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Rock Pipit (Anthus petrosus) is a new species in the fauna of Ukraine. - M.V. Yakovlev. - Berkut. 25 (2). 2016. - A Rock Pipit in winter plumage
was photographed in the coastal part of Danube delta in the Danube Biosphere Reserve (SW Ukraine) on 7.11.2016. The bird stood together with a small
group of White Wagtails on a stone dam. Analysis of the photo has shown that it belonged to the subspecies A. p. littoralis. It was the first registration
of the Rock Pipit in Ukraine. [Ukraimian].
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У приморській частині гирла Бистре в Дунайському біосферному заповіднику 7.11.2016 р. був сфотографований береговий щеврик у зимовому оперенні. Птах тримався на кам’яній дамбі разом із групою білих плисок. Аналіз фотографії показав, що щеврик належить до підвиду
A. p. littoralis. Це перша реєстрація берегового щеврика на території України.
Ключові слова: орнітофауна, заліт, новий вид, Південна Україна, дельта Дунаю.

На території приморської частини гирла Бистре, що
входить до складу Кілійської дельти р. Дунай та знаходиться в зоні антропогенних ландшафтів Дунайського біосферного заповідника НАН України (далі ДБЗ), 7.11.2016
р. відмічений птах, який попередньо був визначений як
береговий (скельний) щеврик (Anthus petrosus). Спостереження тривали декілька секунд, його вдалося сфотографувати (фото 1). Тримався щеврик разом із кількома
особинами білої плиски (Motacilla alba) на гранітній
дамбі1 (фото 2) та переміщувався поміж валунів уздовж
урізу води. Під час повторних обліків 22–24.11.2016 р. на
зазначеній території птах не був виявлений. На території
Румунії 27.12.2008 р. неподалік від м. Калараш (235 км від
місця зустрічі птаха в Україні) береговий щеврик також
був відмічений разом із білими плисками2.
Аналізуючи отримане фото, ми прийшли до висновку,
що це був береговий щеврик підвиду A. p. littoralis у зимовому оперенні. Оскільки цей птах схожий на гірського
щеврика (A. spinoletta), тривалий час їх узагалі розглядали
як один вид (див., наприклад, Гладков, 1954; Степанян,
1990), отримане фото було розіслане орнітологам із різних
країн. Більшість фахівців схиляються до думки, що на
знімку зображений саме береговий щеврик. Проте окремі
орнітологи припускають, що птах може бути гірським
щевриком.
Зараз ці форми виділяють у два окремі види (Williamson,
1965; Harris et al., 1996; Howard, Moore, 1998; del Hoyo et
al., 2004; Коблик и др., 2006; Svensson et al., 2009 та ін.),
які утворюють кілька підвидів.
У берегового щеврика виділяють 3 підвиди:
 птахи номінативного підвиду A. p. рetrosus є осілими
та мешкають в Ірландії, Великобританії й на узбережжі
Франції;
Дамба довжиною 2,5 км та шириною 10–15 м споруджена
у 2010 р. під час будівництва глибоководного суднового ходу
«Дунай – Чорне море».
2
https://rombird.ro/en/obg/6424/index?or=0&ord=desc&sel=&dt=
&df=&src=&from=0&fromt=obl&fromid=0
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 птахи підвиду A. p. kleinschmidti гніздяться на островах від Шотландії до Ісландії, відкочовують на короткі
відстані всередині країни до річок, озер або піщаних
берегів3;
 птахи підвиду A. p. littoralis гніздяться в ПівнічноЗахідній Європі та Скандинавії і є перелітними. Взимку
вони звичайні на о-ві Гельголанд (біля узбережжя Німеччини), в Польщі, Нідерландах, Бельгії та Північній
Франції, зрідка зустрічаються у Великобританії; зальоти
відмічалися у країнах Балтії, Італії, Чехії, Словаччині та
Мальті (Гладков, 1954); спостерігалися ці птахи також на
берегах р. Дунай в Угорщині4 та Румунії2.
Гірського щеврика сучасні систематики поділяють
також на 3 підвиди:
 птахи номінативного підвиду A. s. spinoletta гніздяться в гірських масивах Європи від Піренейського п-ва
до північного заходу Туреччини, в тому числі й у Карпатах; вони здійснюють переважно вертикальні кочівлі,
взимку відлітають до рівнин Західної Європи на захід до
Португалії, зрідка до південного заходу Африки, Сицилії, Греції та Кіпру, в невеликих кількостях відмічені на
південному узбережжі Балтійського й Північного морів
та у Великобританії;
 птахи підвиду A. s. coutellii гніздяться в горах східної частини Туреччини, на Кавказі, в Північному Ірані й
Туркменістані; вони перелітні, місцями осілі, здійснюють
навесні і восени вертикальні кочівлі; зимують у Єгипті,
Палестині, Аравії, Ірані, Белуджистані та, можливо, в Індії
(Гладков, 1954); птахи зазначеного підвиду були відмічені
на зимівлі у Криму (Цвелых, 1997);
 птахи підвиду A. s. blakistoni поширені в горах Центральної Азії від північно-східної частини Афганістану до
Забайкалля та Наньшаню (Китай).
Гірський щеврик уже був зареєстрований на території
ДБЗ. У приморській смузі української частини дельти Ду-

http://www.iucnredlist.org/details/22718567/0
http://www.tarsiger.com/news/index.php?&sp=find&find_button=
ok&country=&lang=eng&species=87830
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Hodgson, 2010; Vinicombe et al.,
2014).
На рисунку показані ознаки, за
якими щеврик, котрого нам удалося сфотографувати, був віднесений
саме до A. p. littoralis. Автори фотографій, які використані для колажу,
J. Oliveira5 і T. Brown6.
1. Довжина та форма дзьоба.
У відміченого нами птаха дзьоб
більш загострений, від чого здається довшим. Ознака характерна
для A. petrosus (за: Svensson et al.,
2009).
2. Забарвлення спинної сторони. Загальний тон спини оливковобурий, що характерно саме для A.
p. littoralis у зимовому вбрані, а не
темно-буре, як в A. s. spinoletta та
A. s. blakistoni.
Фото 1. Береговий щеврик. Приморська частина Кілійської дельти Дунаю,
3. Риски на грудях у відмічено
7.11.2016 р.
Фото автора. го нами птаха з розпливчастими
Photo 1. A Rock Pipit in the coastal part of the Danube delta.
краями та утворюють темний
рисунок через значну строкатість
наю на о-ві Кубанський 21.12.1983 р. здобуто птаха (фото (ознака характерна для A. p. littoralis у зимовому опере3), який був визначений як молодий самець зазначеного нні), в той час як риски в A. s. spinoletta й A. s. blakistoni
виду (Панченко, Жмуд, 1986). Виходячи з особливостей більш чіткі та менші за розміром.
забарвлення, можна припустити, що він належить до кав4. Колір лап. У відміченого нами птаха лапи чорні, в
казького підвиду A. s. blakistoni. Загальний тон оперення у той час як для A. s. spinoletta та A. s. blakistoni характерне
здобутого екземпляра сірувато-бурий, зеленуватих і олив- сіре чи блідо-червоно-коричневе їх забарвлення.
5. Брова. На відміну від A. s. spinoletta брова у відмічекових тонів немає, черевна сторона бруднувато-білувата з
ізабелловим відтінком та добре вираженими плямами на ного нами птаха невиразна, на відмінну від A. s. blakistoni
передній стороні вола, навколо горла і на боках тіла, від- не має білого відтінку.
На жаль, на фото не видно забарвлення махових пер,
сутня яскраво-біла надбрівна смуга та чорне забарвлення
дзьоба, що характерно для A. s. spinoletta. Нині тушка особливості забарвлення яких також відіграють важливу
цього птаха зберігається в інформаційно-туристичному роль в ідентифікації виду.
центрі ДБЗ в м. Вилкове.
Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висноВиходячи з географії поширення підвидів цих двох вок, що з великою вірогідністю на фото зображений A. p.
щевриків, для подальшого аналізу були взяті до уваги littoralis у зимовому забарвленні.
особливості забарвлення A. s. spinoletta, A. s. blakistoni
та A. p. littoralis (за: Гладков, 1954; Williamson, 1965; 5 https://www.flickr.com/photos/yako36/16772385719
Степанян, 1990; Harris et al., 1996; Svensson et al., 2009; 6 http://www.thecowboybirder.com/2016/02/rock-pipit-littoralis.html

Фото 2. Гранітна дамба у приморській частині гирла Бистре, на якій був зареєстрований береговий щеврик.
Фото з архіву ДБЗ і автора.
Photo 2. A granite dam where the Rock Pipit was registered.
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Є також дані (Костин, 1983), що в околицях
Сімферополя 28.01.1978 р. Л.К. Руєвим був здобутий щеврик, якого Л.С. Степанян визначив
як скандинавський підвид A. s. littoralis. Однак
пізніше ретельний огляд і порівняння даного екземпляра з типовими A. s. littoralis не залишили
ніяких сумнівів, що до цього підвиду птах не
міг належати. У нього був повністю відсутній
типовий для птахів скандинавського підвиду
зеленуватий чи оливковий відтінок оперення
верхньої частини тіла і добре розвинене біле
забарвлення на крайніх махових, що характерно
для A. s. spinolettа (Цвелых, 1997).
Знахідка берегового щеврика в українській
частині дельти Дунаю має важливе значення,
адже це перша реєстрація виду на території
України (Grishchenko, 2004; Фесенко, Бокотей,
2007).
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