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ЕКОЛОГІЯ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

ВОРОНОВИХ ПТАХІВ МІСТА УМАНІ 

 

В природних біотопах та урбоценозах м. Умань та прилеглих до 

нього територіях, головним чином, деревних насадженнях нами відмічено 

гніздування, а в зимовий час – і міграції 6 видів воронових птахів, зокрема: 

сойка, сорока, галка, грак, крук, ворона сіра. 

Орнітофауна вулиці Європейської представлена 3 видами. Найпоши-

реніші – грак, ворона сіра. Рідше відмічені галка та сорока. Знайдене 1 

гніздо сороки, воно розташовувалось в кроні старої яблуні в одному із 

дворів цієї вулиці. 

На вулиці Тищика, включаючи будинки і прилеглі до них зелені 

насадження, відмічено гніздування 3 видів: грак (будівлі), крук 

(насадження вздовж вулиці), сорока (деревні насадження). 

У центральному міському парку Умані зареєстровано 4 види 

воронових птахів. Це – грак, ворона сіра, сорока та галка. Спостереження 

показали, що колонія граків, яка знаходиться в парку призводить до 

значного зменшення загальної кількості інших відкритогніздуючих птахів. 

Та і взагалі грак не є бажаним видом птахів у міських парках. Крім того, 

граки систематично добуваючи їжу, визбирують дрібних тварин, в тому 

числі земноводних, плазунів і навіть розоряють, як і інші воронові, гнізда 

інших птахів, поїдаючи їх яйця і пташенят. 

В районі автовокзалу постійно тримається 2 види птахів: крук та 

грак. Особливо багато цих птахів в Умані буває в зимовий час, коли вони 

прилітають сюди на зимівлю із більш північних районів ареалу. 

Сойка Garrulus glandarius. Невеликі птахи. Маса до 200 г. 

Забарвлення строкате. У дорослих птахів голова білувата. З темними 

поздовжніми рисками і невеликим «чубчиком». Загальне забарвлення 

верхньої і нижньої частин тіла рудувато-коричневе. По боках шиї, від кутів 

рота проходять чорні поздовжні плями – «вуса». На покривних перах 

крила орні, білі та блакитні смужки. Горло і підхвістя брудно-білі. У 

молодих птахів забарвлення менш яскраве [1, с. 16]. 

Нами відмічено 3 гніздуючих пари сойки. Систематично вид 

гніздиться на ринковій площі, на кладовищі, в лісовому масиві та на 

околицях міста. Епізодичні спостереження вказують на її гніздування в 

межах всього Черкаського району. 

Сорока Pica pica. Довгохвості строкаті птахи. Маса 230–250 г. У 

дорослих птахів голова, шия, воло і частина грудей чорні, із зеленуватим 

металічним блиском. Задня частина грудей, черево, поперек і плечові пера 
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білі. Хвіст довгий, чорний, з металічним блиском. У молодих птахів 

оперення тьмяне, без блиску. Білі частини оперення з буруватим відтінком. 

Живляться комахами, зерном, маленькими тваринами, падлом, 

покидьками. Літнє перебування сороки – прилеглі до узлісь ділянки лісу, 

гаї, яри, порослі чагарниками, заплави річок. 

Галка Corvus monedula. Птахи помітно менші за граків і ворон. Маса 

до 250 г. У дорослих птахів голова зверху, крила і хвіст чорні, з 

металічним блиском. Спина, підхвістя, горло й воло чорні, без блиску. 

Голова з боків, шия зверху і нижній бік тіла попелясто-сірі. Молоді птахи 

схожі на старих, тільки чорне оперення в них без блиску. Низ тіла сірий, з 

буруватим відтінком. Гніздуючих галок ми відмітили всього 7 пар. 

Всі 7 гнізд ми знайшли в будівлях, хоча як ми бачимо, вона 

гніздиться і в дуплах дерев. Гнізда будують ці птахи під карнизами 

будинків, у вивідних трубах, в пустотах на дзвіницях церков та ін. Гніздо 

будують із тоненьких гілочок. Часом для міцності обліплюють стінки 

кінським гноєм. Всередині вистилають шерстю, кусочками войлоку, 

ганчірками, папером, рослинними рештками. 

Грак Corvus frugilegus. Блискучо-чорні птахи, трохи менші за ворон. 

Усе оперення чорне, навколо дзьоба голе шкіряне кільце. Молоді птахи 

бурувато-чорні, без блиску. 

У природі визначаються за забарвленням, розмірами і голою шкірою 

біля основи дзьоба. Тримаються зграями під час гніздування, перельотів і 

кочувань. Часто ходять у полі за сільськогосподарськими машинами, 

вибираючи комах і гризунів. Крик – поважне, трохи протяжливе «каа» або 

«гаа». Живляться комахами, насінням, пагонами зернових культур. 

Як уже відмічалося, всюди, в тому числі і на Черкащині, граки 

гніздяться колоніями. Як вказується в літературі (Михеев, 1975) окремі 

колонії можуть включати від кількох десятків до сотень гнізд [2, с. 57]. 

Ворона сіра Corvus corone. Чималі птахи. Маса до 750 г. У дорослих 

птахів чорні голова, горло, передня частина грудей, крила і хвіст. Решта 

оперення попелясто-сіра, з чорними рисками. Молоді птахи мають 

буруватий відтінок. Живляться рослинною і тваринною їжею. Поїдають 

дрібних гризунів, жаб, ящірок, дрібних птахів, пташенят і яйця інших 

птахів, комах, падло і всякі покидьки. Їдять також зерно, горіхи тощо. 

Цікаво, що в гніздовий період сіра ворона тісно пов’язана з деревною 

рослинністю і живе в лісах, поблизу узлісь, чи в інших біотопах, де 

побудоване гніздо [3, с. 101]. 

В умовах Черкащини до будівництва гнізда сіра ворона приступає у 

20-х числах березня – першій половині квітня. Всередині квітня ми 

відмічали повні кладки. Висиджують 21 добу, і в першій половині травня 

з’являються пташенята. Вилітають у віці близько 5 тижнів – в середині 

червня. 
Виконуючи санітарні функції і знищуючи гризунів і комах-
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шкідників, ворони приносять користь. Але водночас вони руйнують гнізда 
і поїдають яйця і пташенят мисливських і дрібних співочих птахів, 
молодих зайченят, каченят, тобто завдають шкоди мисливському і 
лісовому господарству. Отже, кількість ворон, особливо в мисливських 
господарствах і населених пунктах, слід регулювати. Але ні в якому разі не 
можна винищувати ворон. 

Крук Corvus corax. Чималі блискучо-чорні птахи з міцним великим 
дзьобом. Маса до 1300 г. Молоді птахи чорні. Без блиску, з буруватим 
відтінком [1, с. 119]. 

Гніздяться, як уже відмічалося, в глухих ділянках старих лісових 
масивів, але часто на металічних опорах високовольтних ліній 
електропередач десь на узліссях, лісових просіках тощо. Гніздо складене з 
товстих гілок, підстилка – із шерсті, кінського волосу. На Черкащині ці 
птахи ведуть напівхижацький спосіб життя та відіграють значну роль 
птахів-санітарів. Ведуть поодинокий спосіб життя. 

За нашими спостереженнями, як і за даними літератури, в різних 
біотопах Черкащини, спостерігається ріст чисельності воронових, зростає і 
ступінь її синантропизації. Разом із шкодою, яку приносять воронові птахи 
господарській діяльності людини, в окремих випадках вони є виключно 
корисними птахами. Подальші дослідження щодо чисельності, щільності 
популяцій та розміщення воронових птахів на зимівлі та під час 
гніздування допоможуть визначити їх статус в певній місцевості. 
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ПОЛІТИЧНА ОПОЗИЦІЯ:  

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Говорячи про необхідність визначення правового статусу опозиції 

ми опиняємося перед завданням визначення обширності даного поняття, 

яке коливається від опозиції як суспільного, інституційно неоформленого 

явища, яке включає діяльність окремих громадян, громадських організацій, 

політичних партій, які не мають представницьких мандатів, до 


