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Актуальність  

Денні хижі птахи (Falconiformes) відіграють важливу роль у 

функціонуванні різноманітних екосистем. У той же час більшість з них (22 

види серед 36 фауни України) занесено до Червоної книги України, що свідчить 

про вразливість цієї групи тварин. Тому денних хижих птахів традиційно 

використовують в якості біоіндикаторів стану екосистем, оскільки більшість з 

них швидко реагують на різноманітні зміни; обіймаючи вершини трофічних 

пірамід, вони є однією з найбільш чутливих груп хребетних тварин до 

забруднення навколишнього середовища. Внаслідок низької чисельності та 

особливостей біології, вони залишаються слабко вивченою групою птахів на 

території України. Дані про їх видовий склад, чисельність та біологію 

Донецького кряжу є застарілими, а сучасні – надто фрагментарними. Регіон 

досліджень протягом останніх десятиліть зазнає суттєвих антропогенних змін, 

що відбивається на видовому складі та просторовому розподілі тваринного 

світу. Ці процеси є недостатньо вивченими з хорологічної та хронологічної 

точок зору. З огляду на вищесказане, робота М. О. Височина є актуальною. 

Наукова новизна 

Комплексне дослідження денних хижих птахів Донецького кряжу  

виконане вперше. Проаналізовано динаміку видового складу і чисельності 

денних хижих птахів досліджуваної території протягом 200 років, а також  

установлено сучасний видовий склад і характер перебування цієї групи птахів. 
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Виявлено нові місця гніздування рідкісних видів. На основі проведених обліків 

вперше здійснено оцінку чисельності денних хижих птахів Донецького кряжу. 

Вперше в умовах Донецького кряжу проведено дослідження топічних зв’язків, 

виявлено особливості розташування гнізд на деревах для різних видів, 

визначено структуру гніздових ділянок та гніздових територій. Установлено 

адаптації та кормодобувний стереотип денних хижих птахів у зв’язку з 

антропогенною трансформацією досліджуваної території. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів 

Результати роботи мають практичне значення. Зокрема, матеріали 

досліджень було використано при підготовці обґрунтувань доцільності 

створення та проєктів розширення 11 об’єктів природно-заповідного  фонду. 

Зібрані відомості про поширення рідкісних видів будуть використані у 

наступному виданні Червоної книги України. Дані з біології та екології денних 

хижих птахів Донецького кряжу можуть бути використані для прогнозування 

тенденцій розселення соколоподібних в інших регіонах України, розробки 

біотехнічних природоохоронних заходів, прогнозування адаптивних реакцій 

денних хижих птахів на зміни навколишнього середовища.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, плановими темами 

Отримані результати було використано під час виконання науково-

дослідної роботи Донецького ботанічного саду НАН України «Моніторингове 

обстеження тваринного світу регіонального ландшафтного парку «Донецький 

кряж».  

Обґрунтованість наукових положень, достовірність результатів, 

положень і висновків 

Робота базується на значному за обсягом польовому матеріалі, зібраного 

автором дисертації протягом 1994-2019 років. Польовими дослідженнями було 

охоплено більшу частину території Донецького кряжу. Висновки, зроблені на 

підставі опрацьованого матеріалу, можна вважати цілком достовірними. 
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Оцінка змісту роботи та зауваження 

Дисертаційна робота викладена на 270 сторінках (з яких основний текст 

становить 153 сторінки) і включає: вступ, шість розділів (з яких три є 

авторськими), висновки, список використаної літератури з 354 найменувань (з 

яких 77  – латиницею) та 11 додатків. Назва роботи відповідає змісту. 

Вступ (С. 22–27) 

У цьому розділі автор у традиційному порядку наводить основні дані про 

дисертаційну роботу, де окреслює актуальність, мету й поставлені завдання 

досліджень, наукові та практичні результати. Після ознайомлення із загальним 

змістом роботи можна зробити висновок, що основні положення дисертаційної 

роботи враховані у відповідних стандартних підрозділах вступу. 

Розділ 1. «Історія вивчення денних хижих птахів Донецького кряжу» 

(С. 28–42) 

Автором здійснено аналіз стану вивченості видового складу, поширення 

та біології денних хижих птахів на території Донецького кряжу і прилеглих 

ділянках протягом близько 200 років. Згаданий відрізок часу було розділено на 

6 періодів. На основі аналізу літературних джерел та результатів власних 

досліджень (протягом останніх періодів) проаналізовано статус, відносна 

чисельність та тренд 33 видів денних хижих птахів регіону Донецького кряжу. 

Отримані результати покладено в основу аналізу, що наведено також у 

Додатку Б. Заслуговує на увагу ґрунтовний аналіз літературних джерел за 

темою досліджень, зроблений дисертантом.  

Зауваження 

У розділі не згадано результати дисертаційного дослідження 

Ю.В. Милобога (2012), присвяченого видовому складу, територіальному 

розподілу, динаміці чисельності та охороні Соколоподібних (Falconiformes) 

степової зони України, хоча на окремі результати досліджень є посилання в 

інших розділах роботи.  

 



 4 

Розділ 2. «Фізико-географічна характеристика Донецького кряжу» 

(С. 43–53). 

Наведено детальну фізико-географічну характеристику Донецького кряжу 

– його орографії, гідрології, клімату, рослинності та тваринного світу. Автором 

зауважено, що Донецький кряж відрізняється від оточуючих територій великою 

ландшафтною різноманітністю. Додаткову інформацію до розділу наведено в 

Додатках В-Ґ.   

Розділ 3. «Матеріали і методи досліджень» (С. 54-62). 

 

У розділі наведено обсяг здійснених робіт. Польові дослідження 

проведені протягом 1999-2013 рр.; окремі дані було отримано в 1994 – 1996, 

2018, 2019 рр. Звертає на себе увагу великий обсяг польових робіт, здійснених 

дисертантом – загальна протяжність піших маршрутів склала 2933 км; з 

обліками на автомобілі було пройдено 1548 км. За цей час було зареєстровано 

1576 зустрічей 2127 особин 24 видів денних хижих птахів. Знайдено 533 

гніздові ділянки і 307 гнізд.  

Польові дослідження проведено із застосуванням традиційних методів 

(маршрутні та автомобільні обліки, картографування тощо). Вивчення міграції 

чорного шуліки здійснювали за допомогою передавача. Заслуговує на увагу 

використання автором під час обробки отриманих результатів сучасних 

технологій, зокрема, методи векторного геоінформаційного аналізу, методи 

статистичного аналізу.  

Зауваження 

У розділі 2 сказано, що частина Донецького кряжу розташована на 

території Російської Федерації. Тоді як інформація, наведена у розділі 3, 

свідчить про проведення досліджень тільки на території України. Тому питання 

території дослідження потребує уточнення.  
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Розділ 4. «Сучасний видовий склад, характер перебування, оцінка 

чисельності і особливості територіального розподілу денних хижих птахів 

Донецького кряжу» (С. 63-120). 

У підрозділі 4.1 наведено видовий склад і характер перебування 28 видів 

денних хижих птахів Донецького кряжу. Автором виявлено 24 види, ще 4 види 

спостерігали інші дослідники.  

У підрозділі 4.2. наведено еколого-фауністичні нариси 28 видів денних 

хижих птахів, які траплялись на Донецькому кряжі протягом 1994-2019 рр. 

Подано результати власних досліджень, які доповнено літературними даними. 

Зокрема, наведено відомості щодо статусу видів, особливостей поширення на 

досліджуваній території, фенології річного циклу, гніздової екології та етології, 

чисельності в Європі та на Донецькому кряжі, живлення, загрозливих факторів. 

У підрозділі є посилання на додаткові матеріали, наведені в Додатку Д «Світові 

ареали та розповсюдження денних хижих птахів у межах Донецького кряжу». 

У підрозділі 4.3 зроблено аналіз особливостей структури фауни денних 

хижих птахів Донецького кряжу. Встановлено переважання видів-дендрофілів 

на основі аналізу розподілу видів за екологічними угрупованнями. Денні хижі 

птахи, що гніздяться на Донецькому кряжі, представлені 8 типами 

фауністичних комплексів і еколого-фауністичних угруповань, серед яких не 

можна виділити домінантів. Здійснено порівняння відносної чисельності птахів 

досліджуваного регіону з іншими територіями. Встановлено, що чисельність 

представників неморальної фауни істотно вища на Донецькому кряжі у 

порівнянні із степовою зоною України; та, навпаки, чисельність представників 

пустельно-гірського фауністичного комплексу і тропічної групи видів є 

нижчою. Наведено аналіз поширення видів денних хижих птахів на 

Донецькому кряжі та їх ареалів. Заслуговують на увагу відомості, наведені у 

табл. 4.1 щодо розрахованої щільності населення денних хижих птахів на 

території Донецького кряжу, отримані в результаті досліджень.  

У підрозділі 4.4 автором здійснено аналіз динаміки видового складу та 

чисельності видового складу денних хижих птахів Донецького кряжу.  
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Запитання 

У розділі 3 зазначено, що для проведення обліків застосовували 4 різних 

методи (маршрутний, автомобільний, точковий та картографічний). З тексту у 

розділі 3 не зрозуміло, яким чином здійснювалась екстраполяція результатів 

обліку для отримання загальної чисельності виду в межах досліджуваного 

регіону?  

Чи враховувалась строки міграції різних видів хижих птахів під час 

оцінки чисельності в цей період? 

Розділ 5. «Особливості біології денних хижих птахів Донецького 

кряжу» (С. 121-160).  

У підрозділі 5.1 встановлено зміни в термінах міграції деяких видів 

денних хижих птахів Донецького кряжу протягом останніх 100 років як на 

більш ранні, так і на та більш пізні строки, а також зміни тривалості періоду 

міграцій.  

Підрозділ 5.2. присвячений аналізу топічних зв’язків денних хижих птахів. 

Зокрема, проаналізовано архітектоніку гніздових дерев і характеристику гнізд. 

Заслуговує на увагу оцінка вибірковості хижими птахами гніздових дерев та 

мікрорельєфу. Автором здійснено аналіз гніздових ділянок та гніздових 

територій. Отримані результати мають важливе значення для розробки заходів 

щодо охорони оселищ, важливих для існування хижих птахів. У дисертації 

проаналізовано різні етологічні аспекти міжвидових відносин дослідженої 

групи. Аналіз кормодобувної активності показав, що більшість видів здатні до 

зміни кормів, та формування нових адаптацій й стратегій кормодобування. 

Розділ 6. «Біотопічний розподіл денних хижих птахів у градієнті 

антропогенного навантаження» (С. 161-171).  

Автором проаналізовано дію різних антропогенних факторів на популяції 

денних хижих птахів досліджуваного регіону. Встановлено різну реакцію видів 

на фактори турбування з боку людини під час гніздування. Встановлено, що 

більшість видів соколоподібних при виборі оселищ на рівні гніздових ділянок 



 7 

віддає перевагу дуже слабкозміненим природним біотопам або мозаїкам 

біотопів, уникаючи сильно- і дуже сильнозмінених. 

Висновки відповідають сформульованим завданням дослідження.  

У додатках наведено переважно таблиці та рисунки, які більш повно 

розкривають зібраний матеріал.  

Запитання до додатків: 

– Додаток Ґ. Перелік біотопів є авторським чи використано дані інших 

авторів? 

– У Додатку Д не зрозуміло, з якого джерела взято відомості про ареали 

видів денних хижих птахів.  

– У Додатку Е в таблиці Е-1 наведено оцінку чисельності птахів з дуже 

високою точністю. Враховуючи похибку застосованих методів обліку та 

щорічні коливання чисельності популяцій хижих птахів, варто було подати 

межі оцінки чисельності популяцій, а не абсолютні показники.  

Серед загальних зауважень до роботи слід відмітити відсутність чіткої 

уніфікації термінології. Зокрема, для відносної оцінки чисельності денних 

хижих птахів, в роботі застосовано різні підходи: на с. 118 вживаються такі 

поняття як «чисельні і фонові види», тоді як на с. 218: «чисельний, звичайний,  

малочисельний, рідкісний, одиничні зустрічі, спорадичний»; на с. 245 це 

«звичайний, малочисельний та рідкісний». У роботі не описано критерії 

віднесення видів до згаданих категорій. Для змієїда на с. 94 вказано, що це 

«дуже рідкісний вид», тоді як на с. 218 –віднесено до категорії «одиночні 

зустрічі».  

Дані про поширення рідкісних видів наведено лише на картографічному 

матеріалі, вони не містить відомостей про конкретні місця та дати зустрічей. Це 

ускладнює їх використання іншими дослідниками як у наукових роботах, так і з 

природоохоронною метою. 

Робота написана українською мовою із застосуванням відповідної 

наукової термінології. Окремі одруки та русизми не впливають на її загальну 

оцінку. 
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	Підрозділ 5.2. присвячений аналізу топічних зв’язків денних хижих птахів. Зокрема, проаналізовано архітектоніку гніздових дерев і характеристику гнізд. Заслуговує на увагу оцінка вибірковості хижими птахами гніздових дерев та мікрорельєфу. Автором зді...


