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Щодо орнітологічної цінності 

Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства 

 
Дніпровсько-Тетерівське лісомисливське господарство вже сімнадцять 

років є територією, важливою для збереження біорізноманіття птахів і входить 
до переліку ІВА територій (ІВА 19). За даними попередніх досліджень, 
проведених орнітологами О. Малегою, С. Домашевським, М. Гаврилюком, А. 
Плигою на етапі створення ІВА мережі, орнітофауна в межах цієї території 
представлена 172 видами, з яких 108 — гніздяться. З-поміж гніздових видів тут 
зареєстровані 10 видів, занесених до Червоної книги України: лелека чорний, 
змієїд, підорлик малий, лунь лучний, орлан-білохвіст, шуліка чорний, голуб-
синяк, жовна чорна, тетерук, журавель сірий. 

У лісах гніздяться зяблик, вівсянка звичайна, кропив’янка чорноголова, 
вівчарик-ковалик, вівчарик жовтобровий, щеврик лісовий, п’ять видів дятлів, у 
тому числі жовна чорна, що занесена до Червоної книги, голуб-синяк, п’ять 
видів дроздів (омелюх, співочий, білобровий, чорний та чикотень) та інші види 
дрібних птахів. Із крупних видів відмічені на гніздуванні чорний лелека, денні 
хижі птахи, серед яких такі види, як змієїд, осоїд, підорлик малий, орлан-
білохвіст (завдяки існуванню цього виду була виділена ІВА територія 
«Дніпровсько-Тетерівське ЛМГ»), шуліка чорний, канюк звичайний, яструби 
великий та малий. На прольоті вказаний рідкісний вид — скопа. З 
невизначеним статусом відмічено орла-карлика. 

Багато представлений водно-болотний комплекс птахів. На гніздуванні 
тут відмічені крижень, чирянки велика та мала, пірникоза велика, норець 
чорношиїй, а також чапля сіра, бугай, бугайчик, різні види куликів (коловодник 
лісовий, перевізник, баранець звичайний тощо) та мартинових, серед яких 
мартин звичайний, крячки світлокрилий та чорний, крячок річковий та інші. В 
заростях водно-болотної рослинності вказуються на гніздуванні кобилочки 
річкова та солов’їна, а також очеретянки — велика, лучна та ставкова. 

Важливим є те, що територія лежить на перетині двох міграційних шляхів 
птахів — поліського північно-широтного, яким мігрують, зокрема, гуска 
білолоба, лебідь-шипун і інші види, та дніпровського, яким летять журавель 
сірий, чернь чубата та багато інших видів. Окрім вказаних мігрантів, на території 
під час міграції та літування зареєстровані такі рідкісні види, як кулик-сорока, 
кульон великий, крячок малий. 

 



 

 
 

 

З огляду на те, що територія, насамперед її водно-болотна частина 
площею біля 10 тис. га, підтримує існування багатьох видів птахів під час 
гніздування, літування та міграцій, має міжнародний природоохоронний статус 
як IBA територія, має всі ознаки бути занесеною до списку об’єктів Смарагдової 
мережі, вважаємо за доцільне найближчим часом підготувати пакет 
номінаційних документів для включення її до Списку водно-болотних угідь 
міжнародного значення (Рамсарський список) та за погодженням 
землекористувачів створити національний природний парк задля збереження 
цієї цінної території. 
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