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НОВЫЕ ВИДЫ ПТИЦ ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА (Беларусь)
И ИХ СТАТУС
В.В. Юрко
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник; ул. Терешковой, 7, г. Хойники, 247618, Республика Беларусь
Polesie State Radiation Ecological Reserve; Tereshkovoi str., 7, Hoyniki, 247618, Republic of Belarus
 Valyurko@mail.ru
New bird species of the Polesye State Radiation Ecological Reserve (Belarus) and their status. - V.V. Yurko. - Berkut. 28 (1-2). 2019. - The
Reserve is located on the territory of the Chernobyl exclusion and resettlement zone in SE of Belarus (Homel region). 17 new species of birds were registered
here in 2008–2019. Majority of them were transit migrants. Red-breasted Flycatcher probably nested, Dunnock probably sometimes nested. Black-winged
Stilt previously had the status of migrant, we registered its breeding. Ornithofauna of the Reserve numbers after this addition 232 species. [Russian].
Key words: fauna, status, distribution, migration, breeding.
В 2008–2019 гг. на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (Гомельская область) обнаружено
17 новых видов птиц. Большинство из них являются пролетными. Малая мухоловка вероятно гнездится, лесная завирушка – вероятно изредка
гнездится. Для ходулочника, ранее имевшего статус пролетного вида, установлено гнездование. Орнитофауна заповедника после этого дополнения насчитывает 232 вида.
Ключевые слова: фауна, статус, распространение, миграция, гнездование.

Орнитофауна Белорусского Полесья насчитывает
более 250 видов птиц, информация о которых отражена в различного рода публикациях (Систематический
список, 1958; Долбик, 1959; Дацкевич, 1971; Углянец
и др., 1995; Никифоров и др., 1999; Абрамчук, Черкас,
2011 и др.). На территории Полесского государственного
радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ) также
проведены исследования, позволившие изучить видовой
состав птиц этого региона Полесья (Никифоров и др.,
1995; Домбровский и др., 2001; Юрко, 2008, 2013, 2018
и др.). Однако практически ежегодно выявляются виды,
ранее не отмеченные на этой территории. Цель нашей
статьи – обобщение информации о новых видах птиц
заповедника.
Огарь (Tadorna ferruginea). В Беларуси является очень
редким залетным видом (Никифоров и др., 1997). В XX
в. его отметили всего дважды. Первая регистрация вида
на территории республики состоялась в 1954 г. – добыта
птица на р. Льва в Столинском районе Брестской области
(Федюшин, Долбик, 1967). Затем пара огарей была обнаружена 9.08.1995 г. на техническом водоеме в Шабанах
в г. Минске (Юрко, 2002). В нынешнем столетии количество регистраций огаря в Беларуси увеличилось, что, повидимому, связано с ростом их популяций на территории
Украины (Лисенко, 2009) и в Москве (Поповкина, 1999).
В XXI в. первая встреча огаря произошла 1.10.2005 г.
на рыбхозе «Полесье» в Пинском районе Брестской области (Никифоров, Самусенко, 2008). Затем двух птиц
наблюдали 19–20.08.2014 г. на водоеме в г. Дзержинск
Минского района, одного огаря видели 28.04.2016 г. в
рыбхозе «Днепробугский» в Дрогичинском районе Брестской области.*
* https://gurkov2n.jimdo.com/птицы/гусеобразные/огарь/
© В.В. Юрко, 2019

В ПГРЭЗ стая огарей из 9 птиц (2 самца и 7 самок)
была обнаружена на р. Припять 22.11.2018 г. выше старика
Глыбеж (фото 1). Огари активно кормились на мелководье
и улетали, когда человек приближался к ним слишком
близко. Однако, затем снова возвращались на прежний
участок берега. В местах их кормления скопилось подо
льдом много мелкой рыбы, в основном плотвы (Rutilus
rutilus), вероятно, привлеченной сюда, как и огари, какимто видом бентосного корма. Обнаруженная стая огарей –
это, по-видимому, не распавшийся выводок и вполне
может быть, что птицы гнездились либо в заповеднике,
либо неподалеку от его границ. Ближайшие известные
места гнездования – центральные и восточные области
Украины (Коцюруба, 2011; Баник и др., 2013; Волошин,
2015; Шевцов, 2019).
Курганник (Buteo rufinus). В Беларуси очень редкий
залетный вид, впервые зарегистрирован в 1996 г. (Ники-

Фото 1. Стая огарей на р. Припять, 22.11.2018 г.
Здесь и далее фото автора.
Photo 1. A flock of Ruddy Shelducks on the Pripiat river.
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Фото 2. Беспокоящаяся самка ходулочника в окрестностях
б.н.п. Кулажин, 21.06.2018 г.
Photo 2. A disturbing female of Black-winged Stilt.

Фото 3. Белохвостый песочник на искусственном водоеме
на ферме «Воротец», 23.08.2018 г.
Photo 3. A Temminck's Stint.

форов и др., 1997). В дальнейшем одиночных птиц отмечали неоднократно, в основном, в южной части Беларуси
и один раз – на Витебщине. Хронология регистраций
следующая: 12.04.2006 г. – взрослая птица в Беловежской
пуще возле д. Чернаки Каменецкого района Брестской
области (Никифоров, Самусенко, 2011а); 19.09.2009 г. – у
д. Бернады Брестского района (Никифоров, Самусенко,
2011б); 5.09.2015 г. – у рыбхоза «Новинки» в Поставском
районе Витебской области; 15.08.2016 г. – молодая особь
в окрестностях д. Лахва Лунинецкого района Брестской
области, 7.06.2017 г. – около д. Стреличево Хойникского
района Гомельской области.*
В ПГРЭЗ первая птица была обнаружена 3.04.2006 г.
над научной частью в бывшем населенном пункте (б.н.п.)
Бабчин. Затем 22.05.2017 г. два курганника парили на территории бывшей фермы в б.н.п. Бабчин. Птицы проявили
интерес к наблюдавшему за ними человеку, опустились
ниже и сами внимательно его рассматривали. В 2018 г.
первая встреча курганника отмечена 15.04 вблизи заповедника на поле совхоза «Стреличево», около захороненной
д. Ленин. И в этом же году одна птица была найдена 20.07
около захороненной д. Красное Озеро (данный факт подтвержден украинским орнитологом С.В. Домашевским).
Частота наблюдений курганника на территории Хойникского района Гомельской области позволяет предположить, что этот вид здесь вероятно гнездится. Ближайшее
достоверное место гнездования его находится в Макаровском районе Киевской области Украины (Домашевский,
и др., 2005), в 160 км от границы ПГРЭЗ.
Балобан (Falco cherrug). Молодая птица, помеченная
в 2007 г. спутниковым радиопередатчиком венгерскими
орнитологами, летом 2008 г. пересекла транзитом тер
риторию заповедника в пределах Наровлянского и Хой
никского участков (Домбровский, Журавлев, 2008).
Ходулочник (Himantopus himantopus). Очень редкий залетный и единично гнездящийся перелетный вид
Беларуси (Никифоров и др., 1997). Впервые отмечен в
1994 г. в окрестностях г. Гродно (Ясевич, Винчевский,
1998), затем – в июне 1995 г. на Погонянском затоплении
в ПГРЭЗ (Журавлев, 1999). Первый случай гнездования

зарегистрирован в 1996 г. в Ляховичском районе Брестской области (Гричик, 1997). На территории Гомельщины
первое гнездование вида зафиксировано на польдерной
системе «Поколюбичи» Гомельского района (Горошко,
Кусенков, 2013).
До настоящего времени ходулочник на территории
ПГРЭЗ являлся пролетным видом (Журавлев, 1999).
7.05.2018 г. наблюдалась одна особь возле временного
водоема на поле около б.н.п. Рудаков. 21.06.2018 г. в за
поведнике были обнаружены две беспокоившиеся пары
птиц, которые держались на Слободском затоплении
около б.н.п. Кулажин (фото 2). По тревожному поведению
было видно, что они находятся на своих гнездовых участках. После пролетов над потревожившим их человеком
ходулочники постоянно возвращались к небольшому
водоему, оставшемуся после падения воды на бывшем
затопленном польдере. Таким образом, можно считать
доказанным гнездование ходулочника на территории Полесского государственного радиационно-экологического
заповедника.
Тулес (Pluvialis squatarola). Редкий транзитно мигрирующий вид. Регулярно встречается в небольшом
количестве во время миграций (Никифоров и др., 1997).
Известны регистрации тулеса в 4 областях Беларуси:
Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской (Федюшин, Долбик, 1967). На Гомельщине впервые отмечен
22.09.1925 г. В.В. Станчинским на оз. Ревучем (Федюшин,
Долбик, 1967).
В Украинском Полесье тулес считался обычным
осенне-пролетным видом (Кiстякiвський, 1952). Стаю из
15 птиц в полете над г. Припять наблюдали 1.06.1995 г.
(Гащак та ін., 2006).
В ПГРЭЗ тулес отмечен 22.05.2019 г. на косе р. Припять выше старика Золотой Рог.
Белохвостый песочник (Calidris temminckii). Немногочисленный транзитно мигрирующий вид. Регулярные регистрации во время миграций по всей территории
Беларуси (Никифоров и др., 1997).
В ПГРЭЗ стайка белохвостых песочников (11 птиц)
обнаружена 12.05.2011 г. неподалеку от б.н.п. Чехи на
временном водоеме посреди поля. Затем два белохвостых
песочника были отмечены 23.08.2018 г., они кормились

* https://gurkov2n.jimdo.com/птицы/хищные-дневные/канюккурганник/
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Фото 4. Кулик-воробей в б.н.п. Воротец, 12.09.2012 г.
Photo 4. A Little Stint.

Фото 5. Краснозобик на берегу Припяти, 21.08.2018 г.
Photo 5. A Curlew Sandpiper.

на искусственном водоеме на территории научно-экспе
риментальной животноводческой фермы «Воротец» (фото
3). 27.08 эти же птицы находились на пересыхающем
искусственном водоеме на территории б.н.п. Воротец в
500 м от прежнего места.
Кулик-воробей (С. minuta). В Беларуси редкий транзитно мигрирующий вид (Никифоров и др., 1997).
На территории ПГРЭЗ 15.09.2011 г. 4 кулика-воробья
кормились в совместной стае с восемью галстучниками
(Charadrius hiaticula) и двумя чернозобиками (Calidris
alpina) на правом берегу Припяти неподалеку от б.н.п.
Ломачи. В следующем году одна птица держалась на луже
воды 11–12.09.2012 года в б.н.п. Воротец (фото 4).
Краснозобик (C. ferruginea). Редкий транзитно ми
грирующий вид (Никифоров и др., 1997). Отмечен в
окрестностях Минска 29.08.1924 г. и 19.08.1925 г. на оз.
Ревучем в Добрушском районе Гомельской области (Фе
дюшин, Долбик, 1967).
В ПГРЭЗ краснозобик встречен лишь однажды. 2 особи были обнаружены 21 и 22.08.2018 г. на р. Припять в
пределах заповедника: одна – ниже б.н.п. Ломачи, другая –
ниже б.н.п. Оревичи (фото 5). Однако, это могла быть одна
и та же птица, учтенная на разных участках реки.
Чернозобик (C. alpina). Нерегулярно гнездящийся
перелетный и транзитно мигрирующий вид (Никифоров
и др., 1997).
На территории ПГРЭЗ чернозобики регистрируются
регулярно летом и в осенний миграционный период.
Поздняя весенняя миграция 7 особей в совместной стае
с другими видами куликов зарегистрирована 8.05.2010 г.
Птицы кормились на временном водоеме в середине
поля около б.н.п. Ленин. 14.06.2016 г. два чернозобика,
предположительно самец и самка, держались на острове
р. Припять около б.н.п. Оревичи, но никаких признаков
гнездового поведения не проявляли. 18.07.2018 г. одна
птица была обнаружена в совместной стае с грязовиками
(Limicola falcinellus) на острове р. Припять ниже б.н.п. Белая Сорока. Осенью этот вид встречается чаще. 15.09.2011
г. два чернозобика вместе с другими куликами кормились
на острове р. Припять ниже б.н.п. Ломачи. 18.09.2013 г.
три стайки чернозобиков общей численностью 42 особи
были обнаружены на участке Припяти от б.н.п. Ломачи

до б.н.п. Оревичи. 19.09.2013 г. 4 чернозобика отмечены
на Николаевском старике.
Песчанка (C. alba). Очень редкий транзитно мигрирующий вид, до 2000 г. были известны всего около десяти
регистраций (Федюшин, Долбик, 1967; Никифоров и
др., 1997; Никифоров, 2001). В новом столетии песчанку
отметили два раза в 2002 г.: 7 особей – 3.08 на водохранилище «Луковское» в Малоритском районе Брестской
области, 3 птицы – 23.08 у г. Туров Житковичского района
Гомельской области (Никифоров, Самусенко, 2003). В
2004 г. по одной птице зарегистрировали 2.09 в Турове
и 2.10 – в рыбхозе «Новоселки» в Дрогичинском районе
Брестской области (Никифоров, Самусенко, 2004). По
одной песчанке наблюдали в 2005 и 2007 гг. и 2 особи – в
2009 г. (Никифоров, Самусенко, 2011а, 2011б). В 2011
г. одна птица найдена на рыбхозе «Днепробугский» в
Дрогичинском районе Брестской области (Никифоров,
Самусенко, 2014).
В ПГРЭЗ песчанка впервые зарегистрирована 18.09.
2013 г. во время учетов мигрирующих околоводных птиц
на правом берегу Припяти вниз по течению от б.н.п.
Ломачи (фото 6).
Грязовик (Limicola falcinellus). На территории Беларуси очень редкий залетный вид (Никифоров и др., 1997).
Известны всего два наблюдения до 1925 г. (Никифоров и

Фото 6. Песчанка на р. Припять во время кормежки,
18.09.2013 г.
Photo 6. A foraging Sanderling.
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Фото 7. Грязовик на р. Припять, 21.08.2018 г.
Photo 7. A Broad-billed Sandpiper.
др., 1997) и несколько регистраций с 2001 г. (Никифоров,
Павлющик, 2002; Никифоров, Самусенко, 2004, 2008,
2011а, 2011б).
На р. Припять неподалеку от б.н.п. Белая Сорока
18.07.2018 г. была обнаружена стая из 17 грязовиков.
Птицы кормились на мелководье образовавшегося посреди реки острова. В следующем месяце – 21–22.08
на Припяти от д. Конотоп до границы с Украиной было
учтено уже только 7 грязовиков, все они держались разобщенно, на значительном расстоянии друг от друга по
1–3 особи (фото 7).
Средний кроншнеп (Numenius phaeopus). Очень редкий гнездящийся перелетный и транзитно мигрирующий
вид Беларуси (Никифоров и др., 1997). На пролет этого
вида куликов в Полесье указывали еще А.М. Никольский
(1899) и А.В. Федюшин (1927). Основная часть гнездового ареала вида в Беларуси находится на Витебщине,
небольшая колония из 5–6 пар гнездится в Припятском
национальном парке (Домбровский и др., 2016).
В ПГРЭЗ средний кроншнеп отмечен В.Ч. Домбровским 11.04.2018 г. на заболоченном польдере «Бабчинский
луг» около Погонянского канала, неподалеку от бывшего
Радинского КПП.
Краснозобый конек (Anthus cervinus). Транзитно мигрирующий вид птиц Беларуси (Никифоров и др., 1997).

Фото 8. Краснозобый конек на ферме «Воротец», 15.09.
2011 г.
Photo 8. A Red-throated Pipit.
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В заповеднике впервые отмечен 15.09.2011 г. на научноэкспериментальной животноводческой ферме «Воротец»
(фото 8). Впоследствии выяснилось, что птицы ежегодно
активно летят в сентябре и весь октябрь по окраинам
заповедника, соседствующим с сельхозугодьями. В центральной части его территории встречаются редко.
Лесная завирушка (Prunella modularis). Обычный
гнездящийся перелетный и транзитно мигрирующий вид
Беларуси (Никифоров и др., 1997).
В заповеднике малочисленный мигрирующий и,
вероятно, изредка гнездящийся вид. Весной птицы появляются в первой декаде марта и встречаются в различных биотопах до конца апреля. Пролетные завирушки
отмечены: 8.04.2014 г., 23.04.2015 г., 9–20.03.2017 г.
Лишь однажды – 24–27.04.2016 г. – наблюдали за тремя
самцами с вероятным гнездованием. Птицы активно пели
и держались в лиственном лесу с преобладанием черной ольхи (Alnus glutinosa), подлеском из разных видов
кустарников и плетями обыкновенного хмеля (Humulus
lupulus) на деревьях.
В Черниговской, Киевской и Житомирской областях
Украины, наиболее близким к ПГРЭЗ, лесная завирушка
на гнездовании редка (Кныш, Малышок, 2013). В Припятском национальном парке это обычный гнездящийся
вид (Домбровский и др., 2016).
Черноголовый чекан (Saxicola torquata). Очень
редкий залетный, возможно, изредка гнездящийся вид.
В прошлом столетии на территории Беларуси отмечен
всего два раза: в 1903 и 1946 гг. в Брестской и Гомельской
областях, соответственно (Никифоров и др., 1997). В XXI
в. регистрируется постоянно – в Брестской, Гомельской,
Гродненской и Могилевской областях, гнездование установлено на Брестчине и Гомельщине.*
В ПГРЭЗ черноголовый чекан впервые отмечен
27.04.2019 г. группой орнитологов из Германии и Беларуси на территории заброшенной фермы в б.н.п. Бабчин.
Обнаружила птицу З.А. Горошко. В последующие дни на
прежнем месте чекан не выявлен.
Малая мухоловка (Ficedula parva). Немногочисленный гнездящийся перелетный и транзитно мигрирующий
вид Беларуси (Никифоров и др., 1997). А.В. Федюшин
и М.С. Долбик (1967) считали эту птицу широко распространенной на территории Беларуси и в то же время
редкой для Полесья.
Впервые в ПГРЭЗ отмечена 13.05.2010 г. Ее статус в
заповеднике – редкий, вероятно гнездящийся, перелетный
вид. Птицы обитают в широколиственном лесу, протянувшемуся от КПП «Майдан» до д. Тульговичи, встречаются
в сильно заросших деревьями бывших населенных пунктах Бабчин и Ленин.
Юрок (Fringilla montifringilla). Очень редкий, нерегулярно единично гнездящийся, обычный транзитно
мигрирующий и в небольшом числе зимующий вид птиц
Беларуси (Никифоров и др., 1997).
В ПГРЭЗ вид наблюдали дважды. Первая регистрация – 8.04.2010 г. В стайке зябликов (F. coelebs) был
* https://gurkov2n.jimdo.com/птицы/воробьинообразные/чеканчерноголовый/
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обнаружен самец юрка на дороге между б.н.п. Пирки и
б.н.п. Савичи Брагинского района. Вторая – 26.09.2015
г. три птицы кормились семенами сорняков на обочине
дороги около б.н.п. Чехи.
Заключение
Таким образом, орнитофауна Полесского государственного радиационно-экологического заповедника
пополнилась 17 новыми видами, большинство из них
являются транзитными мигрантами. Для ходулочника
установлено вероятное гнездование (ранее регистрировался как мигрант). Малая мухоловка имеет статус возможно гнездящегося вида, лесная завирушка – вероятно
изредка гнездится.
Исходя из новых данных, в фауне заповедника теперь
насчитывается 232 вида птиц.
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ВИДОВИЙ СКЛАД І НАСЕЛЕННЯ ХИЖИХ ТА ГІДРОФІЛЬНИХ ПТАХІВ
ЛУК І ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ ОКРЕМИХ ЧАСТИН КИЄВА
ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ
М.В. Причепа
Інститут гідробіології НАН України; пр. Героїв Сталінграду, 12, м. Київ, 04210, Україна
Institute of Hydrobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine; Prospect Geroiv Stalingradu, 12, Kyiv, 04210, Ukraine
 prichepa1987@ukr.net
Species composition and communities of raptors and hygrophilous birds of meadows and wetlands in some parts of Kyiv and its outskirts. M.V. Prichepa. - Berkut. 28 (1-2). 2019. - We studied birds on five wetland and meadow areas of Kyiv and its environs in 2017–2019. Counts were
conducted during breeding, migration and wintering seasons. In total, 106 species were registered. 22 from them are listed in the Red Book of Ukraine.
The highest diversity of birds had Osokorky meadows (94 species) located on the left bank of the Dnieper. It is connected with the habitat variety of this
area and its vicinity. The example of Opechen lakes showed that increasing of urbanisation processes and anthropogenic impact on wetland ecosystems
caused the reduction of species richness and number of birds. [Ukrainian].
Key words: ornithofauna, diversity, distribution, migration, breeding, anthropogenic influence.
У 2017–2019 рр. проводилися дослідження на 5 ділянках – луки на Осокорках та Троєщині, ставки на Нивках і Совках, озера Опечень.
Загалом зареєстровано 106 видів птахів, 22 з них занесені до Червоної книги України. Найбільше різноманіття птахів виявлене на луках в
Осокорках (94 види), що пов’язано з розмаїттям біотопів на цій ділянці та в її околицях. Найменше видів знайдено на озерах Опечень (31), де
значний антропогенний вплив і найбільше трансформовані біотопи.
Ключові слова: орнітофауна, різноманіття, поширення, міграція, гніздування, антропоненний вплив.

Природні (первинні) лучні ценози на рівнинній території України збереглися на невеликих площах, майже
виключно у притерасних частинах заплав великих річок
(Дубровський та ін., 2008). У межах Києва та в його
околицях з кожним роком зменшується кількість водойм
та боліт внаслідок господарської діяльності й забудови.
Вони мають значну цінність для охорони біорізноманіття.
Тут гніздяться, полюють та зупиняються під час сезонних
міграцій птахи з різних екологічних груп. Саме хижі
птахи та види водно-болотних угідь виявляють найбільший рівень вразливості до мінливих умов існування. Це,
зокрема, виражається в коливанні їх чисельності. Метою
нашої роботи було дослідження якісного складу окремих
ділянок лучних та водно-болотних ландшафтів Києва і
прилеглих територій, а також порівняння видового складу
птахів зазначених ландшафтів залежно від антропогенного навантаження.
Матеріал і методика
Дослідження проводили у 2017–2019 рр. у період гніздування (3 декада квітня – 3 декада липня) та міграцій і
зимівлі (1 декада серпня – 2 декада квітня). Найбільший
акцент було зроблено на реєстрації видів протягом репродуктивного сезону. Спостереження проводили в місцях
скупчення та потенційного гніздування птахів. Основ
ний матеріал було зібрано протягом гніздового періоду.
Спостереження за гніздовими лімнофілами велись у
квітні – липні під час максимальної активності більшості
птахів – з 600 до 900 вранці та з 1800 до настання темряви.
Дослідження проводилися шляхом маршрутних обліків
та на пробних площах. Контури останніх визначалися, як
правило, межами деревних формацій. Для моніторингу
птахів у 2017 р. було закладено постійні маршрути і 6
пробних ділянок, де до 10 раз проводилися обліки в різні
періоди року (Равкин, Челинцев, 1990; Бибби и др., 2000).
© М.В. Причепа, 2019

За характером перебування птахів на даній території були
виділені наступні категорії: осілі, гніздові, літуючі, пролітні (Фесенко, Бокотей, 2002).
Для обліків застосовувались біноклі 10 × 40 і 12 × 5
та цифровий фотоапарат із 20-кратним збільшенням. За
можливості перевіряли наявність гнізд протягом репродуктивного періоду. Достовірність гніздування визначалась у відповідності з критеріями, рекомендованими
Комітетом Європейського орнітологічного атласу – EOAC
(Breeding Bird..., 1992). Особливу увагу було приділено
птахам із гніздовою поведінкою (токування, агресивна
поведінка, принесення корму чи будівельного матеріалу),
зокрема хижим (Домашевский, 2004). В обліках бугайчика
(Ixobrychus minutus), пастушкових, очеретянок використовували картування гніздових ділянок (на підставі реєстрації голосів) у комплексі з цілеспрямованим обстеженням
придатних біотопів – порослі очеретом береги каналів,
зарості верб над самою водою, великі масиви прибережної
рослинності з затоками і внутрішніми плесами (Borowiec
et al., 1981; Dombrowski, 1987; Гудина, 1999).
Район досліджень
Осокорківські луки, враховуючи Бортницький
скидний канал (БСК), – це залишки великого лівобережного масиву вздовж дніпровської заплави (рис. А).
Ландшафтно-біотопічна характеристика території надзвичайно різноманітна, що слугує ключовим чинником, який
приваблює птахів, особливо під час міграцій. Вздовж досліджуваних ділянок каналів і озер добре виражені зарості
очерету, рогозу. Тут наявні озера різної площі та форми,
що межують із вологими та сухими луками. Між ними також розташовані заплавні озера, зокрема Плоске, Піщане,
Святище, Коров’яче. Серед великих озер досліджувалися
Тягле, Набреж і Мартишів. Вздовж них є заплавний ліс.
Тут представлені в оcновному мішані ліси. Водойми між
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собою сполучені каналами. Негативними чинниками, що
лімітують чисельність птахів, є забудова у північній та
північно-західній частині, рекреація, випалювання рослинності, прокладання доріг уздовж лісів. Специфічні
екологічні умови на скидному каналі Бортницьких очисних споруд із різними гідрологічними та температурними
параметрами сприяють високій чисельності придонних
безхребетних і риб-бентофагів, які слугують кормом для
багатьох птахів. БСК є місцем зимівлі цілого ряду видів
(Яненко, Лопарев, 2012).
Озера Опечень – залишки річища р. Почайни, які були
трансформовані у каскад озер, що суттєво відрізняються
за розмірами та конфігурацією (рис. Б). Водойми зазнають
інтенсивного антропогенного навантаження з боку заводів та прилеглої забудови. Для дослідження було обрано
руслову й озерну системи Почайни та затоку Вовкувата.
Негативними чинниками є трансформація берегової лінії,
вирубування заплавних гаїв, надходження із колекторів
та заводів забруднюючих сполук до водойм, рекреація,
а також наявність великого угруповання сірих пацюків
(Rattus norvegicus), що мешкає на прилеглій до водойм
території міста.
Ділянка Троєщинських лук – залишки лівобережної
заплави Десни, що розташовані неподалік житлового масиву Троєщина. На досліджуваній ділянці наявні канали,
озера та стариця Десни (рис. В). Довкола цих територій
були луки з різним рівнем зволоженості. Вздовж Десни
розташовані фрагментарні залишки заплавного лісу. Їх
сформовано головним чином такими видами, як тополя
чорна (Populus nigra) та різними видами верб (Salix sp.).

А

Б

Г
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Лучні ділянки межують із сільгоспугіддями. Негативні
чинники – рекреація, перевезення вздовж лук піску, забудова, сінокоси, поступова інтенсифікація сільського
господарства.
Совські ставки – заболочені озера серед міста з ознаками природного малопорушеного ландшафту (рис. Г).
Головними негативними чинниками є забудова довкола
водойм, рекреація, надходження комунально-побутових
скидів із території міста до водойм.
Риборозплідні ставки Нивки – каскад ставків, які
різняться за площею та формою (рис. Д). Водна рослинність залежить від меліоративних робіт, що проводяться
на водоймах. Багато водойм щороку осушують на зиму.
Довкола ставків знаходиться мішаний та листяний ліс,
що сприяє багатству орнітофауни. Негативно на птахів,
особливо у репродуктивний період, впливають рекреація
та аматорське рибальство.
Результати та обговорення
Загалом на досліджуваній території було зареєстровано 106 видів птахів (табл.). 22 з них занесені до Червоної
книги України (2009). Найбільша їх кількість виявлена на
Осокорківських луках (94), дещо менше – на Нивках (83)
та Троєщині (80). У таблицю включені також види, що
спостерігалися в місцях досліджень іншими авторами.
Луки Троєщини
Завдяки своєму розташуванню, луки Троєщини мають
важливе значення як один із міграційних коридорів для

В

Д

Район досліджень.

Study area.

А – луки Осокорків, Б – озера Опечень, В – луки Троєщини, Г – ставки Совки, Д – риборозплідні ставки Нивки.
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птахів, зокрема хижих. Саме тут мігрують багато представників цього ряду, серед яких багато рідкісних видів.
Норцеподібні (Podicipediformes) – 2 види. Малий
(Podiceps ruficollis) та чорношиїй (P. nigricollis) норці
відмічені під час міграцій на стариці Десни.
Пеліканоподібні (Pelecaniformes) – 1 вид. Великий
баклан (Phalacrocorax carbo) використовує старицю Десни для полювання. Зустрічався й під час міграцій.
Лелекоподібні (Ciconiformes) представлені 6 видами.
Всі вони траплялися в основному під час кормових та
сезонних міграцій. Це сіра (Ardea cinerea) та велика біла
(Egretta alba) чаплі, бугайчик, квак (Nycticorax nycticorax),
білий (Ciconia ciconia) і чорний (C. nigra) лелеки. Останній передусім реєструвався на стариці Десни. У 2018 р.
на каналах та стариці Десни трималися навіть молоді
особини, що може свідчити про можливість гніздування
чорного лелеки десь неподалік.
Гусеподібні (Anseriformes) представлені 10 видами. 3
з них гніздяться, решта трапляються під час міграцій. На
каналах та осокових болотах оселяються чирок-тріскунець
(Anas querquedula), широконіска (A. clypeata) та крижень
(A. platyrhynchos). Під час весняних міграцій реєструвалися свищ (A. penelope), чирок-свистунець (A. crecca),
шилохвіст (A. acuta). На стариці Десни відмічені чубата
чернь (Aythya fuligula), сіра гуска (Anser anser), лебідьшипун (Cygnus olor), гоголь (Bucephala clangula).
Соколоподібні (Falconiformes) представлені 21 видом. Серед них достовірно гніздовими є 2. У межах лук
Троєщини у 2018 р. в одному із заплавних лісів було
виявлено гніздо чорного шуліки (Milvus migrans). Воно
було розміщене на вербі. При повторній перевірці в ньому
виявлено 2 пташенят. У 2019 р. гніздо було знову зайняте
парою шулік. Про наявність гніздово-територіальних пар
чорного шуліки, зокрема в межах каналів ТЕЦ 6, писав
С.В. Домашевський (2002). У 2019 р. неподалік від гніздової території чорного шуліки токувала пара звичайних
канюків (Buteo buteo). При повторному огляді території
гнізда виявлено не було. В одному з гаїв також була наявна
територіальна пара малого яструба (Accipiter nisus), що
проявляла агресивну поведінку відносно інших птахів,
зокрема чорних шулік та звичайних боривітрів (Falco
tinnunculus). Боривітер реєструється в межах заплави під
час полювання на прудких ящірок (Lacerta agilis), полівок
(Microtus sp.) та деяких прямокрилих комах (Orthoptera
sp.). Це особини, що живуть на багатоповерхових будинках на прилеглих до заплави територіях міста. На одній
із стариць Десни в заломах комишу протягом 2018 р. трималася пара очеретяних лунів (Circus aeruginosus). На цій
території самець луня неодноразово проявляв агресивну
поведінку відносно підорликів, які тут полювали. Згодом
тут було зафіксовано льотну молодь цього виду. Неод
норазово протягом ІІІ декади липня та ІІ декади серпня
реєструвалися над луками та над полями озимини лучні
луні (C. pygargus), серед яких були й молоді особини (juv).
Скоріше за все, вони з гніздових угруповань, розміщених вище за течією Десни. Під час міграцій регулярно
зустрічаються поодинокі пролітні птахи в околицях с.
Погреби та вздовж стариць Десни. Протягом 2017–2018
рр. на каналах і луках неодноразово реєструвався змієїд

Беркут 28.

(Circaetus gallicus). Пізніше відмічали молодь цього виду.
Це може свідчити про гніздування у прилеглих лісах у
заплаві Десни та біля ТЕЦ 6. Також протягом 2019 р. на
зазначеній території реєструвались змієїди, які, судячи
за забарвленням, були нестатевозрілими молодими особинами. Можливо, птахи з минулорічних виводків, що
шукали місця для гніздування. Змієїд тут реєструвався у
гніздовий період і раніше (Домашевский, 2005). За роки
спостережень у межах Троєщинських лук спостерігалися
також великий підсоколик (Falco subbuteo) (постійно) та
кібчик (F. vespertinus) (30.07.2018 р.). Реєстрація великого
підсоколика у гніздовий період може свідчити про його
гніздування у прилеглих до Десенки (о-в Муромець) та
ТЕЦ 6 заплавних гаях. Також на луках протягом гніздового
сезону неодноразово відмічався малий підорлик (Aquila
pomarina), зокрема 12.07.2018 р., 25.04.2019 р. 28.07.2017
р. було зафіксовано темну морфу орла-карлика (Hieraaetus
pennatus), птах кружляв разом із канюками над луками.
Згідно літературних даних, на досліджуваній території
реєструвалися також: степовий лунь (Circus macrourus),
великий підорлик (Aquila clanga) та беркут (A. chrysaetos)
(Домашевский, 2005; Мороз та ін., 2015).
Орнітологи, які вивчали міграції хижих птахів в околицях Києва, відзначали роль цієї території для мігрантів,
особливо заплави Десни (Домашевский, 2002, 2012; Домашевский, Демиденко, 2009). Проте місто інтенсивно
росте, й новобудови захоплюють нові ділянки заплав
річок. Значна частина заплави Десни забудована, а луки
переорюють під сільськогосподарські культури. Це негативно відображається на чисельності мігруючих хижих
птахів, оскільки знищуються території, де годуються ці
види, зокрема в період міграцій.
Журавлеподібні (Gruiformes) представлені 6 видами.
Гніздування встановлене для 3 – лиска (Fulica atra), водяна
курочка (Gallinula chloropus), деркач (Crex crex). Пастушок
(Rallus aquaticus) і погонич (Porzana porzana) реєструвались у гніздовий сезон, що може свідчити про гніздування.
Сірі журавлі (Grus grus) неодноразово зупинялися під час
весняних міграцій біля стариці Десни.
Сивкоподібні (Charadriiformes) представлені 20 видами. Серед куликів гніздяться 4 види. Це малий зуйок
(Charadrius dubius) – 2–3 пари, великий грицик (Limosa
limosa) – 2–6 пар, звичайний коловодник (Tringa tota
nus) – 2–4 пари. Є колонія чайки (Vanellus vanellus), що
демонструє тут гніздову пластичність. Основна кількість
гніздових пар чайки зосереджена в межах сухих та вологих лук. Окремі пари було виявлено на сільгоспугіддях,
зокрема, засіяних соєю та пшеницею полях. Загалом було
зафіксовано за роки спостережень гніздування 9–15 пар.
У квітні також реєструвалося токування бекаса (Gallinago
gallinago). Протягом гніздового сезону реєструвалися
перевізник (Actitis hypoleucos) та лісовий коловодник
(Tringa ochropus). Останній в основному притримувався
стариць Десни. Зустрічалися також великий (T. nebularia)
та болотяний (T. glareola) коловодники. У 2018 р. було
знайдено дупеля (Gallinago media). Уздовж стариць Десни
зустрічається кулик-сорока (Haematopus ostralegus). Це
рідкісний вид, що гніздиться на Дніпрі та нижній Десні
(Грищенко и др., 2012).
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Видовий склад птахів і статус видів у районі досліджень
Species composition and status of species in the study area.
Вид
Podiceps ruficollis
P. nigricollis
P. auritus
P. grisegena
P. cristatus
Phalacrocorax carbo
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Egretta alba
Ardea cinerea
A. purpurea
Ciconia ciconia
C. nigra*
Anser anser
A. albifrons
Cygnus olor
Anas platyrhynchos
A. crecca
A. strepera*
A. penelope
A. acuta
A. querquedula
A. clypeata
Netta rufina*
Aythya ferina
A. nyroca*
A. fuligula
A. marila
Bucephala clangula*
Mergus albellus
M. serrator*
M. merganser
Pandion haliaetus*
Milvus migrans*
Pernis apivorus
Circus aeruginosus
C. pygargus *
C. cyaneus*
C. macrourus*
Accipiter gentilis
A. nisus
Buteo buteo
B. lagopus
Circaetus gallicus*
Hieraaetus pennatus*
Aquila chrysaetos*
A. clanga*
A. pomarina*
Haliaeetus albicilla*
Falco peregrinus*

Ставки Совки Ставки Нивки Озера Опечень Луки Осокорків Луки Троєщини
M
B
–
B
M
–
В?
–
В?
M
–
–
–
M
–
–
–
–
M
–
–
B
В?
B
–
S
S
S
S
S
–
S
–
В?
–
B
B
B
B
B
S
S
–
S
S
S
S
–
S
S
S
S
M
В
S
–
S
–
S
–
S
S
–
S
S
–
S
–
S
S
–
M
–
M
M
–
M
–
M
M
–
B
–
B
M
B
B
B
B
B
–
B
–
В?
M
–
M
–
В?
–
–
M
–
M
M
–
M
–
M
M
B
В?
M
B
B
S
S
S
В?
В?
–
–
–
M
–
B
В?
M
В?
–
–
–
M
–
–
B
В?
–
S
M
–
–
–
M
–
–
–
–
M
M
–
–
–
M
–
–
–
–
M
–
–
–
–
M
–
–
M
–
M
M
–
В
–
S
В
–
В?
–
S
M
–
В
–
В
В?
–
S
–
S
S
–
–
–
S
S
–
М
–
–
S
–
В?
S
S
S
S
В?
S
B
В?
M
B
M
S
S
–
–
–
M
M
–
S
–
S
S
–
–
–
–
M
–
–
–
–
М
–
М
–
М
–
–
S
–
S
S
–
S
–
S
М
–
–
–
М
М
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Continuation of the Table

Вид
Ставки Совки Ставки Нивки Озера Опечень Луки Осокорків Луки Троєщини
F. tinnunculus
S
S
S
В?
S
F. subbuteo
S
S
S
В?
В?
F. columbarius
–
М
–
–
–
F. vespertinus
–
–
–
–
S
Grus grus*
–
–
–
M
M
Rallus aquaticus
В?
B
–
В?
В?
Porzana parva
–
В?
–
В?
В?
P. porzana
–
В?
–
В?
В?
Crex crex
В?
В?
–
B
B
Fulica atra
В
В
В
В
В
Gallinula chloropus
В
В
В
В
В
Charadrius dubius
–
S
–
В?
В
Vanellus vanellus
–
В?
–
B
B
Haematopus ostralegus*
–
–
–
S
M
Tringa ochropus
S
S
S
S
S
T. totanus
–
М
–
В
В
T. glareola
–
М
–
М
М
T. stagnatilis*
–
M
–
–
–
T. nebularia
–
М
М
М
М
T. erythropus
–
M
–
M
–
Actitis hypoleucos
S
B
S
B?
В?
Xenus cinereus
–
–
S
S
–
Philomachus pugnax
–
M
–
M
–
Calidris alba
–
–
–
S
–
C. alpina
–
М
–
S
–
С. minuta
–
М
–
–
–
C. ferruginea
–
М
–
–
–
C. temminckii
–
М
–
–
–
Gallinago media*
–
–
–
–
M
G. gallinago
–
M
–
B
B
Limosa limosa
–
M
–
B
B
Larus minutus
–
M
–
–
S
L. ridibundus
B
B
S
B
S
L. fuscus
–
M
–
M
–
L. cachinnans
S
S
S
S
S
L. canus
M
S
M
S
S
Chlidonias niger
В
S
–
В
В
Ch. hybrida
–
М
–
М
М
Ch. leucopterus
S
S
–
S
S
Sternа hirundo
S
S
S
В
S
S. albifrons*
–
–
–
S
S
Cuculus canorus
В
В
В
В
В
Alcedo atthis
В
В
В
В
В
Asio flammeus*
–
–
–
В?
М
Riparia riparia
В
В?
–
В
S
Motacilla citreola
–
–
–
В?
–
Locustella luscinioides
B
B
–
B
B
L. fluviatilis
B
В?
–
B
B
Acrocephalus scirpaceus
В
В
В
В
В
A. arundinaceus
В
В
В
В
В
A. schoenobaenus
–
В
–
В
В
Luscinia svecica
B
B
–
B
B
Panurus biarmicus
S
В?
М
В?
М
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Закінчення таблиці
Вид
Remiz pendulinus
Emberiza schoenichus
Всього видів:

11
End of the Table

Ставки Совки Ставки Нивки Озера Опечень Луки Осокорків Луки Троєщини
B
B
B
B
B
В?
В?
S
В?
В?
39
83
31
94
80

Примітка. B – гніздовий вид, B? – імовірно гніздовий вид, М – пролітний вид, S – літуючий (вид, що траплявся у
гніздовий сезон), * – вид, занесений до Червоної книги України (2009).
Коливання чисельності гніздових пар куликів пов’язане
з погодними умовами та весняними палами рослинності.
Суттєвої шкоди цим птахам завдають бродячі собаки й
сінокосіння у весняний період.
У межах Троєщинських лук на одній із стариць Десни
виявлено колонію з кількох пар чорного крячка (Chlidonias
niger), що знаходилася на плаваючому листі латаття бі
лого (Nymphaea alba). Тут зареєстровані також білощокий (Chlidonias hybrida), білокрилий (Ch. leucopterus),
річковий (Sternа hirundo) та малий (S. albifrons) крячки,
звичайний, жовтоногий, сивий (Larus canus) і малий (L.
minutus) мартини. Заплава Десни має важливе значення
як місце годівлі зазначених видів.
Зозулеподібні (Cuculiformes) представлені 1 видом –
зозуля звичайна (Cuculus canorus).
Совоподібні (Strigiformes) – 1 вид. Болотяна сова (Asio
flammeus) реєструвалась у міграційний період.
Сиворакшеподібні (Coraciformes) – 1 вид. Голубий
рибалочка (Alcedo atthis) постійно реєструвався на каналах
та старицях Десни, гніздиться в урвищах берегів.
Горобцеподібних (Passeriformes) виявлено 11 видів.
Гніздування встановлене для 7 з них: лучна (Acrocephalus
schoenobaenus), ставкова (A. scirpaceus) та велика (A. arun
dinaceus) очеретянки, очеретяна вівсянка (Emberiza schoe
nichus), ремез (Remiz pendulinus), синьошийка (Luscinia
svecica), солов’їна (Locustella luscinioides) і річкова (L.
fluviatilis) кобилочки. Вусата синиця (Panurus biarmicus)
реєструвалася під час сезонних міграцій на пониженнях із
очеретяними заростями. Берегова ластівка (Riparia riparia)
досліджувану ділянку використовує для годівлі.
Озера Опечень
Наші дослідження показали наявність суттєвого
зв’язку між рівнем трансформації біотопів та багатством
орнітофауни. На прикладі озер системи Опечень добре
видно вплив урбанізації на населення птахів. Негативну
роль відіграє знищення прилеглих до озер берегових
заростей. Це, перш за все, стосується таких видів, як синьошийка, лиска, водяна курочка, бугайчик, очеретянки,
кобилочки. Розташування неподалік озер системи Опечень
багатоповерхівок, заводів, доріг, автомийок істотно впливає на видовий склад і чисельність птахів (табл.). Зазначені
озера утворилися внаслідок антропогенної трансформації
річки Почайни, тому тут збереглися залишки берегової водяної рослинності та фрагменти заплавних лісів, зокрема
неподалік оз. Кирилівського та Лугового.
Норцеподібні – 1 вид, великий норець. Він постійно
реєструвався на оз. Йорданське та оз. Кирилівське. У
2017 р. були невдалі спроби гніздування. Мала кількість

норців – свідчення високого рівня евтрофікації водойми
порівняно з іншими озерами Києва (Алмазне, Тягле,
Вирлиця).
Пеліканоподібні – 1 вид, великий баклан. У літній
період на водоймах трапляється по 1–5 особин.
Лелекоподібні – 2 види: бугайчик та сіра чапля. Бугайчик трапляється на оз. Кирилівське, оз. Лугове, затоці
Вовкувата. У 2019 р. він не реєструвався взагалі на оз.
Йорданське, що пов’язано з трансформацією біотопів. У
2017 р. бугайчик був тут типовим гніздовим видом.
Гусеподібні представлені 4 видами. Гніздиться крижень. В окремі роки на озерах, зокрема Йорданському,
реєстрували широконіску, червоноголову чернь (Aythya
ferina) та чирка-тріскунця.
Соколоподібні – 4 види: малий яструб, звичайний
канюк, звичайний боривітер, великий підсоколик. Малий
яструб і канюк використовують заплавні гаї в міграційний
період для пошуку їжі. Підсоколик і боривітер реєструвалися протягом гніздового сезону. У 2017 р. в дельтовій
чаcтині Почайни на тополі білій (Populus alba) було виявлено гніздову пару підсоколиків у старому гнізді сірої
ворони (Corvus cornix). Проте з початком реконструкції
русла Почайни та проведенням будівельних робіт і вирубуванням дерев соколи зникли.
Журавлеподібні – 3 види. Гніздяться лиска та водяна
курочка. У 2019 р. на затоці Вовкувата було зареєстровано зичайного погонича. На ній гніздиться також до 8 пар
лисок і кілька пар водяних курочок. Порівняно із 2017
та 2018 рр. у 2019 р. після значної реконструкції озер
Опечень, зокрема оз. Йорданського, відбулись суттєві
зміни чисельності водно-болотних птахів. Так, лисок
залишилося лише 3 пари, хоча у 2015–2018 рр. тут гніздилося 12–16 пар.
Сивкоподібні представлені 8 видами. Гніздиться звичайний мартин. Його колонія розміщена на заболоченій
ділянці затоки Вовкувата (15–20 пар). Лісовий коловодник
реєструвався на оз. Йорданське протягом 2017–2018 рр.
У 2017 р. на оз. Кирилівському відмічені мородунка та
великий коловодник (Причепа, 2018), у 2018 р. – перевізник на оз. Йорданське. На водоймах, зокрема оз. Мінське, Йорданське, Кирилівське, реєструвалися скупчення
звичайного мартина. У незначній кількості траплялися
мартини сивий та жовтоногий. Річковий крячок постійно
реєструвався на озерах Кирилівське та Йорданське. Птахів
приваблює сюди значна кількість дрібної риби. У 2019 р.,
порівняно з 2017–2018 рр., їх стало значно менше, що
зумовлено процесами реконструкції та трансформації
берегової смуги вздовж озер.
Зозулеподібні – 1 вид, зозуля.
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Сиворакшеподібні – 1 вид, голубий рибалочка. Він
зустрічався протягом усього періоду досліджень, проте
виявити місце гніздування не вдалося.
Горобцеподібних виявлено 6 видів. Гніздяться ремез,
велика та ставкова очеретянки. Очеретяна вівсянка й вусата синиця реєструвалися під час міграцій. Берегова ластівка ловить комах над озерами. Чисельність очеретянок
істотно зменшилася після реконструкції озер, насамперед,
викорчовування очерету й верб.
Луки Осокорків
Територія має високий рівень різноманіття біотопів,
тут є заплавні гаї, переліски, чагарі, водойми різних
розмірів і форми, луки з різним рівнем зволоження. Це
створює оптимальні умови для перебування птахів різних
екологічних груп. Близькість Осокорківської заплави до
дніпровських островів сприяє появі низки видів, які прилітають сюди на годівлю.
Норцеподібні. Виявлено 5 видів. Два з них гніздяться –
великий і малий норці. За роки спостережень встановлене
гніздування 22–26 пар великого норця: 3–5 – на оз. Набреж
і 18–22 – на оз. Тягле (воно зазнає меншого рекреаційного
навантаження порівняно з іншими водоймами). У 2018 р.
гніздову пару знайдено на оз. Мартищів (2 juv). Гніздування малого норця виявлене на заплавному озері вздовж
БСК (1 пара і 2 juv). Чорношиїй та сірощокий (Podiceps
grisegena) траплялися під час міграцій, зокрема на оз. Тягле. Одного разу був зареєстрований червоношиїй норець
(P. auritus) – на БСК.
Пеліканоподібні – великий баклан. Групи від 3 до 20
особин постійно реєструється на луках. Скоріше за все,
це птахи з колоній на островах Дніпра. На БСК постійно
зимує певна кількість бакланів, де вони полюють на цьоголітків та дволіток карася сріблястого (Carassius auratus
gibelio) та коропа (Cyprinus carpio).
Лелекоподібні – 8 видів. Точно встановлене гніздування для 3. Бугайчик (декілька пар) і сіра чапля гніздяться
неподалік оз. Мартищів, заболочені канали й луки вздовж
озер є місцем гніздування бугая (Botaurus stellaris). Велика біла й руда (Ardea purpurea) чаплі відвідують луки
й озера в пошуках їжі, зокрема вони відмічалися на БСК,
неподалік оз. Святище та на заболочених луках південніше оз. Тяглого. Постійні зустрічі протягом гніздового
сезону квака можуть свідчити про ймовірне гніздування
на заболочених ділянках луків. Велика біла та сіра чаплі
регулярно зимують на БСК. У гніздовий сезон неодноразово реєструвалися білий та чорний лелеки. Останній в
основному притримувався заболочених каналів уздовж
лівого берега БСК.
Гусеподібні представлені 18 видами. Гніздяться крижень, лебідь-шипун, чирок-тріскунець. Лебеді успішно
гніздилися на одному з озер у 2018 р. (Причепа, 2019),
але у 2019 р., внаслідок раннього підпалу очеретів вздовж
озера, їм довелося шукати нове місце. Лебеді трималися на
каналах уздовж озер і БСК, але гнізда виявити не вдалося.
У квітні 2018 р. на оз. Тягле зареєстровано токування у
самців широконосок. У 2019 р. протягом квітня – травня
декілька пар цих птахів неодноразово відмічалися на
зарослих ділянках озер, що може свідчити про ймовірне
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гніздування. Під час міграцій водойми відвідують великий
(Mergus merganser), малий (M. albellus) та середній (M.
serrator) крохалі, гоголь, нерозень (Anas strepera), чироксвистунець, шилохвіст, чубата, морська (Aythya marila),
червоноголова та червонодзьоба (Netta rufina) черні, сіра
та велика білолоба гуски. У гніздовий сезон (травень –
червень) 2019 р. пара нерознів трималася на БСК.
Соколоподібні представлені 17 видами. Серед них
гніздовими є 3. У заплавних гаях встановлено гніздування
малого яструба, гніздо було розміщене на сосні звичайній (Pinus sylvestris). В очеретяних заростях на луках у
2017–2018 рр. реєструвалося гніздування очеретяного
луня. У 2019 р. також виявлені дві територіальні пари. У
серпні льотну молодь зустріли в околицях с. Бортничі (2
juv). У 2018 р. відмічене гніздування звичайного боривітра
на ЛЕП у гнізді сірої ворони (4 juv). Протягом гніздового
сезону реєструвалися: великий яструб, звичайний канюк,
чорний шуліка, змієд, осоїд (Pernis apivorus), лучний
лунь, великий підсоколик. Під час міграцій виявлені:
зимняк (Buteo lagopus), малий підорлик, польовий лунь
(Circus cyaneus), скопа (Pandion haliaetus), орлан-білохвіст
(Haliaeetus albicilla). Молоді орлани неодноразово відмічалися вздовж БСК. Зальоти осоїда та шуліки протягом
гніздового сезону на луки пов’язані з переміщеннями
птахів із прилеглих територій, зокрема Жукового о-ва, де
вони гніздяться (власні спостереження). Змієїд полював
на вужів (Natrix natrix), дотримуючись одного маршруту,
що може свідчити на користь існування гніздової пари у
прилеглих лісах, зокрема з лівого берега БСК (Причепа,
2019).
Журавлеподібні представлені 7 видами. Гніздування
встановлено для 3 видів. Водяна курочка та лиска наявні
на більшості водойм, включаючи БСК. Деркач реєструвався на сухих та зволожених луках. Протягом гніздового
сезону було також відмічене токування водяного пастушка, звичайного та малого (Porzana parva) погоничів, що
може свідчити про ймовірне гніздування. У весняний
період луки відвідували зграї з кількох десятків сірих
журавлів.
Сивкоподбіні представлені 24 видами. З куликів достовірно встановлене гніздування для 4 видів. На перезволожених ділянках лук в осоці (Carex sp.) гніздяться 5–7
пар великого грицика. Також гніздяться бекас, звичайний
коловодник, чайка. На БСК та оз. Тяглому реєструвалися:
мородунка, великий та лісовий коловодники, перевізник,
малий зуйок, білий (Calidris alba) та чорногрудий (C.
alpina) побережники. Реєстрація на каналі у гніздовий
період перевізника та малого зуйка, а також наявність
тут сприятливих біотопів, може свідчити на користь
імовірного гніздування цих видів. Кулик-сорока мешкає
на островах Дніпра – Жуковому, Козачому, Ольжиному,
Пташиному (Атамась, Кукшин, 2010), він відвідує луки,
зокрема піщано-галькові береги оз. Тягле. Тут є багато
двостулкових та черевоногих молюсків, якими цей птах
живиться.
Серед мартинових (Laridae) зареєстровано 9 видів.
Звичайний і жовтоногий мартини, білощокий, білокрилий і малий крячки трапляються постійно з квітня до
серпня. Гніздові колонії їх є на дніпровських островах та
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оз. Вирлиця. Мартини зимують на БСК. Річковий крячок
реєструвався на гніздуванні на заплавному озері неподалік
БСК (2 пари). Гніздування чорного крячка зафіксоване
у 2018–2019 р. на оз. Коров’яче (6–14 пар). Сивий та
чорнокрилий (Larus fiscus) мартини реєструвалися на оз.
Тяглому у весняний період.
Зозулеподібні – 1 вид, зозуля.
Совоподібні. У 2018 та 2019 рр. було виявлено болотяних сов з елементами токового польоту (власні спостереження).
Сиворакшеподібні – 1 вид, голубий рибалочка. Є
типовим гніздовим видом, крім того, неодноразово реєструвався в зимовий період.
Горобцеподібні. Виявлено 11 видів. Серед них достовірно гніздовими є 7. Вусата синиця та жовтоголова
плиска (Motacilla citreola) реєструвалися протягом гніздового сезону. Враховуючи наявність сприятливих для них
біотопів, можливе гніздування. Серед перезволожених
лук, які чергуються із заростями рогозу широколистого
(Typha latifolia), осоки, гніздиться лучна очеретянка (Acro
cephalus schoenobaenus). На даній території це один із
найбільш масових видів водно-болотяних птахів. На водоймах гніздяться велика та ставкова очеретянки. Затоплені
верболози вздовж озер та великі масиви очеретяних низин
сприятливі для ремеза, очеретяної вівсянки й синьошийки.
Також тут було виявлено співаючих самців річкової та
солов’їної кобилочок. Завдяки значній площі очеретяних
заростей між озерами й каналами Осокорків тут є велике
гніздове угруповання цих видів. Це єдине місце в межах
Києва, де виявлена на зимівлі гірська плиска (Motacilla
cinerea) (Давиденко, Сыпко, 2002). Тут знайдено кілька
колоній берегової ластівки. Ще одне колоніальне поселення є неподалік оз. Мартишів на одному з урвистих схилів.
Ставки Нивки
Це каскад водойм у долині річки Нивка. Рівень експлуатації їх різний, тому видовий склад птахів відносно
багатий. Ще одним із чинників, що впливає на зростання
багатства орнітофауни, є наявність значних масивів мішаного та листяного лісу, а також невеликої відстані до
заплави р. Ірпінь. Рибогосподарські стави відіграють надзвичайно важливу роль у підтриманні різноманіття водноболотного комплексу птахів. Для більшості видів вони
стали повноцінними замінниками природних біотопів,
які зазнали деградації внаслідок активних меліоративних
робіт у другій половині XX ст. (Bochenski, 1995). Однією
з таких акваторій є ставки риборозплідника «Нивка».
Вони знаходяться в межах Дніпровського екологічного
коридору (Гаврись, Бабич, 2004).
Норцеподібних 3 види. Достовірно встановлене
гніздування великого та малого норців. Загалом у межах
ставків на Нивках у 2019 р. було виявлено 8 пар великого
норця і пару з виводком (2 juv) малого. Протягом гніздового сезону тут трималася також пара чорношиїх норців,
проте пташенят виявлено не було.
Лелекоподібні – 8 видів. Гніздиться один – бугайчик.
Сіра чапля трималася протягом сезону на водоймах, що
інтенсивно заросли очеретом або рогозом. Чисельність
коливалася від 5 до 50 особин. Велика біла та руда чаплі,
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бугай, квак і білий лелека реєструвалися лише під час
годівлі. Чорний лелека відмічений під час міграцій. У
своїх дослідженнях деякі автори (Казанник та ін., 2014)
зазначали, що рекреація та будівельні роботи істотно
впливають на птахів ставків, зокрема найбільш чутливих
до стресу.
Гусеподібні представлені 13 видами. Нами достовірно
встановлене гніздування 3: крижня, чирка-свистунця
(8.07.2019 р. – виводок із 3 пташенят), лебедя-шипуна
(2.08.2019 р. – виводок із 6 пташенят). Раніше знаходили
на гніздуванні чубату чернь (Сімон, Костюшин, 2016). Загалом, водойми Нивок мають важливе значення для мігруючих та літуючих качок, таких як попелюх, широконіска,
чирок-тріскунець, шилохвіст, нерозень. Зустрічається
тут під час міграцій і велика білолоба гуска. 18.05.2019
р. на одному зі ставків була зареєстрована білоока чернь
(Aythya nyroca).
Соколоподібні представлені 13 видами. Нами встановлене гніздування для 2: звичайного канюка та очеретяного
луня. Протягом гніздового сезону відмічені також осоїд,
чорний шуліка, великий та малий яструби, змієїд, малий
підорлик, звичайний боривітер, великий підсоколик. Розташування ставків сприяє появі під час сезонних та кормових міграцій таких хижаків, як скопа, орлан-білохвіст,
лучний лунь. Деякі з них гніздяться в долині р. Ірпінь. Під
час весняних обліків було зареєстровано степового луня
(Домашевский, Письменный, 2005).
Журавлеподібні представлені 5 видами. Достовірне
гніздування встановлене для 3: пастушок, лиска, водяна
курочка. Деркач і малий погонич неодноразово відмічалися в період токування.
Сивкоподібні представлені 25 видами. З куликів точно
встановлене гніздування 1 виду – перевізника (2 гніздові
пари). У гніздовий період реєструвалися чайка та лісовий
коловодник. Ставки відіграють важливу роль як місця
зупинки під час міграцій цілого ряду видів куликів. Тут
виявлені звичайний, великий, чорний (Tringa erythropus)
та ставковий (T. stagnatilis) коловодники, турухтан (Philo
machus pugnax), великий грицик, перевізник, бекас, чорногрудий і червоногрудий (Calidris ferruginea) побережники.
У весняно-літній сезон реєструвалися жовтоногий і сивий
мартини, весною – малий мартин (групи із 3–7 особин). На
кількох водоймах є колонії звичайного мартина. Крячки –
річковий, білощокий, чорний та білокрилий – відмічалися
в основному під час весняних міграцій, з ІІІ декади квітня
до ІІ декади травня. Зустрічалися також літуючі особини
річкового та чорного крячків.
Cиворакшеподібні. Голубий рибалочка гніздиться на
схилах уздовж р. Нивка.
Горобцеподібні. Виявлено 10 видів, гніздування вста
новлене для 7: лучна, ставкова та велика очеретянки,
солов’їна кобилочка, очеретяна вівсянка, синьошийка,
ремез. Імовірно гніздяться також вусата синиця та річкова
кобилочка. На водоймах постійно реєструвалася берегова
ластівка.
Совські ставки
За багатством орнітофауни вони істотно поступаються
попереднім ділянкам. Ставки зазнають забруднення з боку
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забудови. Характерними особливостями водойм є різний
рівень їх заростання та замулення.
Норцеподібні – 1 вид, під час міграцій трапляється
малий норець.
Пеліканоподібні – 1 вид, великий баклан, зустрічається протягом літнього періоду.
Лелекоподібні представлені 5 видами. Достовірно
гніздиться лише бугайчик. Білий лелека та велика біла
чапля регулярно відвідують водойми для пошуків їжі. Сіра
чапля трапляється протягом року постійно, що свідчить
на користь можливого гніздування в заломах очерету на
ставках.
Гусеподібні представлені 5 видами. Гніздування встановлене для 3. Останнім часом Совські ставки є місцем
постійного гніздування чубатої черні, в різні роки відмічали 1–5 пар (Сімон, Костюшин, 2016). Також гніздовими
видами є крижень і червоноголова чернь. Під час міграцій
траплялися чирок-тріскунець і широконіска.
Соколоподібні. 5 видів зустрічаються під час міграцій
та зимівлі: великий та малий яструби, звичайний канюк,
звичайний боривітер, великий підсоколик.
Журавлеподібні – 3 види: лиска, водяна курочка та
пастушок. Гніздування перших двох доведено.
Сивкоподібні представлені 8 видами. Серед них
гніздові 2: звичайний мартин та чорний крячок. Під час
сезонних міграцій водойми відвідували перевізник, лісовий коловодник, річковий і білокрилий крячки, сивий і
жовтоногий мартини.
Зозулеподібні – 1 вид, зозуля.
Cиворакшеподібні. Голубий рибалочка реєструється
постійно на території господарства, гніздиться в норах
на схилах.
Горобцеподібні представлені 9 видами. Гніздяться
велика і ставкова очеретянки, синьошийка, солов’їна й
річкова кобилочки, берегова ластівка, ремез. Очеретяна
вівсянка та вусата синиця реєструвались у міграційний
сезон, але, враховуючи наявність типових біотопів, можливе гніздування.
Висновки
1. Загалом на досліджуваних ділянках зареєстровано
106 видів птахів, 22 з них занесені до Червоної книги
України.
2. Найбільшим видовим різноманіттям відзначаються
луки на Осокорках (94 види) та Троєщині (80) і ставки на
Нивках (83), найменшим – Совські ставки (39) й озера
Опечень (31).
3. Досліджувані ділянки на Нивках, Троєщині, Осокорках, як своєрідні рефугіуми, мають важливе значення
для збереження типових біотопів і видового багатства
птахів.
4. Зазначені території знаходяться на перетині міграційних шляхів, а також виступають як кормові майданчики
для окремих груп птахів.
5. Високий рівень антропогенного навантаження (на
прикладі озер системи Опечень), зокрема трансформація
біотопів, істотно змінює якісний та кількісний склад ор
нітофауни.
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Records of some rare bird species in the Steppe Zone of the Right-bank Ukraine in 2016–2018. - M.N. Gavrilyuk, Yu.V. Milobog, M.
Prommer. - Berkut. 28 (1-2). 2019. - Data about 37 bird species collected in Kirovohrad, Mykolayiv and Odesa regions are present. 27 from them listed
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У роботі представлені результати фауністичних спостережень, проведених під час експедицій на території Кіровоградської, Миколаївської
та Одеської областей. Наведені дані по 37 видах, 27 із них занесені до Червоної книги України (2009).
Ключові слова: фауна, поширення, гніздування, міграція, Південна Україна.

Польовий матеріал для статті зібрано під час експедиційних виїздів 30.04–5.05.2016 р., 29.05–4.06.2017 р.,
28.05–2.06.2018 р. та 15–17.09.2018 р. Вони були присвя
чені вивченню та охороні балабана (Falco cherrug) в
Україні (див. Гаврилюк, Милобог, 2016; Гаврилюк та ін.,
2017, 2018). Дослідженнями охоплено Кіровоградську
(Бобринецький, Долинський і Петрівський райони), Миколаївську (Веселинівський, Вознесенький і Миколаївський
райони) та Одеську (Арцизький, Білгород-Дністровський,
Біляївський, Болградський, Ізмаїльський, Кілійський,
Лиманський, Овідіопільський, Ренійський, Саратський,
Тарутинський і Татарбунарський райони) області. У пуб
лікації представлено матеріали щодо зустрічей з видами,
занесеними до Червоної книги України (2009), а також
окремими регіонально рідкісними та нечисленними
птахами.
Нижче наведено інформацію про зустрічі з окремими
видами або групами видів.
Рожевий пелікан (Pelecanus onocrotalus). На Дністрі
біля с. Маяки (Біляївський район) 29.05.2017 р. спосте
рігали зграю, що нараховувала близько 70 ос. Біля с.
Червоний Яр (Кілійський район) на оз. Китай 30.05.2017
р. – близько 430 ос. На ставку біля с. Трудове (Кілійський
район) 29.05.2018 р. – 1 ос. На ставку на південь від с.
Городнє (Болградський район) 1.06.2018 р. годувалось
близько 140 ос. У долині р. Сарата біля с. Благодатне
(Саратський район) 2.06.2018 р. спостерігали зграю
близько 150 ос.
Малий баклан (Phalacrocorax pygmaeus). У долині р.
Ялпуг біля м. Болград 3.06.2017 р. – 2 ос. На оз. Кугурлуй
біля с. Нова Некрасівка (Ізмаїльський район) 31.05.2018
р. – 5 ос.
Жовта чапля (Ardeola ralloides). На оз. Кугурлуй
біля с. Нова Некрасівка (Ізмаїльський район) 1.06.2017
р. – 2 ос.
Косар (Platalea leucorodia). Біля с. Петропавлівка (Саратський район) 2.06.2018 р. – 1 ос. На ставку на схід від
с. Новоселівка (Кілійський район) 16.09.2018 р. – 5 ос.
Коровайка (Plegadis falcinellus). На оз. Кугурлуй біля
с. Нова Некрасівка (Ізмаїльський район) 1.06.2017 р. – 8
© М.Н. Гаврилюк, Ю.В. Милобог, M. Prommer, 2019

ос. У долині р. Ялпуг біля м. Болград 1.06.2017 р. – 12 ос.,
а також 3.06.2017 р. неодноразово групи від декількох до
30 ос. у польоті та під час годування.
Чорний лелека (Ciconia nigra). На рисових чеках на
схід від с. Кислиця (Ізмаїльський район) 15.09.2018 р.
спостерігали 3 ос.
Колоніальні поселення гідрофільних птахів виявлені в декількох місцях. У штучних насадженнях на лівому
березі оз. Китай біля с. Василівка (Кілійський район, координати – 45° 33´ 26´´ N, 29° 11´ 12´´ E) 30.05.2018 р. знай
дено змішану колонію граків (Corvus frugilegus) та інших
видів птахів. За нашими оцінками, тут гніздилися: 40–80
пар квака (Nycticorax nycticorax), 30–50 пар малої білої
чаплі (Egretta garzetta), не менше 2 пар сірої чаплі (Ardea
cinerea), а також не менше 6 пар кібчика (Falco vespertinus)
та 1 пари звичайного боривітра (F. tinnunculus). Для
охорони даного місця гніздування колоніальних птахів
доцільним є створення заказника місцевого значення. У
колонії граків у верхів’ї лиману Сасик біля с. Новоселиця
(Татарбунарський район) 29.05.2017 р. виявлено не менше
трьох пар малої білої чаплі. У невеликій кількості вони
гніздились і в колонії граків, розташованій біля ставка на
північ від с. Баштанівка (Татарбунарський район), де були
відмічені 30.05.2017 р.
Огар (Tadorna ferruginea). На затоці Гасанській оз.
Катлабуг біля с. Першотравневе (Ізмаїльський район)
30.05.2018 р. спостерігали 40 ос. На ставку на південь від
с. Городнє (Болградський район) 1.06.2018 р. трималися
дві самки з виводками та ще дві пари.
Білоока чернь (Aythya nyroca). У верхів’ї лиману
Сасик біля с. Новоселиця (Татарбунарський район)
29.05.2017 р. – 2 ос. На оз. Кугурлуй біля с. Нова Некрасівка (Ізмаїльський район) 1.06.2017 р. – 3 ос. У долині р.
Ялпуг біля м. Болград 3.06.2017 р. – 1 ос. На ставку біля
с. Трудове (Кілійський район) 29.05.2018 р. – 2 ос.
Червонодзьоба чернь (Netta rufina). На ставку на р.
Дракуля за 6 км на захід від с. Струмок (Татарбунарський
район) 30.05.2018 р. – 3 ос.
Нерозень (Anas strepera). На оз. Сасик біля с. Приморське (Кілійський район) 30.05.2017 р. – 6 ос. На ставку
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біля с. Трудове (Кілійський район) 29.05.2018 р. – 2 ос. На
оз. Кугурлуй біля с. Нова Некрасівка (Ізмаїльський район)
31.05.2018 р. – 2 ос.
Чорний шуліка (Milvus migrans). Птаха із гризуном у
дзьобі спостерігали 5.05.2016 р. біля південної частини Гурівського заказника (біля с. Гурівка Долинського району).
Біля с. Стара Царичанка (Білгород-Дністровський район)
29.05.2017 р. – 1 ос. У Барановому лісі на північ від м.
Ізмаїл 2.06.2017 р. – 1ос. Біля с. Фараонівка (Саратський
район) 2.06.2018 р. – 1 ос.
Лучний лунь (Circus pygargus). Самку біля с. Вере
міївка (Бобринецький район) спостерігали 5.05.2016 р.
Самку біля с. Надєжда (Саратський район) відмітили
29.05.2017 р. Самку або нестатевозрілого птаха біля с.
Городнє (Болградський район) бачили 1.06.2018 р.
Степовий канюк (Buteo rufinus). У лісосмузі вздовж
балки за 2 км на північ від с. Луб’янка (Веселинівський
район) 4.05.2016 р. знайдене гніздо, влаштоване на ясені
на висоті близько 6 м. На момент виявлення воно було не
заселене. Біля с. Трудове (Вознесенський район) 2.05.2016
р. – 1 ос. Біля с. Кам’яна Балка (Миколаївський район)
2.05.2016 р. – 1 ос. Біля с. Баннівка (Болградський район)
3.06.2017 р. – 1 ос. 31.05.2018 р. відмічені два поодиноких
птахи на захід від с. Плавні (Ренійський район) та пара
на захід від с. Котловина (Ренійський район). 2.06.2018
р. – по 1 ос. біля с. Олександрівка (Тарутинський район)
та біля с. Петропавлівка (Саратський район). Біля с. Новоселівка (Кілійський район) – 16.09.2018 р. два птахи.
17.09.2018 р. – по 1 ос. біля с. Баштанівка та с. Дмитрівка
(Татарбунарський район).
Орел-карлик (Hieraaetus pennatus). Один птах світлої
морфи спостерігався 31.05.2018 р. між м. Рені та с. Долинське (Ренійський район).
Малий підорлик (Aquila pomarina). 1 та 2.05.2016 р. –
по 1 ос. на узліссі в південній частині лісового масиву
Рацинська дача (Вознесенський район). Двох пролітних
птахів спостерігали 17.09.2018 р. на великій висоті біля
с. Плоцьк (Арцизький район).
Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla). На ставку на
схід від с. Новоселівка (Кілійський район) одного дорослого птаха бачили 16.09.2018 р.
Кібчик (Falco vespertinus). Поодинокі пари і невеликі
колонії на півдні Одеської області траплялися регулярно.
У колонії граків біля с. Михайлівка (Саратський район) у
2018 р. гніздилось 5–10 пар кібчиків. Серед них 29.05.2018
р. спостерігали самку з передавачем. Це була самка на
ім’я Ringló, яку було відловлено в Румунії 22.09.2016 р.1
У насадженнях уздовж р. Єника на захід від с. Муравлівка
(Ізмаїльський район, координати – 45° 32´ 25´´ N, 29° 04´
48´´ E) виявлено найбільшу колонію, що нараховувала
30–40 пар кібчиків. Тут також трималася самка з передавачем на ім’я Marina (судячи з координат), проте візуально
виявити її не вдалося. Цю самку теж було спіймано в
Румунії 15.09.2015 р., у 2016 та 2017 рр. вона гніздилась
у Красноперекопському районі АР Крим1.
Лежень (Burhinus oedicnemus). У долині р. Єника за
5 км на захід від с. Муравлівка (Ізмаїльський район) на
1

https://www.satellitetracking.eu

Беркут 28.

випасі 30.05.2018 р. виявлено 3 дорослих особини, одна з
яких «відводила» спостерігачів, імовірно від розташова
ного тут гнізда.
Кулик-сорока (Haematopus ostralegus). На морському узбережжі біля с. Приморське (Кілійський район)
31.05.2017 р. – 2 ос.
Морський зуйок (Charadrius alexandrinus). На Тилігульському лимані біля с. Калинівка (Лиманський район)
3.05.2016 р. спостерігали пару.
Кулик-довгоніг (Himantopus himantopus). На Тилігульському лимані біля с. Калинівка (Лиманський район)
3.05.2016 р. – 2 ос. У долині р. Ялпуг біля м. Болград
3.06.2017 р. – 5 ос. Біля с. Струмок (Татарбунарський
район) 29.05.2018 р. – на ставку близько 20 дорослих
птахів, 2 на гніздах та двоє пухових пташенят. На ставку
на р. Дракуля за 5 км на захід від с. Спаське (Татарбунарський район) 30.05.2018 р. – 2 ос. На затоці Гасанській
оз. Катлабуг біля с. Першотравневе (Ізмаїльський район)
30.05.2018 р. спостерігали 28 ос. На ставку на південь від
с. Городнє (Болградський район) 1.06.2018 р. – 2 ос.
Чоботар (Recurvirostra avosetta). На Тилігульському
лимані біля с. Калинівка (Лиманський район) 3.05.2016
р. – 8 ос., одна з них насиджувала кладку. Біля с. Струмок
(Татарбунарський район) 29.05.2018 р. – на ставку 3 ос. На
затоці Гасанській озера Катлабуг біля с. Першотравневе
(Ізмаїльський район) 30.05.2018 р. спостерігали близько
60 ос. На ставку на південь від с. Городнє (Болградський
район) 1.06.2018 р. – 2 ос.
Середземноморський мартин (Larus melanocepha
lus). На Тилігульському лимані біля с. Калинівка (Лиманський район) 3.05.2016 р. – 13 пролітних птахів.
Малий мартин (L. minutus). На затоці Гасанській
оз. Катлабуг біля с. Першотравневе (Ізмаїльський район)
30.05.2018 р. спостерігали близько 500 ос.
Каспійський мартин (L. ichthyaetus). На морському узбережжі біля с. Приморське (Кілійський район)
31.05.2017 р. – 1 дорослий птах. На оз. Китай біля с.
Василівка (Кілійський район) 30.05.2018 р. – 1 дорослий
птах. На затоці Гасанській оз. Катлабуг 30.05.2018 р. спостерігали 15 особин (дорослі та нестатевозрілі).
Каспійський крячок (Hydroprogne caspia). На затоці
Гасанській оз. Катлабуг біля с. Першотравневе (Ізмаїльський район) 30.05.2018 р. спостерігали 2 ос.
Совка (Otus scops). Птахів виявлено за токовими
криками самців. 2.06.2017 р. – по одній совці біля пункту пропуску через державний кордон Табаки – Мирне,
а також за 2 км на південь від цього місця. 28.05.2018
р. – 1 ос. біля с. Петродолинське (Овідіопільський район).
1.06.2017 р. та 30.05.2018 р. – по 1 ос. у Барановому лісі
на північ від м. Ізмаїл. 3.06.2017 р. – 1 ос. за 2 км на північний схід від м. Сарата. 31.05.2018 р. – голос 1 птаха
вдень за 3 км на захід від с. Плавні (Ренійський район).
31.05.2018 р. – 1 ос. за 2 км на південь від с. Городнє (Болградський район). 1.06.2018 р. – голос 1 ос. вдень на захід
від с. Малоярославець-Перший (Тарутинський район) біля
пункту пропуску через державний кордон. 1.06.2018 р. – 1
ос. за 5 км на північ від смт Тарутине.
Сіра сова (Strix aluco). Крик самця в Барановому лісі
на північ від м. Ізмаїл відмітили 30.05.2018 р.
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Рожевий шпак (Sturnus roseus). Біля с. Владичень
(Болградський район) 31.05.2018 р. – 2 ос.
Звичайна горихвістка (Phoenicurus phoenicurus). У
Барановому лісі на північ від м. Ізмаїл 2.06.2017 р. знайдене гніздо з 7 опереними пташенятами, розташоване
на рівні ґрунту в порожнині стовбура горіха.
Західний соловейко (Luscinia megarhynchos). Зранку
1.05.2016 р. самець тривалий час співав на краю закинутого садка біля с. Лелеківка (Петрівський район).
Чорногрудий горобець (Passer hispaniolensis). Виявлено декілька місць гніздування. 29.05.2017 р. – біля
с. Веселий Кут (Арцизький район) 7 пар у гнізді білого
лелеки (Ciconia ciconia). 30.05.2017 р. – біля с. Червоний
Яр (Кілійський район) 10 гнізд, влаштованих на дереві.
30.05.2017 р. – біля с. Мирне (Кілійський район) у лісосмузі 1 пара у старому гнізді орлана-білохвоста, 2 пари –
у старому гнізді крука (Corvus corax) та ще одне гніздо
на дереві. 3.06.2017 р. – у с. Мирне (Кілійський район)
декілька пар у гнізді білого лелеки. 29.05.2018 р. – біля с.
Михайлівка (Саратський район) не менше двох пар, гніз-
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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ОВСЯНКИ-РЕМЕЗА
(EMBERIZA RUSTICA)
В НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
The first record of the Rustic Bunting (Emberiza rustica) in My
kolayiv region (South Ukraine). - O.V. Burkovsky, Yu.N. Kodrul. Berkut. 28 (1-2). 2019. - We observed a bird in the village of Pokrovka
(46.4775° N, 31.6605° E) on 22.01.2019. This is the tenth record of the
species in Ukraine. [Russian].

Для территории Украины овсянка-ремез (Emberiza rus
tica) является редким залетным видом: всего известно 9
регистраций, из них 2 – сомнительные (Редінов, Петрович,
2011; Пилюга, 2013, 2015 и др.). В одном случае отмечены 2 птицы, в остальных – наблюдали или отлавливали
одиночных особей. Птиц регистрировали в период с 18.10
по 2.05, причем зимой их видели 4 раза.
Нами одиночная овсянка-ремез отмечена 22.01.2019
г. (фото) возле опушки урочища Ковалевская сага в с.
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да на деревах. 30.05.2018 р. – у колонії граків та чапель
біля с. Василівка (Кілійський район) виявлено не менше
двох пар.
Подяки
Польові дослідження проводилися за фінансової підтримки Rufford Small Grants Foundation.
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Покровка Очаковского района (46,4775° N, 31,6605° E).
Птицу наблюдали на окраине ольшаника на берегу небольшого озера среди зарослей тростника и ежевики. Обнаружить ее удалось благодаря специальному проигрыванию
записи голоса вида на протяжении 10–15 мин. Овсянкаремез, среагировав на аудиозапись, вылетела из зарослей
ежевики, ненадолго присела на дерево, а затем улетела в
западном направлении. Несмотря на специальные поиски,
повторно встретить птицу не удалось.
Данное наблюдение является первой регистрацией
вида в Николаевской области и 10-й – в Украине. Ранее
овсянку-ремеза наблюдали в соседних Одесской и Херсонской областях (Редінов, Петрович, 2011; Пилюга,
2013, 2015). Кроме того, это пятая встреча вида в зимний
период в Украине.
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New records of some rare and insufficiently known bird species in the north-western Caucasus (Krasnodar region and Adygea Republic). A.M. Peklo, P.A. Til’ba, R.A. Mnatsekanov, I.S. Naidanov. - Berkut. 28 (1-2). 2019. - We present former unpublished data about 28 species collected
in 1971–2019. [Russian].
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Представлены ранее не публиковавшиеся данные по 28 видам птиц, собранные в 1971–2019 гг.
Ключевые слова: фауна, распространение, гнездование, миграция, залет.

В настоящей работе приводятся новые, ранее не
опубликованные, сведения о находках на территории
Краснодарского края и Республики Адыгея (Российская
Федерация) некоторых видов редких и малоизученных
птиц фауны этого региона, собранные в 1971–2019 гг. Несомненно, они представляют определенный интерес для
орнитологов занимающихся фаунистикой и вопросами
биоразнообразия Северного Кавказа.
Красношейная поганка (Podiceps auritus). 2 птицы
отмечены 22.09.2017 г. на севере Керченского пролива у
оконечности косы Чушка (Темрюкский район Краснодарского края).
В осенне-зимнее время неоднократно регистрировалась на морском побережье и в приустьевых участках
некоторых рек в пределах города-курорта Сочи (Краснодарский край). По сведениям В.Л. Филиппова, 6.01.2019 г.
наблюдалась в морском порту г. Сочи. В этом же районе
встречена 8 и 9.01.2019 г., а осенью в период с 23 по
28.11.2019 г. две особи отмечены им же в приустьевом
участке р. Сочи.
2.09.2012 г. одиночная птица зарегистрирована нами
на залитом водою чеке ирригационной системы в окрестностях аула Панахес (Тахтамукайский район Республики
Адыгея). Рядом с нею держались 2 черношейные (P.
nigricollis) и 5 малых (Tachybaptus ruficollis) поганок.
Обыкновенный фламинго (Phoenicopterus roseus).
По опросным сведениям, около 10 птиц наблюдались
в августе 2017 г. в Бейсугском лимане у косы Ясенская
(Приморско-Ахтарский район Краснодарского края).
2 молодые особи, кормящиеся в акватории Витязевского лимана у с. Витязево (город-курорт Анапа Краснодарского края), отмечены 15.12.2019 г. Вероятно эти же
птицы зарегистрированы 18.10.2019 г. А.В. Попович и
О.Н. Семеновой*.
* http://www.rbcu.ru/forum/messages/forum19/topic2548/
message242191/?sphrase_id=27646422#message242191
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По данным И.А. Ганькова, одиночный молодой
фламинго был встречен и сфотографирован 9.09.2019 г.
на берегу Черного моря в Адлерском внутригородском
районе г. Сочи. По-видимому, эта же птица отмечена 10.09.
2019 г. на пляже г. Сочи, о ее появлении снят репортаж
местными СМИ.
Пискулька (Anser erythropus). В пасмурный день
12.12.1987 г. (моросил мелкий дождь) стайка из 4 птиц отмечена зоологом Н.А. Коноваловым на одном из рисовых
чеков в окрестностях пгт Яблоновский (Тахтамукайский
район Республики Адыгея). Гуси кормились на чеке зернами риса (падалица). Один из них был добыт. Птица имела
большие запасы жира под кожей и внутри тела. Масса
тела (пол не определен) – 1750 г. Голова добытой птицы
была передана нам, определена, отпрепарирована и ныне
хранится в орнитологической коллекции Зоологического
музея Национального научно-природоведческого музея
НАН Украины (г. Киев).
Обыкновенная гага (Somateria mollissima). 3 взрослых птицы (2 самца и самка) наблюдались нами 26.01.
2007 г. около 11 часов в Суджукской лагуне (г. Новороссийск Краснодарского края) и на о. Суджук (Цемесская
бухта Черного моря). Самцы ходили по берегу, присаживались, чистили перья. Затем подошла к ним самка (до
этого плавала) и села рядом.
Обыкновенный турпан (Melanitta fusca). В Темрюкском районе Краснодарского края стайка из 3 особей
встречена нами 22.03.2019 г. в акватории Таманского залива (окрестности станицы Тамань) у косы Тузла в 100
м от берега.
Савка (Oxyura leucocephala). Группа из 4 птиц отмечена 14.11.2017 г. в акватории Керченского пролива у
косы Тузла (Темрюкский район Краснодарского края). В
этом же районе на Таманском п-ове 3 особи 10.11.2018 г.
кормились на соленом оз. Тузла близ мыса Тузла, а оди
ночная савка в стае красноголовой чернети (Aythya ferina)
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зарегистрирована нами 9.01.2015 г. на юго-западе полуострова у мыса Панагия.
По опросным сведениям (личн. сообщ. А.А. Дмитри
ева), 2 самца встречены в конце декабря 2018 г. в Приазовском заказнике на лимане Дурной (Славянский район
Краснодарского края).
Султанка (Рorphyrio porphyrio). Травмированная
птица была подобрана местными жителями 29.09.2015 г.
в районе морского порта г. Сочи (А.П. Дворецкий, личн.
сообщ.). 24.09.2017 г. султанка обнаружена в низовье р.
Сочи, в 800 м от ее устья. Птица придерживалась участка
прибрежного высокотравья (размеры 50 × 50 м) с преобладанием рогоза, осок, манника, сыти и куриного проса
в отдельных местах, близко подступающих к урезу воды.
Периодически она выходила из густых зарослей к береговой полосе в том числе и на небольшие открытые участки,
где кормилась стеблями манника складчатого (Glyceria
plicata), а также расклевывала метёлки сыти (Cyperus sp.).
Большую же часть времени она проводила, скрываясь
в зарослях травянистой растительности. Данная птица
оставалась на первоначально обнаруженном месте до
4.10.2017 г. (фото 1). Другая одиночная особь обнаружена
на Имеретинской низменности (Адлерский район г. Сочи)
28.09.2018 г. на одном из искусственных прудов, зарастающих околоводной растительностью. Султанка держалась у
узкой кромки прибрежных тростников и осок и временами
выходила на край водной глади. Поблизости кормились
также и другие пастушковые птицы – лысухи (Fulica atra)
и камышницы (Gallinula chloropus), однако султанка, в
отличие от них, появлялась на открытой воде лишь изредка. 16.10.2018 г. еще одна особь этого вида вновь была
встречена на этом же месте пруда. Данная птица вела себя
так же, как и предыдущая. По-видимому, пролетные особи
подолгу останавливаются на участках с оптимальными
местообитаниями, расположенными на миграционных
трассах. 6.10.2019 г. одна султанка сфотографирована на
Имеретинской низменности С.А. Скачковым.
Дрофа (Otis tarda). 2.04.2011 г. стая из 10 особей наблюдалась в окрестностях станицы Ясенская в Ейском
районе Краснодарского края (опросные сведения).
В январе – феврале 2001 г. на территории Павловского района Краснодарского края в окрестностях станиц
Незамаевская и Атаманская зимовало около 50–60 дроф
(П.И. Тонконог, личн. сообщ.). В этом же районе 8.12.2019
г. встречена охотниками на одном из полей у станицы
Незамаевская.
3 птицы зарегистрированы 20.07.1999 г. на заброшенном чеке рисовой системы в окрестностях хут. Новопокровский в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского
края (С.Ю. Литвиненко, личн. сообщ.). В этом же районе
на территории охотхозяйства «Сафаны» 1.12.2001 г. отмечено 17 дроф (опросные данные).
В 1976 г. (точная дата не известна) возле станицы
Выселки (Выселковский район Краснодарского края) на
землях 4-й бригады колхоза «Дружный» найдено 2 гнезда
дрофы. Из одного изъята кладка, в другом были 2 птенца
(опросные данные). В 1997 г. (точная дата не известна)
на границе Выселковского и Тбилисского районов Краснодарского края встречены 23 дрофы (опросные данные).

19

Фото 1. Султанка. 3.10.2017 г., низовье р. Сочи.
Фото П.А. Тильба.
Photo 1. Purple Swamphen. Lower part of the river Sochi.
25–26.11.2004 г. в Славянском районе Краснодарского
края 2 птицы наблюдались на рисовых чеках в окрестностях станицы Анастасиевская, а в этом же районе в
январе – феврале 2012 г. 2 особи зарегистрированы у хут.
Бараниковский (опросные данные).
На Таманском п-ове (Темрюкский район Краснодарского края) токующий самец отмечен 1–2.05.2014 г. в
окрестностях горы Подошва (48°13’ N, 36°56’ E). На этом
же полуострове 8.04.2015 г. самец дрофы наблюдался на
горе Шперлак (45°13’ N, 36°51’ E) и группа из 5 птиц – в
окрестностях Боюр-Горы (45°13’ N, 36°58’ E).
По опросным сведениям, 2 птицы зарегистрированы
в ноябре 2007 г. на полях Имеретинской низменности
(Адлерский район г. Сочи), там же в начале февраля 2009
г. встречена стая из 8 дроф и в середине февраля 2009 г. –
группа из 4 особей.
Стрепет (Tetrax tetrax). В середине августа 1994 г.
одиночная птица встречена между станицами Веселая и
Незамаевская (Павловский район Краснодарского края)
(П.И. Тонконог, личн. сообщ.).
Одиночная самка добыта 10.12.1973 г. в 20 км южнее
с. Суворовское (Усть-Лабинский район Краснодарского
края). Шкурка этой особи хранится в орнитологической
коллекции Зоологического музея ННПМ НАН Украины
(г. Киев).
Одиночная птица зарегистрирована 12.11.2007 г. на
территории аэропорта г. Краснодар (А. Гончаров, личн.
сообщ.).
Одиночный стрепет встречен 28.01.2004 г. на поле у оз.
Маркитанское (Темрюкский район Краснодарского края).
Одиночная птица отмечена 30.03.1999 г. на пашне в
окрестностях станицы Троицкая (Крымский район Краснодарского края) (В.Е. Костоглот, личн. сообщ.).
На Имеретинской низменности (Адлерский район г.
Сочи) стая из 5–6 особей наблюдалась 10 и 16.11.2000 г.
Здесь же вид зарегистрирован 7.01.2001 г. и отмечен
охотниками (опросные данные) 21.10.2001 г. В середине
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октября 2002 г. встречены 2 стрепета, которые продержались на Имеретинской низменности до января 2003 г.
(опросные сведения). Одиночные особи зарегистрированы 3–5.12.2004 г. и 24.08.2005 г., а 2 птицы – 8.11.2006
г. (опросные данные). Кроме этого, одиночный стрепет
наблюдался 4.04.2012 г. на одном из луговых участков
аэропорта Адлер, и по опросным сведениям – 2 особи
отмечены 23.11.2014 г. на поляне у с. Веселое у заброшенного карьера чуть выше Имеретинской низменности.
Одиночная птица зарегистрирована нами 3.12.2014 г.
на луговых участках Имеретинской низменности. По
опросным данным, летящая над берегом моря особь наблюдалась 1.11.2015 г. в 30 км северо-западнее г. Сочи. В
аэропорту Адлер 3 стрепета встречены в феврале – марте
2018 г. Также вид был зарегистрирован здесь в 20-х числах
марта 2018 г., а 13.10.2018 г. отмечена летящая над Адлером на юго-восток стая (около 30 птиц). 23.10.2018 г. стая
из 30 особей зарегистрирована у с. Нижняя Шиловка (Адлерский район г. Сочи). Стрепеты летели на юго-восток
над долиной р. Псоу (опросные сведения).
Хрустан (Eudromias morinellus). Одиночная птица
19.09.2019 г. кормилась днем в скоплении куликов (26 чернозобиков (Calidris alpina), 40 турухтанов (Philomachus
pugnax) и 3 больших улита (Tringa nebularia)) на мелководье лимана Витязевский у с. Витязево (город-курорт
Анапа Краснодарского края).
Стайка из 4 особей отмечена 4.04.2012 г. на небольшом
луговом участке, залитом дождевой водой, в низовье р.
Мзымты (окрестности Адлера). На Грачевском перевале
(1286 м н. у. м., Лазаревский район г. Сочи) одиночный
хрустан наблюдался 14.08.2018 г. сотрудником Сочинского
национального парка А.В. Суворовым. Птица держалась
среди субальпийского разнотравья, чередующегося с
редкой каменистой россыпью, образовавшейся вблизи
проходящей по гребню хребта автодороги. Кроме того,
одиночная особь зарегистрирована В.Л. Филипповым
29.03.2019 г. в устье р. Сочи.
Поручейник (Tringa stagnatilis). Одиночная птица
наблюдалась 11.08.2018 г. на мелководье соленого оз.
Скелеватое (Приморско-Ахтарский район Краснодарского
края). Здесь же 17.08.2018 г. нами отмечены одиночки и
стайки общей численностью 47 особей.
Днем 2.08.2018 г. на сильно обмелевшей р. Косая Балка
у с. Гришковское (Калининский район Краснодарского
края) 3 поручейника кормились совместно с 5 колпицами (Platalea leucorodia), 9 фифи (Tringa glareola) и 8
куликами-воробьями (Calidris minuta).
2.08.2019 г. в 15 часов на двух чеках частично заполненных водой рисовой системы у трассы станица
Полтавская – станица Старонижестеблиевская (Красноармейский район Краснодарского края) в скоплении куликов
с преобладанием больших веретенников (Limosa limosa) и
турухтанов зарегистрированы 4 особи этого вида.
Одиночный поручейник встречен нами 2.04.2014 г. в
стае турухтанов на луговом участке Имеретинской низменности (Адлерский район г. Сочи), залитом дождевой
водой. Вторая одиночная птица держалась 10.05.2016 г.
в устье р. Сочи.
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5.05.2018 г. в 13 часов в окрестностях аула Шенджий
(Тахтамукайский район Республики Адыгея) на чеках
рисовой системы, частично заполненных водой, в скоп
лении куликов вместе с другими видами кормились 2
поручейника.
Мородунка (Xenus cinereus). Одиночная особь отмечена среди других видов куликов 30.04.2017 г. в Таманском
заливе у пос. Юбилейный (Темрюкский район Краснодарского края). Еще одна мородунка зарегистрирована нами
25.08.2018 г. в этом же районе на соленом оз. Тузла, а стая
из 8 птиц – 30.06.2019 г. на оз. Маркитанское.
Кроме этого, одиночная птица наблюдалась нами
7.08.2018 г. около 6 часов утра на одном из чеков рисовой
системы, залитой водой, у трассы станица Павловская –
станица Старонижестеблиевская (Красноармейский район
Краснодарского края), где кормилась совместно с другими
видами куликов и голенастых птиц.
28.07.2018 г. мородунка встречена на прибрежном
речном галечнике в низовье р. Сочи (В.Л. Филиппов,
личн. сообщ).
Исландский песочник (Calidris canutus). 2 птицы
отмечены нами 3.02.2017 г. на галечном берегу р. Мзымта
вблизи ее устья в микрорайоне Адлер г. Сочи.
Дупель (Gallinago media). 2 особи подняты нами
13.10.2019 г. на кукурузном поле в окрестностях станицы
Крыловская (Крыловский район Краснодарского края).
Одиночная птица отмечена 2.05.2016 г. на лугу в
окрестностях горы Паршивая (44°16’ N, 41°14’ E, Отрадненский район Краснодарского края).
По опросным сведениям, на территории Имеретинской
низменности (Адлерский район г. Сочи) дупели добывались 28.08.2000 г., 9.10.2003 г., 14.08.2004 г. и 24.08.2005
г., а одиночная птица зарегистрирована В.Ф. Филипповым
17.03.2019 г. на р. Сочи недалеко от устья.
25.05.1972 г. в окрестностях хут. Хомуты (Тахтамукайский район Республики Адыгея) за всю экскурсию на
рисовых чеках было отмечено (поднято) 4 особи этого
вида (1, 1 и 2). Одна самка добыта. Птицы взлетали с забурьяненных дамб между чеками и с иловых кос. Масса
добытой самки 184 г. Размеры яичника 14 × 9 мм. Диаметр
самого крупного фолликула – 4 мм. На следующий день
здесь же было встречено (поднято на крыло) 3 одиночных
дупеля. Одна самка добыта П.А. Тильба. В этом же районе
21.05.1973 г. на рисовых чеках между пгт Яблоновский и
вдхр. Шапсугское А.М. Пекло добыт самец. Шкурка птицы
хранится в орнитологической коллекции Зоологического
музея ННПМ НАН Украины (г. Киев). В окрестностях пос.
Новая Адыгея одиночный дупель поднят 7.04.1974 г. на
низкотравном дерновом лугу (участок с более высокой
растительностью) и полетел через поле озимой пшеницы к рисовым чекам. 16.05.1975 г. в окрестностях пос.
Новая Адыгея отмечено около 15 особей, из которых 4
птицы добыты. Держались они среди травы у луж на поле
люцерны. 19.04.1975 г. в окрестностях этого же поселка
учтено около 7 особей, из которых самец добыт. Шкурка
хранится в орнитологической коллекции Зоологического
музея ННПМ НАН Украины (г. Киев). Кулики держались
по берегам луж небольшого тростникового болота, на
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заболоченных участках луга и поля люцерны, часто совместно с бекасами (Gallinago gallinago) и чернышами
(Tringa ochropus). 21.04.1975 г. в окрестностях пос. Новая
Адыгея учтены 2 особи на лужах у болота.
Средний поморник (Stercorarius pomarinus). Одиночная летящая птица отмечена 9.01.2015 г. в районе мыса
Панагия (Темрюкский район Краснодарского края). В
этом же районе еще одна особь 13.11.2019 г. преследовала
чаек и пестроносых крачек (Thalasseus sandvicensis) на оз.
Тузла, а 3 птицы (2 взрослые и 1 молодая) встречены над
Таманским заливом у косы Тузла.
14.01.2008 г. над водой у берега моря в окрестностях
с. Веселое (Адлерский район г. Сочи) наблюдались 4 птицы (2, 1 и 1), атакующие чаек, а 19.01.2008 г. одиночный
поморник атаковал сизых чаек (Larus canus) над морем в
устье р. Мзымты.
Короткохвостый поморник (S. parasiticus). Одиночная птица отмечена нами 19.09.1971 г. над водой у берега
Азовского моря в окрестностях пос. Кучугуры (Темрюкский район Краснодарского края). Птица атаковала чаек,
пытаясь отобрать у них пойманную рыбу. В этом же
районе 22.09.2017 г. дважды наблюдался на косе Чушка
(2 особи учтены у оконечности косы и 1 птица – в районе
маяка), а также над оз. Маркитанское (2 особи).
5.08.1990 г. 2 короткохвостых поморника отмечены
над Бугазской косой (город-курорт Анапа) у кефалевого
хозяйства.
2 другие птицы этого вида зарегистрированы нами
3.04.2019 г. в г. Новороссийск у Малой Земли в Цемесской
бухте Черного моря.
2 одиночные особи наблюдались 19.01.2008 г. возле
берега моря неподалеку от устья р. Мзымта (Адлерский
район г. Сочи). Птицы атаковали сизых чаек.
Скальная ласточка (Ptyonoprogne rupestris). Отмечена 24.05.2015 г. трижды (2 раза – одиночные птицы
и 1 раз – 4 особи одновременно) у скальных обрывов
западнее вершины горы Черногор плато Черногорье
(Апшеронский район Краснодарского края). Ласточки
летали и кормились вместе с воронками (Delichon urbica).
Гнезда не найдены.
Белокрылый жаворонок (Melanocorypha leucoptera).
В холодный день 9.01.2015 г. две одиночные птицы наблюдались нами в стайке полевых жаворонков (Alauda
arvensis) у обочины дороги возле заснеженных виноградников в окрестностях пос. Уташ (город-курорт Анапа) по
трассе на Порт Кавказ.
Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris). 16.01.
1976 г. на одном из открытых мест военного аэродрома г.
Краснодар, покрытого остатками сухих сорных растений,
птицеловами сетью (тайник) была поймана стая и несколько одиночных птиц. Здесь же стайка рогатых жаворонков
отмечена 20.01.1976 г. Кроме этого, 2 жаворонка (самец и
самка) добыты нами 18.01.1976 г. из их стайки у станции
Лорис (восточная часть городского округа г. Краснодар).
Коллекционные шкурки 2 самок и 1 самца были переданы
в Зоомузей МГУ. Сравнение этих птиц с коллекционными
материалами музея по данному виду показало, что они
относятся к подвиду E. a. flava.
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Утром 8.01.2015 г. после резкого похолодания и
снегопада на территории аэропорта Анапа (Витязево)
на открытом участке у кустиков полыни, выступающих
из-под снега, вблизи скопления полевых жаворонков
нами встречено 5 рогатых. Позднее, неподалеку от этого
места отмечены еще 2 и 3 особи. В этот же день 2 рогатых жаворонка встречены при объезде по периметру
вышеуказанного аэропорта. 9.01.2015 г. одиночная птица
наблюдалась в стайке полевых жаворонков у обочины дороги возле заснеженных виноградников в окрестностях
пос. Уташ по трассе на Порт Кавказ.
Красноголовый сорокопут (Lanius senator). Одиночная птица наблюдалась нами 31.07.2016 г. в окрестностях
пос. Красная Воля (Адлерский район г. Сочи). Сорокопут
перелетал по вершинам кустарников, растущих по окраине большой лесной поляны среди низкогорного рельефа
(холмы 200–250 м н. у. м.).
Белокрылый серый сорокопут (L. excubitor leuco
pterus). Одиночная птица отмечена нами 1.11.1973 г. на
военном полигоне «Молькино» западнее хут. Молькин
(муниципальное образование город Горячий Ключ Краснодарского края). У данной особи белый цвет на крыльях
и хвосте был очень сильно развит. Сорокопут летал над
лугом и садился на вершины кустарников и провода линии
электропередач. Птица была очень осторожна.
Зеленая пересмешка (Hippolais icterina). Гнездится
в станице Нововеличковская (Динской район Краснодарского края), где поющие самцы (1–3 особи) отмечались
в гнездовые периоды (третья декада мая – первая декада
июля) 2000, 2004, 2006, 2011 и 2018 гг., главным образом
в приусадебных посадках лиственных деревьев, представленных в основном грецким орехом, робинией, черешней
и сливой, а также в близлежащих окрестностях станицы
(лесополосы из гледичии). Впервые 3 поющих самца были
зарегистрированы здесь 31.05.2000 г. во время учета птиц
на территории станицы. 18.06.2006 г. на кладбище этого
населенного пункта встречена пара зеленых пересмешек и
найдено их гнездо, которое помещалось на иве, на высоте
около 8 м от поверхности земли. В гнезде находилось 4
птенца (возраст 6–7 суток), которых кормили родители.
В этом же районе поющий самец отмечен 12.06.2004 г. на
деревьях приусадебного участка станицы Васюринская
и 27.05.2017 г. в лесополосе (робиния, ясень) у берега р.
Кочеты в окрестностях с. Красносельское.
В 1974 г. при изучении орнитофауны парков, скверов и
других древесных насаждений г. Краснодар нами этот вид
был впервые встречен 13.06 в парке «30-летия Победы» у
затона р. Кубань. Одиночный самец явно держался на гнездовом участке в кроне высокого развесистого тополя. Он
неоднократно атаковал и пытался отогнать жулана (Lanius
collurio), охотящегося за насекомыми рядом. Повторно
одиночная птица этого вида была зарегистрирована здесь
же 25.06. На следующий день в древесных насаждениях
этого парка нами было учтено 5 зеленых пересмешек (1
пара и 3 поющих самца на разных участках). Самец, добытый из пары, имел увеличенные семенники. Их размеры
(мм): левый – 6,5 × 5,0; правый – 6,0 × 5,0. Здесь же 27.06
нами был добыт еще один самец, у которого семенники
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Фото 2. Самец пестрого каменного дрозда. 1.05.2014 г.,
пос. Стрелка.
Фото Р.А. Мнацеканова.
Photo 2. A Male Rock Thrush.
были также увеличены. Птица была явно гнездящейся.
Шкурки обоих самцов хранятся в орнитологической
коллекции Зоологического музея ННПМ НАН Украины
(г. Киев). 25.07 в Екатерининском сквере (между улицами
Красная и Красноармейская) г. Краснодар нами наблюдался выводок из 4 особей летных молодых, которых еще
кормили взрослые птицы. Второй выводок молодых пересмешек (также 4 особи) встречен в этот же день в парке
«Городской сад» (парк им. М. Горького) в кроне старого
ясеня на одной из центральных аллей. Кроме вышеперечисленных встреч, одиночные пересмешки отмечались
нами в г. Краснодар 25–29.07 в кронах деревьев, растущих
на углу улиц Красная и Пушкина. Две птицы, охотящиеся
за насекомыми в кронах высоких лиственных деревьев,
зарегистрированы нами 4.08 в Екатерининском сквере, а
5 особей – 9.08 в кронах пирамидальных тополей парка
«30-летия Победы». В 1974 г. последние зеленые пересмешки (4 особи: 3 и 1) наблюдались в этом парке 11.09.
В последующие годы поющий самец встречен нами в г.
Краснодар 11.05.2015 г. Птица перемещалась в деревцах
плосковеточника на территории школы № 51 (ул. Степана Разина, микрорайон Дубинка). Второй одиночный
поющий самец отмечен в городе 11.06.2018 г. в кронах
татарских кленов на ул. Аэропортовской.
Поющий самец также наблюдался нами 20.05.2005 г. в
2 км от станицы Ставропольская (Северский район Краснодарского края) на опушке леса у р. Шебш.
Северная бормотушка (Iduna caligata). Голландский
орнитолог Бен ван Ос (Ben van Os) отметил одну птицу
12.09.2000 г. на биостанции Кубанского государственного университета «Камышанова Поляна» (Апшеронский
район Краснодарского края). Через несколько дней
Р.А. Мнацеканов наблюдал ее, однако добыть не смог.
Точно записана только дата встречи этого вида Бен ван
Осом. Сомнений нет, так как наш коллега Рикс Босх (Rieks
Bosch) по описанию и рисунку, сделанным Беном, в по-
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левом определителе указал на северную бормотушку, и
Бен подтвердил, что видел именно этот вид.
Пестрый каменный дрозд (Monticola saxatilis).
Одиночный самец наблюдался нами 1.05.2014 г. в пос.
Стрелка (Темрюкский район Краснодарского края) (фото
2). Птица держалась на строящемся одноэтажном доме
на краю поселка.
Кроме этого, гнездовая пара найдена 25.05.2015 г. на
участке скальных обрывов западной части горы Черногор
плато Черногорье (Апшеронский район Краснодарского
края). Самец активно пел.
Горная чечетка (Acanthis flavirostris). Две птицы кормились 5.02.2012 г. вместе с зеленушками (Chloris chloris),
щеглами (Carduelis carduelis) и коноплянками (Acanthis
cannabina) на чертополохе и других рудеральных растениях на участках примыкающих к полю в окрестностях
хут. Новоивановский (Северский район Краснодарского
края).
Обыкновенная чечетка (A. flammea). Стайка из 20
птиц отмечена нами 27.02.2019 г. на кустарниках у поста
ГИБДД г. Кропоткин (Кавказский район Краснодарского
края).
Совместная стая, в которой было 15 чечеток, 20 зяб
ликов (Fringilla coelebs) и 25 юрков (F. montifringilla)
зарегистрирована 29.11.2018 г. в с. Новоукраинское (Гулькевичский район Краснодарского края).
Кроме указанных выше встреч, одиночная птица наблюдалась нами 9.01.2015 г. у пос. Уташ (город-курорт
Анапа).
2 особи, кормящиеся на земле, отмечены 29.01.2017 г. в
хут. Кувичинский (Крымский район Краснодарского края).
В окрестностях г. Краснодар одиночный самец пойман
5.10.1975 г., а самка – 14.01.1976 г.
Самец чечетки добыт нами 22.01.1976 г. в окрестнос
тях пос. Новая Адыгея (Тахтамукайский район Республики Адыгея). Здесь же 29.01.1976 г. из стайки этих птиц
были добыты самец и самка. Их коллекционные шкурки
переданы на хранение в Зоомузей МГУ.
Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala).
Самец встречен 18.03.2015 г. на лесной поляне вместе с
обыкновенными овсянками (E. citrinella) в окрестностях
пос. Красная Воля (Адлерский район г. Сочи).
Пуночка (Plectrophenax nivalis). Одиночная самка
23.11.2014 г. кормилась на берегу Азовского моря севернее
урочища Кучугуры (Славянский район Краснодарского
края).
16.01.1976 г. на одном из открытых мест военного аэродрома г. Краснодар, покрытого остатками сухих сорных
растений, птицеловами сетью (тайник) было поймано несколько птиц этого вида. Здесь же 20.01.1976 г. из стайки
пуночек нами добыто несколько особей. Одна самка отпрепарирована в коллекцию. Кроме того, стайка птиц была
отмечена нами 18.01.1976 г. у станции Лорис (восточная
часть городского округа г. Краснодар). Добыты 4 особи.
Один самец отпрепарирован в коллекцию. Коллекционные
шкурки самки и самца переданы в Зоомузей МГУ.
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Популяция белого аиста (Ciconia ciconia) в Украине
в 2019 г.: ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ
В.Н. Грищенко, Е.Д. Яблоновская-Грищенко
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, УНЦ «Институт биологии и медицины», Каневский природный заповедник;
ул. Шевченко, 108, г. Канев, Черкасская обл., 19000, Украина
National Taras Shevchenko University of Kyiv, Institute of Biology and Medicine, Kaniv Nature Reserve; Shevchenko str. 108, Kaniv, 19000, Ukraine
 В.Н. Грищенко (V.N. Grishchenko), e-mail: aetos.ua@gmail.com
Population of the White Stork (Ciconia ciconia) in Ukraine in 2019: up and down. - V.N. Grishchenko, E.D. Yablonovska-Grishchenko. Berkut. 28 (1-2). 2019. - We continue the publication of annual reports with analysis of results of monitoring of the White Stork population in Ukraine.
Data were collected on the net of control plots (147 ones in 23 administrative regions with the total area of 10.9 thousands km2 and 1656 occupied nests).
They had from 3 to 48 nests, on average 11.3 ± 0.6. Observers registered the information about number dynamics, breeding success, timing of migration
and nesting. For comparisons we used the data obtained during former 27 years of monitoring as the long-term normals. The year 2019 was marked by
the jump of breeding success and continued number decreasing. Storks arrived very early. The mean date for the whole country (20 March) was found
as the earliest during all years of observations. Taking into account these data, the linear trend of changes becomes significant (p < 0.05). Fledglings left
their nests some earlier than usually. First flights were observed on average on 17 July. Timing of breeding was very extended. Autumn migration started
early. First migratory flocks were registered already in late July and early August. Last storks departured in usual times. The year 2019 was one of better
during the monitoring period on the results of breeding. In general, birds raised on average 2.75 ± 0.04 (± se) fledged youngs per breeding pair (JZa)
and 3.00 ± 0.04 ones per successful pair (JZm). The proportion of unsuccessful pairs (%HPo) was less than usually: 8.1 ± 0.8%. All three parameters
were better than long-term values (p < 0.001). The reproductive parameters increased most of all in central and western regions of Ukraine. In 2019
storks raised fledglings by 13.7% more than on average during former 27 years and by 36.1% more than in 2015–2017 (peak of the crisis caused by the
drought). The monitoring plots with the maximal productivity located in the northern part of Left-bank Ukraine (eastwards from the Dnieper). There
were 1 to 6 fledglings in nests but the number of large broods was small. 42.0% of nests had 3 young birds (n = 1489). The number of breeding pairs
on study plots decreased on average in 2.7 ± 1.4%. Population decline was found in all the parts of Ukraine. Nevertheless, White Storks continued the
expansion to the east in the northern part of the Azov Sea Area. New nesting localities were found in Donetsk region of Ukraine and Rostov region of
Russia. The border of breeding range gradually closes down the Donetsk agglomeration and surrounding industrial area. The reason of number decreasing
is the same that in 2018. This is the consequence of extremely low productivity of breeding of the population in 2015–2017. It has not enough young
birds for the replacement of old storks. Drought events continued in 2019 but they did not influence on storks so strongly as during the peak years of the
crisis. We found the negative correlation between reproductive parameters and the amount of precipitations. They ceased to be the limiting factor and
rains came to play the negative role. [Russian].
Key words: monitoring, number, breeding, migrations, phenology, weather conditions, expansion, demography.
Продолжение публикаций ежегодных сводок результатов мониторинга украинской популяции белого аиста. 2019 г. ознаменовался взлетом
успешности размножения и продолжением падения численности. Наблюдения проводились на 147 мониторинговых участках в 23 областях
(общая площадь – 10,9 тыс. км2, 1656 заселенных гнезд). На них насчитывалось от 3 до 48 гнезд, в среднем – 11,3 ± 0,6. Проводились наблюдения
за динамикой численности, успешностью размножения, фенологией миграций и гнездования. В качестве многолетней нормы для сравнения
использовались средние показатели за предыдущие 27 лет мониторинга. Весной аисты появились раньше обычных сроков. Средняя дата прилета в целом по стране (20.03) наиболее ранняя за все годы наблюдений. С учетом данных за 2019 г. становится достоверным линейный тренд
смещения сроков прилета на более ранние даты (p < 0,05). Птенцы начали покидать гнезда также несколько раньше обычных сроков. Первые
полеты их в населенных пунктах наблюдали в среднем 17.07. Сроки размножения были очень растянутыми. Отлет начался рано, первые пролетные стаи отмечены уже в конце июля – начале августа. Закончился он в обычные сроки. По результатам гнездования 2019 г. оказался одним
из лучших за весь период мониторинга. В среднем по Украине аисты вырастили 2,75 ± 0,04 птенцов на размножавшуюся пару и 3,00 ± 0,04 –
на успешную пару. Неуспешных пар было гораздо меньше обычного – 8,1 ± 0,8%. Все три показателя намного лучше средних многолетних
значений (p < 0,001). В наибольшей мере репродуктивные показатели улучшились в центральных и западных областях. В 2019 г. гнездившиеся
аисты поставили на крыло птенцов на 13,7% больше, чем в среднем за предыдущие 27 лет, и на 36,1% больше, чем в 2015–2017 гг. Участки с
наибольшей продуктивностью размножения находились в основном в северной части Левобережной Украины. В гнездах насчитывалось от 1 до
6 слетков, но крупных выводков было мало. В 42,0% случаев они состояли из 3 птенцов (n = 1489). Число гнездящихся пар на мониторинговых
участках сократилась в среднем на 2,7 ± 1,4%. Падение ее отмечено во всех регионах. При этом продолжается дальнейшее расселение аистов
на восток в Северном Приазовье. Причина сокращения численности та же, что и в 2018 г., – последствия крайне низкой продуктивности размножения популяции в 2015–2017 гг. В 2019 г. засуха продолжалась, но она уже не оказывала столь сильного влияния на аистов, как в пиковые
годы кризиса. Отмечена негативная корреляция между репродуктивными показателями и количеством осадков. Поскольку они перестали быть
лимитирующим фактором, дожди в начале гнездового сезона стали играть уже негативную роль.
Ключевые слова: мониторинг, численность, размножение, миграции, фенология, погодные условия, расселение, демография.

Продолжаем публикацию ежегодных сводок по результатам мониторинга популяции белого аиста (Ciconia
ciconia) в Украине. Регулярные наблюдения проводятся
уже 28 лет. Они дают возможность не только оценивать
текущую ситуацию, но и прогнозировать возможные изменения.
В 2018 г. в украинской популяции белого аиста наметились две противоположные тенденции – резкое повышение продуктивности размножения при продолжающемся
спаде численности (Грищенко, Яблоновская-Грищенко,
2018). В 2019 г. они оказались еще более выраженными –
© В.Н. Грищенко, Е.Д. Яблоновская-Грищенко, 2019

произошел взлет успешности размножения, а падение
численности продолжилось.
Цель нашей статьи – обобщение и анализ собранных
данных, прогнозирование на их основе возможного развития событий на ближайшие годы.
Материал и методика
Сбор данных проводился на сети мониторинговых
участков, охватывающей все регионы Украины. Методика
исследований детально описана в предыдущих работах
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Рис. 1. Размещение мониторинговых участков в 2019 г.

Регионы и субрегионы (границы показаны красными линиями): I – Западная Украина, Ia – Карпаты, II – Центральная Украина,
III – Среднее Приднепровье, IV – Северо-Восточная Украина, V – Восточная Украина, VI – Южная Украина, VIa – Юго-Западная
Украина, VIb – Юго-Восточная Украина.

Fig. 1. Location of monitoring plots in 2019.

Regions and subregions (red lines): I – West Ukraine, Ia – the Carpathians, II – Central Ukraine, III – the Middle Dnieper Area, IV –
North-East Ukraine, V – East Ukraine, VI – South Ukraine, VIa – South-West Ukraine, VIb – South-East Ukraine.

(см. Грищенко, 2004, 2005; Грищенко, ЯблоновскаяГрищенко, 2013б, 2016, 2017 и др.). На пробных площадках ежегодно регистрируются количество гнездящихся
пар и результаты гнездования, что дает возможность
контролировать динамику численности и продуктивность
размножения. Дополнительно по всей Украине собирается
информация по срокам миграции и вылета птенцов из
гнезд. Отмечается начало полетов в разных гнездах, в
качестве начала вылета рассматривется наиболее ранняя
дата в пределах населенного пункта.
В 2019 г. данные получены со 147 участков в 23 областях Украины (рис. 1). Суммарная их площадь 10,9 тыс.
км2. Под наблюдением находились 1656 заселенных гнезда
белого аиста (фото 1, 2). 117 участков обследованы авторами, остальные – добровольными помощниками. Для двух
из них есть лишь неполная информация – по численности
и доле успешно гнездившихся пар. Использованы также
некоторые данные с сайта «Громадський облік білого ле
леки в Україні 2019 р.»1.
На мониторинговых участках насчитывалось от 3 до 48
заселенных гнезд, в среднем – 11,3 ± 0,6. В большинстве
1

https://scgis.org.ua/stork/

случаев их было от 10 до 25 – 49,7%, 38,1% участков имели
от 5 до 9 гнезд, 8,9% – менее 5, 3,4% – более 25.
Авторами мониторинговые участки обследовались в
ходе экспедиций на автомобиле с 15.06 по 20.07. Общий
километраж составил 10,4 тыс. км.
Используемое в наших исследованиях деление Украины на регионы описано в одной из предыдущих работ
(Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2013б) и показано на
карте (рис. 1). Для оценки степени благоприятности года
применяли предложенный ранее индекс, основанный на
нормированных отклонениях трех основных параметров,
характеризующих состояние популяции (Грищенко, 2009,
2015)
Картографирование проводилось при помощи компьютерных программ OziExplorer 3.95 и MapInfo 8.5.
Во всех случаях средние значения даны со стандартной
ошибкой (M ± se). Для статистических сравнений применялись t-критерий Стьюдента и критерий Манна-Уитни (в
случае ненормальности распределения или неравенства
дисперсий выборок). Вариация признака оценивалась
по стандартному отклонению (sd). Дисперсии сравнивались по F-критерию Фишера, выборочные доли – по
z-критерию (см. Лакин, 1990).
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Рис. 2. Средние даты прилета белого аиста в Украине в 1992–2019 гг.

Красная пунктирная линия – средняя дата прилета за предыдущие 27 лет (по: Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2018 с дополнениями).

Fig. 2. Mean first arrival dates of the White Stork in Ukraine in 1992–2019.
Red dotted line – mean arrival date for previous 27 years.

Как и в других наших публикациях, в этой статье
используются традиционные для работ по белому аисту
обозначения, предложенные Э. Шюцем (Schüz, 1952; см.
также Якубец, Самусенко, 1992):
JZa – среднее количество слетков на размножавшуюся
пару;
JZm – среднее количество слетков на успешную
пару;
%HPo – доля неуспешных пар в процентах;
HPm – успешная гнездовая пара;
HPm1–7 – успешная гнездовая пара с соответствующим количеством слетков.
Анализ фенологии миграций и гнездования проводился на основе собранного ранее многолетнего массива
данных (источники информации описаны в предыдущих
работах, – Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2013б, 2016,
2017, 2018), дополненного новыми материалами: результаты мониторинговых наблюдений и акции «Приліт білого
лелеки – 2018» (см. Грищенко, 2018), литературные сведения (Ваврух, 2013; Кучеренко, Кучеренко, 2014; Черничко
и др., 2015). В марте – апреле 2019 г. проведена акция
«Приліт білого лелеки – 2019», в ходе которой был собран
обширный материал по весенней миграции. В августе –
сентябре сбор данных продолжился (Грищенко, 2019).
Значения изучаемых параметров за предыдущие 27
лет исследований мы будем использовать в этой статье
для сравнения в качестве многолетней нормы, аналогично
тому, как это делается в метеорологии (климатическая
норма).
Исследования проводились в основном на личные
средства авторов. Часть расходов на бензин была покрыта
за счет краудфандинга.

Результаты
Фенология
Миграциям белого аиста в Украине в 2019 г. посвящена
отдельная статья в этом же номере журнала (Грищенко,
2019), поэтому остановимся лишь на одном аспекте,
имеющем отношение к мониторингу. В предыдущей
сводке мы предполагали, что наметившаяся тенденция
изменения сроков прилета вскоре станет статистически
достоверной (Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2018).
В 2019 г. средняя дата наблюдения первых птиц в целом
по стране (20.03) оказалась наиболее ранней за все годы
мониторинга (рис. 2). С учетом этих данных линейный
тренд действительно становится достоверным – и за последние 9 лет (R2 = 0,44; p < 0,05), и с 1992 г. (R2 = 0,15; p <
0,05). Коэффициент линейной регрессии в первом случае
составляет –0,47, во втором – –0,14. И по графику, и по
этим цифрам видно, что существенные изменения стали
происходить во втором десятилетии XXI в. Ранее средние
сроки прилета украинской популяции белого аиста колебались в широких пределах без выраженного тренда. Хотя
в отдельных точках, например в районе Киева, они стали
смещаться на более ранние даты еще во второй половине
XX в. (Грищенко, 2016).
С учетом данных за 2019 г., средняя многолетняя дата
прилета белого аиста в Украину (1992–2019 гг.) смещается
с 26.03 на 25.03 (25,4 ± 0,6; медиана 25.03).
Птенцы начали покидать гнезда несколько раньше
обычных сроков. Первые полеты их в населенных пунктах
наблюдали в среднем 17.07 (16,9 ± 0,7 дня; n = 90; lim:
5.07–11.08). Средняя многолетняя дата – 21.07 (20,8 ±
0,2 дня; n = 822; lim: 3.07–20.08). Разница статистически
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Таблица 1

Репродуктивные показатели белого аиста в Украине в 2019 г.
Reproductive parameters of the White Stork in Ukraine in 2019
Регион
Западная Украина
Центральная Украина
Среднее Приднепровье
Северо-Восточная Украина
Восточная Украина
Южная Украина
Юго-Западная Украина
Юго-Восточная Украина
Правобережная Украина
Приднепровье
Левобережная Украина
Украина

JZa
n
M ± se
48 2,53 ± 0,06
21 2,69 ± 0,08
29 2,84 ± 0,12
21 2,98 ± 0,10
12 2,99 ± 0,12
12 2,84 ± 0,20
7 2,79 ± 0,32
5 2,93 ± 0,21
77 2,62 ± 0,05
31 2,81 ± 0,12
37 2,98 ± 0,07
145 2,75 ± 0,04

Lim
1,67 – 3,45
1,92 – 3,18
1,46 – 3,95
1,89 – 3,90
2,25 – 3,50
1,33 – 3,67
1,33 – 3,67
2,13 – 3,40
1,67 – 3,67
1,33 – 3,95
1,89 – 3,90
1,33 – 3,95

достоверна (p < 0,001). В отдельных гнездах с поздними
выводками вылет регистрировался до 20.08. В большинстве случаев птенцы покинули гнезда с 11 по 21.07
(69,1%, n = 136).
Сроки размножения аистов в 2019 г. были очень растянутыми. Птенцы в разных гнездах сильно отличались
по возрасту даже в одном селе. В некоторых из них уже
в третьей декаде июня стояли аистята размером почти
со взрослую птицу, а в других их было едва видно. Это
отразилось и на сроках вылета. В 2019 г. они были более
вариабельными (sd = 8,5; n = 136), чем, например, в 2018 г.
(sd = 5,9; n = 72) и 2017 г. (sd = 6,6; n = 110). Разница
дисперсий выборок достоверна (p < 0,001 и p < 0,005, соответственно). Обычно стандартное отклонение сроков
вылета птенцов из гнезд не превышает 7 дней. Сроки же
начала вылета более постоянны, различия в их вариации
в разные годы не столь существенны.

JZm
n
M ± se
48 2,78 ± 0,06
21 2,93 ± 0,06
29 3,04 ± 0,11
21 3,24 ± 0,09
12 3,32 ± 0,10
12 3,14 ± 0,16
7 3,02 ± 0,21
5 3,31 ± 0,25
77 2,86 ± 0,04
31 3,02 ± 0,11
37 3,27 ± 0,07
145 3,00 ± 0,04

Lim
n
1,67 – 3,50 50
2,44 – 3,50 21
1,80 – 4,35 29
2,43 – 4,00 21
2,67 – 3,75 12
2,00 – 4,00 12
2,00 – 3,67 7
2,43 – 4,00 5
1,67 – 3,67 79
1,80 – 4,35 31
2,43 – 4,00 37
1,67 – 4,35 147

%HPo
M ± se
8,3 ± 1,4
8,0 ± 2,2
6,9 ± 1,7
8,1 ± 1,5
10,1 ± 2,3
10,4 ± 3,4
9,8 ± 5,3
11,3 ± 4,0
7,8 ± 1,1
7,5 ± 1,9
9,0 ± 1,2
8,1 ± 0,8

Lim
0,0 – 33,3
0,0 – 33,3
0,0 – 33,3
0,0 – 22,2
0,0 – 25,0
0,0 – 33,3
0,0 – 33,3
0,0 – 25,0
0,0 – 33,3
0,0 – 33,3
0,0 – 25,0
0,0 – 33,3

Отлет белых аистов начался также несколько раньше
многолетней нормы, первые пролетные стаи отмечены
уже в конце июля – начале августа. Закончился же он в
обычные сроки (Грищенко, 2019).
Успешность размножения
По результатам гнездования 2019 г. оказался одним из
лучших за весь период мониторинга (рис. 3). По показателю JZa он находится на шестом месте, а по %HPo – на третьем. На диаграмме хорошо видно, что популяция вышла
из «репродуктивной пропасти», в которой она оказалась в
2015–2017 гг. Среднее число птенцов в гнездах составило
в целом по стране 2,75 ± 0,04 на размножавшуюся пару
и 3,00 ± 0,04 па успешную пару. Неуспешных пар было
гораздо меньше обычного – 8,1 ± 0,8% (табл. 1). Все три
показателя намного лучше средних многолетних значений
(табл. 2). Ну а на фоне трех «провальных» лет высокая
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Рис. 3. Динамика репродуктивных показателей белого аиста в Украине в 1992–2019 гг.
Fig. 3. Dynamics of reproductive parameters of the White Stork in Ukraine in 1992–2019.
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успешность размножения в 2018–2019 гг. выглядит настоящим взлетом. В 2019 г. гнездившиеся аисты поставили на
крыло птенцов на 13,7% больше, чем в среднем за предыдущие 27 лет, и на 36,1% больше, чем в 2015–2017 гг.
(среднее значение за три года – 2,02 ± 0,08).
Во всех регионах среднее число птенцов было выше
многолетней нормы, а доля неуспешных пар – меньше ее
(табл. 2). Наибольшие изменения произошли в западных
и центральных областях, в несколько меньшей степени
улучшилась ситуация в Среднем Приднепровье. А вот на
Левобережье и в южной части Украины показатели оказались близкими к многолетним. Больше всего птенцов в
гнездах отмечено на северо-востоке и востоке, несколько
меньше – в Среднем Приднепровье и южных областях.
Самыми низкими репродуктивные показатели были, как и
в предыдущие годы, в Западной и Центральной Украине.
Наименьшее количество неуспешно гнездившихся пар
наблюдалось в Среднем Приднепровье. В большинстве
регионов страны их доля не превышала 10% (табл. 1).
Число птенцов в гнездах, как обычно, возрастало
с запада на восток. Различия между Правобережьем и
Левобережьем статистически достоверны (p < 0,001 для
JZa и JZm). Приднепровье занимает промежуточное положение. Доля неуспешно гнездившихся пар в разных
частях Украины была сходной.
Все гнездившиеся пары вывели птенцов на 61 участке
(41,5%). Это довольно высокий показатель, превышающий среднее многолетнее значение – 32,5 ± 1,8% (p < 0,05).
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Таблица 2

Величина репродуктивных показателей в 2019 г. по
отношению к многолетним данным (1992–2018), %
Value of reproductive parameters in 2019 in comparison
to lomg-term data (1992–2018), %
Регион
Западная Украина
Центральная Украина
Среднее Приднепровье
Северо-Восточная Украина
Восточная Украина
Южная Украина
Правобережная Украина
Приднепровье
Левобережная Украина
Украина

JZa
115,5***
122,3***
112,5*
108,7
110,5
108,2
117,9***
111,2*
108,8*
113,7***

JZm
111,4***
115,3***
104,5
105,3
109,4
104,0
112,5***
103,3
106,2
108,7***

%HPo
63,6*
57,5*
49,0**
73,0
77,8
78,5
59,3***
52,7*
77,5
63,0***

Достоверность различий: * – p < 0,05; ** – p < 0,01;
*** – p < 0,001.
По регионам картина существенно различалась. Больше
всего таких участков было в Центральной Украине (52,4%)
и Среднем Приднепровье (48,3%), меньше всего – в восточных областях (16,7%) и на северо-востоке (28,6%).
В западных и южных областях их доля соответствовала
среднему уровню по стране – 42,0% и 41,7%. Распреде-

%HPo:
 – 30,1 – 40,0
 – 20,1 – 30,0
 – 10,1 – 20,0
 – 0,1 – 10,0
–0

Рис. 4. Доля неуспешно гнездившихся пар в 2019 г.

Fig. 4. Proportion of unsuccessful pairs in 2019.
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JZa:
 – 3,51 – 4,00
 – 3,01 – 3,50
 – 2,51 – 3,00
 – 2,01 – 2,50
 – 1,51 – 2,00
 – 1,01 – 1,50

Рис. 5. Среднее число птенцов белого аиста на гнездившуюся пару в 2019 г.
Fig. 5. Average numbers of the White Stork’s fledged youngs per breeding pair in 2019.

JZm:
 – 4,01 – 4,50
 – 3,51 – 4,00
 – 3,01 – 3,50
 – 2,51 – 3,00
 – 2,01 – 2,50
 – 1,51 – 2,00

Рис. 6. Среднее число птенцов белого аиста на успешную пару в 2019 г.
Fig. 6. Average numbers of the White Stork’s fledged youngs per successful pair in 2019.
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%

ление участков с разной величиной
2019
Западная Украина (479)
доли неуспешно гнездившихся пар,
50
Центральная Украина (207)
отличной от нуля, было более или
Среднее Приднепровье (308)
СВ Украина (284)
менее равномерным, территорий
40
Восточная Украина (121)
с высокими значениями этого
Южная Украина (82)
показателя несколько больше на
Украина в целом (1489)
30
Правобережье (рис. 4). Четыре
участка с максимальными его значениями (33,3%) расположены в
20
Днепропетровской, Житомирской
и Ровенской областях.
10
Предыдущий 2018 г. мы назвали
«годом контрастов» (Грищенко,
0
Яблоновская-Грищенко, 2018).
1
2
3
4
5
6
Для него были характерны резкие
Число птенцов
колебания параметров даже для
близко расположенных участков. Рис. 7. Распределение числа слетков белого аиста в выводках в 2019 г.
Оправданность такого названия
В скобках – число выводков.
показывает и сравнение с резуль- Fig. 7. Number of fledglings of the White Stork in broods in 2019.
Top-down in the label: West Ukraine, Central Ukraine, Middle Dnieper Area, North-East
татами гнездования белого аиста
Ukraine, East Ukraine, South Ukraine, Ukraine as a whole; number of broods is in brackets.
в 2019 г. Хотя средние значения
репродуктивных показателей в
этом сезоне были выше (p < 0,01 для JZa и p < 0,05 для в большинстве случаев не превышает 3,0 (рис. 5). 6 из 7
JZm), больших отклонений от них оказалось существенно участков, где этот показатель больше 3,5, находятся на
меньше. В 2018 г. на двух участках среднее количество довольно ограниченной территории – в Киевской, Полтавптенцов на гнездившуюся пару превышало 4,0 и еще на 16 ской и Сумской областях. Средний размер выводка пребыло больше 3,5. В нынешнем же году лишь на 7 участках вышал 4,0 только на одном участке в Полтавской области
этот показатель превысил 3,5. В 2018 г. среднее количество (рис. 6). Два участка с наиболее низкой результативностью
птенцов на успешную пару было больше 4,0 на 7 участках, гнездования (JZa < 1,5) находятся в Днепропетровской и
в 2019 г. – только на одном. С другой стороны в 2018 г. JZa Черниговской областях. Еще на 14 участках этот покабыл меньше 1,5 на 6 участках, в 2019 г. – лишь на двух. затель не превышал 2,0. Почти все они расположены на
JZm в 2018 г. не превышал 1,5 на 3 участках, в 2019 г. таких Правобережье, в основном в западных областях (рис. 5).
участков не было вовсе. То есть, как видим, для 2018 г. была
характерна бóльшая
вариабельность показателей. Это подтверждает и сравнение дисперсий: 0,72
для JZa и 0,68 для
JZm в 2018 г., 0,51 и
0,47, соответственно,
в 2019 г. Различия
между ними статистически достоверны
(p < 0,001 для обоих
показателей).
Участки с наибольшей продуктивHPm:
 – HPm6
ностью размножения
 – %HPm5 > 40,0
аистов сосредото – %HPm5 20,1 – 40,0
чены в основном в
 – %HPm1 20,1 – 40,0
северной части Левобережной Украины
(рис. 5, 6). На Правобережье среднее количество птенцов на Рис. 8. Распространение наибольших и наименьших выводков белого аиста в Украине в 2019 г.
гнездившуюся пару Fig. 8. Distribution of the largest and the least broods of the White Stork in Ukraine in 2019.
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Фото 1. Необычное гнездо белого аиста в с. Брюховичи
(Перемышлянский р-н Львовской обл.). 11.07.2019 г.
Здесь и далее фото В.Н. Грищенко.
Photo 1. An unusual nest in Lviv region.

Фото 2. Выводки из 5 птенцов чаще встречались на востоке и северо-востоке Украины (с. Хухра, Ахтырский р-н
Сумской обл.). 19.07.2019 г.
Photo 2. A nest with 5 fledglings in Sumy region.

То же самое относится и к участкам с наименьшим размером выводка (JZm ≤ 2,0). Только один из 6 находится
на левом берегу Днепра в Черниговской области (рис. 6).
Меньший разброс в 2019 г. был и по частоте встречаемости выводков разных размеров. В гнездах насчитывалось от 1 до 6 слетков (рис. 7). Причем выводок из 6
птенцов отмечен только один – в с. Вишняки Хорольского
района Полтавской области. В целом по Украине преобладали выводки из 3 птенцов, их было 42,0%. Это достоверно больше многолетней величины за предыдущие
27 лет – 38,1% (p < 0,01; n = 20 946). Доли более мелких
и более крупных выводков оказались практически равными: из 2 и 4 птенцов – 23,8% и 25,3%, из 1 и 5 – 4,2%
и 4,8%. Из-за этого основная часть графика имеет почти
правильную треугольную форму. Встречаемость выводков
из 1 и 2 птенцов была меньше многолетней (p < 0,001 в
обоих случаях), а из 4 и 5 – больше (p < 0,001 и p < 0,05,
соответственно).
Если в 2018 г. регионы Украины четко делились на три
группы с разными максимумами частотных графиков –
от 2 до 4 (см. Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2018),
то в 2019 г. такие различия выражены гораздо меньше.
Выводки из 4 птенцов преобладали только в восточных
областях. В Среднем Приднепровье и на северо-востоке
их было несколько меньше, чем выводков из 3 слетков,
но частоты довольно близкие. Благодаря этому графики
для них имеют более пологие вершины. В остальных трех
регионах четко выражен максимум на 3, причем с очень
близкими значениями – 46–47%. В западных и центральных областях все частоты вообще практически совпадают.

График для Южной Украины при той же островершинности смещен вправо: здесь не отмечены выводки из 1
птенца и гораздо больше выводков из 5 птенцов.
Крупных выводков – из 5 птенцов (фото 2) – больше
всего зарегистрировано на востоке (9,9%) и северовостоке (8,5%). Довольно много их было также в Среднем
Приднепровье (7,8%) и в южных областях (6,1%). В западной же и центральной частях Украины доля их была
очень низкой – 0,6% и 1,5%, соответственно. В этих регионах отмечено больше всего выводков из 1 птенца – 5,0%
и 5,8%. В других регионах, помимо Южной Украины,
встречаемость их была сходной – от 2,5% на востоке до
4,2% в Среднем Приднепровье.
Участков с большим количеством крупных выводков
в 2019 г. было совсем немного. Все они находились на
Левобережье, большинство – в Полтавской области (рис.
8). Лишь на двух из них доля выводков из 5 птенцов достигала 45,0 и 45,5%. Участков со значительным числом
выводков наименьшего размера также мало, нигде их
доля не превышала 40%. Большинство из этих участков
расположены в западной части Украины. В 2018 же году
на двух участках в Кировоградской и Львовской областях
выводков с единственным слетком было больше 60%, еще
на двух – по 50%. Зато были зарегистрированы 4 выводка
из 6 птенцов и один – из 7 (Грищенко, ЯблоновскаяГрищенко, 2018).
Динамика численности
Если в случае успешности размножения можно говорить о взлете по сравнению с предыдущими годами, то
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Рис. 9. Динамика численности белого аиста в Украине в 1994–2019 гг.
Fig. 9. Number dynamics of the White Stork in Ukraine in 1994–2019.
численность гнездовой популяции в 2019 г. продолжала
падать. После кратковременной стабилизации в 2017 г.
она два года подряд снижалась примерно одинаковыми
темпами (рис. 9). Причем, в отличие от предыдущих лет
(см. Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2017, 2018), это
снижение охватило уже все регионы (рис. 10). В целом по
Украине численность сократилась на 2,7 ± 1,4% (табл. 3).
Темпы ее снижения в разных регионах различались мало –
от 1,6% в Среднем Приднепровье до 5,1% на северовостоке. На отдельных участках тенденции изменения
численности, как и раньше, были разнонаправленными
со значительной амплитудой колебаний – от –42,9% до
+66,7%. Преобладали участки с уменьшением количества заселенных гнезд. На 43 из 120 участков (35,8%)

изменений численности не отмечено, на 49 (40,8%) она
снизилась и лишь на 28 (23,3%) – выросла. Колебания
были в основном незначительными. На 39,2% участков
изменения числа гнездящихся пар по сравнению с преды
дущим годом не превышали 15%, на 20,0% доходили до
30%. Более существенные изменения были единичны
(рис. 11). Больший рост численности отмечен всего на
двух участках – на западе Киевской области (66,7%) и в
Черкасской области (40,0%). На 4 участках, расположенных в Николаевской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, численность снизилась на 34,3–42,9%.
Распределение участков с различными флуктуациями
численности по территории страны было более или менее
равномерным (рис. 11).
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Рис. 10. Динамика численности белого аиста в регионах Украины в 2011–2019 гг.
Fig. 10. Number dynamics of the White Stork in regions of Ukraine in 2011–2019 (top-down in the label: West Ukraine,
Central Ukraine, Middle Dnieper Area, North-East Ukraine, East Ukraine, South Ukraine).
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Таблица 3 гнездо на р. Берда возле Бердянска. В последующие годы появились два новых гнезда на
Средний прирост численности белого аиста на мониторинговых
Берде – в Бердянском районе Запорожской обучастках в 2019 г. (%)
ласти и Мангушском районе Донецкой области
Mean gain of numbers of the White Stork on monitoring plots in 2019 (%) (Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2016). Во
всех трех точках аисты гнездились и в 2019 г.
Регион
n
M ± se
Lim
(данные А.А. Бронскова). То есть эти птицы уже
Западная Украина
38
–2,2 ± 2,3
–25,0 – 28,6
закрепились на Берде, сформировавшийся на наЦентральная Украина
15
–2,5 ± 6,1
–42,9 – 66,7
ших глазах новый гнездовой очаг стал довольно
Среднее Приднепровье
25
–1,6 ± 2,9
–34,8 – 40,0
устойчивым.
С. Захаровка Мангушского района оказалось
Северо-Восточная Украина
18
–5,1 ± 2,9
–26,1 – 14,3
самой
южной точкой гнездования белого аиста
Восточная Украина
10
–3,8 ± 3,9
–34,3 – 11,1
в
Донецкой
области, довольно удаленной от
Южная Украина
12
–2,3 ± 5,6
–42,9 – 25,0
большого
гнездового
очага на р. Мокрые Ялы
Украина
120
–2,7 ± 1,4
–42,9 – 66,7
(Бронсков та ін., 2017). Но уже в 2018 г. аисты загнездились в соседнем Никольском районе – в с.
Снизилось количество гнездящихся пар во всех трех Кременевка на р. Кальчик, притоке Кальмиуса. Гнездились
находившихся под наблюдением колониях белого аиста они здесь и в 2019 г., хотя оба раза попытки размножения
на Десне в Черниговской области, причем довольно зна- были неуспешными (А.А. Бронсков, личн. сообщ.). То
чительно – в среднем на 23,1 ± 7,8% (–8,3% – –34,8%). есть, фактически, происходит восстановление прежней
В с. Новомутин на р. Сейм в Сумской области колония границы ареала, которая откатилась на запад в первые
перестала существовать (см. Грищенко, Яблоновская- десятилетия XX в. (см. Грищенко, Яблоновская-Грищенко,
Грищенко, 2016). В 2018 и 2019 гг. здесь гнездилась лишь 2013а). Г.А. Боровиков (1907) писал, что белый аист был
одна пара аистов.
немногочисленной гнездящейся птицей Мариупольского
Несмотря на сокращение численности гнездовой по- уезда Екатеринославской губернии. По непроверенным
пуляции, в Северном Приазовье белый аист продолжает сведениям, аисты загнездились также в с. Заиченко Норасселяться дальше на восток. В 2013 г. было найдено воазовского района (А.А. Бронсков, личн. сообщ.).

Прирост численности, %:
 – 45,1 – 70,0
 – 30,1 – 45,0
 – 15,1 – 30,0
 – 0,1 – 15,0
–0
 – –0,1 – –15,0
– –15,1 – –30,0
 – –30,1 – –45,0

Рис. 11. Прирост численности белого аиста на мониторинговых участках в 2019 г.
Fig. 11. Gain of numbers of the White Stork on monitoring plots in 2019.
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С учетом того, что с 2013 г. аисты гнездятся в с.
Екатериновка Матвеево-Курганского района Ростовской
области России (Забашта, 2019), вырисовывается довольно интересная картина. Граница ареала постепенно
смыкается на северо-востоке Приазовья южнее Донецкой агломерации и соседних промышленных районов
Донбасса (рис. 12). Эта территория может оставаться
своеобразным «белым пятном» внутри ареала аналогично обширной практически не заселенной аистами
области в сухих степях междуречья Днепра и Молочной.
Такие зоны спорадичного гнездования являются одним
из структурных элементов периферийной полосы ареала
белого аиста (Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2013а;
Grishchenko, 2016). Пока это лишь расширение Запорожской зоны пульсации на восток (в связи с чем ее уже
можно называть Приазовской), но со временем граница
ареала здесь может стать и устойчивой. Сейчас же граница
территории стабильного гнездования белого аиста проходит к северо-востоку от Донецка – по Северскому Донцу
до Станицы Луганской в Луганской области (Ветров,
Литвиненко, 2014; Бронсков та ін., 2017; наши данные),
далее – к ст. Казанской в Верхнедонском районе Ростовской области. Ст. Казанская – единственное постоянное
место гнездования белого аиста в Ростовской области,
здесь они гнездятся с 1994 г. (Динкевич, 2014; Савицкий
и др., 2015). Восточнее этой линии находится обширная
зона пульсации, где гнезда то появляются, то исчезают
(см. Белик, 1991; Казаков и др., 1997, 2004; Чернобай,
2004, 2017; Динкевич, 2014; Савицкий и др., 2015 и др.).
Она аналогична описанным ранее для Присивашья и Запорожской области (Грищенко, Яблоновская-Грищенко,
2013а; Grishchenko, 2016).
Недавно в этой зоне пульсации началась новая волна
расселения аистов. В 2015 г. в Ростовской области отмечены попытки гнездования в Миллеровском, Обливском
и Верхнедонском районах (Савицкий и др., 2015). В 2019
г. аисты гнездились на хуторах Грай-Воронец2 и Греково3
Миллеровского района и в ст. Ермаковской Тацинского
района.4 После длительного перерыва в 2016–2018 гг. зарегистрированы новые случаи залетов в Северной Осетии
(Комаров, 2019).

Рис. 12. Места гнездования белого аиста на границе ареала
в Северном Приазовье.
Fig. 12. Breeding sites of the White Stork on the border of
breeding range in the northern part of the Azov Sea region.
результативностью гнездования (то есть предпосылка
хорошей продуктивности популяции была реализована).
Негативное влияние снижения численности на величину
индекса оказалось менее существенным.
Обсуждение
Положение украинской популяции белого аиста в
2019 г. заметно улучшилось, но из кризиса она еще не
вышла – снижение численности продолжалось. Причина
этого та же, что и в предыдущем году – нехватка молодых
птиц для замещения аистов, выбывших из популяции
в силу естественной смертности или других причин.
Возникла она вследствие крайне низкой успешности
размножения белых аистов в Украине в 2015–2017 гг.,
недостаточной для воспроизводства популяции (более
детальную аргументацию см. Грищенко, ЯблоновскаяГрищенко, 2017, 2018). Темпы снижения численности по
стране в целом были примерно такими же, как и в 2018 г.,
то есть другие факторы на этот процесс заметного влияния
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Оценка благоприятности года
В целом 2019 г. был для украинской популяции белого аиста вполне благоприятным, о чем говорит высокое
значение соответствующего индекса – 1,99.
4
По его величине этот год находится на 6 месте
3
за весь период наблюдений (рис. 13). Связано
2
это, прежде всего, с очень ранним прилетом,
1
что говорит о хороших условиях зимовки и
0
весенней миграции (от чего в значительной
-1
степени зависит физиологическое состояние
-2
-3
птиц к началу периода размножения) и высокой
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https://www.nvgazeta.ru/news/12388/568752/
https://www.nash-krai.ru/index.php/obschestvo/11559aisty-v-degtevo-prileteli-svili-gnezda-i-zhivut
3
https://nash-krai.ru/obschestvo/12048-iz-rostovskojoblast-v-afriku-belye-aisty-uletayut-zimovat
4
https://www.nvgazeta.ru/news/12388/555965/
2

-5
-6
-7

Рис. 13. Динамика индекса благоприятности в 1994–2019 гг.
Fig. 13. Dynamics of index of favourability in 1994–2019.
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Рис. 14. Распределение количества осадков в мае 2019 г.
на территории Украины (мм).5
Fig. 14. Amount of precipitations in Ukraine in May 2019 (mm).
не оказывали. Выровнялась и ситуация в регионах. Если
в 2018 г. средний прирост колебался от –7,7% до +7,2%
(Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2018), то в 2019 г.
снижение численности отмечено во всех частях Украины.
Изменения тренда на положительный можно ожидать в
последующие годы, когда начнут размножаться птицы,
родившиеся в «успешные» 2018–2019 гг. Предпосылки
для этого вполне очевидны – продуктивность популяции
в эти два года значительно превышала критический уровень в 2,07 птенца на гнездившуюся пару (расчеты этой
величины см. Schimkat, 2004).
2019 г. оказался в Украине самым теплым за все годы
метеорологических наблюдений. Годовое количество
осадков составило 84% нормы, но распределены они
были неравномерно и по времени, и по территории. В некоторых областях их выпало всего лишь 50–65% годовой
нормы. За теплый период (апрель – октябрь) суммарное
количество осадков составило 75–97% нормы, больше
всего дождей выпало в мае. В то же время в некоторых
районах Черкасской, Черниговской и Одесской областей
этот показатель не превышал 41–49% нормы. При этом
отмечено большое количество локальных сильных ливней
(Прогноз..., 2020).
Засушливые явления в 2019 г. в Украине продолжались, но они уже не оказывали столь сильного влияния
на популяцию белого аиста, как в предыдущие годы. Как
показывают опубликованные Центральной геофизической
обсерваторией им. Бориса Срезневского карты распределения месячной суммы осадков, на протяжении гнездового сезона – в мае – июле – на большей части территории
страны шли достаточно обильные дожди (рис. 14–16).
Больше всего их было в западной части Правобережья,
наиболее сильная засуха отмечалась в восточных и отчасти в южных областях. То есть практически по всей
Украине количество осадков не было лимитирующим
фактором для результатов гнездования. С другой стороны,
продолжающаяся многолетняя засуха в ряде регионов
привела к ухудшению кормовой базы. Именно этим можно
объяснить различия в росте репродуктивных показателей
в 2019 г. В западных и центральных областях они увеличились в процентном отношении гораздо больше, чем на
5

http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/maps-ukraine/precip_2019_05.JPG

Беркут 28.

Рис. 15. Распределение количества осадков в июне 2019 г.
на территории Украины (мм).6
Fig. 15. Amount of precipitations in Ukraine in June 2019 (mm).

Рис. 16. Распределение количества осадков в июле 2019 г.
на территории Украины (мм).7
Fig. 16. Amount of precipitations in Ukraine in July 2019 (mm).
Левобережье и на юге (табл. 2). Однако такое влияние
количества осадков можно проследить лишь на больших
временных отрезках. Проявляется оно, прежде всего, в
ухудшении состояния кормовых биотопов и обеднении
кормовой базы. В конкретные же месяцы гнездового сезона 2019 г. связь оказалась совсем иной (табл. 4).
Многочисленные исследования показали неоднозначность влияния количества осадков на успешность
размножения и динамику численности белого аиста. Они
могут играть как положительную, так и отрицательную
роль, все зависит от множества других факторов (Creutz,
1988; Schulz, 1998; Jovani, Tella, 2004; Denac, 2006; Sæther
et al., 2006; Onmuş et al., 2012 и др.). Прямая положительная связь проявляется прежде всего в условиях сильной
засухи, когда осадки становятся лимитирующим фактором. Так, в Сахеле, в Африке, отмечалось существенное
влияние количества осадков на выживаемость зимующих
там аистов, но оно прекратилось, когда дождей стало
выпадать достаточно (Nevoux et al., 2008). Аналогичную
картину видим и в Украине.
Для 2015 г. мы обнаружили хорошо выраженную положительную линейную связь между количеством осадков
и средним числом птенцов в гнездах (JZa и JZm). Это
был год с наибольшим воздействием начавшейся широ6
7

http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/maps-ukraine/precip_2019_06.JPG
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комасштабной засухи на
Таблица 4
популяцию белого аиста,
следствием чего было как Корреляция между репродуктивными параметрами белого аиста в Украине и некоторыми
существенное сокраще- метеорологическими характеристиками в 2019 г.
ние численности, так и Correlation between reproductive parameters of the White Stork in Ukraine and some meteoпадение репродуктивных rological indices in 2019 (Pearson’s r)
показателей до минимальГидротермический коэф.
ного уровня за все годы моМесячная сумма осадков, мм
увлажнения
Параметр
ниторинговых наблюдений
III
IV
V
VI
VII
V
VI
VII
(Грищенко, ЯблоновскаяJZa
–0,08 –0,58* –0,63** –0,45
–0,14 –0,66** –0,50* –0,49*
Грищенко, 2016). А вот в
2019 г., когда влияние засуJZm
0,04
–0,52* –0,58* –0,53* –0,10 –0,61** –0,48* –0,41
хи значительно ослабело,
%HPo
0,40
0,28
0,26
–0,17
0,05
0,26
0,11
0,29
характер связи изменился
* – p < 0,05; ** – p < 0,01.
на противоположный.
Для оценки связи между количеством осадков и продуктивностью размножения что наиболее критичным периодом в гнездовом цикле
белого аиста мы использовали данные, опубликованные белого аиста являются время насиживания и первые 20
на сайте SuperAgronom.com8, – месячные суммы осадков дней жизни птенцов (Kosicki, 2012). На юге Испании
и гидротермический коэффициент увлажнения9 по обла- 91% случаев гибели птенцов приходился на возраст до
стям Украины в 2019 г. (по данным сервиса Meteo Farm10). 20 дней, смертность их возрастала в дождливые сезоны
Были рассчитаны средние значения репродуктивных по- (Jovani, Tella, 2004). Связано это с малой способностью
казателей для 17 областей, в которых находилось более к терморегуляции птенцов в первые недели жизни. Про3 мониторинговых участков. Для некоторых месяцев об- мокший во время дождя аистенок может легко погибнуть
наружена достоверная отрицательная корреляция между от переохлаждения. Подтверждают это и наши данные за
суммой осадков и средним количеством птенцов (табл. 2018 г. – хорошим результатам гнездования способство4). Наиболее тесная эта связь в мае и апреле. Здесь все вало то, что май был теплым, без заморозков и сильных
логично – обильные дожди могут привести к гибели части дождей (Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2018).
Вывод из сказанного выше: связь количества осадков
потомства. Особенно актуально это в начале гнездового
сезона – кладки и маленькие птенцы наиболее уязвимы. с успешностью размножения белого аиста нелинейна.
Уже в июне связь ослабевает, а в июле, когда птенцы под- Если осадки пребывают на минимуме, в условиях засухи,
растут, ее нет вовсе. Еще более тесной оказалась корреля- увеличение их количества приводит к положительным
ция с гидротермическим коэффициентом увлажнения. То результатам, но при достаточной увлажненности дожди
есть обильные осадки оказывают бóльшее отрицательное начинают играть уже негативную роль. Эффект зависит
влияние в более прохладном климате. Связь есть только и от особенностей климата: это отрицательное влияние
для количества птенцов, с долей неуспешно гнездившихся проявляется меньше там, где климат более сухой и теплый.
С 2019 г. стала явной тенденция к изменению сроков
пар достоверной корреляции не обнаружено. Это важный
момент – дожди обычно вызывают гибель лишь части яиц прилета украинской популяции белого аиста – линейный
или птенцов, но не всей кладки или выводка. Разумеется, тренд уже статистически достоверен. Раньше это проздесь речь идет о среднем уровне количества осадков. являлось только в отдельных пунктах наблюдений (ГриЕсли часты сильные ливни, которые могут попросту за- щенко, 2016). Средние даты прилета популяции в целом
ливать гнезда и вызывать гибель даже крупных птенцов, оставались более или менее стабильными, колеблясь в
описываемые закономерности будут иметь несколько довольно широких пределах. Связан такой разнобой как
с большой территорией страны и разнообразием услоиной характер.
Полученные нами результаты согласуются с данными вий, так и с тем, что белые аисты прилетают в Украину
других авторов. О том, что дождливая погода в начале различными миграционными путями. В отдельные годы
гнездового периода может повышать смертность потом- отклонения сроков прилета от многолетних значений на
ства белого аиста, известно давно (Creutz, 1988; Schulz, разных пролетных путях могут существенно различаться
1998 и др.). Исследования в Западной Польше показали, (Grischtschenko et al., 1995). В последнее же время происходит синхронизация таких флуктуаций. Смещение
8
https://superagronom.com/articles/324-posuhi-zlivi-vitri-pogodniсроков прилета белого аиста на более ранние даты отмеpidsumki-2019
чено уже во многих странах (Ptaszyk et al., 2003; Gordo,
9
Гидротермический коэффициент увлажнения предложен
Sanz, 2006; Vaitkuvienė et al., 2014 и др.). Объясняется это
климатологом Г.Т. Селяниновым для оценки увлажненности
происходящим потеплением климата.
территории. Представляет собой отношение суммы осадков (∑r)
Итак, украинская популяция белого аиста по-прежнему
в миллиметрах за период со среднесуточными температурами
остается
в состоянии кризиса. Восстановление ее пока не
воздуха выше 10 °С к сумме температур (∑t) за это же время, разначалось.
Дальнейший ход событий зависит от многих
деленной на 10: К = ∑r/(∑t/10). Чем меньше К, тем засушливее
факторов,
прежде
всего погодных условий. Мониторинго
местность (Селянинов, 1958; Бучинский, 1976).
10
вые
наблюдения
продолжаются.
https://www.meteo.farm/
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FIRST DOCUMENTED INTERSPECIFIC ASSOCIATION BETWEEN
CHANGEABLE HAWK-EAGLE (NISAETUS CIRRHATUS) AND LEOPARD
(PANTHERA PARDUS) IN RAJAJI NATIONAL PARK, NORTH INDIA
Ritesh Joshi, Kanchan Puri
Environment Education Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Change; Jor Bagh Road, New Delhi, 110003, India
 Ritesh Joshi, e-mail: ritesh_joshi2325@yahoo.com
Abstract. The Changeable Hawk-eagle is a large bird of prey, it hunts down for small mammals, reptiles and birds. Scavenging on carcasses of
dead wild animals has been reported only recently. On 16 May 2018, we observed an individual of this eagle feeding on the carcass of Spotted Deer,
which was hidden in a tree by a Leopard.
Key words: feeding, scavenging, interspecific relations.
Перша документована міжвидова асоціація між мінливим чубатим орлом (Nisaetus cirrhatus) і леопардом (Panthera pardus) в
національному парку Раджаджі (Північна Індія). - Р. Джоші, К. Пурі. - Беркут. 28 (1-2). 2019. - Мінливий чубатий орел – великий хижий
птах, який ловить живу здобич. Поїдання трупів тварин відмічалося рідко. У 2018 р. в національному парку Раджаджі спостерігали птаха,
який годувався на рештках оленя аксиса, захованих на дереві леопардом.
Ключові слова: живлення, поїдання падла, міжвидові відносини.

Interspecific feeding associations or gleaning is a widespread phenomenon between primates and ungulates (Nau
tiyal, Huffman, 2018). However, such associations between
birds of prey and carnivore mammals are more rare. They
can arise for varied reasons including reduced predation risk
and improved foraging success (King, Cowlishaw, 2009).
Interspecific associations range from closely related species
to species from different orders and occur across a wide range
of taxa (Stensland et al., 2003).
Of the nine species of Asian Hawk-eagles (genus Nis
aetus), two are found in India (Birdlife International, 2018).
The Changeable or Crested Hawk-eagle (N. cirrhatus) is
the most widespread, ranging from India eastwards through
Southeast Asia to the Philippines and Greater Sundas (Clark
et al., 2018). The Leopard (Panthera pardus) has the widest
distribution of all large felids and occurs in a variety of habitats (Myers, 1976); it is well capable of living and thriving
almost in any environment (Prater, 1971). Leopards are only
the feline known for their adaptability to climb up the tree
easily, mainly to protect their large prey from other predators
and scavengers.
The Changeable Hawk-eagle is a large raptor that primaryly hunts down its prey (Ali, Ripley, 1987). Though,
this species is capable of tackling fairly large mammals and
game birds (Naoroji, 2006), its scavenging on carcasses of
dead wild animals has never been reported (Joshi, Kasambe,
2013). Recently, some of the workers have recorded the
scavenging of Changeable Hawk-eagle on the carcasses of
the large mammals (Joshi, Kasambe, 2013; Pierce et al., 2014;
Bhandari, Goyal, 2018). Scavenging is a well-documented
strategy for securing food in numerous and diverse taxa and
communities distributed globally across terrestrial and aquatic
ecosystems (Beasley et al., 2012). The occurrence of scavenging, including the role of facultative scavengers has been
under appreciated across many taxa, in part due to the lack of
long-term or intensive studies (Selva, Fortuna, 2007). In this
note, we report on an incident of interspecific association in
which both the Changeable Hawk-eagle and Leopard were
recorded feeding on a fresh dead Spotted Deer (Axix axis),
which was hidden by a Leopard in a tree.
© R. Joshi, K. Puri, 2019

Rajaji National Park (RNP; 29.51°–30.15° N, 77.52°–
78.22° E, 302–1,000 m a.s.l.) is a crucial wildlife habitat
in the Shivalik landscape, forming the north-western limit
of the range of Asian Elephants (Elephas maximus), Tigers
(Panthera tigris), Great Pied Hornbills (Buceros bicornis) and
King Cobras (Ophiophagus hannah) in the Indian subcontinent. It falls within the Gangetic Plains biogeographic zone
and upper Gangetic Plains province (Rodgers et al., 2002),
and a major portion of this area is dominated by tropical moist
deciduous forest.
While studying the ecology and behavior of Asian Elephants in the RNP, on 12 June 2007 (640 hrs), an individual
of Changeable Hawk-eagle was observed feeding on the
carcass of a fawn of Sambar Deer (Rusa unicolor) in Chilla

Photo 1. Changeable Hawk-eagle in the Chilla forest of the
Rajaji National Park. 12.06.2007.
Фото 1. Мінливий чубатий орел у лісі Чілла національного
парку Раджаджі.
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Photo 2. Changeable Hawk-eagle scavenging on the carcass
of Spotted Deer, hidden by a leopard in Gohri forest of the
Rajaji National Park. 16.05.2018.
Фото 2. Мінливий чубатий орел на трупі оленя аксиса,
захованого на дереві леопардом.

Photo 3. Leopard feeding on the carcass of Spotted Deer
sitting on the tree, where the remains of feed were hidden.
16.05.2018.
Фото 3. Леопард поїдає рештки оленя аксиса, заховані
ним раніше на дереві.

forest of the RNP (29.580°N, 78.124°E) (photo 1). However,
it was not known who killed the deer whether the eagle itself
or any other carnivore. The site from where the incident was
documented was a riparian corridor of the river Ganges.
Thereafter, almost after a decade, on 16 May 2018 (240 hrs),
while transversing across the Gohri forest of the RNP, an
individual of Changeable Hawk-eagle was observed feeding
on the carcass of Spotted Deer, which was hidden in a tree
(Indian Cherry (Cordia dichotoma)) by a Leopard (30.001°N,
78.288°E) (photo 2). We watched the incident for a while and
continued to our trail. Since we were aware that the Leopard
had killed the animal and hidden its remains, we were curious to observe the spot again. On way back, we recorded an
adult Leopard feeding on the same carcass (740 hrs) sitting on
the same tree (photo 3). It was noteworthy to record such a
scavenging behaviour of Changeable Hawk-eagle on the feed
of Leopard, which reveals on the interspecific interactions
(passive symbiosis) among both the species.
Although Changeable Hawk-eagle is known as a bird
of prey who attacks and kills small mammalian species and
some records of species’ scavenging on remains of carcass
of wild animals exist, this account constitutes the first ever
documentation of interspecific association, which reveals
on the passive symbiosis between Changeable Hawk-eagle
and Leopard. Since RNP forms an important repository of
diverse fauna and is home to several threatened avifaunal
species, long-term scientific studies are needed to map the
distribution and ecology of Changeable Hawk-eagle in different ecosystems.
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ГЛУХАРЬ (TETRAO UROGALLUS) В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
ОТЧУЖДЕНИЯ: ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ
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Western Capercaillie (Tetrao urogallus) in the Chornobyl exclusion zone: first records. - S.P. Gashchak, A.V. Yastremsky. - Berkut. 28 (1-2).
2019. - In 2007–2019 Western Capercaillie was found out in the Chornobyl exclusion zone (Ukraine) at research and forestry practical works. Eighteen
records of adult and immature individuals of both sexes and signs of their activity were described (15 observations of birds, two finds of excrements and
one find of feathers). Almost all were made in a vast north-west woodland of 40,000 ha near former villages of Vilcha, Varovichy, Novyi Mir, Kliviny,
and Denisovichy. Just one Capercaillie was met in the center of the region, near village of Kopachy. Most of the findings are associated with old pine
forests, sphagnum marshes, bilberries, either the birds were met near roads at search of gastroliths. It was the first records of Western Capercaillie on
the North of Kyiv region over the last 50 years. Evidently, the species came back from Zhytomir region. The vast non-partitioned woodlands, almost
complete absence of anthropogenic impact and establishment in 2016 Chornobyl radiation and ecological biosphere reserve provide very favorable
conditions for forming one more sustainable population of this rare bird in Ukraine. Number of Capercaillie in the exclusion zone can reach up to several
tens of individuals. [Russian].
Key words: distribution, number, habitat, conservation, Red Book of Ukraine.
В 2007–2019 гг. 18 раз зарегистрированы взрослые и молодые глухари обоих полов и следы их деятельности. Почти во всех случаях это было
в обширном лесном массиве площадью до 40 000 га на северо-западе зоны, в районе сел Вильча, Варовичи, Новый Мир, Кливины, Денисовичи.
Только один раз глухаря встретили в центре региона, возле с. Копачи. Большинство находок связано с расположением старых сосновых лесов,
сфагновых болот, черничников, либо птиц встречали возле дорог во время сбора гастролитов. Это первые находки глухаря на севере Киевской
области, сделанные за последние 50 лет. По всей видимости, вид вернулся со стороны Житомирской области. Обширные нерасчлененные
лесные массивы, почти полное отсутствие антропогенного воздействия и создание в 2016 г. Чернобыльского радиационно-экологического
биосферного заповедника обеспечивают самые благоприятные условия для формирования еще одной устойчивой популяционной группировки
этой редкой птицы в Украине. Численность глухарей в зоне отчуждения может достигать нескольких десятков особей.
Ключевые слова: распространение, численность, биотоп, охрана, Красная книга Украины.

Весной 2018 г. на обочине дороги Чернобыль – Чернобыльская АЭС, в районе бывшего населенного пункта
Копачи, была встречена и сфотографирована взрослая
самка глухаря (Tetrao urogallus). Эта встреча оказалась
первым фактическим доказательством присутствия вида
на севере Киевской области за последние 50 лет (фото).
В прошлом обычная боровая птица, ареал которой заходил на юг вплоть до Полтавы, к началу XX в. глухарь исчез даже в большинстве регионов Полесья (Кістяківський,
1957; Кириков, 1960, 1964, 1979). Последние наблюдения
на севере Киевской области сделаны в 1959 г. в Полесском
районе возле с. Вильча (Жежерін, 1962; Жежерин, 1969). С
той поры сообщений о глухаре не было. Считалось, что его
нет и в прилегающих с севера районах Гомельской области
Беларуси (Долбик, 1959; Никифоров и др., 1996). В то же
время, в 60–100 км к западу от Вильчи, в Житомирской
области, в течение всего XX в. сохранялась крупнейшая
в Украине группировка (Клестов, 1995; Кратюк, Химин,
2009; Кратюк, 2013). Это создавало предпосылки и для
возвращения вида в Киевское Полесье. Дополнительные
благоприятные обстоятельства сложились после 1986 г.,
когда вследствие аварии на Чернобыльской АЭС все население с севера Киевской области было эвакуировано,
лесохозяйственную деятельность почти прекратили, и
на площади 2600 км2 создали Чернобыльскую зону отчуждения (далее – ЗО), где де-факто установился заповедный режим.
Целью данного сообщения является обобщение информации о находках глухаря в ЗО, собранной нами за
последние 15 лет.
© С.П. Гащак, А.В. Ястремский, 2019

Материал и методика
В соответствии с биогеографическим районированием
(Удра, 2003–2004), территория, входящая в ЗО, относится
к Киево-Полесскому биогеографическому району Правобережного Полесского округа широколистных и сосноводубовых лесов с грабом. В результате многовековой
экстенсивной эксплуатации характер лесов существенно
изменился. По данным лесоустройства 2006 г. (Проект
організаціїї…, 2006), дубравы утратили свое значение и
занимают не более 3,5%, тогда как сосновые леса – более 60% общей площади. По эдафическим условиям и с
учетом открытых пространств, боры охватывают 20,9%
общей площади, субори – 56,5%, сугруды/судубравы –
22,5%, а груды/дубравы – только 0,16%. В то же время,
большая часть лесов (80%) в возрасте до 60 лет, а леса
старше 80 лет занимают лишь 6–7% общей площади.
Лесохозяйственные работы в пределах ЗО сведены до
минимума и ведутся только с целью ее поддержания в
контролируемом и пожаробезопасном состоянии. Многие
участки ЗО почти не посещаются человеком.
В прошлом, вследствие особенностей рельефа и
высокого уровня грунтовых вод, территория отличалась
сравнительно высокой заболоченностью. Однако, строительство системы дренажных каналов (часть из которых
появились еще в XIX в.) сократило заболоченные земли до
2–3% общей площади, причем, бóльшая часть из них – низовые болота в поймах рек. В последние 30 лет поддержка
дренажных систем почти прекратилась, и осуществляется
только в центральной части ЗО в качестве меры радиаци-
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Самка глухаря возле с. Копачи в Чернобыльской зоне отчуждения, 20.04.2018 г.
Фото С.П. Гащака.
Female of Capercaillie in the Chornobyl exclusion zone.
онной защиты. На остальной территории водопропускная
способность каналов падает, что приводит к постепенному
восстановлению заболоченности.
Работы по оценке биоразнообразия, имевшие место в
последние 20 лет, охватывали почти всю ЗО, причем, особое внимание уделялось старым лесам и заболоченным
территориям (например: Гащак та ін., 2006; Домашевский
и др., 2012; Гащак и др., 2013; Гащак, Домашевський,
2013; Gashchak et al., 2016, 2017; Гащак 2018). Они вклю-
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чали и пешие обходы угодий, и работу фотоловушек.
Однако специальных исследований глухарей никто не
проводил, поскольку считалось, что они исчезли. Большая
часть находок сделана случайно. В частности, наблюдения
А.В. Ястремского получены при выполнении лесохозяйственной деятельности в районе с. Вильча.
Весной 2019 г. предприняли единственный целенаправленный поиск глухарей в районе с. Вильча. В течение
трех дней (19–21.04) были обследованы лесные кварталы
Денисовичского лесничества общей площадью до 25
км2, общая протяженность пеших маршрутов – 88 км. В
обследовании участвовал С.А. Паскевич.
Для описания лесорастительных условий и оценки перспектив восстановления глухаря в регионе использованы материалы лесоустройства 2006 г. (Проект
організації…, 2006).
Результаты и обсуждение
В период с 2007 г. по 2019 г. глухарей отмечали 18
раз (табл., рис.). Почти все они (16) сделаны в западной
части ЗО, в районе бывших населенных пунктов Вильча,
Варовичи и Новый Мир. Одна – на северо-западе региона,
почти на границе с Беларусью, и еще одна – географи
чески обособленная, единственная находка в центре ЗО,
возле с. Копачи. В большинстве случаев (15 из 18) птиц
наблюдали непосредственно, в двух – регистрировали
по находкам помета, в одном – по перьям. В зимний

Перечень случаев регистрации глухаря и следов его жизнедеятельности в зоне отчуждения в 2007–2019 гг.
List of Capercaillie records and evidences of its being in the Chornobyl exclusion zone in 2007–2019
№

Дата

Координаты
(WGS84)

1
2
3
4
5
6

15.09.2007
8.10.2008
19.10.2010
3.11.2011
8.12.2012
10.02.2013

51,378° N; 29,361° E
51,378° N; 29,361° E
51,338° N; 29,410° E
51,364° N; 29,507° E
51,283° N; 29,531° E
51,347° N; 29,468° E

7

20.02.2013

51,366° N; 29,510° E

8
9

14.09.2013
7.10. 2014

51,381° N; 29,519° E
51,342° N; 29,415° E

10

18.08.2015

51,320° N; 29,447° E

11
12

19.08.2015
20.08.2015

51,367° N; 29,566° E
51,367° N; 29,566° E

13

15.10.2017

51,338° N; 29,455° E

14

17.10.2017

51,308° N; 29,517° E

15

15.08.2015

51,468° N; 29,610° E

16

20.04.2018

51,341° N; 30,132° E

17

19.04.2019

51,377° N; 29,511° E

18

19.04.2019

51,376° N; 29,499° E

Описание находки
Находки А.В. Ястремского:
Самец, сосняк (50 лет), черничник.
Самец, собирал гастролиты на дороге посреди сосняка (50 лет), черничник.
Самец, собирал гастролиты на дороге посреди сосняка (50–70 лет), черничник.
Самец, на железнодорожной насыпи, рядом сосняк (80–100 лет), черничник.
Много помета глухаря под сосной (место ночевки?), окраина сосняка (80–100 лет).
Самец, на дороге, сосняк (40–50 лет), черничник.
Два молодых самца подтоковывали. Сосняк (60–70 лет), черничники, рядом высохшее
верховое болото.
Самец, сосняк (60 лет), черничник.
Самец, собирал гастролиты на дороге посреди сосняка (70 лет), черничник
Самка с двумя птенцами (уже размером с тетерева (Lyrurus tetrix)) раскапывали вьюнов
(Misgurnus fossilis) в высохшем дне речки, вокруг разновозрастный смешанный лес.
Помет глухаря в черничнике, в сосняке (65–70 лет).
Самец глухаря в черничнике, в сосняке (65–70 лет).
Дважды в течение дня (утром и после обеда), двухлетний самец на дороге, в сосняке
(80 лет), черничник.
Взрослая самка, собирала гастролиты на дороге, рядом луга и сосняк (50–60 лет).
Находки С.П. Гащака:
Самка, сфотографирована фотоловушкой, только голова, на переходе через ручей между
сосняком черничниковым (70 лет) и грабовой дубравой (140 лет).
Взрослая самка, на обочине оживленной дороги, в 1 км от сосняка (70–100 лет). Сфото
графирована.
Самец, участок небольшого сухого сфагнового болота, вокруг сосняк черничниковый
(65–120 лет).
Много перьев самки, сосняк черничниковый (80 лет), дальше – березняк (40–50 лет),
сфагнум.
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Места находок глухаря в зоне отчуждения относительно характера распределения эдафических условий, возраста
лесных массивов и болотных угодий.
Locations of findings of Capercaillie in the exclusion zone referring to spatial pattern of soil hydrological and fertility properties, forest age and marshlands.
период глухарей отмечали 3 раза, весной – 3, летом – 4,
осенью – 8. В большинстве случаев – посреди либо в
непосредственной близи от леса, лишь одна находка – в
километре от лесного массива. Местонахождение токовищ
пока не установлено.
В ближайших регионах Беларуси, где в настоящее время есть глухарь, а природно-климатические условия близки к условиям ЗО, наиболее благоприятными являются
нерасчлененные обширные спелые и перестойные лесные
массивы, не подвергающиеся сильному антропогенному
воздействию (Никифоров и др., 1996; Гайдук, Абрамова,
2009; Абрамова, 2017). Поскольку ключевыми кормовыми
объектами в зимний период являются сосновая хвоя, а в
весенне-летний – ягоды и сочные травы, излюбленные местообитания располагаются возле небольших сфагновых
болот, в сфагновых сосняках и сосняках-черничниках. Для
птиц первых месяцев жизни очень важна белковая пища,
а потому большую долю в их рационе занимают насекомые, в частности, муравьи (Потапов, 1985; Романов, 1988;
Никифоров и др., 1996; Борщевский, 2015). Зарастающие
небольшие горельники и вырубки также благоприятны,
поскольку создают хорошие условия для гнездования и
расширяют кормовую базу для молодых птиц. Питание
грубыми кормами определяет исключительную важность
источников гастролитов, особенно в осенне-зимний сезон.
В случае их дефицита (или недоступности) глухари совершают дальние кочевки (Потапов, 1985; Романов, 1988).

Глухари, обнаруженные в ЗО, выявлены именно в
подобных местообитаниях. Леса на северо-западе ЗО
(Денисовичское и Лубянское лесничества) представляют собой огромный нерасчлененный лесной массив
площадью около 40 000 га (Проект організації…, 2006).
По почвенно-гидрологическим условиям (система эда
фотопов Алексеева – Погребняка (Остапенко, 2000)), это
территория наибольшей концентрации свежих и влажных
боровых и суборевых условий (А2, А3, В2, В3) в сочетании с множеством мелких болот (рис.). Кроме того, леса
Денисовичского лесничества, где почти все находки и сделаны, отличаются высокой долей сосняков-черничников
в возрасте старше 80 лет (рис.). Согласно таксационным
описаниям 2006 г., здесь также много болот, однако обследование в апреле 2019 г. показало, что многие из них
представляют собой уже не низовые и переходные, а высохшие верховые болота, в ряде случаев – с признаками
мелиоративной деятельности, имевшей место в прошлом.
Тем не менее, сосновые леса в этой части ЗО существенно
отличаются от сосновых лесов в центре, на юге и востоке
ее, даже беглый осмотр выявляет обилие растительных ассоциаций, включающих сфагновые мхи, хвощи, чернику,
голубику, клюкву, багульник болотный, бруснику.
Дополнительные благоприятные условия создают
железная и автомобильные дороги, как круглогодичные
источники гастролитов. Немаловажно и то, что эта часть
ЗО – одна из самых труднодоступных. Обход угодий в
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апреле 2019 г. не выявил почти никаких признаков активности человека. Исключение составляют лишь некоторые
автомобильные и лесные дороги. К сожалению, обширные
пожары, охватившие ЗО в засушливом 2015 г., прошлись и
по южным участкам Денисовичского и Лубянского лесничеств, в том числе – и там, где прежде отмечали глухаря.
Лесные массивы возле сел Варовичи, Буда-Варовичи,
Ковшиловка и Новый Мир, платформа Павловичи либо
сгорели, либо существенно повреждены. Однако леса на
остальной территории сохранились.
Отсутствие находок в других частях ЗО (в том числе и
на других участках Денисовичского и Лубянского лесничеств) может быть следствием нескольких причин, среди
которых не последняя – отсутствие собственно наблюдателей, которые могли бы обнаружить глухаря и следы
его жизнедеятельности, и сообщить об этом. Глухарь
выявлен только там и тогда, где и когда работали авторы
данной статьи. Глухарь – оседлая птица, проводящая
большую часть жизни на участке радиусом до 3 км, недалеко от токовищ, местоположение которых сохраняется
десятилетиями (Потапов, 1985; Романов, 1988). При этом
расстояния между соседними токовищами составляют
4–5 км. Поскольку в ЗО обитает маргинальная и недавно
появившаяся группировка глухарей, их плотность вряд ли
превышает несколько особей на 1000 га, известную для
Житомирской области (Кратюк, 2013). Мозаичное распределение оптимальных местообитаний и поведенческая
скрытность затрудняют выявление птицы и оценку ее численности, тем более – при редких и нецеленаправленных
посещениях труднодоступных участков.
Также, если посмотреть на характер распределения
эдафических условий и болот в пределах всей ЗО, несложно заметить, что наиболее благоприятное сочетание
(см. выше) имеет место именно в том лесном массиве, где
глухарь и найден (рис.). На остальной территории болота
находятся либо вдали от старых сосновых лесов, либо их
очень мало, либо представлены они преимущественно
тростниковыми низовыми ассоциациями. Сосновые
леса на сфагновых болотах и обширные черничники
там встречаются гораздо реже. Особенно это касается
центрального Корогодского, а также южных Дитятского
и Опачицкого лесничеств. Угодья Парышевского лесничества в большей мере подходят для глухаря, однако эта
часть ЗО является самой восточной, расположена за рекой
Припять, и наиболее удалена от Житомирской области,
откуда, по-видимому, глухарь и зашел.
Встреча глухаря в центре ЗО (возле с. Копачи) несколько необычна, ведь подходящих местообитаний там мало.
Вместе с тем, известно, что до 10–15% особей любой популяции откочевывают на десятки километров (Романов,
1988), а потому западные лесные массивы ЗО могут стать
источником расселения глухарей и дальше на восток.
Данных о глухаре на смежной территории Полесского
государственного радиационно-экологического заповедника Беларуси (далее – ПГРЭЗ) пока еще мало. В недалеком прошлом на юге Гомельской области, где находится
заповедник, глухаря почти не было (Никифоров и др.,
1996). Не упоминали о нем и в первые 10 лет после аварии
на ЧАЭС (Животный мир…, 1995). Однако, в середине
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2000-х гг. глухарей уже отмечали как на правобережном,
так и на левобережном (относительно р. Припять) участках ПГРЭЗ (Юрко, 2008). Вместе с тем, позднее, в обзоре
редких птиц Беларуси на территории заповедника глухарь
не упоминался (Юрко, 2013). И тем не менее, после нашей
встречи глухарки в центре ЗО (20.04.2018 г.), сотрудник
ПГРЭЗ В.Ч. Домбровский (личн. сообщ.) рассказал, что в
те же сроки (19.04.2018 г.) также спугнул двух глухарок с
гравийной дороги на правобережном участке заповедника,
всего в 4 км от границы с Украиной, а за неделю до этого,
в том же районе видели и самцов. Примечательно, что в
белорусском заповеднике глухаря отмечали на участках
того же лесного массива, который на украинской территории включает Денисовичское и Лубянское лесничества.
Заключение
Совокупность данных, собранных за последние 15
лет, дает все основания говорить, что глухарь возвратился
на север Киевской области и стал оседлой гнездящейся
птицей ЗО. По всей видимости, в основном он обитает в
Денисовичском и Лубянском лесничествах, имеющих наибольшую площадь оптимальных угодий. В тоже время, не
исключены появления глухарей и на других участках региона. Данные о численности птиц и количестве токовищ в
настоящий момент отсутствуют, однако, учитывая, что ЗО
находится в пределах естественного видового ареала, что
факторы, повлекшие сокращение численности и распространения глухарей в Европе, в этом регионе практически
не имеют значения, можно предположить, что плотность
птиц не меньше, чем в соседней Житомирской области
(1,0–4,5 ос./1000 га: Кратюк, 2013). При общей площади
благоприятных местообитаний на северо-западе ЗО в
40 000 га, численность птиц может достигать нескольких
десятков особей. В будущем, при сохранении существующих тенденций, она может возрасти на порядок, как это
имеет место в таежных регионах Европы и в Сибири, а
ЗО отчуждения (включая белорусскую часть – ПГРЭЗ)
станет источником расселения птиц на сопредельные
территории. Принимая во внимание, что глухарь является
исчезающей птицей Украины (Кратюк, Химин, 2009),
и сохранился лишь в Карпатах и нескольких локациях
Полесья, факт его самостоятельного восстановления в
пределах огромного региона заслуживает особого внимания. Создание в 2016 г. в пределах ЗО Чернобыльского
радиационно-экологического биосферного заповедника
способно закрепить наметившуюся тенденцию и благоприятно скажется в деле спасения вида.
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Зустріч зеленої бджолоїдки
(Merops persicus)
у Київській області
A record of the Blue-checked Bee Eater (Merops persicus) in Kyiv
region. - O.V. Zolotov, V.T. Kipiani, O.E. Komarovskii. - Berkut.
28 (1-2). 2019. - This is a rare vagrant species in Ukraine. A bird was
observed at the left bank of Kyiv water reservoir (50,7870° N, 30,5523°
E) on 15.11.2019. It is the northernmost and the latest record in the
country. [Ukrainian].

Зелена бджолоїдка (Merops persicus) в Україні належить до рідкісних залітних видів (Фесенко, Бокотей,
2002; Grishchenko, 2004). Її знаходили в різних регіонах,
в основному в південних та східних областях, у період
післягніздових кочівель та осінніх міграцій – з кінця липня
до початку листопада (Загороднюк, 2013).
15.11.2019 р. ми спостерігали зелену бджолоїдку
на лівому березі Київського водосховища північніше с.
Лебедівка Вишгородського району (50,7870° N, 30,5523°
E). Погода стояла похмура, вітру не було. Молодий птах
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(є фото*) тримався на одному місці близько години. Він
полював при нас над очеретом, після кожного полювання
довго відпочивав на дереві. Людину зовсім не боявся.
На даний момент це найбільш пізня й найбільш північна зустріч зеленої бджолоїдки на території України.
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КУЛИК-СОРОКА (HAEMATOPUS OSTRALEGUS)
У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
О.В. Добринський
Західноукраїнське орнітологічне товариство; вул. Кутузова, 23, м. Сарни, 34500, Рівненська обл., Україна
West-Ukrainian Ornithological Society; Kutuzov str., 23, Sarny, 34500, Rivne region, Ukraine
 birdslifeua@gmail.com
Oystercatcher (Haematopus ostralegus) in Rivne region (West Ukraine). - O.V. Dobrynskyi. - Berkut. 28 (1-2). 2019. - We summarised results
of own research in 2009–2019 and literature data. For the first time a pair of Oystercatchers was observed in the region in 1997. First confirmed breeding
was registered on the river Sluch in Sarny district in 2009. Since that time we discovered 22 nesting localities on the rivers Sluch and Horyn. We suppose
Oystercatchers expanded from the territory of Belarus. In total, 42 nests were found and 105 eggs were measured. Since 2017, 22 birds were marked by
colour rings. We estimated the actual number of the species in Rivne region in 20–25 breeding pairs. Results of ringing showed that Oystercatchers flew
for wintering to North Sea and coasts of Atlantic Ocean. A bird was found breeding on the Vistula river in Poland. Majority of Oystercatchers in Rivne
region nested on sandy spits (78.1% of nests). Full clutches had on average 2.92 ± 0.77 eggs (range: 2–4; n = 36). Chicks hatched only from 33.3% of
egg. [Ukrainian].
Key words: distribution, number, nesting, clutch, migrations, ringing, breeding success.
Узагальнені результати власних досліджень у 2009–2019 рр. та літературні дані. Вперше гніздування кулика-сороки в Рівненській області
зареєстроване на р. Случ у Сарненському районі у 2009 р. З того часу виявлені 22 гніздових локалітети на річках Случ і Горинь. Знайдено 42
гнізда, проміряно 105 яєць, із 2017 р. закільцьовано кольоровими кільцями 22 птахи. Сучасна чисельність кулика-сороки в області оцінюється у
20–25 пар. Кільцювання показало, що на зимівлю птахи відлітають до Північного моря та берегів Атлантичного океану. Закільцьовані куликисороки виявлені на гніздуванні в Польщі на р. Вісла.
Ключові слова: поширення, чисельність, гніздування, кладка, міграції, кільцювання, успішність розмноження.

Стаття є підсумком десятилітнього дослідження поширення та екології кулика-сороки (Haematopus ostralegus)
на території Рівненщини. В основу її покладені дані, зібрані автором у 2009–2019 рр.
Матеріал і методика
Для вивчення поширення кулика-сороки на території
Рівненської області, починаючи з гніздового сезону 2009 р.
і до вересня 2019 р., проводили щорічні обстеження місць
можливого гніздування, зокрема русло р. Случ від с. Губків Березнівського району до місця впадання в р. Горинь,
а також русло р. Горинь від с. Базальтове Костопільського
району до державного кордону з Республікою Білорусь.
Локально були обстежені русла Стиру та Прип’яті. Також відвідували всі великі озера та риборозплідні стави
півночі Рівненщини. Відомі місця гніздування протягом
одного гніздового сезону оглядали декілька разів. На
кожне відоме гніздо заводили спеціальну картку, в яку
вносили дані щодо термінів та місця гніздування, успішності гніздування, а також усі морфометричні проміри
гнізда та яєць.
Кільцювання птахів здійснювали металевими та кольоровими кільцями. Була використана наступна схема
для мічення кольоровими кільцями, зареєстрована в міжнародного координатора: права цівка – металеве кільце в
поєднанні з пластиковим кільцем жовтого кольору; ліва
цівка – оранжеве пластикове кільце з буквенно-цифровим
кодом чорного кольору (A1, A2 … AA, AC…). Всього на
території Рівненської області кольоровими кільцями було
помічено 22 птахи.
Картування розміщення гнізд проводилося з допо
могою GPS пристрою Garmin Etrex 20 з точністю позиціонування до 3 м. Для промірів використовували
штангенциркуль Wiha DialMax з точністю вимірювання
© О.В. Добринський, 2019

до 0,01 мм. Для визначння маси яєць – ваги з точністю
зважування 0,1 г. Всі отримані картографічні дані оброб
ляли в програмі QGIS.
Були опрацьовані літературні дані щодо знахідок
птахів даного виду на території Західної України, а також
півдня Білорусі.
Спостереження за прильотом та відльотом куликівсорок не були регулярними. Вони проводились у вільні
від основної роботи дні та не охоплювали всі території, а
лише 2–3 гніздові локалітети біля м. Сарни.
Результати та обговорення
Аналіз літературних даних
На початку XX ст. на території України кулик-сорока
гніздився по берегах Чорного та Азовського морів, по р.
Дніпро від гирла і до р. Прип’ять, по р. Десна до м. Чер
нігів (Шарлемань, 1938).
Для території Західної України інформації про спо
стереження кулика-сороки в літературних джерелах
дуже мало. Ф.Й. Страутман (1963) вказує, що він інокли
спостерігався на осінньому прольоті та наводить місця
здобуття музейних екземплярів у Тернопільській та
Львівській областях у XIX ст. Тільки з 1990-х рр. ці птахи
починають реєструватися регулярно. 21.05.1992 р. на р.
Днiстер нижче с. Залiски Жидачiвського району Львівської області зустріли 1 особину (Навроцький, Бокотей,
1994). На даний час для території Львівської області цей
вид вважається рідкісним залітним (Башта та ін., 2013).
У сусідніх Житомирській та Хмельницькій областях си
туація подібна, кулик-сорока спостерігався там тільки на
прольоті (Новак, 1999; Стадниченко та ін., 2003; Гриб,
2017). Для Волинської області в Червоній книзі України
стоять дві точки, позначені як місця гніздування (Гаврись, 2009), хоча аналіз літературних даних дає підстави
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вважати, що це лише пункти зустрічі птахів у гніздовий
період. Самих гнізд чи фактів, котрі б підтверджували
гніздування, виявлено не було (Химин, 2004).
В.О. Новак та О.В. Савчук (1992) припускали наявність
кулика-сороки на Рівненщині у зв’язку з поширенням
його на прикордонних територіях Республіки Білорусь,
проте за час їх досліджень на теренах області він так і не
був виявлений. Перша достовірна знахідка виду датована
лише 1997 р., коли спостерігали пару птахів в околицях
с. Смородськ Дубровицького району (Давиденко та ін.,
1998). Вже через декілька років кулика-сороку знайшли
значно південніше від місця першої зустрічі. За даними
М. Набухотного (особ. повід.), в серпні 2004 р. та весною
2005 р. спостерігали пару птахів за 1 км на схід від с. Люх
ча Сарненського району (в автора збереглося фото птахів).
Перше успішне гніздування кулика-сороки на Рівненщині було виявлене 17.05.2009 р. на березі р. Случ на
південь від с. Стрільськ Сарненського району (Гнатина
та ін., 2010). Із 2010 р. розпочалися більш масштабні обстеження придатних для гніздування територій. Вже для
того року припускали наявність 5 гніздових пар між селами Стрільськ та Любиковичі (Журавчак, Добринський,
2011), що й було підтверджено при наших подальших
дослідженнях.
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Поширення кулика сороки в Рівненській області.
Distribution of the Oystercatcher in Rivne region.
Поширення та чисельність
За нашими припущеннями, що потребують більш
детального вивчення, кулик-сорока на територію Рівнен- на території Рівненської області. Вони відповідають
ської області поширився з Республіки Білорусь, де він параметрам, характерним для згаданого підвиду (Гричик,
з’явився на гніздуванні у 1970-ті рр. (Долбик, Дорофеев, 2004).
1978). Туди, у свою чергу, цей вид потрапив з української
Більшість гнізд кулика-сороки була знайдена нами
території по руслу Дніпра. Причиною розселення стало на р. Случ, де, починаючи від с. Соснове Березнівського
затопленя гніздових ділянок на Дніпрі при побудові ГЕС району до впадіння в Горинь, є велика кількість піщау середині XX ст. та втрата основних місць гніздування них кіс та мілин. На відміну від неї, береги р. Горинь у
(Кистяковский, Мельничук, 1982). Це змусило птахів змі- середній течії урвисті та не мають мілин і піщаних кіс.
нювати звичні місця гніздування та шукати нові вверх по У межах Рівненської області на р. Горинь кулик-сорока
руслу Дніпра (Грищенко и др., 2012). На Прип’яті кулик- на гніздуванні поширений від с. Висоцьк до кордону з
сорока в основному поширений у середній та нижній течії, Республікою Білорусь, де наявні піщані коси, а це всього
де більше піщаних мілин і кіс (Монгин и др., 1998). На близько 8 км русла. Під час міграцій спостерігали цих
даний час основна частина білоруської популяції мешкає птахів і в середній течії р. Горинь – поблизу с. Ремчиці
на заплавах великих річок Полісся (Прип’ять та Дніпро) Сарненського району. Найпівденнішою точкою спостерета їхніх приток (Горинь, Березина та Сож).
Таблиця 1
Ми припускаємо, що з часом
вид поширився вверх по течії Проміри дзьоба дорослих куликів-сорок, що гніздилися в Рівненській області (мм)
Прип’яті та почав гніздитися на Measurements of bill of adult Oystercatchers nested in Rivne region (mm)
берегах р. Горинь, а в подальшому перейшов на більш придатні
Номер кольо- Довжина дзьоба Довжина дзьоба Довжина дзьоба
Стать
місця гніздування на р. Случ.
рового кільця
до ніздрі
до оперення лоба
до черепа
Виявлених на території РівA3
64,0
82,9
85,2
♀
ненської області куликів-сорок
A5
59,6
75,5
79,5
?
можна віднести до підвиду H. o.
A9
62,8
78,8
87,7
?
longipes, оскільки саме ця форAE
63,1
77,8
85,6
?
ма поширена на півдні Білорусі
AH
66,5
85,3
93,6
?
вздовж річок Прип’ять, Дніпро,
AM
60,2
78,1
86,0
?
Березина та Сож (Гричик, 2004;
AK
58,3
76,7
86,8
?
Гомель и др., 2016). У таблиці 1
AL
64,4
82,1
91,5
?
наведені проміри довжини дзьоC5
60,5
78,8
89,1
?
ба дорослих птахів, відловлених
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На даний час чисельність кулика-сороки на території Рівненської області можна оцінити у 20–25 пар.
Поширений він у трьох згаданих районах. Є тенденція
до зростання чисельності та розселення на територію
Житомирської області по руслу р. Случ. Цьому сприяє
обміління річок через посуху останніх років. Завдяки
зменшенню рівня води з’являються все більші ділянки
мілководдя, де кулик-сорока може успішно здобувати
основний вид корму – двостулкових молюсків.

женння кулика-сороки на р. Случ є с. Губків Березнівського району, де птаха, котрий летів у південному напрямку,
бачили 20.08.2017 р. Цікавим є спостереження 28.04.2018
р. птаха на ставах поблизу с. Березина Володимирецького
району. Він, очевидно, мігрував та зупинився там тимчасово, оскільки пізніше його вже не бачили.
Протягом 2009–2019 рр. на Рівненщині вдалося виявити наступні гніздові території кулика-сороки (рис.).
Дубровицький район: поблизу с. Смородськ у різні
роки нараховувалося 3–4 гніздові пари; поблизу с. Бережки – 1 гніздова пара.
Сарненський район: довкола с. Стрільськ гніздиться
щонайменше 4 пари; по 1 парі гніздилося поблизу сіл
Любиковичі й Тинне, а також біля м. Сарни; поблизу с.
Немовичі в різні роки до гніздування приступали від 1
до 3 пар птахів.
Березнівський район: між селами Богуші та Тишиця
в різні роки знаходили 1–2 гнізда; 1 пара гніздилася поблизу с. Хотинь.

Місця гніздування
За нашими спостереженнями, у кулика-сороки добре
виражений гніздовий консерватизм. Птахи повертаються
на те саме місце й роблять гніздо в деяких випадках за
кілька метрів від тієї точки, де було минулорічне. Пара,
що повертається із зимівлі, відразу займає свою гніздову
територію та охороняє її від конкурентів. Найближча
відстань між гніздами, що розміщувалися неподалік
одне від одного, складає 360 м. Птахи, що гніздяться на
піщаній косі, не допускають на неї для гніздування інших
куликів-сорок, тому на одній косі селиться тільки одна
пара. Гніздо сусідньої пари спостерігали не ближче, ніж
сусідня коса.
Всі відомі нам місця гніздування на території Рівненської області можна розділити на 4 категорії за місцем розміщення гнізда. Це піщані коси, пасовищні луки, орні поля
та конструкції, створені людьми. 78,1% гнізд знаходилися
на косах, 14,6% – на полях, 4,9% – на бетонній конструкції
мосту, 2,4% – на пасовищі (n = 41). Звертає на себе увагу
те, що на Рівненщині значно більше куликів-сорок гніздиться у природних умовах, ніж на річках із зарегульованим стоком. Так, у Середньому Придніпров’ї лише 30,4%
гнізд були знайдені на піщаних косах та островах і 40,6%
на бетонних дамбах, хвилерізах, зруйнованих будівлях та
опорах мостів (Грищенко и др., 2012).
Гнізда на піщаних косах розміщуються неподалік від
основного русла річки, в межах від 5 до 25 м від краю
води, хоча є й поодинокі винятки. Нами знайдені гнізда
посеред луків за 50 м від стариці та серед зораного поля
за 200 м до русла річки. Гніздування на ріллі відмічалось
і в інших регіонах (Свиридова, Гринченко, 2012).

Фото 2. Гніздо кулика-сороки на пасовищі. 1.05.2016 р.,
с. Богуші Березнівського району.
Photo 2. A nest of the Oystercatcher on a pasture.

Фото 3. Гніздо кулика-сороки на річковій косі. 5.05.2018
р., с. Немовичі Сарненського району.
Photo 3. A nest of the Oystercatcher on a river spit.

Фото 1. Гніздо кулика-сороки на залізобетонній конструк
ції зруйнованого мосту. 12.05.2019 р., с. Стрільськ Сарненського району.
Тут і далі фото автора.
Photo 1. A nest of the Oystercatcher on a ruinous bridge
abutment.

Вип. 1-2. 2019.
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Фото 4. Гніздо кулика-сороки серед дерев’яних колод.
12.05.2013 р., с. Стрільськ Сарненського району.
Photo 4. A nest of the Oystercatcher on a river spit.

Фото 5. Гніздо на піщаній косі серед розріджених заростей. 6.05.2018 р., с. Смородськ Дубровицького району.
Photo 5. A nest on a sandy spit among the sparse thickets.

10.06.2018 р. нами було виявлене гніздо на бетонній
поперечній балці зруйнованого мосту через р. Случ на
висоті 3,5 м. Гніздо розміщувалося на нанесеному на
бетонну конструкцію піску (фото 1). Гніздо на пасовищі
було в ямці серед трави (фото 2), воно зроблене зі стебел
трави. Гнізда на піску були у вигляді ямок без вистилки,
яйця відкладалися просто на пісок (фото 3). У гнізді, що
розміщувалось на бетонній опорі, були наявні камінці.
Скоріше всього, матеріал у гніздо потрапляє той, який
є довкола гнізда, і птахи при насиджуванні яєць просто
переміщують його до лотка.
У деяких випадках птахи влаштовували гнізда на
піщаних косах поруч зі струхлими дерев’яними колодами невеликого розміру (фото 4). На нашу думку, такий
спосіб їх розміщення є маскуванням, оскільки птаха, що
насиджує кладку, не так помітно за колодою. Причому
кулики так само переміщали частинки струхлого дерева
до лотка. Зазвичай гнізда розміщуються на відстані від
дерев та кущів, хоча іноді їх знаходили серед невеликих
за розміром розріджених заростей (фото 5).
Сусідами по гніздуванню для кулика-сороки є такі
види: перевізник (Actitis hypoleucos), малий (Sterna albi
frons) та річковий (S. hirundo) крячки, малий зуйок (Cha
radrius dubius), галстучник (Ch. hiaticula), чайка (Vanellus
vanellus).

Розміри яєць наведені в таблиці 2. Вони такі ж, як і
в інших частинах ареалу (Лысенко, 1988; Никифоров и
др., 1989; Котюков и др., 1998; Динкевич и др., 2009; Гри
щенко и др., 2012).
У кінці травня починають з’являтися перші пташенята.
Вони залишаються у гнізді 1–2 дні. Далі дорослі відводять
пташенят недалеко від місця гніздування. При турбуванні
людьми доросліші пташенята ховаються під невеликим
кущем, у траву або просто лягають у ямку в піску. При
втечі можуть плавати, а при небезпеці пірнають, успішно
пропливаючи під водою по кілька метрів. Вже від середи
ни червня можна спостерігати пташенят, котрі успішно
літають. Так, 17.06.2018 р. зустріли виводок поблизу с.
Хотин Березнівського району, в якому всі троє пташенят
упевнено літали.

Кладка та пташенята
Кладки починають з’являтися через 3–4 тижні після
прильоту куликів-сорок. Перші яйця у гніздах знайдені
нами в такі дати: 2014 р. – 26.04; 2015 р. – 26.04; 2016 р. –
17.04; 2017 р. – 17.04; 2018 р. – 5.05; 2019 р. – 26.04.
Кількість яєць у повній кладці варіює від 2 до 4, хоча
одного разу нами була знайдена повна кладка з одним
яйцем. У процентному співвідношенні кількість яєць у
повній кладці розподілилась так: 1 – 3,0%, 2 – 24,2%, 3 –
51,5%, 4 – 21,2%. Середній розмір кладки становить 2,92 ±
0,77 яйця (n = 36). У випадках, якщо яйця або пташенята
з тих чи інших причин загинули, птахи приступають до
повторної кладки протягом тижня. У 2019 р. через затоп
лення придатних для гніздування місць, жодна пара не
приступила до повторного гніздування.

Успішність гніздування та загрози
Аналіз даних гніздових карток дав певне уявлення
про фактори, котрі є загрозою для успішного гніздування
кулика-сороки на території Рівненської області. Знищення
кладок поблизу пасовищних лук пов’язане з випасанням
худоби. На піщані коси приганяють худобу на водопій в
обідню пору. На деяких косах за декілька років піщана
частина заросла вербою, що унеможливлює гніздування
куликів на них. Такий випадок ми спостерігали поблизу
с. Смородськ Дубровицького району, де піщана коса порівняно великих розмірів повністю заросла вербою за три
роки спостережень. При гніздуванні на острівцях, до яких
Таблиця 2
Морфометричні параметри яєць кулика-сороки
в Рівненській області (n = 105)
Parameters of eggs of the Oystercatcher in Rivne region
(n = 105)
Параметр
Довжина, мм
Діаметр, мм
Маса, г

M ± se
54,1 ± 1,8
38,9 ± 1,1
42,2 ± 3,2

Lim
48,2 – 58,4
35,4 – 41,1
31,7 – 49,3
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не мають доступу худоба та хижаки, успішність досягає
великих показників.
Були зафіксовані випадки знищення гнізд під час
весняних польових робіт, коли гнізда розміщувались на
полі, де проводився механізований обробіток ґрунту (поле
з кукурудзою поблизу с. Смородськ та картоплею поблизу
с. Люхча). Також нами неодноразово спостерігалось турбування птахів на гніздах рибалками, котрі обирають для
риболовлі місця на піщаних косах річок чи неподалік від
них. 2019 р. виявився взагалі провальним у плані успішності – внаслідок великої повені були затоплені водою
всі відомі нам кладки крім однієї, що розміщувалася на
бетонній опорі. Але тут гніздування теж виявилося неуспішним з невідомої причини.
Всього за весь період спостережень нами було знайдено 42 гнізда (включно з повторними кладками), з яких
пташенята вивелися тільки в 14 (33,3%). У всіх інших
випадках (66,7%), гнізда були розорені чи загинули до
стадії вилуплення. Не всі пташенята доживають до того
часу, коли вони можуть самостійно літати. Так, у 2018 р.
з 4 гнізд, які відстежувалися, до льотного стану дожили
7 пташенят із 9 (77,8%).
Міграції
Весною перші пари з’являються в кінці березня – на
початку квітня. Ми спостерігали їх у такі дні: 2016 р. –
29.03, 2017 р. – 28.03, 2018 р. – 6.04, 2019 р. – 30.03. На
місці гніздування з’являється відразу пара птахів. Міграційні зграї навесні автор жодного разу не спостерігав.
Можна з упевненістю сказати, що птахи, розмноження
яких не було успішним, покидають місця гніздування раніше, ніж ті, що мають пташенят. Причому кулики, котрі
вигодовували пташенят, ще деякий час трималися поблизу
гніздових ділянок і остаточно покидали гніздові біотопи
на початку серпня. Так, у 2018 р. на місцях гніздування
29.07 спостерігали тільки птахів із пташенятами, а там, де
кладки з тих чи інших причин загинули, жодної пари не
бачили. У 2018 р. птах, спроба гніздування якого виявилася неуспішною, вже на початку серпня був відмічений на
Північному морі. У 2019 р. в усіх пар розмноження було
неуспішним, і при перевірці відомих нам місць гніздування 2.08 жодного птаха там не спостерігали.
При відльоті траплялись зграї до 8 особин. Також
бачили групи з двох пар, що мали неуспішну спробу
гніздування. Птахи разом кочували по сусідніх з місцем
свого гніздування косах.
Результати кільцювання
Кільцювання кулика-сороки на території Рівненської
області почалося з 2009 р., коли були закільцьовані
пташенята з першого знайденого на території Західної
України гнізда (Гнатина та ін., 2010). Протягом декількох
наступних років національними металевими кільцями
помічено ще декілька виявлених пташенят. Кільцювання
мало несистемний характер, однак принесло непогані
успіхи. Двох птахів було виявлено в Польщі. Перший із
них, закільцьований 21.05.2009 р. поблизу с. Стрільськ
Сарненського району, відловлений 24.05.2018 р. між населеними пунктами Stezytsa та Prazmov на р. Вісла. Він
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насиджував кладку з 3 яєць. Другий птах, закільцьований
поблизу с. Немовичі Сарненського району, відловлений
у віці 3 років 28.05.2018 р. також на р. Вісла поблизу населеного пункту Zdakow гміни Gawluszowice. У подальшому на одного з цих куликів польським колегою (Lukasz
Bednarz) був одягнений GPS передавач, з допомогою якого
у 2019 р. було визначене місце зимівлі даного птаха поблизу м. Касабланка в Марокко.
Із 2017 р. на Рівненщині розпочалося мічення куликівсорок кольоровими кільцями. Кільцювали дорослих птахів, котрих вдалося відловити поблизу виявлених гнізд,
та всіх знайдених у придатному для кільцювання віці
пташенят. Всього за 2017–2019 рр. було зікільцьовано 11
дорослих птахів та 11 пташенят. У результаті ми точно
можемо сказати, що майже всі дорослі птахи наступного
року повертаються на те саме місце, де вони успішно
вивели пташенят. Також завдяки міченню кольоровими
кільцями встановлено, що птахи з пташенятами тримаються на місці гніздування ще протягом 2 місяців з часу їх
вилуплення, а особини, розмноження яких було невдалим,
покидають місця гніздування трохи раніше, але все одно
досить довго тримаються на цих ділянках.
На час підготовки до друку статті отримано 4 повідом
лення про знахідки птахів із кольоровими кільцями.
Птаха, закільцьованого нами у 2017 р., помітили 4.08.
2018 р. на о. Трішен поблизу берегів Німеччини. Цей птах
мав у травні 2018 р. невдалу спробу гніздування поблизу
с. Стрільськ Сарненського району і пролетів від місця
гніздування 1245 км.
З 21.09 по 2.10.2018 р. кулика, закільцьованого біля м.
Сарни, спостерігали поблизу м. Коксдорп на о. Тексел у
Нідерландах. Птах із кольоровим кільцем привернув увагу
спостерігача (Laurens van Kooten), бо харчувався в місцях,
де інші кулики-сороки цього ніколи не робили.
7.04.2019 р. отримане повідомлення про зустріч птаха,
котрий був закільцьований пташеням поблизу с. Немовичі
Сарненського району. Його спостерігали протягом кількох
днів підряд на південно-західному березі о-ва Амеланд у
Нідерландах.
1.05.2020 р. надійшло повідомлення про спостереження самки кулика-сороки з кольоровим кільцем поблизу
населеного пункту Stare Kaliszany гміни Józefów nad Wisłą
Любельського воєводства. Її було закільцьовано пташеням
7.06.2017 р. поблизу м. Сарни. Стать удалося визначити
завдяки спостереженню момента копуляції.
Висновки
1. На територію Рівненської області кулики-сороки
поширилися з Республіки Білорусь по руслу р. Горинь.
В області розселення відбувалося з півночі на південь
по руслу р. Случ. Поки що це єдиний район гніздування
виду на заході України.
2. На даний час у Рівненській області чисельність ку
лика-сороки можна оцінити у 20–25 гніздових пар.
3. Завдяки кільцюванню встановлено, що кулики-соро
ки з Рівненщини восени мігрують до Північного моря та
берегів Атлантичного океану. Деякі з них, закільцьовані
пташенятами, виявлені на гніздуванні на Віслі в Польщі.

Кулик-сорока в Рівненській області
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4. Несприятливими факторами для даного виду є заростання піщаних кіс, турбування людьми у гніздовий
період, витоптування гнізд на косах свійськими тваринами, сільськогосподарські роботи на полях, де гніздяться
птахи, та підняття рівня води у період гніздування.
5. Фактором, що сприяє поширенню кулика-сороки,
є обміління річок та відкритість для доступу мілин, де
він може успішно здобувати основний вид корму – двостулкових молюсків.
Подяки
Висловлюємо щиру подяку М. Франчуку, М. Набухотному, Р. Журавчаку за участь у дослідженнях, а також
П. Пінчуку та Ю. Струсу за надану методичну допомогу
в роботі над статтею.
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Червона книга Івано-Франківської області.
Тваринний світ / Ред. І.В. Скільський,
В.В. Бучко. Чернівці: Друк Арт, 2019. 448 с.
Хоч юридичний статус регіональних Червоних книг в
Україні ніяк не визначений, вони все ж відіграють важливу
роль – хоча б як джерело інформації про рідкісні види.
Звичайно, при умові, що видання підготоване ґрунтовно, а
не абияк – «щоб було». Гарним прикладом тут може бути
Червона книга Івано-Франківської області, яка нещодавно
була надрукована в Чернівцях.
Том, присвячений тваринам, включає 313 видів – 137
безхребетних і 176 хребетних. З них 211 видів занесені
до третього видання Червоної книги України, а 102 підлягають охороні лише на регіональному рівні. Зокрема
до переліку увійшли 94 види птахів та 49 видів ссавців.
Видові нариси складені за єдиною схемою. Описані
поширення, місця перебування, особливості біології,
сучасний стан популяції, фактори загрози, заходи охорони. Причому поширення охарактеризовано не просто
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загальними фразами, а наводиться детальний кадастр
знахідок виду в області (охоплено період з 1812 р.!). Ці
точки показані й на карті. Для тварин, які зустрічаються
в гірській частині області, вказані максимальні висоти, до
яких вони проникають. Список літератури для багатьох
видів складається з десятків джерел, причому включаючи
ще австрійські та польські публікації з XIX – початку XX
ст. Регіональні категорії охорони наведені згідно категорій і критеріїв МСОП, адаптованих для регіонального
рівня. Видовим нарисам передують розділи з детальним
описом фізико-географічних особливостей та фізикогеографічного районування Івано-Франківської області.
Книга добре ілюстрована фотографіями.
Незважаючи на статус науково-популярного видання
(як сказано в анотації), книга буде вельми корисною і для
науковців. Зокрема наведені дані можна буде використати
при підготовці чергового видання Червоної книги України,
створенні кадастру тваринного світу, організації моніторингових досліджень тощо.
В.М. Грищенко
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THE OBSERVATION OF THE EURASIAN DOTTEREL
(EUDROMIAS MORINELLUS) IN CHORNOGORA MOUNTAIN RIDGE
(THE UKRAINIAN CARPATHIANS)
O. Dubovyk1, 2, 3, R. Stefanyshyn3
Ivan Franko National University of Lviv; Hrushevskoho str., 4, Lviv, 79005, Ukraine
Львівський національний університет імені Івана Франка; вул. Грушевського, 4, м. Львів, 79005, Україна
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 O. Dubovyk (О. Дубовик), e-mail: oadubovyk@gmail.com
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Abstract. We have observed one individual of the Eurasian Dotterel on 15 July 2019 near Petros peak in the Chornogora massif of the Ukrainian
Carpathians. It reacted to human’s presence and tried to avoid us, but did not attempt to fly away. In contrast to previous observations in Ukraine which
happened mainly in periods from late August to late September, our observation is atypical.
Key words: fauna, distribution, rare species, West Ukraine.
Спостереження хрустана (Eudromias morinellus) на Чорногірському хребті (Українські Карпати). - О. Дубовик, Р. Стефанишин. Беркут. 28 (1-2). 2019. - Ми зареєстрували одну особину хрустана 15 липня 2019 року поблизу г. Петрос Чорногірського гірського хребта
в Українських Карпатах. Ця особина реагувала на присутність людей і намагалася уникати контакту, проте не злітала. Оскільки попередні
відомі за останні роки реєстрації цього виду відбувалися в періоди осінніх міграцій (кінець серпня – кінець вересня), наше спостереження є
нетиповим.
Ключові слова: фауна, поширення, рідкісний вид, Західна Україна.

The Eurasian Dotterel (Eudromias morinellus) is a
relatively rare wader species. Total number of breeding pairs
in Europe is expected to equal 18–39 thousands (Hable,
Saari, 1997) or 13–48 thousands (Young et al., 2017). Total
population size seems to be unknown; some authors claim it
to be c. 50,000–220,000 individuals (BirdLife International,
2016). This can be mainly related to the distribution of the
species: it inhabits flat open uplands, mountain ridges plateaus,
coastal and inland Arctic tundra during the breeding season
(Hayman et al., 1986; del Hoyo et al., 1996). The winter range
is confined to a narrow zone between Morocco and Iran (Hable, Saari, 1997). The number of individuals declines both in
Europe and generally (Sackl, 1993; Saari, 1995; Young et al.,
2017). Wind farms are concerned to be one of the risk factors
for this species in Central and Southern Europe (Dietzen et
al., 2008). Notwithstanding, this species does not have any
conservation status in SPEC categories (Young et al., 2017),
IUCN Red List (LC), CITES, Red Book of Ukraine. It is
protected, on the contrary, by the Bern Convention on the
Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Appendix II) and Convention on the Conservation of Migratory
Species of Wild Animals.
Despite the fact that the breeding European population is
concentrated mainly in Northern Russia, Fennoscandia and
Great Britain, there are small populations on some Southern
and Central European mountains; also, occasional breeding
facts were documented on lowlands along the Western European migration routes (Hable, Saari, 1997).
The migration process (at least, spring migration) of the
Dotterel is thought to be continuous: there are several traditional spring resting sites (the Netherlands, Denmark), but in
other sites this species is observed only during bad weather
conditions (Maumary, Duflon, 1989; Hable, Saari, 1997). During autumn the main concentration occurs on the Hungarian
steppes, also – rarely – on the coasts of North Europe.
© O. Dubovyk, R. Stefanyshyn, 2019

Terms of migration vary among the breeding area. For
instance, a geo-logging research of migration of Dotterels
which breed in alpine Fennoscandia have shown that the autumn migration lasts from late August to mid-October and the
spring migration lasts from late March to mid-May (Aarvak
et al., 2019). Actually, the breeding happens during late May,
June, July; July and August is a time for females flocking (this
species is an example of polyandry and sex-role inversion,
for further information see Owens et al., 1995) and juveniles
moult (Kålås, Byrkjedal, 1984).
According to the EBCC Atlas of European Breeding Birds
(Hable, Saari, 1997) there are probable or confirmed isolated
breeding sites in the Romanian, Polish and Slovakian Carpathians and the Alps and their adjacencies (see also Dietzen
et al., 2008; Bassi et al., 2014). There are probably less than
5 breeding pairs of the Dotterel in the Carpathians – it is
assumed that all the cases are concentrated in the Southern
Carpathians (Romania) and no breeding cases in Slovakia or
Poland (Valle, Scarton, 1999).
In the last years there are few observations of the Dotterel
in the Ukrainian Carpathians: 28 August, 2009 (Kish, 2017);
27 August, 2018 (V. Yagodzinskiy, pers. comm.) – both were
made in the Polonyna Borzhava mountain ridge; 20 September, 2018 (I. Gvozdetskiy, pers. comm. about 4 individuals) in
the Chornogora mountain ridge; 30 September 2018 (V. Rizun,
pers. comm.) in the Pishkonia mountain ridge. Note that all
these observations concern only the migration period.
In contrast, we have observed one individual of the Eurasian Dotterel (photo 1–2) on 15 July 2019 near the Petros peak
(2020 m a.s.l.) in the Chornogora massif of the Ukrainian
Carpathians (48.1705° N, 24.4194° E, 1970 m a.s.l.). The bird
was much more timid that was reported by V. Yagodzinskiy
and V. Rizun about their experience: the Dotterel observed
by us was notably afraid and tried to avoid contact. In fact,
it did not let us to get closer than 15 m. Despite this fact, it
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Observation of the Eurasian Dotterel in Chornogora mountain ridge

Photos 1–2. Eurasian Dotterel near Mount Petros. 15 July, 2019.
Фото 1–2. Хрустан поблизу гори Петрос.
did not try to fly away. We did not want to disturb the bird
and, therefore, we went away from it; due to terrain features,
the bird was invisible to us after we did it. We also assumed
that the bird was feeding when we spotted it. The place of the
observation is a typical biotope of peak of the Chornogora
mountain ridge (photo 3).
We are not sure about the status of this bird because midJuly is too early for the autumn migration and, a fortiori, too
late for the spring migration. In any case, we do not have any
evidences to assume that the Eurasian Dotterel can acquire
the breeding status in Ukraine, but this hypothesis could not
be rejected.
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ЛАСТІВКИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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Swallows and martins in Mykolayiv region (South Ukraine). - K.A. Redinov. - Berkut. 28 (1-2). 2019. - Four species are occurred in the region:
Sand and House Martins and Barn Swallow are breeding and migrating birds, Red-rumped Swallow is a rare migrant. We summarised own (collected
in 1991–2019) and literature data about distribution, number, migrations, breeding and feeding. Typical and unusual nesting sites are described. Several
colonies of House Martins and Barn Swallows were found on rocks along rivers. Timing of migrations and breeding are summarised. Majority of birds
migrated during April and May. The breeding period lasted since 2nd or 3rd ten-days of April till early September. Swallows and martins had as a rule
two clutches. According to our estimation, the number of the Barn Swallow and the House Martin decreased since the middle of 1990s. Maybe this is
true also for the Sand Martin. This species is not numerous in the region. A vagrant Red-rumped Swallow was observed on the Kinburn peninsula on
26.04.2008. [Ukrainian].
Key words: number, phenology, migration, nesting, clutch, feeding.
У Миколаївській області зустрічається 4 види ластівок, берегова, сільська та міська гніздиться, даурська – рідкісний пролітний вид. Узагальнені власні (зібрані в 1991–2019 рр.) та літературні дані по поширенню, чисельності, міграціях, розмноженню, живленню. За нашою суб’єктивною
оцінкою, чисельність сільської та міської ластівок починаючи з середини 1990-х рр. суттєво зменшилася. Можливо, це стосується й берегової
ластівки, яка загалом є в області нечисленною. Одну даурську ластівку спостерігали на Кінбурнському п-ові біля с. Покровка 26.04.2008 р.
Ключові слова: чисельність, фенологія, міграції, гніздування, кладка, живлення.

На території Миколаївської області гніздиться 3 види
ластівок, ще один є нерегулярним мігрантом. Мета цієї
статті – узагальнення всієї наявної про них інформації:
як результатів власних досліджень, так і літературних
даних.
Матеріал і методика
Миколаївська область (площа 24,58 тис. км2) знахо
диться в межах Степової (93%) та Лісостепової (7%)
зон. Лісистість території становить 4,9%, сільгоспугіддя
займають 81,8% площі (Національна доповідь…, 2008).
У межах області знаходиться 945 сільських населених
пунктів, 20 селищ міського типу та 9 міст (Ковеза, Галицький, 1990).
Дані зібрано в 1991–2019 рр. шляхом стаціонарних
досліджень та під час експедиційних виїздів, у тому числі
в об’єктах природно-заповідного фонду: природному заповіднику (ПЗ) «Єланецький степ»; регіональних ландшафтних парках (РЛП): «Кінбурнська коса», «Тилігульський», «Гранітно-степове Побужжя», «Приінгульський»;
національних природних парках (НПП): «Білобережжя
Святослава» та «Бузький Гард». Опрацьовано літературні
джерела, що охоплюють період у понад 120 років. Наведено також деякі літературні дані та власні спостереження
і повідомлення колег, що стосуються прилеглої території
Одеської та Херсонської областей. Найбільш ґрунтовні
дані по екології та біології сільської ластівки (Hirundo
rustica) зібрано автором в с. Чорноморка Очаківського
району (у своєму та сусідському подвір’ях) протягом
2009–2019 рр. Усі дати до 31.01.1917 р. наведено за новим стилем. Статистична обробка матеріалу проведена
на комп’ютері з допомогою програм Excel та SPSS 13.0.
Для середніх значень вказано стандартну похибку та
розмір вибірки.
© К.О. Редінов, 2019

Результати та обговорення
Ластівка берегова (Riparia riparia). Гніздовий, перелітний та пролітний вид.
Поширення. Зустрічається на всій території області
там, де є відповідні біотопи: глиняні або піщані кар’єри,
канали, обривисті береги водойм і т.п. (Ермакова, 1969;
Черничко и др., 1996; Домашевский, 2001; Костюшин,
Редінов, 2004; Редінов, 2008, 2015, 2016б та ін.). Появі
колоній берегової ластівки сприяє господарська діяльність
людини – створення кар’єрів, ям, каналів, риборозплідних
ставків та ін. Д.А. Подушкін (1912) спостерігав її гнізду
вання у глиняних урвистих берегах Дніпро-Бузького
лиману, де вона селиться й зараз, та в окопах військових
батарей. На о. Березань, де гніздування ластівок спосте
рігав ще О.О. Браунер (1894), вони є й зараз (Петрович,
Деркач, 2003; П.С. Панченко, особ. повід.). На Кінбурнському п-ові через відсутність місць для влаштування
нір вид не гніздиться, але завдяки господарській діяльності людини такі місця можуть з’являтися. Так, спробу
гніздування спостерігали у 2015 р.: 6.06 знайдено до 10
розпочатих нір у піщаному березі штучного каналу, що
з’єднує лиман з озерами урочища Бієнкові плавні1, але
птахів поряд не було. Птахи не уникають сусідства людини. Наприклад, у с. Чорноморка колонія знаходиться
в урвистому березі моря над пляжем, на якому в теплий
період багато відпочиваючих.
Чисельність. На берегах р. Південний Буг від м.
Первомайськ до початку Бузького лиману (272 км) в
1978–1984 рр. обліковано 51 колонію (22 190 нір, середня
величина колонії – 435 нір), у тому числі 2 на островах та 7
у кар’єрах (Черничко и др., 1996). Судячи зі спостережень
Урочище розташоване на узбережжі Дніпро-Бузького лиману
між Волижиним лісом та с. Покровське.

1
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Таблиця 1

Динаміка чисельності берегової ластівки на ділянці р. Південний Буг між селами Мигія та Іванівка
Number dynamics of the Sand Martin on a part of the river South Bug between villages Mygiya and Ivanivka
№ коло
нії
1
2
3
4
5
6

1978
370/240 (64,9)
900/585 (65,0)
700/445 (63,6)
–
–
–

Чисельність по роках: нір/пар (відсоток зайнятих нір)
1979
1980
1981
1982
–
–
–
300/195 (65,0)
969/630 (65,0) 1594/1036 (65,0) 2250/1463 (63,8) 1591/1034 (65,0)
914/594 (63,1)
–
–
–
–
100/65 (65,0)
–
460/195 (42,4)
–
–
–
300/300 (100,0)
–
–
–
–

1983
386/250 (64,8)
610/397 (65,1)
240/156 (65,0)
395/334 (84,6)
514/257 (50,0)
23/15 (65,2)

Примітка. Таблицю складено автором за літературними даними (Черничко и др., 1996; Черничко 1998б).
у 1977–1986 рр., на модельній ділянці між селами Іванівка
та Мигія Первомайського району кількість нір у колоніях
(n = 7) суттєво коливалась – від 20 до 2250 (574,3 ± 108,7;
n = 25)2, в окремі роки ластівки в деяких колоніях не розмножувалися зовсім. У пониззях Тилігульського лиману в
1978–1986 рр. обліковували від 1 до 5 колоній (всього 7).
Кількість нір у зайнятих колоніях коливалась по роках від
8 до 272 (95,9 ± 14,9; n = 22) (Черничко и др., 1996).
Кількість нір у жилій колонії, як правило, не відповідає
числу гніздових пар, що видно з результатів досліджень
на модельній ділянці р. Південний Буг (табл. 1) та підтверджується нашими спостереженнями. Виходячи з
даних таблиці 1, птахи в колонії займали від 42,4 до 100%
(65,7 ± 2,8; n = 18) нір.
В околицях с. Бузьке Вознесенського району була відома колонія чисельністю близько 5000 пар (Кремко, 1985).
У таблиці 2 наведено дані про знахідки колоній, виявлених
нами під час проведення орнітологічних експедицій та
обліків на окремих територіях.
Приліт. У пониззях Тилігульського лиману біля с.
Коблеве у 1978–1990 рр. найбільш ранній приліт спостерігали 10.04 (у 1983 р.), а найбільш пізній – 24.04 (у 1981
р.). У більшості випадків перші птахи з’являлися після
20.04 (Черничко, 2011). Д.А. Подушкін (1912) біля м.
Очаків спостерігав приліт у ІІІ декаді квітня. Нами приліт
відмічено в ІІ–ІІІ декадах квітня: 18.04.1998 р., 24.04.1999
р. – пониззя р. Чічіклея (Редінов, 2016а), 16.04.2008
р., 22.04.2016 р. – Кінбурнський п-ів; 18.04.2009 р.,
21.04.2011 р., 19.04.2013 р., 17.04.2014 р. – с. Чорноморка,
25.04.2006 р. – о. Березань. У м. Миколаїв З.О. Петрович
(особ. повід.) спостерігав приліт 15.04.2019 р. Середня
дата прильоту (n = 10) – 19.04 ± 1,0 день (15.04–25.04).
У південних районах Одеської області приліт птахів
реєстрували у схожі терміни або дещо раніше. У районі
Кучурганського лиману перші особини прилітати з 4.04 по
18.04, в середньому (n = 18) – 10.04 (Архипов, Фесенко,
2004). В околицях м. Одеса приліт зареєстровано найраніше – 10.04.2005 р. (верхів’я Куяльницького лиману, особ.
повід. П.С. Панченка), а в околицях м. Южне – 9.04.2008
р. (особ. повід. О.О. Форманюка).
Середній розмір колонії розраховано нами за даними дослід
ників.
2

Масовий приліт ластівок на півдні України звичайно
починається в кінці квітня – на початку травня і триває
до середини, а в окремі роки й кінця червня, що підтверджується й нашими спостереженнями. Проміжок часу
між прильотом перших особин і основною масою птахів
у середньому не перевищував 7–10, а в 1980 р. становив
20–25 діб. В окремі роки (1978, 1979, 1981) відразу після
появи перших птахів починався масовий проліт мігрантів
(Черничко, 2011). За спостереженнями цієї дослідниці,
масовий проліт починався після встановлення середньодобової температури 13–14 °С. Нами 5.05.2007 р. біля с.
Андрієво-Зорино Березанського району помічено зграю
птахів чисельністю біля 1000 ос., що полювала на комарівдзвінців (Chironomidae) над полем.
Розмноження. Особливості біології та екології виду
ґрунтовно описані в роботах Р.М. Черничко (1991, 1998а,
1998б, 2000а, 2000б, 2011 та ін.).
Птахи утворюють колонії у стінах глиняних або піщаних кар’єрів, ямах, урвищах берегів і подібних місцях.
Нори риють на висоті 0,5–10 м від поверхні води чи землі.
Гніздовий період починається у квітні і триває до середини
вересня (рис. 1). У Західній Європі (крім північних та східних районів) частина птахів має 2 кладки протягом одного
гніздового сезону (Cramp, 1988). Виходячи з тривалості
гніздового періоду (Архипов, Фесенко, 2004; Черничко,
2011; наші дані), напевно це стосується й ластівок, котрі
гніздяться на півдні України. Хоча другі кладки після
нормального завершення першого циклу розмноження у
мічених особин і не зареєстровані (Черничко, 1998а), що,
можливо, пов’язано з малим об’ємом вибірки. За даними
цієї дослідниці, у популяції також є незначна кількість
холостих особин.
За спостереженнями Р.М. Черничко (2011), до будування гнізд птахи приступали через 3–10 діб, в окремі
роки – відразу після прильоту. Масове гніздобудування
припадає на початок – середину травня, а у великих колоніях воно спостерігається до кінця червня. У випадку
обвалу урвища та руйнування колоній, ластівки в окремих
випадках приступали до гніздування навіть у липні.
Нами ластівки спостерігались у колонії з ІІІ декади
квітня: 28.04.1998 р. – пониззя р. Чічіклея. У пониззі
Тилігульського лиману О.О. Форманюк (особ. повід.)
спостерігав птахів у колонії 24.04.1999 р. Початок риття
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Беркут 28.
Таблиця 2

Інформація про жилі колонії берегової ластівки, виявлені протягом 2000–2019 рр.
Information about the occupied colonies of the Sand Martin found in 2000–2019
Місце розташування
Урвище на березі р. Гнилий Єланець, ок. с. Кам’янка
Єланецького р-ну
Піщаний кар’єр на березі Тилігульського лиману,
ок. с. Українка* Березанського р-ну
Пониззя Тилігульського лиману, канал, що з’єднує море
з лиманом, ок. с. Коблево Березанського р-ну
-//-//-//-//Піщаний кар’єр у пониззі Тилігульського лиману,
ок. с. Коблеве Березанського р-ну

Чисельність

-//-

Дата

Джерело інформації

~ 40 пар

11.07.2001 Редінов К.О.

~ 100 пар

17.05.2003

-//-

~30 пар

24.04.1999 Форманюк О.О.

~ 35 пар
~ 10 пар
~ 10 пар
~ 10 пар

06.2001
17.05.2003
22.07.2004
29.05.2005

-//-//-//-//-

~ 150 пар

4.07.2006

-//-

248 нір

19.07.2009

300 пар

щорічно***

-//-

~ 50 пар

25.05.2006

Урвистий берег моря, с. Чорноморка Очаківського р-ну
-//Берег Сасицького лиману між с. Лиманське та с. Красне
Березанського р-ну
Долина р. Південний Буг, ок. с. Костянтинівка Арбузин
ського р-ну
Урвище, Березанський лиман, ок. с. Суходіл Березан
ського р-ну

~ 300 пар
~ 60 пар

22.07.2006
27.06.2019

~ 100 пар

6.05.2008

~ 300 нір

28.06.2008 Редінов К.О.

~ 300 пар

18.05.2009

Петрович З.О.,
Редінов К.О.

12.06.2014

-//-

о. Березань, Чорне море

Кар’єр, ок. с. Кубряки Веселинівського р-ну

~ 400 нір
(50 пар)
~ 50 нір

Кар’єр, ок. с. Кам’яний Міст Первомайського р-ну

~ 100 нір

Берег Тилігульського лиману, ок. с. Виноградне** Березанського р-ну

~ 250 пар

Кар’єр у балці, ок. с. Трояни Новобузького р-ну

~ 20 пар

Урвистий берег ставу, ок. с. Аннівка Новобузького р-ну

~ 30 пар

Кар’єр, ок. с. Новоантонівка Новобузького р-ну

Панченко П.С.,
Форманюк О.О.
Петрович, Деркач, 2003
Петрович З.О.,
Редінов К.О.
Редінов К.О.
Редінов К.О.
Панченко П.С., Редінов
К.О., Форманюк О.О.

19.06.2016 Редінов К.О.
Панченко П.С., Редінов
11.06.2017
К.О., Форманюк О.О.
Панченко П.С.,
06.2017
Форманюк О.О.
Панченко П.С., Редінов
29.05.2018
К.О., Форманюк О.О.
30.05.2018
-//-

Примітка. * – колишня назва Червоноукраїнка, ** – колишня назва Ленінка, *** – птахи гніздились і у 2019 р., але
чисельність їх невідома (особ. повід. П.С. Панченка).
нір помічено з початку травня: 8.05.1998 р. – пониззя
Тилігульського лиману (особ. повід. О.О. Форманюка),
2.05.1999 р. – с. Покровка Веселинівського району, 9.05.
2012 р. – с. Чорноморка. У колонії ластівок у діючому
піщаному кар’єрі біля с. Костянтинівка Арбузинського
району 28.06.2008 р. частина птахів лише починали рити
нори, в той час як інші вже годували пташенят.
Пара птахів під час будівлі нори виносить з обриву
840–900 см3 ґрунту (Черничко, 1991).
Вік початку розмноження, визначений шляхом мічення
птахів, становив у самок (n = 20) – 352 (312–372), у самців
(n = 77) – 362 (327–389) діб. Спостереження за птахами

однієї пари показали, що берегові ластівки не є суворими
моногамами. У період гніздобудування та відкладання
яєць самець не лише охороняв гніздо, але й робив спроби
та спарювався зі своєю та іншими самками. У той же час,
коли він охороняв нору, його самку переслідували 3–5
самців, часто ці переслідування завершувались копуляціями. Пари не постійні з року в рік, не зберігаються вони
й під час повторного гніздування протягом одного сезону
(Черничко, 1998а).
Вид гніздиться колоніями, хоча відомі й випадки поодинокого гніздування. Так, біля оз. Солонець-Тузли в
колонії, оглянутій 15.06.2007 р., лише в одній із нір гнізди-
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Декада
Побудова та/або ремонт гнізд
Відкладання та насиджування яєць
Вилуплення пташенят
Виліт пташенят

2

55

IV

V
VI
VII
VIII
IX
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 1. Фенологія розмноження берегової ластівки в Миколаївській області.
Fig. 1. Breeding phenology of the Sand Martin in Mykolayiv region.
лась пара (особ. повід. П.С. Панченка та О.О. Форманюка).
Поодиноке гніздування ми спостерігали також 31.05.2007
р. на Тилігульському лимані біля с. Анатоліївка – була
зайнята 1 нора з 4.
Перші яйця птахи відкладають на початку травня,
масово кладки з’являються з ІІ декади травня до початку
червня, коли середньодобова температура стабільно сягає
16 °С. Відкладання яєць у великих колоніях продовжується до кінця червня (Черничко, 2011) й навіть пізніше.
Перші пташенята з’являлись у кінці травня, масовий
процес вилуплення спостерігався в червні, досягаючи піку
10–16.06. Найбільш ранні терміни появи перших льотних
пташенят – 25.06 (1978 та 1981 рр.) – Тилігульський
лиман. Звичайно, масовий виліт пташенят спостерігали
в останніх числах червня і продовжувався він до кінця
липня. У дуже великих колоніях цей процес досить розтягнутий, навіть у кінці серпня в окремих норах знаходили
ще нелітних пташенят – 26.08.1980 р. та 31.08.1985 р. – р.
Південний Буг (Черничко, 2011). О.О. Форманюк (особ.
повід.) в колонії біля м. Южне 14.08.2008 р. спостерігав 2
пари, котрі догодовували пташенят у норах. Також 2 пари,
що годували пташенят, відмічені на о. Березань 25.08.2019
р. (особ. повід. П.С. Панченка). За спостереженнями біля
Кучурганського лиману в Одеській області (Архипов,
Фесенко, 2004), в постійних колоніях масовий виліт пташенят із гнізд частіше спостерігали в середині червня. У
нових колоніях, які птахи утворювали в діючих піщаних
кар’єрах, терміни гніздування зазвичай були пізнішими,
оскільки стінки кар’єрів обсипалися. У 2 таких кар’єрах
масовий виліт пташенят спостерігали лише 13.07.2003 р.,
а останні виводки обліковані 27.07.2003 р.
Нами найбільш рання дата появи перших льотних
пташенят зафіксована 4.07.2010 р. – с. Чорноморка. В
інших випадках їх виліт спостерігали пізніше, наприклад, 22.07.2008 р. пташенята виглядали з нір у тій же
колонії.
У колонії, оглянутій 2.07 на о. Березань О.О. Браунером
(1894), в окремих норах були поршки, в інших – неоперені
пташенята та в деяких насиджені яйця. Пташенят або
яєць у кожній нірці було 4–5. Більшість нір мали довжину від 50,8 до 66 см3. Саме гніздо складалося з кількох
морських водоростей, прикритих білим пухом мартинів
та крячків.
Відліт. Протягом липня – вересня спостерігаються
передміграційні скупчення. Як присади, звичайно увечері та зранку, птахи часто використовують проводи ЛЕП,
інколи сідають на землю. Вже 7.07.2012 р. біля с. Васи3

У статті розміри наведені в дюймах (20–26).

лівка на Кінбурнському п-ові обліковано 400 ос. Також
на півострові4 берегові ластівки утворюють скупчення,
збираючись на ночівлю в очереті урочища Бієнкові плавні:
5.08.2006 р. – 1500 ос. (Петрович и др., 2008), 13.08.2011
р. – 200, 26.07.2014 р. – 2000; та оз. Лопушне в с. Покровка:
4.08.2007 р. – 500 ос., 2.08.2011 р. – 2500, 7.08.2013 р. –
5000, 16.08.2019 р. – 2000. Скупчення ластівок виявлено
нами також поблизу Березанського лиману: 2.08.2006 р.
(500 ос.) – околиці с. Болгарка Березанського району; та
9.08.2012 р. (300 ос.) – околиці с. Сонячне5 Очаківського
району. Скупчення ластівок спостерігали 25.07.2007 р.
(500 ос.) у верхів’ях р. Березань південніше с. Широколанівка. Також на бетонній дамбі ставу, розташованого між
с. Широколанівка і с. Піщаний Брід, 10.08.2006 р. сиділо
біля 300 ос. Зграю з 300 птахів виявлено 18.07.2005 р. в долині р. Південний Буг біля с. Варюшино Веселинівського
району. Скупчення чисельністю біля 250 ос. обліковано
14.09.2010 р. біля с. Новокієво Снігурівського району.
За даними Р.М. Черничко (2011), післягніздові скупчення спостерігали з другої половини липня. У цей же
час відмічалися переміщення зграй берегової ластівки
чисельністю по 5–30 птахів, які з другої половини серпня
набували характеру міграцій. Так, на ночівлі у верхів’ї
Тилігульского лиману сумісне скупчення берегової та
сільської ластівок загальною чисельністю 1000 ос. обліковано 19.07.1984 р.
Нами початок міграції відмічений із другої половини
липня – початку серпня: 21.07.2008 р., 26.07.2010 р.,
26.07.2013 р. – летять поодинокі особини та невеличкі
зграйки вздовж морського узбережжя Кінбурнського
п-ова; 1.08.2001 р. (4 ос.) – ПЗ «Єланецький степ»;
16.07.1994 р. (2), 9.08.1996 р. (30), 11.08.1999 р. (55) –
околиці с. Широколанівка. Масова міграція проходить
протягом серпня – першої половини вересня. На Кінбурнському п-ові на стаціонарі «Кордон Осетинський»6
у проміжок часу між 14.08–20.09.2001 р. інтенсивну
міграцію на узбережжі моря спостерігали 10 (400 ос.) та
20.09 (Expedition report, 2002).
Найбільш пізні реєстрації виду: 29.09.1996 р. – захід
області (Редінов, 2016а), 27.09.2016 р. – пониззя Тилігульського лиману (особ. повід. П.С. Панченка), 7.10.2008 р.,
5.10.2018 р. – Кінбурнський п-ів, 23.09.2011 р., 5.10.2013
р., 20.09.2015 р., 19.09.2016 р. – с. Чорноморка. У Снігурівському районі востаннє ластівок відмітили 25.09.1983
14.07.2011 р. біля с. Геройське (Херсонська область) обліковано
скупчення зі 100 ос.
5
Колишня назва – с. Жовтень.
6
Розташований на узбережжі моря навпроти с. Покровка.
4
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р. (Грищенко, 1995). Середня дата останнього спостереження (n = 9) – 28.09 ± 2,2 дня (19.09–7.10). За даними
анкетування населення (Грищенко, 2003), у 1975–2003 рр.
останніх ластівок в області (n = 22) спостерігали 19.09 ±
10,8 дня (28.08–8.10).
Р.М. Черничко (2011) останніх мігрантів спостерігала найпізніше 19.10.1979 р. на Хаджибейському лимані
біля м. Одеса. У районі Кучурганського лиману найбільш пізня реєстрація виду – 29.09.2000 р. (Архипов,
Фесенко, 2004). На р. Дністер біля с. Маяки 1 особину
спостерігали 20.10.2013 р. (особ. повід. О.С. Настаченка
та Ю.М. Струса). У м. Херсон птаха здобуто 12.10.1900
р. (Ємельянова, 2017). У Північному Причорномор’ї найбільш пізню зустріч виду зареєстровано 30.10.1974 р. у
Криму (Костин, 1983).
Живлення. Берегові ластівки полюють на комах у
польоті, радіус їх розльоту для колонії з 800–1000 пар
складає 2–3 км. У період вигодовування пташенят кормова
активність дорослих птахів починається о 515, а закінчується о 22 год. У дощову, похмуру погоду кормові польоти
починаються пізніше – о 545 – 6 год. і закінчуються в сутінках – о 2240. За дощової та вітряної погоди, коли комах у
повітрі немає, ластівки збирають їх у місцях концентрації
та виплоду або супроводжують гурти великої рогатої худоби, які під час пасіння піднімають у повітря сидячих на
рослинах комах (Черничко, Березовский, 1990).
Живлення дорослих птахів досліджували у 1985–1987
рр. за вмістом шлунків (n = 75), а пташенят – методом
шийних лігатур (n = 31) у пониззях Тилігульського лиману та долині р. Південний Буг (Черничко, Березовский,
1990). Всього знайдено 3800 об’єктів живлення, котрі
відносяться до 110 таксономічних одиниць, звичайно це
масові літаючі види. Їжа ластівок на 0,1% складається з павуків та на 99,9% – із комах. Як випадкові кормові об’єкти
відмічені – залишки рослин, пелюстки квітів, шматки
раковин молюсків розміром до 3–5 мм, піщинки розміром
до 0,5 мм, частина яких виконують роль гастролітів. Комахи представлені 8 рядами, серед яких 69,3% складають
фітофаги (попелиці, цикадки, бульбочкові довгоносики,
пилкоїди, листоїди та ін.), 3,6% – паразитуючі форми,
3,2% – хижаки, 2,1% – всеїдні, 21,8% – сапрофаги та
комахи з невідомими трофічними зв’язками. У живленні
ластівок звичайні літаючі форми комах розміром від 1,5
до 15 мм; для твердокрилих середній розмір – 7,7 мм, для
двокрилих та перетинчастокрилих – 4,8 мм (Черничко,
Березовский, 1990; Черничко, 1991).
Дорослі птахи протягом дня приносять пташенятам
корм від 180 до 240 разів. Одна порція складається в
середньому з 23 комах. Зрідка це може бути одна велика
комаха, а максимально знаходили до 58 особин в одній
пробі (Черничко, Березовский, 1990).
Результати кільцювання. У базі Українського центру
кільцювання птахів (особ. повід. А.М. Полуди) наявна інформація про 3 птахів із території Миколаївської області:
26.05.1983 р. самця, закільцьованого в пониззях Тилігульського лиману (46º 40´ N; 31º 09´ E), у І декаді травня
1984 р. знайдено помираючим у Лівії: Рагуба, район Марада, Кіренаїка (28º 58´ N; 19º 02´ E). Дистанція – 2242
км, азимут – 208º, час – 341 доба.

Беркут 28.

16.08.1984 р. птаха, закільцьованого в Болгарії на оз.
Атанасовське поблизу м. Бургас (42º 30´ N; 27º 26´ E),
27.06.1986 р. спіймано в с. Морське Березанського району
(46º 37´ N; 31º 15´ E). Дистанція – 548 км, азимут – 34º,
час – 680 діб.
6.05.1985 р. дорослого птаха, закільцьованого в Ізраїлі
(29º 34´ N; 34º 58´ E), 7.07.1985 р. знайдено при невідомих
обставинах у Кривоозерському районі (48º 03´ N; 30º 45´
E). Дистанція – 2106 км, азимут – 350º, час – 62 доби.
Вороги, лімітуючі фактори, значення. Середньорічна успішність гніздування виду на півдні України
становить 47%, на успішну пару припадає 3,2 пташенят
(Черничко, 1991). Смертність птахів у перший рік життя
суттєво вища, ніж у особин старшого віку. Середня тривалість життя самок 0,85, самців – 1,17 року, що суттєво
нижче показників за даними інших дослідників. За отриманими в Україні даними максимальна тривалість життя
перевищує 7 років (Черничко, 1998а)7.
Ластівки є здобиччю лисиці (Vulpes vulpes), ласки
(Mustela nivalis), бродячих собак (Canis familiaris) та
котів (Felis catus), кібчика (Falco vespertinus), звичайного боривітра (F. tinnunculus), великого підсоколика (F.
subbuteo), сірої ворони (Corvus cornix), водяного вужа
(Natrix tessellata) (Черничко, 1991) та можливо хатнього
сича (Athene noctua). Колонії ластівок гинуть внаслідок
дії абіотичних та антропогенних факторів. У той же час,
риючи нори, ці птахи сприяють руйнуванню берегів та
урвищ.
Нори ластівок безпосередньо або після їх розширення
та поглиблення використовують для гніздування інші птахи – польові горобці (Passer montanus), звичайні шпаки
(Sturnus vulgaris), звичайні кам’янки (Oenanthe oenanthe),
галки (Corvus monedula) та сиворакші (Coracius garrulus).
Іноді вони слугують місцями мешкання і для інших хребетних тварин (Черничко, 1991; наші дані).
На ластівках у регіоні паразитує 3 види пухоїдів, 3 –
бліх, 7 – кліщів, 1 – клоп і 3 – гельмінтів (Андрейко и др.,
1983). У ґрунті на підстилці гніздової камери мешкають
членистоногі (Черничко, 1991).
В околицях с. Бузьке Вознесенського району для охорони колонії берегових ластівок у 1984 р. створено орнітологічний заказник «Бузький» площею 210 га (Кремко,
1985). Сучасний стан цієї колонії нам невідомий.
Ластівка сільська (Hirundo rustica). Гніздовий, перелітний та пролітний вид.
Поширення. Зустрічається на всій території області
(Сахно, 1938; Зябрев, 1940; Ермакова, 1969; Костюшин,
1994а, 1994б; Домашевский, 2001; Редінов, 2006, 2008,
2015, 2016б; Редінов, Петрович, 2008; Рединов и др.,
2017 та ін.). На початку 1910-х рр., судячи з результатів
кільцювання пташенят, вид був звичайним у м. Миколаїв
(Опытное изучение…, 1914; Токарев, 1915).
Чисельність. О.О. Мартюшева (2011), отримавши
дані по 5 населеним пунктам, розрахувала чисельність
гніздуючих сільських ластівок для Миколаївської обласМаксимально відома тривалість життя берегової ластівки
складає 10 років (https://euring.org/).
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ті у 274 670 гнізд (середня кількість гнізд у населеному
пункті – 307). За нашими спостереженнями, чисельність
сільських ластівок із середини 1990-х рр. почала зменшуватись і цей процес продовжується. Причини цього
ми вбачаємо в занепаді приватного та фермерського
тваринництва, сіл; змінами в технологіях будівництва та
ремонту, використанням нових будівельних матеріалів та
недоступністю приміщень для ластівок тощо.
Приліт. Перші особини з’являються в кінці березня –
на початку квітня: 9.04.1992 р., 9.04.1994 р., 2.04.1995 р.,
31.03.1997 р., 6.04.1999 р., 11.04.2003 р., 27.03.2004 р.,
9.04.2005 р., 7.04.2007 р. – захід області (Редінов, 2016а;
особ. повід. Д.С. Олійника); 27.03.1999 р., 5.04.2007 р. –
пониззя Тилігульського лиману (особ. повід. О.О. Фор
манюка); 5.04.2000 р., 3.04.2001 р., 2.04.2002 р. – район ПЗ
«Єланецький степ»; 29.03.2008 р., 1.04.2009 р., 30.03.2012
р., 28.03.2014 р., 1.04.2015 р., 30.03.2016 р., 5.04.2017 р.,
27.03.2018 р., 4.04.2019 р. – с. Чорноморка та м. Очаків;
25.03.2010 р., 31.03.2013 р. – Кінбурнський півострів.
Середня дата появи перших птахів8 (n = 23) – 2.04 ± 1,0
день (25.03–11.04).
На прилеглій території перші ластівки з’являються в
такі ж терміни і дещо раніше: 31.03.2002 р., 5.04.2003 р.,
1.04.2011 р. – м. Южне (особ. повід. О.О. Форманюка);
25.03.2013 р., 26.03.2017 р. – м. Одеса (особ. повід.
П.С. Панченка); 19.03.2005 р., 22.03.2006 р. – Куяльницький лиман (особ. повід. П.С. Панченка); 16.03.2018 р. – Кучурганський лиман (особ. повід. О.М. Архипова). У Чорноморському заповіднику найбільш рання дата прильоту
за спостереженнями Т.Б. Ардамацької – 20.03.1978 р.
(Корзюков, 1991). В окремі роки перші ластівки можуть
з’являтися ще раніше, судячи зі спостереження виду
13.03.2001 р. біля м. Київ (Домашевский, 2008).
До середини – кінця квітня ластівки з’являються масово. В окремі роки вже в кінці березня птахи є звичайними.
Наприклад, 31.03.2006 р. в урочищі Бієнкові плавні на
Кінбурнському п-ові обліковано 75 ос. Зграйки мігрантів
ми спостерігали до кінця квітня і у травні: 5.05.2007 р. –
250 ос. полювали на комарів-дзвінців поблизу с. АндрієвоЗорино Березанського району, 30.04.2009 р. – 50 птахів обліковано на околиці с. Широколанівка, 21.04.2011 р. – 25 у
с. Чорноморка, 9.05.2009 р. – 200 на Кінбурнському п-ові,
8–9.05.2009 р. – 340 у пониззях Тилігульського лиману.
Міграція триває протягом усього травня і закінчується на
початку червня. Про те, що міграція ластівок триває ще на
початку червня, свідчать також спостереження П.С. Панченка та О.О. Форманюка (особ. повід.). Вони мігрантів
спостерігали 10.06.2000 р. та 3.06.2005 р. у верхів’ях Ку
яльницького лиману (Одеська область) та 5.06.2009 р. – в
пониззях і на Червоноукраїнській косі Тилігульського
лиману. За даними А.І. Корзюкова (1991) масовий проліт
у різні роки починається у ІІ–ІІІ декаді квітня й завершується протягом І декади травня – І декади червня.
При похолоданні птахи можуть шукати порятунку у
приміщеннях. Наприклад, у с. Чорноморка 10.04.2013 р.
при зниженні температури до +6 °С 10 ластівок залетіли

вдень у господарське приміщення і сиділи на гнізді і поряд з ним. Також за дощу, вітру та прохолодної погоди
9.05.2014 р. ми спостерігали як біля 200 пролітних ластівок сіли зграєю на асфальтну дорогу біля с. Геройське
Голопристанського району Херсонської області.
Розмноження. У місцях, де будівлі поодинокі, ластівки
можуть гніздиться з великою щільністю. На Ягорлицькому
куті в Чорноморському заповіднику на єгерському кордоні
завдяки створенню сприятливих умов для гніздування
ластівок (знищено хижаків, прикріплено полиці) вдалося
збільшити чисельність птахів до 27 пар (сарай площею
13,44 м2). Мінімальна відстань між гніздами була 12 см
(Смогоржевский, 1978). На Кінбурнському п-ові у нежилій
кам’яній будівлі з дахом, але вийнятими вікнами (площею
близько 80 м2), розташованій на узбережжі Ягорлицької
затоки, 9.06.2007 р. обліковано 23 гнізда, більшість із
яких були зайняті птахами, а 7.07.2012 р. нараховано 26
гнізд, у 6 з них були злетки. На території ПЗ «Єланецький
степ» у травні 2005 р. по 5 пар гніздились у приміщенні
занедбаного «Будинку природи» та єгерському будинку,
а в бетонному спуску греблі колишнього ставу в балці
Прусаковій 26.06.2006 р. виявлено 21 гніздо, у 6–7 з них
розмножувалися птахи. Під невеликим бетонним мостом
через р. Березань південніше с. Широколанівка у 2008 р.
виявлено 8 жилих гнізд.
Сільська ластівка гніздиться на різноманітних будівлях та спорудах, включаючи ферми, приміщення заводів,
фабрик, токів, насосних станцій і т.п., як у середині, так
і зовні; під мостами, у спусках до погребів, бетонних
колодязях поливних систем серед полів, у колодязях із
журавлями, в бетонних спусках води зі ставів і подібних
місцях. Ластівки мешкають і на морських островах. Так,
на о. Березань вони гніздяться в катакомбах, а на о. Тендра ми спостерігали гніздування кількох пар у залишках
металевої баржі. Заслуговує на увагу також знахідка 3
гнізд ластівок на дошках під шиферним навісом станції з
шиномонтажу на околиці м. Миколаїв 5.06.2017 р.
Часто будівлі, в котрих розмножуються ластівки, використовуються для утримання худоби, свійських птахів
чи взагалі є жилими або технічними приміщеннями, де
постійно бувають люди. Інколи гнізда розташовуються в
дуже людних місцях: школах, автовокзалах, магазинах,
кафе і т.п. Непоодинокі випадки, коли приміщення з
гніздами ластівок зачиняються на ніч.
Гніздування сільської ластівки у природних біотопах
відоме на р. Південний Буг нижче м. Первомайськ, де
7.07.1984 р. на гранітних скелях виявлено 6 жилих гнізд.
Гнізда розміщувалися на лівому березі у гроті розміром
3 × 1 × 1,5 м, у скелі висотою 8 м, яка звисала над водою.
Гнізда були збудовані на вертикальній поверхні скелі (3
гнізда) та на нахиленій під кутом 60–70º поверхні (2 гнізда), в 1–1,8 м від поверхні води (рік був з низьким рівнем
води). Відстань між гніздами складала 0,2–2 м. Ще 1 гніздо виявлене на відстані 20 м під нависаючим карнизом
скелі (Кошелев, Корзюков, 1986). Розміри гнізд, мм (n =
6)9: діаметр гнізда (D) – 99,0 ± 4,8 (85–114) – 158,3 ± 10,1

Для розрахунків використано найбільш ранні дати спостережень
за різні роки.
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Розміри розраховано нами за наведеними авторами промірами
гнізд.
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Побудова та/або ремонт гнізд -------------------------------------------------------------Відкладання та насиджування яєць:
перші кладки -------------------------------------другі кладки
-------------------------------------Вилуплення пташенят:
із перших кладок
--------------------------------із других кладок
--------------------------Виліт пташенят:
із перших виводків
--------------------------із других виводків
--------------------------Рис. 2. Фенологія розмноження сільської ластівки в Миколаївській області.
Fig. 2. Breeding phenology of the Barn Swallow in Mykolayiv region.
(130–200), діаметр лотка (d) – 80,0 ± 6,5 (65–110) – 96,7 ±
5,1 (85–115), висота гнізда (H) – 111,7 ± 9,5 (80–150),
глибина лотка (h) – 67,5 ± 7,7 (35–90). Напевно, про це
ж місце гніздування згадується і в повідомленні Р.М. та
Й.І. Черничко (1998). Гніздування на гранітних скелях
відоме і в інших місцях. У каньйоні р. Мертвовод у
1989–1991 рр. гніздилась пара, чиє гніздо розміщувалося
під скелястим карнизом приблизно на висоті 50–60 см над
рівнем води (Костюшин, 1994а). У 1996 р. (28.08) нами
знайдено залишки гнізда сільської ластівки у вапняковій
печері в пониззі р. Чічіклея біля с. Покровка, а поселення
ластівок із 6 гнізд виявлено 5.06.2008 р. на скелях р. Інгул
в с. Майорівка Новобузького району.
Гніздовий період у Миколаївський області починається
у квітні й закінчується до середини вересня (рис. 2, 3). У
межах свого ареалу більшість ластівок беруть участь у
2, а окремі – 3 циклах розмноження протягом гніздового
періоду (Страутман, 1963; Cramp, 1988; Акопова, 1999а,
1999б та ін.). За нашими спостереженнями, більшість
ластівок протягом року мають 2 цикли розмноження.
Зазвичай, у місцях гніздування птахи з’являються
парами. У Чорноморському заповіднику проведено цікаві
дослідження щодо постійності місць гніздування ластівок.
Кільцювали лише дорослих особин, котрі брали участь у
розмноженні. Відсоток особин, що повернулися на наступний рік у місце торішнього гніздування, був досить високим – 35–65%. У наступні 2 роки кількість таких птахів
поступово зменшувалася. Наприклад, із закільцьованих
у 1964 р. 50 ластівок у 1965 р. повернулось – 28 (56%), у
1966 р. – 20 (40%), у 1967 р. – 6 (12%). Причому 3 птахи
(самець та 2 самки) повернулися на місце, де були закільцьовані лише через два роки, а самець, закільцьований у
1964 р., виявлений знову лише у 1967 р. Крім того, самку,
закільцьовану на Солоноозерній ділянці заповідника у
1964 р., через рік виявлено на гніздуванні на Ягорлицькому куті (Кистяковский и др., 1969).
Початок гніздування залежить від погодних умов, часу
появи місцевих птахів та того, займають вони торішнє
(багаторічне) гніздо чи будують нове. За спостереженням
у с. Чорноморка, ластівки приступали до побудови гнізда
або його ремонту (n = 6) через 2–19 днів після появи на
гніздових ділянках, наприклад, у 2011 р.: 23.04 (приліт,

спів) – 12.05 (початок будування гнізда); 2014 р.: 17.04
(приліт) – 19.04 (початок ремонту гнізда); 2016 р.: 16.04
(приліт) – 26.04 (початок будівництва); 2018 р.: 10.04
(приліт) – 14.04 (початок ремонту 2 гнізд); 2019 р.: 25.04
(приліт) – 30.04 (початок ремонту гнізда). Початок відкладання яєць зафіксовано (n = 12) через 8–37 діб після
появи птахів на гніздових ділянках. Наприклад, у 2016 р.
16–17.04 відмічено приліт 4 пар, а перші яйця у гніздах
з’явилися 8–9.05 (у 2 пар), 12.05 та 24.05.
Найраніше появу першого яйця у кладці першого циклу розмноження зафіксовано 19.04 (у 2014 р.), а найпізніше – 24.05 (у 2016 р.). У більшості пар кладки з’являються
протягом травня (рис. 3). Нам відомо 5 випадків, коли
птахи почали кладку у квітні. Так, науковий співробітник
НПП «Білобережжя Святослава» Є.О. Касьянов повідомив
нам, що в с. Іванівка Очаківського району у приміщенні
жилої літньої кухні 9.05.2014 р. з’явилися пташенята у
гнізді ластівки. Розрахунок показує, що перше яйце було
знесене приблизно 19.04. У цьому ж році нами в с. Покровка на Кінбурнському п-ові 23.05 виявлено зовні будівлі
гніздо з 5 пташенятами, які 5.06 залишили його. Згідно
розрахунку, перше яйце з’явилось 26.0410. Ранній початок
гніздування спостерігали ми і у 2010 р.: в с. Чорноморка
6.06 зафіксовано виліт пташенят з одного, а 9.06 – із 2
гнізд, розташованих у господарських приміщеннях. Відповідно, перші яйця з’явились орієнтовно 27 та 30.04.
За даними Очаківської метеостанції, квітень 2014 р.
був досить теплим: 15.04 – зафіксовано стійкий перехід середньодобової температури повітря через відмітку 10 °С,
а 17.04 – перший перехід середньодобової температури
повітря через відмітку 15 °С у бік підвищення. Останній
весняний заморозок зафіксовано 26.04.
Квітень 2010 р. був дещо холоднішим: 19.04 відбувся
стійкий перехід середньодобової температури повітря
через відмітку 10 °С. Перший перехід середньодобової
температури повітря через відмітку 15 °С у бік підвищення зафіксовано лише 2.05. Останній весняний заморозок
був 28.04.
Встановлені нами терміни початку відкладання яєць
є одними з найбільш ранніх для півдня України. Лише
У с. Чорноморка перше яйце у ластівок з’явилось у 2014 р.
3.05 (встановлено фактично).
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О.М. Архипов (особ. повід.) відмітив у с. Кучурган
Роздільнянського району Одеської області у 1999 р. початок відкладання яєць 15.04. У Херсонській області це
спостерігали найраніше 9.05.1969 р. (Серебряков и др.,
1978), а у Криму – лише з ІІ декади травня (Серебряков
и др., 1978; Костин, 1983). У Британії та Західній Європі
відкладання яєць починається з кінця квітня – початку
травня, у Південній Європі – на 2 тижні раніше (Cramp,
1988). У Ставропольському краї початок кладки зафіксовано найраніше 26.04 (Акопова, 1999а).
Птахи займають торішні гнізда (інколи їх добудовують
чи ремонтують) або будують нові. У будівництві та ремонті гнізда беруть участь самець і самка. Нами простежено
побудову гнізда (n = 7) за 6–11 діб. За спостереженнями
В.В. Серебрякова з колегами (1978), будівництво гнізда
триває близько 5 днів, під час яких птахи приносять
243–344 г будівельного матеріалу (суха маса).
Як субстрат, до якого прикріплені гнізда, найчастіше
виступають поверхні з каменю, цегли, бетону, рідше
дерев’яні та металеві конструкції та ін.
Окрім звичайних гнізд знайдені й нетипові. Одне з них
було прикріплене до 2 сухих очеретин, що звисали зі стелі
конюшні в ПЗ «Єланецький степ». Його розміри, мм: D =
120 × 130; d = 75 × 85; Н = 110–145. Три гнізда знайдено на
смугах пластику – «вагонки», що звисали зі стелі під кутом
близько 45°. До останніх вони були прикріплені дном.
Одне з таких гнізд мало розміри, мм: D = 110 × 150; d =
70 × 80; Н = 25 × 80. До нетипових можна віднести і гнізда
у металевих плафонах вуличних ліхтарів та на патронах з
лампочками, що звисають зі стелі вертикально на дроті.
До другого циклу розмноження ластівки приступають
у ІІ декаді червня – ІІІ декаді липня. Найбільш рання дата
появи першого яйця – 13.06 (2010 та 2018 рр.), найбільш
пізня – 26.07 (2009 р.), с. Чорноморка.
Для другої кладки птахи використовують гнізда, з яких
вилетіли пташенята першого виводку, старі незайняті гнізда або будують нові. Останні, звичайно, розташовані або
будуються поряд із старими на відстані від 20 см. Також
відмічено кілька випадків, коли нове гніздо будувалося
в сусідньому приміщенні. Як правило, гнізда будуються
після вильоту пташенят, але у 2018 р. гніздо було збудоване парою під час їх вигодовування.
Проміжок часу між вильотом пташенят та початком
другої кладки становить (n = 7) від 4 до 23 діб. Так, 9.06
пташенята вилетіли, а 13.06 – з’явилося перше яйце другої
кладки (2018 р.). В іншому випадку пташенята вилетіли
6.06, а 13.06 відкладене перше яйце другої кладки (2010
р.). У 2016 р. в однієї з пар пташенята вилетіли з гнізда
15.06, а вже 24.06 в цьому ж гнізді з’явилося перше яйце
другої кладки. У 2019 р. пташенята вилетіли 22.06, а
перше яйце другої кладки відкладене 30.06. У 2011 р. 2
парами з 3 були побудовані нові гнізда в тих же приміщеннях, хоча старі й збереглись. У них друга кладка почалася
лише через 22–23 доби після вильоту пташенят.
У розпал гніздового періоду ми майже кожного року
спостерігали появу нових пар ластівок, які шукали місце
для побудови гнізда. У 2011 р. нова пара в обійсті автора
в новому приміщенні 13.07 почала будувати гніздо. Ще
одна пара зайняла нове приміщення у 2013 р.: 7.06 – по-
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Рис. 3. Строки початку відкладання яєць сільською ластів
кою в Миколаївській області (n = 125).
Fig. 3. Timing of start of egg laying by the Swallow in My
kolayiv region (n = 125).
чаток будівництва гнізда. У 2019 р. нова пара ластівок
почала будувати гніздо 2.06 в коридорі льоху, з якого
згодом вилетіло 2 пташенят (було 3 яйця). Якщо птахи
не знаходили місця для гніздування протягом 3–5 діб, то
вони відлітали. Інколи між «місцевими» ластівками та
«прибульцями» відбувалися бійки в повітрі. Під час таких
конфліктів птахи навіть падали на землю.
Пік другого циклу розмноження припадає на ІІ – ІІІ
декади червня і він менш виражений, ніж перший цикл
(рис. 3). Необхідно вказати, що в цей час розмножуються
також і птахи, гніздування яких було невдалим. У Ставропольському краї такий пік припадає на ІІІ декаду червня – І
декаду липня (Акопова, 1999а). Така різниця, можливо,
пов’язана з тим, що цитована дослідниця збирала дані
цілеспрямовано, а ми – попутно.
У 2016 р. вдалось спостерігати наступний випадок:
24.05 на стадії вилуплення пташенят кіт зловив самця.
Незважаючи на це самка11 вигодувала 3 пташенят (було
5 яєць), які 14.06 вилетіли з гнізда й не поверталися до
нього на ночівлю. Можливо, що саме ця самка утворила
нову пару і приступила до другого успішного циклу розмноження в сусідньому приміщенні, де вона певний час
ночувала з пташенятами першого виводку.
Розмір повної першої кладки становить (n = 19) – 5,1±
0,2 (3–6), другої (n = 22) – 3,9 ± 0,2 (3–5) яєць. Різниця
статистично достовірна (t = 4,2; p < 0,001). Загалом розмір повної кладки (n = 41) 4,4 ± 0,2 (3–6) яєць. У Європі
та Україні відмічені кладки з 2–7 яєць (Серебряков и др.,
1978; Cramp, 1988; Страутман, 1963). У кладках у Чорноморському заповіднику було в середньому (n = 61) 5,1 ±
0,1 яєць (Серебряков и др., 1978).
Розміри яєць, мм (n = 40): 19,26 ± 0,11 × 13,45 ± 0,06
(16,9–20,6 × 12,6–14,1) мм. Середні розміри яєць із Чорноморського заповідника, мм (n = 192): 19,51 ± 0,06 × 13,6 ±
0,03 (Серебряков и др., 1978) близькі до наших промірів.
У той же час у наведених розмірах яєць із гнізд на скелях
р. Південний Буг із 2 кладок – 28,4–29,0 × 13,7–14,2 (n =
3) та 28,3–28,8 × 13,0–13,4 мм (n = 4) (Кошелев, Корзюков,
1986), звертає на себе увагу їх довжина, яка перевищує
Стать визначено за довжиною крайніх стернових пер хвоста,
які в самок коротші, ніж у самців (Svensson, 1992 та ін.).
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крайній максимальний показник для вибірки з Європи на
5,3–6,0 мм! (Cramp, 1988). Це явна помилка, тому ми ці
проміри не беремо до уваги. Вага яєць із Чорноморського
заповідника (n = 132): 1,92 ± 0,02 (1,42–2,47) г (Серебряков
и др., 1978).
Самка зносить щодня по яйцю, приступаючи до
щільного насиджування після відкладання останнього з
них. До закінчення кладки перші яйця звичайно бувають
частково насидженими, оскільки самка або й самець ночують у гнізді. Інкубація яєць триває згідно літературних
джерел 15,25 (11–19) діб (Cramp, 1988). За нашими спостереженнями (n = 9), – 14–15 днів. Весь процес, від появи
першого яйця до вилуплення останнього пташеняти, у
Ставропольському краї становив у середньому 21,1 доби
(Акопова, 1999а, 1999б).
Самці також беруть участь у насиджуванні. Пташенята з’являються протягом 2–3 діб. Кілька днів самка гріє
голих пташенят, а самець годує їх та самку. Потім обоє
птахів носять їжу малятам. За даними В.В. Серебрякова
з колегами (Серебряков и др., 1978), максимальної ваги
пташенята досягають на 11–12 добу – 22,8–23,9 г, а обі
грівати їх дорослі ластівки переставали на 16 добу.
Пташенята перебувають у гнізді 19,5 (18–23) діб
(Cramp, 1988), за нашими даними – 20–21 добу (n = 12).
За спостереженнями В.В. Серебрякова з колегами (Серебряков и др., 1978), пташенята залишали гнізда на 17–18
добу після вилуплення. Фактор турбування може спричини виліт пташенят на кілька діб раніше, чим можливо
й пояснюється більш ранній виліт їх у Чорноморському
заповіднику.
До 15 діб після вильоту з гнізда пташенята повертаються на ночівлю до нього, разом із дорослими птахами
або самостійно. Інколи повертаються не всі птахи, а лише
кілька особин.
Виліт пташенят із перших виводків простежено в І
декаді червня – І декаді липня. Найбільш рання дата –
6.06 (в 2010 р.), найбільш пізня – 5.07 (у 2008 р.), с. Чор
номорка. Виліт пташенят із ранніх кладок, судячи з початку яйцекладки (рис. 3), може відбувається і в останніх
числах травня.
Виліт пташенят із других виводків відмічали у ІІІ декаді липня – І декаді вересня. Найбільш рання дата – 23.07 (у
2010 р.), найбільш пізня – 4.09 (у 2009 р.), с. Чорноморка.
У м. Одеса П.С. Панченко (особ. повід.) спостерігав на
залізничній станції у 2001 р. виліт 3 пташенят із гнізда
8.09. В Україні відомі й більш пізні спостереження пташенят. Наприклад, у Івано-Франківській області 21.09.1992
р. у гнізді знаходився виводок перед вильотом (Іванюк,
1994).
Відліт. З середини липня – в серпні ластівки збираються у зграї. Вже 14.07.1994 р. біля ставу в околицях
с. Широколанівка обліковано зграю з 70 ос., а в самому
селі 30.07.2004 р. на лінії ЛЕП сиділо 32 ластівки. У ПЗ
«Єланецький степ» зграю з близько 50 птахів відмічено
1.08.2001 р. У верхів’ях р. Березань 24.08.1995 р. обліковано близько 2000 ос. У с. Чорноморка у 2011 р. 21.09
спостерігали зграю з 500 ос, 8.10 – 100, а 11.10 – 15. Як
присаду ластівки часто використовують дроти електроліній, а ночують в очеретяних заростях плавнів.

Беркут 28.

Осінню міграцію на Кінбурнському п-ові спостерігали з ІІІ декади липня: 21.07.2008 р., 27.07.2010 р. На
заході області її початок відмічено в серпні: 16.08.1992
р., 11.08.1999 р. На о. Тендра проліт бачили 21.07.2012 р.
Птахи летять поодинці або розрідженими зграями.
З кінця серпня й до середини жовтня міграція набуває
масового характеру. С.А. Лопарев (1996) в агроландшафтах
поблизу м. Миколаїв відмітив пік міграції виду 20–23.09,
коли через смугу обліку (100–150 м) за день пролітало не
менше 10000 ос. П.С. Панченко та О.О. Форманюк (особ.
повід.) в пониззях Тилігульського лиману 11.09.2007 р.
спостерігали біля 2000 ластівок, котрі годувались. Нами
біля с. Любомирівка Снігурівського району 14.09.2010 р.
обліковано зграю з 1500 ос. На Кінбурнському п-ові на
стаціонарі «Кордон Осетинський» у проміжок часу між
14.08 та 20.09.2001 р. інтенсивна міграція спостерігалася
20.09 – 1327 ос. (Expedition report, 2002). У цьому ж місці
5–7.10.2008 р. при складних метеоумовах нами обліковано
проліт 3862 ос. На Покровській косі поблизу стаціонару
«Кордон Осетинський» 14.10.2010 р. у східному напрямку
пролетіло біля 100 ос. На дротах ЛЕП у с. Покровка на
півострові 2.10.2006 р. сиділо близько 200 ластівок. У м.
Очаків на узбережжі лиману на лінії ЛЕП 11.10.2013 р.
обліковано біля 500 ос.
Схожі терміни наводить і Д.А. Подушкін (1912), який
спостерігав в Очаківському районі міграцію сільських
ластівок з вересня до кінця жовтня.
Дати останніх реєстрацій восени: 5.10.1983 р. –
Снігурівський район (Грищенко, 1995); 19.10.1991 р.,
9.10.1994 р., 30.09.1995 р., 5.10.1996 р., 23.10.1997 р.,
11.10.1998 р., 3.10.1999 р., 4.10.2000 р., 29.09.2002 р.,
23.09.2003 р., 2.10.2004 р., 2.10.2005 р., 20.09.2006 р.,
7.10.2018 р. – захід області (Редінов, 2016а, нові дані);
15.10.2006 р., 1.11.2016 р. – пониззя Тилігульського лиману (особ. повід. П.С. Панченка та О.О. Форманюка);
10.10.2008 р., 21.10.2010 р., 8.10.2011 р., 22.10.2013 р. –
Кінбурнський п-ів; 22.10.2009 р., 17.10.2014 р., 14.10.2015
р., 13.10.2016 р., 27.10.2017 р, 14.10.2019 р. – с. Чорноморка. Середня дата останнього спостереження (n =
25) – 12.10 ± 1,9 дня (23.09–1.11). За анкетними даними
(Грищенко, 2003), в 1975–2003 рр. востаннє ластівок в
області відмічали (n = 35) – 24.09 ± 8,5 дня (5.09–8.10).
В околицях м. Южне востаннє ластівок спостерігали
13.10.2000 р., 3.10.2001 р., 12.10.2002 р., 16.10.2011 р., а
біля м. Одеса – 7.10.2004 р., 19.10.2005 р., 16.10.2007 р.,
21.10.2013 р., 25.10.2016 р. (особ. повід. П.С. Панченка
та О.О. Форманюка).
У Північно-Західному Причорномор’ї відомі й більш
пізні спостереження виду: 18.11.1978 р. – Подунав’я
(Петрович, 2015), 18.11.1986 р. – о. Зміїний (Корзюков,
1991), 13.11.1996 р. – Північно-Західний Крим (Тарина,
Костин, 1999).
При проходженні циклонів та антициклонів, що супроводжуються зниженням температури, вітром, дощем,
ластівки шукають захисту у приміщеннях та інших місцях.
Наприклад, у с. Чорноморка 15.09.2008 р. спостерігали
3 ластівок, що залітали на ночівлю в господарське приміщення, коли 3 дні поспіль ішов дощ. О.О. Форманюк
(особ. повід.) 9.09.1999 р. у м. Южне спостерігав як зграя
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з близько 150 сільських ластівок під час раптової сильної
зливи злетілась на балкони дев’ятиповерхового житлового
будинку. Коли дощ ущух, вони розлетілись.
Після тривалих періодів із дощовою погодою та/або
зниженням температури птахи навіть гинуть (Иваненко,
Егоров, 1940; Корзюков, 1991 та ін.), що спостерігали,
наприклад, восени 2013 р. Так, у перших числах жовтня
на о. Бірючий в Азовському морі загинуло орієнтовно
1200–1500 ластівок (Домнич, Кошелев, 2013). Масову
загибель птахів спостерігали також у цей час і в дельті р.
Дунай та м. Татарбунари (Яковлев и др., 2013).
Результати кільцювання. На морському березі Кін
бурнського п-ова в районі с. Покровка (46º 2´ N; 31º 41´ E)
25.07.2010 р. А.Б. Чаплигіною спіймана павутиною сіткою
самка, закільцьована дорослою 1.04.2007 р. в Танзанії (7º
50´ S; 35º 41´ E). Дистанція – 5986 км, азимут – 356º, час –
1211 діб (дані Українського центру кільцювання птахів).
Вороги, лімітуючі фактори. Найбільше птахи потерпають від хижацтва котів. Інколи падають гнізда
з кладками або пташенятами. На ластівок полюють
великі підсоколики (Подушкин, 1912; наші дані). На
Кінбурнському п-ові та у ПЗ «Єланецький степ» відомі
випадки поїдання пташенят сарматським полозом (Elaphe
sauromates). Відмічалися й інші причини загибелі (Габер
та ін., 1992), які безперечно актуальні і для ластівок, що
мешкають на Миколаївщині.
Тривалі періоди з негодою та стихійними лихами – повернення морозів, сніг, град, зливи – призводять до масової
загибелі птахів. Вважається що саме «погодний» фактор є
причиною загибелі 80% ластівок (Колоярцев, 1989).
Гнізда ластівок інколи використовують як основу
для будівлі своїх гнізд чорні горихвістки (Phoenicurus
ochruros) та коноплянки (Acanthis cannabina) (Редінов,
2001; Рединов, 2013).
Ластівка даурська (Hirundo daurica). На Кінбурнському п-ові 26.04.2008 р. біля стаціонару «Кордон Осетинський» птаха спостерігав І.В. Щеголев (особ. повід.)12.
Ластівка летіла вздовж узбережжя моря зі сторони о.
Довгий у північно-західному напрямку.
На підставі даних про зустрічі даурської ластівки у
Придунайському регіоні України (Яковлєв, 2018) та реєстраціях і появі виду на гніздуванні у Криму (Прокопенко
и др., 2012; Кучеренко та ін., 2017), М.В. Яковлєв (2018)
прийшов до висновку, що у Придунайському регіоні цей
птах є нерегулярним пролітним видом, що зустрічається
поодинокими особинами. Наявне спостереження підтверджує такий статус і для території Миколаївської області
та загалом Північно-Західного Причорномор’я.
Ластівка міська (Delichon urbica). Гніздовий, перелітний та пролітний вид.
Поширення та чисельність. Гніздиться в містах,
селах та селищах і за їх межами (Костюшин, 1994б; Домашевский, 2001; Редінов, 2006, 2015, 2016б). Д.А. Подушкін (1912) відмічав гніздування ластівок у незначній
12
І.В. Щеголев добре знає цей вид по спостереженнях у
Греції.
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кількості по карнизах високих будинків в м. Очаків. У 1913
р. гніздування міської ластівки доведене і в м. Миколаїв
(Опытное изучение…, 1913). Поширена спорадично, великі колонії нам відомі лише за межами населених пунктів.
Наразі у містах та селищах птахи гніздяться в невеликій
кількості. Чисельність виду протягом останніх десятиріч
зменшилась, принаймні у містах13.
Приліт. Перші ластівки прилітають у кінці березня – середині квітня: 8.04.1913 р. (9.04 – з’явилися масово) – м. Миколаїв (Токарев, Иванов, 1913); 18.04.1991 р.,
12.04.1994 р., 10.04.1996 р., 16.04.1998 р., 10.04.2000 р.,
12.04.2008 р. – захід області (Редінов, 2016а); 10.04.2000
р., 12.04.2001 р. – район ПЗ «Єланецький степ» (Редінов, 2006); 25.03.2006 р. (особ. повід. З.О. Петровича),
16.04.2005 р. – Кінбурнський п-ів; 12.04.2009 р., 5.04.2010
р., 14.04.2011 р., 14.04.2012 р., 6.04.2013 р., 12.04.2014 р.,
1.04.2015 р., 16.04.2016 р., 10.04.2018 р., 9.04.2019 р. – с.
Чорноморка. Середня дата прильоту (n = 20) – 10.04 ±
1,3 дня (25.03 – 18.04). Згідно даних анкетування, приліт
спостерігали між 26.03–2.05, в середньому 13.04 ± 8,1 дня
(Серебряков, Мартюшева, 2003).
У Північно-Західному Причорномор’ї відомі й більш
ранні реєстрації виду: 21.03.2013 р. – пониззя Куяльницького лиману в м. Одеса (особ. повід. П.С. Панченка), 16.03.2018 р. – Кучурганський лиман (особ. повід.
О.М. Архипова).
Міграція триває протягом квітня – І декади червня.
Так, на Кінбурнському п-ові в урочищі Бієнкові плавні
26.04.2008 р. спостерігали зграю чисельністю біля 70 ос.,
а 8.05.2009 р. помічено проліт поодиноких особин у с.
Покровка та с. Покровське. У с. Чорноморка 7.05.2011 р.
обліковано зграю з 50 ос., а 22.04.2018 р. – з 35. У верхів’ях
Куяльницького лиману (Одеська область) пролітних особин спостерігали 10.06.2000 р. (особ. повід. П.С. Панченка
та О.О. Форманюка).
Гніздування. Міські ластівки гніздяться переважно
на багатоповерхових будівлях, на висоті принаймні до
30 м (наприклад, вікна 9-го поверху). Неодноразово
спостерігали гніздування їх також на одноповерхових
будинках та інших будівлях і спорудах. Так, у с. Покровка Веселинівського району в 1999 р. на 2 будинках на
задніх стінах з боку дороги відмічено, відповідно, 5 і 6
гнізд. Вони знаходилися на висоті 2,3–2,5 м під захистом
шиферного даху. У с. Калинівка Єланецького району на
стінці гаража у 2000 р. на висоті 3,5 м знаходилися 4
гнізда ластівок. Гніздування на одноповерхових будівлях
ми відмічали неодноразово і в інших селах, селищах та
містах, звичайно це автостанції, магазини, церкви, будинки культури, музеї і т.п. Наприклад, колонія чисельністю
У газеті «Вечерняя Одесса» № 101 від 15.07.2010 р. надруковано відповідь І.Т. Русєва читачам, стурбованим зменшенням
чисельності міських ластівок у м. Одеса (http://vo.od.ua/rubrics/
ehkoklub/14711.php). За спостереженнями П.С. Панченка (особ.
повід.) на модельній ділянці в м. Одеса та загалом у місті чисельність птахів порівняно з 1980–1990-ми рр. зменшилась більше
ніж у 50 разів. За даними О.І. Кошелєва з колегами (1986), в м.
Одеса на початку 1980-х рр. гніздилось не менше 25–80 тис.
пар міської ластівки.
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Рис. 4. Фенологія розмноження міської ластівки в Миколаївській області.
Fig. 4. Breeding phenology of the House Martin in Mykolayiv region.
близько 35 гнізд виявлена на автостанції в м. Новий Буг
у 2012 р. На Кінбурнському п-ові в с. Покровка помічено
гніздування однієї пари на магазині та 2 пар на приватному 2-поверховому будинку. Крім того, колонія птахів
чисельністю до 20 гнізд існує на одноповерховій будівлі
Кінбурнського лісництва (2018 р.).
У 2011 р. (14.07) колонія ластівок виявлена на круглих
бетонних опорах мосту через р. Інгул біля с. Воскресенське. Гнізда щільним кільцем оточували кожну з видимих
опор (всього їх 10), вони були прикріплені у верхній
частині під карнизом. Орієнтовно, на кожній з опор було
біля 50 гнізд, а загальна їх кількість – близько 400 (особ.
повід. О.М. Деркача).
Колонія ластівок чисельністю близько 200 пар
(12.07.2015 р.) знайдена під мостом через р. Інгул у с.
Софієвка Новобузького району (Редінов, 2015). Гнізда
розташовані впритул одне до одного. В околицях с. Пелагіївка цього ж району в бетонному ангарі 12.06.2014 р.
виявлено колонію з 18–20 пар, ще біля 10 пар гніздилися
на прилеглому 2-поверховому будинку (Редінов, 2015). Під
мостом у смт Братське 10.05.2013 р. виявлено колонію з
20, а в с. Водяно-Лорино Єланецького району 12.07.2015
р. – з 80 пар. Колонію з 4–5 пар знайдено у 2000 р. під
мостом з бетонних плит через р. Березань біля с. Нечаяне
Миколаївського району, гнізда знаходились у щілинах
між плитами.
Про гніздування в бетонному спуску греблі ставка в ПЗ
«Єланецький степ» повідомляє М.О. Осипова (Проект...,
1997). У роки наших спостережень вид тут не гніздився
(Редінов, 2006).
До нетипових можна віднести гнізда ластівок (n = 3),
збудовані в металевих прожекторах ліхтарів на опорах
ЛЕП, виявлені нами в 1994 р. в с. Широколанівка.
Унікальною є жила колонія міських ластівок чисельністю близько 65 гнізд, виявлена 16.06.2011 р. на гранітній
скелі «Пугач» (р. Інгул, лівий берег Софіївського водосховища, південніше с. Розанівка Новобузького району).
Гнізда були збудовані на висоті приблизно від 4 до 10 м під
карнизами і в щілинах, на стінці, котра звисає над водою
(Деркач, Редінов, 2013). За повідомленням співробітника
РЛП «Приінгульський» О.В. Шепеля (2017 р.), гнізда ластівок виявлено й на інших скелях водосховища.
Гніздовий період починається у квітні й закінчується
до середини вересня (рис. 4). Міська ластівка звичайно
має 2 кладки в середній частині, рідко – в північній та
південній частинах ареалу (Костин, 1983; Cramp, 1988;
Бескаравайный, 2012; Акопова, 1999а, 1999б). Судячи
з тривалості періоду відкладання яєць (рис. 4), частина
птахів має 2 кладки на рік і в Миколаївській області.

Початок гніздування залежить від погодних умов, часу
появи місцевих птахів та того, займають вони торішнє
(багаторічне) гніздо, чи будують нове. У м. Южне (особ.
повід. О.О. Форманюка) появу місцевих ластівок помічено з початку квітня й пізніше: 21.04.2000 р., 21.04.2003
р., 18.04.2005 р., 5.04.2007 р., 6.04.2008 р., 2.04.2013 р.,
16.04.2014 р. До гніздування міська ластівка приступає
у кінці квітня – на початку травня14: 24.04.2018 р. – птах
збирав будівельний матеріал (м. Очаків), 2.05.2005 р. –
початок будівництва гнізда (с. Калинівка Єланецького
району). У с. Покровка на Кінбурнському п-ові 23.05.2014
р. виявлено щойно збудоване гніздо. Частина птахів займають минулорічні гнізда.
Протягом травня – липня спостерігали ластівок, що
збирали вологу землю для будівництва гнізд: 17.06.2005
р., 13.06.2006 р., 18.06.2006 р., 5.06.2008 р., 2.05.2009 р.,
25.06.2010 р., 4.05.2011 р., 30.05.2018 р., 2.07.2018 р.,
30.07.2018 р. Д.С. Олійник (особ. повід.) на території Миколаївського глиноземного заводу відмітив, що розпочате
парою 15.06 будівництво гнізда було закінчене 26.06.2006
р. (збудовано за 11 діб).
Пташенята з гнізд вилітають протягом липня – початку вересня15. У м. Миколаїв 4.07.1913 р. закільцьовано 3
оперених, «напівлітних» пташенят (Опытное изучение…,
1913). Пташенята, котрі мали найближчим часом покинути гнізда, виявлені нами: 19.07.2011 р. – будівля лікарні в
смт Березанка, 5.08.2011 р. – будинок у с. Ташино Березанського району, 7.07 та 9.08.2011 р. – будівля художнього
музею в м. Очаків, 30.06.2019 р. – будівля автовокзалу
у смт Єланець. У с. Ташино 2 виводки на лінії ЛЕП помічено 20.07.2007 р.
Найпізніше пташенят перед вильотом у гніздах спостерігали: 2.09.2005 р. – будівля залізничного вокзалу
в м. Миколаїв (особ. повід. Д.С. Олійника); 27.08.2000
р. – будівля автостанції в м. Нова Одеса; 21.08.2009 р. –
багатоповерховий будинок у м. Очаків. 15.08.2014 р. дорослі годували малих пташенят у гніздах на приміщенні
художнього музею в м. Очаків, а 15.08.2019 р. на будівлі
у с. Покровка на Кінбурнському півострові.
У м. Одеса 1.09.2005 р. спостерігали годування пташенят у 2 гніздах на залізничній станції (особ. повід.
П.С. Панченка), а у м. Южне 17.09.2008 р. бачили пізній
У с. Приморське (колишня назва Большевик, Херсонська
область) 4.05.2013 р. будівництво одного гнізда було лише розпочато, а інше збудоване на 50%.
15
У с. Рибальче (Херсонська область) 4.08.2006 р. ластівки у 2
гніздах годували пташенят. У с. Кошари (Одеська область) 31.07.
2018 р. у 2 гніздах виявлені пташенята перед вильотом.
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виводок (особ. повід. О.О. Форманюка). Вкажемо, що у м.
Канів Черкаської області пізній виліт пташенят спостерігали 11.09.1998 р. У даному гнізді це було друге успішне
розмноження птахів протягом року (Гаврилюк, 1998).
Відліт. З середини серпня ластівки збираються у зграї:
16.08.1992 р., 11.08.1999 р., 10.08.2006 р. (8–15 ос.) –
околиці с. Широколанівка. Осіння міграція проходить у
серпні – першій половині жовтня, пік її припадає на ІІ
декаду серпня – І декаду вересня. На Кінбурнському п-ові
масовий проліт спостерігали 18.08.2012 р., а 16.08.2019
р. бачили зграю біля 40 ос. У ПЗ «Єланецький степ» та
в околицях с. Калинівка проліт поодиноких птахів помічено 31.08–3.09.2000 р. У с. Чорноморка на проводах
ЛЕП 11.09.2011 р. обліковано зграю з 120 ос., 13.09.2014
р. – 35, а 18.08.2016 р. – 21. Часто птахи тримаються у
спільних зграях з іншими видами ластівок.
Останні дати зустрічей виду: 30.09.1995 р., 26.09.1996
р., 21.09.2006 р. – захід області (Редінов, 2016а); 24.09.2008
р., 8.09.2009 р., 13.09.2010 р., 23.09.2011 р., 17.09.2013 р.,
17.10.2014 р., 17.09.2015 р. – с. Чорноморка; 9.09.2012 р. –
Кінбурнський п-ів. Середня дата (n = 10) – 22.09 ± 3,6 дня
(8.09–17.10). Згідно результатів анкетування (Грищенко,
2003), в 1975–2003 рр. востаннє ластівок в області спостерігали (n = 17): 15.09 ± 8,3 дня (27.08–25.09).
П.С. Панченко (особ. повід.) в Одеській області найпізніше птахів спостерігав 17.10.1997 р. – у м. Одеса. У
Північному Причорномор’ї найбільш пізньою є реєстрація
міської ластівки 30.10.1975 р. у Криму (Костин, 1983).
Вороги, лімітуючі фактори. На міських ластівок по
люють великі підсоколики. Нами у вересні 2012 р. в колонії ластівок виявлено 2 дорослі особини, котрі загинули
біля гнізд, заплутавшись у волосіні. Інколи гнізда ластівок
займають хатні горобці (Passer domesticus), збільшуючи
вхідний отвір. Також гнізда руйнують люди під час проведення ремонтних робіт.
***
Наведені в цій статті дані розкривають лише частину
аспектів біології та екології ластівок на півдні України та
можуть слугувати основою для подальших досліджень.
За нашою суб’єктивною оцінкою, чисельність сільської
та міської ластівок, починаючи з середини 1990-х рр.,
суттєво зменшилася. Можливо це стосується й берегової
ластівки, яка загалом є нечисленною.
Усі види ластівок охороняються на територіях заповідних об’єктів Миколаївської області. З метою збереження
колонії берегової ластівки створено орнітологічний заказник «Бузький». Також берегову ластівку запропоновано
внести до нової редакції Червоного списку Миколаївської
області (Петрович, Редінов, 2017).
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Весняна та осіння міграції білого лелеки
(Ciconia ciconia) в Україні у 2019 р.
В.М. Грищенко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», Канівський природний заповідник;
вул. Шевченка, 108, м. Канів, Черкаська обл., 19000, Україна
National Taras Shevchenko University of Kyiv, Institute of Biology and Medicine, Kaniv Nature Reserve; Shevchenko str. 108, Kaniv, 19000, Ukraine
 aetos.ua@gmail.com
Spring and autumn migrations of the White Stork (Ciconia ciconia) in Ukraine in 2019. - V.N. Grishchenko. - Berkut. 28 (1-2). 2019. - The
large data set about timing of White Stork migrations was obtained using Facebook and other sources in the Internet as well as own observations. In
total, I have collected information about 342 first arrival dates, 49 dates of the start of autumn passage, 41 dates of the last departure for the whole country. Weekend bias was absent. I marked points of observations on the map that visually shows the course of arrival. First migrating storks were found
already on 1 March (in Lviv and Khmelnitsky regions). Since 5 March the migration became regular. The arrival registered every day and number of
observations steadily increased. The storks appeared earlier in West Ukraine and in the south of Odesa region but owing to the warm weather and the
full absence of the snow cover and ice they were found also in many points of northern and eastern regions till the end of the first ten-day of March. In
total, the period of White Stork arrival lasted in Ukraine in 2019 39 days (1.03 – 8.04). There were only one large migration wave with the maximum
on 20 March. Variation of timing was small. The average date of arrival for the whole country was 20 March (20.4 ± 0.4 days, median: 20 March). It
is the earliest one for the whole period of monitoring since 1992. The long-term average date for previous 27 years was 26 March. After the ending of
arrival, the solitary migrating flocks were occurred till the first ten-day of May. Therefore, the whole spring migration lasted more than two months.
Storks flew single, in small groups or in flocks up to 200 individuals. On average, observers registered during passage 18.8 ± 2.2 birds (n = 172). The
autumn passage have started in late July, the mass migration began on 3 August. The average date was 10 August (10.0 ± 1.2; median: 10 August; range:
28 July – 3 September). It is earlier than the long-term mean date in 1992–2018 (17 August). The active passage continued during the whole August
but since the second ten-day of the months observers began to register the departure of last birds in some points. Storks disappeared in mass during the
third ten-day of August, till the end of the first ten-day of September the migration almost came to a stop. The separate small flocks were observed up
to late September. The average date of last departure was 30 August (30.1 ± 1.7; median: 28 August; range: 12 August – 30 September). It is close to the
long-term mean date for 27 years (2 September). I did not take into account the late records of separate sick and weak storks. Passing flocks during the
autumn migration were considerably larger than in spring (46.8 ± 7.6; range: 1–500; n = 97). [Ukrainian].
Key words: phenology, arrival, departure, flock, weekend bias.
Великий масив даних по строках міграцій білого лелеки зібраний завдяки залученню широкого кола аматорів, передусім через соціальну
мережу Фейсбук. Загалом отримані дані про реєстрацію 342 випадків прильоту, 49 – початку осінньої міграції, 41 – останнього спостереження.
Весняна міграція у 2019 р. почалася дуже рано. Перших пролітних лелек спостерігали ще 1.03 у Львівській і Хмельницькій областях. Регулярна
міграція почалася з 5.03. Приліт починає реєструватися щодня, і кількість спостережень поступово збільшується. Раніше всього перші лелеки
відмічені в західних областях і на півдні Одещини, але завдяки теплій погоді й повній відсутності снігового покриву вже до кінця першої декади
березня вони були виявлені подекуди далеко на півночі і сході України – аж до півночі Сумщини. Загалом приліт білого лелеки в Україні у 2019
р. відмічався протягом 39 днів – з 1.03 до 8.04. Спостерігалася лише одна велика хвиля міграції з максимумом 20.03. Варіація дат прильоту
була невеликою. Для України в цілому середня дата прильоту білого лелеки у 2019 р. – 20.03 (20,4 ± 0,4 дня, медіана – 20.03). Вона найбільш
рання за весь період моніторингових досліджень із 1992 р. Окремі пролітні зграї реєструвалися до першої декади травня, загалом міграція
тривала трохи більше двох місяців. Мігруючі птахи летіли як поодинці та невеликими групами, так і зграями до 200 особин. У середньому на
прольоті відмічали 18,8 ± 2,2 птаха (n = 172). Осіння міграція почалася в кінці липня, масовий проліт – 3.08. Середня дата початку міграції –
10.08 (10,0 ± 1,2; медіана – 10.08; lim: 28.07–3.09). Активний проліт продовжувалася протягом усього серпня, але вже з початку другої декади в
деяких місцях лелеки перестають зустрічатися. Масово вони почали зникати з третьої декади серпня, а до кінця першої декади вересня міграція
вже практично припинилася. Середня дата її закінчення – 30.08 (30,1 ± 1,7; медіана – 28.08; lim: 12.08–30.09). Розмір зграй під час осінньої
міграції був удвічі більшим, ніж весною. У них налічувалося до 500 птахів, у середньому – 46,8 ± 7,6 (n = 97).
Ключові слова: фенологія, приліт, відліт, зграя, зміщення вихідного дня.

Проведена у березні – квітні 2018 р. у Фейсбуці акція
«Приліт білого лелеки – 2018» показала, що за допомогою
соціальних мереж та деяких інших джерел в інтернеті
можна ефективно збирати інформацію про міграцію ряду
загальновідомих та широко розповсюджених видів птахів
(Грищенко, 2018). Одним із найбільш перспективних для
цього видів в Україні є білий лелека (Ciconia ciconia).
Причому отриманий завдяки залученню широких кіл
громадськості великий масив даних дає змогу не тільки
вивчати особливості міграції конкретного виду в даний
рік, а й аналізувати деякі загальні закономірності перельотів птахів. А оскільки він зібраний на великій території,
на якій гніздиться і пролітає транзитом значна кількість
лелек, цей масив даних до певної міри характеризує особ
ливості міграції всієї східної популяції білого лелеки.1
Географічна популяція, яка мігрує через Близький Схід і зимує в основ
ному на сході та півдні Африки (див. Creutz, 1988; Schulz, 1988, 1998;
Грищенко, 2005; Грищенко, Галчёнков, 2011 та ін.).

1
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У 2019 р. була проведена аналогічна акція «Приліт бі
лого лелеки – 2019». Узагальненню та аналізу отриманих
даних і присвячена ця стаття. Вивчення строків міграції є
одним із елементів моніторингу популяції виду в Україні
(див. Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2016, 2018 та ін.).
Матеріал і методика
Акція проводилася за такою ж методикою, як і поперед
ня. Коли в першій декаді березня у Фейсбуці з’явилися повідомлення про реєстрацію на території України прильоту
лелек, 9.03 була опублікована замітка про це з проханням
сповіщати про появу цих птахів: «Пишіть у коментарях,
коли й де цього року вперше побачили лелек – дату й місце.
Якщо ви зустріли пролітну зграю, бажано вказувати хоч
приблизно кількість птахів і напрямок польоту».2 Замітка
2
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була поширена в основних групах відповідної тематики,
викликала чималий інтерес серед науковців та любителів
птахів. Загалом вона мала 73 репости. Згодом регулярно
публікувалися огляди отриманих даних із картами, на яких
були проставлені точки, де відмічений приліт. Зазвичай
вони виходили раз на 5 днів.3 Кожен із них мав десятки
репостів. Такі огляди відігравали важливу роль. Це був
інтерактивний зворотний зв’язок зі спостерігачами. Вони
допомагали підтримувати постійний інтерес в учасників
акції, сприяли подальшому надходженню інформації.
У серпні – вересні аналогічно проводився збір інформації про осінню міграцію білого лелеки.4 Карти не публікувалися, оскільки даних надходило набагато менше.
Окрім цього, постійно проводився активний пошук
потрібної інформації в інтернеті. Перш за все у Фейсбуці,
а також на інших ресурсах. Про приліт лелек у своїй міс
цевості люди пишуть досить часто, хоча, звичайно, далеко
не завжди такі повідомлення мають наукову цінність. Потрібен критичний аналіз та відбір такої інформації. Іноді
доводилося уточняти її в авторів.
Найбільше інформації дав пошук у Фейсбуці, зовсім
небагато – в Інстаграмі та на YouTube. Дані про дати
прильоту та зустрічі пролітних зграй білих лелек були
знайдені також на сайтах спостережень за птахами (www.
springalive.net, www.rbcu.ru, north.eurasia.birds.watch,
uabirds.org, scgis.org.ua/stork/, ebird.org) і новинарних ресурсах та електронних версіях засобів масової інформації
(dnews.dn.ua, goloskarpat.info, gromada.org.ua, oblvesti.
com.ua, realno.te.ua, svyatogorovka.info, wz.lviv.ua). При
підготовці цієї статті використані й інші джерела інформації: особисті спостереження, результати досліджень за
програмою моніторингу популяції білого лелеки в Україні,
повідомлення колег-орнітологів.
Загалом було зібрано дані про приліт білого лелеки у
342 пунктах у всіх областях та АР Крим (рис. 1). Реєструвалася дата появи перших особин у населеному пункті та
його околицях – як птахів на гніздах, так і транзитних мігрантів. Точки, які стоять на карті, до певної міри умовні,
деякі з них трохи зміщені, щоб не закривали одна одну.
Для осінньої міграції наявні 90 фенодат (початок прольоту та останнє спостереження) з 21 області та АР Крим.
Весною зареєстровано 172 пролітних зграї та поодиноких
мігруючих лелек, під час осінньої міграції – 97.
Масив даних по прильоту білого лелеки у 2018 р. ви
явився дещо зміщеним по днях тижня – частота реєстрацій
у суботу й неділю була вищою, ніж в інші дні (Грищенко,
2018). Такий ефект (weekend bias, див. Sparks et al., 2008;
Courter et al., 2013) може виникати в тому разі, коли частина тих, хто бере участь у дослідженнях, проводять спостереження лише по вихідних, тому кількість реєстрацій
https://www.facebook.com/vitaly.grishchenko.1/posts/839432469724957
https://www.facebook.com/vitaly.grishchenko.1/posts/841957559472448
https://www.facebook.com/vitaly.grishchenko.1/posts/844497622551775
https://www.facebook.com/vitaly.grishchenko.1/posts/847589222242615
https://www.facebook.com/vitaly.grishchenko.1/posts/850806748587529
https://www.facebook.com/vitaly.grishchenko.1/posts/857438924590978
4
https://www.facebook.com/vitaly.grishchenko.1/posts/934027426932127
https://www.facebook.com/vitaly.grishchenko.1/posts/938480906486779
https://www.facebook.com/vitaly.grishchenko.1/posts/946467685688101
https://www.facebook.com/vitaly.grishchenko.1/posts/952400325094837
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птахів, що припадає на «уїкенди», непропорційно зростає.
У 2019 р. такого зміщення не було. У суботу й неділю відмічено 102 випадки прильоту – 29,8% від загальної кількості. Це майже стільки ж, що було б при рівномірному
розподілі числа спостережень по днях – 28,6%. Фактична
частота спостережень не відрізняється від теоретичної
(χ2 = 0,06, p > 0,8). Загалом розподіл спостережень по днях
тижня співпадає з рівномірним (χ2 = 0,94, p > 0,9). Різниці
між середніми датами прильоту, розрахованими окремо
для суботи й неділі та інших днів тижня, нема (критерій
Манна-Уїтні, p > 0,5). Врахування додатково 8.03, як ще
одного вихідного дня, не змінює цих співвідношень. Все
це підтверджує зроблений раніше висновок: згадане зміщення у 2018 р. пов’язане не з особливостями методики
досліджень, а з випадковим збігом обставин – два піки
найбільш інтенсивної міграції лелек припали на суботу
й неділю (Грищенко, 2018).
Статистичні розрахунки проводилися за загальновживаними формулами (Лакин, 1990). Для порівняння
середніх значень вибірок використовувався критерій
Манна-Уїтні, дисперсій – F-критерій Фішера, частот і
розподілів – критерій χ2. Середні значення в усіх випадках
подані зі стандартною похибкою (M ± se).
Для порівняння строків міграції використаний масив
даних, зібраний за роки моніторингу популяції білого
лелеки в Україні (див. Грищенко, Яблоновская-Грищенко,
2018, 2019).
Результати та обговорення
Весняна міграція
Переліт білого лелеки на території України у 2019 р.
почався дуже рано. Перших птахів спостерігали ще 1.03 –
в околицях Львова (дані І.В. Шидловського) та на півночі
Хмельницької області (дані М.В. Франчука). 1–3.03 були
лише поодинокі зустрічі, а з 5.03 починається регулярна
міграція, приліт лелек відмічається вже щодня.
Тут треба зробити невеликий відступ. В українських
ЗМІ прокотилася ціла хвиля повідомлень, у яких повторювалася одна й та ж інформація – про спостереження
пари лелек у Кіцманському районі Чернівецької області
ще 15.02.5 Якщо вона й достовірна (білого лелеку можуть
плутати з великою білою чаплею (Casmerodius albus) чи
сірим журавлем (Grus grus), які прилітають раніше), таку
зустріч все одно не можна вважати нормальним прильотом. Це поодинока реєстрація, яка виходить на два тижні
за межі масиву даних. Міграція лелек в Україні почалася
лише на початку березня. Раніше могли з’явитися птахи,
які зимували десь неподалік. Останнім часом все більше
лелек у різних країнах не відлітають на зиму, а залишаються в багатих їжею місцях. Зокрема це сміттєзвалища біля
великих міст, рибгоспи, незамерзаючі болота та водойми і
т.п. Найбільше цих птахів зимує на півдні Європи (Tortosa
et al., 1995; Archaux et al., 2004; Catry et al., 2016–2017),
але випадки успішної зимівлі відомі й у більш північних
широтах, у тому числі в Україні (Грищенко, 1992; Новак
та ін., 1998; Андрющенко, 2015). Як показав аналіз ре5
http://buknews.com.ua/page/leleky-pryletily-na-bukovynu-iak-nikoly-rano.
html
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Позначення декад:
III
IV
–1 –1
–2
–3

Рис. 1. Хід прильоту білого лелеки в Україні у 2019 р.

Точками на картах (рис. 1–3) показані пункти спостережень. Колір точки означає декаду, цифра – дату (тобто 8 на чорному фо
ні – 8.03, на синьому – 18.03, на червоному – 28.03 і т.д.). Червона точка без цифри – 31.03.

Fig. 1. Course of the White Stork arrival in Ukraine in 2019.

Dots on maps (Fig. 1–3) show the points of observations. The colour of a dot means the decade, numeral – the date (i.e. 8 on black – 8.03,
on blue – 18.03, on red – 28.03 etc.). The red dot without numeral – 31.03.

Рис. 2. Приліт білого лелеки на заході України у 2019 р.
Fig. 2. White Stork arrival in West Ukraine in 2019.

Рис. 3. Приліт білого лелеки у Придніпров’ї у 2019 р.
Fig. 3. White Stork arrival in the Dniper Area in 2019.
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ційного русла відгалужуються тоненькі
«струмочки» на північ – північний схід.
Тут переліт почався трохи пізніше, а вже
25
наприкінці першої декади березня ці два
20
потоки злилися на Галичині.
У порівнянні з тим, як приліт білого
15
лелеки розвивався у 2018 р., є схожі й
відмінні риси. Основна міграція почалася
10
в ті ж строки – в середині першої декади
березня. Найбільш ранні спостереження
5
були значною мірою в тих же областях,
0
тому що через них в Україну заходять
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8
основні міграційні потоки лелек. КарIII
IV
динальна відмінність – стан екосистем
у 2019 р. Минулого року птахам заважав
Рис. 4. Частота спостережень прильоту білого лелеки в Україні у 2019 р. сніговий покрив, тому вони не спішили
Fig. 4. Frequency of records of the White Stork arrival in Ukraine in 2019.
летіти на північ і схід. У більшості населених пунктів Полісся перші лелеки
зультатів супутникового простежування, у молодих лелек, з’явилися лише у третій декаді березня – на початку
що не відлітали на зиму в Африку, значно зменшувалася квітня, Лівобережжя – в кінці березня – першій декаді
смертність (Flack et al., 2016; Rotics et al., 2017; Cheng et квітня (Грищенко, 2018). У березні ж 2019 р. на рівнині
al., 2019). Багато їх гине під час першої ж міграції, чого снігу не було ніде, як і криги на водоймах. Лелеки виявине було в даному випадку. Окрім того, в різних країнах лися вільними в пересуванні. До того ж у теплі дні земля
немало лелек, підібраних восени хворими чи знесилени- добре прогрівалася, висхідні потоки сприяли міграції
ми, люди перетримують взимку й випускають на волю. птахів-ширяльщиків. То ж не дивно, що на карті є точки,
За теплої погоди вже з кінця зими вони можуть кочувати які не вписуються в окреслену вище схему послідовної
в місцях гніздування.
міграції лелек. Вже до кінця першої декади березня вони
Такі незвичайно ранні зустрічі лелек, які виходять були виявлені подекуди далеко на півночі і сході Украдалеко за рамки нормальних термінів прильоту, бувають їни – аж до півночі Сумщини. 8.03 перших лелек споі в більш північних регіонах. Наприклад, 1.03.2017 р. стерігали в с. Очкине Середино-Будського району (дані
білого лелеку бачили в м. Новоржев Псковської області С.В. Галущенка). Для цілого ряду областей такі зустрічі
Росії. І це при тому, що середня дата прильоту в районі виявилися найбільш ранніми датами прильоту за всі роки
за 25 років спостережень – 2.04, найбільш рання – 17.03. досліджень.
Це була лише поодинока зустріч, приліт лелек того року
Дуже ранній приліт був відмічений не тільки в Україні.
відмічено аж 29.03 (Григорьев, 2018).
У Білорусі найперших білих лелек зустріли ще 1.03 – в
З 5.03 кількість реєстрацій прильоту лелек поступово Кобринському районі Брестської області.6 У Гомельській
збільшується. Спочатку їх відмічають лише в західних області найбільш ранні спостереження – 8 і 9.03 (Мозиробластях, на півдні Одещини перші птахи з’являються ський і Рогачівський райони).7 Навіть у Мінській області
тільки 8–10.03 (рис. 1). Такі хорологічні особливості перших птахів бачили вже 4–9.03, а в Могилівській –
термінів прильоту пов’язані з розміщенням пролітних 10.03.6 На сході Польщі мігруючі лелеки також з’явилися
шляхів білого лелеки, про що йшлося в попередній статті на початку березня.8
(Грищенко, 2018).
Друга відмінність – у 2019 р. приліт набирав темпи наПо точках реєстрації досить чітко вимальовуються два багато швидше, ніж у 2018 р. Тоді до кінця першої декади
основні міграційні потоки, які зайшли в Україну на почат- березня надходили лише поодинокі повідомлення (Грику. Перший – досить вузький, іде з Польщі на північний щенко, 2018). Цього ж року вже 8–10.03 пройшла перша
схід через Львівську, Волинську й Рівненську області. Тут невелика хвиля міграції з максимумом 9.03 (рис. 4). У ці
птахи з’явилися раніше всього: перші спостереження – дні поява лелек відмічалась у 7–8 пунктах спостережень
вже 1–3.03 (рис. 2). Так летять лелеки, які обігнули Кар- у різних регіонах України – від Львівської й Одеської
пати з півночі. Другий потік – більш потужний, проходить областей до Сумської й Донецької (рис. 1–3). Далі після
через Румунію на північний захід у напрямку Буковини та короткочасного спаду кількість реєстрацій прильоту поПрикарпаття. Тому лелеки й з’являються там дуже рано. чала швидко наростати й досягла максимуму 20.03. У цей
Міграція йде східніше від пасма Карпат уздовж річок Прут день була відмічена поява перших птахів у 8,5% пунктів
і Сірет, які течуть у Дунай. Вони та їх численні притоки спостережень. Згодом число реєстрацій стало поступово
створюють сприятливі умови для птахів. Навіть ранньої зменшуватися, і в першій декаді квітня приліт зійшов навесни, коли їжі не так уже й багато, тут можна прогоду- нівець. Найпізніші дати прильоту (5–8.04) зафіксовані на
ватися. А далі лелеки виходять на верхній Дністер і його північному сході та в центральній частині України.
притоки. Цей шлях для чорногузів зручний і важливий 6
http://www.springalive.net/be-by/spring_blog/stork/
ще й тому, що веде прямо до місць масового гніздування 7 https://birdwatch.by/vyasna2019
на заході України, в Польщі та Білорусі. Від цього мігра- 8 https://www.facebook.com/przemek.chylarecki/posts/2306151202748455
Кількість реєстрацій прильоту
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У 2018 р. були дві великі хвилі міграції
100
лелек із добре вираженими піками 17.03
і 1.04. Ці хвилі розділив тривалий період
80
сильного похолодання. У 2019 р. спостерігалася лише одна велика хвиля мігра60
ції. Попередня – в кінці першої декади
березня – була дуже слабко виражена, і
40
вона практично не відділена від основної
(рис. 4).
20
Загалом приліт білого лелеки в Україні
у 2019 р. відмічався протягом 39 днів – з
0
1.03 до 8.04. Цей показник відповідає
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8
середньому багаторічному значенню за
III
IV
попередні 27 років – 40,6 ± 1,7 дня (медіана – 39,0). І хоч у 2018 р. тривалість
періоду прильоту була практично такою Рис. 5. Кумулятивна крива зайняття лелеками території України у 2019 р.
ж – 38 днів, але варіація фенодат у 2019 р. Fig. 5. Accumulation curve of the occupation of the territory of Ukraine by
виявилася значно меншою. Стандартне storks in spring of 2019.
відхилення в цілому по Україні у 2018 р.
було 8,3 дня, у 2019 р. – 6,6 дня. Відмінність дисперсій нах, і на основних пролітних шляхах. Потім починається
двох вибірок статистично достовірна (F = 1,61, p < 0,001). валовий проліт, і птахів стає все більше й більше. ВідДля України в цілому середня дата прильоту білого бувається поступове «ущільнення». Тому в будь-якому з
лелеки у 2019 р. – 20.03 (20,4 ± 0,4 дня, медіана – 20.03; регіонів карта прильоту виглядає різнокольоровою – за
n = 342). Вона найбільш рання за весь період моніторин- рахунок різних термінів появи перших птахів. Іноді навіть
гових досліджень із 1992 р. (див. Грищенко, Яблоновская- у сусідніх селах дати прильоту можуть відрізнятися на
Грищенко, 2018, 2019). 8,8% випадків
Таблиця 1
прильоту зареєстровані протягом першої
декади березня, по 42,4% – другої і третьої
Строки прильоту білого лелеки в Україні у 2019 р. по областях
(плюс 31.03 – 1,8%), 4,7% – першої декади
Timing of the White Stork arrival in Ukraine in 2019 by regions
квітня. Приліт у другій декаді березня
відмічався найчастіше у правобережній
Область
n
M
Me
SE
SD
Lim
частині України та Придніпров’ї, у треВінницька
9
21.03
21.03
1,6
4,8
15.03
– 27.03
тій – на Лівобережжі (рис. 1).
Волинська
19
18.03
18.03
1,0
4,3
8.03
–
25.03
Процес зайняття птахами певної теДніпропетровська
21
25.03
24.03
1,2
5,3
18.03
–
7.04
риторії описує кумулятивна крива. Вона
Донецька
5
23.03
25.03
3,7
8,4
10.03
–
1.04
показує, як змінюється по днях частка
19 19.03 19.03 1,1
4,9
5.03 – 25.03
пунктів спостережень, де приліт уже Житомирська
7
18.03 19.03 2,1
5,7
9.03 – 27.03
відмічено. Зазвичай, кумулятивна крива Закарпатська
2
20.03
–
–
–
20.03 – 21.03
прильоту білого лелеки в Україні має Запорізька
більш-менш правильну S-подібну форму Івано-Франківська 27 17.03 17.03 1,0
5,3
9.03 – 26.03
(Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2016), Київська
30 22.03 22.03 1,1
6,1
7.03 – 4.04
але в окремі роки може дещо відрізнятися Кіровоградська
6
24.03 22.03 3,8
9,2
14.03 – 8.04
від неї, як це було у 2018 р. (Грищенко, АР Крим
4
27.03 28.03 2,5
4,9
21.03 – 2.04
2018). У 2019 р. ця крива також майже не Луганська
2
24.03
–
–
–
20.03 – 29.03
має відхилень від правильної форми (рис. Львівська
19 16.03 19.03 1,6
7,1
1.03 – 24.03
5). На ній добре помітні періоди прискоМиколаївська
4
22.03 23.03 2,2
4,4
17.03 – 27.03
реного, прямолінійного та сповільненого
Одеська
13 16.03 15.03 1,4
5,1
8.03 – 27.03
росту. Прямолінійний етап тривав проПолтавська
15 23.03 24.03 1,4
5,5
13.03 – 2.04
тягом 12 днів – з 14 по 25.03. За цей час
Рівненська
21
19.03
19.03
1,0
4,8
9.03
– 26.03
приліт був зареєстрований у 2/3 пунктів
Сумська
21
25.03
25.03
1,2
5,4
8.03
– 1.04
спостережень – 67,0%. На початковий
Тернопільська
14
17.03
17.03
1,8
6,8
6.03
–
29.03
етап припадає 12,9% випадків прильоту,
Харківська
15
26.03
26.03
1,9
7,3
8.03
–
6.04
на завершальний – 20,2%. Як на самому
7
21.03 20.03 1,4
3,7
18.03 – 28.03
початку, так і під кінець приліт відмічали Херсонська
19 17.03 18.03 1,3
5,5
1.03 – 26.03
лише в окремих пунктах. Це добре видно Хмельницька
Черкаська
15 18.03 20.03 1,4
5,3
7.03 – 29.03
й на частотній гістограмі (рис. 4).
Карти прильоту (рис. 1–3) теж чітко по- Чернівецька
9
21.03 22.03 2,1
6,3
9.03 – 1.04
казують, що лелеки спочатку з’являються Чернігівська
19 23.03 24.03 1,9
8,2
8.03 – 7.04
в окремих пунктах – і у віддалених регіо- Всього:
342
5,8 ± 0,3 1.03 – 8.04
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Таблиця 2
Динаміка розміру весняних пролітних зграй по декадах
Dynamics of size of spring migratory flocks by ten-days
Місяць і декада
III-1
III-2
III-3
IV-1
IV-2 – V-1
Всього:

n
8
49
100
8
7
172

M ± se
9,8 ± 3,6
9,7 ± 1,7
25,6 ± 3,5
11,6 ± 3,7
3,7 ± 1,3
18,8 ± 2,2

Lim
1 – 30
1 – 50
1 – 200
1 – 30
1–9
1 – 200

тиждень або й більше. Згодом кількість реєстрацій прильоту потроху зменшується і зрештою сходить нанівець.
Середні дати прильоту в областях України коливаються від 16 до 27.03 (табл. 1). Найбільш раннім він був
у Львівській та Одеській областях (16.03), а також ІваноФранківській, Тернопільській і Хмельницькій (17.03),
найбільш пізнім – у Криму (27.03) й Харківській області
(26.03). Хоч загальна варіація дат прильоту у 2019 р. була
більшою, ніж у 2018 р., в межах областей вона залишалася
на такому ж рівні. Стандартне відхилення коливалося від
3,7 до 9,2 дня. У середньому воно становило 5,8 ± 0,3 дня.
У 2018 р. цей показник був приблизно таким же – 6,2 ± 0,5
(Грищенко, 2018).
Проліт білого лелеки на території України продовжу
вався до першої декади травня. Тобто загалом міграція
тривала трохи більше двох місяців. Найбільша кількість
пролітних зграй реєструвалася у другій половині березня.
Вже з 31.03 кількість їх різко зменшується, а у другій та
третій декадах квітня мігруючі птахи відмічалися лише
зрідка і в невеликій кількості. Останніх пролітних лелек
бачили 28.04 – у Хмельницькій області (дані В.О. Новака),
29.04 – на Кіровоградщині (дані А.О. Шевцова), 10.05 – на
Волині (дані О. Бабійчук).
Мігруючі птахи летіли як поодинці та невеликими
групами, так і зграями до 200 особин. У середньому на
прольоті відмічали 18,8 ± 2,2 птаха (табл. 2). Середній
розмір пролітної зграї такий же, як і у 2018 р. (Грищенко, 2018), тоді цей показник становив 18,2 ± 3,0 птаха
(n = 137). Не відрізнявся він і від багаторічних даних за
період 1992–2018 рр. – 20,1 ± 2,6 (lim: 1–800; n = 372). У
16,9% випадків лелеки летіли поодинці, 24,4% – групи з
2–5 особин, 18,0% – зграї по 6–10 птахів, 15,1% – 11–20,
9,3% – 21–30, 8,7% – 31–50, 4,7% – 51–100, і лише 2,9%
зграй налічували більше 100 птахів. Найбільші за розміром зграї відмічалися під час активного прольоту у третій
декаді березня (табл. 2).
Інтенсивність прольоту в деякі дні була досить високою, особливо на основних міграційних шляхах. Так,
за даними О.М. Архипова, 25.03 над с. Кучурган Роз
дільнянського району Одеської області протягом 3 годин
на північ пролетіло 7 зграй загальною чисельність 500–600
птахів. Пролітних лелек зустрічали не тільки над сушею,
а й над морем. За повідомленням А.І. Корзюкова, 15.03
трьох птахів бачили на о-ві Зміїному (рис. 1).
Осіння міграція
По відльоту лелек зібрано набагато менше даних, ніж
по прильоту. Їх недостатньо для детального аналізу, але
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Таблиця 3
Динаміка розміру осінніх пролітних зграй по декадах
Dynamics of size of autumn migratory flocks by ten-days
Місяць і декада
VII-3
VIII-1
VIII-2
VIII-3
IX-1
IX-2-3
Всього:

n
6
22
33
27
5
4
97

M ± se
35,2 ± 20,5
53,7 ± 18,5
64,2 ± 16,7
34,2 ± 7,9
16,6 ± 13,4
4,3 ± 2,3
46,8 ± 7,6

Lim
2 – 130
2 – 360
1 – 500
1 – 170
1 – 70
1 – 11
1 – 500

цілком вистачає для загальної характеристики осінньої
міграції.
Після вильоту пташенят виводки деякий час тримаються біля гнізд, потім вони об’єднуються у зграї й кочують у
багатих їжею місцях. Поступово такі зграї збільшуються,
а кочівлі переходять в осінню міграцію. Чітко відділити
такі кочівлі й переліт удається далеко не завжди, але поява лелечих зграй, що летять на чималій висоті в певному
напрямку, а не переміщуються локально в пошуках їжі,
свідчить про початок відльоту.
У 2019 р. осіння міграція білих лелек почалася досить рано – перші пролітні зграї зареєстровані вже в
кінці липня: 27.07 – в Івано-Франківській та Житомирській областях, 29.07 – у Львівській. Трохи пізніше
вони з’явилися на Кіровоградщині – 31.07, в Одеській,
Сумській і Чернігівській областях – 2.08. А масовий переліт почався 3.08. У цей день лелечі зграї бачили вже у
6 областях від Волині до Харківщини. У 10,2% випадків
осіння міграція білого лелеки почалася протягом третьої
декади липня (включаючи 31.07), 42,9% – першої декади
серпня, 36,7% – другої декади серпня, 8,2% – третьої
декади серпня, 2,0% – першої декади вересня. Найбільш
пізня дата появи пролітних зграй – 3.09 у Криму. Середня
дата початку міграції – 10.08 (10,0 ± 1,2; медіана – 10.08;
n = 49). Почали лелеки відлітати раніше, ніж зазвичай.
Середня багаторічна дата початку осінньої міграції за
період 1992–2018 рр. – 17.08 (16,6 ± 0,6; медіана – 17.08;
n = 300). Різниця цих показників статистично достовірна
(p < 0,001).
Активна міграція лелек продовжувалася протягом
усього серпня, але вже з початку другої декади в деяких
місцях вони перестають зустрічатися зовсім. Найбільш
рання дата останнього спостереження – 12.08 в одному
з сіл на Полтавщині. Масово лелеки почали зникати з
третьої декади серпня, а до кінця першої декади вересня
міграція їх уже практично припинилася. Лише подекуди
ще зустрічалися окремі зграї. У 17,1% пунктів спостереження останніх білих лелек відмітили протягом другої
декади серпня, 48,8% – третьої декади серпня (включаючи
31.08), 19,5% – першої декади вересня, по 7,3% – у другій
та третій декадах вересня. Найбільш пізня зустріч – 30.09
на Одещині. У жовтні та листопаді були неодноразові повідомлення про спостереження в різних областях поодиноких птахів, але це вже були лелеки, які з тих чи інших
причин не змогли вчасно відлетіти – хворі, знесилені,
поранені і т.п. Здебільшого їх підбирали люди. Дати таких зустрічей не враховувалися. Середня дата закінчення
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Весняна та осіння міграції білого лелеки в Україні у 2019 р.

осінньої міграції білого лелеки в Україні у 2019 р. – 30.08
(30,1 ± 1,7; медіана – 28.08; n = 41). Вона практично не
відрізняється від багаторічної (p > 0,1) – 2.09 (1,8 ± 0,4;
медіана – 30.08; n = 890).
Розмір лелечих зграй під час осінньої міграції був
істотно більшим, ніж весною. У них налічувалося до
500 птахів, у середньому – 46,8 ± 7,6 (табл. 3). Різниця з
весняним показником статистично достовірна (p < 0,001).
Лише 8,2% лелек летіли поодинці, 19,6% – у групах по
2–5 особин, 15,5% – у зграях по 6–10 птахів, 7,2% – 11–20,
8,2% – 21–30, 15,5% – 31–50, 13,4% – 51–100, у 12,4%
зграй було понад 100 птахів. Помітно, що в порівнянні з
весняною міграцією значно менше лелек летить поодинці
і зростає частка великих зграй.
Під час осінньої міграції середній розмір лелечих зграй
поступово зростав, досягши максимуму у другій декаді
серпня, потім так само поступово зменшувався (табл. 3).
Великі зграї зустрічалися до початку вересня. Остання з
них відмічена на Одещині 1.09 (70 птахів). Пізніше спостерігалися в основному поодинокі лелеки і групи з 2–3
особин. Невеликі зграї зареєстровані лише двічі: 3.09 – 7
лелек у Криму і 12.09 – 11 птахів над Одесою.
***
Є один методичний аспект, який можна проілюструвати на прикладі зібраних по білому лелеці даних. У наукових публікаціях нерідко можна побачити розбіжності між
середніми датами прильоту чи відльоту птахів, розрахованих для одних і тих же територій чи пунктів спостережень
за різними даними. Це може залежати, зокрема, від того,
наскільки повноцінною є вибірка фенодат, використана
для аналізу. В ідеалі вона має нормальний розподіл або
близький до нього. В силу тих чи інших причин в окремі
роки можуть бути істотні відхилення, але значні масиви
багаторічних даних по строках міграції розподілені, як
правило, нормально (те ж саме стосується і тривалих
спостережень в окремих пунктах – див., наприклад, Грищенко, 2016). Крива нормального розподілу має висхідну
й низхідну частини та «гору» з найбільшою частотою
спостережень. Але коли ми відбираємо найбільш ранні
(або найбільш пізні – для відльоту) дати, відкидаючи ті,
що здаються нам уже занадто пізніми чи занадто ранніми,
є ризик отримати «обрізану» вибірку, яка має лише висхідну частину та «гору», і в якої зовсім відсутня права
частина (або навпаки). Зрозуміло, що середнє значення та
медіана для такої вибірки будуть зміщені по відношенню
до масиву даних, який має обидва «хвости» розподілу.
Звідси висновок: бажано, щоб вибірка була збалансованою, мала адекватний діапазон дат і їх варіацію. Тільки
в цьому разі розрахунок середньої дати буде методично
коректним. На картах добре видно, що завжди є більше
чи менше розсіяння фенодат (рис. 1–3). Відбір частини їх
може привести до спотворення картини. З іншого боку – не
варто надто захоплюватися датами, що дуже віддалені від
основного масиву даних. Вони можуть істотно зміщувати
середні значення (особливо при малих вибірках), при
цьому мало характеризуючи закономірність, що вивчається. Тобто важливо оцінювати масив даних у цілому,
а не тільки окремі дати. За таким масивом добре видно,
що є закономірністю, що мало характерним, а що взагалі
винятком.
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Подяки
Висловлюю щиру вдячність усім, хто поділився своїми
спостереженнями за міграціями білого лелеки, а особливо орнітологам та любителям птахів, які допомагали в
організації збору даних та повідомили найбільше інформації – Н. Пріяткіній, О. Архипову, О. Бабійчук, М. Гаври
люку, С. Галущенку, В. Глебі, В. Ільчуку, В. Казаннику,
Т. Кривульському, О. Марцуну, В. Мельник, В. Новаку,
І. Полюшкевичу, М. Франчуку, А. Шевцову.
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Taxonomist Josef Prokop Pražák and his research
of birds in Western Ukraine
To 115th anniversary of death
Jiří J. Hudeček
Hraniční 151 & 230, 742 83 Klimkovice, Czech Republic
 waldrapp@seznam.cz
Abstract. The Czech ornithologist and taxonomist Josef Prokop Pražák (1870–1904) had a share in the research of birds in Western Ukraine, now
Ukrainian Republic. His great work on the birds of Eastern Galicia was however questioned. Pražák labeled an ornithologist and finished his scientific
activity. But the reasons could have been different in distinct personal relationships and scientific competition and rivalry. Sources, which could be
evidence of fraud or other explanations, as well as Pražák’s collection, library and papers are missing, no one has consistently sought after them. The
text is a memory of Pražák’s personality.
Key words: history, study of birds, Galicia.
Таксономіст Йозеф Прокоп Пражак і його дослідження птахів Західної України. До 115-річчя з дня смерті. - Й.Й. Худечек. - Беркут.
28 (1-2). 2019. - Чеський орнітолог і таксономіст Й.П. Пражак (1870–1904) зробив свій внесок у вивчення птахів Східної Галичини, проте
оцінка його доробку багатьма науковцями була негативною. Пражака звинувачували у фальсифікації даних і шахрайстві. Але причиною цього
могли бути й особисті стосунки між ученими, конкуренція та суперництво. Джерел, які могли б підтвердити чи спростувати твердження про
шахрайство, нема. Не збереглися й колекція, бібліотека та рукописи Пражака.
Ключові слова: історія, вивчення птахів, Галичина.

Josef Prokop Pražák
Doctor of Science, Josef Prokop Pražák, was born on June
22, 1870, in Hořiněves, estate number 16, in Bohemia, now
Czech Republic. His father was a landlord and councilor. As
a journalist and grain trader, Pražák died July 14, 1904, on
a estate there, on tuberculosis at the age of 34. Buried July
17, at the local cementery (the Memorial grave number 285,
grave tenant Jiří J. Hudeček, Kleinschmidt, 1905; Hudeček,
2014a, 2014b). Date of death July 15, is incorrect, also given
the Christian name Prokuslav (Gebhardt, 1964; Hudec, 1999;
Mlíkovský, 2011, 2012).
Present evaluations of Pražák’s life are only served unilaterally by his opponents, without looking from the other
side only distorted. He is unlikely to have graduated from
expensive and expensive studies, which he took most of his
short life (only 34 years), even abroad (the last in Scotland,
University of Edinburgh) to act as a conscious cheater. Some
attacks against Pražák carry features of insults to honor (e.g.
accusations of kleptomania, mental inferiority and paralytics). The reason for the removal of Pražák was his moral free
features (Anonymus, 1904). Maybe, scientist’s conflicting
insistent nature was the cause of his opinion contradictions
with V. von Tschusi, possibly also with O. Kleinschmidt since
1893, even before «the Galician case» (von Tschusi, 1895,
1897; Pražák, 1896; Kleinschmidt, 1905, 1909; Kelm, 1960),
as the personal disagreements with L. von Lorenz.
Pražák worked as volunteer in the Vienna museum. We
know about this time of his life almost nothing. For these
briefly explained reasons the evaluation of Pražák’s life and
scientific work can not be definitively closed. Pražák as taxonomist described several subspecies of birds and mammals,
some descriptions are valid (Bowling, Ruvinsky, 2000; Parkin,
Knox, 2010; Mlíkovský, 2011; Hudeček, 2016). The endemic
Scottish Crested Tit (Lophophanes cristatus scoticus) was
described in the following remarks in Galician work (Pražák,
1897a: 347; McGowan et al., 2003). Pražák (1897b) wrote the
© J.J. Hudeček, 2019

history of ornithology in Bohemia. Participated in the great
work of Central European birds at the end of 19th century
(Pražák, 1900).
Pražák’s Eastern Galician Birds
L. von Lorenz (1898, 1899, 1901) and other (Kafka, 1899;
von Tschusi 1899a, 1899b; Jourdain, 1934) were looking for
evidence of Pražák’s alleged fraud. Pražák’s (1897a, 1898)
collection in historical Eastern Galicia, now Ukraine and Poland, especially in the vicinity of Lviv (49° 50´ 27´´ N, 24° 01´
43´´ E) and Sambir (49° 31´ 5´´ N, 23° 11´ 51´´ E) between
1890 and 1896, according to von Lorenz, had to reach 8 551
bird skins, 303 nests and 17 252 eggs (see Reiser, 1899); and
possibly even exceeded the state of the collections in the Imperial Royal Natural History Court Museum in Vienna (von
Lorenz, 1892). Pražák’s research was truly «colossal» based
on modern methods of collecting birds for taxonomic purposes
(in balgs) and processing in the form of hides, it was not a
classic, cabinet museum work. L. von Lorenz, on the basis
of borroved Pražák’s privat correspondence, actually proved
that Pražák was not in certain terms in Galicia. On numerous
queries on forest and estate management, actually proved that
Pražák at certain times in Galicia was not. He questioned the
existence of Pražák’s collectors J. Klemera and W. Zadorozni,
and his military assistants; Pražák joined the crew in Lviv.
Pražák was accused of scientific deception, his date marked
as impossible and worthy to be deleted. The fate of his supposedly large Pražák’s private collection of Palearctic birds
remained unknown (Kelm, 1960).
By the end of his life Pražák acted as an agricultural
journalist and on the political side. His former friend,
K. Kněžourek, in his two-volume work «Great Nature of
Birds», some Pražák’s data, including data from Galicia,
questioned or totally ceased consistently (Kněžourek, 1910).
It is a pity that in time and space (at the turn of the 19th and
20th centuries) Pražák’s historical data on the breeding of
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rare bird species was not investigated (currently Gorban et
al., 2015). This was probably because of the lack of knowledge of the observers. The extent of Pražák’s determination
knowledge and literature was high and the determination of
birds to species was correct. Handwritten notewritter has
remained absent; it is unlikely he could not exist. The review
of Pražák’s Galician works damaged his scientific reputation
and led to the definitive termination of his work. It is therefore
difficult to discuss its outcomes and its stands. However, most
of the Pražák species of birds reported were later verified in
the territory of historical Galicia, now Western Ukraine and
Poland (Grishchenko, 2004; Stawarczyk et al., 2017). Pražák’s
breeding data were not unfortunately verified shortly after
his research. Pražák could capture changes in the breeding
area and migration of some species, and it is highly probable
that he is not fictious. This can be documented on several
examples: the Levant Sparrowhawk (Accipiter brevipes),
Long-legged Buzzard (Buteo rufinus), Steppe Eagle (Aquila
nipalensis), White-tailed Lapwing (Vanellus leucurus), Terek
Sandpiper (Xenus cinereus), Calandra Lark (Melanocorypha
calandra), Short-tailed Lark (Calandrella brachydactyla)
and Yellow-breasted Buntig (Emberiza aureola). Dunajewski
(1934) had the Pražák’s data on rare Trush’s reservations but
did not rule out his migration. The Kněžourek (1910) has
completely ignored it.
Conclusion
Josef Prokop Pražák was accused of fraud on the basis
of his work on birds in Eastern Galicia less than a year after
his doctorate in Scotland. The circumstates of his case have
never been thoroughly investigated. There was no evidence
of his allegged mental illness, nor his collection of birds and
papers sought. This text does not defend the Pražák, it is
intended for the reader and his own jundgment Josef Prokop
Pražák to the history of bird research in Western Ukraine and
deserves memories.
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Зимние учеты водно-болотных птиц на Бортническом
канале (окрестности Киева) в январе 2019 г.
В.А. Костюшин
Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины; ул. Б. Хмельницкого, 15, г. Киев, 01030, Украина
Schmalhausen Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Ukraine; Bohdan Khmelnytsky str., 15, Kyiv, 01030, Ukraine
 v.kostiushyn@gmail.com
Winter counts of waterbirds at the Bortnichi Channel (environs of Kyiv) in January 2019. - V.A. Kostiushyn. - Berkut. 28 (1-2). 2019. - The
publication presents results of three waterbird counts conducted along the unfreezing channel of the Bortnichi wastewater treatment station (50.35° N;
30.66° E) in January 2019. Its length is 9 km. In total 3052 birds of 16 species were counted. [Russian].
Key words: fauna, wintering, number.
В публикации приведены результаты трех учетов водно-болотных птиц, проведенных в январе 2019 г. на канале Бортнической станции
аэрации в окрестностях Киева (50,35° N; 30,66° E). Всего было учтено 3052 особей 16 видов.
Ключевые слова: фауна, зимовка, численность.

Бортническая станция аэрация очищает бытовые стоки
г. Киева и сбрасывает воду после очистки в Днепр через
Бортнический канал (рис.). Поскольку сбрасываемая
вода теплая, канал длиной около 9 км не замерзает даже
в сильные морозы, что обуславливает концентрацию здесь
птиц водно-болотного комплекса в зимний период. Как
правило, чем ниже температуры и меньше открытой воды
на Днепре, тем больше птиц на канале.
В 2019 г. были проведены трехкратные учеты по всей
длине канала – 3, 20 и 27.01.
Всего было учтено 3052 ос. 16 видов птиц водноболотного комплекса (табл.). Наиболее многочисленным
видом была кряква (Anas platyrhynchos) – 2754 ос., около
90% всех птиц. На втором месте по численности были
лебеди-шипуны (Cygnus olor) – 136 ос., затем цапли: большая белая (Egretta alba) – 38 ос. и серая (Ardea cinerea) –
35. Неожиданной была встреча огаря (Tadorna ferruginea)

и мандаринки (Aix galericulata). Бёрдвочеры в январе 2019
г. неоднократно наблюдали на канале также каролинку
(A. sponsa).* Среди крякв одна особь была аномальной
окраски – флавист, почти желтого цвета.
Ход зимних температур в период проведения учетов
был следующим: 3.01 и в ближайшие дни до и после этой
даты даже ночные температуры были плюсовыми; между
3 и 20.01 температура колебалась, опускаясь до –13 °С,
а в период 20–27.01 она оставалась только минусовой,
опускаясь до –9 °С. Это обусловило возникновение ледового покрова и увеличение его площади на Днепре, способствуя концентрации птиц на оставшихся открытыми
участках воды, что хорошо видно по данным таблицы.

Результаты учетов водно-болотных птиц
на Бортиническом канале в январе 2019 г.
Results of the waterbirds counts at Bortnichi channel
in January 2019
Вид
Podiceps ruficollis
Phalacrocorax carbo
Egretta alba
Ardea cinerea
Cygnus olor
Tadorna ferruginea
Anas platyrhynchos
Aythya fuligula
Aix galericulata
Bucephala clangula
Mergus merganser
Haliaeetus allbicilla
Tringa ochropus
Larus ridibundus
L. cachinnans
Motacilla cinerea
Всего:
© В.А. Костюшин, 2019

3.01
3
–
6
11
–
–
–
–
–
1
–
–
1
–
–
1
23

20.01
–
2
17
10
66
–
1010
–
–
12
8
2
–
–
26
–
1153

27.01
2
6
15
14
70
1
1744
3
1
15
–
–
1
4
–
–
1876

Канал Бортнической станции аэрации (Киев).
The channel of the Bortnichi wastewater treatment station
(Kyiv).
* https://uabirds.org/v2taxgal.php?s=1498&l=ru&p=0
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НОВИЙ ВИПАДОК ГНІЗДУВАННЯ
ЛУЧНОГО ЛУНЯ (CIRCUS PYGARGUS) У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
В.Є. Олексенко1, М.М. Борисенко2, М.Н. Гаврилюк3
вул. Т. Шевченка, 6, с. Вільхи, Золотоніський район, Черкаська область, 19736, Україна
Tarasa Shevchenka str., 6, Vilkhy, Zolotonosha district, Cherkasy region, 19736, Ukraine
2
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини»; пр. Академіка Глушкова, 2,
м. Київ, 03022, Україна
National Taras Shevchenko University of Kyiv, Institute of Biology and Medicine; Akademik Hlushkov av., 2, Kyiv, 03022, Ukraine
3
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The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Shevchenko blvrd., 81, Cherkasy, 18031, Ukraine
 М.Н. Гаврилюк (M.N. Gavrilyuk), e-mail: gavrilyuk.m@gmail.com
1

A new breeding record of the Montagu’s Harrier (Circus pygargus) in Cherkasy region (Central Ukraine). – V.E. Olexenko, M.M. Borysenko,
M.N. Gavrilyuk. - Berkut. 28 (1-2). 2019. - A case of breeding was observed near the town of Zolotonosha (49.6399° N; 32.0550° E) in 2019. The
breeding territory of harriers was situated in the valley of Zolotonoshka river. The brood had two fledglings. It is the second confirmed case of breeding
in Cherkasy region during more than 100 years. The previous case was detected in Chyhyryn district in 2017. [Ukrainian].
Key words: fauna, distribution, rare species, breeding, fledgling.
Гніздову пару протягом червня – серпня 2019 р. регулярно спостерігали в долині р. Золотоношка біля м. Золотоноша (49,6399° N; 32,0550° E).
Виводок складався з двох пташенят. Це другий відомий випадок гніздування лучного луня в Черкаській області протягом більше 100 років.
Попередній відмічений у 2017 р.
Ключові слова: фауна, поширення, рідкісний вид, гніздування, пташеня.

В Україні лучний лунь (Circus pygargus) – рідкісний
вид, занесений до Червоної книги України. Гніздиться
головним чином на Поліссі (Полуда, 2009). На території
Черкаської області є рідкісним гніздовим видом. За період
понад 100 років відома лише одна достовірна знахідка
гнізда в Чигиринському районі у 2017 р. та декілька зустрічей у гніздовий період (Гаврилюк та ін., 2017).
У 2019 р. нами зафіксовано новий випадок гніздування
лучного луня – в Золотоніському районі.
Вперше самець у районі місця гніздування був відмічений 17.06 поблизу с. Снігурівка – він летів на значній
висоті в напрямку с. Дібрівка. 23.06 самця спостерігали на
південній околиці м. Золотоноша в долині р. Золотоношка.
25.06 на цьому місці спостерігали пару, причому самка
збирала суху траву й носила в місце ймовірного розташування гнізда. У наступні дні спостерігали передачу корму
від самця до самки. За польотами самки вдалося локалізувати місце розташування гнізда з точністю до декількох
десятків квадратних метрів (49,6399° N; 32,0550° E). Проте спроби знайти гніздо наприкінці червня – на початку
липня були невдалими через високий травостій. Під час
пошуку гнізда дорослі птахи проявляли хвилювання. З
метою зменшення турбування лунів пошуки були припинені, а в подальшому проводились регулярні спостереження дистанційно. Гніздовим біотопом лучних лунів
була заплава меліорованої річки Золотоношки з мозаїчною рослинністю. На початку липня мінімальна висота
трав’яного покриву на ділянках лучної рослинності (осока, злаки) становила 40–50 см, на ділянках з рудеральною
рослинністю (зарості кропиви, борщівнику тощо, місцями
сплетені виткими рослинами) досягала 2 м.
Протягом першої і другої декад липня на гніздовій
території неодноразово спостерігали передачу корму від

© В.Є. Олексенко, М.М. Борисенко, М.Н. Гаврилюк, 2019

самця самці, а також кормові польоти дорослих птахів.
Для пошуку їжі дорослі птахи використовували заплаву
р. Золотоношка. Найбільш віддаленими точками спостереження самця були околиці с. Снігурівка (відстань від
гнізда близько 4,5 км) та околиці с. Вільхи (3 км).
Перший виліт пташенят відмічено 29.07 – молодий
лунь літав на відстані декількох десятків метрів від місця
розташування гнізда. 31.07 на гніздовій ділянці спостерігали одночасно двох пташенят. Востаннє на цій території їх відмітили 7.08. У подальшому птахів періодично
бачили в долині р. Золотоношка за кілька кілометрів від
місця гніздування. У повному складі сімейство лучних
лунів (пара дорослих та двоє молодих) спостерігали
22.08.2019 р. під час їхнього полювання біля с. Дібрівка.
Пізніше птахів у даному районі не відмічали.
Слід зазначити, що гніздування лучного луня в долині р. Золотоношка припускалось нами й раніше. Так,
26.08.2018 р. біля с. Дібрівка, за 2 км від місця гніздування
у 2019 р., спостерігали молодого птаха та дорослого самця. Цілком можливо, що вони гніздилися неподалік.
На підставі знахідок останніх років, луня лучного
треба вважати спорадично гніздовим на території Черкаської області.
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ВТОРАЯ ВСТРЕЧА ШПОРЦЕВОГО ЧИБИСА
(HOPLOPTERUS SPINOSUS) В УКРАИНЕ
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The second record of Spur-winged Plover (Hoplopterus spinosus) in Ukraine. - O.V. Burkovsky, T.A. Zhezheria, E.M. Chernolev,
O.M. Chernolev, P.S. Panchenko. - Berkut. 28 (1-2). 2019. - There was only one record of the species in Ukraine: A.D. Nordmann observed the flock
of 8–10 birds (a male was shot) in environs of Odesa in May of 1837. We found single bird on the Baraboy river near the village of Grybivka (Odesa
region, 46.2048° N; 30.5603° E) on 7.04.2019. [Russian].
Key words: fauna, distribution, vagrant, rare species, South Ukraine.
В Украине была известна единственная регистрация шпорцевого чибиса: в мае 1837 г. в окрестностях г. Одессы А.Д. Нордман наблюдал
стаю из 8–10 особей (1 самец добыт). 7.04.2019 г. в низовье р. Барабой у с. Грибовка (Овидиопольский район Одесской области; 46,2048° N,
30,5603° E) сфотографирована одиночная птица.
Ключевые слова: фауна, распространение, залет, редкий вид, Южная Украина.

Шпорцевый чибис (Hoplopterus spinosus) имеет две
почти изолированные части гнездового ареала. Одна из
них расположена в Восточном Средиземноморье и на
Ближнем Востоке, а вторая, более обширная, – в северном
субэкваториальном поясе Африки. В Западной Палеарктике вид гнездится в Греции, Турции, Ираке, Израиле, Иордании, Саудовской Аравии и Египте. Птицы, населяющие
северную часть палеарктического ареала, перелетные; в
южной его части они встречаются в течение всего года
(Cramp, 1983; Wetlands International, 2002; Message, Taylor,
2005; Porter, Aspinall, 2010). На протяжении 1970–1990-х
гг. численность птиц в европейской части ареала уменьшалась вследствие освоения и преобразования гнездовых
биотопов вида (Cramp, 1983; Tucker, Heath, 1994; BirdLife
International, 2004). К 2013 г. такой тренд не отмечен, по-

пуляция вида стабилизировалась на отметке 1100–1600
пар, большая часть ее гнездится в Турции (BirdLife
International, 2017).
Залетных птиц отмечали в различных странах Европы
и Ближнего Востока: Бельгии, Германии, Чехии, Венгрии, Испании, Италии, бывшей Югославии, Румынии,
Болгарии, Мальте, Грузии, Армении, Ливане, Кувейте
(Cramp, 1983). В целом число залетов невелико, что явно
связано с низкой численностью вида в палеарктической
части ареала, откуда, видимо, и появляются шпорцевые
чибисы. Также следует отметить достаточно низкую дисперсию разлетов птиц: их обычно отмечают в странах,
находящихся вблизи гнездового ареала вида.
В Украине за всю историю орнитологических исследований была известна всего одна регистрация шпорцевого

Фото 1. Шпорцевый чибис. 7.04.2019 г., р. Барабой,
окрестности с. Грибовка (Овидиопольский район Одесской области).
Фото А.В. Бурковского.
Photo 1. Spur-winged Plover in Odesa region.

Фото 2. Шпорцевый чибис в полете. 7.04.2019 г., р. Барабой, окрестности с. Грибовка (Овидиопольский район
Одесской области).
Фото Е.М. Чернолева.
Photo 2. Spur-winged Plover in flight.
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чибиса (Кістяківський, 1957; Фесенко, Бокотей 2007 и др.).
В середине мая 1837 г. в окрестностях г. Одессы А.Д. Нордман (Nordmann, 1840) отметил группу из 8–10 особей,
которая держалась в большой стае кречеток (Vanellus
gregarius). Одну из птиц (самца) ему удалось добыть.
Этот экземпляр А.Д. Нордман (1837) собирался передать
в Академию Наук в Санкт-Петербург. Однако ни в Зоологическом музее ЗИН РАН, ни в Научно-исследовательском
зоологическом музее МГУ им. М.В. Ломоносова его нет
(В.М. Лоскот, личн сообщ; П.С. Томкович, личн. сообщ.).
Нами одиночный шпорцевый чибис отмечен вечером
7.04.2019 г. (фото 1, 2) в пойме р. Барабой у с. Грибовка
(Овидиопольский район Одесской области). Координаты
места встречи: 46,2048° N; 30,5603° E. Птица держалась
на солончаковом лугу, заросшем травянистой растительностью, и собирала насекомых на побережье небольшой
лужи. После того, как птицу трижды вспугнули, она полетела в восточном направлении в сторону моря. На следующий день шпорцевый чибис в этом месте обнаружен
не был (К.И. Пилипюк, личн. сообщ.).
Таким образом, в Украине известно всего две встречи
шпорцевого чибиса, которые приходятся на весеннюю пору.
Благодарности
За предоставленную информацию авторы выражают
признательность В.М. Лоскоту, П.С. Томковичу и К.И. Пи
липюку.
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О встрече меланиста ослиного
пингвина (Pygoscelis papua)
на Аргентинских островах
в Антарктике
About an observation of melanist of Gentoo Penguin (Pygoscelis
papua) on Argentine Islands in Antarctic. - A.M. Peklo, D.V. Pili
penko. - Berkut. 28 (1-2). 2019. - A bird was observed among normal
coloured individuals of this species on the island of Galindez on
28–29.10.2010. [Russian].

Во время 5-й зимовки (2010 – 2011 гг.) на Украинской
антарктической станции «Академик Вернадский» нами
была отмечена одиночная аномально окрашенная особь
(меланист) ослиного пингвина (Pygoscelis papua). Птица
наблюдалась в течение двух дней – 28 и 29.10.2010 г. на
Аргентинских о-вах (65° 13´ – 65° 16´ S, 64° 12´ – 64°
21´ W) на северо-восточной оконечности о-ва Галиндез в
месте под названием Пингвин Пойнт (Penguin Point) среди
обычно окрашенных пингвинов этого вида (фото).
А.М. Пекло, Д.В. Пилипенко
А.М. Пекло,
Украинское общество охраны птиц;
а/я 33, г. Киев, 01103, Украина (Ukraine).
E-mail: alxpeklo@gmail.com
Ослиный пингвин-меланист. 28.10.2010 г., о-в Галиндез.
A melanist of Gentoo Penguin on the island of Galindez.

Фото Д.В. Пилипенко
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Иван Трифонович Русев
(к 60-летию со дня рождения)

Видному украинскому ученому и природоохраннику,
доктору биологических наук Ивану Трифоновичу Русеву
исполнилось 60 лет.
Иван Русев родился 28 февраля 1959 года в болгарском
селе Дмитровка Татарбунарского района Одесской облас
ти – недалеко от устья реки
Дунай и морского лимана Са
сык. В 1976 г. закончил Дмитровскую среднюю школу.
С тех пор он посвятил свою
жизнь науке, исследованию
и защите дикой природы Причерноморья.
После окончания с отли
чием в 1981 г. биологичес
кого факультета Одесского
государственного универси
тета им. И.И. Мечникова,
Ивана Русева направляют на
работу в Одесскую противочумную станцию Минздрава
СССР. Впоследствии ее преобразовывают в Украинский
научно-исследовательский
противочумный институт им.
И.И. Мечникова, где И.Т. Русев работает в должности
заведующего лабораторией
экологии носителей и переносчиков возбудителей особо
опасных инфекций, а впоследствии исполняет обязанности заместителя директора института по научной
работе.
Более 40 лет Иван Русев выезжает в экологические
экспедиции, чтобы собирать научный материал о жизни
природных экосистем, о биологическом разнообразии,
об антропогенных трансформациях в дикой природе и
разрабатывать пути ее сохранения. Он хорошо знаком
со степными, лесо-степными, пустынными и особенно
водно-болотными экосистемами.
В разные годы, в период с 1981 по 1989 гг., Иван Русев
работал руководителем группы мониторинга действующих природных очагов чумы в зоне Аральского моря, где
впервые познакомился с одной из страшнейших экологических катастроф планеты – гибелью Арала. Это послужило для него толчком к началу активной общественной
деятельности по защите дикой природы, прежде всего
озера Сасык, Тузловских лиманов, других причерноморских лиманов, а также дельты Днестра.
В 1985 г. Иван Русев совместно с биологом Игорем
Щеголевым выдвигает и начинает активно отстаивать
идею организации национального природного парка в
дельте Днестра – «Нижнеднестровский», а с 1986 г., совместно с Вадимом Гонтаренко и Игорем Щеголевым, последовательно бороться против негативного влияния Дне-

стровской ГЭС и ГАЭС на днестровские водно-болотные
угодья, имеющие международное значение. Иван Русев
также один из инициаторов создания и руководитель научных групп по организации еще четырех национальных
природных парков в Одесской области: «Тузловские
лим аны», «Куяльницкий»,
«Тарутинская степь», «Придунайская Бессарабия». Первый
из них был создан в январе
2010 г., остальные находятся
на стадии «пробивания».
В 1988 г. Иван Русев защитил кандидатскую, а в 2013
г. докторскую диссертации по
специальности «Экология».
Им написано 550 научных
статей в отечественных и
международных изданиях, в
том числе самостоятельно и в
соавторстве 14 монографий по
природно-очаговым инфекциям, проблемам охраны окружающей среды и здоровья
людей, необходимости сохранения последних уголков дикой природы Причерноморья.
В 1990-х гг. И.Т. Русев являлся
членом совета и корреспондирующим редактором международного журнала в области
законодательства и политики охраны дикой природы
«Journal of International Wildlife Law and Policy», США. В
1994–2012 гг. в рамках различных программ Европейского
Союза и других международных соглашений стажировался в Голландии, Англии, Италии, Германии, США, Турции
по вопросам изучения и охраны прибрежных территорий,
водно-болотных угодий, мониторинга окружающей среды,
охраны птиц и их местообитаний. Иван Русев является
дипломированным экспертом по природно-очаговым
инфекциям, водно-болотным угодьям, прибрежным территориям и экологическому туризму.
С декабря 2015 по декабрь 2017 гг., по просьбе Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Иван
Русев работал руководителем национального природного
парка «Тузловские лиманы», а с января 2018 г. работает
начальником научно-исследовательского отдела в этом
парке. За небольшой срок работы директором, Иван Русев
показал себя как последовательный и настоящий природоохранник, защищая птиц и их местообитания, часто
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