
Екологічна довідка міста Покровська 

Тваринний світ 

Дикий тваринний світ представлений розповсюдженими видами тварин, які пристосовуються до будь-
яких умов існування 

Ссавці 
Їжак білочеревий (Erinaceus concolor) 
Кріт звичайний (крім Степу і Гірського Криму) (Talpa 
europea) 
Бурозубка мала (Sorex minutus) 
Білозубка мала (Crocidura suaveolens) 
Лилик двоколірний (Vespertilio murinus) 
Заєць сірий (Lepus europeus) 
Пацюк сірий (Rattus norvegicus) 
Миша хатня (Mus musculus) 
Хом як звичайний (Cricetus cricetus) 
Лисиця звичайна (Vulpes vulpes) 
Вовк сірий (Canis lupus) 
Собака єнотовидний (Nyctereutus procynoides) 
Куниця кам'яна (Martes foina) 
Борсук (Meles meles) 
Свиня дика (Sus scrofa) 
 
Плазуни 
Ящірка прудка (Lacerta agilis) 
Вуж звичайний (Natrix natrix) 
Мідянка звичайна (Coronella austriaca) 
 
 
Земноводні 
Жаба озерна (Rana ridibunda) 
Жаба ставкова (крім Криму) (Rana lessonae) 

Птахи 
Пірникоза велика (Podiceps cristatus) 
Чапля сіра (Ardea cinerea) 
Бугай (Botaurus stellaris) 
Крижень (Anas platyrhynchos) 
Чирянка велика (Anas querquedula) 
Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 
Кібчик (Falco vespertinus) 
Перепілка (Coturnix coturnix) 
Деркач (Crex crex) 
Чайка (Vanellus vanellus) 
Коловодник звичайний (Tringa totanus) 
Горлиця звичайна (Streptopelia turtur) 
Зозуля (Cuculus canorus) 
Серпокрилець чорний (Apus apus) 
Рибалочка (Alcedo atthis) 
Дятел звичайний (Dendrocopos major) 
Жайворонок польовий (Alauda arvensis) 
Горобець хатній (Passer domesticus) 
Горобець польовий (Passer montanus) 
Крук (Corvus corax) 
Сорока (Pica pica) 
Ворона сіра (Corvus cornix) 
Грак (Corvus frugilegus) 
Галка (Corvus monedula) 
Сорокопуд терновий (Lanius collurio) 
Плиска жовта (Motacilla flava) 



Жаба гостроморда (крім Сухого Степу) (Rana arvalis) 
Квакша звичайна (крім Степу) (Hyla arborea) 
Ропуха зелена (крім Сухого Степу та Криму) (Bufo 
viridis) 
Кумка червоночерева (крім гірських районів) (Bombina 
bombina) 
 
 

Плиска біла (Motacilla alba) 
Синиця велика (Parus major) 
Соловейко східний (Luscinia luscinia) 
Вівсянка звичайна (Emberiza citrinella) 
Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 
Ластівка сільська (Hirundo rustica) 
Ластівка берегова (Riparia riparia) 
 

На сільськогосподарських угіддях у Покровську та Покровському районі зустрічаються наступні тварини: 

Ссавці 
Миша хатня (Mus musculus) 
Миша польова (Apodemus agrarius) 
Миша лісова звичайна (Sylvaemus sylvaticus) 
Миша курганцева (Mus spicilegus) 
Полівка звичайна (Microtus arvalis) 
Полівка східно- (Microtus) 
Європейська (Rossiaemeridionalis) 
 
Земноводні 
Часничниця звичайна (Pelobates fuscus) 
 

Птахи 
Шуліка чорний (Milvus migrans) 
Куріпка сіра (Perdix perdix) 
Дрохва (Otis tarda) 
Журавель степовий (Anthropoides virgo) 
Припутень (Columba palumbus) 
Жайворонок польовий (Alauda arvensis) 
Посмітюха (Galerida cristata) 
Просянка (Emberiza calandra) 
 

Тварини, які мешкають серед людей у м. Покровську представлені наступними видами 

Ссавці 
Бурозубка звичайна (Sorex araneus) 
Нетопир малий (Pipistrellus pipistrellus) 
Вечірниця руда (Nyctalus noctula) 
Нічниця водяна (Myotis daubentoni) 
Кажан пізній (Eptesicus serotinus) 
Миша хатня (Mus musculus) 
Пацюк сірий (Rattus norvegicus) 
Ласка (Mustela nivalis) 
Тхір чорний (Mustela putorius) 

Птахи 
Лелека білий (Ciconia ciconia) 
Голуб сизий здичавілий (Columba livia) 
Горлиця садова (Streptopelia decaocto) 
Дятел сирійський (Dendrocopos syriacus) 
Ластівка міська (Delichon urbica) 
Сич хатній (Athene noctua) 
Дрізд чорний (Turdus merula) 
Зяблик (Fringilla coelebs) 
 



Куниця кам'яна (Martes foina) 
Здичавілі коти та собаки () 
 
Плазуни 
Ящірка прудка (Lacerta agilis) 
Вуж звичайний (Natrix natrix) 
 

Земноводні 
Жаба озерна (Rana ridibunda) 
Ропуха зелена (Bufo viridis) 
Часничниця звичайна (Pelobates fuscus) 
Квакша звичайна (Hyla arborea) 
 

Тварини, що мешкають у водоймах суходолу м. Покровська та Покровського району представлені 
наступними видами:  

Мінога українська (Eudontomyzon marіae) 
Щука (Esox lucius) 
Судак звичайний (Lucioperca lucioperca) 
Окунь річковий (Perca fluviatilis) 
Йорж звичайний (Aceri na cernua) 
Плітка звичайна (Rutilus rutilus rutilus) 
В'язь звичайний (Leuciscus idus idus) 
Ялець звичайний (Leuciscus leuciscus leuciscus) 
Краснопірка (Scardinius Erythrophthalmus) 
Головень (Leuciscus cephalus) 
Лящ звичайний (Abramis brama) 
Рибець звичайний (Vimba vimba) 
Сазан (Cyprinus carpio) 
Карась сріблястий (Carassius auratus) 
 

Карась золотистий (Carassius carassius) 
Білизна звичайна (Aspius aspius) 
Товстолоб звичайний (Hypoph thalmichthys molitrix) 
Підуст звичайний (Chondrostoma nasus nasus) 
Лин озерний (Tinca tinca) 
Пічкур звичайний (Gobio gobio gobio) 
Марена дніпровська (Barbus barbus borysthenicus) 
Сом звичайний (Silurus glanis) 
В'юн (Misgurnus fossilis) 
Вугор річковий (Anguilla anguilla) 
 

Рідкісні та зникаючі види тварин у м. Покровську та 
Покровському районі представлені невеликими 
популяціями Членистоногих  (264 види), а саме: 
Ракоподібні 31 вид 
Павукоподібні 2 види 
Багатоніжки 3 види 
Ногохвістки 2 види 
Комахи 226 видів 
 

 

 Покровськ 


