
Короткі повідомлення Беркут 21 Вип. 1-2 2012 201 - 207
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Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus) is a new bird species in Prut-Dniester Interfluve of Ukraine. 
- I.V. Skilsky. - Berkut. 21 (1-2). 2012. - Three birds were observed over the Dniester near the town of Khotyn 
[48°52΄ N, 26°49΄ E] in Chernivtsi region on 27.08.1993. They flew to the East. [Ukrainian].
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У середині 1990-х рр. чернівецьке об-
ласне телебачення демонструвало передачу 
про екологічні проблеми природних водойм 
Бу ковини. В одному з сюжетів чітко було 
видно, як над р. Дністер на фоні Хотинської 
фортеці (48°52΄ N, 26°49΄ E) у східному 
напрямку пролетіло 3 особини фламінго 
(Phoenicopterus roseus). Згодом у теле-
візійників нам удалося з’ясувати, що цей 
фрагмент випадково потрапив у поле зору 
кінокамери 27.08.1993 р.

Загалом, фламінго належить до рідкіс-
них залітних видів птахів України (Фесен-
ко, Бокотей, 2002). Його гніздовий ареал 
розірваний, спорадичні колоніальні по-
селення відомі у тропічних і субтропічних 
частинах Європи, Африки й Азії (Мацына, 
Джамирзоев, 2011). Раніше в регіоні Схід-
них Карпат поодиноких особин виявляли 
лише двічі (Godyń, 1937; Страутман, 1963; 
Татаринов, 1973; Смогоржевський, 1979; 
Горбань и др., 1991; Матеріали…, 1991; 
Горбань, Боровець, 1993) – у Львівській об-
ласті протягом осінньо-зимового періоду: 
14.11.1935 р. фламінго здобуто поблизу с. 
Розвадів Миколаївського району, а 8.01.1983 
р. відмічено на р. Верещиця неподалік від 
с. Піски Городоцького району (птах три-
мався тут із 24.12.1982 р. до 13.01.1983 р., 
поводився досить жваво, здобував поживу 
біля самого мосту, по якому часто рухався 
автотранспорт). Залітні фламінго трапля-
ються в нехарактерних для них біотопах, 

а основна кількість особин, потрапивши в 
незвичні умови, як правило, гине (Мацына, 
Джамирзоев, 2011). Доля птахів, виявлених 
біля м. Хотин Чернівецької області, зали-
шилася невідомою.

Зауважимо, що зараз орнітофауна Прут-
Дністровської фізико-географічної області 
України, в порівнянні з раніше узагальне-
ними даними (Скільський, 2000), налічує 
263 види. Вони належать до 148 родів, 54 
родин і 19 рядів.
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First record of the Purple Swamphen (Porphyrio porphyrio) in West Ukraine. - A.N. Klitin, I.V. 
Skilsky. - Berkut. 21 (1-2). 2012. - Three males were bagged in Chernivtsi region in 1971: near the village of 
Shyshkivtsi on 12 and 26.09 [48°55΄ N, 25°63΄ E] and near the village of Orshivtsi on 19.09 [48°42΄ N, 25°62΄ 
E]. [Ukrainian].
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Султанка (Porphyrio porphyrio) нале-
жить до рідкісних залітних птахів фауни 
України (Фесенко, Бокотей, 2002). Її ареал 
тягнеться від Середземномор’я (південь 
Іспанії та гирло Нілу), через Близький 
Схід, Індостан, Індокитай, крайній пів-
день Китаю, Філіппіни й Індонезію до 
островів Самоа, охоплює значну частину 
Африканського континенту (без Сахари і 
лісових регіонів екваторіальної Західної 
Африки), Австралію, Нову Зеландію та 
о-в Чатам (Курочкин, Кошелев, 1987). 
Протягом останнього століття в Україні 
відомо буквально кілька випадків зустрі-
чей поодиноких особин виду, зокрема, у 
плавнях дельти Дніпра і Дністровського 
лиману, а також на Сиваші (Кістяківський, 
1957; Андрющенко и др., 2003; Фесенко, 
Бокотей, 2007 та ін.).

У 1971 р. протягом середини – другої 
половини вересня на ставках Кіцманського 
району (рівнинна частина Чернівецької об-
ласті) серед густих заростей прибережно-
водної рослинності мисливцями (Ю.Є. 
Лелет і А.Т. Федченко, особ. повід.) здобуто 
3 самців султанки: 12 і 26.09 північніше 
с. Шишківці (48°55΄ N, 25°63΄ E) та 19.09 
в околицях с. Оршівці (48°42΄ N, 25°62΄ 

E). Віддаль між зазначеними пунктами 
становить приблизно 16 км. Вірогідно, 
що ці особини належали до однієї залітної 
зграйки. Найближча до території України 
ділянка ареалу виду знаходиться на захід-
ному узбережжі Каспійського моря (IUCN, 
2012*), де гніздиться підвид каспійська 
або сіроголова султанка (P. p. seistanicus) 
(Курочкин, Кошелев, 1987). 

На перший погляд здобуті птахи (вони 
не збереглися до наших днів у вигляді ту-
шок чи опудал) були дуже подібні до водя-
ної курочки (Gallinula chloropus), яка насе-
ляє значну кількість озер і ставків за хідніше 
Хотинської височини, але відрізнялися 
помітно більшими розмірами та яскраво-
червоними ногами. Отже, султанка є новим 
видом птахів для західної частини України.

За надання надзвичайно цікавої інфор-
мації, автори висловлюють щиру подяку 
згаданим у тексті особам – на той час ла-
боранту кафедри зоології Чернівецького 
університету Ю.Є. Лелету та члену колиш-
нього Українського товариства мисливців і 
рибалок А.Т. Федченку.
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* IUCN Red List of Threatened Species. Version 
2012.2. <www.iucnredlist.org>


