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Invertebrate animals in nests of the White-throated Dipper (Cinclus cinclus) in the Ukrainian Carpathians. - L.I. Meleshchuk, B.Yo. Hodo
vanets, I.V. Skilsky. - Berkut. 25 (2). 2016. - The White-throated Dipper breeds in Ukraine only in the Carpathians. Its ecology is studied insufficiently.
Six nests of the dipper were collected in the Carpathian Biosphere Reserve (Transcarpathian region, West Ukraine) in April of 2007. Detailed description of them are given in the paper (location, measurements, building material). These nests were investigated for the detection of nidicoles. We used
the thermoeclector and manual collecting. In total, we have found 1416 specimens from 7 classes and at least 15 orders. A part of invertebrates were in
larval and pupal stages. Collemboles (59.8%) and oribatid acari (25.1%) prevailed. This was the first study of nidicoles for the White-throated Dipper
in Ukraine. [Ukrainian].
Key words: Transcarpathian region, nest, nidicoles, fauna.
Вперше для території України досліджено 6 гнізд пронурка, зібраних у межах Закарпатської області (Рахівський район, Карпатський
біосферний заповідник) у квітні 2007 р. Встановлено, що нідіколи цього виду птахів (1416 екз.) достатньо різноманітні, належать до 7 класів і
не менше 15 рядів. Частина безхребетних знайдена у гніздах на личинковій і лялечковій стадіях. Домінують ногохвістки та панцирні кліщі.
Ключові слова: Закарпатська область, гніздо, нідіколи, фауна.

В Україні пронурок (Cinclus cinclus) є осілим, частково кочовим птахом (Страутман, 1963; Фесенко, Бокотей,
2002; Полуда, 2003). Гніздиться він лише в гірській частині Карпат (Страутман, 1954, 1963; наші дані), де відносно
малочисельний (Годованець, 2013). Занесений у додаток
2 (підлягає особливій охороні) до Бернської конвенції
(Конвенція…, 1998), а також у Червону книгу Українських
Карпат (Потіш, 2011).
У досліджуваному регіоні пронурок у гніздовий період зустрічається на багатьох гірських річках і потоках,
піднімаючись до висоти 1400 м н. р. м. (іноді й вище).
Окремі особини зимують у місцях гніздування (Годованець, 2013). З настанням холодного періоду року чимало
птахів мігрує в передгірські райони (Матеріали…, 2010)
й на прилеглі ділянки рівнини (Талпош, 1969; Боровец,
1992), іноді досить далеко за межі Карпат. Все залежить
від ступеня замерзання річок. Імовірно, що популяція
виду з північно-східних мегасхилів частково зимує в
передгір’ях на південно-західних мегасхилах гір та Закарпатській низовині (Годованець, 2013).
Гніздова біологія пронурка в Українських Карпатах вивчена ще явно недостатньо. У відомих зведенях
Ф.Й. Страутмана (1954, 1963), як і в багатьох працях інших дослідників, наявні дуже фрагментарні дані з цього
приводу. Найбільш повно такі матеріали представлені в
одній із наших публікацій (Годованець, 1996).
Вивчення таксономічного складу та зустрічальності
безхребетних тварин, які населяють гнізда пронурка,
раніше в Україні не проводилося. З інших ділянок ареалу
(територія Європи) відомі лише знахідки уроподових кліщів у гніздах цього птаха у Словаччині (Fenda et al., 1998).
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Матеріал і методика
На предмет наявності нідікольної фауни нами опрацьовано 6 гнізд пронурка, виявлених у Закарпатській області
(гірська частина; околиці сіл Кваси, Луг і Луги Рахівського
району). Матеріали зібрані у квітні 2007 р. на території
Карпатського біосферного заповідника в межах трьох
(Кевелівське, Кісвянське і Чорногірське) природоохоронних науково-дослідних відділень (ПНДВ). Дослідження
проведені за загальноприйнятою методикою (Nordberg,
1936; Мулярская, 1953; Гембицкий, 1966; Бойко, Ивлиев,
1991; Мелещук, Федоряк, 2013). Безхребетних тварин із
гнізд виганяли за допомогою термоеклектора, крупних
особин відбирали вручну. Всіх нідіколів фіксували в 70%
спирті.
Результати
В Українських Карпатах найбільш типовими гніздовими стаціями пронурка є швидкі гірські річки з великою
кількістю порогів і крутими берегами (Годованець, 2013).
Гнізда птахи будують, як правило, безпосередньо біля
води, здебільшого під мостами й уздовж берегів у тріщинах скель чи на звисаючому корінні (фото 1–4).
Нижче представлено коротку характеристику зібраних
гнізд пронурка. Наводимо дату, вік і вміст гнізда, особливості розташування, розміри (р.; см) (d – діаметр лотка,
h – глибина лотка, Lп – довжина гнізда закритого типу, Fп –
ширина (діаметр) гнізда закритого типу, Нп – висота гнізда
закритого типу і Dл – діаметр (розміри) льотка (Dл = а ×
b) (Никифоров и др., 1989)), будівельний матеріал (б. м.)
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Фото 1. Гніздо пронурка на скелі. 28.03. 2011 р., п. Білий
Потік, околиці с. Ділове.
Тут і далі фото Б.Й. Годованця.
Photo 1. A nest of the White-throated Dipper on a rock.

Фото 2. Гніздо пронурка з пташенятами на опорній стінці під мостом. 18.05.2011 р., п. Бребенескул, околиці с.
Луги.
Photo 2. A nest of the White-throated Dipper under a bridge.

(у дужках – частка (%) компонентів від об’єму визначена
візуально), біотоп, населений пункт.
Гніздо № 1: 18.04.2007 р., минулорічне; на скелі на
висоті 1,6 м від води; р.: d–10, h–5, Lп–26, Fп–27, Hп–23,
Dл–10×6; б. м.: мох (90), стебла трав’янистих рослин (5)
і корінці (5); лівий берег потоку Білий (Чорногірське
ПНДВ); окол. с. Луги.
Гніздо № 2: 18.04.2007 р., минулорічне (в цьому гнізді
було гніздо гірської плиски (Motacilla cinerea)); на опорній
стінці мосту; р.: d–8, h–5, Lп–17, Fп–10, Hп–19, Dл–5×5; б. м.:
мох (89), стебла трав’янистих рослин (6) і гілки (5); лівий
берег потоку Білий (Чорногірське ПНДВ); окол. с. Луги.
Гніздо № 3: 24.04.2007 р., минулорічне (внутрішня
частина гнізда зруйнована); у трубі, що проходить через
дорогу; р.: d–?, h–?, Lп–14, Fп–20, Hп–18, Dл–?; б. м.: мох
(90) і стебла трав’янистих рослин (10); потік Кузій (Кісвянське ПНДВ); окол. с. Луг.
Гніздо № 4: 24.04.2007 р., минулорічне (частково
деформоване); в ніші лівого берега; р.: ?; б. м.: мох (90) і

коріння (10); потік Кузій, ур. Кузій (Кісвянське ПНДВ);
окол. с. Луг.
Гніздо № 5: 26.04.2007 р., минулорічне (льоток частково деформований); під мостом на металевій балці його
основи на висоті 1,6 м від води; р.: d–8, h–3, Lп–14, Fп–21,
Hп–16, Dл–?; б. м.: мох (90), стебла трав’янистих рослин
(4), лико (3), гілки (2) і листя дерев (1); потік Кевелів
(Кевелівське ПНДВ); окол. с. Кевелів.
Гніздо № 6: 26.04.2007 р., минулорічне; на кам’яній
опорній стінці біля мосту у щілині між камінням на висоті
1,3 м від води; р.: ?; б. м.: мох (90), стебла трав’янистих
рослин (5) і корінці (5); потік Кевелів (Кевелівське ПНДВ);
окол. с. Кевелів.
Усього у гніздах пронурка з території Закарпатської
області нами виявлено 1416 екземлярів безхребетних
тварин (табл.) з 7 класів і не менше 15 рядів. Кількісно
переважають ногохвістки (Collembola) і панцирні кліщі
(Oribatei) (індекси домінування відповідно 59,8% і 25,1%),
що притаманно гніздам більшості дендрофільних птахів

Фото 3. Гніздо пронурка із кладкою на корінні під обривом. 18.05.2011 р., п. Бребенескул, околиці с. Луги.
Photo 3. A nest of the White-throated Dipper on roots under
a cliff.

Фото 4. Гніздо пронурка із пташенятами на залізній балці
під мостом. 18.05.2011 р., п. Білий, околиці с. Луги.
Photo 4. A nest of the White-throated Dipper with nestlings
on an iron beam under a bridge.
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з Карпатського регіону України (Ме- Безхребетні тварини у гніздах пронурка з Українських Карпат
лещук, Скільський, 2006; Мелещук, Invertebrate animals in nests of the White-throated Dipper from the Ukrainian
2007, 2008 та ін.). В одному гнізді (№ Carpathians
5) не виявлено жодного мешканця.
Обстежені гнізда
Із твердокрилих у гніздах пронурка
Таксон
Всього
зафіксовано представників з родин Ко№1 №2 №3 №4 №5 №6
роїдові (Ipidae) (gen. sp.), Стафілінові Nematoda
5
4
9
(Staphylinidae) (Tychus niger (Paykull, Malacostraca, Isopoda
1
5
6
1800) та ін. (gen. sp.)), Турунові Arachnida, Araneae
1
5
1
1
8
(Carabidae) (Trechus pulpani Reška, Parasitiformes, Gamasina
46
7
1
31
85
1965) (Різун та ін., 2013) і Листоїдові Acariformes
(Chrysomelidae) (Plagiosterna aenea
Oribatei
53
72
14
216
355
(Linnaeus, 1758)). Павуки, виявлені
Cheyletidae
14
14
в досліджуваних нами гніздах, наTrombidiidae
1
1
лежать до не менш як 5 родин: Cy
Chilopoda
4
4
baeidae (Cybaeus sp.), Linyphiidae
Diplopoda
3
3
(Porrhomma sp.), Theridiidae (Theridion
Collembola
299
80
25
270
172
846
sp.), Tetragnathidae (Metellina merianae
(Scopoli, 1763)) і Thomisidae (Philo Insecta
Orthoptera
1
1
dromus sp.).
Homoptera
4
4
Hemiptera
1
1
Подяки
Автори висловлюють щиру подяColеoptera
1
6
31
3
41
ку д. б. н., професору М.М. Федоряк
– // – (l)
1
1
(Чернівецький національний уні
Hymenoptera
1
1
верситет імені Юрія Федьковича) і
Siphonaptera
1
22
23
к. б. н., с. н. с. В.Б. Різуну (Державний
Diptera
1
1
природознавчий музей НАН України,
– // – (l)
6
1
7
Львів) за допомогу в опрацюванні
– // – (p)
4
1
5
матеріалу.
Всього:
406 202
64
303
0
441
1416
ЛІТЕРАТУРА

Примітка. Описи обстежених гнізд (№ 1–6) наведені в тексті; l – личинки
(larva), p – лялечки (pupa), а дорослі форми комах наведені без зазначення
вікової стадії розвитку.
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