказ [1].

Україна: Південно-західний макро-

схил Українських Карпат (гірські ма-

сиви Рівна і Боржава) [1-4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Монтанний вид. Тра-

пляється з кінця травня до кінця лип-

ня на субальпійських луках, верхній 

межі лісу та в поясі субальпійського 

криволісся. Біологічні особливості 

Джерела інформації: 

1. Gregor, 1927; 2. ЧКУ, 1994; 3. Мате-

лешко, 2009в; 4. ЧКУ, 2009.

Текст: О. Мателешко 

Фото: О. Мателешко

Абія виблискуюча 

Abia  fulgens                                              
(Zaddach, 1863)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 

Пильщики-цимбіциди – Cimbicidae

КОМАХИ
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вих рослин через випасання худоби 

та викошування трави у оселищах 

виду) [4].

Рекомендовані заходи охорони. 

Докладне вивчення біологічних осо-

бливостей виду. В місцях виявлення 

популяцій – обмеження господар-

ської діяльності та створення енто-

мологічних заказників.

на ксеротермних лучно-степових ді-

лянках. Живиться пилком та нектаром 

квіток зонтичних [2, 4]. Біологічні осо-

бливості виду остаточно не з’ясовані. 

Личинки розвиваються на черсако-

вих (Dipsacaceae), зокрема на скабіозі 

(Scabiosa sp.).

Сучасний стан. Рідкісний вид, відо-

мий за поодинокими знахідками.

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок госпо-

дарської діяльності (знищення кормо-

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК: VU

Поширення. Середня і Південна Єв-

ропа (Франція, Іспанія, Німеччина, 

Швейцарія, Угорщина, Греція), При-

балтика (Латвія) [1-4].

Україна: Закарпатська, Львівська, Іва-

но-Франківська, Хмельницька, Жито-

мирська, Київська, Черкаська, Харків-

ська області [2, 4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється у липні 

– вересні на узліссях та галявинах ши-

роколистяних і мішаних лісів, а також 

Джерела інформації: 

1. Бокотей, 1956; 2. ЧКУ, 1994; 3. Рі-

зун, Коновалова, Яницький, 2000; 

4. ЧКУ, 2009.

Текст: О. Мателешко 

Фото: О. Мателешко

Абія блискуча 

Abia  nitens                                                        
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 

Пильщики-цимбіциди – Cimbicidae
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Рекомендовані заходи охорони. До-
кладне вивчення біологічних осо-

бливостей виду. Обмеження госпо-

дарської діяльності і створення енто-

мологічних заказників у місцях вияв-

лення виду [2, 3].

докладно не з’ясовані. Личинка розви-

вається у червні-липні на листках роз-

рив-трави звичайної (Impatiens noli-

tangere). Дає одну генерацію на рік 

[2, 3].

Сучасний стан. Рідкісний вид, відо-

мий за поодинокими знахідками.

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду на берегах во-

дотоків і внаслідок осушення лісових 

боліт [2, 3].

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК: DD

Поширення. Євразія від Західної Єв-

ропи до Далекого Сходу, Північно-

Східний Китай, Японія [2-3].

Україна: Карпати (Закарпаття), Київ-

ська та Сумська області [1-3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється з кінця 

травня по червень на рівнинних і 

гірських лісових болотах і заболоче-

них луках вздовж лісових струмків і 

річок. Біологічні особливості виду 

Джерела інформації: 

1. Gregor, 1927; 2. ЧКУ, 1994; 3. ЧКУ, 2009.

Текст: О. Мателешко 

Фото: О. Мателешко

Сіобла бальзамінова 

Siobla  sturmi                                                   
(Klug, 1814)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 

Справжні пильщики – Tenthredinidae

КОМАХИ
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востей виду для з’ясування причин 

зміни чисельності. Обмеження гос-

подарської діяльності і створення 

ентомологічних заказників у місцях 

виявлення виду.

серед високотрав’я на берегах гір-

ських річок і струмків [2, 3].

Сучасний стан. Рідкісний вид, трапля-

ється поодиноко [2, 3].

Фактори загрози. Не з’ясовані. Ймо-

вірно, руйнування природних біото-

пів виду внаслідок господарської ді-

яльності.

Рекомендовані заходи охорони. До-

кладне вивчення біологічних особли-

Охоронний статус: ЧКУ: Неоцінений; 

ЧКК: DD

Поширення. Гірські райони Півден-

но-Східної Європи (Карпати, Балкани) 

та Малої Азії [2, 3].

Україна: Закарпатська область [1-4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється у червні-

липні в долинах гірських річок і пото-

ків у поясі букових лісів. Особливості 

біології не вивчені. Імаго знаходили 

на узліссях та галявинах гірських лісів, 

Джерела інформації: 
1. Gregor, 1927; 2. ЧКУ, 1994; 3. ЧКУ, 

2009; 4. Мателешко, 2009в.

Текст: О. Мателешко 

Фото: О. Мателешко

Трач схожий 

Tenthredo  propinqua                        
Klug, 1814

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 

Справжні пильщики – Tenthredinidae
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Сучасний стан. У регіоні відомий за 

єдиною давньою знахідкою (м. Ужго-

род).

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок над-

мірної експлуатації і вирубування ста-

рих лісів, санітарних рубок.

Рекомендовані заходи охорони. До-

кладне вивчення біологічних особли-

востей. Обмеження лісогосподарської 

діяльності і створення ентомологіч-

них заказників у місцях виявлення 

виду.

добре освітленим ділянкам лісу, по-

шкодженим вітровалами, вирубка-

ми тощо. Дорослих комах знаходили 

влітку на пнях і стовбурах повалених 

та всихаючих дерев дуба, вільхи, бере-

зи. Личинки паразитують на личинках 

рогохвостів (Siricidae) і інших комах-

ксилофагів. Самка паралізує личинку 

хазяїна і відкладає на неї одне яйце, 

просверлюючи для цього яйцекладом 

шар деревини. Зимує личинка в коко-

ні у деревині. Вид має одну генерацію 

на рік [1, 2].

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК: DD

Поширення. Західна, Середня і, част-

ково, Східна Європа, Далекий Схід 

[1, 2].

Україна: Полісся, Лісостеп, Закарпат-

тя [1, 2].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється в міша-

них і листяних лісах низовини і пе-

редгір’я Карпат. Віддає перевагу 

Джерела інформації: 
1. ЧКУ, 1994; 2. ЧКУ, 2009.

Текст: О. Мателешко 

Фото: www.naturamediterraneo.com

Мегариса 
рогохвостова 

Megarhyssa  superba                     
(Schrank, 1781)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 

Їздці-іхневмоніди – Ichneumonidae
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гів (Oryctes nasicornis). Дорослі комахи 

живляться нектаром рослин. Самка 

відкладає яйце на тіло паралізованої 

личинки жука-носорога, іноді жука-

оленя (Lucanus cervus). Личинка зимує 

в ґрунті. Перетворення на лялечку 

відбувається у травні. Має одну гене-

рацію на рік [1].

Сучасний стан. Не з’ясований. Тра-

пляється поодиноко, місцями (напри-

клад, на фермах, пилорамах, дерево-

обробних комбінатах) чисельний.

Фактори загрози. Не з’ясовані. Оче-

видно, руйнування біотопів виду і 

видів-живителів.

Рекомендовані заходи охорони. Не 

розроблені. Можливо, створення 

сприятливих умов для розмноження 

виду в місцях масової появи комах [1].

Джерела інформації: 

1. ЧКУ, 1994; 2. Рідкісні види тварин 

Львівської області, 2006.

Текст: О. Мателешко 

Фото:  В. Різун

Охоронний статус: ЧКУ: Неоцінений; 

ЧКУ: DD

Поширення. Південна і, частково, Се-

редня Європа, Кавказ, Північна Афри-

ка, Західна та Середня Азія [1, 2].

Україна: Лісостеп, Степ, Закарпаття, 

Крим [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється у травні-

серпні на узліссях і лісових галяви-

нах, зарослих чагарниковою та трав’я-

нистою рослинністю схилах, – всюди 

в місцях перебування жуків-носоро-

Сколія-гігант 

Scolia  maculata                                                
(Drury, 1773)

 

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 

Сколієві оси – Scoliidae
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зменшення кількості дерев’яних спо-

руд [1].

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності і 

створення заказників у придатних для 

перебування виду біотопах [1].

на узліссях, сухих трав’янистих схилах 

тощо; живляться на квітках багатьох 

видів рослин. Гнізда будує в сухій дере-

вині стовбурів і пнів дерев, телеграф-

них стовпів, старих дерев’яних будівель 

у населених пунктах тощо. Личинок ви-

годовує пилком та нектаром [1, 2].

Сучасний стан. Рідкісний вид.

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок виру-

бування і випалювання сухих дерев, 

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК: NT

Поширення. Південна Європа, Пів-

нічна Африка, Кавказ, Передня і Цен-

тральна Азія [1].

Україна: Закарпаття, Київська, Лу-

ганська, Донецька, Херсонська та 

Одеська області, Крим [1-3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється у природ-

них і урбанізованих біотопах від низо-

вини до поясу букових лісів. Дорослі 

комахи зустрічаються у травні-серпні 

Джерела інформації: 

1. ЧКУ, 1994; 2. Рідкісні види тварин 

Львівської області, 2006; 3. ЧКУ, 2009.

Текст: О. Мателешко 

Фото: M. Řiha 

Бджола-тесляр 
фіолетова 

Xylocopa  violacea                                       
(Linnaeus, 1758)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 

Антофоріди – Anthophoridae

КОМАХИ
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на сухих кам’янистих схилах остан-

цевих вулканічних пагорбів Закар-

патської низовини [7].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок ви-

рубування і випалювання сухих де-

рев, зменшення кількості дерев’яних 

споруд [1].

Рекомендовані заходи охорони. 

Обмеження господарської діяльнос-

ті і створення заказників у придат-

них для перебування виду біотопах 

[1].

хи літають у травні-серпні, живляться 

нектаром на квітках понад 60 видів 

рослин. Самки будують по 2-3 гнізда 

в сухій деревині стовбурів і пеньків 

дерев, старих дерев’яних будівель 

у населених пунктах тощо. Личинки 

живляться квітковим пилком. Заляль-

ковування відбувається восени, зиму-

ють дорослі особини, готові до вильо-

ту [1-7].

Сучасний стан. Локально поширений, 

проте на Закарпатті місцями звичай-

ний вид. Особливо багаточисельний 

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК: LC

Поширення. Європа (крім півночі), 

Північна Африка, Передня та Цен-

тральна Азія [1, 3].

Україна: Закарпаття, Львівська об-

ласть [2], Тернопільська область, схід-

на частина Полісся, центральні та пів-

денні регіони [1, 4-7].

Середовище існування та особливос-

ті біології. Трапляється здебільшо-

го у відкритих біотопах від низовини 

до поясу букових лісів, найчастіше у 

річкових долинах [3]. Дорослі кома-

Джерела інформації: 

1. ЧКУ, 1994; 2. Різун, Коновалова, 

Яницький, 2000; 3. Polska czerwona 

księga zwierząt, 2004; 4. Рідкісні види 

тварин Львівської області, 2006; 5. ЧКУ, 

2009; 6. Мателешко, 2009в; 7. Ю. Ка-

нарський (неопубл. дані).

Текст: О. Мателешко 

Фото: О. Мателешко

Бджола-тесляр 
звичайна 

Xylocopa  valga                                             
(Gerstaecker, 1872)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 

Антофоріди – Anthophoridae
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ляцій виду спостерігається на Поліссі, 

зокрема на території Волинської об-

ласті [9].

Фактори загрози. Скорочення площ 

і деградація біотопів, придатних для 

існування виду внаслідок господар-

ської діяльності людини: меліора-

тивних заходів, надмірного випасу 

худоби, суцільного косіння трав, вес-

няного випалювання лучної рослин-

ності.

Рекомендовані заходи охорони. 

Впровадження змін у практику госпо-

дарювання в місцях трапляння виду. 

Створення і збереження вже існую-

чих сполучних елементів ландшафту 

(біотопів), придатних для зимівлі, фу-

ражування і розселення виду на нові 

території [11].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється на забо-

лочених та заплавних луках. Соціаль-

ний вид. Зимують запліднені самки, 

які з’являються після зимівлі у травні, 

засновують гнізда на поверхні ґрунту 

під мохом і травами і розвивають малі 

сім’ї (до 40-50 робочих особин) [5]. У 

кормовому раціоні виду переважають 

рослини з родин бобових і губоцвітих, 

які він ефективно запилює.

Сучасний стан. Трапляється рідко, ло-

кально. Найвища чисельність попу-

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК: VU

Поширення. Європа, Туреччина, Кав-

каз, Закавказзя, вся північна Азія до 

узбережжя Тихого океану [6]. На пів-

ночі локально поширюєься у тайгу 

майже до Полярного кола, а на пів-

дні – до північної Монголії і північно-

го Китаю [4]. 

Україна: Лісова і лісостепова зони. 

У західному регіоні трапляється на 

Поліссі, Поділлі, Опіллі, Розточчі, у 

Передкарпатті і на Закарпатській ни-

зовині [1, 2, 3, 7, 8, 10].

Джерела інформації: 

1. Wierzejski, 1868; 2. Wierzejski, 1874; 

3. Осичнюк, 1961; 4. Løken, 1973; 

5. Alford, 1975; 6. Williams, 1998; 7. Жи-

рак, 2005; 8. Коновалова, 2007; 9. ЧКУ, 

2009; 10. Konovalova, 2010; 11. Goul-

son, 2010.

Текст: І. Коновалова 

Фото: І. Коновалова

Джміль моховий 

Bombus  muscorum                                  
(Linnaeus, 1758)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 

Справжні бджоли – Apidae
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флори внаслідок надмірного рекре-

аційного навантаження.

Рекомендовані заходи охорони. 

Дотримання помірного рекреацій-

ного навантаження та режиму ту-

ристичних подорожей, особливо у 

субальпійському поясі. Сувора забо-

рона несанкціонованого влаштуван-

ня туристичних таборів на території 

національних парків і заповідників, 

розпалювання вогнищ, випалюван-

ня сухої рослинності, збирання буке-

тів з квітів.

пійському поясах. Соціальний вид, 

влітку розвиває середні за кількістю 

робочих особин сім’ї. Зимують лише 

запліднені самки. Живиться пилком і 

нектаром гірських квіткових рослин, 

запилюючи велику кількість рідкісних 

видів флори. 

Сучасний стан. У високогір’ї Україн-

ських Карпат є звичайним видом.

Фактори загрози. Руйнування місць 

гніздування та знищення фуражної 

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Гірські системи Цен-

тральної і Південної Європи [2, 3].

Україна: В Україні трапляється лише в 

Карпатах з висот близько 700 м і вище, 

переважно у гірських масивах Ґорґан і 

Чорногори [1, 4. 5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється у буково-

смерекових та смерекових лісах, на 

галявинах, лісових зрубах, полони-

нах. Чисельність популяцій досягає 

максимуму у субальпійському – аль-

Джміль піренейський 

Bombus  pyrenaeus                           
Pérez, 1880

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 

Справжні бджоли – Apidae

Джерела інформації: 

1. Осичнюк, 1961; 2. Williams, 1998; 

3. Kosior et al., 2003; 4.  Коновалова, 

2007; 5. Konovalova, 2010.

Текст: І. Коновалова 

Фото: В. Різун

КОМАХИ
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Фактори загрози. Знищення оселищ 

виду внаслідок антропогенного впли-

ву.

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності у 

біотопах, де трапляється вид.

Зимують лише запліднені самки. Со-

ціальний довгохоботковий вид, роз-

виває невеликі за кількістю робочих 

особин сім’ї. У кормовому раціоні 

виду переважають рослини з квітка-

ми, що мають глибокі віночки – види 

рослин з родин бобових, губоцвітих, 

жовтецевих. Є ефективним запилюва-

чем степових рослин.

Сучасний стан. Трапляється рідко, 

чисельність популяцій мала. З карпат-

ського регіону відомий за декількома 

особинами.

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: EN

Поширення. Лісостепова і степова 

зони Європи, Туреччина, Закавказзя, 

західна частина Туркменістану [3]. 

Україна: Лісостеп і Степ. Для захід-

ного регіону України вказаний із За-

хідного Поділля [1, 2], проте сучасні 

популяції виду збереглися лише на 

Закарпатській низовині [4, 6, 7]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється на сте-

пових та остепнених луках [4], на 

ксеротермних лісових галявинах [2]. 

Джерела інформації: 

1. Wierzejski, 1868; 2. Wierzejski, 1874; 

3. Williams, 1998; 4.  Konovalova, 2008; 

5. ЧКУ, 2009; 6. Мателешко, 2009в; 

7. Konovalova, 2010.

Текст: І. Коновалова, О. Мателешко 

Фото: О. Мателешко

Джміль глинистий 

Bombus  argillaceus                             
(Scopoli, 1763)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 

Справжні бджоли – Apidae
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Фактори загрози. Зникнення місць 

оселення виду внаслідок сільсько-

господарськой діяльності людини.

Рекомендовані заходи охорони. Не 

розроблені.

степових і лучно-степових дялянках, 

гніздиться підземно, часом – на по-

верхні ґрунту у щільних дернинах [1, 

2]. Соціальний вид, особливості його 

біології не досліджені. Зимують за-

пліднені самки.

Сучасний стан. Трапляється дуже рід-

ко. Ймовірно зник з територій Захід-

ного Поділля і Передкарпаття, де не 

реєструвався вже понад 60 років. Вос-

таннє був знайдений у Перечинсько-

му р-ні Закарпатської області у 1962 

році в єдиному екземплярі.

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: CR

Поширення. Південна Європа, Туреч-

чина, Кавказ, Середня Азія [2, 3].

Україна: Лісостеп і Степ. Сучасні по-

пуляції виду збереглися у східних і 

південних регіонах України і в Кри-

му. У західному регіоні вид представ-

лений підвидом B. laesus mocsaryi 

Kriechbaumer і відомий із Західного 

Поділля, Передкарпаття і Закарпат-

ської низовини [1, 4, 6]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється лише на 

Джерела інформації: 

1. Śnieżek, 1910; 2. Banaszak,1993; 

3. Williams, 1998; 4. Коновалова, 2007; 

5. ЧКУ, 2009; 6. Konovalova, 2010. 

Текст: І. Коновалова 

Фото: P. Rasmont

Джміль лезус 

Bombus  laesus                                
Morawitz, 1875

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 

Справжні бджоли – Apidae

КОМАХИ
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Фактори загрози. Скорочення біо-

топів, придатних для існування виду 

внаслідок сільськогосподарської ді-

яльності; фрагментація ландшафтів і 

біотопів, можлива втрата генетичного 

різноманіття в ізольованих популяці-

ях [9].

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності у 

біотопах, де трапляється вид. Впро-

вадження змін у практику господа-

рювання для збереження і створення 

сполучних біотопів, придатних для зи-

мівлі, фуражування і розселення виду 

на нові території.

важно на остепнених луках і лучних 

степах. Соціальний довгохоботковий 

вид. Зимують запліднені самки, які 

з’являються після зимівлі наприкінці 

травня – на початку червня; гніздять-

ся підземно, розвивають сім’ї малі та 

середні за кількістю робочих особин 

[4, 5].

Сучасний стан. Вид трапляється дуже 

рідко, у Карпатському регіоні відомий 

лише з одного локалітету на Закарпат-

ській низовині, чисельність популяції 

невідома. 

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК: VU

Поширення. Західна Палеарктика: 

Європа – від Британських островів 

на схід до Уралу, на північ до пів-

денної Швеції, Московської області 

і Татарстану (Росія); трапляється на 

о. Мадейра і у північній Африці [3, 6].

Україна: Лісова і лісостепова зони; у 

західному регіоні трапляється на По-

діллі, Розточчі, Опіллі та на Закарпат-

ській низовині [1, 2, 7 10].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється пере-

Джміль 
червонуватий 

Bombus  ruderatus                                   
(Fabricius, 1775)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 

Справжні бджоли – Apidae

Джерела інформації: 

1. Śnieżek, 1910; 2. Noskiewicz, 1922; 

3. Løken, 1973; 4. Alford, 1975; 5. Banas-

zak, 1993; 6. Williams, 1998; 7. Коно-

валова, 2007; 8. ЧКУ, 2009; 9. Goulson, 

2010; 10. Konovalova, 2010.

Текст: І. Коновалова 

Фото: В. Різун

КОМАХИ
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Сучасний стан. Вид є рідкісним в 

межах світового ареалу [4]. В Укра-

їнських Карпатах трапляється дуже 

рідко, чисельнісь популяцій мала, 

знайдений лише у чотирьох локалі-

тетах [3].

Фактори загрози. Знищення оселищ 

виду і його фуражних рослин під час 

лісогосподарських робіт.

Рекомендовані заходи охорони. 

Обмеження лісогосподарських захо-

дів у місцях трапляння виду.

найдовшим хоботком з-поміж інших 

видів джмелів. Трапляється в межах 

висот 600-1500 м у всіх лісових поясах, 

місцями заходить у субальпійський 

пояс. Біотопічний розподіл виду всю-

ди приурочений до місцезростань 

аконіту. Зимують запліднені самки, які 

з’являються після зимівлі пізніше за 

інші локальні види джмелів – з кінця 

червня протягом першої половини 

липня. Соціальний вид, розвиває ду-

же малі за кількістю робочих особин 

сім’ї.

Охоронний статус: ЧКК: EN

Поширення. Гірські системи Європи, 

Кавказ [1, 2].

Україна: Трапляється лише в Україн-

ських Карпатах, у масивах Чорногора 

і Горгани [3, 5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Єдиний оліголектич-

ний вид джмелів в Україні, живиться 

майже виключно пилком і нектаром, 

який міститься у квітках видів рослин 

з роду аконіт, ефективно здійснюю-

чи їхнє запилення. Характеризується 

Джерела інформації: 

1. May, 1959; 2. Williams, 1998; 3. Ko-

novalova, 2007; 4. Ponchau et al., 2006; 

5. Konovalova, 2010.

Текст: І. Коновалова 

Фото: І. Коновалова

Джміль Герштекера 

Bombus  gerstaeckeri                 
Morawitz, 1891

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 

Справжні бджоли – Apidae

КОМАХИ
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бування нектару. Відіграє велику роль 

у запиленні квіток високогірної фло-

ри.

Сучасний стан. У високогір’ї Україн-

ських Карпат є звичайним видом [6].

Фактори загрози. Руйнування місць 

гніздування та знищення фуражної 

флори внаслідок надмірного рекреа-

ційного навантаження.

Рекомендовані заходи охорони. До-

тримання помірного рекреаційного 

навантаження та режиму туристич-

них подорожей, особливо у субаль-

пійському поясі. Сувора заборона 

несанкціонованого влаштування ту-

ристичних таборів на території націо-

нальних парків і заповідників, розпа-

лювання вогнищ, випалювання сухої 

рослинності, збирання букетів з квітів.

Середовище існування та особливос-

ті біології. Трапляється у букових, бу-

ково-смерекових і смерекових лісах, 

на полонинах і кам’янистих відсло-

неннях. Найвища чисельність попу-

ляції спостерігається в межах ви-

сот 800-1100 м [5, 6]. Соціальний вид, 

гніздиться підземно, розвиває малі за 

кількістю робочих особин сім’ї. Зиму-

ють запліднені самки. Завдяки наяв-

ності шести зубців на внутрішньому 

краї верхніх щелеп здатен прогризати 

довготрубчасті віночки квіток для до-

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Бореально-альпійський 

вид з диз’юнктивним ареалом. Трап-

ляється на Скандинавському півост-

рові, в гірських системах середньої 

і південної Європи, у горах північ-

но-східної Туреччини, на Кавказі, на 

Уралі [3, 4].

Україна: Трапляється лише у Кар-

патах, де представлений підвидом 

B. wurfl enii mastrucatus Gerst. Заселяє 

лісові пояси з висот близько 500 м 

і субальпіку [1, 2, 5, 6].

Джміль Вурфлена 

Bombus  wurfl enii                                                
Radoszkowski, 1860

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 

Справжні бджоли – Apidae

Джерела інформації: 

1. Fudakowski et al., 1939; 2. Осичнюк, 

1961; 3. Løken, 1973; 4. Williams, 1998; 

5.  Коновалова, 2007; 6. Konovalova, 

2010.

Текст: І. Коновалова 

Фото: В. Різун

КОМАХИ
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Берегівського району [1-3]. Нещо-

давно (квітень-травень 2011 р.) кіль-

ка сімей виду знайдено ще у двох 

пунктах Берегівського району [4].

Фактори загрози. Руйнування біото-

пів виду внаслідок скорочення площ 

старих дубових лісів низовини, ви-

рубування старих дуплистих дерев 

[2, 3].

Рекомендовані заходи охорони. По-

силення заходів із охорони старих 

дубових лісів Закарпатської низови-

ни. Обмеження лісогосподарської ді-

яльності та створення заказників у 

місцях виявлення виду [2].

Охоронний статус: ЄЧС: R; ЧКУ: Рідкіс-

ний; ЧКК: VU

Поширення. Середня, Південна і Пів-

денно-східна Європа, Кавказ, Іран 

[2, 3].

Україна: Закарпатська, Дніпропет-

ровська, Херсонська та Одеська об-

ласті [2, 3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Реліктовий (третинний) 

лісовий вид. Трапляється в старих 

рівнинних дібровах і лісах з доміну-

ванням дуба. Поліморфний вид, живе 

великими сім’ями, що можуть налічу-

вати десятки тисяч особин. Гнізда бу-

дує в дуплах старих живих дерев дуба. 

Одна сім’я має основне і кілька до-

даткових гнізд, пов’язаних між собою 

обмінними стежками. Активний з пер-

шої половини квітня, але на початку 

літа активність знижується. Живиться 

солодкими виділеннями попелиць, 

насінням рослин, комахами. Літ імаго 

спостерігається у червні-липні [2, 3].

Сучасний стан. Рідкісний і локально 

поширений вид. У регіоні був відомий 

за однією давньою знахідкою із с. Гать 

Джерела інформації: 

1. Фасулати, Кижаева, 1966; 2. ЧКУ, 

1994; 3. ЧКУ, 2009; 4. О. Мателешко 

(неопубліковані дані).

Текст: О. Мателешко 

Фото: О. Мателешко

Ліометопум 
звичайний 

Liometopum  microcephalum 
(Panzer, 1798)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 

Мурашки – Formicidae

КОМАХИ
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Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження антропічного впливу на біо-

топи виду. Охорона та збереження 

старих дуплистих дерев. Створення 

природно-заповідних об’єктів у міс-

цях виявлення популяцій виду.

вивчена недостатньо. Личинки розви-

ваються у порохнявій деревині в ду-

плах старих дерев протягом року [1, 2].

Сучасний стан. Не з’ясований. У регі-

оні відомий за однією давньою знахід-

кою (околиці м. Трускавець) [1].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів і фрагментація попу-

ляцій виду внаслідок скорочення площ 

і порушення вікової структури старих 

лісів, видалення із них дуплистих де-

рев у результаті санітарних рубок.

Охоронний статус: ЧКУ: Зникаючий; 

ЧКК: CR

Поширення. Середня смуга Півден-

ної Європи, Литва, Росія (пд. євро-

пейської частини, пд. Сибіру, При-

мор’я), пн. Китай [1, 2].

Україна: Прикарпаття, Центр (Чер-

каська обл.) [1, 2].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється у червні-

липні в старих, вологих широколис-

тяних і змішаних лісах. Біологія виду 

Джерела інформації: 

1. ЧКУ, 1994; 2. ЧКУ, 2009.

Текст: О. Мателешко 

Фото:  nl.wikipedia.org

Ктенофора 
прикрашена 

Ctenophora  festiva                                    
(Meigen, 1804)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Двокрилі – Diptera

Родина 

Комарі-довгоноги – Tipulidae

КОМАХИ
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Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження лісогосподарської діяль-

ності та створення заказників у міс-

цях виявлення виду.

розвиваються у піщаному ґрунті. Дає 

одну генерацію на рік. Дорослі мухи 

полюють удень на та дорослих сара-

нових, твердокрилих, двокрилих та їх 

личинок [1, 3].

Сучасний стан. Траплявся дуже рідко 

і поодиноко. У регіоні відомий за кіль-

кома давніми знахідками [1-3].

Фактори загрози. Вказуються роз-

орювання узлісь і луків, застосування 

пестицидів [1].

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: 

VU

Поширення. Більша частина Західної 

та Центральної Європи, Росія, Пн. Кав-

каз [1].

Україна: Лісостепова та степова (До-

нецька та Одеська області) зони [1-3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється на узліссях 

і луках в долинах річок. Імаго літають 

у другій половині літа. Личинки хижі, 

Джерела інформації: 

1. ЧКУ, 1994; 2. Різун, Коновалова, 

Яницький, 2000; 3. ЧКУ, 2009.

Текст:  О. Мателешко

Фото: A. Gançalves

Ктир 
шершнеподібний 

Asilus  crabroniformis                                
(Linnaeus, 1758)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Двокрилі – Diptera

Родина 

Ктирі – Asilidae

КОМАХИ
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Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської діяльності та 

створення заказників у місцях вияв-

лення виду.

ня. Відомий як паразит гусениць ду-

бового, малинового та конюшинового 

коконопрядів, іноді паразитує на гусе-

ницях хвилівок [1].

Сучасний стан. Не з’ясований. У регі-

оні відомий за однією давньою знахід-

кою в Мукачівському районі [1].

Фактори загрози. Руйнування при-

родних біотопів виду внаслідок госпо-

дарської діяльності людини і пов’язані 

з ними зміни чисельності гусениць-

живителів виду [1, 4].

Охоронний статус: ЧКК: RE

Поширення. Північна Європа, Кав-

каз Казахстан, Киргизстан, Сибір, 

Монголія [1-4].

Україна: Полісся та схід України [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється в старих 

рівнинних дібровах і лісах з доміну-

ванням дуба. Літає в травні-липні на 

лісових галявинах дубових і широко-

листяних лісів, луках. Личинки тахіни 

ведуть паразитичний спосіб існуван-

Тахіна велика 

Tachina  grossa                                             
(Panzer, 1798)

Клас 

Комахи – Insecta

Ряд 

Двокрилі – Diptera

Родина

Тахініди – Tachinidae

Джерела інформації: 
1. Jacenthkovský, 1936; 2. Herting, 1960; 

3. Tschorsnig, Herting, 1994; 4. Polska 

czerwona księga zwierząt, 2004.

Текст: С. Фаринець 

Малюнок: С. Фаринець

КОМАХИ
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ЧЕРЕВОНОГІ

Сучасний стан. Не досліджений.

Фактори загрози. Зміни гідрологіч-

ного режиму, пов’язані з господар-

ською діяльністю.

Рекомендовані заходи охорони. Не 

розроблені.

T. baidashnikovi та T. carpathica [1]. Піз-

ніші збори з ур. Кузій виявили, що 

вони не лише живуть разом, але й 

пов’язані перехідними формами та, 

очевидно, є синонімами [4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Дрібний амфібіотичний 

вид, населяє перезволожену листо-

ву підстилку по берегах невеликих 

струмків у букових лісах.

Охоронний статус: ЧКК: VU

Поширення. Відомий лише із Закар-

патської області України [1-4].

Україна: До цього часу був лише 

двічі виявлений на території Карпат-

ського біосферного заповідника: в 

Угольському л-ві (типове місцезна-

ходження) та в ур. Кузій. З типово-

го місцезнаходження було описа-

но 2 види роду Terrestribythinella – 

Наземна бітінела 
Байдашнікова 

Terrestribythinella                                                                          
baidashnikovi                                                                       
Sitnikova, Starobogatov et 
Anistratenko, 1992

Клас 

Черевоногі – Gastropoda

Ряд 

Рісоіподібні – Rissoiformes

Родина 

Наземні бітінели – Terrestribythinellidae

Джерела інформації: 

1. Ситникова и др., 1992; 2. Анистра-

тенко, Стадниченко, 1994; 3. Ани-

стратенко, 1998; 4. Гураль-Сверлова, 

Гураль, 2009б.

Текст: Р. Гураль, Н. Гураль-Сверлова

Фото: Н. Гураль-Сверлова
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Фактори загрози. Надмірне антропо-

генне навантаження на біотопи.

Рекомендовані заходи охорони. Охо-

рона біотопів виду.

Середовище існування та особли-

вості біології. Населяє відкриті біо-

топи, багаті на карбонат кальцію: сухі 

та теплі схили з низьким трав’яним 

покривом, кам’яні розсипи та скелі. В 

Угольському л-ві тримається лише на 

безлісних ділянках вапнякових стрім-

чаків. Живиться лишайниками.

Сучасний стан. Дані щодо щільності 

українських популяцій сильно відріз-

няються у різних виданнях Черво-

ної книги України: 27-80 особин/м2 [3], 

10-15 особин/м2 [4].

Охоронний статус: ЧКУ: охоронний 

статус понижено від загрожуваного 

виду (I категорія) у виданні 1994 р. 

до рідкісного виду у виданні 2009 р.; 

ЧКК: EN

Поширення. Гірські масиви Західної 

і Середньої Європи, Карпати, Бал-

канський півострів [1].

Україна: Поодинокі знахідки в Укра-

їнських Карпатах (Угольське л-во 

Карпатського біосферного заповід-

ника) і на заході Подільської височи-

ни (Гологори) [2-5].

Равлик пшеничний 

Granaria  frumentum                    
(Draparnaud, 1801)

Клас 

Черевоногі – Gastropoda

Ряд 

Геофіли – Geophila

Родина 

Равлики зернові, або зерноподібні – 

Chondrinidae

Джерела інформації: 

1. Дамянов, Лихарев, 1975; 2. Байдаш-

ников, 1989; 3. ЧКУ, 1994; 4. ЧКУ, 2009; 

5. Sysoev, Schileyko, 2009.

Текст: Р. Гураль, Н. Гураль-Сверлова

Фото: Н. Гураль-Сверлова

ЧЕРЕВОНОГІ
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топи, багаті на карбонат кальцію, пе-

реважно вапнякові скельні відсло-

нення у горах.

Сучасний стан. Щільність популяцій 

переважно не перевищує 20-26 осо-

бин/м2 [5, 6].

Фактори загрози. Руйнування біо-

топів внаслідок рекреаційного на-

вантаження.

Рекомендовані заходи охорони. 

Охорона біотопів, заборона відвід-

ування людьми заселених молюска-

ми безлісних верхівок вапнякових 

гребенів і стрімчаків.

ревірки через абсолютно не типовий 

для виду біотоп (смерековий ліс). Для 

Українських Карпат часто помилково 

згадують як Ch. avenacea. Опис і зобра-

ження Ch. avenacea у Червоній книзі 

України [6] насправді стосуються Ch. 

clienta, про що свідчить розташування 

зубів в усті та добре виражені радіаль-

ні зморшки на поверхні черепашки 

[2-3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Населяє відкриті біо-

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний 

(помилково вказаний як Chondrina 

avenacea); ЧКК: VU

Поширення. Середня і південна Єв-

ропа, включно з Балканським п-овом 

(номінативний підвид), Великий Кав-

каз із Закавказзям і гірський Крим (Ch. 

clienta caucasica) [3].

Україна: Поодинокі знахідки в Укра-

їнських Карпатах: Угольське л-во Кар-

патського біосферного заповідника та 

г. Великий Камінь хр. Чорний Діл (Чив-

чини). Дані В. Гітіліса [1] вимагають пе-

Равлик зерновий 
ребристий 

Chondrina  clienta                               
(Westerlund, 1883)

Клас 

Черевоногі – Gastropoda

Ряд 

Геофіли – Geophila

Родина 

Равлики зернові, або зерноподібні – 

Chondrinidae

Джерела інформації: 

1. Гитилис, 1959; 2. Kerney et al., 1983; 

3. Шилейко, 1984; 4. Байдашников, 

1989; 5. ЧКУ, 1994; 6. ЧКУ, 2009; 7. Sy-

soev, Schileyko, 2009.

Текст: Р. Гураль, Н. Гураль-Сверлова

Фото: Н. Гураль-Сверлова
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Приурочений до підстилки різнотрав-

них лісових угруповань.

Сучасний стан. Середня щільність по-

пуляцій 3-7 особин/м2 [5].

Фактори загрози. Знищення або ан-

тропогенна трансформація лісових біо-

топів. Загибель молюсків при лісогоспо-

дарських роботах і випасанні худоби.

Рекомендовані заходи охорони. Збе-

реження біотопів, придатних для існу-

вання виду.

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК: VU

Поширення. Румунія (Південні Кар-

пати, Трансильванія), Українські Кар-

пати [3].

Україна: Окремі знахідки в Закарпат-

ській області [1-4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Населяє передгірські 

скельнодубові ліси, місцями трапля-

ється також у поясі букових лісів. 

Равлик 
баштоподібний 
Більца 

Chondrula  bielzi                                      
(Kimakowicz, 1890)

Клас 
Черевоногі – Gastropoda

Ряд 
Геофіли – Geophila

Родина 
Равлики баштоподібні – Enidae

Джерела інформації: 

1. Байдашников, 1985а; 2. Байдаш-

ников, 1988; 3. Байдашников, 1989; 

4. Гураль-Сверлова, Гураль, 2009а; 

5. ЧКУ, 2009.

Текст: Р. Гураль, Н. Гураль-Сверлова

Фото: Н. Гураль-Сверлова

ЧЕРЕВОНОГІ
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Фактори загрози. Прибирання гни-

ючої деревини, скорочення площі лі-

сових масивів, заміна корінних лісів 

на вторинні лісові угруповання.

Рекомендовані заходи охорони. 

Охорона біотопів, залишення гнию-

чої деревини у лісах.

Карпатського біосферного заповідни-

ка. Неогеновий релікт [1-4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Населяє широколистяні 

праліси. Тримається у гнилій дереви-

ні: старих пнях, стовбурах повалених 

дерев.

Сучасний стан. Щільність популяцій 

незначна, становить у середньому 

3-8 особин/м2 (ЧКУ, 1994) [3], або на-

віть 1-3 особин/м2 [4].

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКK: VU

Поширення. Ареал майже циркум-

понтичний, диз’юнктивний: Кавказ, 

Туреччина, Болгарія, Румунія, Молдо-

ва (заповідник «Кодри»), Українські 

Карпати [1, 2].

Україна: Поодинокі знахідки у Тячів-

ському р-ні Закарпатської обл.: по-

близу сіл Округла і Широкий Луг і на 

вапняковому пасмі Угольського л-ва 

Равлик замкнений 
пильчастий 

Serrulina  serrulata                                       
(L. Pfeiff er, 1847)

Клас 

Черевоногі – Gastropoda

Ряд 

Геофіли – Geophila

Родина 

Равлики замкнені – Clausiliidae

Джерела інформації: 
1. Лихарев, 1962; 2. Байдашников, 

1989; 3. ЧКУ, 1994; 4. ЧКУ, 2009.

Текст: Р. Гураль, Н. Гураль-Сверлова

Фото:  F. Welter Schultes



202

ЧЕРЕВОНОГІ

4-5 особин/м2, інколи – до 10 осо-

бин/м2 [5].

Фактори загрози. Руйнування біото-

пів унаслідок господарської діяльнос-

ті.

Рекомендовані заходи охорони. Збе-

реження біотопів виду.

Середовище існування та особли-

вості біології. Заселяє переважно 

ділянки з високою трав’яною рослин-

ністю у лісах (по берегах струмків, на 

узліссях тощо) та у відкритих біотопах. 

В Українських Карпатах зустрічається 

переважно у широколистяних лісах 

(дубових, букових) по берегах струм-

ків та гірських потоків [2] .

Сучасний стан. Щільність українських 

популяцій становить у середньому 

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: VU

Поширення. Гірські області Серед-

ньої Європи: Судети, Татри, Карпати 

[1].

Україна: Спорадично зустрічається 

в Українських Карпатах зі сторони 

Передкарпаття та на заході Поділь-

ської височини. Окремі популяції 

можуть тривалий час зберігатися 

навіть у межах великих населених 

пунктів (Львів) [2-4].

Равлик 
Любомирського 

Plicuteria  lubomirskii                    
(Slósarski, 1881)

Клас 

Черевоногі – Gastropoda

Ряд 

Геофіли – Geophila

Родина 

Равлики несправжні – Hygromiidae

Джерела інформації: 
1. Шилейко, 1978; 2. Байдашников, 

1989; 3. Байдашников, 1996; 4. Свер-

лова, 2000; 5. ЧКУ, 2009.

Текст: Р. Гураль, Н. Гураль-Сверлова

Фото: Н. Гураль-Сверлова
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річок і струмків, обмеження випасу 

худоби в лісі.

роколистяних (буково-дубових, дубо-

вих) і чорновільхових лісах.

Сучасний стан. Щільність популяцій 

подекуди досягає 25-30 особин/м2 

[3, 4].

Фактори загрози. Вирубування лісів, 

лісогосподарські роботи, випасання 

худоби вздовж струмків.

Рекомендовані заходи охорони. Збе-

реження рослинності біля лісових 

Охоронний статус: ЧКУ: охоронний 

статус підвищено від рідкісного виду 

(IІІ категорія) у виданні 1994 р. до 

вразливого виду у виданні 2009 р.; 

ЧКК: VU

Поширення. Переважно Західні Кар-

пати [1, 2].

Україна: Поодинокі знахідки у пів-

нічно-західній частині Передкарпат-

тя [2-4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Населяє різнотравні 

ділянки вздовж річок і струмків у ши-

Равлик довговолосий 

Trochulus  villosulus 
(Rossmässler, 1838)

Клас 

Черевоногі – Gastropoda

Ряд 

Геофіли – Geophila

Родина 

Равлики несправжні – Hygromiidae

Джерела інформації: 

1. Kerney et al., 1983; 2. Байдашников, 

1989; 3. ЧКУ, 1994; 4. ЧКУ, 2009; 

Текст: Р. Гураль, Н. Гураль-Сверлова

Фото: Н. Гураль-Сверлова
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Фактори загрози. Знищення біотопів 

унаслідок господарської діяльності.

Рекомендовані заходи охорони. Збе-

реження біотопів, придатних для іс-

нування виду, створення заказників у 

його селищах.

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: VU

Поширення. Східні Карпати [1, 3].

Україна: Спорадично зустрічається 

в Українських Карпатах [2-4, 6].

Середовище існування та особли-

вості біології. Населяє передгірські 

та гірські широколистяні ліси, де 

тримається на вологих різнотравних 

ділянках.

Сучасний стан. Щільність популяцій 

становить 4-5 особин/м2 [5].

Равлик волохатий 
Більца 

Trochulus  bielzi                                         
(A. Schmidt, 1860)

Клас 

Черевоногі – Gastropoda

Ряд 

Геофіли – Geophila

Родина 

Равлики несправжні – Hygromiidae

Джерела інформації: 

1. Kerney et al., 1983; 2. Байдашников, 

1985а; 3. Байдашников, 1989; 4. Гу-

раль-Сверлова, Гураль, 2009а; 5. ЧКУ, 

2009; 6. Sysoev, Schileyko, 2009.

Текст: Р. Гураль, Н. Гураль-Сверлова

Фото: Н. Гураль-Сверлова
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ділянки смерекових лісів по берегах 

струмків та гірських потоків, а також 

вільшаники.

Сучасний стан. Дані щодо щільності 

популяцій сильно відрізняються у різ-

них виданнях Червоної книги України: 

9-26 особин/м2 [3], 5-10 особин/м2 [4].

Фактори загрози. Вирубування лісів, 

лісогосподарські роботи, випасання 

худоби вздовж струмків.

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: VU

Поширення. Українські Карпати [1, 

2].

Україна: Зустрічається лише в Чив-

чинських горах (Верховинський р-н 

Івано-Франківської обл.) та на їх за-

хідних відрогах у Закарпатській обл., 

де знаходиться типове місцезнахо-

дження (на березі р. Стоговець по-

близу с. Луги Рахівського р-ну) [1-4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Населяє різнотравні 

Джерела інформації: 

1. Байдашников, 1985б; 2. Байдашни-

ков, 1989; 3. ЧКУ, 1994; 4. ЧКУ, 2009.

Текст: Р. Гураль, Н. Гураль-Сверлова

Фото:  О. Байдашников

Равлик зернистий 
чивчинський 

Prostenomphalia  carpathica 
Baidashnikov, 1985

Клас 

Черевоногі – Gastropoda

Ряд 

Геофіли – Geophila

Родина 

Равлики несправжні – Hygromiidae

Рекомендовані заходи охорони. Збе-

реження рослинності біля лісових 

річок і струмків, обмеження випасу 

худоби в лісі. Створення спеціальних 

заказників [3].
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Рекомендовані заходи охорони. Збе-

реження біотопів, обмеження випасу 

в осередках існування виду.

Середовище існування та особливос-

ті біології. Населяє карпатські полони-

ни, субальпійську рослинність (зарості 

зеленої вільхи, рідше – гірської сосни), 

верхню межу смерекових лісів. Три-

мається серед трав’янистих рослин та 

кам’яних розсипів на полонинах.

Сучасний стан. Щільність популяцій 

становить 3-4 особин/м2 [6].

Фактори загрози. Антропогенне на-

вантаження на біотопи, зокрема випас 

худоби.

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний 

(помилково вказаний як Arianta 

aethiops); ЧКК: VU

Поширення. Східні Карпати (Украї-

на, північно-східна Румунія). Раніше 

вважали підвидом Arianta aethiops 

[2], зараз визнають самостійним ви-

дом [5]. Справжній A. aethiops в Укра-

їні не зустрічається, розповсюдже-

ний у Карпатах і суміжних гірських 

областях Середньої Європи.

Україна: Високогірні ділянки Україн-

ських Карпат [1-4].

Джерела інформації: 
1. Urbanski, 1937; 2. Шилейко, 1978; 

3. Байдашников, 1989; 4. Сверлова, 

2004; 5. Sysoev, Schileyko, 2009; 6. ЧКУ, 

2009. 

Текст: Р. Гураль, Н. Гураль-Сверлова

Фото: Н. Гураль-Сверлова

Аріанта Петрі 

Arianta  petrii                                                 
(Kimakowicz, 1890)

Клас 

Черевоногі – Gastropoda

Ряд 

Геофіли – Geophila

Родина 

Равлики справжні – Helicidae
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Сучасний стан. Щільність популяцій 

становить 4-5 особин/м2 [5].

Фактори загрози. Вирубування лісів, 

зміна їх складу, лісогосподарські ро-

боти, випасання худоби в лісі.

Рекомендовані заходи охорони. Збе-

реження біотопів, обмеження випа-

сання худоби в лісі.

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК: VU

Поширення. Трансильванія, Банат, 

Східна Угорщина [6].

Україна: Локальні популяції на півдні 

Закарпатської області [1-6].

Середовище існування та особли-

вості біології. Населяє широколистяні 

ліси на низькогір’ї, де тримається 

серед трав’яного покриву.

Равлик банатський 

Drobacia  banatica 
(Rossmässler, 1838)

Клас 

Черевоногі – Gastropoda

Ряд 

Геофіли – Geophila

Родина 
Равлики справжні – Helicidae

Джерела інформації: 

1. Байдашников, 1985а; 2. Байдаш-

ников, 1989; 3. Гураль-Сверлова, Гу-

раль, 2009а; 4. ЧКУ, 1994; 5. ЧКУ, 2009; 

6. Шилейко, 1978.

Текст: Р. Гураль, Н. Гураль-Сверлова 

Фото: Н. Гураль-Сверлова
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зі швидкою течією. Є особливо чутли-

вим до забруднення водойм чужорід-

ними речовинами.

Сучасний стан. На території Україн-

ських Карпат спеціально не досліджу-

вався.

Фактори загрози. Антропогенний 

вплив на гідроекосистеми, який при-

зводить до змін гідрохімічного стану 

водойм.

Рекомендовані заходи охорони. За-

ходи, спрямовані проти антропоген-

ного забруднення водного середови-

ща.

Передкарпатті [1-5]. Крім точок, вказа-

них на карті, у малакологічному фонді 

Державного природознавчого музею 

НАН України зберігаються стулки да-

ного виду, зібрані в 2002 р. у північ-

но-західній частині Передкарпаття – в 

околицях смт Великий Любінь Горо-

доцького р-ну Львівської обл.

Середовище існування та особли-

вості біології. Реофільний вид, засе-

ляє переважно невеликі чисті річки 

Охоронний статус: IUCN: LC/nt; ЧКК: 

VU

Поширення. Європа [3].

Україна: Спорадично поширений по 

всій території України. У другій по-

ловині ХІХ – першій половині ХХ ст. 

був одним з фонових видів перлівни-

цевих у водоймах України, пізніше у 

зв’язку із антропогенним забруднен-

ням водного середовища кількість і 

щільність популяцій різко знизила-

ся. В Українських Карпатах зустріча-

ється на Закарпатській низовині та 

Перлівниця товста      
(перлівниця 
твердостінна) 

Unio  crassus                                                      
Philipsson, 1788

Клас 

Двостулкові – Bivalvia

Ряд 

Перлівницеподібні – Unionoida

Родина 

Перлівницеві – Unionidae

Джерела інформації. 

1. Стадниченко, 1984; 2. Sárkány-Kiss, 

1999; 3. Корнюшин, 2002; 4. Korniushin 

et al., 2002; 5. Мельниченко и др., 2004.

Текст: Р. Гураль, Н. Гураль-Сверлова

Фото: Н. Гураль-Сверлова

ДВОСТУЛКОВІ
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літературними даними, на території 

України цей показник переважно не 

перевищує 0,1-0,4 особин/м2 [6].

Фактори загрози. Антропогенний 

вплив на гідроекосистеми.

Рекомендовані заходи охорони. Не 

розроблені.

селяє великі та малі річки, їх заплави, 

озера. Тримається переважно на ді-

лянках зі стоячою або повільно теку-

чою водою, піщаними або піщано-му-

листими донними відкладами.

Сучасний стан. В Українських Карпа-

тах стан популяцій є малодослідже-

ним. В околицях с. Ходовичі Стрий-

ського р-ну Львівської обл. щільність 

заселення водойм, утворених на місці 

піщано-гравійних кар’єрів, становила 

2-10 особин/м2 (2002-2004 рр.) [7]. За 

Охоронний статус: IUCN: LC/nt; ЧКК: 

VU

Поширення. Європа [4].

Україна: Спорадично поширений на 

території України. В Українських Кар-

патах зустрічається на Закарпатській 

низовині та Передкарпатті [1-7]. Крім 

точок, вказаних на карті, у 2002 р. 

був знайдений також в околицях смт 

Великий Любінь Городоцького р-ну 

Львівської обл.

Середовище існування та особли-

вості біології. Реофільний вид, на-

Псевданодонта 
вузька 

Pseudanodonta  complanata 
(Rossmässler, 1835)

Клас 

Двостулкові – Bivalvia

Ряд 

Перлівницеподібні – Unionoida

Родина 

Перлівницеві – Unionidae

Джерела інформації: 
1. Здун, 1960а; 2. Стадниченко, 1984; 

3. Sárkány-Kiss, 1999; 4. Корнюшин, 

2002; 5. Гураль, 2004; 6. Мельничен-

ко та ін., 2005; 7. Рідкісні види тварин 

Львівської області, 2006. 

Текст: Р. Гураль, Н. Гураль-Сверлова

Фото: Н. Гураль-Сверлова

ДВОСТУЛКОВІ
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Охоронний статус: ЧКУ: Зникаючий.

Поширений у Польщі, Білорусії, Чехії, 

Словаччині, Угорщині, Румунії; наве-

дений для України [1].

Джерела інформації: ЧКУ, 2009.

Малюнок: С. Фаринець

Кордулегастер                     

кільчастий 

Cordulegaster  boltonii                 
(Donovan, 1807)

Клас 

Комахи - Insecta

Ряд 

Бабки – Odonata

Родина 

Кордулегастериди - Cordulegasteridae

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий.

Поширений у Південних районах 

Північної і Середньої Європи [1, 5]. 

Відомий з суміжних гірських регі-

онів Польщі та Словаччини [5]. В Укра-

їні: зони мішаних лісів та Лісостепова 

(Волинська, Київська області) [1-4]. 

У Карпатському регіоні достовірно 

відомий лише з одного пункту в Хо-

тинському р-ні Чернівецької обл., а 

всі сучасні знахідки в Карпатах ві-

рогідно стосуються близького виду 

C. bidentata [6]. 

Хромадоріна двоока 

Chromadorina  bioculata 
(Schultze, in Carus, 1857)

Клас 
Нематоди – Nematoda

Ряд 
Арелайміди – Araelaimida

Родина 
Хромадоридові – Chromadoridae

Охоронний статус: ЧКУ: Зникаючий.

Поширений у Євразії. Трапляється у 

ріках Дніпро та Прут [1].

Джерела інформації: 1. ЧКУ, 2009.

Малюнок: С. Фаринець

Моруліна пухирчаста 

Morulina  verrucosa                                
(Borner, 1903)

Клас 
Ногохвістки - Collembola

Ряд 
Подуроморфи – Poduromorpha

Родина 
Неануріди – 
Neanuridae

Джерела інформації: 1. ЧКУ, 1994, 

2009; 2. Горб, Павлюк, Спуріс, 2000; 

3. Різун, Коновалова, Яницький, 2000; 

4. Хлус і ін., 2002; 5. Polska czerwona 

ksiega zwierzat, 2004; 6. О. Мартинов 

(неопубл. дані).

Фото: A. Ouwerkerk

Дибка степова 

Saga  pedo  (Pallas, 1771)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Прямокрилі – Orthoptera

Родина 
Коники справжні – Tettigoniidae

Охоронний статус: IUCN: VU; BernC: 

II; ЄЧС: V; ЧКУ: Рідкісний.

Поширений від пд. Франції на захо-

ді до Середньої Азії на сході [2, 3]. 

В Україні: Степова і Лісостепова зони 

на північ до Івано-Франківської, 

Черкаської, Сумської областей [5]. 

Зустрічався у прилеглих до Карпат 

районах Поділля (Касова гора, Хо-

тинська височина).

Джерела інформації: 1. Бей-Биенко, 

1964; 2. Редкие и исчезающие…, 

1988; 3. ЧКУ, 1994; 4. Хлус і ін., 2002; 

5. ЧКУ, 2009.

Фото: cosmin.nature4stock. com

ДОДАТКИ
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Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний.

Поширений у Середній і Південній 

Європі від Німеччини і Польщі на пів-

ночі до Греції на півдні [1, 3]. В Україні: 

Лісостепова зона Правобережжя [2, 

3]. Брак достовірний даних про поши-

рення в Карпатах.

Джерела інформації: 1. Roubal, 1936; 

2. Долин, 1982; 3. ЧКУ, 1994; 4. Різун, 

Коновалова, Яницький, 2000; 5. Рід-

кісні види тварин Львівської області, 

2006; 6. ЧКУ, 2009.

Фото: L. Borowiec

Плероневра хвойна 

Pleroneura  coniferarum                       
(Hartig, 1837)

Клас 
Комахи - Insecta

Ряд 
Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 
Ксієліди - Xyelidae

Кошеніль 
польська 

Porphyrophora  polonica                  
(Linneaeus, 1758)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Рівнокрилі – Homoptera

Родина 
Червеці гігантські – Marganodidae

Охоронний статус: ЧКУ: Недостат-

ньо відомий.

Поширений у Західній та Східній Єв-

ропі. В Україні раніше траплявся на 

всій території, але за останні близь-

ко 50 років зареєстрований не був. 

Можливо, зниклий вид [1, 2].

Джерела інформації: 1. ЧКУ, 1994; 

2. ЧКУ, 2009.

Малюнок: С. Фаринець

Ковалик сплощений 

Neopristilophus  depressus                
Germar, 1822

Клас 
Комахи - Insecta

Ряд 
Твердокрилі – Coleoptera

Родина 
Ковалики - Elateridae

Охоронний статус: ЧКУ: Зникаючий.

Поширений у Середній і Південній Єв-

ропі, Північній Африці [1, 2]. В Україні 

відомий за однією давньою знахід-

кою (околиці м. Дрогобич, 1899 р.) [1].

Джерела інформації: 1. ЧКУ, 1994; 

2. Різун, Коновалова, Яницький, 2000; 

3. ЧКУ, 2009.

Малюнок: С. Фаринець

Бластикотома                         
папоротева 

Blasticotoma  fi liceti                                      
Klug, 1834

Клас 
Комахи - Insecta

Ряд 
Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 
Бластикотоміди - Blasticotomidae

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний.

Транспалеарктичний вид, відомий 

із Північної і Середньої Європи, пів-

денних районів Сибіру, Далекого 

Сходу Росії та Японії [1-3]. В Україні 

відомий за поодинокими знахідками 

з Карпат (Закарпатська і Львівська 

області), Полісся (Житомирська, Ки-

ївська, Чернігівська області) [1, 3].

Джерела інформації: 1. ЧКУ, 1994; 

2. Різун, Коновалова, Яницький, 2000; 

3. ЧКУ, 2009.

Малюнок: С. Фаринець

ДОДАТКИ
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ДОДАТКИ

Ксифідрія строката 

Xiphydria  picta                                           
Konow, 1897

Клас 
Комахи - Insecta

Ряд 
Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 
Ксифідрії - Xiphydriidae

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий.

Поширений у Центральній та на пів-

ночі Західної Європи, на Кавказі [2]. 

В Україні відомий за поодинокими 

знахідками у Львівській, Тернопіль-

ській обл. та Криму [2].

Джерела інформації: 1. Niezabitowski, 

1899; 2. ЧКУ, 2009.

Малюнок: С. Фаринець

Ксифідрія Маркевича 

Xiphydria  markewitschi                             
(Ermolenko, 1960)

Клас 
Комахи - Insecta

Ряд 
Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 
Ксифідріїди - Xiphydriidae

Охоронний статус: ЧКУ: Зникаючий.

Ендемік Карпат, відомий за знахідкою 

двох самок в околицях с. Уклин Сва-

лявського р-ну [1, 2].

Джерела інформації: 1. ЧКУ, 1994; 

2. ЧКУ, 2009.

Малюнок: С. Фаринець

Янус червононогий 

Janus  femoratus (Curtis, 1830)

Клас 
Комахи - Insecta

Ряд 
Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 
Пильщики-цефіди – Cephidae

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий.

Поширений у Середній, Південній і, 

частково, Східній Європі, Малій Азії [3, 

4]. В Україні: Київська та Закарпатська 

області, де відомий за однією давньою 

знахідкою з с. Підмонастир (нині м. Му-

качево) [1, 2].

Джерела інформації: 1. Gregor, 1927; 

2. Бокотей, 1959; 3. ЧКУ, 1994; 4. ЧКУ, 2009.

Малюнок: С. Фаринець

Каламеута жовта 

Calameuta  idolon (Rossi, 1794)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 
Пильщики-цефіди – Cephidae

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий.

Поширений у Південній Європі, Пів-

нічній Африці, Малій і Західній Азії, 

на Кавказі та у Закавказзі [3, 4]. В Укра-

їні: Крим і Закарпаття, звідки вид відо-

мий за однією давньою знахідкою (м. 

Мукачево, 15.05.1926 р.) [1, 2].

Джерела інформації: 1. Gregor, 1927; 

2. Бокотей, 1959; 3. ЧКУ, 1994; 4. ЧКУ, 2009.

Малюнок: С. Фаринець

Доліхомітус 
головастий 

Dolichomitus  cephalotes                
(Holmgren, 1859)

Клас 
Комахи - Insecta

Ряд 
Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 
Їздці-іхневмоніди - Ichneumonidae
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Німеччини, Швеції, Фінляндії, Естонії, 

Латвії, Литви, Чехії, Сербії, Угорщи-

ни, Румунії, України, Росії та Грузії [1]. 

В Україні: Донецька область і Закар-

паття, звідки відомий за однією дав-

ньою знахідкою [1].

Джерела інформації: 1. ЧКУ, 2009.

Фото: О. Мателешко

Псарус черевастий 

Psarus  abdominalis                                   
(Fabricius, 1794)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Двокрилі – Diptera

Родина 
Дзюрчалки – Syrphidae

Охоронний статус: ЧКУ: Зникаючий.

Європейський вид, відомий із Шве-

ції, Бельгії, Нідерландів, Німеччини, 

Польщі, Франції, Австрії, Швейцарії, 

Італії, Чехії, Словаччини, Хорватії, 

Македонії, Угорщини, Румунії, Мол-

дови, Болгарії, Латвії, а також з цен-

тру і пд. європейської частини Росії 

[2]. В Україні: Степ і Лісостеп Лівобе-

режжя в межах Харківської, Доне-

цької та Луганської обл., Закарпаття, 

звідки відомий за однією давньою 

знахідкою [1].

Джерела інформації: 1. ЧКУ, 2009.

Малюнок: С. Фаринець

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний

Вид в Україні наведений для Полісся і 

Карпат [1].

Джерела інформації: 1. ЧКУ, 2009.

Фото: В. Радченко

Дисцелія зональна 

Discoelius  zonalis                                                                        
(Panzer, 1801)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 
Складчастокрилі оси – Vespidae

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний.

Транспалеарктичний вид, відомий з 

усієї теритиорії України [1].

Джерела інформації: 1. ЧКУ, 2009.

Фото: www.galerie-insecte.org.

Мелітурга булавовуса 

Melliturga  clavicornis                         
(Latreille, 1806)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина 
Андреніди – Andrenidae

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий.

Поширений у Південній та Середній 

Європі на пн. до Балтики, Передкав-

каззі і Закавказзі, Середній та Малій 

Азії, пд. Сибіру до Монголії та Китаю 

на Сході; Ірані [1]. Україна: Степова та 

лісостепова зони, зрідка на Поліссі; у 

горах не зустрічається [1]. У регіоні ві-

домий за однією знахідкою [1].

Джерела інформації: 1. ЧКУ, 2009.

Фото: J. Dvořak

Пилкоритиця 
південна 

Temnostoma  meridionale                
(Krivosheina & Mamaev, 1962)

Клас 
Комахи – Insecta

Ряд 
Двокрилі – Diptera

Родина 
Дзюрчалки – Syrphidae

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий.

Європейсько-кавказький вид, відо-

мий із Франції, Люксембурга, Данії, 

ДОДАТКИ
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Xребетні
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КРУГЛОРОТІ

Мінога карпатська

Eudontomyzon danfordi                                        
Regan, 1911

Клас 
Міноги – Petromyzontida

Ряд 
Міногоподібні – Petromyzontiformes

Родина 
Міногові – Petromyzontidae

можливо, від наявності й кількості 

ділянок з уповільненою течією та 

складом розчинених у воді речовин, 

а також від будови дна [14].

Фактори загрози. Зміна гідрологіч-

ного режиму та забруднення водойм 

[9; 11]. Місцеве населення вважає цю 

міногу достатньо шкідливою у форе-

левих розплідниках, оскільки вона 

нападає й на цінних в господарсько-

му відношенні види риб, зокрема ло-

сосевих [14].

Рекомендовані заходи охорони. Де-

тальне вивчення особливостей су-

часного поширення й екології, мо-

ніторинг чистоти водойм, просвіт-

ницька робота, заповідання місць з 

відносно високою чисельністю виду.

Джерела інформації: 

1. Татаринов, 1973; 2. Павлов, 1980; 

3. Турянин; 1982; 4. Редкие…, 1988; 

5. Мовчан, 1993; 6. Harka, Banarescu, 

1999; 7. Луговой, Ковальчук, 1999-

2000; 8. Талабішка, 2005; 9. Kottelat, 

Freyhof, 2007; 10. Куртяк, Талабішко, 

2009; 11. ЧКУ, 2009; 12. Великополь-

ський, Потіш, 2009; 13. Куртяк, 2009; 

14. Потіш, Великопольський, 2010; 

15. Л. Потіш (неопубл. дані).

Текст: Л. Потіш

Фото: Z. Sallai

квітня-травня. У самок завдовжки 21-

22 см плодючість сягала 7,5-10,3 тис. 

ікринок [4]. Дорослі особини живлять-

ся з весни і майже до кінця осені лише 

в перший рік після метаморфозу. Здо-

биччю стають риби із дрібною лускою 

[3]. Часто на одній рибі зустрічається 

по кілька цих паразитичних тварин [14]. 

Сучасний стан. Стан популяції на те-

риторії Українських Карпат майже не 

вивчений [15]. Чисельність особин в 

окремих місцях і навіть на певних від-

різках однієї річки різна і залежить, 

Охоронний статус: HD: ІІ; ЧКУ: Зника-

ючий; ЧКК: NT

Поширення. Ендемік басейнів Тиси 

та Тимішу в межах Румунії, Словаччи-

ни, України й Угорщини [1–4].

Україна: Закарпатська область [5; 6].

Середовище існування та особли-

вості біології. Дорослі особини ве-

дуть напівпаразитичний спосіб жит-

тя [7]. Мешканець неглибоких пе-

редгірських і гірських ділянок річок 

та струмків [5; 8; 9; 10-13]. Статевої 

зрілості досягає після метаморфозу. 

Живе приблизно 6-7 років, з яких на 

личинкову стадію припадає майже 5. 

Розмноження відбувається протягом 
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Мінога українська

Eudontomyzon  mariae                          
(Berg 1931)

Клас 
Міноги – Petromyzontida

Ряд 
Міногоподібні – Petromyzontiformes

Родина 
Міногові – Petromyzontidae

нок може бути порівняно значною 

(як це мало місце, наприклад, улітку 

2011 р. на мілководдях р. Прут побли-

зу с. Стрілецький Кут Кіцманського ра-

йону Чернівецької області [11]).

Фактори загрози. Забруднення води 

[12], головним чином, унаслідок ски-

дання в русла побутового органічного 

сміття, гноївки, нафтопродуктів [13], 

надмірний вилов, який особливо мав 

місце раніше [9], а також деградація 

характерних місць перебування, спри-

чинена гідротехнічним будівництвом 

[5; 14].

Рекомендовані заходи охорони. До-

цільно детально вивчити особливості 

поширення й екології виду, а місця з 

порівняно високою чисельністю за-

безпечити дієвою охороною [5], ство-

ривши там заповідні об’єкти [2; 4].

Джерела інформації: 

1. Шнаревич, Ізмайлова, 1963; 2. Пав-

лов, 1980; 3. Турянин, 1982; 4. Ред-

кие…, 1988; 5. Чередарик та ін., 2001; 

6. Денщик, 2005; 7. Худий, 2005; 8. Лєс-

нік, 2006а; 9. Kottelat, Freyhof, 2007; 

10. Скільський та ін., 2007; 11. Худий, 

2007а; 12. ЧКУ, 2009 13. Новіцький, Мов-

чан, 2009; 14. В. Носачов (особ. повід.). 

Текст: І. Скільський, Л. Потіш

Фото: Н. Смірнов

річок північно-східного мегасхилу Ук-

раїнських Карпат. Розвиток відбува-

ється з метаморфозом. Нерест три-

ває у квітні-травні; плодючість самок 

– до 6000 ікринок. Статевої зрілості 

личинки досягають через 6-7 місяців 

після метаморфозу. Розмножуються 

один раз у житті, тривалість якого ся-

гає 5-7 років. Після нересту плідники 

гинуть. В дорослому стані не харчу-

ються [2; 9; 10].

Сучасний стан. Трапляється спора-

дично [5]. Лише іноді кількість личи-

Охоронний статус:  BernC: ІІІ. ЄЧС: V* 

ЧКУ: Зникаючий; HD: ІІ; ЧКК: NT

Поширення. Річки басейнів Балтій-

ського, Чорного, Азовського, Адріа-

тичного й Егейського морів [1; 2].

Україна: Зустрічається в басейнах 

(основне русло, притоки, затоки, за-

плавні водойми) Дніпра, Дністра, 

Пруту, Сірету, Сіверського Дінця, Мі-

усу та, вірогідно, Південного Бугу; 

відмічена в пониззі Дунаю [2-7]. На 

Закарпатті відсутня.

Середовище існування та особли-

вості біології. Прісноводна непарази-

тична форма [3; 8]. Населяє ділянки 



217

РИБИ

Стерлядь 
прісноводна

Acipenser ruthenus                                   
Linnaeus, 1758

Клас 
Променепері риби – Actinopterygii

Ряд 
Осетроподібні – Acipenseriformes

Родина 
Осетрові – Acipenseridae

до Хотина і трохи вище [3]. З початку 
другої половини ХХ ст. її чисельність 
помітно зросла [9].

Фактори загрози. Зникнення харак-
терних місць перебування [2; 6], спри-
чинене гідротехнічним будівництвом 
[9], забрудненням води [17; 18], раніше 
не контрольованим промисловим ви-
ловом і браконьєрством [4; 5; 19].

Рекомендовані заходи охорони. 
Слід вивчити сучасний стан популяції 
виду, виявити основні місця нересту 
та нагулу [5; 6], забезпечити охороно. 
[11]. Технологія розведення стерляді 
вже давно відпрацьована [20], тому 
доцільним було би спорудження на 
Середньому Дністрі риборозплідно-
го заводу [2; 21], проведення реаклі-
матизації в інші водойми України [6].

Джерела інформації: 
1. Шнаревич, 1968; 2. Татаринов, 1973; 
3. Павлов, 1980; 4. Турянин, 1982; 
5. Редкие…, 1988; 6. Шнаревич и др., 
1989; 7. Иванчик и др., 1989; 8. Луго-
вой, Ковальчук, 1999-2000; 9. Чере-
дарик та ін., 2001; 10. Хлус та ін., 2003; 
11. Худий, 2003; 12. Худий, Беже-
нар, 2004; 13. Скильский и др., 2004; 
14. Худий, 2005; 15. Денщик, 2005; 
16. Матвєєв, 2006; 17. Лєснік, 2006; 
18. Kottelat, Freyhof, 2007; 19. Скіль-
ський та ін., 2007; 20. ЧКУ, 2009; 21. Бе-
женар та ін., 2010. 

Текст: І. Скільський, Л. Потіш, 
Л. Мелещук

Фото: upload.wikimedia.org

ділянкам річок із чистою прохолодною 
водою. [2; 9; 10,11]. Строки нерестових 
міграцій залежать від настання весня-
них повеней. [9]. Cтатевозрілими стають 
у 3–9 років [3; 4]; загальна тривалість 
життя – до 30 років [2]. Нерест відбу-
вається у квітні–травні. [12]. Живиться 
переважно бентосними безхребетними 
[6,9,] зрідка поїдає ікру інших риб [13]. 
Верхня частина Дністровського водо-
сховища є одним з основних місць на-
гулу виду [14].

Сучасний стан. До зарегулювання рус-
ла р. Дністер стерлядь була звичайним 
промисловим видом [15], особливо 

Охоронний статус:  IUCN: VU; ERL: EN; 
BernC: ІІІ; BonnC: ІІ; CITES: ІІ; HD: V; ЧКУ: 
Зникаючий; ЧКК: NT

Поширення. Великі річки басейнів 
Чорного, Каспійського, Балтійсько-
го, Карського та Білого морів, Ла-
дозьке й Онезьке озера [1; 2].

Україна: Раніше зустічалася в корін-
ному руслі та крупних притоках усіх 
великих річок [3; 4]. Останнім часом 
виявлена в пониззі Дунаю, у Верх-
ньому і Середньому Дністрі та Дні-
провському водосховищі [2; 5–7].

Середовище існування та особли-
вості біології. Стердядь – прісновод-
ний вид [3]. Туводна реофільна фор-
ма [4; 8]. Надає перевагу глибоким 
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Річковий вугор 
європейський

Anguilla  anguilla                                             
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Променепері риби – Actinopterygii

Ряд 
Вугреподібні – Anguilliformes

Родина 
Вугреві – Anguillidae

ки. Самці надають перевагу солонува-

тій воді [1; 3]. 

Сучасний стан. Відомі знахідки поо-

диноких особин (самок) на Закарпатті 

[9]. У Європі річковий вугор став більш 

чисельнішим після введення в дію 

на початку 1990-х рр. каналу Рейн–

Майн–Дунай, який поєднав Чорне та 

Північне моря [9].

Фактори загрози. Зарегулювання сто-

ку річок [9], забруднення води.

Рекомендовані заходи охорони. Слід 

вивчити сучасний стан популяції, 

встановити основні місця перебу-

вання і забезпечити їх охороною. До-

цільно проводити штучне розведення 

виду з подальшим випуском личинок 

у природні водойми [9].

Джерела інформації: 

1. Schmidt, 1925; 2. Татаринов, 1973; 

3. Турянин, 1982; 4. Анисимова, Лав-

ровский, 1983; 5. Мовчан, 1988; 

6. Луговой, Ковальчук, 1999-2000; 

7. Мовчан и др., 2003; 8. Соколов, 

2004;  9. Kottelat, Freyhof, 2007.

Текст: Л. Потіш

Фото: W. Meinderts

вагу ділянкам з густою рослинністю 

та мулистим дном [5; 8; 9]. У молодих 

особин яскраво виражений негатив-

ний реотаксис [3]. Статевої зрілості 

самці досягають у віці 5–6 років, самки 

– у віці 6-7 років; загальна тривалість 

життя – 4-24 роки [9]. Відкладання 

ікри відбувається в Саргасовому морі 

на глибинах до 1000 м; після нересту 

дорослі особини гинуть [5]. Личин-

ки за 2–3 роки досягають берегів 

Європи, де перетворюються на так 

званих прозорих вугрів. При цьому у 

верхів’я підімаються переважно сам-

Охоронний статус:  IUCN: CR; ЄЧС; 

ЧКК: NT

Поширення. Північна Атлантика від 

Скандинавії до Марокко, в річках 

басейнів Середземного і Балтійсько-

го морів, уздовж берегів Європи від 

Чорного до Білого морів [1]. 

Україна: Зустрічається в басейнах 

Дніпра, Дністра і Дунаю [4-9]. Захо-

дить у Південний Буг, відомий із Сі-

верського Дінця, а також із деяких 

озер Шацької групи на Волині [5].

Середовище існування та особли-

вості біології. У регіоні віддає пере-
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Ялець звичайний

Leuciscus leuciscus                                    
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Променепері риби – Actinopterygii

Ряд 
Коропоподібні – Cypriniformes

Родина 
Коропові – Cyprinidae

ними безхребетними червами, а та-

кож ікрою риб і рослинністю. Охоче 

полює на імаго комах [5].

Сучасний стан. Як раніше [6], так 

і в наш час [7; 8] – малочисельний 

вид. У водоймах Закарпаття зрідка 

з’являється в уловах рибалок [8]. 

У середині ХХ ст. найбільша чисель-

ність звичайного яльця була ха-

рактерна для верхів’їв Дністра [6]. 

У середній течії цієї річки зазначені 

показники були набагато нижчі [9].

Фактори загрози. Деградація типо-

вих біотопів, фрагментація заселе-

них ділянок унаслідок зарегулюван-

ня русел річок.

Рекомендовані заходи охорони. 

Вивчення сучасного поширення й 

екології, заповідання місць концен-

трації виду, природоохоронна агіта-

ція, контроль чистоти водойм.

Джерела інформації: 

1. Балабай, 1952; 2. Шнаревич, 1968; 

3. Мовчан, Смірнов, 1981; 4. Туря-

нин, 1982; 5. Мовчан та ін., 2003; 

6. Kottelat, Freyhof, 2007; 7. ЧКУ, 2009; 

8. Д. Маніліч (неопубл. дані); 9. Л. По-

тіш (неопубл. дані). 

Текст: Л. Потіш, І. Скільський

Фото: L. Pârvulescu

доймах Криму і в басейні Сіверського 

Дінця [4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Зустрічається в місцях 

з холодною і чистою прозорою водою 

переважно [4]. Віддає перевагу ділян-

кам з добре вираженою, зазвичай по-

мірною або досить швидкою течією. 

Статевої зрілості досягає у віці 2–3 

років; живе до 8 років. Розмноження 

відбувається з кінця березня до по-

чатку травня. Плодючість – до 22600 

ікринок [2]. Живиться переважно вод-

Охоронний статус:  ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: NT

Поширення. Річки й озера басей-

нів Північного Льодовитого океану, 

Балтійського, Чорного, Азовського 

та Каспійського морів (у Європі на 

північ від Альп і на схід від Пірене-

їв), озера Сибіру, Північного й Цен-

трального Казахстану [1; 2].

Україна: Раніше був широко поши-

рений фактично в усіх великих річ-

ках і в їх додатковій системі, а також у 

проточних озерах та у Дніпровсько-

Бузькому лимані [2; 3]. Відсутній у во-



220

РИБИ

Стан популяції на території Закар-

паття вивчений недостатньо повно. 

Зараз у місцевих водоймах зрідка 

з’являється в уловах рибалок у се-

редніх течіях Латориці, Тереблі, Те-

ресви, Ріки, Тиси [11].

Фактори загрози. Неконтрольований 

вилов, зміна гідрологічного режиму 

та забруднення річок [7; 8].

Рекомендовані заходи охорони. Де-

тальне вивчення сучасного поширен-

ня й екології, контроль чистоти во-

дойм, створення іхтіологічних заказ-

ників у місцях концентрації.

валість життя – до 10 років [3; 7]) при 

довжині тіла самок понад 9 см, а сам-

ців – більше 5-7 см. Нерест відбуваєть-

ся з кінця березня – початку квітня до 

кінця травня – початку червня [6]. Ікра 

донна, відкладається на мілководдях. 

Плодючість самок сягає в середньому 

2600 ікринок [8]). Живиться як тварин-

ною, так і рослинною їжею [6].

Сучасний стан. На більшій частині 

регіону – рідкісний вид [9]. Відносно 

звичайний лише в Теребле-Ріцько-

му водосховищі [6]. Раніше на річ-

ках Тересві та Ріці становив 20-30 

% від загального вилову риб [10]. 

Охоронний статус:  BernC: ІІІ; ЧКУ: 

Вразливий; HD: ІІ; ЧКК: NT

Поширення. Річки Центральної Єв-

ропи, Південної Франції та Північної 

Італії [1].

Україна: Закарпатська область (се-

редня і верхня частини нижньої 

течії майже всіх річок; східна межа 

диз’юнктивного ареалу) [2].

Середовище існування та особли-

вості біології. Прісноводна риба 

гірських річок [2-6]. Вибирає місця з 

помірною або слабкою течією. Стате-

вої зрілості досягає у 2–3 роки (три-

Ялець-андруга 
європейський

Telestes  souffi  a                                            
(Risso, 1827)

Клас 
Променепері риби – Actinopterygii

Ряд 
Коропоподібні – Cypriniformes

Родина 
Коропові – Cyprinidae

Джерела інформації: 

1. Татаринов, 1973; 2. Мовчан, Смір-

нов, 1981; 3. Турянин, 1982; 4. Ред-

кие…, 1988; 5. Луговой, Ковальчук, 

1999-2000; 6. Kottelat, Freyhof, 2007; 

7. Великопольський, Потіш, 2009; 

8. Куртяк, 2009; 9. ЧКУ, 2009; 10. Потіш, 

Великопольський, 2010; 11. Л. Потіш 

(неопубл. дані).

Текст: Л. Потіш

Фото: V. Motyčka
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ним субстратом і доброю аерацією. 
Плодючість – 24000-85000. Молоді 
особини харчуються планктоном з 
поступовим переходом на бентос, 
використовуючи як рослинну, так і 
тваринну їжу [3]. Дорослі риби – бен-
тофаги; значно рідше живляться під-
водною рослинністю [4].

Сучасний стан. Спостерігається по-
мітне зменшення чисельності [3]. 
У середині ХХ ст. частка рибця в уло-
вах на р. Прут досягала 11-18 %, а на 
Верхньому Дністрі – 9,4 % за кількіс-
тю та 7,7 % за біомасою [4].

Фактори загрози. Гідробудівництво, 
забруднення водойм і перепроми-
сел [3; 5], а також забір гравію, заре-
гулювання русел.

Рекомендовані заходи охорони. За-
борона на вилов, штучне розведен-
ня з подальшим випуском у річки, 
створення заповідних об’єктів для 
збереження туводної форми, насам-
перед на Верхньому Дністрі [3].

Джерела інформації: 
1. Шнаревич, 1968; 2. Турянин, 1982; 
3. Мовчан, Смірнов, 1983; 4. Ред-
кие…, 1988; 5. Kottelat, Freyhof, 2007; 

Текст: І. Скільський, Л. Потіш
Фото: ihr.hu

притоках Дніпра утворює, очевидно, 
місцеву форму [1; 4].

Середовище існування та особли-
вості біології. Більшу частину життя 
проводить у солонуватих водах лима-
нів, звідки з осені до весни заходить у 
річки [3]. Нерестова міграція в Карпат-
ському регіоні України відбувається 
у квітні [4]. Тяжіє до значних глибин. 
Вперше приступає до розмноження 
у 3-4-річному віці при довжині тіла 
більше 17-20 см; живе до 10-12 років 
[3]. Нерест порційний [4], відбуваєть-
ся у квітні-червні на ділянках із щіль-

Охоронний статус:  BernC: ІІІ; ЧКК: NT

Поширення. Басейни Північного (річ-

ки Везер і Ельба), Балтійського (до 

Південної Швеції та Південної Фін-

ляндії), Чорного (північне узбереж-

жя, переважно від Дунаю до Кубані; 

у Криму відсутній) та Азовського мо-

рів [1; 2].

Україна: Басейни всіх великих річок 

(Сіверський Донець, Дніпро, Півден-

ний Буг, Дністер, Прут, Дунай) і со-

лонуваті води лиманів північно-за-

хідної частини Чорного та північної 

частини Азовського морів [3]. У ба-

сейні Верхнього Дністра та в деяких 

Рибець звичайний

Vimba  vimba                                               
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Променепері риби – Actinopterygii

Ряд 
Коропоподібні – Cypriniformes

Родина 
Коропові – Cyprinidae
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Сучасний стан. Не вивчений. І раніше 

[2], і в наш час [1] відносно малочи-

сельний вид у багатьох місцях басей-

ну Дністра.

Фактори загрози. Зникнення харак-

терних біотопів у результаті зміни 

гідрологічного, хімічного та біологіч-

ного режимів водойм, спричиненої 

випрямленням русел річок, гідротех-

нічним будівництвом, а також забруд-

ненням води [1; 4].

Рекомендовані заходи охорони. Ви-

явлення типових місць перебування і 

встановлення на них заповідного ре-

жиму [1].

киснем водою (тяжіє до придонних 

шарів) [4]. Статевозрілою стає у 2 роки 

при довжині тіла близько 5-5,5 см. Три-

валість життя не перевищує 5-6 років. 

Розмноження відбувається з середи-

ни травня до кінця червня. Самка від-

кладає ікру кількома порціями на міл-

ководних ділянках річок із швидкою 

течією і твердим піщаним, гальковим 

чи кам’янистим ґрунтом. Плодючість 

– до 8000 ікринок. Живиться дрібни-

ми організмами планктону та бентосу, 

падаючими у воду імаго комах, часто 

водоростями й ікрою риб [1].

Охоронний статус: BernC: ІІІ (як A. bi-

punctatus); ЧКУ: Зникаючий. ЧКК: NT

Поширення. Річки басейнів Чорно-

го, Азовського та Каспійського морів 

[1].

Україна: Басейни Західного Бугу, 

Дністра, Південного Бугу, Дніпра, Сі-

верського Дінця, річки Північного 

Приазов’я [1–3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Прісноводна зграйна 

риба. Мешкає тільки в річках на ді-

лянках із помірною або швидкою 

течією та чистою, добре насиченою 

Бистрянка російська

Alburnoides  rossicus                                  
Berg, 1924

Клас 
Променепері риби – Actinopterygii

Ряд 
Коропоподібні – Cypriniformes

Родина 
Коропові – Cyprinidae

Джерела інформації: 

1. Шнаревич, 1968; 2. Мовчан, Смір-

нов, 1983; 3. Мовчан, 2005; 4. ЧКУ, 2009.

Текст: І. Скільський, Л. Мелещук

   Фото: www.raduga.iuf.net
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Охоронний статус: BernC: ІІІ; HD: ІІ; 

ЧКУ: Зникаючий; ЧКК: NT

Поширення. Ендемік басейну Дунаю 

[1–3].

Україна: Річки (притоки і верхів’я) 

Закарпаття (Тиса, Уж, Латориця, Ріка, 

Боржава, Тересва, Теребля, Шопур-

ка, Біла Тиса, Чорна Тиса) та Букови-

ни (Сірет, Сучава) [2; 4-8].

Середовище існування та особли-

вості біології. Туводний теплолю-

бивий реофіл [9]. Характерними 

місцями перебування є гірські та 

передгірні прибережні ділянки [4].. 

Ведуть придонний спосіб життяі. Ста-

тевозрілими стають, у віці 2-3 років; 

тривалість життя – до 5-6 років. Не-

рест відбувається у травні-червні. 

Самка відкладає близько 2000 ікри-

нок, з яких через 6-8 діб з’являються 

личинки, а ще через 2-3 доби з них 

виходять мальки. Живляться ці риби 

дрібними, переважно бентосними ор-

ганізмами [1; 7; 10].

Сучасний стан. Як раніше [11], так і в 

наш час [7] дунайський пічкур є від-

носно малочисельним представни-

ком іхтіофауни регіону. На Буковині 

відомі лише поодинокі знахідки [12], 

чисельний лише на Закарпатті [8].

Фактори загрози. Забруднення гір-

ських річок, що спричиняє погір-

шення кисневого режиму [12; 13].

Рекомендовані заходи охорони. Не-

обхідно з’ясувати сучасне поширен-

ня й особливості біології виду [14], а 

місця з порівняно високою чисель-

ністю (насамперед, на певних ділян-

ках Сірету та річок Закарпаття [12; 

15]) слід забезпечити дієвою охоро-

ною.

Пічкур дунайський

Gobio  uranoscopus                              
(Agassiz, 1828)

Клас 
Променепері риби – Аctinopterygii

Ряд 
Коропоподібні – Cypriniformes

Родина 
Коропові – Cyprinidae

Джерела інформації: 

1. Шнаревич, 1968; 2. Шнаревич та 

ін., 1969; 3. Мовчан, Смірнов, 1981; 

4. Турянин, 1982; 5. Мовчан, Рабце-

вич, 1989; 6. Луговой, Ковальчук, 

1999-2000; 7. Чередарик та ін., 2001; 

8. Денщик, 2005; 9. Мовчан, 2007; 

10. Скільський та ін., 2007; 11. Kot-

telat, Freyhof, 2007; 12. Худий, 2007а; 

13. Великопольський, Потіш, 2009; 

14. ЧКУ, 2009; 15. Потіш, Великополь-

ський, 2010. 

Текст: І. Скільський, Л. Потіш

Фото: Z. Sallai
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бентосними безхребетними тварина-

ми.

Сучасний стан. Виявляли переважно 

поодиноких особин. У басейні Верх-

нього Дністра (Львівська область) ло-

кальні популяції нечисленні [4].

Фактори загрози. Погіршення якості 

води (під впливом діяльності людини) 

за гідрохімічними показниками, зокре-

ма, дефіцит кисню, збільшений вміст 

органічних речовин тощо [4; 6; 7].

Рекомендовані заходи охорони. Збе-

реження комплексу первинних при-

родних ознак швидких водотоків, 

контроль якості води, менеджмент 

популяцій [4; 5].

донна зграйна риба [1]. Віддає пере-

вагу мілководним, чистим, добре на-

сиченим киснем передгірським ділян-

кам річок. Зустрічається на глибинах 

до 1 м. Цей пічкур дуже чутливий до 

вмісту кисню; температурний опти-

мум – 12-16 °С [4]. Статевої зрілості до-

сягає у віці 2-3 роки при довжині тіла 

6-7 см і масі 3-5 г; живе до 4-5 років 

[5]. Розмножується порційно з другої 

половини травня до липня (можливо 

навіть до вересня). Плодючість – 2000-

3000 ікринок. Живиться в основному 

Охоронний статус:  BernC: ІІІ; HD: ІІ; 

ЧКУ: Вразливий. ЧКК: NT

Поширення. Ендемік басейнів Ду-

наю, Дністра, Вісли та Вардару [1; 2].

Україна: Зустрічається в басейні 

Дунаю, зокрема в Тисі, Ужі й Ріці на 

Закарпатті, у Пруті та Сіреті на Буко-

вині, а також у Дністрі (насамперед, 

верхня течія корінного русла і при-

токи Стрв’яж, Луква, Лімниця, Стрий, 

Свіча й інші) [3-5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Прісноводна річкова 

Білоперий пічкур 
дністровський

Romanogobio  kesslerii                             
(Dybowski, 1862)

Клас 
Променепері риби – Аctinopterygii

Ряд 
Коропоподібні – Cypriniformes

Родина 
Коропові – Cyprinidae

Джерела інформації: 

1. Шнаревич, 1968; 2. Мовчан, Смір-

нов, 1981; 3. Приходська та ін., 1989; 

4. Шнаревич та ін., 1989. 5. Лєснік, 

2006; 6. Kottelat, Freyhof, 2007; 7. ЧКУ, 

2009; 

Текст:І. Скільський, Л. Потіш, 

Л. Мелещук

Фото: www.hik.hu
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ляться личинками комах, червами, 

ракоподібними, ікрою зрідка маль-

ками риб. Зрідка сягає 4 кілограмів 

ваги. Особливо типовою є для для 

української ділянки русла р. Тиса від 

смт Вілок до держкордону із Румуні-

єю [4].

Фактори загрози. Зміна гідрологіч-

ного режиму, зокрема температур-

ного, водойм внаслідок вирубуван-

ня прибережних лісів. Фрагментація 

заселених територій внаслідок заре-

гулювання русел рік. Забір гравію у 

місцях концентрації. Браконьєрство.

Рекомендовані заходи охорони. Де-

тальне вивчення екології та біології 

виду. Заповідання місць нерестових 

концентрацій, природоохоронна агі-

тація, контроль чистоти водойм.

Джерела інформації: 

1. Турянін, 1982; 2. Мовчан, 1993; 

3. Мовчан, 2009; 4. Великополь-

ський, Потіш, 2009. 

Текст: Л. Потіш

Фото: Z. Sallai

Марена звичайна

Barbus barbus barbus                           
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Променепері риби – Аctinopterygii

Ряд 
Коропоподібні – Cypriniformes

Родина 
Коропові – Cyprinidae

в заглибинах та затінених ділянках. 

Рідше зустрічається в нижніх ділянках 

карпатських водойм.

Середовище існування та особли-

вості біології. Осілий, зграйний вид 

річок з чистою, добре насиченою 

киснем водою, піщаним та гальковим 

дном. Типова донна риба [3]. Статевої 

зрілості досягає на 4-5 рік життя. Не-

реститься у травні-червні. У виловах 

рибалок часто зустрічаються особини 

з ікрою, які виловлені в липні серпні, 

рідко в березні. Дорослі особини жив-

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: NT

Поширення: Європа від Англії на 

схід до басейну Дністра включно. 

Басейн Північного та Балтійського 

морів на південь до Піренеїв та Альп 

[1].

Україна: Басейни р.Тиса, Прут, Сірет, 

Дністер [1,3]. Карпати – звичайний 

вид.

Сучасний стан. Населяє як безпо-

середньо основні русла рік так їх 

притоки. Більш звичайний вид для 

середніх течій, де концентрується 
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Марена дунайсько-
дністровська 

Barbus  petenyi                                         
Heckel, 1852

Клас 
Променепері риби – Аctinopterygii

Ряд 
Коропоподібні – Cypriniformes

Родина 
Коропові – Cyprinidae

річок регіону [5], місцями масовий у 

Черемоші [10]. У 1960-х рр. частка цієї 

риби в контрольних уловах у верхів’ї 

Дністра становила в середньому 7,3 % 

за біомасою, а в гірській частині Сіре-

ту – 26,1 % [2].

Фактори загрози. Прямий і опосе-

редкований вплив антропогенного 

чинника (забруднення річок неочи-

щеними промисловими і комунально-

побутовими стоками, зарегулювання 

русел, браконьєрство, тощо) [1; 3].

Рекомендовані заходи охорони. За-

повідання місць перебування, приро-

доохоронна агітація, контроль чисто-

ти водойм.

років [7]. Розмноження відбувається 

протягом травня і до кінця червня [6; 

9]. Нерест порційний плодючість – до 

10000 ікринок. Молодь живиться дріб-

ними формами планктонних і бентос-

них безхребетних тварин. Дорослі 

особини харчуються в основному 

личинками комах, червами, п’явками, 

дрібними молюсками, а також ікрою й 

мальками риб та водоростями [6; 7].

Сучасний стан. І раніше [6; 7; 9], й у 

наш час це відносно звичайний вид 

переважно середніх течій багатьох 

Охоронний статус: BernC: ІІІ; HD: V; 

ЧКУ: Вразливий. ЧКК: NT

Поширення. Ендемік басейнів Ду-

наю, Дністра та Вісли [1].

Україна: Зустрічається в басейні 

Тиси, у верхів’ях Пруту, Черемошу, 

Сірету і Сучави та в басейні Верхньо-

го Дністра [2–5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Річкова донна зграй-

на риба [3]. Населяє чисті проточні 

водотоки передгірської та частково 

гірської зони Українських Карпат [6–

8]. Загальна тривалість життя – до 10 

Джерела інформації: 

1. Шнаревич, 1968; 2. Татаринов, 1973; 

3. Томнатик и др., 1975; 4. Мовчан, 

Смірнов, 1981; 5. Турянин, 1982; 6. Ху-

дий, 2007а; 7. ЧКУ, 2009; 8. Потіш, Ве-

ликопольський, 2010; 9. Романь, 2010; 

10. Худий та ін., 2010.

Текст: Л. Мелещук, І. Скільський

 Фото: Z. Sallai
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грують. Плодючість, імовірно, – до 

10000 ікринок. Нерест порційний, 

самка відкладає ікру два-три рази 

протягом сезону розмноження. Жив-

ляться ці марени бентосними без-

хребетними тваринами.

Сучасний стан. Чисельність низька, 

в уловах зустрічаються поодинокі 

особини [4].

Фактори загрози. Невідомі; оче-

видно прямий та опосередкований 

вплив діяльності людини.

Рекомендовані заходи охорони. 

Вивчення особливостей сучасного 

поширення й екології, забезпечення 

дієвою охороною місць перебуван-

ня.

добре насиченим киснем гірським 

річкам (зазвичай вище 200-600 м 

не зустрічається). Тримається на ді-

лянках із помірною, інколи значною 

(до 1,2-2 м/сек) течією та піщаним, 

піщано-глинистим, піщано-гальковим

або кам’янистим, дещо замуленим 

дном. Самці досягають статевої зрі-

лості у віці 2 років, самки – в 4-5; три-

валість життя – трохи більше 10 років. 

Розмноження відбувається у травні-

червні [2]. На початку нерестового 

періоду плідники піднімаються вверх 

по річках, але на великі віддалі не мі-

Охоронний статус: HD: V; ЧКУ: Недо-

статньо відомий (вразливий); ЧКК: NT

Поширення. Ендемік басейнів Вісли 

та Верхнього Дністра [1; 2].

Україна: Зустрічається тільки у верх-

ній течії Дністра (в межах Львівської 

області) та в деяких його притоках, 

зокрема в р. Стрв’яж [3; 4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Екологія виду в умо-

вах водойм України не вивчена [4]. Це 

прісноводна річкова донна зграй-

на риба. Віддає перевагу чистим, 

Марена Валецького

Barbus  waleckii                                                  
Rolik, 1970

Клас 
Променепері риби – Аctinopterygii

Ряд 
Коропоподібні – Cypriniformes

Родина 
Коропові – Cyprinidae

Джерела інформації: 
1. Богуцкая и др., 2004; 2. Amirowicz, 

Kukuła, 2005; 3. Kottelat, Freyhof, 2007; 

4. ЧКУ, 2009.

Текст: І. Скільський

Фото: K. K. P. Lim
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Карась звичайний

Carassius carassius                                   
(Linnaeus, 1758 )

Клас 
Променепері риби – Аctinopterygii

Ряд 
Коропоподібні – Cypriniformes

Родина 
Коропові – Cyprinidae

Сучасний стан. Раніше – багаточи-

сельний представник іхтіофауни [7], 

належав до так званих смітних риб ко-

ропових ставків [5]. У середині ХХ ст. 

у Прикарпатті його частка в загальній 

рибопродукції водойм становила 19,1 % 

[7]. На Закарпатті зараз ще подекуди 

достатньо чисельний вид [9].

Фактори загрози. Меліорація, поси-

лення рекреаційного навантаження, 

браконьєрство, а також екологічна 

конкуренція з деякими адвентивними 

видами риб [10]. 

Рекомендовані заходи охорони. За-

безпечення дієвою охороною заплав-

них і болотних комплексів, до складу 

яких належать водойми, зеселені цим 

видом [10].

Джерела інформації: 

1. Баринова, 1957; 2. Баринова, 1960; 

3. Шнаревич, 1968; 4. Татаринов, 1973; 

5. Мовчан, Смірнов, 1983; 6. Мов-

чан, 2005; 7. Лєснік, 2006. 8. Kottelat, 

Freyhof, 2007; 9. ЧКУ, 2009; 10. Потіш, 

Великопольський, 2010.

Текст: І. Скільський, Л. Потіш, 

Л. Мелещук

Фото: J. Karel

Середовище існування та особливос-

ті біології. Прісноводна осіла стаг-

нофільна фітофільна евритермна 

зграйна мирна риба [3]. Населяє за-

плавні водойми іноді рівнинні ділянки рі-

чок зі стоячою або слабкопроточною 

[5-8]. Досягає статевої зрілості у віці 

2–3 років, тривалість життя – понад 

10 років. Нереститься у травні-липні; 

нерест порційний при температурі 

води не нижче 18 °С. Живляться кара-

сі зоопланктоном і рослинною їжею 

[2; 7].

Охоронний статус:  ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: NT

Поширення. В Європі від Велико-

британії та Скандинавії на півночі до 

Македонії й Північної Італії на півдні 

[1], в Сибіру в річках Північного Льо-

довитого океану від Північної Двіни і 

Печори на схід до Індигірки, Колими 

й озер басейну верхів’я р. Урал, на 

півдні в річках Каспійського моря [2].

Україна: Водойми – супутники річ-

кових систем Чорноморсько-Азов-

ського басейну [3; 4], в тому числі й 

водосховища Криму [2].
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Вирезуб причор-
номорський
Rutilus frisii                                                      
(Linnaeus, 1758 )

Клас 
Променепері риби – Аctinopterygii

Ряд 
Коропоподібні – Cypriniformes

Родина 
Коропові – Cyprinidae

ті запаси виду були вкрай підірвані [8; 

14; 15]. Проте, як раніше, так і в наш 

час вирезуб місцями є малочисель-

ним, представником іхтіофауни регі-

ону [6; 9; 16–18]. 

Фактори загрози. Зміна гідрологіч-

ного, хімічного та біологічного режи-

мів водойм [11], забруднення води [8; 

9], не контрольований промисловий 

вилов [7].

Рекомендовані заходи охорони. 

Виявлення основних місць нересту 

та нагулу [11], дієва охорона [18; 19]. 

Вдосконаленння технології розве-

дення вирезуба [11], з подальшим ви-

пуском у річку й водосховище малька 

[12; 19] проведенням реакліматизації 

в інші водойми України [17].

Джерела інформації: 

1. Балабай, 1952; 2. Маркевич, Ко-

роткий, 1954; 3. Шнаревич, 1968; 

4. Мовчан, Смірнов, 1981; 5. Шна-

ревич и др., 1989; 6. Мелищук и др., 

1990; 7. Гринжевский, 1999; 8. Череда-

рик та ін., 2001; 9. Хлус та ін., 2003; 10. 

Скильский и др., 2004; 11. Худий, 2005; 

12. Денщик, 2005; 13. Матвєєв, 2006; 

14. Лєснік, 2006; 15. Редкие…, 2007; 

16. Худий, 2007б; 17. ЧКУ, 2009.

Текст: І. Скільський, Л. Мелещук

Фото: Z. Sallai

вирезуб стає переважно на шостому  

році життя, а живе понад 10 років [1; 2; 

7]. Нерест: лютий – березень. Інкуба-

ція триває 15-16 діб. Основу раціону 

складають дрібні прісноводні молюс-

ки – дрейссени і лунки [5; 8]. й інші 

дрібні безхребетні [4]. Молодь у гли-

боких річкових ямах з коловоротами 

харчується планктоном [9].

Сучасний стан. У середині ХХ ст. част-

ка вирезуба у промислових уловах на 

Дністрі становила до 3 % [13]. Після 

аварії на Стебниківському хімкомбіна-

Охоронний статус: BernC: ІІІ; ЧКУ: 

Зникаючий; ЧКК: NT

Поширення. Басейни північної час-

тини Чорного і Каспійського морів, 

Азовське море [1].

Україна: Басейни Верхнього і Серед-

нього Дністра, Сіверського Дінця, 

зрідка в Азовському морі [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Типовими місцями пе-

ребування є ділянки із швидкою течі-

єю із глибокими ямами [1; 3-6]. Зараз 

в Україні належить до напівпро-

хідних видів риб [7]. Статевозрілим 
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РИБИ

Умбра звичайна 

Umbra krameri                                           
(Walbaum, 1792)

Клас 
Променепері риби – Аctinopterygii

Ряд 
Esociformes – Щукоподібні

Родина 
Умброві – Umbridae

Фактори загрози. Повна деградація 

біотопів, внаслідок осушення рівнин-

ного Закарпаття. Фрагментація місць 

існування, забруднення водойм.

Рекомендовані заходи охорони. Де-

тальне вивчення екології виду з по-

дальшим заповіданням місць існуван-

ня.

Середовище існування та особли-

вості біології. Населяє слабо текучі, 

стоячі водойми, стариці. Живе на гли-

бині 0,5-3м. Добре витримує нестачу 

кисню. Нерест відбувається у травні. 

Самка буду гніздо в яку відкладають 

ікру. Розмножується у віці одного року 

[1,3].

Сучасний стан. Рідкісний, мало чи-

сельний. Маловивчений вид [4]. Зна-

йдена в меліоративних каналах в ра-

йоні Берегівського горбогіря [2].

Охоронний статус:  IUCN: VU; Bern: II; 

ЄЧС: V; ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: CR

Поширення: Басейн Дунаю в райо-

ні озер Нейзедлер і поблизу Відня, 

в озері Балатон, у додаткових водо-

ймах басейну Дунаю. 

Україна: У пониззі Дністра зустрі-

чаються у водоймах на відстані до 

100 км. на північ від Дністровського 

лиману, є у пониззі Пруту. У пониззі 

Дунаю відома з району Сулинсько-

го гирла, озера Кугурлуй у примор-

ських плавнях Старосамбульського 

гирла (пониззя Кілійського рукава 

Дунаю, у Солоному Куті [1].

Джерела інформації: 

1. Турянін 1982; 2. Мовчан 1993; 

3. Смірнов, 2009; 4. Великопольський, 

Потіш, 2009. 

Текст: Л. Потіш

Фото: Z. Sallai
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РИБИ

Лосось дунайський

Hucho hucho                                                                  
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Променепері риби – Аctinopterygii

Ряд 
Лососеподібні – Salmoniformes

Родина 
Лососеві – Salmonidae

відкладають порційно, у спеціально 

підготовлені ямки. Плодючість до 11 

тис. ікринок. Дорослі особини хижа-

ки які живляться личинками комах, 

червами, ракоподібними, ікрою та 

рибою, активно полючи. Серед ви-

ловлених на території Закарпатської 

області особин траплялись особини 

вагою понад 15 кілограм.

Фактори загрози. Забір гравію та 

зміна структури русла р. Тиса. Об-

міління рік. Браконьєрство і забруд-

нення річок побутовими стоками.

Рекомендовані заходи охорони. 

Контроль чистоти водойм, деталь-

не вивчення екології. Заповідання 

місць концентрації, природоохорон-

на агітація. Вирощування молоді із 

подальшим випуском однорічок у 

водойми. Повна заборона забору 

гравію в місцях нересту.

зустрічається в нижній течії р. Тиса 

[2,3]. Малочисельний вид.

Середовище існування та особли-

вості біології. Реофільний осілий, 

вид річок з чистою, добре насиченою 

киснем водою, з дном із гальки та ще-

беню[4]. Нереститься в травні, коли 

характерними є недалекі нерестові 

міграції вверх по течії. Нерестові ходи 

властиві для приток р. Тиса в межах 

Тячівського та Рахівського районів За-

карпатської області. Статевозрілими 

стають на третьому році життя. Ікру 

Охоронний статус: IUCN: EN; Bern: II;  

ЄЧС: Е; ЧКУ: Зникаючий; ЧКК: NT

Поширення: Реліктовий ендемік ба-

сейну р. Дунай, зокрема басейнів 

Пруту та Тиси [1].

Україна: На території України поши-

рений лише в басейні Дунаю. Нечис-

ленний вид карпатського регіону.

Сучасний стан. Вид поширений у се-

редній та верхній частинах русла р. 

Тиса та Прут, звідки проникає в осно-

вні русла рік Путила, Білий Черемош, 

Чорний Черемош, Ріка, Тересва, Ап-

шиця, Біла Тиса, Чорна Тиса. Зрідка 

Джерела інформації: 

1.Турянін, 1982; 2. Мовчан, 1993; 

3 Щербуха, 2009; 4. Великопольсь-

кий, Потіш, 2009. 

Текст: Л. Потіш

Фото: Z. Sallai
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Харіус європейський

Thymallus thymallus                                    
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Променепері риби – Аctinopterygii

Ряд 
Лососеподібні – Salmoniformes

Родина 
Лососеві – Salmonidae

Охоронний статус: BernC: III; ЧКУ: 

Вразливий; ЧКК: NT

Поширення. Річки Європи від Вели-

кобританії та Румунії

Україна: На території України по-

ширений лише в басейні Дністра та 

Тиси [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Селиться на ділян-

ках із швидкою течією, багатим на 

кисень [2,3]. Нерідко опускається в 

середні течії карпатських рік, де є 

випадковою рибою у виловах люби-

телів – рибалок. Об’єкт спортивного 

рибальства. Тримається притінених 

ділянок поблизу скель, дерев, тощо. 

Статевої зрілості досягає на 2-3 році 

життя. Нереститься в квітні – травні. 

Самка відкладає до 5000 ікринок. Жи-

виться переважно личинками комах, 

комахами, водними безхребетними. 

Взимку тримається незамерзаючих 

ділянок рік, де активно живиться. Три-

валість життя до 7 років.

Сучасний стан. Вид поширений в 

верхніх, зрідка середніх частинах ру-

сел річок, також у невеликих струм-

ках – притоках у середніх течіях [4]. 

Чисельність сильно коливається і за 

останні десятиріччя зростає

Фактори загрози. Браконьєрство і 

забруднення річок побутовими стока-

ми. Трелювання лісу гірськими річка-

ми, забір гравію.

Рекомендовані заходи охорони. 

Контроль чистоти водойм, повна за-

борона транспортування деревини 

гірськими потоками, детальне ви-

вчення екології. Заповідання місць 

концентрації, природоохоронна агі-

тація. Вирощування молоді із подаль-

шим випуском однорічок у водойми. 

Повна заборона використання русел 

рік для трелювання.

Джерела інформації: 

1. Турянін, 1982; 2. Мовчан, 1993; 3. Щер-

буха 2009; 4. Великопольський, Потіш 

2009. 

Текст: Л. Потіш

Фото: Z. Sallai
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Минь річковий 
(мнюх)

Lota lota                                                                     
(Linnaeus, 1758 )  

Клас 

Ряд 
Тріскоподібні – Gadiformes 

Родина 
Миневі – Lotidae

Сучасний стан. Звичайний вид ба-

сейну р.Тиса. Поширений у всіх ді-

лянках рік та потоків за винятком 

високогір’я. Основний об’єкт вило-

ву у рибалок – любителів в пізньо-

осінній та зимовий період. Багато 

чисельний в нижніх течіях рік Тиса, 

Латориця, Уж. Боржава.

Фактори загрози. Деградація при-

датних для нересту, оселення і кор-

мових біотопів. Зміна гідрологічного 

режиму, зокрема температурного, 

водойм. Фрагментація заселених 

територій внаслідок зарегулювання 

русел рік. Надмірний вилов в літній 

перод.

Рекомендовані заходи охорони. Де-

тальне вивчення екології. Заповіда-

ння місць нерестових концентрацій, 

природоохоронна агітація, контр-

оль чистоти водойм.

Джерела інформації: 

1. Турянін, 1982; 2. Мовчан, 1993; 

3. Щербуха, 2009; 4. Великопольсь-

кий, Потіш 2009. 

Текст: Л .Потіш

Фото: Z. Sallai

наявність місць схову – в основному 

це нори під камінням. Після сильних 

злив минь виходить із нір і починає 

активно полювати не залежно від часу 

доби. Нерестовий хід в січні. Статевої 

зрілості досягає на 3-4 році життя.пло-

дючість може сягати 500 тисяч ікри-

нок. Живиться водними безхребетни-

ми, мальками риб, дорослі – рибою. 

Протягом теплої пори року слабоак-

тивний. Під активності припадає на 

перед нерестовий періоди коли тем-

пература води падає до 8-10 градусів 

за Цельсієм.

Охоронний статус: ЧКУ: Вразливий; 

ЧКК: NT

Поширення. Європа, Північна Азія, 

Північна Америка. Відсутній у Шот-

ландії, Піренейському, Апеннінсько-

му і Балканському півостровах, в Ма-

лій Азії, Криму і на Кавказі. 

Україна: Поширений в середній і 

верхній течіях Дніпра, Дністра і во-

доймах Закарпаття [1]. Карпати – 

звичайний вид басейну р.Тиса [2,3,4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Основною умовою 

його існування на даній території є 
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РИБИ

Берш (малий судак)

Lucioperca volgensis                                     
(Gmelin, 1789)

Клас 
Променепері риби – Аctinopterygii

Ряд 
Окунеподібні – Perciformes

Родина 
Окуневі – Percidae

дючість 17-36 тисяч ікринок. Дорослі 

особини активно полють, молодь жи-

виться переважно придонними орга-

нізмами. Зрідка зустрічається у вило-

вах рибалок – любителів.

Фактори загрози. Деградація придат-

них для оселення нересту і кормових 

біотопів. Зміна гідрологічних параме-

трів водойм. Забруднення водойм.

Рекомендовані заходи охорони. Де-

тальне вивчення екології та біології 

виду в умовах басейну р. Тиса. Запо-

відання місць концентрації, природо-

охоронна агітація, контроль чистоти 

водойм.

водних ділянок уникає. Дорослі осо-

бини тримаються уповільнених ді-

лянок річок де ймовірно утворює 

змішані зграї із судаком звичайним. 

Вибраних для полювання ділянок три-

мається постійно [3,4].

Сучасний стан. Рідкісний не чисель-

ний вид. Стан популяції на території 

українських Карпат маловивчений та 

потребує уточнення [2]. На Закарпатті 

вперше відмічений 10 липня1967 р. в 

стариці Тиси біля Чопа [1]. Статевозрі-

лими стають у двох річному віці. Пло-

Охоронний статус: Bern C: II; ЧКУ: 

Зникаючий; ЧКК: NT

Поширення. Басейни Каспійського, 

Азовського і Чорного морів[1].

Україна: На території країни малочи-

сельний вид зустрічається у басейні 

Дніпра і Дунаю. Зник із Дністра, Пів-

денного Бугу і Сіверського Донця.

Середовище існування та особли-

вості біології. Прісноводний, част-

ково солонуватоводний, придонний 

вид. Освоює місця з твердим піску-

ватим дном у річках, їх опріснених 

естуаріях та водосховищах. Мілко-

Джерела інформації: 

1. Турянін, 1982; 2. Мовчан, 1993; 

3. Щербуха, 2009; 4. Великопольський, 

Потіш, 2009. 

Текст: Л. Потіш

Фото: www.gusevlihuta.ru
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РИБИ

Чоп великий

Zinger zinger                                                       
(Linnaeus, 1766)

Клас 
Променепері риби – Аctinopterygii

Ряд 
Окунеподібні – Perciformes

Родина 
Окуневі – Percidae

Фактори загрози. Зарегулювання 

стоку річок і забруднення води [5; 7; 

13; 21; 22].

Рекомендовані заходи охорони. 

Збереження незарегульованих ді-

лянок річок, контроль якості води 

[21]. Необхідно з’ясувати сучасне по-

ширення виду, а в місцях виявлення 

створити заповідні об’єкти [2; 10; 23].

Джерела інформації: 

1. Маркевич, 1951; 2. Балабай, 1952; 

3. Шнаревич, 1968; 4. Щербуха, 1982; 

5. Турянин, 1982; 6. Редкие…, 1988; 

7. Гринжевский, 1999; 8. Луговой, 

Ковальчук, 1999-2000; 9. Чередарик 

та ін., 2001; 10. Скільський та ін., 2003; 

11. Хлус та ін., 2003; 12. Скильский и 

др., 2004; 13. Худий, 2005; 14. Скіль-

ський та ін., 2005; 15. Скільський, 

Мелещук, 2006; 16. Хлус та ін., 2006; 

17. Лєснік, 2006; 18. Матвєєв, 2006; 

19. Хлус, Скільський, 2006; 20. Kot-

telat, Freyhof, 2007; 21. Скільський та 

ін., 2007; 22. ЧКУ, 2009; 23. Потіш, Ве-

ликопольський, 2010. 

Текст: І. Скільський,  Л. Потіш

Фото: Z. Sallai

– донні безхребетні (личинки комах, 

черв’яки, рачки, молюски), ікра та 

мальки риб [5; 8-10].

Сучасний стан. На Закарпатті в наш 

час місцями відносно чисельний [11], 

особливо в Латориці [10], в Чернівець-

кій області раніше звичайний вид [12; 

13]. У багатьох місцях знахідки з 1960-х 

рр. відсутні [4]. У наш час спорадично 

трапляються, як правило, поодинокі 

особини [14,15-17]. Зараз малочисель-

ний [4; 7], а на окремих ділянках річок 

– надзвичайно рідкісний [18–20] вид.

Охоронний статус: BernC: ІІІ; HD: V; 

ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: NT

Поширення. Ендемік басейнів Дні-

стра та Дунаю [1-3].

Україна: Зустрічається в Карпатсько-

му регіоні та в пониззі Дунаю [4; 5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Характерними міс-

цями глибоководні ділянки річок із 

швидкою течією та твердим дном [2; 

6; 7]. Реофільна риба. Статевозрілим 

стає на 2-4 році життя, тривалість 

якого сягає близько 10 років. Не-

реститься у квітні–травні. Живиться 

переважно вночі, основний корм 
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РИБИ

Чоп малий

Zinger streber                                                 
(Linnaeus, 1766)

Клас 
Променепері риби – Аctinopterygii

Ряд 
Окунеподібні – Perciformes

Родина 
Окуневі – Percidae

Фактори загрози. Зарегулювання сто-

ку річок і забруднення води [5; 7; 13; 

21; 22].

Рекомендовані заходи охорони. Збе-

реження незарегульованих ділянок 

річок, контроль якості води [21]. Не-

обхідно з’ясувати сучасне поширення 

виду, а в місцях виявлення створити 

заповідні об’єкти [2; 10; 23].

Джерела інформації: 

1. Маркевич, 1951; 2. Балабай, 1952; 

3. Шнаревич, 1968; 4. Турянин, 1982; 

5. Щербуха, 1982; 6. Редкие…, 1988; 

7. Луговой, Ковальчук, 1999-2000; 

8. Чередарик та ін., 2001; 9. Хлус та 

ін., 2003; 10. Скільський та ін., 2003; 

11. Скильский и др., 2004; 12. Худий, 

2005; 13. Гринжевский, 1999; 14. Хлус, 

Скільський, 2006; 15. Скільський та ін., 

2005; 16. Скільський, Мелещук, 2006; 

17. Хлус та ін., 2006; 18. Лєснік, 2006; 

19. Матвєєв, 2006; 20. Kottelat, Freyhof, 

2007; 21. Скільський та ін., 2007; 

22. ЧКУ, 2009; 23. Потіш, Великополь-

ський, 2010.

Текст: І. Скільський,  Л. Потіш

Фото: Z. Sallai

Живиться переважно вночі, основний 

корм – донні безхребетні (личинки ко-

мах, черв’яки, рачки, молюски), ікра та 

мальки риб [5; 8-10].

Сучасний стан. На Закарпатті в наш 

час місцями відносно чисельний [11], 

особливо в Латориці [10], в Чернівець-

кій області раніше звичайний вид [12; 

13, 14]. У наш час спорадично трапля-

ються, як правило, поодинокі особини 

[15-17]. Зараз малочисельний [4; 7], а 

на окремих ділянках річок – надзви-

чайно рідкісний [18-20] вид.

Охоронний статус: BernC: ІІІ; HD: V; 

ЧКУ: Рідкісний. ЧКК: NT

Поширення. Ендемік басейнів Дні-

стра та Дунаю [1–3].

Україна: Зустрічається в Карпатсько-

му регіоні та в пониззі Дунаю [4; 5].

Середовище існування та особли-

вості біології. Глибоководні ділянки 

річок із швидкою течією та твердим 

дном [2; 6; 7]. Реофільна риба. Ста-

тевозрілим стає на 2-4 році життя, 

тривалість якого сягає близько 10 

років. Нереститься у квітні-травні. 
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РИБИ

Йорж Балона 

Gymnocephalus baloni                                      
Holcik et Hensel, 1974

Клас 
Променепері риби – Аctinopterygii

Ряд 
Окунеподібні – Perciformes

Родина 
Окуневі – Percidae

Рекомендовані заходи охорони. Де-

тальне вивчення екології та біоло-

гії. Заповідання місць концентрації, 

природоохоронна агітація серед ри-

балок – любителів, контроль чистоти 

водойм.

Джерела інформації: 

1. Щербуха, 2009, 2. Великопольський, 

Потіш, 2009; Потіш (неопуб. мат). 

Текст: Л. Потіш

Фото: Z. Sallai

Статевозрілим стає на 2 році життя. 

Нерестится в квітні-травні. Живиться 

переважно донними безхребетними, 

мальками, ікрою.

Сучасний стан. Звичайний для нижніх 

течії річки Латориця де іноді складає 

переважну більшість вилову у риба-

лок – любителів, оскільки активно жи-

виться і каламутній воді.

Фактори загрози. Деградація придат-

них для оселення і кормових біотопів. 

Забруднення водойм.

Охоронний статус:  ЄЧС: V; Bern C: III; 

ЧКУ: Неоцінений; ЧКК: NT

Поширення: Басейни Дунаю та Дні-

пра.

Україна: Поширений в басейні Дні-

пра, Придунайських лиманах, гирлі 

Дунаю, басейні Тиси [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Населяє переважно 

нижні зрідка середні течії рік Закар-

патської області [2]. Полюбляє спо-

вільнені ділянки основних русел, 

ями із пісчаним або глинистим дном. 
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РИБИ

Йорж носар

Gymnocephalus acerinus                          
(Güldenstädt, 1774)

Клас 
Променепері риби – Аctinopterygii

Ряд 
Окунеподібні – Perciformes

Родина 
Окуневі – Percinidae 

Фактори загрози. Деградація придат-

них для оселення і кормових біотопів. 

Забруднення водойм.

Рекомендовані заходи охорони. Де-

тальне вивчення екології. Заповіда-

ння місць концентрації, природоохо-

ронна агітація, контроль чистоти во-

дойм.

чаним або глинистим дном [2,3]. Ста-

тевозрілим стає на 3-4 році життя. 

Нереститься в квітні – травні при тем-

пературі води 8 градусів по Цельсію. 

Живиться переважно донними без-

хребетними, личинками комах, маль-

ками риб, ікрою.

Сучасний стан. Малочисельний для 

нижніх течій рік [4]. Зустрічається пе-

реважно в нижніх течіях рік Латориця 

та Тиса, де часто помічався у виловах 

рибалок – любителів. 

Охоронний статус: ЄЧС: V; ЧКУ: Зни-

каючий; ЧКК: NT

Поширення: Басейни Дністра, Пів-

денного Бугу, Дніпра, Дону, Кубані.

Україна: Поширений в басейні Дні-

пра, Середньому Дністрі, Сіверсько-

му Донці, басейні Тиси [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Населяє переважно 

нижні зрідка середні течії рік. Живе 

зграями. Полюбляє сповільнені ді-

лянки основних русел, ями із піс-

Джерела інформації: 

1. Турянін, 1982; 2. Мовчан, 1993; 

3. Щербуха, 2009; 4. Великопольсь-

кий, Потіш, 2009. 

Текст: Л. Потіш

Фото: www.fi sh.kiev.ua
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РИБИ

Йорж смугастий

Gymnocephalus schraetser                   
(Linnaeus, 1758 )

Клас 
Променепері риби – Аctinopterygii

Ряд 
Окунеподібні – Perciformes

Родина 
Окуневі – Percidae

[4] Латориця та Уж. Зрідка – в Боржа-

ві. Малочисельний для середніх те-

чій р.Дністер та його приток.

Фактори загрози. Деградація при-

датних для оселення і кормових біо-

топів. Зарегулювання та забруднен-

ня водойм.

Рекомендовані заходи охорони. 

Контроль чистоти водойм, деталь-

не вивчення екології. Заповідання 

місць нерестових концентрацій, при-

родоохоронна агітація, серед риба-

лок-любителів.

та щебеню [2,3]. Нереститься в квітні 

травні, в залежності від ходу весняних 

паводків. Плодючість 65-100 тисяч 

ікринок. Веде присмерково-нічний 

спосіб життя. Дорослі особини жив-

ляться личинками комах, червами, ра-

коподібними, ікрою та мальками риб. 

Іноді відловлюються особини понад 

15см довжини.

Сучасний стан. На Закарпатті – зви-

чайний вид нижніх течії річок. Багато-

чисельний в основних руслах рік Тиса 

Охоронний статус: BernC: III; ЧКУ: 

Вразливий; ЧКК: NT

Поширення. Ендемік Дунаю і р. Кач-

мія, наявний у естуарії Дунаю.

Україна: На території України впер-

ше виявлений у 1906 році. Населяє 

нижні течії рік басейнів Прута, Дні-

стра, Тиси [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Реофільний вид, осі-

лий, зграйний вид річок з чистою, 

добре насиченою киснем водою, 

піщаним дном з домішкою гальки 

Джерела інформації: 

1. Турянін, 1982; 2. Мовчан, 1993; 

3. Akos Harka&Petre M. Banarescu, 

1999; 4. Щербуха, 2009.

Текст: Л. Потіш

Фото: Z. Sallai
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ЗЕМНОВОДНІ

Саламандра 
плямиста 

Salamandra salamandra                  
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Земноводні – Amphibia

Ряд 
Хвостаті земноводні – Caudata

Родина
 Саламандрові – Salamandridae

2-5 ос./100 м маршруту [2], а в наш 

час цей показник сягає 5,3 ос./100 м 

маршруту [10]. За даними різних авто-

рів [5; 11], щільність населення виду 

на окремих ділянках Українських Кар-

пат сягає 0,1-12,0 ос./100 м маршруту.

Фактори загрози. Зменшення площ 

біотопів, придатних для існування 

виду, забруднення водойм, комерцій-

ний відлов [6; 7].

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження господарської та рекреа-

ційної діяльності в місцях наявності 

значних скупчень дорослих тварин і 

личинок, інформаційно-просвітниць-

ка робота.

Джерела інформації: 

1. Кушнирук, 1971; 2. Банников и 

др., 1977; 3. Щербак, Щербань, 1980; 

4 Кузьмин, 1991; 5. Гузій, 1997; 6. Шай-

тан, 1999; 7. Куртяк, 2004; 8. Писанец и 

др., 2005; 9. Гринчишин, 2005; 10. Кур-

тяк, Крулько, 2006; 11. Писанець, 2007; 

12. Скільський та ін., 2007; 13. Смірнов 

та ін., 2007; 14. Федонюк, 2007; 15. Лит-

винчук, 2008; 16. Смірнов, Скільський, 

2008.

Текст: Н. Смірнов

Фото: О. Мателешко

з квітня до листопада, яйцеживоро-

діння відбувається через кілька (іноді 

9-10) місяців. Кількість личинок, наро-

джених однією самкою від 2 до 71 [6]. 

Розвиток личинок триває 3-3,5 місяці. 

Статевозрілими стають у віці 3-4 роки 

при загальній тривалості життя до 18-

19 років. У живленні личинок перева-

жають різноманітні безхребетні [2; 9].

Сучасний стан. Зустрічаються по-

одинокі особини, зрідка трапляються 

скупчення. У 1970-х рр. на Закарпатті 

щільність населення виду складала 

Охоронний статус: BernC: ІІІ; ЧКУ: 

Вразливий; ЧКК: NT

Поширення. Середня та Південна Єв-

ропа, Північно-Західна Африка (Ал-

жир і Марокко) й Західна Азія до Пів-

нічно-Західного Ірану на сході [1; 2].

Україна: зустрічається в Карпатах, 

на Розточчі й Опіллі [1; 3-7]. Карпати 

– рідкісний.

Середовище існування та особли-

вості біології. Місцями перебування 

є вологі ділянки гірських лісів. Актив-

на з середини березня до жовтня-

листопада [6-8]. Парування триває 
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Тритон альпійський 

Ichtyosaura alpestris                        
(Laurenti, 1768)

Клас 
Земноводні – Amphibia

Ряд 
Хвостаті земноводні – Caudata 

Родина 
Саламандрові – Salamandridae

хімічними речовинами, загибель 

дорослих тритонів і личинок під ко-

лесами автомобілів у водоймах на 

лісових дорогах, раптове весняне 

похолодання і пересихання водойм 

[2; 3; 7; 16; 17].

Рекомендовані заходи охорони. 

Створення на лісових дорогах спе-

ціальних відгалужень із заглиблен-

нями, що слугуватимуть місцями 

розмноження; заборона на обробку 

пестицидами ділянок лісів, які меж-

ують з водоймами; охорона водойм, 

де спостерігається масове скупчен-

ня тритонів протягом періоду роз-

множення та розвитку личинок [3; 

16].

Джерела інформації: 

1. Банников и др., 1977; 2. Щербак, 

Щербань, 1980; 3. Смирина, Софи-

аниду, 1985; 4. Редкие..., 1988; 5. Та-

таринов, 1989; 6. Шайтан, 1999; 

7. Мисюра и др., 2001; 8. Куртяк, 2004; 

9. Писанец и др., 2005; 10. Куртяк, 

Крулько, 2006; 11. Писанець, 2007; 

12. Федонюк, 2007; 13. Смірнов та 

ін., 2007; 14. Скільський та ін., 2007; 

15. Литвинчук, 2008; 16. Гаврилюк, 

2009.

Н. Смірнов

Фото: Н. Смірнов

16-26 діб з’являються личинки; мета-

морфоз відбувається через 3-4 місяці 

[2; 7]. Статевозрілими стають на дру-

гий-третій рік життя [2; 3]. Зимують на 

суші [2].

Сучасний стан. Рідкісний вид. За ре-

зультатами досліджень у трьох облас-

тях щільність населення в період роз-

множення досягає 3–7 ос./м2 водойми 

[15].

Фактори загрози. Вирубування лі-

сів, забруднення місць перебування 

Охоронний статус: BernC: ІІІ; ЧКУ: 

Вразливий. ЧКК: VU

Поширення. Середня Європа від Іс-

панії, Італії та Греції на північ до Данії 

і на схід до Карпат включно [1].

Україна: Карпати й Опілля [2-8].

Середовище існування та особли-

вості біології. Зустрічається в гір-

ських широколистяних, мішаних і 

хвойних лісах поблизу струмків і 

озер, а також на полонинах Актив-

ний з кінця березня до жовтня [2; 

7]. Шлюбний період триває з квітня 

до початку липня. [2]. Самки відкла-

дають 120-250 ікринок, з яких через 
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Тритон карпатський 

Lissotriton montandoni                          
(Boulenger, 1880)

Клас 
Земноводні – Amphibia

Ряд 
Хвостаті земноводні – Caudata 

Родина 
Саламандрові – Salamandridae

Фактори загрози. Загибель значної 

кількість дорослих особин і личинок 

під колесами автомобілів у коліях, що 

використовуються тваринами для 

розмноження, раптові весняні похо-

лодання [1; 2; 6; 13].

Рекомендовані заходи охорони. 

Створення на лісових дорогах спеці-

альних відгалужень із заглибленнями, 

що слугуватимуть місцями розмно-

ження, Охорона водойм, де спостері-

гається масове скупчення тритонів у 

період розмноження [1; 12; 21].

Джерела інформації: 

1. Кушнирук, 1963; 2. Щербак, Щер-

бань, 1980; 3. Редкие..., 1988; 4. Татари-

нов, 1989; 5. Заброда, 1993; 6. Шайтан, 

1999; 7. Мисюра и др., 2001; 8. Горбань 

та ін., 2002; 9. Куртяк, 2004; 10. Писа-

нец и др., 2005; 11. Гринчишин, 2005; 

12. Куртяк, Крулько, 2006; 13. Писа-

нець, 2007; 14. Федонюк, 2007; 

15. Смірнов та ін., 2007; 16. Скіль-

ський та ін., 2007; 17. Коцержинська, 

2008; 18. Литвинчук, 2008; 19. Гаври-

люк. 2009; 20. ЧКУ; 2009; 21. Смирнов, 

Скильский, 2011. 

Текст: Н. Смірнов

Фото: О. Мателешко

кий – активних тварин виявляли у во-

доймах при температурі води 2-4 [2; 4; 

9]. Самки відкладають 35-250 ікринок, 

з яких через 10-15 діб з’являються ли-

чинки. Метаморфоз настає через три 

місяці [2; 9]. Статевозрілими стають на 

2-3 рік життя [1; 6]. Зимують на суші [2]. 

Сучасний стан. Звичайний, чисель-

ний вид земноводних [4; 8-12]. Згідно 

результатів досліджень, проведених у 

трьох областях Карпатського регіону, 

щільність населення виду складає 15-

25 ос./м2 [20]. 

Охоронний статус: BernC: ІІ; HD: ІІ і ІV; 

ЧКУ: Вразливий. ЧКК: NT

Поширення. Ендемік Карпат. Ареал 

охоплює прикарпатські гірські райо-

ни Польщі, Чехії, Словаччини, України 

та Румунії [1; 2].

Україна: Карпати, Розточчя й Опілля 

[2-8].

Середовище існування та особли-

вості біології. Поширений на висо-

тах 150-2000 м в гірських лісах, рідше 

трапляється в субальпійському поясі. 

Активний з березня-квітня до жов-

тня-листопада [2; 6]. Вид холодостій-
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Основу раціону складають різнома-

нітні безхребетні: ракоподібні, кома-

хи, черви та молюски; відомі випадки 

канібалізму [2; 4].

Сучасний стан. На території рівнин-

ного Закарпаття є доволі звичайним у 

характерних біотопах [6]. Місцями від-

носна чисельність може сягати 5–12 

[3] і навіть до 60 [8] ос./100 м або 0,02 

–1,00 ос./м2 водойми [3].

Фактори загрози. Трансформація 

місць перебування: висушування за-

болочених ділянок та надмірна ев-

трофікація водойм.[1; 2; 4].

Рекомендовані заходи охорони. 

Збереження водойм шляхом заборо-

ни на їх осушування та забруднення; 

створення об’єктів природно-запо-

відного фонду в місцях, де чисель-

ність виду доволі значна [1; 4; 7; 8].

Джерела інформації. 

1. Литвинчук, 1998; 2. Земноводні та 

плазуни…, 1999; 3. Литвинчук, Бор-

кин, 2002; 4. Куртяк, 2004; 5. Писанец 

и др., 2005; 6. Куртяк, Межжерин, 

2005; 7. Писанець, 2007; 8. Литвинчук, 

Боркин, 2009.

Н. А. Смірнов

Фото: G. Katalin

поява припадає на березень, розмно-

ження розпочинається через тиждень 

і триває до травня–червня. Самки від-

кладають 100–200 ікринок, [2; 4]. Емб-

ріональний розвиток триває близько 

двох тижнів, личинковий (разом з емб-

ріональним) – приблизно 2–3 місяці, 

метаморфоз відбувається в липні–жов-

тні (основна частина молодих особин 

з’являється в серпні–вересні). Відомі 

знахідки неотенічних личинок [1; 4]. 

Статевозрілими стають у віці близько 

2 років при загальній тривалості життя 

– до 10 [4]. Зимують у сховках на суші. 

Охоронний статус: IUCN: NT; ERL: 

NT; BernC: ІІ; HD: ІІ; ЧКУ: Вразливий. 

ЧКК: NT

Поширення. Віденська, Паннонсь-

ка та Нижньодунайська низовини, 

дельта р. Дніпро [1].

Україна: Рівнинна частина Закарпат-

тя, дельта Дунаю (Одеська область) і 

дельта Дніпра (Херсонська та Мико-

лаївська області) [1; 2].

Середовище існування та особли-

вості біології. Пов’язаний із заплав-

ними біотопами [2–4]. У межах За-

карпаття зустрічається на висотах 

до 125–150 м. [2; 4; 5]. Навесні перша 

Тритон дунайський

Triturus dobrogicus                  
(Kiritzescu, 1903)

Клас 
Земневодні – Amphibia

Ряд 
Хвостаті земноводні – Caudata

Родина 
Саламандрові – Salamandridae
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Кумка жовточерева 

Bombina variegata                             
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Земноводні – Amphibia

Ряд 
Безхвості земноводні – Anura 

Родина 
Кумкові – Bombinatoridae

Сучасний стан. Один із найбільш 

звичайних видів земноводних Укра-

їнських Карпат [3; 5; 6], який відрізня-

ється значною екологічною пластич-

ністю [7]. У наш час середня щільність 

населення виду в Українських Карпа-

тах сягає 55,9 ос./100 м2 водойми [5]. 

Фактори загрози. Негативний вплив 

мають забруднення й осушення во-

дойм, меліорація, бетонування бере-

гів, загибель тварин під колесами ав-

томобілів [3; 5; 12].

Рекомендовані заходи охорони. Мо-

ніторинг стану популяцій, охорона 

місць масового скупчення тварин.

Джерела інформації. 

1. Банников, 1977; 2. Щербак, Щер-

бань, 1980; 3. Земноводні та плазуни..., 

1999; 4. Решетило, 2001; 5. Куртяк, 

2004; 6. Гринчишин, 2005; 7. Писанец 

и др., 2005; 8. Писанець, 2007; 9. Фе-

донюк, 2007; 10. Смірнов та ін., 2007; 

11. ЧКУ, 2009; 12. Смірнов, Скільський, 

2010.

Текст: Н. Смірнов

Фото: О. Мателешко

ймам антропогенного походження [5]. 

Навесні активні з березня. Через кіль-

ка днів приступають до процесу роз-

множення. Одна самка відкладає до 

200–300 ікринок порціями по 10–30 

шт.. Через 5–12 діб з’являються пуго-

ловки, які закінчують метаморфоз че-

рез 2–2,5 місяці. Статевозрілими ста-

ють на третьому році життя. Загальна 

тривалість життя може сягати 15 років 

[4]. Живляться комахами й іншими 

безхребетними. Зимівля починається 

наприкінці вересня – на початку лис-

топада. 

Охоронний статус: BernC: II; HD: ІІ і 

ІV; ЧКУ: Вразливий. ЧКК: VU

Поширення. Західна, Центральна 

і Південна Європа (за винятком Пі-

ренейського півострова і Південної 

Греції) [1; 2].

Україна: Карпати та прилеглі части-

ни Закарпаття і Передкарпаття [2–4].

Середовище існування та особли-

вості біології. Мешкають у різних 

типах водойм,; уникають сухих та 

сонячних місць [3; 4]. Перевагу на-

дають невеликим тимчасовим водо-
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Жаба прудка 

Rana dalmatina                                           
Fitzinger, 1839

Клас 
Земноводні – Amphibia

Ряд 
Безхвості земноводні – Anura 

Родина 
Жабові – Ranidae

Сучасний стан. Рідкісний вид. Про-

тягом останніх десятиліть щільність 

населення на території рівнинного 

Закарпаття скоротилася майже в чо-

тири рази. У межах Буковини раніше 

рідкісний [13], тепер відносно зви-

чайний вид земноводних [7; 14]. 

Фактори загрози. Розчищення виру-

бок та розорювання земель, забруд-

нення та пересихання водойм [2; 10; 

16; 17].

Рекомендовані заходи охорони. Мо-

ніторинг стану популяцій, обмежен-

ня лісогосподарської діяльності в 

місцях вияву значних скупчень до-

рослих тварин і личинок.

Джерела інформації. 

1. Андреев, 1953; 2. Полушина, Куш-

нирук, 1963; 3. Банников и др., 1977; 

4. Щербак, Щербань, 1980; 5. Ред-

кие..., 1988; 6. Кузьмин, 1999; 7. Пи-

санец и др., 2005; 8. Куртяк, 2004; 9. 

Писанець, 2007; 10. Ремінний, 2007; 

11. Скільський та ін., 2007; 12. Смир-

нов, 2007; 13. Писанец, Реминный, 

2008; 14. Смирнов, 2008; 15. Смір-

нов, 2008; 16. Смирнов, 2009; 17. ЧКУ, 

2009.

Текст: Н. Смірнов

Фото: О. Мателешко

вільною течією або без неї [2]. Навес-

ні з’являються в березні і незабаром 

приступають до парування та відкла-

дання ікри. Самка відкладає 700–1400 

ікринок невеликими порціями по 

15–30 шт. [2; 11]. Личинки з’являються 

через 10–14 діб, а метаморфоз відбу-

вається через 55 діб. Статевозрілими 

стають на четвертому році життя [2] 

при загальній тривалості життя понад 

7 років [5]. Зимують у намулі [5; 11]. 

Основу раціону складають твердо-

крилі, рідше зустрічаються двокрилі 

[2; 5; 11].

Охоронний статус: BernC: II; HD: ІV; 

ЧКУ: Зникаючий. ЧКК: NT

Поширення. Західна й Середня Єв-

ропа на північ до Данії та Південної 

Швеції [1–3].

Україна: Закарпатська, Чернівець-

ка і південь Вінницької областей 

[2–9].

Середовище існування та особли-

вості біології. Характерними міс-

цями перебування є розріджені ді-

лянки широколистяних лісів. [2; 10]. 

Для розмноження тварини вико-

ристовують невеликі водойми з по-
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Черепаха болотяна 

Emys orbicularis                                     
(Linnaeus, 1758)

Клас
Плазуни – Reptilia

Ряд 
Черепахи – Testudines 

Родина 
Прісноводні черепахи – Emydidae

Сучасний стан. У власне гірській час-

тині вид зустрічається рідко. Так, у 

1970-х рр. на окремих ділянках рів-

нинного Закарпаття спостерігали до 

5–8 ос./км маршруту [6]. У 1980-х рр. у 

басейні р. Тиса обліковували 1 ос./км 

маршруту та 2 ос./1,5 га площі водо-

йми [8].

Фактори загрози. Деградація еко-

систем внутрішніх водойм під дією 

антропогенного впливу, незаконне 

вилучення черепах із природи для те-

раріумного утримання [7].

Рекомендовані заходи охорони. Збе-

реження місць перебування виду від 

знищення та забруднення, контроль 

і недопущення незаконного вилову 

тварин.

рідко [6]. Навесні пробуджуються на-

прикінці березня – в середині квітня. 

Парування відбувається невдовзі після 

пробудження, шлюбний період триває 

близько двох тижнів. Через місяць (кі-

нець травня – червень) самки у вириті 

на березі водойми ямки відкладають 

6–12 яєць, з яких у серпні–вересні 

з’являються молоді особини. Статевоз-

рілими стають на 9–10 році життя [6; 

7]. Зимують на дні водойм. Живляться 

переважно водними безхребетними, 

рідше рослинами, молюсками, рибою 

і земноводними.

Охоронний статус: IUCN: LR/nt; ЄЧС: 

NT; BernC: II; HD: ІІ і ІV; ЧКК: NT

Поширення. Південна і Центральна 

Європа, Західна Азія та Північно-За-

хідна Африка [1; 2].

Україна: Зустрічається на всій тери-

торії, крім власне гірських районів 

[3–7].

Середовище існування та особли-

вості біології. Характерними міс-

цями перебування виду є стоячі 

водойми, стариці річок, меліоратив-

ні канали, озера, ставки, болота у 

передгір’я вище 350 м. піднімається 

Джерела інформації. 

1. Таращук, 1959; 2. Щербак, 1966; 

3. Татаринов, 1973; 4. Банников и 

др., 1977; 5. Щербак, Щербань, 1980; 

6. Щербань, 1989; 7. Земноводні та 

плазуни..., 1999; 8. Кузьмин, Семенов, 

2006.

Текст: Н. Смірнов

Фото: Н. Смірнов
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Ящірка зелена 

Lacerta viridis                                       
(Laurenti, 1768)

Клас
Плазуни – Reptilia

Ряд 
Лускаті – Squamata 

Родина  
Ящіркові – Lacertidae

Сучасний стан. Рідкісний вид. У дру-

гій половині 1970-х рр. щільність 

населення в рівнинній частині За-

карпаття складала 1–14 ос./100 м 

маршруту [7]; інформація щодо су-

часного стану виду в регіоні відсут-

ня. Зустрічається локально в басейні 

Дністра, відомі поодинокі знахідки в 

межах Передкарпаття [9]; тут, імовір-

но, рідкісний вид.

Фактори загрози. Зміна ландшафту 

внаслідок його окультурення [2; 7; 8].

Рекомендовані заходи охорони. Ви-

явлення, вилучення з господарської 

діяльності й охорона місць поселен-

ня особин виду, заборона вилову 

ящірок, просвітницька робота серед 

населення [8].

Джерела інформації. 

1. Таращук, 1959; 2. Щербань, 1972; 

3. Татаринов, 1973; 4. Банников и 

др., 1977; 5. Щербак, Щербань, 1980; 

6. Земноводні та плазуни..., 1999; 

7. Булахов та ін., 2007; 8. ЧКУ, 2009; 

8. Волуца, Волуца, 2010.

Текст: Н. Смірнов

Фото: Н. Смірнов

сонячних місцях, Навесні з’являється в 

березні – на початку квітня при темпе-

ратурі повітря понад 15 ºС. Розмножен-

ня розпочинається у другій половині 

квітня – травні, яйця (5–18) відкладають 

у червні–липні в ямки, вириті в землі. 

Молоді ящірки з’являються через два 

місяці, у другій половині липня – на по-

чатку серпня. Статевозрілими стають 

на третьому році життя. Живляться пе-

реважно комахами. Період активності 

триває до кінця вересня – початку жов-

тня. Зимують у норах, порожнинах у 

землі [2; 4–8].

Охоронний статус: BernC: II; HD: ІV; 

ЧКУ: Вразливий. ЧКК: NT

Поширення. Середня та Південна 

Європа, північно-західна частина Ма-

лої Азії [1].

Україна: Переважно Правобереж-

ний степ і лісостеп, північна межа 

ареалу проходить через Тернопіль-

ську, Хмельницьку, Вінницьку та 

південь Київської областей, на Ліво-

бережжі відомо кілька ізольованих 

знахідок [2; 3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Зустрічається в сухих 
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Мідянка звичайна 

Coronella austriaca                                     
(Laurenti, 1768)

Клас
Плазуни – Reptilia

Ряд 
Лускаті – Squamata 

Родина 
Вужеві – Colubridae

Сучасний стан. Рідкісний вид. У 1970-х 

рр. щільність населення на Закарпатті 

складала близько 1 ос./2–6 км маршру-

ту [11]. У другій половині 1980-х рр. у 

гірській частині Буковини реєстрували 

0,2–0,5 ос./га [12], а наприкінці 1990-х – 

0,1 ос./га [13; 14].

Фактори загрози. Антропогенна 

трансформація і знищення місць пе-

ребування, пряме переслідування лю-

диною внаслідок помилкового уяв-

лення про отруйність мідянки [14].

Рекомендовані заходи охорони. Ви-

явлення, вилучення з господарської 

діяльності й охорона місць поселення 

особин виду, просвітницька робота се-

ред населення.

Джерела інформації. 

1. Таращук, 1959; 2. Щербак, 1966; 3. Та-

таринов, 1973; 4. Банников и др., 1977; 

5. Щербак, Щербань, 1980; 6. Приход-

ская, Москаленко, 1989; 7. Земноводні 

та плазуни..., 1999; 8. Доценко, 2003; 

9. Чередарик, 2003; 10. Кузьмин, Семе-

нов, 2006; 11. Скільський та ін., 2007; 

12. Гринчишин, 2007; 13. Гринчишин, 

2008; 14. Котенко та ін., 2008.

Текст: Н. Смірнов

Фото: О. Мателешко

пи до висоти 1380 м [10; 11]. Зазвичай 

активна з кінця квітня – початку трав-

ня до першої половини жовтня [11]. 

Денна тварина [10]. Парування відбу-

вається наприкінці квітня – у травні. 

Яйцеживородна, народжує в серпні 

– вересні [11]. Статевозрілими молоді 

мідянки стають на 3–4 ріці життя. [10; 

11]. Живляться переважно ящірками, 

мишоподібними гризунами, земле-

рийками, пташенятами горобиних 

птахів, земноводними, крупними ко-

махами [10; 11].

Охоронний статус: BernC: II; HD: ІV; 

ЧКУ: Вразливий; ЧКК: NT

Поширення. Майже вся Європа (за 

винятком Ірландії, більшої частини 

Англії, півночі Скандинавського та 

півдня Піренейського півостровів і 

деяких островів Середземного моря, 

включаючи Кріт і Кіпр) до Західного 

Казахстану, північної частини Малої 

Азії, Кавказу та Північного Ірану на 

сході й південному сході [1; 2].

В Україні: Спорадично по всій тери-

торії [3–10].

Середовище існування та особли-

вості біології. Населяє лісові біото-
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Охоронний статус: BernC: II; HD IV; 

ЧКУ: Зникаючий; ЧКК: NT

Поширення. Від Північно-Східної та 

Східної Іспанії через Центральну й 

Південну Європу до північної части-

ни Малої Азії, Кавказу та Північного 

Ірану [1; 2].

Україна: Сучасні знахідки відомі в 

Закарпатській, Івано-Франківській, 

Львівській, Миколаївській, Терно-

пільській, Хмельницькій областях; 

раніше спостерігали у Вінницькій, 

Кіровоградській, Одеській і Черні-

вецькій областях [3–11].

Середовище існування та особли-

вості біології. Зустрічається пере-

важно в передгір’ях із розрідженим 

буковим лісом і чагарниками [4; 8]. 

Термофільний вид, навесні з’являється 

після прогрівання повітря до 19–21ºС. 

Парування відбувається у травні–

червні, яйця (4–10 штук) самка відкла-

дає в червні–липні. Молоді особини 

з’являються через 4–6 тижнів. Статева 

зрілість настає на третьому році жит-

тя. Активні вдень, добре лазять по де-

ревах. Живляться гризунами, рідше 

птахами [1; 4]. У жовтні ховаються на 

зимівлю [4].

Сучасний стан. Дуже рідкісний вид. 
Окремих особин знаходили в Івано-
Франківській і Львівській областях 
[7–9]. Раніше на Закарпатті відмічали 
місцями до 2–3 ос. на 1 км маршруту 
[4; 5]. На Буковині полозів знаходили 
в 1950-х рр. [3], сучасні достовірні 
знахідки відсутні.

Фактори загрози. Антропогенна 
трансформація біотопів, пряме пере-
слідування і знищення людиною [5].

Рекомендовані заходи охорони. Ви-
явлення місць поселення виду і взят-
тя їх під охорону з повним вилучен-
ням із природокористування, про-
світницька робота серед населення.

Джерела інформації. 

1. Никитенко,1959б; 2. Банников и 

др., 1977; 3. Щербак, Щербань, 

1980; 4. Даревський, Орлов, 1988; 

5. Редкие…, 1988; 6. Земноводні та 

плазуни…, 1999; 7. Загороднюк, 2003; 

8. Гринчишин, 2006; 9. Скільський та 

ін., 2007; 10. Гринчишин, Федонюк, 

2007; 11. Біляков, Таращук, 2008; 

Гринчишин, 2008.

Текст: Н. Смірнов

Фото: О. Мателешко

Полоз лісовий 

Zamenis longissimus                          
(Laurenti, 1768)

Клас
Плазуни – Reptilia

Ряд 
Лускаті – Squamata 

Родина 
Вужеві – Colubridae
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ний головним чином у межах Хотин-

ської височини і в Буковинському 

Передкарпатті [2].

Фактори загрози. Суцільне вирубу-

вання лісів, зокрема ділянок дерев із 

гніздами, меліорація, іноді – пряме 

переслідування людиною. 

Рекомендовані заходи охорони. 

Необхідно провести детальне об-

стеження характерних місцепере-

бувань виду й організувати довкола 

нововиявлених та вже відомих гнізд 

спеціальні охоронні зони.

бою, земноводними, комахами, зрідка 

дрібними гризунами.

Сучасний стан популяцій. Закарпат-

тя – гніздиться, як в західній так і в 

східній частинах області. відомі ви-

падки гніздування на Закарпатскій 

рівнині [1]. Прикарпаття – Населяє 

Бескиди де спострегігається тенден-

ція до стабілізації кількості гніздових 

пар [5]. Буковина - По всій території 

Чернівецької області. На гніздуванні 

та в репродуктивний період виявле-

Охоронний статус: BernC: ІІІ; BonnC: 

I; BD: I; ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: VU

Поширення. Лісова смуга Централь-

ної та Східної Європи, Азія, Південна 

Африка.

Україна: Полісся, Карпати [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Населяє старі висо-

костовбурні ліси з порівняно густим 

підліском, розташовані неподалік 

від заболочених ділянок, вологих 

луків і річкових долин. Живиться ри-

Лелека чорний

Ciconia  nigra                                                         
(Linnaeus, 1758)

Клас
Птахи – Aves

Ряд 
Лелекоподібні – Ciconiiformes

Родина 
Лелекові – Ciconiidae 

Джерела інформації: 

1. Годованець, 2006; 2. Луговой, Потиш, 

1998; 3. Луговой, Потиш, 2004; 4. Боко-

тей, Дзюбенко, 2005; 5. Фесенко, Боко-

тей, 2002.

Текст: Л. Потіш

Фото: I. Lorincz
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Фактори загрози. Антропогенна 

трансформація місць, придатних для 

гніздування, пряме знищення птахів 

людиною. Відсутність кормової бази.

Рекомендовані заходи охорони. 

Необхідно провести детальне об-

стеження потенційних характерних 

місць гніздування виду й організу-

вати довкола ново виявлених спе-

ціальні охоронні зони. Створення 

орнітологічних заказників в місцях 

систематичних перельотів.

Сучасний стан. Буковина – зустрі-

чається cпорадично по всій терито-

рії Прут-Дністровського межиріччя. 

Окремі особини під час міграції мо-

жуть проникати в Буковинське Пе-

редкарпаття, а іноді (післягніздовий 

період) залітати неглибоко в гірську 

частину [1, 2]. Прикарпаття – рідкіс-

ний пролітний вид [3]. Закарпаття 

– під час сезонних перельотів пере-

важно на весні зустрічаються полюю-

чи особини на риборозплідних ставах 

передгірь. Зрідка вздовж р. Тиса [4-6].

Охоронний статус: BernC: ІІІ; BonnC: 

II; BD: I; ЧКУ: Зникаючий; ЧКК: EN

Поширення. Ареал охоплює всі кон-

тиненти крім Антарктиди, Південної 

Америки, частини Африки.

Україна: Вся територія країни.

Середовище існування та особли-

вості біології. Гніздиться поблизу 

великих річок, озер, водосховищ і 

ставків. Живиться переважно рибою 

на яку активно полює.

Скопа

Pandion  haliaetus                         
(Linnaeus, 1758)

Клас
Птахи – Aves

Ряд 
Соколоподібні – Falconiformes

Родина 
Скопові – Pandionidae 

Джерела інформації:

1. Скильский, 1990a; 2. Годованець, 

Скільський, Бундзяк, Васін, 1992; 

3. Рідкісні види тварин Львівської об-

ласті, 2006; 4. Скільський і ін., 2005; 5. 

Мателешко О., Мателешко Ю., 2008; 

6. Потіш, 2009.

Текст: Л. Потіш

Фото:  M. Baird



252

ПТАХИ

ність придатних місць для гніздуван-

ня. Знищення птахів людиною.

Рекомендовані заходи охорони. При 

виявленні гнізд – створення охороних 

зон навколо них. Зменшення фактору 

турбування з боку людини.

Шуліка чорний 

Milvus  migrans                                                
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Птахи – Aves

Ряд 
Соколоподібні – Falconiformes

Родина 
Яструбині – Accipitridae

лісах, які межують із відкритим ланд-

шафтом. Перелітний. Статева зрілість 

настає на 3-му роді життя. Полює на 

дрібні хребетні тварини, яких відшу-

ковує у вологих місцях.

Сучасний стан. Невідомий. У минуло-

му в Карпатах неодноразово виявлений 

у передгірній частині: долин річок на 

р. Уж до с. Перечин, р. Латориця до Сва-

ляви, р. Боржава до с. Кушниця [3].

Фактори загрози. Зміна вікової струк-

тури лісових масивів долин рік. відсут-

Охоронний статус: IUCN: VU; BernC: 

ІІ; BonnC: І,ІІ; CITES: І,II; BD: I; ЄЧС: VU; 

ЧКУ: VU

Поширення. Західна Європа, Закав-

каззя, Північна Африка, Мала Азія [2]. 

Україна – західні райони Полісся, Лі-

состепу й Прикарпаття [1]. 

Україна: Як гніздовий вид був ха-

рактерний для Закарпатської, Львів-

ської, Волинської, Рівненської, Жи-

томирської, Київської, Черкаської та 

Чернігівської областей.

Середовище існування та особли-

вості біології. Селиться в мішаних 

Джерела інформації: 

1.  Страутман, 1954;  2. The EBSS Atlas.., 

1997; 3. Потіш, 2009.

Текст: Л. Потіш

Фото:  Benjamint
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вання, пряме знищення птахів люди-

ною.

Рекомендовані заходи охорони. 

Необхідно провести детальне об-

стеження гніздових локалітетів та  

потенційних характерних місць гніз-

дування виду й організувати довко-

ла наявних та нововиявлених гнізд, 

спеціальні охоронні зони.

Сучасний стан. Буковина – виявлений 

тільки в єдиному місці Буковинських 

Карпат, проникає в гори до висоти 

1000м н. р. м. [2]. Прикарпаття – гніз-

диться в Бескидах, а також в Горганах. 

Закарпаття – Виявлений у верхній 

течії р. Тиса поблизу смт. Рахів [1] і в 

ур. „Оток” поблизу с. Квасово Берегів-

ського р-ну [3, 4].

Фактори загрози. Антропогенна транс-

формація місць, придатних для гніз-

дування (вирубування старих дере-

востанів), рекреація, як фактор турбу-

Охоронний статус: BernC: ІІ; BonnC: I, 

ІІ; BD: I; ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: NT

Поширення. Ареал виду охоплює 

Південну Євразію та Північну Афри-

ку.

Україна: Гніздиться переважно на 

Поліссі та лісостепу. Рідкісний для 

Карпат та Криму.

Середовище існування та особли-

вості біології. Гніздиться у старих 

високостовбурних лісах, де селиться 

на їх околицях [1]. Живиться пере-

важно плазунами та земноводними.

Змієїд

Сircaetus gallicus                                   
(Gmelin, 1788)

Клас
Птахи – Aves

Ряд 
Соколоподібні – Falconiformes

Родина 
Яструбині – Accipitridae

Джерела інформації:

1. Луговой, 1988; 2. Скильский, 1990а; 

3. Башта, 2003; 4. Потіш, 2009.

Текст: Л. Потіш

Фото: Orchi
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гніздування (вирубування старих де-

ревостанів), пряме знищення птахів 

людиною.

Рекомендовані заходи охорони. Не-

обхідно провести детальне обстежен-

ня гніздових локалітетів та  потенцій-

них характерних місць гніздування 

виду й організувати довкола наявних 

та ново виявлених гнізд спеціальні 

охоронні зони.

Сучасний стан. Буковина – передгір-

ська ландшафтні зони Чернівецької 

області (як правило, ліси “дністров-

ських стінок”, острівні ліси та долина 

р. Сірет і притоки), заходить негли-

боко в гори [2, 3]. Прикарпаття – пе-

редгірська частина, рідше в горах. За-

карпаття – спостерігався в ур. ”Оток” 

та ур. ”Переш” у травні 2003 р. Більш 

характерний для лісових масивів пе-

редгірської частини області [4].

Фактори загрози. Aнтропогенна 

трансформація місць, придатних для 

Охоронний статус: BernC: ІІ; BonnC: I, 

ІІ; BD: I; ЧКК: NT

Поширення. Ареал виду охоплює 

Євразію – помірний пояс, Австралію 

та Екваторіальну Африку.

Україна: Гніздиться переважно в лі-

состепу та передгір’ях Карпат. Рідкіс-

ний для Карпат та Криму [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Прилітає на гніздуван-

ня в квітні. Гнізда будує у кроні старих 

дерев. Живиться переважно гризуна-

ми та птахами середніх розмірів.

Орел-карлик

Hieraaetus  pennatus            
(Gmelin, 1788)

Клас
Птахи – Aves

Ряд 
Соколоподібні – Falconiformes

Родина 
Яструбині – Accipitridae

Джерела інформації:

1. ЧКУ, 2009; 2. Скильский, 1990; 3. Го-

дованець, Скільський, Бундзяк, Васін, 

1992; 4. Потіш, 2009.

Текст: Л. Потіш

Фото: Chandina Crunadasa
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Фактори загрози. Антропогенна 

трансформація місць, придатних для 

гніздування (вирубування старих де-

ревостанів), рекреація, як фактор тур-

бування, пряме знищення птахів лю-

диною.

Рекомендовані заходи охорони. Не-

обхідно провести детальне обсте-

ження гніздових локалітетів та  по-

тенційних характерних місць гнізду-

вання виду й організувати довкола 

наявних та ново виявлених спеці-

альні охоронні зони.

Підорлик малий

Aquila pomarina                        
C.L.Brehm, 1831

Клас
Птахи – Aves

Ряд 
Соколоподібні – Falconiformes

Родина 
Яструбині – Accipitridae

гірних лугах. Живиться ссавцями, пта-

хами, рептиліями.

Сучасний стан. Буковина – найбільша 

кількість зустрічей зафіксована в ра-

йоні Хотинської височини та в межах 

Буковинського Передкарпаття. При-

карпаття – гніздиться переважно в 

Карпатах. Найбільша кількість гніздо-

вих пар спостерігається в Бескидах [2, 

3]. Закарпаття – найбільше знахідок 

походить з Західного Закарпаття, де 

він систематично спостерігається в 

басейнах річок Уж і Тур’я [2, 3].

Охоронний статус: BernC: ІІ; BonnC: I, 

ІІ; BD: I; ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: NT

Поширення. Ареал складається із 

трьох частин у Європі, Малій та Пів-

денній  Азї.

Україна: Правобережна частина кра-

їни, центральна та північна частина 

Лівобережжя [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Гніздиться у старих 

високостовбурних лісах поблизу різ-

номанітних водойм, заболочених ді-

лянок. Полює в долинах рік, високо-

Джерела інформації:

1. ЧКУ, 2009; 2. Скильский, 1990; 3. Го-

дованець, Скільський, Бундзяк, Ва-

сін, 1992; 4. Потіш, 2009.

Текст: Л. Потіш

Фото: М. Еней
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патська популяція нараховує близь-

ко 10 пар.

Фактори загрози. Антропогенна транс-

формація місць, придатних для гніз-

дування (вирубування старих дерево-

станів), рекреація, як фактор турбу-

вання, пряме знищення птахів люди-

ною.

Рекомендовані заходи охорони. Не-

обхідно провести детальне обстежен-

ня гніздових локалітетів та  потенцій-

них характерних місць гніздування 

виду й організувати довкола наявних 

та ново виявлених спеціальні охорон-

ні зони. Повна заборона відвідування 

гніздових територій.

ємо можливість гніздування виду на 

північному-сході Хотинської височи-

ни поблизу Дністра та на прилеглих 

ділянках. Прикарпаття – гніздиться 

вздовж кордону з Польщею в Тур-

ківському та Старосамбірському ра-

йонах, а також в Горганах [4, 6]. За-

карпаття – відомості про спостере-

ження беркута стосуються різних 

районів області [2, 4, 5, 7]. Один лока-

літет імовірного гніздування цього 

виду, розташований у Рахівському р-ні. 

Згідно з даними Б. Годованця [6], кар-

Охоронний статус: BernC: ІІ; BonnC: I, 

ІІ; BD: I; ЧКУ: Вразливий; ЧКК: CR

Поширення. Північна Америка, Єв-

разія.

Україна: Карпати.

Середовище існування та особли-

вості біології. Гніздиться у старих 

високостовбурних лісах та скеляс-

тих ділянках високогір’я Карпат. Жи-

виться ссавцями та птахами. Статевої 

зрілості досягає на 4-5 році [1].

Сучасний стан. Буковина – Окрім 

власне гірської частини, припуска-

Беркут

Aquila chrysaetos                           
(Linnaeus, 1758)

Клас
Птахи – Aves

Ряд 
Соколоподібні – Falconiformes

Родина 
Яструбині – Accipitridae

Джерела інформації:

1. ЧКУ, 2009; 2. Луговой, 1988; 3. Ски-

льский, 1990; 4. Годованець, Скіль-

ський, Бундзяк, Васін, 1992; 5. Боднар, 

1993; 6. Годованець, 2003; 7. Потіш, 

2009.

Текст: Л. Потіш

Фото: I. Lorincz
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користанням отрутохімікатів. Інші 

фактори: трансформація життєво 

важливих біотопів; переслідування 

людиною; турбування у гніздовий 

період; використання отрутохіміка-

тів.

Рекомендовані заходи охорони. Охо-

рона місць гніздування та гнізд (ство-

рення охоронної зони). Збереження 

ділянок старих високостовбурних 

лісів. Пропаганда охорони виду. Роз-

ведення в неволі з подальшим ви-

пусканням у природу.

Сапсан

Fаlсо  реrеgrіnus                                            
Tunsrall 1771

Клас 
Птахи – Aves

Ряд 
Соколоподібні – Falconiformes

Родина
Соколові – Falconidae

- на високих деревах устарих гніздах 

інших птахів (переважно воронових), 

а також у містах на високих будівлях. 

Живиться птахами.

Сучасний стан. У минулому – гніздив-

ся на території Закарпатської області 

[3]. Сьогодні – рідкісний пролітний 

вид, спостерігався також на зимівлі та 

у гніздовий період.

Фактори загрози. У середині мину-

лого століття різке зменшення чи-

сельності спричинене масовим ви-

Охоронний статус: Веrn: II; Воnn: I,II; 

ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: CR

Поширення. Поширений на всіх 

континентах, окрім Антарктиди.

Україна: Три підвиди: звичайний, кав-

казький і тундровий сапсани: перші 

два рідкісні гніздові птахи, останній 

зустрічається на перельотах [2].

Середовище існування та особли-

вості біології. Гніздовий вид східної 

частини Українських Карпат [1]. Се-

литься в старих лісах поблизу від-

критих просторів, у заплавах річок. 

Гніздиться на скелях, урвищах, рідше 

Джерела інформації: 

1. Страутман, 1954; 2. Прокопенко, 

Ветров, Милобог, 2009; 3. Потіш, 

2009.

Текст: Л. Потіш

Фото: USFWS
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Фактори загрози. Достовірно не ві-

домо. Ймовірно, трансформація жит-

тєво важливих біотопів (вирубування 

старих лісів, сільськогосподарське 

освоєння відкритих просторів); вини-

щення людиною; збіднення кормової 

бази; використання отрутохімікатів.

Рекомендовані заходи охорони. 

Створення заказників у місцях гнізду-

вання. Пропаганда охорони виду.

і мішаних лісах. Гніздиться поблизу 

галявин, в перелісках між полями, на 

краях лісів, обов’язково поблизу ши-

роких річкових заплав [3], меліоро-

ваних боліт, полів, лук. Займає старі 

гнізда воронових, хижих.

Сучасний стан. У минулому – звичай-

ний широко розповсюджений, а сьо-

годні – рідкісний гніздовий вид [1]. 

Відомі спроби зимівлі особин виду на 

території регіону. На території Бески-

дів його чисельність оцінюють у 0,03 

пари/км2 [2, 1].

Охоронний статус: Веrn: II; Воnn: II; 

CITES: II; ЧКК: LC

Поширення. Мешкає на обширній 

території Євразії і Північної Африки 

Віддає перевагу світлим лісам у по-

єднанні з відкритими ландшафтами. 

На більшій частині ареалу переліт-

ний птах, зимує в Африці і тропічній 

Азії.

Україна: Звичайний вид.

Середовищеіснування та особли-

вості біології. Селиться в старих 

розріджених, переважно листяних 

Підсоколик великий  
(чеглик)

Falco  subbuteo                                             
Linnaeus, 1758

Клас 
Птахи – Aves

Ряд 
Соколоподібні – Falconiformes

Родина
Соколові – Falconidae

Джерела інформації: 

1. Горбань та ін., 2003а; 2. Башта, 2003; 

3. Потіш 2009.

Текст: Л. Потіш

Фото: I. Lorinc
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Сучасний стан. На гніздуванні не-

глибоко в гори може проникати річ-

ковими долинами [1]. У Бескидах 

спостерігається дуже рідко, пере-

важно на перельотах [2]. Буковина 

– Закарпаття – на території області 

мешкає в невеликій кількості в різ-

них біотопах, уникаючи суцільних 

лісових масивів. Найбільша кількість 

виявлена в заплавних лісах уздовж 

водотоку р. Тиса від с. Вілок до смт. 

Буштине включно [3]. 

Фактори загрози. Антропогенна 

трансформація місць, придатних для 

гніздування, динамічні зміни чисель-

ності видів кормового раціону, зни-

щення біотопів, зокрема вирубуван-

ня придатних для гніздування дерев. 

Рекомендовані заходи охорони. 

В місцях гніздування залишати старі 

дерева, в особливості ті, які освоєні 

видом, створення природоохорон-

них територій і охоронних зон на-

вколо гнізд. 

Кібчик

Falco vespertinus                                         
Linnaeus, 1766

Клас
Птахи – Aves

Ряд 
Соколоподібні – Falconiformes

Родина
Соколові – Falconidae

Джерела інформації:

1. Страутман, 1954; 2. Ваshtа, 2007; 

3. Потіш, 2009.

Текст: Л. Потіш

Фото: М. Еней

або відновлених ділянок степів. Насе-

ляє різновікові прируслові ліси річок 

Карпат. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Прилітають у травні. 

До розмноження приступають пізно, 

що пов’язане з розмноженням вели-

ких комах. Колоніальний вид. Гнізда 

розташовуються на різноманітних по-

родах дерев, переважно листяних 

(тополя, береза, осика). Живиться ве-

ликими комахами, зрідка ловить дріб-

них гризунів, ящірок. 

Охоронний статус: IUCN: NT; BernC: 

II; ЄЧС: VU; BonnC: II; ЧКК: NT

Поширення. Заселяє територію Цен-

тральної та Східної Європи, частко-

во Середню Азію від півпустель до 

північної тайги, однак виділяється 

лише два типи ландшафтів, в яких 

він досягає оптимальної чисельнос-

ті – це середньо- і південно-тайгові 

ліси та незаймані степи, порізані до-

линними та яристими лісами чи лісо-

смугами.

Україна: У степових і лісостепових 

районах кібчик тяжіє до неосвоєних 
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Фактори загрози. В гірських умовах 

– деградація криволісся внаслідок ви-

пасання та вирубування, на рівнині 

– полювання, господарське освоєння 

території, а також збіднення кормової 

бази.

Рекомендовані заходи охорони. Об-

меження впливу людини (зокрема 

випас скота на полонинах) і хижаків 

на популяції виду. Охорона місць то-

кування та гніздування. Розведення 

з подальшим випуском у природу на 

територіях ПЗФ. Моніторинг стану по-

пуляцій.

харчується увесь рік. Своє добре схо-

ване гніздо тетерук споруджує на зем-

лі.Осілий птах високогір’я.

Сучасний стан. Рідкісний гніздовий 

вид. З другої половини XX ст. спосте-

рігається різке зменшення кількос-

ті токовищ та особин тетерука [2-5]. 

Можливо карпатська популяція тете-

рука знаходиться в умовах відмінних 

від історичних місць оселення і тому її 

сучасний стан загрозливий.

Охоронний статус: BernC: III; BD: І, II; 

ЧКУ: Зникаючий; ЧКК: CR

Поширення. Ліси Європи та Азії. 

В центральній Європі зустрічається 

в гірських лісах Альп, Карпат, Родоп. 

В Україні: Полісся, Карпати [1].

Україна:

Середовище існування та особли-

вості біології. населяє субальпій-

ський пояс Карпат Улюблені місця 

поселення тетерука – старі широко-

листяні ліси з великими полянами 

чорниці, ягодами і листям якої він 

Тетерук

Lyrurus tetrix                                               
(Linnaeus, 1758)

Клас 

Птахи – Aves

Ряд

Куроподібні – Galiformes

Родина

Тетерукові – Tetraonidae

Джерела інформації: 

1.  Кратюк, 2009a;   2. Горбань та ін.,

2003а; 4. Потіш, 2009; 5. А.-Т. Башта (не-

опубл. дані).

Текст: Л. Потіш

Фото: ptici.narod.ru



261

ПТАХИ

Рекомендовані заходи охорони. Ви-

явлені місця токування глушця та 

ділянки з порівняно високою чи-

сельністю птахів в інших місцях не-

обхідно негайно взяти під охорону. 

Заборонити вигін скота на полонини 

суцільними лісовими масивами.

ся увесь рік [3, 4]. Своє добре сховане 

гніздо глухар споруджує на землі. Осі-

лий птах високогір’я.

Сучасний стан. В останні десятиліття 

стабілізувався і з’являються ознаки 

збільшення чисельності, зокрема на 

територіях ПЗФ.

Фактори загрози. На стан популяцій 

негативно впливає скорочення площ 

хвойних лісів, вирубування дерев на 

токовищах і поблизу них, браконьєр-

ство й інші чинники.

Охоронний статус: BernC: ІІ; ЧКУ: 

Зникаючий; ЧКК: NT

Поширення. Ліси Євразії. Зустріча-

ються на території від Скандинав-

ського півострова до Сибіру. У Цен-

тральній Європі чисельність цього 

виду щорічно скорочується [1].

Україна:  зникаючий [2].

Середовище існування та особли-

вості біології. Населяє субальпій-

ський пояс Карпат Улюблені місця 

поселення глухарів – старі хвойні 

ліси з великими полянами чорниці, 

ягодами і листям якої він харчуєть-

Глушець (глухар)

Tetrao  urogallus                          
(Linnaeus, 1758)

Клас 

Птахи – Aves

Ряд

Куроподібні – Galiformes

Родина

Тетерукові – Tetraonidae

Джерела інформації: 

1. Тhе ЕВSS АtІаs., 1997; 2. Фесенко, 

Бокотей, 2002; 3. Потіш 2009; 4. Кра-

тюк, Химин, 2009.

Текст: Л. Потіш

Фото: R. Bartz
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стиглих лісів, вирубування дерев на 

токовищах і поблизу них, браконьєр-

ство й інші чинники,зокрема зміна ві-

кової структури лісів.

Рекомендовані заходи охорони. Ви-

явлені місця токування орябка та ді-

лянки з порівняно високою чисель-

ністю птахів в інших місцях необхідно 

негайно взяти під охорону. Заборони-

ти вигін скота на полонини суцільни-

ми лісовими масивами.

полянами чорниці, ягодами і листям 

якої він харчується увесь рік. Своє до-

бре сховане гніздо рябчик споруджує 

на землі. Кладка 3-14 яєць. Пташенята 

стають самостійними через півтори 

місяця. Осілий птах.

Сучасний стан. В останні десятиліття 

статус змінився від звичайного виду 

букових лісів до не з’ясованого [3].

Фактори загрози. На стан популяцій 

негативно впливає скорочення площ 

Охоронний статус: BernC: ІІ; ЧКУ: 

Вразливий; ЧКК: VU

Поширення. Ліси Євразії. Зустріча-

ються на території від Скандинав-

ського півострова до Сибіру. У Цен-

тральній Європі чисельність цього 

виду щорічно скорочується [1].

Україна: Полісся, Розточчя, Карпати, 

місцями північ лісостепової зони.

Середовище існування та особли-

вості біології. населяє лісовий пояс 

Карпат [2]. Улюблені місця поселен-

ня рябчиків – старі ліси з великими 

Орябок

Tetrastes  bonasia                                 
(Linnaeus, 1758)

Клас 

Ряд 
Galiformes Куроподібні

Родина 
Tetraonidae – Тетерукові

Джерела інформації: 

1. Фесенко, Бокотей, 2002; 2. Кратюк, 

2009б; 3. Потіш 2009.

Текст: Л. Потіш

Фото:  en.wikipedia.org
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Сучасний стан. Рідкісний пролітний 

вид. Зрідка зупиняється на полони-

нах Карпат та передгір’ї під час не-

сприятливих погодних умов.

Фактори загрози. Не вияснено. Мож-

ливо антропогенна трансформація  

місць, придатних для гніздування.

Рекомендовані заходи охорони. Не-

обхідно провести, детальне обсте-

ження характерних біотопів і у міс-

цях виявлення особин виду органі-

зувати їх охорону.

сірого журавля знаходяться на боло-

тистих ділянках. Поза межами Карпат 

і під час перельотів цих птахів можна 

побачити на полях, лугах і пасовищах. 

Сірі журавлі часто ночують на міл-

ководді. Після закінчення гніздового 

періоду птахи об’єднуються у великі 

зграї. Раціон сірих журавлів – дуже різ-

номанітний. У гніздовий період вони 

харчують ся кормами тваринного по-

ходження. Журавлі поїдають великих 

комах, безхребетних, що живуть у воді, 

жаб, мишей, дрібну рибку, пташенят і 

яйця горобцеподібних птахів.

Охоронний статус: BernC: ІІ; BonnC: 

І,ІІ; CITES: II; BD: I; ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: 

NT

Поширення. У минулому – вся по-

мірна смуга Євразії, Північна Афри-

ка. Сьогодні основні гніздові райони 

розташовані у Скандинавії та Росії 

[1]. 

Україна: Гніздиться на Поліссі та в 

Лісостепу [2]. В Карпатах – пролітний 

вид [3].

Середовище існування та особли-

вості біології. Місця гніздування 

Журавель сірий 

Grus grus                                               
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Птахи – Aves

Ряд
Журавлеподібні – Gruiformes

Родина
Журавлині – Gruidae

Джерела інформації:

1. Тhe ЕВSS Аtlas., 1997; 2. Фесенко, 

Бокотей, 2002; 3. Потіш 2009.

Текст: Л. Потіш

Фото: I. Lorinc
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ласті, переважно північної та північ-

но – східної частини [2].

Фактори загрози. Деградація гніз-

допридатних місць (насамперед, ви-

рубування старих лісів).

Рекомендовані заходи охорони. Збе-

реження старих лісів як гніздових 

біотопів виду, приваблювання в 

штучні гніздівлі, охорона місць гніз-

дування.

ні – квітні. Селиться в пристигаючих та 

старих, мішаних І листяних лісах [1]. 

В гори піднімається до верхньої межі 

лісу [2]. Для гнізд використовує дупла 

Живиться насінням диких і культур-

них злаків, бобових, гречкових на по-

лях, узбіччі доріг, порубах, зрідка ко-

махами і дрібними молюсками.

Сучасний стан. Північне східні макро-

схили – ліси всієї території переважно 

– в Карпатах. Закарпаття – нечислен-

ний гніздовий вид лісових масивів об-

Охоронний статус: BernC: III; BD: II; 

ЧКУ: Вразливий; ЧКК: NT

Поширення: Ареал охоплює майже 

усю Європу, Малу Азію, Закавказзя, 

південь Центральної Азії.

Україна: Поширений у Карпатах, По-

ліссі, частково в Лісостепу, Гірському 

Криму і, можливо, заплави Дунаю. 

Зимує на півдні ареалу; в Україні – на 

півдні, зрідка в інших місцях [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Перелітний вид. При-

літає на місця розмноження у берез-

Джерела інформації: 

1. Книш, Костюшин, Фесенко, 2009; 

2. Потіш, 2009.

Текст: Л. Потіш

Фото: sastha-knowyourledge.

blogspo.com

Голуб-синяк

Columba  oenas                                                   
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Птахи – Aves

Ряд 
Голубоподібні – Columbiformes

Родина 
Голубові – Columbidae
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[3]. На території ПЗ «Горгани» – 1-2 

особини (Киселюк, Годованець, 2006). 

У НПП «Гуцульщина»: гніздовий, зиму-

ючий вид, 1-5 пар. У Карпатському 

БЗ виявлений в Угольсько-Широко-

лужанському, Свидовецькому, Чор-

ногірському та Мараморошському 

масивах; гніздова популяція налічує 

близько 3 пар. Спостереження по-

одиноких особин відомі також і з ін-

ших частин Українських Карпат: Сви-

довця, Буковини та ін.

Фактори загрози. Турбування в міс-

цях гніздування, порушення та де-

градація гніздопридатних місць, бра-

коньєрство.

Рекомендовані заходи охорони. Охо-

рона гнізд і гніздових біотопів, забо-

рона господарських заходів у місцях 

гніздування, виготовлення і встанов-

лення гніздових ящиків і платформ. 

Пропаганда охорони виду.

березня-на початку квітня; період на-

сиджування – 34-36 діб. Пташенята 

стають самостійними через 2,5-3 мі-

сяці.  

Сучасний стан. У минулому – не-

численний гніздовий вид регіону. 

В останні десятиліття відомі пере-

важно лише поодинокі знахідки [2, 4]. 

У Бескидах спостерігався лише спо-

радично, гніздування не доведене  

[2], спостереження відомі у Старосам-

бірському і Сколівському р-нах [2, 3]. 

У Карпатському НПП – кілька особин, 

Охоронний статус: BernC: ІІ; CITES: ІІ; 

BD: I; ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: NT

Поширення. Євразія, північ Африки, 

Передня та Центральна Азія. 

Україна: вся територія [1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Осілий, почасти ко-

човий вид. Селиться в старих, пере-

важно розріджених мішаних і лис-

тяних лісах, на скелястих урвищах 

[1]. Гніздиться на землі, у печері, 

щілині, інколи в старих гніздах хи-

жих птахів і дуплах. Кладка (2-3 білі 

яйця) з’являється в другій половині 

Пугач 

Bubo bubo                                                        
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Птахи – Aves

Ряд 
Совоподібні – Strigiformes

Родина 
Совові – Strigidae

Джерела інформації. 

1. Ветров, 2009; 2. Башта, 2009а; 

3. Киселюк, Годованец, 2006; 4. По-

тіш, 2009.

Текст: Л. Потіш, А.-Т. Башта

Фото: М. Еней
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вання, знищення біотопів, випасан-

ня худоби в місцях гніздування.

Рекомендовані заходи охорони. 

В місцях гніздування створення при-

родоохоронних територій.

куща. Болотяна сова на відміну від ін-

ших сов зрідка самостійно будує гніздо.

Сучасний стан. У Карпатах зявляється 

в період осінньо-зимових і весняних 

кочівель. На території Закарпаття, 

мешкає в невеликій кількості в різ-

них біотопах, уникаючи суцільних лі-

сових масивів. По долині р. Тиса про-

никає до Хуст-Солотвинської котлови-

ни [3].

Фактори загрози.  Антропогенна транс-

формація місць, придатних для гнізду-

Охоронний статус: ВегпС: II; CITES: II; 

BD: І; ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: NT 

Поширення. Гніздовий ареал охо-

плює Північну Євразію, Північну Аме-

рику та частково Південну Америку.

Україна: Осілий, кочовий птах [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Населяє різновікові 

прируслові ліси річок Карпат про-

никаючи долинам рік в перед гір’я та 

гори [2]. Гнізда влаштовує виключно 

на землі. Гніздо розташовується се-

ред високої трави або під прикриттям 

Сова болотяна

Asio  fl ammeus                                                    
(Pontoppidan, 1763)

Клас 
Птахи – Aves

Ряд 
Совоподібні – Strigiformes

Родина 
Совові Strigidae

Джерела інформації:

1. Страутман, 1954; 2. Кузьменко, 

2009; 3. Потіш, 2009.

Текст: Л. Потіш, А.-Т. Башта

Фото: luontoporti.com
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Сучасний стан. Ф. Страутман вважав 

совку рідкісним гніздовим видом 

Карпат, вказуючи її спостереження 

для букових лісів південно-східних 

схилів Карпат, під полонинами Кук і 

Боржава. В останні роки в Карпатах 

совка виявлена на території «Доли-

ни Нарцисів», в околицях г.Менчул 

Квасівський, в Угольському масиві 

Карпатського БЗ і в районі полонини 

Красна. Рідкісний гніздовий вид Кар-

пат [1, 2].

Фактори загрози. Достеменно не 

вивчені. Ймовірно, вирубування 

дуплистих дерев, зменшення площ 

старих лісів з дуплистими деревами. 

Хижацтво куниці. 

Рекомендовані заходи охорони. 

Збереження стиглих насаджень і 

дуплистих дерев. Вивчення екології 

виду та контроль стану популяцій. 

Виявлення та охорона місць гнізду-

вання. Приваблювання в штучні гніз-

дівлі.

до початку травня. Селиться в старих 

мішаних і листяних розріджених лісах. 

Гніздиться в дуплах, старих гніздах со-

рок, штучних гніздівлях, норах. Клад-

ка – 3-6 білих яєць; період насиджу-

вання – 21-29 діб. Пташенята можуть 

залишатися в гнізді до трьох тижнів. 

Гніздо покидають неодночасно: мо-

лодші – на 2-4 дні пізніше старших. 

Починають літати приблизно через 

30-33 дні. Осіння міграція – в кінці ве-

ресня. Живиться совка переважно ко-

махами, рідше гризунами і дрібними 

птахами.

Охоронний статус: BernC: ІІ; CITES: ІІ; 

ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: VU

Поширення. Південна та Централь-

на Європа, Північна Африка, Серед-

ня Азія. Зимує в Екваторіальній Аф-

риці. 

Україна: Гніздиться в степовій зоні 

та південному лісостепу, Криму, на 

Закарпатті [1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Гніздовий, пере-

літний вид. На місцях гніздування 

з’являється, залежно від погодних 

умов, починаючи з кінця березня – 

Совка 

Otus  scops                                                                
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Птахи – Aves

Ряд 
Совоподібні – Strigiformes

Родина 
Совові – Strigidae

Джерела інформації:

1. Башта, Архипов, 2009; 2. Потіш, 

2009.

Текст: Л. Потіш, А.-Т. Башта

Фото: М. Еней
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границі листяних і хвойних лісів, і 

всюди нечисленний. Сьогодні це – 

рідкісний гніздовий вид усього ре-

гіону. Сучасний стан його популяції 

потребує уточнення. На території 

Бескидів до 10 місць ймовірних гніз-

дових ділянок цього виду. У Кар-

патському БЗ виявлена в Угольсько-

Широколужанському, Свидовецько-

му, Чорногірському масивах; гніздо-

ва популяція налічує близько 5-6 пар 

[3].  У Карпатському НПП відмічено 

дві особини, у Говерлянському і Ви-

сокогірному л-вах. 

Фактори загрози. Антропогенна 

трансформація середовища існуван-

ня (вирубування старих лісостанів, 

дуплистих дерев); збіднення трофіч-

ної бази; браконьєрство; турбування 

у гніздовий період; хижацтво куниці. 

Рекомендовані заходи охорони. 

Охорона гнізд (створення охорон-

них зон) і гніздових біотопів, збере-

ження стиглих лісостанів і дуплистих 

дерев.

з’являється в середині квітня. Період 

насиджування триває 26-28 діб. Пта-

шенята покидають гніздо у віці 29-32 

доби. Близько місяця дорослі птахи 

годують виводок, який у червні-лип-

ні розпадається. Загалом осілий вид; 

можливі невеликі кочівлі. Живиться 

дрібними хребетними (гризунами, 

землерийками), птахами, великими 

комахами. 

Сучасний стан. Ф.  Страутман [2] вва-

жав, що цей вид широко розповсю-

джений в лісах Карпат до верхньої 

Охоронний статус: BernC: ІІ; CITES: ІІ; 

BD: I; ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: VU

Поширення. Зона хвойних і мішаних 

лісів Євразії та Північної Америки. 

Україна: Полісся та Карпати, ймовір-

но, Крим [1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Селиться в старих гір-

ських хвойних і мішаних лісах. Старі 

хвойні деревостани є базовими гніз-

довими біотопами цього виду. Гніз-

диться у покинутих дуплах чорного 

дятла, дуплянках, гніздових ящиках. 

Кладка складається з 3-6 білих яєць, 

Сич волохатий 

Aegolius  funereus                                          
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Птахи – Aves

Ряд 
Совоподібні – Strigiformes

Родина 
Совові – Strigidae

Джерела інформації: 

1. Башта, Кузьменко, 2009; 2. Страут-

ман, 1954; 3. Потіш, 2009.

Текст: Л. Потіш, А.-Т. Башта

Фото: www.forestryimages.org
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У Карпатському НПП – кілька особин 

у Підліснівському і Татарівському 

л-вах (Киселюк та ін., 2001). Карпат-

ський БЗ: в Угольсько-Широколу-

жанському, Чорногірському маси-

вах. Гніздова популяція – близько 

3-4 пари. Також відомі знахідки у гір-

ській частині Буковини.

Фактори загрози. Не з’ясовані. Ймо-

вірно, антропогенна трансформація 

середовища існування (вирубуван-

ня дуплистих дерев, зменшення 

площ старих лісів). 

Рекомендовані заходи охорони. 

Створення охоронних зон навколо 

гнізд, заказників у місцях гніздуван-

ня, збереження дуплистих дерев і 

старих лісостанів, приваблювання в 

штучні гніздівлі.

дуплянках, гніздових ящиках. Кладка з 

4-6 білих яєць, з’являється в квітні-по-

чатку травня; період насиджування – 

28-29 діб. Пташенята залишають гніз-

до через місяць, майже одночасно, 

але дорослі птахи ще близько місяця 

їх годують. Живиться сичик дрібними 

гризунами та комахоїдними ссавцями, 

великими комахами. 

Сучасний стан. Дуже рідкісний гніздо-

вий вид. У Бескидах виявлений у п’яти 

місцях, переважно в Сколівській частині 

[2-5]. 

Охоронний статус: BernC: ІІ; CITES: ІІ; 

BD: I; ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: NT

Поширення. Євразія (тайгова зона), 

гірські ліси Центральної та Східної 

Європи, Північної Азії. 

Україна: Полісся, Розточчя та Карпа-

ти [1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Осілий, місцями ко-

човий вид. Для нього характерний 

сутінковий і нічний спосіб життя, 

хоча може полювати і протягом дня. 

Селиться в старих хвойних, листяних 

і мішаних лісах. Гніздиться в дуплах, 

Сичик-горобець

Glaucidium passerinum                     
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Птахи – Aves

Ряд 
Совоподібні – Strigiformes 

Родина Совові – Strigidae

Джерела інформації: 
1. Башта, Кузьменко, 2009; 2. Мате-

ріали., 1995; 3. Пограничний, Башта, 

Козловський, 2003; 4. Рідкісні види 

тварин Львівськоої області, 2006; 

5. Bashta, 2007.

Текст: Л. Потіш, А.-Т. Башта

Фото: М. Еней
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ша щільність виявлена в Сколівських 

Бескидах – близько 0,1-0,2 пари/км2. 

У Карпатському НПП – звичайний 

гніздовий вид лісової частини парку. 

В останні роки відбувається інтен-

сивна експансія цієї сови на перед-

гір’я [6].

Фактори загрози. Антропогенна транс-

формація середовища існування (ви-

рубування старих лісостанів); збіднен-

ня трофічної бази; здобування люди-

ною, зіткнення з автотранспортом.

Рекомендовані заходи охорони. Охо-

рона місць гніздування, збереження 

дуплистих дерев, розвішування штуч-

них гніздівель. Боротьба з браконьєр-

ством. Пропаганда охорони виду.

Самка її насиджує 27-29 діб. Пташе-

нята стають самостійними через 34-

36 днів. Живиться ця сова дрібними 

ссавцями, птахами, рідше – комахами. 

Сучасний стан. Нечисленний, місця-

ми рідкісний гніздовий вид. Виявле-

ний на всій території Карпат [2, 3, 4, 

5], але поширення на цій території 

неоднорідне. Найкраще досліджений 

у Бескидах, на Буковині, у Карпатсько-

му НПП. Популяція в Східних Бескидах 

оцінена в близько 20 пар. Гніздиться 

по всій території Бескидів; найбіль-

Охоронний статус: BernC: ІІ; CITES: ІІ; 

BD: I; ЧКУ: Недостатньо відомий; ЧКК: 

LC

Поширення. Євразія (лісова зона по-

мірного поясу). 

Україна: Західні області [1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Осілий, частково ко-

човий вид. Селиться в старих висо-

костовбурних хвойних, листяних і 

мішаних лісах. Гніздиться в дуплах, 

старих гніздах хижих птахів, рідко 

– на землі. Кладка з 3-4 білі яйця, 

з’являється в кінці березня – квітні. 

Сова довгохвоста

Strix uralensis                                                                      
Pallas, 1771

Клас 
Птахи – Aves

Ряд 
Совоподібні – Strigiformes

Родина Совові – Strigidae

Джерела інформації: 
1. Потіш, 2009; 2. Матеріали.., 1995а;  

3. Матеріали.., 1995б; 4. Матеріали.., 

1996б; 5. Пограничний, Башта, Козлов-

ський, 2003; 6. Bashta, 2007.

Текст: Л. Потіш, А.-Т. Башта

Фото: М. Еней
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ликих містах [3]. На гніздуванні вияв-

лена в населених пунктах у долинах 

карпатських річок: Латориці (Чина-

дієве, Свалява), Боржави (Кушниця), 

Тересви (Нересниця), Ужа і приток 

(Перечин, Турї Ремети) [4, 5, 6]. У наш 

час – дуже рідкісний вид, гніздуван-

ня якого в регіоні не виявлено. В ос-

танні десятиліття на території Кар-

пат сипуху спостерігали в сс.Орява і 

Довжки Сколівського р-ні Львівської 

обл. [3] і в Підліснівському л-ві Кар-

патського НПП.

Фактори загрози. Використання 

отрутохімікатів, зменшення кількості 

гніздопридатних місць; турбування 

на гніздуванні; трофічна конкуренція 

з вухатою совою, загибель у суворі 

зими.

Рекомендовані заходи охорони. Ви-

явлення та охорона місць гніздуван-

ня; створення штучних гніздівель; 

пропаганда охорони ваду.

важно на маловідвідуваних горищах, 

дзвіницях, вежах, у щілинах будівель, 

серед руїн. Кладка – 4-8 матово-білих 

яєць, з’являється в кінці квітні; період 

насиджування – 30-34 дні. Пташенята 

покидають гніздо через 35-45 діб. Жи-

виться сипуха дрібними гризунами і ко-

махоїдними, птахами, земноводними.

Сучасний стан. У кінці ХІХ – на почат-

ку ХХ ст. – звичайний і широко розпо-

всюджений вид регіону [2], у другій 

половині ХХ ст. – нечисленний вид 

області; постійно спостерігався у ве-

Охоронний статус: BernC: ІІ; CITES: ІІ; 

ЧКУ:  Зникаючий; ЧКК: NT

Поширення. Майже вся територія 

Європи (крім північних і східних ра-

йонів), Південна Азія, Північна та Пів-

денна Америка, Африка, Австралія 

[1]. 

Україна: Західні та центральні облас-

ті, під час кочівель можлива поява в 

деяких інших частинах території. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Осілий, у Європі – пе-

реважно синантропний вид. Молоді 

особини кочують. Селиться в антро-

погенному ландшафті. Гніздо – пере-

Сипуха 

Tyto alba                                                                  
(Scopoli, 1769)

Клас 
Птахи – Aves

Ряд 
Совоподібні – Strigiformes

Родина Сипухові – Tytonidae

Джерела інформації: 
1. Портенко, 1950; 2. Кистяківський, 

1950; 3. Страутман, 1954. 4. Страут-

ман, 1963; 5. Татаринов, 1973. 

Текст: А.-Т. Башта, Л. Потіш

Фото: М. Еней
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ється значно рідше. Спостереження 

відомі з багатьох регіонів Українських 

Карпат, насамперед – з передгір’їв і 

низькогіря [3, 4]. 

Фактори загрози. Загибель кладок і 

пташенят внаслідок надмірної рекре-

ації та збирання грибів і ягід у місцях 

гніздування, використання отрутохі-

мікатів на полях. 

Рекомендовані заходи охорони. Охо-

рона місць гніздування виду.

но 2 плямистих яйця, з’являється з по-

ловини травня. Період насиджування 

– 16-18 діб. Пташенята покидають 

гніздо у віці 23-24 дні. Осінній відліт – у 

вересні. Живиться дрімлюга нічними 

комахами, яких ловить на льоту, рідко 

– на землі.

Сучасний стан. Рідкісний гніздовий 

вид, у минулому – досить поширений 

на території регіону [1, 2]. В останні 

десятиліття, очевидно, його чисель-

ність зменшилася і зараз він трапля-

Охоронний статус: BernC: ІІ; BD: I; 

ЧКК: VU

Поширення. Євразія. Зимує в Афри-

ці. 

Україна: поширений на всій терито-

рії. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Селиться у світлих 

листяних і мішаних лісах, поблизу 

галявин і річкових долин. Прилітає 

в середині травня. Гнізда не будує, 

яйця відкладає просто на лісову під-

стилку чи пеньок. Кладка – переваж-

Дрімлюга звичайна

Caprimulgus europaeus                   
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Птахи – Aves

Ряд 
Дрімлюгоподібні – Caprimulgiformes

Родина 
Дрімлюгові – Caprimulgidae

Джерела інформації: 

1. Страутман, 1954; 2. Татаринов, 1973; 

3. Бокотей та ін., 2005; 4. Потіш, 2009.

Текст: Л. Потіш

Фото: livt.net
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сельність спостерігається в цен-

тральній  частині передгірного по-

ясу Карпат [2].  В зимовий період 

кочує по всій території переважно 

річковими долинами.

Фактори загрози. Антропогенна 

трансформація місць, придатних для 

гніздування, вирубування сухостою, 

та перестиглих лісів.

Рекомендовані заходи охорони. 

В місцях гніздування залишати старі 

дерева, в особливості ті, які освоєні 

видом. Приваблення шляхом виві-

шування штучних гніздівель.

різновіковим лісам, парковим наса-

дженням, старим садам. Осілий, кочу-

ючий птах. Гніздиться в квітні – травні. 

Дупла видовбує в м’яких породах. Жи-

виться різноманітними комахами та їх 

личинками. Після періоду гніздування 

кочує по всьому регіону Карпат. Взим-

ку концентрується в прибережних лі-

сах річкових долин.

Сучасний стан. Маловивчений хоча і 

загальновідомий вид. Найбільша чи-

Охоронний статус: BernC: ІІ; ЧКУ: 

Вразливий; ЧКК: VU

Поширення. Зх. Євразія до р.Волга  

на схід. Від Скандинавського півост-

рову до узбережжя Середземного 

моря на південь

Україна: Полісся, спорадично в по-

низзях річок Дністер та Дунай [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Населяє пристигаючі 

та перестиглі ліси передгір’їв, та за-

плавних ділянок. Віддає перевагу 

Жовна зелена

Picus viridis                                             
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Птахи – Aves

Ряд 
Дятлоподібні - Piciformes

Родина 
Дятлові - Picidae

Джерела інформації: 

1. Гаврись, 2009; 2. Потіш, 2009. 

Текст: Л. Потіш

Фото: jasen.com.mk
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вирубування придатних для гнізду-

вання дерев.

Рекомендовані заходи охорони. 

В місцях гніздування залишати старі 

дерева, в особливості ті, які освоєні 

видом.

Сучасний стан. Північні макросхили 

Карпат: населяє зрілі насадження пе-

редгірь. Закарпаття: малочисельний 

птах передгір’їв і прируслових лісів 

Закарпатської області. В ранньовес-

няний період численний в прирусло-

вих лісах [1, 2].

Фактори загрози. Антропогенна транс-

формація місць, придатних для гніз-

дування, знищення біотопів, зокрема 

Охоронний статус: BernC: ІІ; ЧКК: VU

Поширення. Північ Африки, Європа, 

Кавказ, Мала Азія, захід Ірану, на схід 

до Сахаліну і Камчатки.

Україна: Вся територія країни.

Середовище існування та особли-

вості біології. Населяє різновікові 

садові та паркові формації. Віддаючи 

перевагу місцям із сухостоєм. Осід-

лий.

Джерела інформації: 

1. Луговой, 2003; 2. Потіш, 2009.

Текст: Л. Потіш

Фото: www.123rf.com

Дятел строкатий 
малий

Dendrocopos minor                                 
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Птахи – Aves
 
Ряд
Дятлоподібні – Picidaemes

Родина
Дятлові – Picidae
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гніздування, вирубування сухостою, 

та перестиглих лісів.

Рекомендовані заходи охорони. 

В місцях гніздування залишати старі 

дерева, в особливості ті, які освоєні 

видом. Приваблення шляхом виві-

шування штучних гніздівель.

од відвідує парки та сади населених 

пунктів. Гніздиться в квітні – травні. 

Дупла видовбує в м’яких породах. Жи-

виться різноманітними комахами та їх 

личинками. Після періоду гніздування 

кочує по всьому регіону Карпат.

Сучасний стан. Маловивчений вид. 

Найбільша чисельність спостерігаєть-

ся в центральній  частині передгірно-

го поясу Карпат по долинам рік [2].

Фактори загрози. Антропогенна 

трансформація місць, придатних для 

Охоронний статус: BernC: ІІ; ЧКУ: Рід-

кісний; ЧКК: VU

Поширення. Західна частина Скан-

динавського півострова, мозаїчно в 

центральній Європі на південь Бал-

канського півострова.

Україна: Розточчя, східні Карпати, По-

лісся [1]

Середовище існування та особли-

вості біології. Населяє різновікові 

ліси передгір’їв, та заплавних ділянок. 

Віддає перевагу парковим насаджен-

ням, старим садам передгірь [2]. Осі-

лий, кочуючий птах. В зимовий пері-

Дятел білоспинний

Dendrocopos leucotos 
(Bechstein, 1803)

Клас 
Птахи – Aves

Ряд 
Дятлоподібні - Piciformes

Родина 
Дятлові - Picidae

Джерела інформації: 

1. Горбань та інш., 2003; 2. Потіш, 2009. 

Текст: Л. Потіш

Фото: A. Rae
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Рекомендовані заходи охорони. 

В місцях гніздування залишати старі 

дерева, в особливості ті, які освоєні 

видом.

ських Карпат на висотах від 600 до 

1900 м. Гніздиться в квітні-травні. По-

любляє сухостійні ділянки [1, 2]. На-

селяє мішані та шпилькові ліси

Сучасний стан. Малочисельний птах 

шпилькових перестиглих та пристига-

ючих лісів Карпат. 

Фактори загрози. антропогенна транс-

формація місць, придатних для гніз-

дування, знищення біотопів, зокрема 

вирубування придатних для гнізду-

вання дерев.

Охоронний статус: BernC: ІІ; ЧКУ: 

Вразливий; ЧКК: VU

Поширення. Смуга хвойних та мі-

шаних лісів Євразії. В центральній 

Європі, Альпи, Карпати, Карпати, Та-

три, Балкани.

Україна: Карпати, з 2004 р. на Полісі 

[3].

Екологічні особливості та особли-

вості біології. Населяє старовіко-

ві хвойні ліси. Осілий птах Україн-

Джерела інформації: 

1. Bashta, 2007; 2. Потіш, 2009; 3. Хи-

мин, 2009.

Текст: Л. Потіш

Фото:  www.larsluudruack.se

Дятел трипалий

Picoides tridactylus                                    
(Linnaeus, 1758)

Клас 
Птахи – Aves

Ряд
Дятлоподібні – Picidaemes

Родина
Дятлові – Picidae
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далеко [3]. На Закарпатті відмічений 

в передгір’ї в межах Берегівського 

горбогір’я [4].

Фактори загрози. Трансформація 

середовища існування, інтенсивні 

методи ведення сільського госпо-

дарства, насамперед – осушувальна 

меліорація.

Рекомендовані заходи охорони. 

Збереження життєво важливих для 

виду біотопів.

високих деревах, кущах або їх групах. 

Кладка (з’являється на початку трав-

ня) – 3-7 білувато-зелених з бурими 

плямами яєць. Насиджує самка – про-

тягом 15-17 діб. Раціон включає тва-

ринну їжу (комахи, інші безхребетні, 

дрібні хребетні).

Сучасний стан. Рідкісний гніздовий і 

нечисленний зимуючий вид. На Львів-

щині спостерігається спорадично по 

всій території [2]. В гірську частину Бу-

ковинських Карпат заходить не надто 

Охоронний статус: BernC: ІІ; ЧКУ: 

Вразливий; ЧКК: NT

Поширення. Євразія, Північна Аф-

рика, Північна Америка. 

Україна: гніздиться на Поліссі, Пе-

редкарпатті та Закарпатській рівни-

ні [1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Осілий вид. Селиться 

переважно у відкритих ландшафтах: 

болотистих місцевостях з чагарни-

ками, на узліссях, пасовищах, схилах 

гір, у садах. Гнізда – на поодиноких 

Сорокопуд сірий 

Lanius  excubitor                                                 
Linnaeus, 1758

Клас 
Птахи – Aves

Ряд
Горобцеподібні – Passeriformes

Родина 
Сорокопудові – Laniidae

Джерела інформації: 

1. Полуда, 2009. 2. Фесенко, Бокотей, 

2002; 3. Пограничний, Башта, Козлов-

ський, 2003; 4. Потіш, 2009.

Текст: А.-Т. Башта, Л. Потіш

Фото: Marek-Szczepavek
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потоками, розвішування штучних 

гніздівель, заборона відстрілу влас-

никами риборозплідників, відляку-

вання з місць промислового розве-

дення риби.

лів. Щільність гніздування у Верхньо-

дністровських Бескидах – 4,9 пари/

100 км2 у Сколівських Бескидах – 

7,8 пари/200 км2 Бокотей та інші 

2010 р.). Звичайний вид гірських во-

достоків південних мегасхилів [2].

Фактори загрози. Трелювання лісу 

гірськими потоками, знищення мостів 

внаслідок повеней, знищення особин 

на риборозплідниках.

Рекомендовані заходи. Повна за-

борона трелювання лісу гірськими 

Охоронний статус: BernC: II; ЧКК: LC

Поширення. Населяє Європу та 

Близький Схід.

Україна: Карпати.

Середовище існування та особли-

вості біології. Гніздиться вздовж гір-

ських потоків. Зустрічався на висотах 

понад 1000 м. За рік нерідко має два 

виводки. Живиться водними безхре-

бетними, яких відшуковує під водою.

Сучасний стан. Нечислений гніздо-

вий вид північно-східних макросхи-

Джерела інформації:

1. Бокотей та інш., 2005; 2. Потіш, 

2009. 

Текст: Л. Потіш

Фото: I. Lorincz

Пронурок (оляпка)

Cinclus cinclus                                                 
(Linnaeus, 1758).

Клас 
Птахи – Aves

Ряд
Горобцеподібні – Passeriformes

Родина
Пронуркові –Cinclidae
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бин популяції. Антропогенна транс-

формація місць, придатних для гніз-

дування. 

Рекомендовані заходи. Повна забо-

рона відвідування туристами місць 

гніздування, зокрема полонин Чор-

ногора та Свидовець.

Сучасний стан. Прикарпаття – рід-

кісний гніздовий вид високогір’я. За-

карпаття – Гніздовий вид [2]. Існують 

детальні відомості про стан популяцій 

цього виду в Карпатах. Гніздові лока-

літети зосереджені переважно в схід-

ній частині Закарпатської області [2].

Фактори загрози. Обмеженість при-

датних територій, випасання скота 

на високогірних луках – полонинах, 

рекреація. Критична чисельність осо-

Охоронний статус: BernC: II; ЧКУ 

Вразливий, ЧКК: EN

Поширення. Населяє гірські системи 

(Альпи, Карпати) 
Центральної Європи, північну частину 

Азії на схід до Японії.

Україна: Зустрічається в адміністра-

тивних межах Івано-Франківської та 

Закарпатської областей [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. В невеликій кількості 

населяє високогір’я Карпат. 

Тинівка альпійська

Prunella collaris                                          
(Scopoli, 1769)

Клас 
Птахи – Aves

Ряд
Горобцеподібні – Passeriformes

Родина
Тинівкові – Prunellidae

Джерела інформації:

1. Годованець, 2009; 2. Потіш, 2009.

Текст: Л. Потіш

Фото: P. Gomez
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та одно видових лісових насаджень 

хвойних.

Рекомендовані заходи охорони. 

Створення умов для гніздування 

(штучні гніздівлі), моніторинг стану 

популяцій, заборона вирубування 

старих дерев у місцях оселення. 

Необхідно провести детальне обсте-

ження характерних біотопів і у міс-

цях виявлення (гніздування) особин 

виду організувати їх охорону.

вивчена недостатньо. Живиться дріб-

ними безхребетними, імаго та личин-

ками комах.

Сучасний стан. Буковина – Гірські ра-

йони Буковинських Карпат. Прикар-

паття – гніздовий вид [2]. Закарпаття – 

Гніздиться переважно в різновікових 

дерево станах шпилькових лісів [3]. 

Фактори загрози. Антропогенна 

трансформація місць, придатних для 

гніздування, створення одновікових 

Охоронний статус: BernC: II; ЧКУ: Не-

оцінений; ЧКК: NT

Поширення. Ареал охоплює Північ-

ну Африку, Європу, Малу Азію.

Україна: Гніздиться в гірських час-

тинах Карпат та Криму. Локально зу-

стрічається на Західному Поліссі [1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Населяє старі хвойні 

ліси. Прилітає у квітні. Гніздо влашто-

вує у кронах хвойних дерев. Біологія 

Джерела інформації: 

1. Костін, Горбань, 2009; 2. А.-Т. Башта 

та інші, 2007; 3. Потіш, 2009.

Текст: Л. Потіш

Фото: A. Huber

Золотомушка 
червоночуба

Regulus ignicapillus                          
(Temminck, 1820)

Клас 
Птахи – Aves

Ряд
Горобцеподібні – Passeriformes

Родина
Золотомушкові – Regulidae
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Сучасний стан. Маловивчений вид: 

Буковина – високогірна частина Чер-

нівецької області (уздовж русла р. 

Дністер). Відомий зі сходу Закарпат-

ської області [2].

Фактори загрози. Трансформація біо-

топів внаслідок господарської діяль-

ності людини. Рекреація.

Рекомендовані заходи охорони. Не-

обхідно виявити місця гніздування 

виду і взяти їх під охорону.

Охоронний статус: ЧКУ: Рідкісний; 

ЧКК: CR

Поширення. Південна Європа, Кав-

каз, Центральна Азія,Північна Афри-

ка.

Україна: Гірський Крим, Карпати [1, 

2].

Середовище існування та особли-

вості біології. Населяє кам’янисті 

урвища річкових терас, скелі. Прилі-

тає у квітні. Може мати дві кладки на 

рік. Відлітає в кінці серпня – вересні. 

Живиться комахами, дрібними мо-

люсками.

Джерела інформації:

1. Страутман, 1963; 2. Аппак, Беска-

равайний, 2009.

Текст: Л. Потіш

Фото: katakali.net

Скеляр строкатий

Monticola  saxatilis                             
(Linnaeus, 1766)

Клас
Птахи – Aves

Ряд

Горобцеподібні – Passeriformes

Родина

Мухоловкові – Muscicapidae

ПТАХИ
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від впливу природних факторів, зо-

крема кліматичних умов. На південно-

західному макросхилі це – відносно 

рідкісний вид з обмеженою терито-

рією поширення. У долинах потоків 

у зоні смерекових лісів мала кутора 

– рідкісний вид [2]. Рідкісний вид у во-

логих місцях лісового поясу і криво-

лісся ПЗ «Горгани». 

Фактори загрози. Ймовірним факто-

ром зниження чисельності популяції 

може бути деградація місцеперебу-

вань у зв’язку з вирубуванням і тре-

люванням деревини у верхньому лі-

совому поясі, міжвидова конкуренція 

з боку інших землерийок. 

Рекомендовані заходи охорони. За-

побігання забрудненню та руйнуван-

ню життєво важливих біотопів, за-

брудненню водойм.

верхньої частини поясів букових і 

смерекових лісів, у заростях трави та 

гірсько-соснового криволісся, між ко-

рінням дерев, у буреломах, інших во-

логих ділянках на висотах 300-1500 м. 

На нижчих висотах пов’язана з холод-

ними і вологими ділянками: напр., ка-

міння в зарослих ярах, тінистих лісах, 

під камінням. У високогір’ї може засе-

ляти більш відкриті біотопи, де живе в 

щілинах і під камінням. 

Сучасний стан. Стан популяції альпій-

ської бурозубки переважно залежить 

Охоронний статус: BernC: II, ЧКУ: Рід-

кісний; ЧКК: NT

Поширення. Ендемік Європи. Ареал 

охоплює альпійський і субальпій-

ський пояси гірських систем Європи: 

Піренеїв, Альп, Карпат, Балкан.

Україна: Карпати [1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Альпійська бурозубка 

найбільш амфібіотична з усіх видів 

роду Sorex. Поширена в лісовому 

та субальпійському поясі Східних 

Карпат. Селиться вздовж струмків 

і потоків, на заболочених ділянках 

Бурозубка 
альпійська 

Sorex  alpinus                                                                                          
(Schinz, 1837)

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Комахоїдні – Insectivora

Родина 
Бурозубкові – Soricidae

Джерела інформації: 
1. Мішта, 2009;  2. Башта, Потіш, 2007.

Текст: Л. Потіш, А.-Т. Башта

Фото: redbook-ua.org
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Сучасний стан. У Східних Бескидах 

виявлений здебільшого в їх верх-

ньодністровській частині. У гірській 

частині Буковини – нечисленний вид. 

На території Карпатського НПП вияв-

лена в Ямненському, Підліснівському, 

Говерлянському та Високогірному. У 

більшості місць досліджень мала ку-

тора – рідкісний вид. На південно-за-

хідному макросхилі області мала ку-

тора – вид з обмеженою територією 

поширення, звичайний у горах. 

Фактори загрози. Втрата середови-

ща існування внаслідок деградації 

біляводних біотопів, зміна стану во-

дойм і кормової бази виду внаслідок 

господарської діяльності людини, 

трелювання лісу водотоками.

Рекомендовані заходи охорони. За-

побігання руйнуванню життєво важ-

ливих біотопів, забрудненню во-

дойм, заборона наземного трелю-

вання деревини потоками.

білих волосків, які збільшують гребну 

поверхню для плавання. Селиться пе-

реважно в норах у затінених місцях на 

зарослих берегах невеликих незамер-

заючих річок, потоків у букових і міша-

них лісах, гірсько-сосновому криво-

ліссі, на болотах. Найбільша щільність 

у Карпатах виявлена в букових лісах, 

з концентрацією біля гірських річок і 

потоків; понад верхньою межею лісу 

трапляється рідко [2-4]. Живиться ко-

махами, личинками, а також червами, 

дрібними ракоподібними, молюсками 

та земноводними.

Охоронний статус: BernC: II; ЧКУ: Рід-

кісний; ЧКК: NT

Поширення. Західна, Центральна та 

Південна Європа між 37 º і 55º північ-

ної широти, Мала Азія. 

В Україні: Лісова та лісостепова зони, 

плавні пониззя Дніпра, Карпати, Крим 

[1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Мала кутора тісно 

пов’язана з водоймами, веде напівво-

дяний спосіб життя. На краях ступні 

та пальців має оторочку з жорстких 

Кутора мала 

Neomys  anomalus                                  
Cabrera, 1907

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Комахоїдні – Incedivora

Родина 
Бурозубкові – Soricidae

Джерела інформації: 

1. Мішта, 2009; 2. Киселюк, 2002; 

3. Башта, Потіш, 2007; 4. Скільський 

та ін., 2008.

Текст: Л. Потіш, А.-Т. Башта

Фото: А.-Т. Башта
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гібернаційне скупчення відоме з пе-

чери Дружба Угольського масиву 

(Карпатський біосферний зап-к): від 

5 до 47 ос.  У літній період виявлений 

в околицях печери Дружба в Уголь-

ському масиві КБЗ, печери “Чурь”. 

Виводкові колонії відомі зі штолень 

біля с.  Глибоке Ужгородського р-ну.  

Протягом останніх 50 років відзна-

чені помітні тенденції до зменшення 

його чисельності в Карпатському ре-

гіоні [2]. 

Фактори загрози. Втрата і дегра-

дація середовища існування. Зміна 

мікроклімату внаслідок надмірного 

відвідування печер спелеологами і 

туристами.

Рекомендовані заходи охорони. За-

борона відвідування заселених ко-

лоніями підземель. 

Джерела інформації: 

1. Годлевська, 2009; 2. Башта, Потіш, 

2007.

Текст: А.-Т. Башта

Фото: А.-Т. Башта

щах). Зимова сплячка починається в 

кінці жовтня – на початку листопада.

Живиться переважно великими жука-

ми, такими як хрущі, гнойовики, а також 

метеликами, мухами та веснянками. 

Сучасний стан. Основні гібернацій-

ні сховища були виявлені в штоль-

нях біля с.  Глибоке і Кузiй і с.  Ділове, 

печерах в Угольському масиві,  пе-

черах скелі Вів у масиві Черлений 

Камінь та ін. [2]. На зимівлі також ви-

явлений у гірській частині Буковини: 

печері Молочні Браття. Найбільше 

Охоронний статус: BernC: II; BonnC: 

II; HD: II/IV; EUROBATS: І; ЧКУ: Вразли-

вий; ЧКК: VU

Поширення. Палеарктика, включа-

ючи помірну зону Євразії: від Вели-

кобританії до Японії, на південь – до 

північної Африки, Палестини, Ірану, 

Пакистану та північної Індії. 

Україна: Закарпаття та Крим [1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології.  Поширений у горах і 

на передгір’ях, часто поблизу кар-

стових формацій. Зимує в теплих 

укриттях (печероподібних схови-

Підковик великий 

Rhinolophus  ferrumequinum 
(Schreber, 1774) 

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Рукокрилі або кажани – Chiroptera

Родина 
Підковоносові – Rhinolophidae
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шалася зимувати в деяких підземних 

сховищах [2].

Сучасний стан.  Виводкові колонії бу-

ли виявлені в багатьох точках Закар-

патської області [2]. Останні знахідки 

особин довгокрила на території об-

ласті датуються 1993 роком і похо-

дять з підземних порожнин південної 

частини Українських Карпат. Однак, 

враховуючи те, що найближча ве-

лика колонія (чисельністю близько 

5000 ос.) довгокрила розташована в 

північно-східній частині Угорщини, 

за 70 км до кордону з Україною (З. Бі-

гарі, усне повідомл.), а також відстані 

сезонних міграцій цього виду, можна 

сподіватися на появу особин території 

Закарпатської області. 

Фактори загрози. Одним з безпо-

середніх факторів зникнення виду 

в Україні стало пряме винищення 

звірків і турбування у печерних схо-

вищах унаслідок розвитку неконтр-

ольованого спелеотуризму, а також 

збіднення кормового раціону вна-

слідок використання пестицидів.

піднімається. Основними сховищами 
в літній період є печери, шахти.

Полює переважно на відкритих, без-

лісих місцевостях, над лісами, біля 

скель, над полями, садами, виноград-

никами і водоймами. Живиться кома-

хами, яких ловить на льоту, а також 

кліщами і т.п.

Перелітний вид. Особини з території 

Закарпатської області в кінці верес-

ня – на початку листопада мігрували 

вздовж Тиси у південно-західному 

напрямі. Незначна їх кількість зали-

Охоронний статус: BernC: II; BonnC: 

II; HD: II,  IV; ЧКУ: Зниклий; ЧКК: CR

Поширення. Ареал охоплює півден-

ну Європу (від Кавказу і Криму до 

Середземного регіону, досягаючи 

Угорщини і південної Словаччини), 

майже всі тропічні й субтропічні ра-

йони Старого Світу: від Середньої 

Азії та Афганістану до Африки [1].

Україна: Крим, Закарпаття.

Середовище існування та особли-

вості біології. Теплолюбний вид, 

пов’язаний переважно з гірськими 

місцевостями, але високо в гори не 

Довгокрил 
звичайний 

Miniopterus schreibersii                    
(Kuhl, 1817)

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Рукокрилі – Сhiroptera

Родина 
Лиликові – Vespertilionidae

Джерела інформації. 
1. Годлевська, 2009; 2. Башта, По-

тіш,2009.

Текст: А.-Т. Башта

Фото: I. Boris
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Зимові знахідки походять переважно 

з підземних сховищ, розташованих у 

Рахівських горах: штольнях біля с. Ді-

лове, на Вулканічному хребті: штоль-

нях біля с. Глибоке, Ужгородський р-н, 

ймовірно, на Полонинському хребті: у 

печерах Дружба, Гребінь, Молочний 

Камінь, а також печерах масиву Чер-

лений Камінь [2].

Фактори загрози. Порушення та де-

градація природного середовища іс-

нування виду. Зменшення багатства 

трофічної бази внаслідок викорис-

тання пестицидів. Фактор непокоєння 

на зимівлі і порушення мікроклімату 

печер унаслідок відвідування людьми 

місць виводкових і гібернуючих коло-

ній. 

Рекомендовані заходи охорони. За-

борона відвідування заселених коло-

ніями підземель (в т.ч. й захист входу 

шляхом встановлення вхідних ґрат). 

Охорона сховищ з виводковими коло-

ніями виду. Контроль за використан-

ням отрутохімікатів. 

Джерела інформації: 
1. Годлевська, 2009; 2. Башта, Потіш, 

2007.

Текст: А.-Т. Башта

Фото: А.-Т. Башта

деревним і чагарниковим покривом. 

Основними сховищами в літній пері-

од є горища церков і старих будинків, 

рідше печери; у зимовий – печери і 

підвали.

Сучасний стан. Поширений переваж-

но на південно-західному макросхи-

лі Східних Карпат. Виводкові колонії 

переважно знаходили на церквах і 

дзвіницях регіону: у Рахівських горах: 

м.  Рахiв, с.  Богдан, Рахівський р-н; на 

Свидовці: с. Ясіня [3]. 

Охоронний статус: BernC: II; BonnC: 

II; HD: II, IV; ЧКУ: Вразливий ЧКК: VU

Поширення. Південна Європа, та-

кож Азія, на схід – до Гімалаїв. У Єв-

ропі північна межа поширення сягає 

46-48° пн. ш., у Чехії і Словаччині – 

близько 50° пн.  ш.; на південь – до 

Сицилії, Греції і Мальти.

Україна: Крим, Закарпаття та пооди-

нокі спостереження в інших захід-

них областях [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Поширений переваж-

но в скелястих місцях, з негустим 

Нічниця гостровуха 

Myotis oxygnathus                                  
(T  omes, 1857)  

Клас
Ссавці – Mammalia 

Ряд 
Рукокрилі – Сhiroptera

Родина 
Рукокрилі – Vespertilionidae
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Східних Бескидах: на території НПП 

«Сколівські Бескиди» [4], с.  Сушиця 

Старосамбірського р-ну [4] Львів-

ської обл., у с. Поляниця Долинсько-

го р-ну і в районі Чорногори: побли-

зу бази “Заросляк” Ворохтянського 

р-ну в Iвано-Франкiвській обл. Низка 

виводкових колоній відома з буді-

вель: вежа костелу, м. Старий Самбiр.

Фактори загрози. Порушення та де-

градація природного середовища іс-

нування виду. Фактор непокоєння на 

зимівлі та порушення мікроклімату 

печер через відвідування людьми.

Рекомендовані заходи охорони. 
Заборона відвідування заселених 

колоніями підземель (в т.ч. й шляхом 

встановлення вхідних ґрат). 

Джерела інформації: 
1. Годлевська, 2009; 2. Башта, 2009; 

3. Волошин, Башта, 2001; 4. Башта, 

2003б; 5. Башта, Потіш, 2007. 

Текст: А.-Т. Башта

Фото: А.-Т. Башта

Сучасний стан. Загалом нечисленний 

вид регіону. Літніх знахідок виду відо-

мо значно менше, ніж зимових. Осно-

вними зимовищами є: печерні сис-

теми в Угольському масиві, штольні 

біля с. Глибоке. На зимівлі виявлений 

також у печерах хр.  Ключ (Сколівські 

Бескиди) [4]. Найбільшим відомим 

місцем гібернації цього виду є печера 

Дружба в Карпатському біосферно-

му заповіднику (Тячівський р-н), де 

щорічно зимує понад 1000 ос [2, 5]. 

У літній період також виявлений у 

Охоронний статус: BernC: II; BonnC: 

II; HD: II/IV; ЄЧС: К; EUROBATS: І; ЧКУ: 

Вразливий; ЧКК: VU

Поширення. Західна й центральна 

Європа до України і Близького Сходу, 

Північна Африка. 

Україна: Західні області [1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Селиться в населених 

пунктах, у скелястих і низинних міс-

цевостях. У літній період самці за-

ймають переважно дупла дерев, а 

самки формують колонії на горищах 

будинків і церков. 

Нічниця велика 

Myotis  myotis                                                 
(Borkhausen, 1797) 

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Рукокрилі – Сhiroptera

Родина 
Лиликові – Vespertilionidae
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ра (Ужгородський р-н), штольні Ку-

зiй-верхня, мас.  Свидовець, також 

зі Сколівських Бескидів – з печер на 

хр.  Ключ [3]. У літній період вид ви-

явлений біля печери Дружба (Уголь-

ський масив Карпатського БЗ) [2], біля 

с.  Плоске Свалявського р-ну. Відомі 

також літні спостереження зі Сколів-

ських Бескидів: с.  Коростів Сколів-

ського р-ну, ур. Урич, с. Майдан Дро-

гобицького р-ну.

Фактори загрози. Фактори загрози 

для цього виду детально не вияснені. 

Рекомендовані заходи охорони. 

Збереження старих лісів зі старими 

деревами. Максимальне обмеження 

доступу людини до печер з колоніями 

в зимовий період. 

штучні гніздівлі для птахів, рідко – різ-

ного роду будівлі; у зимовий – печери, 

підвали, штольні.  Вилітає на полюван-

ня після сутінків. На полюванні літає 

досить низько, збираючи здобич на-

віть з землі та гілок. 

Сучасний стан. Дуже рідкісний і ма-

лодосліджений вид регіону. Основні 

спостереження походять з території 

Закарпаття в зимовий період - што-

лень біля с.  Глибоке Ужгородського 

р-ну, печер Угольського масиву: ма-

сиву Чурь, штольні Гальярська Ді-

Охоронний статус: IUCN: NT; BernC: 

II; BonnC: II; HD: II, IV; EUROBATS: І; ЧКУ: 

Вразливий; ЧКК: VU

Поширення. Західна й Центральна 

Європа, Мала Азія – до Кавказу та 

Північного Ірану. 

В Україні – переважно Карпатський 

регіон і деякі райони правобереж-

ного лісостепу [1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Типовий лісовий вид. 

Середовище існування обмежене мі-

шаними та листяними лісами. Осно-

вні сховища у літній період – дупла, 

Нічниця довговуха 

Myotis  bechsteinii                                
(Kuhl, 1817)

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Рукокрилі – Сhiroptera

Родина 
Лиликові – Vespertilionidae

Джерела інформації: 
1. Загороднюк, 2009; 2. Покиньчереда 

та ін., 1996; 3. Башта, Потіш, 2007.  

Текст: А.-Т. Башта

Фото: А.-Т. Башта
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і с. Плоске Свалявського р-ну у Ско-

лівських Бескидах – мішаний ліс біля 

с.  Коростiв Сколівського р-ну, міша-

ний ліс, г. Кремінь Сколівського р-ну.

З території Буковини відомі лише 

згадки про спостереження виду в 

с. Вижниця [2].

Фактори загрози. Деградація при-

датного середовища існування вна-

слідок значної кількості факторів, 

включаючи руйнування місць по-

селення, зменшення багатства кор-

мової бази внаслідок використання 

пестицидів.

Рекомендовані заходи охорони. 

Збереження старих лісів і дуплистих 

дерев. 

Полює в усіх ярусах лісу, в кронах і під 

ними, переважно на висоті до 5 м.  

Сучасний стан. На зимівлі виявле-

ний лише в невеликій кількості місць. 

На Закарпатті це – смт. Свалява, штоль-

ні с.  Глибоке, Ужгородський р-н [3], 

печера Дружба, Угольський масив, Тя-

чівський р-н [3]. У львівській частині 

Карпат – у Сколівських Бескидах: пече-

ра на хр. Ключ, Сколiвський р-н [2]. 

У літній період на південно-західно-

му макросхилі виявлений у районі 

Боржавського хребта: смт.  Воловець 

Охоронний статус: BernC: II; BonnC: 

II; HD: IV; ЄЧС: I; ЧКУ: Вразливий; ЧКК: 

VU

Поширення. Європа до 63° пн. ш.; 

на схід – до Уралу, Близького Сходу 

і Туркменії; Північно-Західна Африка. 

Україна: Західні та південно-західні 

області, Крим [1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Лісовий вид. У літній 

період селиться в дуплах дерев, 

штучних гніздівлях для птахів, на го-

рищах; у зимовий період – печерах, 

штольнях і підвалах. 

Нічниця Наттера 

Myotis nattereri                                          
(Kuhl, 1817) 

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Рукокрилі – Сhiroptera

Родина 
Лиликові – Vespertilionidae

Джерела інформації: 
1. Тищенко, 2009; 2. Башта, 2009б; 

3. Татаринов, 1973.

Текст: А.-Т. Башта

Фото: А.-Т. Башта



290

ССАВЦІ

бини виду виявлені у штольні біля 
с.  Глибоке, Ужгородський р-н, тунелі 
в с. Кольчино, підвалах на г. Ловачка, 
Мукачівський р-н, печері Дружба, Гре-
бінь, Угольський масив КБЗ, штольні 
Гальярська Діра, Ужгородський р-н 
[2]. Літні спостереження походять як 
підвальних приміщень, так і горищ 
різного роду будівель: горище замку, 
Ужгород, штольні, с.  Глибоке, Ужго-
родський р-н.

Фактори загрози. Зміни природного 
середовища існування виду: деграда-
ція печерних місць поселення, руйну-
вання інших місць поселення.
Зменшення багатства кормової бази 
внаслідок використання пестицидів.

Рекомендовані заходи охорони. 
Збереження старих лісів і дуплистих 
дерев. Обмеження доступу людини 
до печер з колоніями на зимівлі. Охо-
рона місць розташування виводкових 
колоній.

перевагу карстовим районам, спо-
стерігається також у парках, садах і 
біля водойм. Основними сховищами 
в літній період є дупла дерев, горища, 
підземелля (гроти, печери, штольні), у 
зимовий – печери. Політ нерівний, ма-
неврений, з частими кидками за здо-
биччю. Живиться дрібними літаючими 
комахами. 

Сучасний стан. Рідкісний вид півден-
но-західного макросхилу Українських 
Карпат. Основна кількість знахідок 
походить з зимового періоду. Осо-

Охоронний статус: BernC: II; BonnC: 
II; HD: II,IV; EUROBATS: І; ЧКУ: Зникаю-

чий; ЧКК: VU

Поширення. Ареал охоплює пів-
денну, південно-східну й центральну 
частини Європи, північно-західну й 
центральну Азію, північну Африку. 
Україна: Крим, Закарпаття та пооди-
нокі спостереження на Поділлі та Бу-
ковині [1].

Середовище існування та особли-
вості біології. Поширення триколір-
ної нічниці пов’язане зі скелястими 
та лісистими місцинами. Вона віддає 

Нічниця триколірна 

Myotis emarginatus                               
(Geoff roy, 1806)

 

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Рукокрилі – Сhiroptera

Родина 
Лиликові – Vespertilionidae

Джерела інформації: 
1. Годлевська, 2009; 2. Башта, Потіш, 

2007.

Текст: Л. Потіш 

Фото: А.-Т. Башта
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гірських хребтів під час перельотів 

до місць зимівлі [3]. Однак, його 

спостереження на зимівлі в Україн-

ських Карпатах є цілком імовірними, 

оскільки гібернуючих особин вияви-

ли в печерах сусідніх гірських маси-

вів Словаччини [6] і Польщі [3]. 

Фактори загрози. Зменшення кіль-

кості придатних для поселення при-

родних сховищ, руйнування тро-

фічних біотопів унаслідок деградації 

та забруднення водойм і їх берегів. 

Зменшення багатства кормової бази. 

Руйнування місць поселення (модер-

нізація старих будівель, герметизація 

дахових отворів, вирубування ду-

плистих дерев).

Рекомендовані заходи охорони. Збе-

реження трофічних біотопів. Охорона 

старих лісів з дуплистими деревами, 

що знаходяться поблизу водойм. Роз-

вішування штучних гніздівель. Обме-

ження доступу людини до печер, де 

розташовані зимові скупчення виду.

Полює над водоймами, літає низько 

над водою (переважно до 20 см), лов-

лячи комах у повітрі або збираючи їх з 

поверхні води. 

Сучасний стан. Статус виду в регіоні 

невідомий; ймовірно – дуже рідкіс-

ний вид. До цього часу відзначений 

лише на південно-західному макро-

схилі Українських Карпат: у с.  Сіль 

Великоберезнянського р-ну [2]. До-

лини річок вид активно використовує 

у міграційний період, для подолання 

Охоронний статус: IUCN: NT; BernC: 

II; BonnC: II; HD: II/IV; EUROBATS: І; ЄЧС: 

К; ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: NT

Поширення. Палеарктика від Нідер-

ландів до Центрального Сибіру. 

Україна: Спорадично трапляється 

майже на всій території країни, крім 

степових районів на півдні [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Тісно пов’язана пере-

важно зі стоячими і повільно текучи-

ми водоймами з відкритим водним 

плесом. Узимку особини виду вияв-

лені в печерах і штольнях. 

Нічниця ставкова 

Myotis dasycneme                                 
(Boie, 1825)

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Рукокрилі – Сhiroptera

Родина 
Лиликові – Vespertilionidae

Джерела інформації: 
1. Годлевська, 2009; 2. Башта, 2009; 

3. Башта, Потіш, 2007.

Текст: А.-Т. Башта

Фото: agraria.org
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у печері Дружба, Угольський масив 

КБЗ [1], смт.  Воловець, с.  Козаківка, 

Болехівський р-н, Івано-Франківська 

обл., ст. Дар’їв (біля с. Осмолода), Рож-

нятівський р-н, Івано-Франківська обл. 

[2].

Фактори загрози. Для популяції пів-

нічної нічниці детально не вияснені. 

Вона може зазнавати впливу пору-

шення та деградації природного се-

редовища існування виду, руйнування 

місць поселення, зменшення багатства 

трофічної бази внаслідок використан-

ня пестицидів, турбування тварин у ви-

водкових колоніях і на зимівлі.

Рекомендовані заходи охорони. 

Збереження старих лісів і дуплистих 

дерев. Розвішування штучних гнізді-

вель. Заборона відвідування підзем-

них сховищ зі зимовими скупченнями 

особин цього виду. 

рідше – дерев’яні будинки, розколини 

скель; взимку – печери. На полюван-

ня з’являється в ранніх сутінках. Політ 

швидкий і майстерний. Полює пере-

важно в негустих лісах або над водою, 

ловлячи метеликів, інших дрібних 

комах і павуків. Орієнтується з допо-

могою ультразвукових сигналів з піко-

вою частотою близько 40-45 кГц.

Сучасний стан.  Сучасний стан не з’я-

сований; можливо, рідкісний вид. 

У Карпатах відомо лише чотири до-

стовірних місця спостереження виду: 

Охоронний статус: BernC: II; BonnC: 

II; HD: IV; ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: NT

Поширення. Євразія від Південної 

Шотландії, Англії і східної Франції до 

Кореї та Японії. 

Україна: Західна частина [2]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Евритопний вид; три-

мається в лісових, низинних місци-

нах, часто поблизу водойм, рідше 

– в населених пунктах. Основні місця 

поселення в літній період – щілино-

подібні дупла й тріщини в деревах, 

Нічниця Брандта 

Myotis  brandtii                                          
(Eversmann, 1845)

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Рукокрилі – Сhiroptera

Родина 
Лиликові – Vespertilionidae

Джерела інформації: 

1. Тищенко, 2009; 2. Волошин, Башта, 

2001.

Текст: А.-Т. Башта

Фото: А.-Т. Башта
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тя, Іршавський р-н, с.  Невицьке, 

Ужгородський р-н, с.  Кам’яниця, 

Ужгородський р-н, штольні біля 

с.  Глибоке, Ужгородський р-н. В 

Iвано-Франкiвській обл. виявлений 

у Горганах: с. Делятин, м. Осмолода, 

Рожнятівський р-н; с. Дубина, Сколів-

ський р-н, с. Явора, Турківський р-н, 

горище будинку, с. Коростів, Сколів-

ський р-н, мішаний ліс, ур.  Плішка, 

Сколівський р-н, с.  Підгородці, Ско-

лівський р-н, буковий ліс [4].

Фактори загрози. Порушення та де-

градація природного середовища 

існування, руйнування місць посе-

лення.

Рекомендовані заходи охорони. Збе-

реження старих лісів і дуплистих де-

рев. Обмеження доступу людини до 

печер з колоніями на зимівлі. 

Живиться комарами, жуками, міллю та 

іншими комахами.

Сучасний стан. З південно-західного 

макросхилу відомі знахідки з терито-

рії Рахівських гір: с. Богдан Рахiвського 

р-ну, Полонинського хребта: Широ-

колужанського масиву Карпатського 

БЗ, с.  Лумшори, Перечинський р-н, 

с. Гукливий, Воловецький р-н, с. Люта, 

Велико-Березнянський р-н, р.  Мала 

Уголька, Угольський масив КБЗ, Тя-

чівський р-н; Вулканічного хребта: 

с.  Вишково, Хустський р-н, с.  Загат-

Охоронний статус: BernC: II; BonnC: 

II; HD: IV; ЧКУ: Вразливий; ЧКК: VU

Поширення. Палеарктика: від Ірлан-

дії, півночі Апеннінського п-ова і Ма-

рокко – до Кореї, Японії і Південного 

Китаю. 

Україна: Ймовірно, вся територія [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Евритопний вид. У літ-

ній період заселяє горища, дупла, 

штучні гніздівлі для птахів; у зимо-

вий – різного роду підземелля [2, 3]. 

Нічниця вусата 

Myotis  mystacinus s. l.                        
(Kuhl, 1817)  

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Рукокрилі – Сhiroptera

Родина 
Лиликові – Vespertilionidae

Джерела інформації: 
1. Загороднюк, 2009; 2. Волошин, Ба-
шта, 2001; 3. Башта, 2002б; 4. Bashta, 

2004. 

Текст: А.-Т. Башта

Фото: А.-Т. Башта
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му (80-100 років) дубовому лісі в 

ур.Чизай, Берегівського р-ну, побли-

зу вильоту на дворічну вирубку. 

Фактори загрози. Популяція вусатої 

нічниці може зазнавати негативного 

впливу внаслідок порушення та де-

градації природного середовища іс-

нування, руйнування місць поселен-

ня (вирубування дуплистих дерев), 

турбування у виводкових і зимових 

сховищах.

Рекомендовані заходи охорони. 

Збереження старих лісів і дуплястих 

дерев. Обмеження доступу людини 

до печер з колоніями на зимівлі. Роз-

вішування штучних гніздівель.

Джерела інформації: 

1. Helversten  O. von et al., 2001; 

2. Bashta et al., 2010а; 3. Bashta et al., 

2010б.

Текст: А.-Т. Башта

Фото:  M. Anděra

є старі широколистяні ліси і водойми 

(Bashta et al., 2010а). Цей в  ид належить 

до лісових видів кажанів. Тобто при-

річкові заплавні біотопи належать до 

важливих трофічних біотопів виду. Ха-

рактерною ознакою виду є викорис-

тання ультразвуків найвищої серед 

нічниць пікової частоти – 54 кГц. 

Сучасний стан. Перша і, поки-що, 

єдина знахідка особин цього виду 

походить з Закарпатської рівнини, 

де 19.07.2009 р. 2 особини (самка і 

самець) зловлені на просіці в старо-

Охоронний статус: БоннС: ІІ; ЧКК: NT 

Поширення. Інформації поширення 

і чисельність нічниці крихітної дуже 

мало. Ймовірно – уся територія Єв-

ропи.

Україна: Закараття. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Нічниця крихітна – но-

вий вид, вперше описаний у 2001 р. 

Найменший вид нічниць на території 

Європи. Інформації про її середови-

ще існування та особливості біології 

ще досить мало. Основним серед-

овищем існування крихітної нічниці 

Нічниця крихітна

Myotis alcathoe                           
(Helversen et Heller, 2001) 

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Рукокрилі – Сhiroptera

Родина 
Лиликові – Vespertilionidae
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основному на території південно-за-

хідного макросхилу Карпат, у різно-

го роду підземних сховищах: печера 

Каньйон масиву Черлений Камінь, 

Тячівський р-н, штольня біля с.  Гли-

боке, Ужгородський р-н, печери 

Дружба, Експедиційна, печерна сис-

тема скелі Вів, Гребінь, Угольський 

масив КБЗ, с. Мала Уголька, штольня 

Кузiй, Кузiйський масив Свидовець-

кого хр. [2].

Фактори загрози. Деградація зимо-

вих сховищ, зміни природного се-

редовища існування виду, збіднення 

трофічної бази внаслідок викорис-

тання пестицидів становлять осно-

вні фактори загрози для цього виду.

Рекомендовані заходи охорони. 

Збереження старих лісів і дуплистих 

дерев. Розвішування штучних гнізді-

вель.

Долини гірських річок служать ка-

налами, якими особини цієї нічниці 

можуть підніматися високо в гори і 

долають їх під час міграцій. Типовий 

дуплогніздний вид. Полює переважно 

над водоймами (до 20 см над поверх-

нею) на дрібних комах: комарів, вес-

нянок, метеликів, яких іноді збирає з 

поверхні води.

Сучасний стан. У виводковий або мі-

граційний періоди року виявлений 

переважно на берегах водойм. На 

зимівлі водяна нічниця виявлена в 

Охоронний статус: BernC: II; BonnC: 

II; HD: IV; ЧКУ: Вразливий; ЧКК: NT

Поширення. Ареал охоплює терито-

рію від західної Європи до Східного 

Сибіру, Камчатки, Кореї та східного 

Китаю. Виявлена також у південному 

Китаї (включаючи Тибет) і північно-

східній Індії. 

Україна: Трапляється в усіх регіонах 

[1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Водяна нічниця тісно 

пов’язана з різноманітними водо-

ймами, але також може спостері-

гатися в листяних і мішаних лісах. 

Нічниця водяна 

Myotis daubentonii                           
(Kuhl, 1817) 

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Рукокрилі – Сhiroptera

Родина 
Лиликові – Vespertilionidae

Джерела інформації: 
1. Годлевська, 2009; 2. Башта, Потіш, 

2007.

Текст: А.-Т. Башта

Фото: А.-Т. Башта
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шість літніх спостережень пов’язана з 

населеними пунктами та їхніми околи-

цями. Особини цього виду виявлені у 

різних частинах Вулканічних Карпат [2]. 

На зимівлі виявлений також у Вулканіч-

них Карпатах [3].

Фактори загрози. Популяція вуханів 

може зазнавати впливу багатьох не-

гативних факторів, включаючи втрату 

сховищ унаслідок руйнування місць 

поселення і зменшення багатства кор-

мової бази внаслідок використання 

пестицидів, вирубування дуплистих де-

рев, турбування у сховищах.

Рекомендовані заходи охорони. Збе-

реження старих листяних і мішаних 

лісів. Охорона місць розташування ви-

водкових і зимових колоній.

хвойних, а також у парках і садах. Маю-

чи великі вуха, широкі крила і відносно 

повільний, але дуже маневрений по-

літ, він пристосований до полювання 

серед густої рослинності. Вухань ви-

літає лише після сутінків. Полює пере-

важно біля дерев (у т. ч. поодиноких) і 

чагарників на комах: метеликів, жуків і 

двокрилих, а також збирає павуків, щи-

павок та інших безхребетних з листя і 

кори дерев. 

Сучасний стан. Нечисленний, широко 

розповсюджений вид. Переважна біль-

Охоронний статус: BernC: II, BonnC: II, 

HD: IV; ЄЧС: І; ЧКУ: Вразливий; ЧКК: VU

Поширення. Ареал охоплює Пале-

арктику, від Британських о-вів через 

усю Європу, до 63-64° пн. ш. на півночі. 

В Азії ареал диз’юнктивний. Відомі по-

пуляції в Монголії, південно-східному 

Сибіру, північно-західному Китаї, Япо-

нії. 

Україна: Поширений на всій терито-

рії, але переважно – в лісовій і лісосте-

повій зоні [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Звичайний вухань ви-

явлений у лісах, як листяних, так і 

Вухань звичайний 

Plecotus  auritus                                         
(Linnaeus, 1758) 

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Рукокрилі – Сhiroptera

Родина 
Лиликові – Vespertilionidae

Джерела інформації: 

1. Загороднюк, 2009; 2. Потіш, 2007.

Текст: А.-Т. Башта

Фото: А.-Т. Башта
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род, с. Солотвино), а також у печері 

Дружба і штольнях біля с.  Глибоке 

на Закарпатті. Спостерігається тен-

денція до збільшення чисельності на 

зимівлі [2].

Фактори загрози. Порушення та де-

градація кормодобувних біотопів, 

руйнування місць поселення (модер-

нізація старих будівель, герметизація 

дахових отворів, руйнування або за-

криття доступу до підвальних примі-

щень), вирубування дуплистих дерев 

і турбування у зимових сховищах, 

зменшення багатства кормової бази 

внаслідок використання пестицидів.

Рекомендовані заходи охорони. 

Охорона Збереження старих лісів і 

дуплистих дерев. Обмеження досту-

пу людини до печер з колоніями на 

зимівлі. Розвішування штучних гніз-

дівель.

тими сільськогосподарськими регіона-

ми, заселяючи переважно долини до 

висоти 400 м. Літає майстерно, полю-

ючи на літаючих комах, таких як мете-

лики, дрібні жуки, двокрилі.  

Сучасний стан. Поширений пере-

важно в рівнинних районах, тому на 

території Карпат – рідкісний вид. У 

гірському регіоні відомі лише нечис-

ленні знахідки, переважно з півден-

но-західного макросхилу. На зимівлі 

виявлений здебільшого в підземеллях 

населених пунктів регіону (м.  Ужго-

Охоронний статус: BernC: II; BonnC: 

II; HD: IV; ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: VU

Поширення. Від Апеннінського п-ова 

та Північної Африки – до півдня Бри-

танії. Виявлений майже всюди в Єв-

ропи, окрім значної частини Сканди-

навії. В Азії – до Монголії, Західного 

Китаю і Гімалаїв. 

Україна: Західні та південні області, 

гірський Крим [1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Пов’язаний з населе-

ними пунктами, низинами і відкри-

Вухань австрійський 

Plecotus austriacus                                    
(Fischer, 1829) 

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Рукокрилі – Сhiroptera

Родина 
Лиликові – Vespertilionidae

Джерела інформації: 

1. Загороднюк, 2009; 2. Башта, Потіш, 

2007.

Текст: А.-Т. Башта

Фото: А.-Т. Башта
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Сучасний стан опуляцій. Нечислен-

ний і малодосліджений вид регіону, 

виявлений переважно в зимовий пе-

ріод. Його сучасний статус потребує 

уточнення [2]. Найбільша кількість 

знахідок походить з південно-західно-

го макросхилу.

Фактори загрози. Порушення та де-

градація природного середовища іс-

нування виду. Вирубування дуплистих 

дерев і турбування в зимових і літніх 

сховищах. Зменшення багатства кор-

мової бази внаслідок використання 

пестицидів. 

Рекомендовані заходи охорони. Збе-

реження місць поселення та локаліза-

ції виводкових і зимових колоній. 

гористих місцевостях, на напіввідкри-

тих (лучно-чагарникових) ділянках. 

Характеризується порівняно значною 

холодотолерантністю: гібернує в до-

сить холодних місцях, часто біля вхід-

ного отвору. Полює переважно серед 

рослинності або, рідко, над водою. Ло-

вить дрібних комах, таких як двокрилі, 

жуки та метелики, але може збирати 

павуків і комах з поверхні рослин. 

Літає порівняно швидко, використо-

вуючи лісові ділянки як коридори між 

кормодобувними біотопами. 

Охоронний статус: IUCN: NT; BernC: II; 

BonnC: II; HD: II/IV; ЄЧС: К; EUROBATS: 

І; ЧКУ: Зникаючий; ЧКК: NT

Поширення. Європа від північної 

частини Апеннінського п-ова і від 

південної Скандинавії і Латвії до Кав-

казу.

Україна: Лісова і лісостепова сму-

ги правобережної частини, гори і 

передгір’я Криму і Карпат [1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Евритопний вид, най-

частіше спостерігається в лісистих і 

Широковух 
європейський 

Barbastella barbastellus                      
(Schreber, 1774) 

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Рукокрилі – Сhiroptera

Родина 
Лиликові – Vespertilionidae

Джерела інформації: 
1. Годлевська, 2009; 2. Башта, Потіш, 

2007.

Текст: Л. Потіш 

Фото: А.-Т. Башта



299

ССАВЦІ

років [1-3]. Зимівля особин цієї ніч-

ниці також виявлена в дуплах дерев. 

Загалом на південно-західному ма-

кросхилі виявлений в багатьох його 

частинах. Зокрема, в різних ділянках 

Вулканічного хребта. У Східних Бес-

кидах численні спостереження по-

ходять з Верхньодністровської час-

тини: м.  Старий Самбір, с.  Розлуч, 

Турківський р-н і Сколівської части-

ни.

Фактори загрози. Руйнування місць 

поселення у будівлях (модернізація 

старих будівель, герметизація дахо-

вих отворів). Непокоєння тварин у 

колоніях.

Рекомендовані заходи охорони. 
Збереження старих листяних і мі-

шаних лісів з дуплистими деревами. 

Розвішування штучних гніздівель. 

Охорона колоній у будинках.

них пунктах. Основними сховищами 

в літній період є дупла дерев, горища 

будинків; у зимовий – щілини в будин-

ках. Колонії формує досить великі – до 

тисячі особин.

Сучасний стан. Нечисленний вид ре-

гіону Східних Карпат [1]. Один з най-

частіше виявлюваних у літній та 

осінній періоди.  У будівлях Ужгород-

ського національного університету 

розташовані численні зимовища до-

зірної вечірниці. Як місце гібернації 

кажанів, вони відомі вже понад 50 

Охоронний статус: BernC: II; BonnC: 

II; HD: IV; ЧКУ: Вразливий; ЧКК: NT

Поширення. Ареал охоплює більшу 

частину Європи та Азії до південно-

західного Сибіру, Китаю, північного 

В’єтнаму. Виявлена в Африці. 

Україна: Поширена на всій території; 

у степових районах спостерігається 

під час сезонних перельотів  [1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Поселення дозірної 

вечірниці часто пов’язане з дерева-

ми, насамперед, з лісами, але вона 

також регулярно селиться в населе-

Вечірниця руда 

Nyctalus noctula                                     
(Schreber, 1774) 

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Рукокрилі – Сhiroptera

Родина 
Лиликові – Vespertilionidae

Джерела інформації: 

1. Башта, 2009б; 2. Башта, Потіш, 2007.

Текст: А.-Т. Башта

Фото: А.-Т. Башта
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Сучасний стан. Рідкісний вид, трапля-

ється спорадично. У Карпатах, ймо-

вірно, популяції фрагментовані та пе-

реважно приурочені до широколистя-

них лісів передгірської частини. Осно-

вні місця спостережень зосереджені 

в Угольському масиві Карпатського 

БЗ [1, 3], а також біля с. Драгове, Хуст-

ський р-н Закарпатської обл. [2, 3].

Фактори загрози. Порушення та де-

градація природного середовища іс-

нування виду: вирубування дуплястих 

дерев і зменшення площ старих світ-

лих лісів. Зменшення багатства кор-

мової бази внаслідок використання 

пестицидів.

Зменшення багатства кормової бази 

внаслідок використання пестицидів.

Рекомендовані заходи охорони. Збе-

реження старих листяних і мішаних 

лісів з дуплистими деревами. Розвішу-

вання штучних гніздівель.

колонії розташовує в дуплах дерев, 

іноді в будівлях і штучних гніздівлях. 

Місця зимівлі розташовані поза меж-

ами України. 

Лісові масиви, особливо їх розріджені 

ділянки зі старими дуплистими дере-

вами, є оптимальними і надзвичайно 

важливими місцями існування по-

пуляцій цього виду. Кормові біотопи 

розташовані часто у світлих лісах, пар-

ках, садах, над великими водоймами. 

Орієнтується з допомогою ультраз-

вукових сигналів з піковою частотою 

близько 22-28 кГц.

Охоронний статус: BernC: II; BonnC: 

II; HD: IV; ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: NT

Поширення. Від західної Європи до 

Південно-Західної Азії, на схід до 

79° сх. д.  

Україна: На всій території, але в сте-

пових районах трапляється рідко, 

під час сезонних перельотів [1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Лісовий вид; селить-

ся на розріджених ділянках лісів зі 

старими дуплистими деревами. Літні 

Вечірниця мала 

Nyctalus leisleri                                      
(Kuhl, 1817)

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Рукокрилі – Сhiroptera

Родина 
Лиликові – Vespertilionidae

Джерела інформації: 
1. Тищенко, 2009; 2. Волошин, Башта, 

2001; 3. Башта, Потіш, 2007.

Текст: А.-Т. Башта

Фото: А.-Т. Башта
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шовані в будівлях Ужгородського 

національного університету, церк-

вах та інших будинках м. Ужгород. 

У Чорногорі вид виявлений у м.Во-

рохта [2]. У Східних Бескидах (Львів-

ська обл.) знайдений у с.  Ясенки, 

Турківського р-ну, с.  Коростів, Ско-

лівський р-н.

Фактори загрози. Зменшення площ 

та омолодження лісів (вирубуван-

ня дуплистих дерев). Непокоєння в 

сховищах; використання токсичних 

речовин для консервації деревини в 

будинках.

Рекомендовані заходи охорони. 

Збереження старих листяних і мі-

шаних лісів з дуплистими деревами. 

Охорона місця (дерев і будівель) з 

виводковими колоніями.

ми сховищами в літній період є дупла 

дерев, горища, щілини в будинках і під 

корою, у зимовий – щілини будинків, 

дуже рідко – печери. Живиться різ-

ними комахами, включаючи дрібних 

нічних метеликів, комарів і т. п. 

Сучасний стан. Рідкісний вид у горах, 

нечисленний – на передгір’ї. На тери-

торії Закарпаття численний у період 

міграцій, а також на зимівлі. Випад-

ки зимівлі малого нетопира в Україні 

виявлені лише в Закарпатській об-

ласті. Масові зимовища виду розта-

Охоронний статус: BernC: III; BonnC: 

II; HD: IV; ЧКУ: Вразливий; ЧКК: VU

Поширення. Ареал охоплює Пале-

арктику, зокрема, більшу частину 

Європи (від півдня континенту до 

63-64° пн. ш.), деякі райони півден-

но-західної Азії та північної Африки. 

Україна: Відзначений на всій терито-

рії; в степових районах – переважно 

під час сезонних перельотів [1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Малий нетопир спо-

стерігається в лісистих місцевостях 

і поблизу людських осель. Основни-

Нетопир звичайний 

Pipistrellus pipistrellus                           
(Schreber, 1774) 

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Рукокрилі – Сhiroptera

Родина 
Лиликові – Vespertilionidae

Джерела інформації: 

1. Башта, 2009б; 2. Башта, Потіш, 2007.

Текст: А.-Т. Башта

Фото: А.-Т. Башта
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ами України. Однак, відомі поодинокі 
випадки зимування особин виду на 
території Карпат: у будинку Ужгород-
ського національного університету, 
де місцями гібернації слугували щіли-
ни і порожнини в стінах будинків [2]. У 
«теплий» період року цього нетопира 
спостерігали в Чорногорі, на спортив-
ній базі “Заросляк” біля смт. Ворохта, в 
регіоні Полонинського хребта. У Схід-
них Бескидах: ур. Плішка, Сколівський 
р-н; с.  Підгородці, Сколівський р-н; 
м. Сколе; ур. Марманшталь, с. Майдан, 
Дрогобицький р-н. 

Фактори загрози. Популяція лісового 
нетопира може зазнавати впливу зна-
чної кількості негативних факторів: 
зміни середовища існування, що зу-
мовлюють деградацію природних біо-
топів, зменшення чисельності здобичі 
(комах) спричинені фрагментацією 
кормових біотопів.

Рекомендовані заходи охорони. Збе-
реження старих листяних і мішаних 
лісів з дуплистими деревами. Екови-
ховна діяльність.

– порожнини в будинках. Виводкові 
колонії виду часто розташовані в ду-
плистих деревах або під дахами буді-
вель, розташованих поблизу водойм. 
Полює в ранніх сутінках, ловить літа-
ючих комах. Політ надзвичайно ма-
неврений. Орієнтується з допомогою 
ультразвукових сигналів з піковою 
частотою близько 37-41 кГц.

Сучасний стан. Переважно нечислен-
ний вид Українських Карпат у “теплий” 
період року. Основні місця зимівлі лі-
сового нетопира розташовані за меж-

Охоронний статус: BernC: II; BonnC: 

II; HD: Додаток IV; ЧКК: NT

Поширення. Ареал обмежений Єв-
ропою, Малою Азією та Закавказзям. 
Україна: Поширений на всій терито-
рії; в степових районах трапляється 
під час сезонних перельотів [1]. 

Середовище існування та особли-
вості біології. Типовий лісовий вид. 
Спостерігається переважно в перед-
гірній частині Українських Карпат. 
Основними сховищами в літній пері-
од є дупла дерев, штучні гніздівлі для 
птахів, горища будинків; у зимовий 

Нетопир лісовий 

Pipistrellus nathusii                                 
(Keyserling et Blasius, 1839) 

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Рукокрилі – Сhiroptera

Родина 
Лиликові – Vespertilionidae

Джерела інформації: 
1. Абеленцев, 1956; 2. Башта, Потіш, 

2007

Текст: А.-Т. Башта

Фото: J. van der Kooij
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Фактори загрози. Ймовірно, як і в 

попереднього виду, порушення та 

деградація природного середовища 

існування виду. Зменшення площ та 

омолодження лісів (вирубування ду-

плистих дерев). Застосування отру-

тохімікатів у лісовому господарстві. 

Зменшення багатства кормової бази 

внаслідок використання пестицидів, 

зміни в господарюванні.Нетопирі та-

кож чутливі до непокоєння і токсич-

них речовин, що використовуються 

для захисту деревини в будинках.

Рекомендовані заходи охорони. 

Збереження старих лісів і дуплястих 

дерев. Обмеження доступу людини 

до печер з колоніями на зимівлі. Роз-

вішування штучних гніздівель.

Джерела інформації: 

1. Башта, 2009б; 2. Башта, Потіш, 2007; 

3. Башта, неопубл. дані.

Текст: А.-Т. Башта

Фото: G. Baker

Кормиться на краях лісу і його розрі-

джених ділянках, окраїнах населених 

пунктів, у садах, над водоймами. Ло-

вить комах у відкритих місцях серед 

рослинності; живиться дрібними ме-

теликами, мошками тощо. Для орієн-

тування та полювання використовує 

ультразвуковий сигнал з піковою час-

тотою близько 55 кГц.

Сучасний стан. Сучасний стан не 

з’ясований. Сьогодні виявлений у пе-

редгірних ділянках Закарпатської та 

Івано-Франківської областей [2, 3].

Охоронний статус: БернC: II; БоннC: 

II; HD: IV; ЧКК: NT

Поширення. Ареал охоплює, ймо-

вірно, значну частину Європи. 

Україна: Відзначений у лісистій час-

тині країни [1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Значною мірою по-

в’язаний з різного роду перезволо-

женими біотопами: берегами річок, 

вологими і болотистими територія-

ми. Основними сховищами в літній 

період є дупла дерев, щілини в будин-

ках і порожнини під корою стовбурів.

Нетопир-карлик

Pipistrellus pygmaeus                   
(Leach, 1825)

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Рукокрилі – Сhiroptera

Родина 
Лиликові – Vespertilionidae
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сельності осінніх мігрантів, а також 

помітні тенденції до синантропізації 

виду. Спостереження особин виду 

походять з Закарпатської та Iвано-

Франкiвської областей Під час мігра-

цій особин виду ми неодноразово 

спостерігали в багатьох містах Схід-

них Карпат [5, 6]. Місця зимівлі виду 

відомі на території Закарпаття. Твари-

ни зимували в порожнинах будівель, 

групами по 5-10 ос. [3]. 

Фактори загрози. Руйнування місць 

поселення (модернізація старих буді-

вель, герметизація дахових отворів, 

руйнування або закриття доступу до 

підвальних приміщень). Деградація 

трофічних біотопів, забруднення до-

вкілля.

Рекомендовані заходи охорони. Збе-

реження місць поселення та локаліза-

ції виводкових і зимових колоній.

дерев, дерев’яні будинки, у зимовий – 

печери, підвали, будинки.

На полювання вилітає пізно, літає 

відносно високо. Живиться жуками, 

метеликами, комарами та іншими ко-

махами. Соціальні звуки цього лили-

ка чутні для вуха людини (близько 16 

кГц); їх особливо часто можна почути 

під час періоду осінніх міграцій.

Сучасний стан. Рідкісний вид терито-

рії Карпат у літній період і звичайний 

– на міграції. В останнє десятиліття 

відзначене істотне збільшення чи-

Охоронний статус: BernC: II; BonnC: 

II; HD: IV; ЧКК: NT

Поширення. Палеарктика. На північ 

– до північної Росії, на схід – до Мань-

чжурії та Уссурійського краю, на пів-

день – до північних районів Ірану, 

Афганістану і Пакистану. 

Україна: Спорадично на всій терито-

рії. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Трапляється в лісових 

районах, спостерігається також у на-

селених пунктах [1-5]. Основними 

сховищами в літній період є дупла 

Лилик двоколірний 

Vespertilio  murinus                                
(Linnaeus, 1758)

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Рукокрилі – Сhiroptera

Родина 
Лиликові – Vespertilionidae

Джерела інформації: 

1. Абелєнцев, 1956; 2. Татаринов, 

1973; 3. Покиньчереда, 1999; 4. Во-

лошин, Башта, 2001; 5. Башта та ін., 

2007; 6. Башта, Потіш, 2007.

Текст: А.-Т. Башта

Фото: С. Гладкевич
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З території інших областей відомі 
лише літні спостереження: зокрема, 
з Горган (Iвано-Франкiвська обл.): 
Східних Бескидів (Львiвська обл.).
Зимові знахідки походять в основно-
му з печер і штолень Вулканічного 
хребта на Закарпатті; Полонинського 
хребта [5]. 

Фактори загрози. Основною за-
грозою для популяцій цього виду є 
комплекс антропогенних факторів, 
що включає, насамперед, руйнуван-
ня місць поселення (модернізація 
старих будівель, герметизація горищ 
і закриття дахових отворів). У будин-
ках може зазнавати впливу викорис-
тання отрутохімікатів для консерва-
ції деревини та дезінсекції.

Рекомендовані заходи охорони. 
Виховання толерантного та прияз-
ного ставлення населення до кажа-
нів. Виховання екологічного світо-
гляду. Збереження та охорона місць 
розташування виводкових колоній 
виду. 

З’являється в пізніх сутінках і полює 

переважно на великих жуків (хрущів 

і гнойовиків), а також на нічних мете-

ликів, яких здобуває на окраїнах лісів, 

у парках і над луками. 

Сучасний стан.  Рідкісний у горах [2-4], 

нечисленний на передгір’ї; виявлений 

лише в населених пунктах. У літній пе-

ріод у у значній кількості місць зна-

йдений на південно-західних макро-

схилах, на Полонинському хребті, на 

Вулканічному хребті.

Охоронний статус: BernC: II; BonnC: 
II; HD: Додаток IV; ЧКУ: Вразливий; 
ЧКК: VU

Поширення. Ареал охоплює майже 
всю Європу, Північну Африку, Близь-
кий Схід, центральну Азію, на схід – 
до Китаю.
Україна: Поширений на всій території 
[1]. 

Середовище існування та особли-
вості біології. Спостерігається пере-
важно в містах і селах, парках, садках, 
на луках, а також поблизу них. Осно-
вними місцями поселення в літній 
період є горища будинків, у зимовий 
– погреби, горища і, рідше, печери.

Кажан пізній 

Eptesicus  serotinus                          
(Schreber, 1774)

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Рукокрилі – Сhiroptera

Родина 
Лиликові – Vespertilionidae

Джерела інформації: 
1. А.-Т. башта, 2009; 2. Довганич, 1988; 
3. Покиньчереда, Покиньчереда, 1998;  

4. Bashta 2002; 5. Башта, Потіш, 2007.

Текст: А.-Т. Башта

Фото: А.-Т. Башта
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тах. На зимівлі у Східних Карпатах цей 

кажан виявлений лише в одному місці: 

в штольні біля с. Ділове Рахівського р-ну 

[3]. Однак, враховуючи спостереження 

гібернуючих північних кажанів у Татрах 

[3], можна припускати значно більшу 

кількість зимівель у наших горах [4]. 

Фактори загрози. Порушення та де-

градація природного середовища 

існування виду. Зменшення площ та 

омолодження лісів (вирубування ду-

плистих дерев). Зменшення багатства 

кормової бази внаслідок використан-

ня пестицидів.

Рекомендовані заходи охорони. Збе-

реження старих листяних і мішаних 

лісів. 

Живиться літаючими комахами, пере-

важно двокрилими, нічними метели-

ками та ін.

Сучасний стан. Рідкісний вид регіо-

ну Карпат. Виявлений лише у гірській 

частині Карпатського регіону [2]. На 

території Закарпаття знайдений у різ-

них ділянках Полонинського хреб-

та. На території Iвано-Франкiвської 

обл. вид виявлений у Чорногорі. У 

Львiвській обл. цього кажана спо-

стерігали у Східних Бескидах, у Чер-

нiвецькій обл. – у буковинських Карпа-

Охоронний статус: BernC: II; BonnC: 

ІІ; HD: IV;  ЧКУ: Рідкісний; II; ЧКК: LC

Поширення. Палеарктика, від Пів-

нічної та Центральної Європи до 

Японії. 

Україна: Західні і північні регіони [1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Переважно гірсько-

лісовий вид. Зимує в сухих і досить 

холодних місцях, при температурі до 

+40 С. На полювання вилітає рано, 

відразу після заходу сонця. Політ 

швидкий і майстерний. Полює між 

деревами, а також над їх вершинами. 

Кажан північний 

Eptesicus nilssonii                                
(Keyserling et Blasius, 1839)

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Рукокрилі – Сhiroptera

Родина 
Лиликові – Vespertilionidae

Джерела інформації: 

1. Загороднюк, 2009; 2. Татаринов, 

1973; 3. Крочко, 1992; 4. Башта, По-

тіш, 2007.

Текст: А.-Т. Башта

Фото: L. Gjerde
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поблизу с. Невицьке Ужгородського 

р-ну виявлена боброва «хатка», збу-

дована особинами, які, очевидно, по-

ходять з території Угорщини.  Восени 

2007 р. заселена боброва «хатка» 

знайдена поблизу с.  Вишкове Хуст-

ського р-ну (на р. Тиса) [1].  У Східних 

Бескидах основна частина популяції 

бобра зосереджена вздовж україн-

сько-польського кордону, в районі 

витоків р.  Сян. Сюди бобри прони-

кли з нижньої течії цієї річки. 

Фактори загрози. Щільність популя-

ції бобра в гірських умовах істотно 

обмежена кількістю придатних для 

поселення біотопів і величиною кор-

мових запасів. 

Рекомендовані заходи охорони. 

Дослідження особливостей екології 

виду в гірських умовах, з подальшим 

моніторингом стану популяції.

ноїдна тварина. Живиться гілками, ко-

рою та листям дерев і кущів, споживає 

коріння та пагони водних рослин.

Сучасний стан. На території Східних 

Карпат виявлений у нижчих частинах 

гір у Закарпатській і Львівській облас-

тях.  На території Закарпаття перше 

поселення бобра з’явилося в 2003 рр. 

на р. Лубня у Велико-Березнянському 

р-ні. Однак, до 2005 р. воно зникло. Ці 

тварини, ймовірно, проникли на те-

риторію області з Польщі (Башта, По-

тіш, 2007). У лютому 2005 р. на каналі 

Охоронний статус: IUCN: NT; BernC: 

ІII; HD: II, IV, V; ЧКК: LC

Поширення. Від атлантичного узбе-

режжя в Європі до Прибайкалля та 

Монголії в Азії. Акліматизований у 

Примор’ї та на Камчатці.

Україна: Північна та західна частини 

країни. В останні роки чисельність і 

регіон поширення помітно збільши-

лися.

Середовище існування та особли-

вості біології. Місцями поселення 

бобра є різного роду водойми з 

берегами, зарослими деревною і 

чагарниковою рослинністю.  Росли-

Бобер європейський 

Castor  fi ber                                                             
Linnaeus, 1758

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Гризуни – Rodentia

Родина 

Боброві – Castrodidae

Джерела інформації: 

1. Башта, Потіш, 2007.

Текст: А.-Т. Башта, Л. Потіш

Фото: B. Meelker
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лише одна знахідка: молода особи-

на садового вовчка зловлена влітку 

1957 р. у Рахівському р-ні Закарпат-

ської обл. [3]. Зразок зберігається в 

колекції Зоологічного музею Львів-

ського національного університету 

ім. І.Франка.  

Фактори загрози. Не з’ясовані. Ймо-

вірно, як у попереднього виду.

Рекомендовані заходи охорони. 

Збереження старих мішаних і лис-

тяних лісостанів, дуплистих дерев. 

Створення заказників у місцях посе-

лення виду з площею не менше 20 га 

старого лісу, обмеження в таких міс-

цях лісогосподарських заходів.

Охоронний статус: IUCN: NT; BernC: 

ІII; ЧКУ: Зникаючий; ЧКК: DD

Поширення. Ендемік території Єв-

ропи. Ареал охоплює зону широко-

листяних і мішаних лісів від захід-

ного узбережжя до Уралу. У східній 

частині Європи – дуже рідкісний вид.

Україна: Поширення не вияснене; 

виявлений у західній і центральній 

частинах країни.

Середовище існування та особли-

вості біології.  Садовий вовчок се-

литься в листяних або мішаних лісах 

(рідко – хвойних), серед чагарників, у 

садах і парках. Гнізда влаштовує в ду-

плах або між корінням дерев, серед 

каміння.  Веде нічний спосіб життя. 

Живиться плодами і насінням дерев: 

горіхами, жолудями, а також молюс-

ками, комахами, яйцями, дрібними 

гризунами. 

Сучасний стан. У центральній і захід-

ній Європі протягом останніх десяти-

літь чисельність цього виду істотно 

зменшилася [2]. На території Карпат 

– дуже рідкісний вид [4]. Тут відома 

Джерела інформації: 

1. Загороднюк, 2009; 2. Mitchell-Jones 

et al., 1999; 3. Дикий, Загороднюк, 

2005; 4. Башта, Потіш, 2007.

Текст: А.-Т. Башта, Л. Потіш

Фото: A. Losada

Соня садова

Eliomys quercinus                                           
(Linnaeus, 1766)

 

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Гризуни – Rodenta

Родина 

Вовчкові  – Gliridae
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цульщина”: рідкісний, широко роз-

повсюджений [4]. У Карпатському БЗ 

– рідкісний вид, виявлений у Чорно-

гірській ділянці. На території Сколів-

ських Бескидів – нечисленний вид, 

виявлений неодноразово в різних 

ділянках масиву. 

Фактори загрози. Втрата оселищ 

і зменшення площ старих дерево-

станів, фрагментація лісостанів і не-

сприятливі для цих тварин лісогос-

подарські заходи.

Рекомендовані заходи охорони. 

Збереження старих мішаних і лис-

тяних лісостанів, старих парків, ду-

плистих дерев. 

Виявлений на висотах в межах 900-

1700 м над р. м. [2, 3]. Гніздо робить у 

густому підліску або на нижніх гілках 

дерев. У сплячку залягає наприкінці 

вересня [1]. Веде нічний спосіб життя. 

Влітку віддає перевагу корму тварин-

ного походження.

Сучасний стан. У минулому численні 

скупчення лісового вовчка виявлені 

на будівлях у масиві Чорногора [1]. 

Сьогодні – нечисленний вид Карпат 

[2-4]. У ПЗ “Горгани” – рідкісний вид, 

відмічений у лісовому поясі у НПП “Гу-

Охоронний статус: BernC: IIІ; HD: IV; 

ЧКК: VU

Поширення. Центральна й Півден-

но-Східна Європа, Середня Азія. Іс-

нують також ізольовані популяції в 

Ірані, Афганістані, на Близькому Схо-

ді, в Туркменії й Тянь-Шані. 

Україна: Лісова, лісостепова зони, 

північні райони степу. 

Середовище існування та особли-

вості біології.  Селиться в значній 

кількості біотопів: чагарникових за-

ростях, густих листяних, хвойних або 

мішаних лісах з великою кількістю 

підросту, криволіссі й купах каміння. 

Вовчок лісовий 

Dryomys nitedula                                   
(Pallas, 1778)

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Гризуни – Rodenta

Родина 

Соневі – Gliridae

Джерела інформації: 
1. Sagan, 1935; 2. Татаринов, 1973; 3. 

Довганич, 1988; 4. Горбань та ін., 2008.

Текст: Л. Потіш, А.-Т. Башта

Фото: M. Anděra
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Карпатського НПП – дуже рідкісний, 

випадковий вид. [5]. НПП «Гуцульщи-

на»: дуже рідкісний, трапляється спо-

радично.

Фактори загрози. Вид значною мі-

рою чутливий до природних факторів 

впливу, зокрема – суворих зим. З ан-

тропогенних чинників найзначніши-

ми є застосування отрутохімікатів у 

лісовому і сільському господарствах, 

а також фрагментація ареалу з пору-

шенням просторової цілісності попу-

ляцій.

Рекомендовані заходи охорони. До-

слідження з метою оцінки поширення 

та чисельності популяції, вивчення 

особливостей біології та окреслення 

способів охорони.

Джерела інформації: 

1. Мішта, 2009; 2. Рудышин, 1963; 

3. Татаринов, 1973; 4. Теріофауна.., 

1997; 5. Киселюк, 2002.

Текст: Л. Потіш

Фото: M. Anděra

червонокострицевих луках, щавель-

никах [2].  У кормовому раціоні значну 

частину становлять комахи [2]. 

Сучасний стан. Дуже рідкісний вид. 

У Карпатах пролягає південна межа 

його ареалу [3]. На південно-західно-

му макросхилі Карпат не знайдена. 

І.  Загороднюком зі співавт. [4]. Нато-

мість, К. Татаринов (1973) вказує її для 

полонини Шешул Закарпатської обл. 

М. Рудишин [2] виявив, що цей вид від-

носно чисельний у субальпійському 

поясі Чорногори. У лісових системах 

Охоронний статус: BernC: II, HD: IV; 

ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: VU

Поширення. Лісова та лісостепова 

зони Європи, Азії до Прибайкалля. 

Україна: Полісся, Карпати, північно-

західні райони лісостепу [1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Лісова мишівка уникає 

ділянок густого лісу, селиться пере-

важно в екотональних біотопах. Ви-

явлена також на альпійських луках; 

на висотах в межах 900-1700 м. (Кор-

чинский, 1988). У високогір’ї Карпат 

виявлена в заростях чагарників, на 

Мишівка лісова 

Sicista betulina                                        
(Pallas, 1779)

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Гризуни – Rodenta

Родина 
Мишівкові – Sminthidae
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Фактори загрози. Не з’ясовані. Ймо-

вірно, деградація та фрагментація 

середовища існування внаслідок 

надмірного антропогенного впливу.

Рекомендовані заходи охорони. 

Збереження середовища існування 

виду.

Джерела інформації: 

1. Загороднюк, 2009; 2. Терофауна., 

1997.

Текст: А.-Т. Башта, Л. Потіш

Фото: http://uk.wikipedia.org

рослі травою береги водойм, зруби, 

окраїни криволісся, вологі камянисті 

біотопи. Віддає перевагу біотопам з 

поодинокими смереками і наявністю 

густого підросту й чагарників, на ви-

сотах понад 600 м.  Рослиноїдний вид, 

споживає зелені частини рослин, ко-

ріння, плоди і насіння [2].

Сучасний стан. Рідкісний вид гірських 

лісів Чорногори та суміжних масивів 

[2]. Один з найбільш характерних, 

хоча й нечисленних видів ссавців по-

ясу букових і ялицево-букових лісів. 

Охоронний статус: BernC: II, HD: IV; 

ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: NT

Поширення. Ендемік Карпат. Вияв-

лений у Польщі, Румунії, Словаччині 

та Україні [1]. 

Україна: Карпати: Чорногора

Середовище існування та особли-

вості біології. Татранська полівка 

спостерігається в різних місцях, але 

її існування тісно пов’язане з біля-

водними біотопами. Заселяє схилові 

припотокові ділянки букових і міша-

них лісів, найчастіше біля верхньої 

межі лісу, субальпійські луки, за-

Полівка 
татранська 
Microtus tatricus                   
Kratochvil, 1952

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Гризуни – Rodentі

Родина 
Хомякові – Cricetidae
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цатул, Петрос, Смотрич; літо 1956, 

Чорногора, г. Пожижевська; гг. Говерла 

і Брескул (Рахівський р-н), гг. Петрос 

(Рахівський р-н), Стримба (межа Між-

гірського та Тячівського р-нів), м. Рахів. 

У Карпатському НПП виявлений на 

території Женецького, Говерлянсько-

го та Високогірного лісництв [2]. У ПЗ 

«Горгани» – рідкісний вид криволісся 

та кам’янистих розсипів г. Добошанка.

Фактори загрози. Не вияснені. Ймо-

вірно, господарське освоєння терито-

рії (випас худоби). 

Рекомендовані заходи охорони. Збе-

реження середовища існування виду.

Джерела інформації: 

1. Загороднюк, Киселюк, 2009; 2. Кисе-

люк, 2002;  

Текст: Л. Потіш

Фото: M. Anděra

м’янистих розсипів, заростей гірської 

сосни, ялівцю, вільхи, рододендрону 

і вічнозеленої осоки на висотах 1000-

2000 м. Живиться зеленими частина-

ми рослин, переважно високогірних 

трав, рідше – насінням гірської сосни, 

лишайниками, мохами і ягодами.

Сучасний стан. Нечисленний вид, по-

ширення якого обмежене високогір-

ними масивами регіону (в основному 

– Чорногора та Горгани: гг. Піп Іван, 

Говерла (1950-2000 м над р. м.), Бал-

Охоронний статус: BernC: III; ЧКУ: 

Вразливий; ЧКК: NT

Поширення. Ареал охоплює гірські 

системи південно-західної та цен-

тральної Європи, Північної Африки, 

Західної Азії, Кавказу, Закавказзя, 

Ірану і Копетдагу.

Україна: Карпати [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Снігова полівка се-

литься в поясі субальпійських лук 

і криволісся. Поширення диз’юнк-

тивне, приурочене до ділянок ка-

Полівка снігова 

Chionomys nivalis                         
(Martins, 1842)

Клас
Ссавці – Mammalia

Ряд 
Гризуни – Rodenti

Родина 
Хомякові – Cricetidae
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лася майже втричі: від 970 до 350 ос 

[3]. Починаючи з 1995 р., вона стабілі-

зувалася і становить в області 110-

130 ос. [4]. Загалом вирисовуються 

два осередки поширення бурого 

ведмедя на території області – захід-

ний (по сусідству з кордоном з Поль-

щею) і східний – біля румунського 

кордону. 

Фактори загрози. Головною причи-

ною зниження чисельності бурого 

ведмедя в Карпатах є браконьєр-

ство. Істотний вплив також має де-

градація сприятливих місцепере-

бувань, зменшення кормової бази, 

а також турбування тварин під час 

лісорозробок, особливо у зимовий 

період [3].

Рекомендовані заходи охорони. 
Боротьба з браконьєрством; збере-

ження і заповідання середовища іс-

нування виду; природоохоронна про-

паганда.

В умовах Карпат деякі особини буро-

го ведмедя залягають у сплячку лише 

в період найсильніших морозів, а до 

того тримаються поблизу букових 

лісів і в річкових долинах, де концен-

труються ратичні [4]. Протягом усього 

року живляться комахами, грибами і 

корінням, а також; плодами, горіхами, 

ягодами, бульбами – влітку і восени. 

Іноді нападають на домашню худобу.

Сучасний стан. Виявлений майже на 

всій території. Чисельність ведмедя за 

період від 1978 р. до 2000 р. зменши-

Охоронний статус: CITES: ІІ; BernC: II; 

HD: II, IV; ЧКУ: Зникаючий; ЧКК: VU

Поширення. Євразія, північна части-

на Північної Америки [2]. 

Україна: Карпати і Полісся [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Оптимальним серед-

овищем існування карпатської попу-

ляції бурого ведмедя є старі гірські 

ліси. Важлива вимога до місцепере-

бування – наявність густого чагарни-

кового ярусу, вітровальних ділянок, 

ярів, де він може ховатися протягом 

дня. Здійснює сезонні вертикальні 

переміщення [3]. 

Ведмідь бурий 

Ursus arctos                                                        
(Linnaeus, 1758)

Клас
Ссавці – Mammalia 

Ряд 
Хижі – Carnivora

Родина 
Ведмежі – Ursidae

Джерела інформації: 
1. Шевченко, Шквиря, 2009;  2. Mitchell-

Jones et al., 1999; 3. Киселюк, 2000. 
4. Горбань та ін., 2008.

Текст: А.-Т. Башта, Л. Потіш

Фото: А.-Т. Башта
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Сучасний стан. Нечисленний, але ши-

роко розповсюджений вид майже всі-

єї території Карпат. Трапляється спо-

радично. 

Фактори загрози. На чисельність по-

пуляції горностая може впливати ці-

лий комплекс факторів, серед яких 

найістотнішими є великі повені й па-

водки, трансформація середовища 

існування, несприятливі кліматичні 

умови (сувора зима та холодна весна), 

хімічна боротьба з шкідниками сіль-

ського господарства, збіднення кор-

мової бази, а також хвороби. 

Рекомендовані заходи охорони. Ор-

ганізація заказників у місцях концен-

трації особин виду.

ярах із заростями чагарників, у річко-

вих долинах, біля струмків і на зарос-

лих зрубах. Вертикальне поширення 

горностая досягає 1500 м, а можливо, 

й вище [2, 3]. Може заходити навіть на 

найвищі вершини Карпат. На зиму ху-

тро стає білим лише в особин, що по-

ширені на висотах понад 600-700 м [4]. 

Горностай є хижаком, переважно мі-

офагом, і дуже вправним мисливцем, 

типовим кормом якого є дрібні ссавці, 

зокрема гризуни, а також птахи. Може 

полювати і на більших ссавців: щурів 

і білок. 

Охоронний статус: BernC: III; ЧКУ: 

Неоціненний; ЧКК: NT

Поширення. Центральна й Північна 

Європа (крім Середземномор’я), Азія 

(до Гімалаїв), рівнічна частина Північ-

ної Америки, північно-східна Гренлан-

дія [6]. 

Україна: Вся територія, крім примор-

ських степових районів і Криму [1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Поширений від пе-

редгір’я до альпійських лук, трима-

ється переважно у вологих стаціях, 

зокрема – на берегах ставків, у лісах, 

Горностай 

Mustela erminea                                               
Linnaeus, 1758

Клас
Ссавці – Mammalia 

Ряд 
Хижі – Carnivora

Родина 
Норкові – Mustelidae

Джерела інформації: 

1. Волох, 2009; 2. Киселюк, Годованець, 

2000; 3. Киселюк та ін., 2006; 4. Башта, 

Потіш, 2007. 

Текст: А.-Т. Башта, Л. Потіш

Фото: digiscoped.com
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масиві, а також у Чорногорі. В райо-
ні Усть-Чорної щільність населення 
виду в останні десятиліття ХХ ст. ся-
гала 1 ос./3 км берегової смуги (Па-
нов, 2002). На території Карпатського 
біосферного заповідника в 2001 р. 
її чисельність оцінювали в 24 ос. [3].  
На північно-східному макросхилі ви-
явлена в Чорногорі й Бескидах. [4].  
Ймовірно, також зрідка трапляється 
у ПЗ «Горгани» (Киселюк, Годованець, 
2000) та НПП «Гуцульщина» [5]. У Бес-
кидах у 1980-х рр. європейська норка 
траплялася в Сколівському і Турків-
ському р-нах. 

Фактори загрози. До основних фак-
торів зниження чисельності популя-
ції європейської норки у Карпатсько-
му регіоні слід зарахувати деградацію 
придатного середовища існування.

Рекомендовані заходи охорони. 
Збереження середовища існування 
виду, боротьба з браконьєрством, за-
борона наземного трелювання дере-
вини потоками, розведення в неволі 
з метою подальшої реінтродукції в 
природу.

Джерела інформації: 
1. Волох, Роженко. 2009; 2. Теріофау-
на.., 1997; 3. Mitchell-Jones et al., 1999; 
4. Киселюк, Годованець, 2000; 5. Кисе-
люк та ін., 2001. 

Текст: Л. Потіш
Фото: cartinafi nland.fi 

Охоронний статус: IUCN: EN; BernC: II; 
HD: II, IV; ЧКУ: Зникаючий; ЧКК: CR

Поширення. Ендемік Європи. У ми-
нулому був поширений по всій кон-
тинентальній Європа. Збереглася в 
Іспанії, Франції, Прибалтиці, Білорусі, 
Україні, центральній частині євро-
пейської Росії, дельті Дунаю. 
Україна: Карпати, Полісся, дельта Ду-
наю і, ймовірно, Дніпра та Дністра [1]. 

Середовище існування та особли-
вості біології. Типовими місцями її 
поселення є невеликі прісноводні 
водойми зі швидкою течією і густою 
прибережною деревною рослин-
ністю або заболоченими ділянками. 
Звичайно живиться різноманітним 
кормом, насамперед водними і біля-
водними тваринами: ссавцями (он-

датрами, полівками, землерийками, 
кротами), птахами, амфібіями, рибою, 
комахами та рослинами.

Сучасний стан. Дуже рідкісний вид те-
риторії Карпат. У минулому території 
її поширення в Карпатах була значно 
більшою. О.  Грабар писав, що норка 
спостерігається в околицях Ужгоро-
да і в самому місті на річці Уж.  Досто-
вірна інформація про її трапляння на 
південно-західному макросхилі тери-
торія поширення обмежена такими 
ділянками: гірські потоки в Горганах, 
Широколужанському, Свидовецькому 

Норка європейська 

Mustela lutreola                                      
(Linnaeus, 1761)

Клас
Ссавці – Mammalia 

Ряд 
Хижі – Carnivora

Родина 
Куницеві – Mustelidae
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Тереблі, Латориці, Боржави, Ужа [8]. 

На території Східних Бескидів в остан-

ні роки популяція налічує орієнтовно 

20-35 особин. Оселяючись на рибо-

розплідних ставках може завдавати 

суттєвої шкоди господарству [8].

Фактори загрози. Втрата оселищ, за-

регулювання русел річок, обміління 

гірських водойм, несприятливі умо-

ви взимку відіграють основну роль 

у зниження чисельності її популяції. 

Значний вплив на чисельність виду 

має стан забрудненості водойм, що 

зумовлює зменшення рибних запасів. 

Рекомендовані заходи охорони. Бо-

ротьба з браконьєрством; заповідання 

місць концентрації видри; контроль 

чистоти водойм; заборона наземного 

трелювання деревини потоками.

Охоронний статус: IUCN: NT; CITES: І; 

BernC: II; HD: II, IV; ЄЧС: V; ЧКУ: Вразли-

вий; ЧКК: VU

Поширення. Лісова й лісостепова 

зони Євразії, північна Африка. 

Україна: Водойми майже всієї тери-

торії, за винятком Криму [1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології.  Селиться вона пере-

важно на проточних, а також стоя-

чих водоймах, заболочених луках і 

вкритих чагарниками берегах. Здій-

снює сезонні кочівлі на значні відстані 

[6, 7]. В гори піднімається до висоти 

950-1200 м [2-4].

Сучасний стан. В останні роки відзна-

чені позитивні тенденції в чисельності 

популяції видри на території регіону. 

Тварини здебільшого концентрують-

ся в нижчих ділянках гірських річок, 

на межі з передгір’ям.

У Закарпатській області особливо 

численна у верхів’ях річок Тересви, 

Видра річкова 

Lutra  lutra                                                        
(Linnaeus, 1758)

Клас
Ссавці – Mammalia 

Ряд
Хижі – Carnivora

Родина 
Норкові – Mustelidae

Джерела інформації: 
1. Волох, Роженко, 2009; 2. Киселюк, 
Годованець, 2000; 3. Киселюк та ін., 
2001; 4. Волох, 2003;  5. Скільський, 
Киселюк, 2003. 6. Башта та ін., 2006; 
7. Башта, Потіш, 2007. 

Текст: Л. Потіш, А.-Т. Башта

Фото: S. Street
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[9]. Постійне перебування цього кота 

(3 ос.) вказане для території Путиль-

ского р-ну Чернівецької області. 

Фактори загрози. Одна з найсер-

йозніших загроз для збереження 

популяції цього виду сьогодні – свій-

ські коти, не лише з точки зору гібри-

дизації, але й через поширення за-

хворювань. Деградація середовища 

існування і значні коливання чисель-

ності здобичі, надмірна рекреацій на 

активність у місцях поселення виду. 

Рекомендовані заходи охорони. 

Створення природоохоронних тери-

торій, боротьба з браконьєрством, 

запобігання поселенню бродячих 

котів.

Лісовий кіт – живиться переважно гри-

зунами, зайцями, і рідше – птахами, 

яйцями, рептиліями і великими кома-

хами. Також відомі випадки поїдання 

падалі.

Сучасний стан. У гірських районах тра-

пляється значно рідше [3-6]. 

На території Закарпатської області чи-

сельність виду коливається в межах 

260-450 особин [5]. На Львівщині сьо-

годні виявлений лише в Східних Бес-

кидах (Башта та ін., 2006). Також рід-

кісний на території НПП «Гуцульщина» 

Охоронний статус: CITES: ІІ; BernC: II; 

HD: IV; ЧКУ: вразливий; ЧКК: LC

Поширення. Євразія до Північно-За-

хідного Китаю, Північна Африка. 

Україна: Карпатський регіон; також 

виявлений на Поліссі, у плавнях гир-

ла Дністра й Дунаю [1]. 

Середовище існування та особли-

вості біології. Перевагу віддає не 

дуже густим листяним або змішаним 

ділянкам. Він також може спостеріга-

тися у хвойних, але завжди – в окра-

їнних біотопах. У гори піднімається 

до верхньої границі лісу – до 1750-

1850 м [2, 7].  

Кіт лісовий 

Felis silvestris                                                
Schreber, 1775

Клас
Ссавці – Mammalia 

Ряд
Хижі – Carnivora

Родина 
Котові – Felidae

Джерела інформації: 
1. Шквиря, Шевченко, Потіш, 2009; 
2. Киселюк, Годованець, 2000; 3. Ки-
селюк та ін., 2001; 4. Киселюк, Скіль-
ський, 2003; 5. Башта, Потіш, 2004; 

6. Башта та ін., 2006; 7. Ткачук, 2000.  

Текст: Л. Потіш, А.-Т. Башта

Фото: J. Bohdal
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На території Бескидського регіону 

рись зосереджена у Сколівських Бес-

кидах. У НПП «Сколівські Бескиди» 

чисельність рисі оцінюють у близько 

20 особин [3, 4]. Чисельність рисі в 

регіоні Карпат в останні роки прояв-

ляє тенденції до стабілізації [6]. До-

слідження, проведені на Буковині, 

дозволяють оцінити чисельність рисі 

в 30-35 особин. 

Фактори загрози. Залежність від чи-

сельності здобичі, незаконне полю-

вання, а також зменшення площі се-

редовища існування і збільшення 

фактора непокоєння. 

Рекомендовані заходи охорони. Бо-

ротьба з браконьєрством, збережен-

ня обширних площ лісів, забезпечен-

ня можливості міграцій, природоохо-

ронна агітація.

Живиться дрібними ссавцями і назем-

ногніздними птахами. 

Сучасний стан. У 2000 р. популяцію 

цього хижака оцінювали приблизно 

в 300 ос. Спорадично трапляється 

на всій території південно-західного 

макросхилу [5], найчастіше спосте-

рігається в гірських масивах Горган, 

Свидовця, Чорногори, з явною кон-

центрацією в Рахівському р-ні. Появи 

відомі на Боржавському нагір’ї [7]. 

У ПЗ «Горгани» – рідкісний вид, відмі-

чений у лісовому поясі.

Охоронний статус: CITES: ІІ; BernC: III; 

HD: II, IV; ЧКУ: Рідкісний; ЧКК: NT

Поширення. Європа, Сибір, гірські 

райони Південно-Західної та Цен-

тральної Азії. 

Україна: Карпати і Центральне По-

лісся [1].

Середовище існування та особли-

вості біології. Селиться виключно 

в просторих комплексах листяних, 

мішаних і хвойних лісів. Далеко від 

населених пунктів [2]. Мисливська 

ділянка особини може охоплювати 

2-3 тис. га. 

Рись 

Lynx  lynx                                                             
(Linnaeus, 1758)

Клас
Ссавці – Mammalia 

Ряд
Хижі – Carnivora

Родина Котові – Felidae

Джерела інформації: 
1. 1. Шквиря, Шевченко, 2009; 2. Śni-
eżko i in., 2000. 3. Киселюк, Годова-
нець, 2000; 4. Киселюк та ін., 2001; 
5. Ткачук, 1998, 2007; 6. Скільський, 
Киселюк, 2003; 7. Башта, Потіш, 2007.   

Текст: А.-Т. Башта, Л. Потіш

Фото: С. Жила
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Окського та Приоксько-Терасного 

(Росія) заповідників було завезено 

в ДМГ «Буковинське» (Чернівецька 

обл.) 19 зубрів (біловезько-кавказької 

лінії) [2]. У 1977 р. близько 10 особин 

перейшло на територію сусіднього 

ДМГ «Зубровиця», куди в 1977 р. до-

датково було привезено ще 4 особи-

ни з Приоксько-Терасного заповідни-

ка. На території Закарпатської області 

поодинокі особини неодноразово 

заходили зі Словаччини, Польщі, а та-

кож з Українських Бескидів.

Фактори загрози. Деградація при-

датних для виду біотопів, створення 

великих за площею хвойних моно-

культур), браконьєрство, зниження 

імунітету внаслідок інбридингу.

Рекомендовані заходи охорони. Бо-

ротьба з браконьєрством, збережен-

ня достатніх площ життєво важливих 

для популяції біотопів, забезпечення 

обміну генетичним матеріалом між 

особинами з різних популяцій.

поблизу місць, де зберігається сіно для 

худоби. 

Сучасний стан. Рідкісний вид. Для 

відтворення вільноживучої популяції 

зубра в Карпатах, у 1965 р. з Біловезь-

кої Пущі в МГ «Майдан». Зараз загаль-

на чисельність стада в НПП «Сколів-

ські Бескиди», ймовірно, становить 

6-8 особин. В 2009 р. в угіддя цього 

національного парку, для «оновлен-

ня» крові місцевого стада зубрів, за-

везено з Німеччини 6 особин зубра [3].  

У 1970 р. з Березинського (Білорусь), 

Охоронний статус: IUCN: VU; BernC: 

III; HD: IV; ЄЧС: V; ЧКУ: Вразливий; ЧКК: 

CR

Поширення. В історичні часи ареал 

зубра був обмежений материковою 

частиною Європи. Сьогодні вільно-

живучі популяції існують у Білорусі, 

Литві, Польщі, Росії та Україні. 

Україна: Реінтродукований у Карпа-

тах, на Поліссі та Поділлі.

Середовище існування та особли-

вості біології. Живиться травами, 

іноді листям, пагонами або корою 

дерев; взимку часто концентруються 

Зубр 

Bison bonasus                                              
(Linnaeus, 1758)

Клас
Ссавці – Mammalia 

Ряд 
Парнокопитні – Artiodactyla

Родина 
Порожнисторогі – Bovidae

Джерела інформації: 

1. Межерін, 2009; 2. Pucek et al., 

2004; 3. Bashta, 2004. 4. Башта, Потіш, 

2007.

Текст: А.-Т. Башта, Л.  Потіш

Фото: J. Bohdal
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Абакс овальний 42

Абія блискуча 179

Абія виблискуюча 178

Агнат декоративний 80

Антаксія плодова 67

Антаксія ялицева 68

Аполлон 97

Аріанта Петрі 206

Аскалаф строкатий 91

Бабка перев’язана 26

Багатозв’яз гірський 17

Барвниця V-біле, або L-біле 103

Бджола-тесляр звичайна 185

Бджола-тесляр фіолетова 184

Беркут 256

Берш (малий судак) 234

Бистрянка російська 222

Білан гірський 99

Білоперий пічкур дністровський 224

Бластикотома папоротева 211

Бобер європейський 307

Борос Шнайдера 79

Бражник «мертва голова» 126

Бражник дубовий 130

Бражник прозерпіна 127

Бронзівка велика 63

Бурозубка альпійська 282

Ведмедиця буро-жовта 150

Ведмедиця велика 149

Ведмедиця плямиста 151

Ведмедиця пурпурна 152

Ведмедиця-господиня 148

Ведмідь бурий 313

Вечірниця мала 300

Вечірниця руда 299

Видра річкова 316

Вирезуб причорноморський 229

Вовчок лісовий 309

Восковик мінливий 62

Вузьконадкрил гладкий 78

Вусач альпійський 82

Вусач великий дубовий 81

Вусач мускусний 84

Вусач угорський 86

Вусачик чудовий 87

Вусач-червонокрил Келлера 85

Вухань австрійський 297

Вухань звичайний 296

Гермінія тенуіаліс 156

Гідропорус довговусий 46

Гірняк манто 112

Глушець (глухар) 261

Головчак-лісовик 125

Голуб-синяк 264

Горностай 314

Гребець Соліера 48

Гребець щитовидний 49

Дельтомерус карпатський 40

Джмелевидка жимолостева 129

Джмелевидка скабіозова 128

Джміль Вурфлена 192

Джміль Герштекера 191

Джміль глинистий 188

Джміль лезус 189

Джміль моховий 186

Джміль піренейський 187

Джміль червонуватий 190

Дибка степова 210

Дисцелія зональна 213

Дідок цецилія 24

Діцерка букова 65

Довгокрил звичайний 285

Дозорець-імператор 22

Доліхомітус головастий 212

Дрімлюга звичайна 272

Дятел білоспинний 275

Дятел строкатий малий 274

Дятел трипалий 276

Евхальція різнобарвна 160

Евхальція скромна 161

Жаба прудка 245

Жовна зелена 273

Жовтянка торфовищна 100

Жук-олень 59

Жук-самітник 61

Журавель сірий 263

Златка австрійська 66

Златка веселкова вербова 64

Змієїд 253

Золотомушка червоночуба 280

Зубниця березова 144

Зубниця велітаріс 142

Зубниця дубова 143

Зубр 319

Йорж Балона 237

Йорж носар 238

Йорж смугастий 239

Кажан північний 306

Кажан пізній 305

Каламеута жовта 212

Каліма червцева 154

Каптурниця безсмерткова 164

Каптурниця срібна 163

Каптурниця сухоцвітова 165

Карась звичайний 228

Карпатонестікус галочкі 16

Кведій карпатський 57

Китичник тімон 146

Кібчик 259

Кіт лісовий 317

Ковалик дібровний 70

Ковалик іржаво-бурий 73

Ковалик лускатий 69

Ковалик сплощений 211

Ковалик фіолетовий 71

Ковалик чотирикрапковий 72

Коконопряд золотистий 139

Коконопряд падуболистий 141

Коконопряд пухнастий 140

Кордулегастер двозубчастий 23

Кордулегастер кільчастий 210

Кошеніль польська 211

Красотіл пахучий 29

Красуня-діва 21

Кренітіс пунктатостріата 54

Ксифідрія Маркевича 212

Ксифідрія строката 212

Ктенофора прикрашена 194

Ктир шершнеподібний 195

Кумка жовточерева 244

Кутора мала 283

Лаккорн Коча 45

Лампротес C-золоте 162

Лейстус Банінгера 39

Лелека чорний 250

Лемостенус земляний 43

Лилик двоколірний 304

Ліометопум звичайний 193

Лосось дунайський 231

Льодовичник Вествуда 92

Марена Валецького 227

Марена дунайсько-дністровська 226

Марена звичайна 225

Мармурівка альпійська 171

Мармурівка брудно-бура 172

Мармурівка іллірійська 173

Махаон 94

Мегариса рогохвостова 182

Мелітурга булавовуса 213

Металовидка родовикова 159

Минь річковий (мнюх) 233

Мишівка лісова 310

Мідянка звичайна 248

Мінога карпатська 215

Мінога українська 216

Мнемозина 98
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Морімус темний 83

Моруліна пухирчаста 210

Мухоловка звичайна 18

Наземна бітінела Байдашнікова 197

Нетопир звичайний 301

Нетопир лісовий 302

Нетопир-карлик 303

Ніктеола сікулана 147

Нічниця велика 287

Нічниця Наттера 289

Нічниця водяна 295

Нічниця вусата 293

Нічниця гостровуха 286

Нічниця довговуха 288

Нічниця крихітна 294

Нічниця Брандта 292

Нічниця ставкова 291

Нічниця триколірна 290

Норка європейська 315

Оксиетира жовтовуса 93

Орденська стрічка блакитна 157

Орденська стрічка малинова 158

Ореїна зелена 90

Ореїна плагіата 89

Орел-карлик 254

Ореодит північний 47

Орусус паразитичний 177

Орябок 262

Павиноочка велика 135

Павиноочка мала 132

Павиноочка руда 131

Павиноочка середня 134

Павиноочка схожа 133

Парацимус бронзовий 53

Перламутрівка болотяна 104

Перламутрівка евномія 105

Перлівниця товста (перлівниця 
твердостінна)

208

Пилкоритиця південна 213

Пилкохвіст лісовий 27

Пігмаропалітес карпатський 20

Підковик великий 284

Підорлик малий 255

Підсоколик великий (чеглик) 258

Пічкур дунайський 223

Плавунець широкий 52

Плавунець-поводень 

дволінійний
51

Плавунець-тинник потовщений 50

Плероневра хвойна 211

Плоскотілка червона 76

Подалірій 95

Полівка снігова 312

Полівка татранська 311

Поліксена 96

Полоз лісовий 249

Пронурок (оляпка) 278

Псарус черевастий 213

Псевданодонта вузька 209

Птеростих Бурмейстера 41

Пугач 265

П’явка медична 13

Равлик банатський 207

Равлик баштоподібний Більца 200

Равлик волохатий Більца 204

Равлик довговолосий 203

Равлик замкнений пильчастий 201

Равлик зернистий чивчинський 205

Равлик зерновий ребристий 199

Равлик Любомирського 202

Равлик пшеничний 198

Райдужниця велика 101

Рак широкопалий 15

Рибець звичайний 221

Рибінськіелла пишна 55

Ризод борознистий 28

Рись 318

Річковий вугор європейський 218

Рогачик скромний 60

Рогохвіст авгур 176

Рябець авринія 106

Рябець матурна 107

Саламандра плямиста 240

Сапсан 257

Сатир брізеїда 111

Сатир буковий 109

Сатир цірцея 110

Синявець алькон 117

Синявець аріон 118

Синявець вікрама 115

Синявець дафніс (мелеагр) 122

Синявець дорилас 123

Синявець наузитоус 120

Синявець несправжній (люцина) 113

Синявець оріон 116

Синявець приємний 124

Синявець телей 119

Синявець торфовищний 121

Сипуха 271

Сич волохатий 268

Сичик-горобець 269

Сінниця Геро 108

Сіобла бальзамінова 180

Скеляр строкатий 281

Сколія-гігант 183

Скопа 251

Сова болотяна 266

Сова довгохвоста 270

Совка 267

Совка агатова зелена 169

Совка велика похмура (зубчатка 

темна)
168

Совка гарна 167

Совка крапкова 155

Совка лепешнякова 175

Совка оливкова 170

Совка сокиркова 166

Совка стеблова екстрема 174

Соматохлора альпійська 25

Соня садова 308

Сорокопуд сірий 277

Стафілін волохатий 56

Стафілін широкий 58

Стерлядь прісноводна 217

Стрічкарка тополева 102

Тахіна велика 196

Тетерук 260

Тетрадонтофора блакитна 19

Тинівка альпійська 279

Трач схожий 181

Тритон альпійський 241

Тритон дунайський 243

Тритон карпатський 242

Тріплакс карпатський 77

Трохета Биковського 14

Турун блискучий 36

Турун Гампея 33

Турун зморшкуватий 34

Турун золотисто-блискучий 

Ешера 
32

Турун золотоямковий 30

Турун нерегулярно-ямковий 35

Турун трансільванський 37

Турун Фабріція 31

Умбра звичайна 230

Фалера дубова 145

Харіус європейський 232

Хвилівка димчаста 153

Хленіус споліатус 44

Хризоліна карпатська 88

Хромадоріна двоока 210

Церофітум елатероїдес 74

Цихрус аттенуатус 38

Червінець гелла 114

Черепаха болотяна 246

Чоп великий 235

Чоп малий 236

Широковух європейський 298

Шовкопряд березовий 136

Шовкопряд кульбабовий 137

Шовкопряд салатний 138

Шуліка чорний 252

Щитовидка велика 75

Ялець звичайний 219

Ялець-андруга європейський 220

Янус червононогий 212

Ящірка зелена 247
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Abax ovalis 42

Abia fulgens 178

Abia nitens 179

Acherontia atropos 126

Acipenser ruthenus 217

Aegolius funereus 268

Agabus clypealis 49

Agabus solieri 48

Aglia tau 131

Agnathus decoratus 80

Alburnoides rossicus 222

Ampedus quadrisignatus 72

Anax imperator 22

Anguilla anguilla 218

Anthaxia candens 67

Anthaxia helvetica 68

Apamea illyria 173

Apamea maillardi 171

Apamea unanimis 172

Apatura iris 101

Aquila chrysaetus 256

Aquila pomarina 255

Arianta petrii 206

Aromia moschata 84

Asilus crabroniformis 195

Asio fl ammeus 266

Astacus astacus 15

Barbastella barbastellus 298

Вarbus barbus barbus 225

Вarbus petynyi 226

Barbus waleckii 227

Bison bonasus 319

Blasticotoma fi liceti 211

Boloria aquilonaris 104

Bombina variegata 244

Bombus argillaceus 188

Bombus gerstaeckeri 191

Bombus laesus 189

Bombus muscorum 186

Bombus pyrenaeus 187

Bombus ruderatus 190

Bombus wurfl enii 192

Boreus westwoodi 92

Boros schneideri 79

Brintesia circe 110

Bubo bubo 265

Calameuta idolon 212

Callimorpha dominula 148

Calopteryx virgo 21

Calosoma sycophanta 29

Calymma communimacula 154

Caprimulgus europaeus 272

Carabus auronitens escheri 32

Carabus clathratus 30

Carabus fabricii 31

Carabus hampei 33

Carabus intricatus 34

Carabus irregularis 35

Carabus nitens 36

Carabus transsylvanicus 37

Carassius carassius 228

Carpathonesticus galotshkai 16

Carterocephalus silvicola 125

Castor fi ber 307

Catocala fraxini 157

Catocala sponsa 158

Cerambyx cerdo 81

Cerophytum elateroides 74

Ceruchus chrysomelinus 60

Cetonischema aeruginosa 63

Chazara briseis 111

Chelis maculosa 151

Chionomys nivalis 312

Chlaenius spoliatus 44

Chondrina clienta 199

Chondrula bielzi 200

Chortodes extrema 174

Chromadorina bioculata 210

Chrysolina carpatica 88

Ciconia nigra 250

Cinclus cinclus 278

Circaetus gallicus 253

Coenonympha hero 108

Colias palaeno 100

Columba oenas 264

Cordulegaster bidentata 23

Cordulegaster boltonii 210

Coronella austriaca 248

Crenitis punctatostriata 54

Ctenophora festiva 194

Cucujus cinnaberinus 76

Cucullia argentea 163

Cucullia gnaphalii 165

Cucullia xeranthemi 164

Cychrus attenuatus 38

Deltomerus carpathicus 40

Dendrocopos leucotos 275

Dendrocopos minor 274

Diachrysia zosimi 159

Dicerca berolinensis 65

Discoelius zonalis 213

Ditylus laevis 78

Dolichomitus cephalotes 212

Drobacia banatica 207

Drymonia velitaris 142

Dryomys nitedula 309

Dytiscus latissimus 52

Elaphe longissima 249

Elater ferrugineus 73

Eliomys quercinus 308

Emus hirtus 56

Emys orbicularis 246

Endromis versicolora 136

Eptesicus nilssonii 306

Eptesicus serotinus 305

Erebia manto 112

Eriogaster catax 139

Eriogaster lanestris 140

Euchalcia modestoides 161

Euchalcia variabilis 160

Eudontomyzon danfordi 215

Eudontomyzon mariae 216

Euphydryas aurinia 106

Euphydryas maturna 107

Eurythyrea austriaca 66

Falco peregrinus 257

Falco subbuteo 258

Falco vespertinus 259

Felis silvestris 317

Glaucidium passerinum 269

Gnorimus variabilis 62

Gobio uranoscopus 223

Granaria frumentum 198

Graphoderus bilineatus 51

Grus grus 263

Gymnocephalus acerinus 238

Gymnocephalus baloni 237

Gymnocephalus schraetzer 239

Hamearis lucina 113

Hemaris fuciformis 129

Hemaris tityus 128

Herminia tenuialis 156

Hieraaetus pennatus 254

Hipparchia fagi 109

Hirudo medicinalis 13

Hucho hucho 231

Hydroporus longicornis 46

Hyphoraia aulica 150

Ilybius crassus 50

Iphiclides podalirus 95

Janus femoratus 212

Laccornis kočai 45

Lacerta viridis 247

Lacon lepidopterus 69

Lacon querceus 70

Laemostenus terricola 43
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Lamprodila decipiens 64

Lamprosticta culta 167

Lamprotes c-aureum 162

Lanius exubitor 277

Leistus baenningeri 39

Lemonia dumi 138

Lemonia taraxaci 137

Leuciscus leuciscus 219

Libelloides macaronius 91

Limenitis populi 102

Limoniscus violaceus 71

Liometopum microcephalum 193

Lissotriton montandoni 242

Lota lota 233

Lucanus cervus 59

Lucioperca volgensis 234

Lutra lutra 316

Lycaena helle 114

Lynx lynx 318

Lyrurus tetrix 260

Macrochilo cribrumalis 155

Maculinea alcon 117

Maculinea arion 118

Maculinea nausithous 120

Maculinea teleius 119

Marumba quercus 130

Megarhyssa superba 182

Melliturga clavicornis 213

Microtus tatricus 311

Milvus migrans 252

Miniopterus schreibersii 285

Monticola saxatilis 281

Morimus funereus 83

Mormo maura 168

Morulina verrucosa 210

Mustela erminea 314

Mustela lutreola 315

Myotis alcathoe 294

Myotis bechsteinii 288

Myotis oxygnathus 286

Myotis brandtii 292

Myotis dasycneme 291

Myotis daubentonii 295

Myotis emarginatus 290

Myotis myotis 287

Myotis mystacinus 293

Myotis nattereri 289

Neomys anomalus 283

Neopristilophus depressus 211

Nyctalus leisleri 300

Nyctalus noctula 299

Nycteola siculana 147

Nymphalis vaualbum 103

Odontosia sieversii 144

Ophiogomphus cecilia 24

Oreina plagiata 89

Oreina viridis 90

Oreodytes borealis 47

Orussus abietinus 177

Osmoderma barnabita 61

Otus scops 267

Oxyethira fl avicornis 93

Pandion haliaetus 251

Papilio machaon 94

Paracymus aeneus 53

Parnassius apollo 97

Parnassius mnemosyne 98

Peltis grossa 75

Penthophera morio 153

Pericallia matronula 149

Peridea anceps 143

Periphanes delphinii 166

Phalera bucephaloides 145

Phlogophora scita 169

Phragmatiphila nexa 175

Phyllodesma ilicifolium 141

Picoides tridactylus 276

Picus viridis 273

Pieris bryoniae 99

Pipistrellus nathusii 302

Pipistrellus pipistrellus 301

Pipistrellus pygmaeus 303

Plecotus auritus 296

Plecotus austriacus 297

Pleroneura coniferarum 211

Plicuteria lubomirskii 202

Poecilimon schmidti 27

Polydesmus montanus 17

Polyommatus amandus 124

Polyommatus daphnis 122

Polyommatus dorylas 123

Porphyrophora polonica 211

Proclossiana eunomia 105

Proserpinus proserpina 127

Prostenomphalia carpathica 205

Prunella collaris 279

Psarus abdominalis 213

Pseudanodonta complanata 209

Pseudogaurotina excellens 87

Pseudophilotes vicrama 115

Pterostichus burmeisteri 41

Purpuricenus kaehleri 85

Pygaera timon 146

Pygmarrhopalites carpathicus 20

Quedius transsylvanicus 57

Rana dalmatina 245

Regulus ignicapillus 280

Rhinolophus ferrumequinum 284

Rhyparia purpurata 152

Rhysodes sulcatus 28

Romanogobio kesslerii 224

Ropalopus ungaricus 86

Rosalia alpina 82

Rutilus frisii 229

Rybinskiella magnifi ca 55

Saga pedo 210

Salamandra salamandra 240

Saturnia pavonia 132

Saturnia pavoniella 133

Saturnia pyri 135

Saturnia spini 134

Scolia maculata 183

Scolitantides orion 116

Scutigera coleoptrata 18

Serrulina serrulata 201

Sicista betulina 310

Siobla sturmi 180

Somatochlora alpestris 25

Sorex alpinus 282

Strix uralensis 270

Sympetrum pedemontanum 26

Tachina grossa 196

Telestes sonffi  a 220

Temnostoma meridionale 213

Tenthredo propinqua 181

Terrestribythinella baidashnikovi 197

Tetradontophora bielanensis 19

Тetrao urogallus 261

Tetrastes bonasia 262

Thymallus thymallus 232

Triplax carpathica 77

Triturus dobrogicus 243

Trocheta bykowskii 14

Trochulus bielzi 204

Trochulus villosulus 203

Tyto alba 271

Umbra krameri 230

Unio crassus 208

Urocerus augur 176

Ursus arctos 313

Vacciniina optilete 121

Valeria oleagina 170

Velleius dilatatus 58

Vespertilio murinus 304

Vimba vimba 221

Xiphydria markewitschi 212

Xiphydria picta 212

Xylocopa valga 185

Xylocopa violacea 184

Zerynthia polyxena 96

Zinger streber 236

Zinger zinger 235
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