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Табnиця 2 
Гнiздове нaceneннR птахiв дубово-бYJCОВИХ КO.JIо,цн.якjв (П ICJI.) 
Breed.ing bird population of the young oak-beech forests (П 

class) 

вид 

Species 

Густота 

васе.пеивв:, 

oc.jкW 

Population 
density, 
ind./kпr 

ДOlUl 

участi, 

" Part о! 

participa

tion, " 

Вiоиаса, 

кrjкW 

Вimnass, 

kg/kпr 

1. F . coeleb6 
2. Еrit1uJ.cш Мlbecula 

3D 
26 

17,4 
15.1 

0,65 
0,42 

3.Ph trochiLш 

4. Eтberiza citrinella 
19 
16 

11,1 
9,3 

0,16 
0,44 

5. РhuUоасорш colluЪita 14 8,1 0,11 
6. SulV'io. atnca:J1i1.lD. 13 7,6 0,23 
7. Тurdш mend4 9 Б,2 0,81 
8. РhуUoасорш ~ 8 4,7 0,08 
9. QanoШш gla11dariua 7 4,1 1,12 
10. SulV'io. cштucа 7 4,1 0,08 
11. Streptopelia tu.rtU'r б 3,5 0,72 
12. Тurdш philoтгloa 6 3,Б 0,39 
13. С. соссоthrашtеа 5 2,9 0,27 
14. SulV'io. coтmumв 4 2,3 0,06 
15. Anthua trWialiв 2 1,1 0,04 
Всъого 15 tJiдie 

Total 15 apeoia 
172 100 5,58 

свидини кров'яноl. В трав'яноку ярусi травостiй 

кае эaraJJЬне проективне покриттЯ 50-55 %. 

.лах. В 1 
СКeJIЬНИЙ. 

40 %, дуба 

вiдсутнiй. 

буваЕ:ТЬСЯ, 

.ярусi бук тсовий i дуб 

У ск.ладi дepeвOCТOIO бука 

60 %. Повнота 0,7. ПiдJIiсок 

Природне BiP1IOВ.JIeннR Biд

ГОЛОВНИII ЧИНОII, за раху

нок бука, рiдше - дуба. Трав'яний по

крив або дуже рiдкий, або йоro по

криттЯ дoc.яrае 20 - 30 %. 
Незiмнкнyтi mcoвi куnьтури (ко

.лодники 1 КJIacy вЩу) я:в.mпoть собою 
mcoBi угруповання: вПwIl до 1О poKiв i 
ВИCOТOJO дО 1-1,5 к. ВихоДR'Df 8 TOI'O, 
ЩО В уиовах Вуковини тси пере

важно ЗРОСТ&lOТЬ по 1 i П бoнiтетах i 
керуючись таб.лицяии розподiny на

саджевь за КJIaсаllИ бонiтету на oCНOBi 

Biкy i висоти (Орлов, HiкiTiн, 1980), 
cepeднi ВИСОТИ КO.JIодвякiв, до mcиx 

вiднoc.ять насадженнн вПwIl Biд 1 до 

40 paкiв, У 40-рiчноку вщi (КO.JIОДНИКИ 

П КJIacy Biкy) КOJJИВa1OТЬCII в кежах 

15,8-13,5 к, середньовiкових тciв (41
70 paкiв) у 70-рiчноку - 23,6-20,3 к, 

пристигаючих i стиг.лих насаджень (71 
- 90 poкiв) у 90-рiчному - 27,3-23,7 К. 

РОЭГJlЯНеко cтpYJCTypнi особ.ливостi 

насе.лeннR птaxiв дубово-бYJCОВИХ тсо
вих угруповавь Буковини. 

з ураху:ванням: BCjx вiкoвих катeroрiй (KpiмВуково-дубовi тси пошиpeнi на пiвнiчвиx схи

Та6JIиця: 3 
Гнiздове нaceneRНR птaxiв середньовiкових дубово-букових 

тсових угруповань 

Breed.ing bird population of tbe middle-age oak-beech forests 

вид 

Species 

Густота 

васелевви:, 

oc.jIOil 
Population 

density, 
ind./km2 

ДOlUl 

учаcтi, 

" Рам о! 

participa

tion, " 

Bioмaca, 

кr/IOil 

Вimnass, 

kв/kпl2 

1 2 3 4 
1. Friтtgilla соеиь. 105 37,2 2,29 
2. Еrit1uJcш rUЬeCUl4 35 12,4 0,56 
3. РhuUo.COf)Ш nЪilatriж 21 7,4 0,20 
4. ТШ"dш menda 18 6,4 1,63 
5. С. соссоthrашtев 15 5,3 0,80 
6. Sitta euТОРе4 15 5,3 0.33 
7. Тwdш philoтгlo& 13 4,6 084 
8.Рa:rшс~ 9 32 0,10 
9. Р. major 8 28 0,14 
10. РhullоаСО'РШ coUubita. 7 2,5 0,05 
11. ОаrrШua аlа.ndariш 6 2,1 0,96 
12. StoreptoJ>elia tш-tU'r 6 1,4 0,48 
13. SulV'io. a.tтicapilla 4 14 0,07 
14. Ficedvla alЫcoUiв 3 1,1 0,04 
15. SulV'io. currша 3 1,1 0.04 
16. Р4f"ШJ montcmu.a 3 1,1 0,04 

пpaлiсiв) тсових насаджевь у насе

.лeннi вИЯВJIено 35 видiв птахiв. 

у нез.iмкнyтих тсових культурах 

у ClUl&дi наceлeнн.R вИЯВJIено 14 видiв 

густотою 243 oc./кr, бiокасою 6,67 
кr/'fUIf (там. 1). 

Дуже бaraточиceльнi ВИДИ Biдcyтнi, 

бaraточиceJJЬНИX 9, звич8ЙНИХ 5. до
Miнye ЗВИЧ&Йиа вiвcянка (Eтbeтiza cit
тi71ell4), субдоиiв:y1oть вiвчарик-кова

JIИК (PhflUoвcopu.в coUlImt4), тсовий 

щеврик (Апthш trivialis), cipa с.лавка 

(Sylvi4 сотmш1iв). добре виражeRИЙ 

чaraрниковий ярус cnрия€ перева

жанню птахiв призем:но-чarарнкковоro 

типу nriздування: (7 видiв, 50 %). за 

НИIIИ йдуть назем:ноnriздовi птахи (6 
видiв, 42,8 %), Miнiм:YM випадае на 

кронникiв (1 вид, 7,2 %). Дуп.ло

гнiздники Biдcyтнi. Iэ табmщi ВИДНО, 

що нaceneннR птахiв мае зкi:шaний 

характер. 3 0/11101'0 боку тут достатньо 

представ.лeнiвиди: .лучн:о-чaraрниково

1'0 екотону (эвичайиа вiвсянка, cipa 
с.лавка), з дрyroro - птахи, Ticнo по

в'яаaнi з JIicoк: эяб.лик (FringiUa сое
leЬs), дрозди (Тurdш ар.), кamпriвка 

(Erith4cus n.LЬecuZa) та iн.. 
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ПродовжeннR та6JDщi 3 
Continuation of the иЫе 3 

1 2 3 4 
17. Тrооlod1iШ troolodut.. 3 1,1 0,03 
18. Oriolш oriolш 2 0,7 0,07 
19. Аnthш triWJlitl 2 0,7 0,04 
20. Рarш aUr 2 0,7 0,02 
21. Certhia /o.m:ll:... 2 0,7 0,02 
22. ColumЪo. palumbш 1 0,4 0,52 
23. DetldrOCOJY08 ma;or 1 0,4 0,10 
вcьoro 23 ВJIДИ 

Total 23 SJ)ecies 
282 100 9,38 

Та6JIиця 4 
Гнiздове нaceJleннR птаЮв приcтиraючих i СТШ'JJИX дубово
букових .mсових угрynовавь 

Breeding bird popu1ation of the maturing and mature oak
ЬеесЬ forests 

вид 

Species 

Густота 

DceJIeIIIIII. 
oc.jКJlil 

Populatian 
density, 

ind.j1an2 

ДOJUl 

учаcтi, 

"" " 
Part 01 

participa

tion. "" 

Вioмaca, 

кr/КJIil 

ВiOПl&SS, 

kвjkm2 

1. F . coeleb. 
2. Еrith.acш ruЬeculo. 

116 
37 

31,5 
10,1 

2,53 
0,59 

3. Sitt4 8Ш'(1)е4 з5 95 0,77 
4. Рarш сaerulеш 19 5,2 021 
5. Ficedula alЬicoUitI 18 4,9 0,23 
6.TUt'd1и~ 15 4,1 1,36 
7. Рarш major 15 4,1 026 
8. Аmhш triWJlitl 13 3,5 0,29 
9. С. соссоthrо.шt .. 9 2,5 0,48 

10. Sul't7i4 a.trico.pillo. 9 2,5 0,16 
11. Ро.rш тontо.nш 9 2,5 010 
12. GarrШш glo:rr.dariш 8 22 1,28 
13. Certhia fa.mil_e. 8 2,2 0,07 
14. Рhullо.сорш collyЪito. 8 2,2 0,06 
15. Тurdш philomeloa 7 1,9 0,45 
16. Ph. Рhoenicurш 7 1,9 0,10 
17. Detldrocopw ma;or 5 14 0,50 
18. ColumЪo. palumbш 4 1,1 2,08 
19. Oriolш oriolш 4 1.1 0,28 
20. Sturnш vШgмitl 4 1,1 0,28 
21. РQ.f'Ш aUr 4 1,1 0,04 
22. Troglodytи troglodytи 4 1,1 004 
23. Ph .-ibilo.tri.x 
24. Picш сcmш 

3 
2 

0,8 
0,5 

003 
0,40 

25. Detldrocopcu lmcoto. 1 0,2 012 
26. иpuра. е1Ю'N 1 0,2 008 
27. J1JftЖ t 
28. Ca.rduelitl ca.rduгlitl 

1 
1 

0,2 
0,2 

0,03 
0,02 

29. Sul't7i4 CШ'ТUCо. 1 0,2 001 
вcьoro 29 видiв 

Tota1 29 SJ)ecies 
368 100 12,85 

у дубово-букових :ИOJIод:няках (11 
IUI8C Biкy) JIИIIIе на 1 вид птахiв 

бi.льmе, проте густота ix на 29,3 % 
нижча. Тут ВИSlВJIено 15 видiв густо

ТOIO 172 oc.jKr (там 2). Крони де

рев, ЗIlИК8IOЧИСЬ, витiсняють чагар

никовий та iюпий яруси. як нacn:iдoK, 

чисельнiсть "прив'язаних:" до них ви

дiв рiзко знижуеться: (ЗВИЧ8ЙНоi ВпJ

с.янки - з 48 до 16 OC/KF, лiсовоro 

щеврика - з 30 до 2 OC./KF, cipoi 
с.павки - з 29 до 4 oc./кr i т.д.), ТOAi, 

як дnя :иасовоro IНiздування типово 

.mсових птахiв у:иови в :иOJIОд:няках 

ще не сфОРllyвaJIИСЯ. Очевидно це 

основна причина зниження: густоти 

птахm при переходi незiм:кнyтиx т

сових культур до cтaдn :иOJIОднякiв. 

у ocтaннix р;уже багаточисельнi видн 

птахiв Biдcyтнi, багаточисельних - 6, 
звич8ЙНИХ - 9. Вперmе до:иiнy€ зяб

JIИК, суБДОlliнyють lIaJIИНiвкa та вес

ВRНИЙ вiвчарик (PhyUoвcopuв tro
chilus). Призем:но-чагарниковiВИДН, 3 

витiененням: чагарниковоro ярусу, 

втрачають cвo€ до:иiнyюче пOJIО

ження:, ix кi.лькiсть зрiвнюE:тьcя з на

зе:иноmiздовими птахами (по 6 видiв 
i по 40 %), за ни:ии йр;уть кронники (3 
ВИДН, 20 %). ДyпJIOIНiздники Biдcyтнi. 

У середньовiкових лiсах cк.naд 

птахiв зроста€ до 23 видiв густотою 

282 ос.jки?, що на 60 % бi.льmе, нiж в 

попеpeднiй вiковiй кaтeropn насад

жень (там. 3). До CIUI8ДY насел:ення: 

вxoдsrrь 1 р;уже багаточисeJIЬНИЙ, 6 
багаточисельних i 16 ЗВИЧ8ЙНИХ видiв 
птахm. Домiнyюче становище зберirа€ 

зяБJIИК, субдо:иШу€ :иaлинiвкa. Харак
терно, що на rнiздувaшri вперmе 

з'ЯВJIЯIOТЬСЯ ДyпJIоIНiздники i одразу 

ж з8Й:иають пaкiвне становище (8 ви
дiв, 34,9 %), по 5 видiв (по 21,7 %) 
назе:иноnriздових, призе:ино-чагарни

кових видiв птахiв i кронникiв. Таку 

картину :ии пояcнIoE::ио, ГOJIОВНИII чи

НОII, вiдсyтнiстю чагарниковоro ярусу 

(по вiдноmеиню до птахiв йога PO.7IЬ 

дещо ком:пенсуЕ:ТЬСЯ нaявнiстю вира

женоro пiдросту), зростанвям: висоти 

розтa:шyвaннs перших СУЧКШ на де

ревах. ДаЮ обставини негативно по

знач8ЮТЬСЯ на представництвi при

зе:ино-чarарникових i Uппиx груп 

птахiв. 

у присТШ'8ЮЧИХ i СТШJIИX лiсах 

спостерirаЕ:ТЬСЯ подальше зростанни 

видового cк.nap;y птахm i ix чисель
Hocтi. Тут зафiксовано 29 видiв густо

тою 368 OC.jKF бiо:иасою 12,85 Rr/Kr 
(там. 4). як i рaнUпе до:иiнy€ зя6JIИК, 
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Табmщя 5 
Осiнньo-кirpацiйне населения птaxm неэiккнyтиx JIiсових 

KyJlЬTyp дубово-букових JIiсових угруповань 

Autumn migrational bird population in the unclose oak-beech 
forests 

Вид 

Species 

Густота 

каселеввн:, 

oc,fIOC 
Population 

density, 
ind./km2 

Долн. 

участi, 

%% 
Part of 

participa
tion, %% 

Бiокаса, 

кr/кМ' 

Вiomass, 

kgj1an2 

1. Р4rШr тajor 80 30,7 1,38 
2. Р4rШr ca.ende1и 45 17,2 0,50 
3. Panи тontamи 30 115 036 
4. Emberiza citrinella 25 9,6 0,68 
5. Phlll1oBc0fJ'U,8 coUllbita 9 3,5 0,07 
6. Тurdш merula 7 2,7 0,63 
7. Аnthш trivialiв 7 2,7 0,15 
8. S11i'nш вpinш 7 2,7 0,09 
9. Тuroш 'pilo:riв 

10. Frirцri1la тonti 

6 
6 

2,3 
2,3 
2,3 
2,3 

0,58 
0,14 

11. F . соеиЪв 

12. Rеgulш .,.egulш 

6 
6 

013 
0,04 

13. С. соссоth.,.ашtев 5 1,9 0,2'7 
14. Pyrrhula pyrrhula 5 1,9 015 
15. Ga1тulш glаnd.ariш 4 1,5 0,64 
16. Еrithacш nd>ecula 3 " 1,2 005 
17. Panи ater 3 1,2 0,03 
18. ТШ'dш philomeloB 2 0,7 0,13 
19. ТШ'dш ilitJcш 2 0,7 012 
вcьoro 19 видiв: 

Tota1 19 зpeciез: 

261 100 6,19 

субдокiнyють кa.линiвкa i звич8ЙНИЙ повзик (Sit
ta europaea). У дaнiй вiковiй катeroрп насаджень 

пoJIiпшyюТЬCR укови дJIЯ докUlyючих тут дYПJIО

гнiэникш (l4 видш, 48,2 %). BнacJIiдoK знижения 

эiмкнyтocтi крон (0,9-0,8), тиичасовий ярус ство

рЮЕ: пiдрiст, крони .RКoro розтamовaнi нижче ос

новноro ярусу. Така структура позитивно поэна

чаЕ:ТЬСИ на гнiздyвaннi кронникш (6 видm, 20,7 %). 
Н&Йиешпии предст&ВНИЦтвои вiдрiэн.RЕ:ТЬСИ гру

па приэекно-чагарникових птахш (4 види, 14,0 
%), що пORCНЮE:ТЬC.R вiдсутнiстю пiдJIiску, CJIaбо 

виражении пiдростои, що може виконувати йоro 

pOJlЬ в якостi гнiздових кiкробiотопш птахш. На 

дOJlЮ назекногнiздових представникш випадаЕ: 

17,1 %(5 видш). 

У даний перiод в населeшri нами ВИ.RВJlено 27 
видm птахш. На иезiм:кнyтих JIiсових KyJlЬTypax У 

CКJIaдi населения ВИ.RВJlено 19 видm птахш гу

СТОТОЮ 261 OC.jKK2 бiокасою к&Йже 6,2 кг/кк2 

(там. 5). Дуже багаточисe.льнi види Biдcyтнi, ба

гаточисeJIbНИX - 4, авич&ЙНИХ - 15. ДOKiнyE: вели

ка CИНИЦ.R (Рarш тajor), субдоиiнyють roлyба си

ниця: (Р. сaeтuleш), чорногonова гaiчка (Р. mon
tanш), звичaйlla вШсинка. Новими видами, по

рiвн.яно iз гнiздовик перiодок, Е: птахи, що гнiз

AJlТЬСИ в насадженнях старших к.naсШ 

вжу (cиницi), Uп.пиx: ТШIах тсу Укра

lнських Карпат (чиж (Spinш spinш), 

сШгур (Pyrrhu14 pyn-hula) та т.) та 

далекi кirравти (в'юрок (Fringilla. mon
tifтi'll{Jilla». Треба зазначити, що дана 

вжова катeroрiя насаджень по Biд

ношен:ню до птaxm трофiчно високо

Kicткa. добре розвинутий нагрунтовий 

покрив прива6JпoE: насiннciдних (зви

чaйRa вшсинка, чиж, юрок, cнiryp та 

iн.), чагарноковий ярус (ПJIодовoяriднa 

poc.nиннiсть) - багатьох кокахоiдниx 

птахш (дроэди), а згадaнi яруси эа

галок - представникш экiшaноro ТШIу 

ЖИВJIeННR (синицi, тсова тинiвI<a (Pru
neUа тodu14riв) та т.). При переходi 

неэiккнyтих JIiсових KyJlЬTyp (1 КJI.) у 

иonодияки (11 КJL), на фонi 6JIизькоi 

рiзнокaнiтностi птахш (19 i 22 ви,ци) 

густота Ix наce.neнни зкеншуЕ:ТЬСИ на 

26,1 % i CКJIaД&E: 6JIизько 190 ос./кИZ 

бiокасою бiJIьше 5 кг/кк2 (там. 6). 
Мonодняки (11 КJI.), экикaroчись, ви

тiCИЯIOТЬ трав'.яне покрИ'М'я i чагар

никовий ярус. 3-за даних обставин 

рiэкo погiршуE:ТЬC.R коркова база пта

хш i, як нacJIiдoK, экеншуЕ:ТЬСИ густота 

населeнн.R. 

У кonодняках (11 КJI.) эберiгaЕ: СВОЕ: 

докUlyюче становиzце велика CИНИЦ.R, 

проте густота виду тут на 25,0 % 
нижча, нiж в насадженнях поперед

ньо! BiкoBO! катeroрп, субдоиiнyють 

чорногonова гaiчка i голуба CИНИЦ.R. Звич&ЙНа 

вшсинка э багаточиceJIЬНИХ перехо,цить до зви

ч&йних видiв. 3начно нижча густота у cнirypa, 

в'юрка, эя6JIикa та т. Навпаки, эростаЕ: вона у 

костогриза (Соссоthroшte8 coccoth"auвte8), сойки 

(G4rrulш glafldariш) i деяких UIшиx видш. Нaшi 

дocJIiджeвнR населення птахш КOnОДНRКш по

казали, що костогриэ тут живитьси переважно 

насUпшк граба, я:кий у цьоку вщi (6JIизько 20 
рокш) вже роЭПОЧИН&Е: ПJlОДОНОСИТИ. Сойка Ж У 

ociннiй перiод переважно робить сво! запаси саке 

в кonодниках. 

У середньовiкових JIiсових угрупованн.ях тро

фiчнi (очевидно i эахиcнi) укови проживання 

птахш пoJIiпшyютьси, густота Ix населения зро

стаЕ: до 305 ос./киZ бiокасою 8,0 кг/ки2 (там. 7). 
як i в попереднiй вiкoвiй катeroрп ДOKiнyE: ве

.лика CИНИЦ.R. Серед субдокUIaнтШ вперше э'.яв

JlЯЕ:ТЬСИ повэик. На порядок виzца густота у 

чижа, жовтогonовоro KOpoJIЬкa (Regulш n!gUlш). 

Новики видаки населения Е: СИВИЙ дятел (Picш 

саnш) i припутень (ColuтЬa paluтЬш). 

НайбiJIьш високими покаэниками вiдрiзняють

СИ пристигаючi i стигJIi насаджения (там. 8). Ве
.лика CИНИЦ.R (доитаит) вперше стаЕ: дуже бага

точисeJIЬНИК видок. Першiсть серед субдокUIaн

тш зa:йJIIаЕ: повзик, за якик йде чорногonова 
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ДО EКOJIOГIi J1ИСКИ в ПРУТ-ДШСТРОВСЬКОМ}ТМЕЖИРIЧЧl 

I.в. CJOиьr:ькd. в-Й. ГOAOВIIIIeЦЬ. о.м:. 1UIiriВ. н.в. BYQ8IIК. о.м:. Ваciи" в.в. Вучко 

То tIIe e-t eeaIO&J' iII tIIe ---tr:t b8hr_ tIIe pr8t ... Dai8d8r. - LV. SIdIakY. В.L~ Q.II. lDitiIIO 
P.V.IlliмlQaJr. о... V.... V.V. В8eIIb. - ВerIпd:. J (1). lИ4. - Тhe data were col1ected in Chemivby region in 19~1
1993. Тhe Coot was discovered in 18 р1асев. Тhe first birds anive in МапЬ., the 1D8S8 migration takes р1асе in the first decade 
of Арnl. Тhe breeding period starts in the end of МапЬ - beginning of Арпl and endв in Ju1y - in the beginning of Арnl (130
140 days). 46,2 ~ певtв were found 'П overgrowths of water р1апtв 'П 3-20 m from the shore, оп the average 9,92 ± 1,01 т. For 

. nest bu11d1ng ап used mostly the leaves and stalks of the cat's tai1 (86,~ ~ певtв) and the пю (30,8 ~), besldes It Is used the 
ПJSЬ (ll,!'! ~), аlре (9,6 ~), other water р1апtв (13,!'! ~). Very seldom cootв сап pick up the tree ЬппсЬев that have fal1en in 
water (3,8 ~). 44,2 ~ певtв were bu11t onlу of the cat's tail, 7,8 ~ - onlу of the reed. Cootв p1aced the певЬ most often in the 
cat's tail overgrowths, more seldom they are in reed. For 76,0 ~ певtв were discovered the gently sloplng deck to water. А nest 
had two decks. Тhe majorlty of певЬ were found on water and оп herrlnp of water р1апtв. Onlу опе bu11d1ng was sftuated оп 

а 1ast year's nest of the Coot. Тhe clear expreased ova1ity was discovered for the nest wfdth 'П ~,9 ~ сааев. Тhe ear1iest clutch 
was found in the first days of Aprl1. Тhe mass е" 1аyinг Ьарpens tn the second decade of Aprll - the ffrst decade of Мау. Тhe 

second peak of clutch арреаппсе fal1s on the ffrst decade of June. Тhe fu11 clutches have ~-10 egp, оп the average 7,30 ± 0,20. 
Clutches with 7 egp meet most often (36,7 ~). 8 had 26,7 ~ пеаЬ, 6 - 20,0 ~, 9 - 10,0 ~, 5 and 10 - at 3,3 ~ еасЬ. Egg form 
Ьарреns drop-ehaped (~1,3 ~), elongated-oval (28,9 ~), elongated-drop-shaped (17,7 ~) and oval (2,1 ~). Eggs from the early 
clutches ап аоте biger than from 1ater. Тhe sfgnШсапt dlfferences were c:Useovered for the length, index of spherlcity and 
volume. Тhe brooding 1astв for 21-23 days. Nestlinp emerge for 3-6 days. In autumn the Coot ЛосЬ have m08tly 10-1!'! birds. 
Тhe departure starts in September and endв in tbe end of October. Тhe 1atest observation dates 29.10.1966. Тhe basis of the 
feeding makes the p1ant food, mainly representatives of Potamogetonaceae. Anima1s were found not often in stomachs. Тhe 

weight of 4 stomaches with food made 60,7!'! В, without food - 49,88 В, the weight of the соnsшnю food was 9,8 В. 

кq ...__: Coot, Chemivbi region, anival
J 
departure, breeding есоl0ВУ, nest, е", feeding. 

ДоCJIiджувана територiя (в м:ежах Чернi ДИJIИ за загальноприйнятою м:етодикою (Деркач 

вецько} об.ластi) - типова рiвнина, за ВИИЯ'ГКОМ: та iн., 1972). У роботi використано матерiaли БМ, 

Кузьм:iнського, Д,С. Федорчi, е.В. Попова, м.п.Хотинськоl висо'ЧИВИ, з ВeJIИКOIO кiJJькiстю, особ
Палевич, за що автори висловлюють Iм: щирупиво в i1 захiднiй частинi, рiзномaнiтsиx водойм:, 
вдячнiсть. Дaнi по динам:iцi середньодобових тем:для яких xapaкTepнi rycTi заростi прибережноi 
ператур отрим:aнi з Чернiвецького обласногоРOCJIИННостi i вiдкритi плеса - обов'язкова умова 
центру по гiдрометеорологu (начальник - Ю.А.гнiздування JIИСКИ (Fulica atra). 
Токмаков).На заходi Укрaiни екологiя виду вивчена не

достатньо, для дoCJIiджуваного peгioнy нам: Biдo
Рesy.-ьтаon: i oбroвoревви)(0 дeкiJJькa mтературних джерел, де наводяться 

фрагм:ентарнi дaнi по поширенню чи окрем:их 
НClUlJqlEННИ за даними Ф.Й. Страутманазнахiдках птахiв (Клитин, 1950, 1959, 1959а; 

(1963), JIИска € характерним: гнiздовим: птахо)(
Андреев, 1953; КОвaJIЬчук та iн" 1991; Третьяков 

рiвнинниx дiлянок ЗахiдноI Укpaiни. У Чернiта iн" 1991), хоча JIИска - один З най6iлып чи
вецькiй об.ластi переважна бiJJьшiсть эустрiчейСeJIЬних видiв водоплавних птахiв, 
виду за перiод мiграцiй та пiд час гнiздувания 

:мaтepiaa: i .eтoAJ111:8	 зафiксована дJIЯ центральноi i захiдноi часТШDI 

mсостепового Прут - ДнiCТPOBCЬКOГO м:ежирiччя 

(Григоренко, 1988; Ковальчук та iн., 1991;Збiр даних по екологu JIИСКИ проводився у 
Третьяков та iн., 1991; нaшi дaнi). Загалом: тут1951-1993 рр. ШJ1ЯXом короткочасних виiздiв у 
JIИску спостерiгaJIИ у 18 пунктах, з яких для 9xapaктepнi мiсця гнiздувания. Koнкpeтнi Maтepi
(50,0 %) - гнiздувания доведено, в 4 (22,2 %) вонаaJIИ по ЖИВЛeННIO отрим:aнi за перiод з 1951 по 
М:ОЖJJИВо гнiздиться, i в 5 (27,8 0/0) вид за1971 р" розм:ноження вивчалось у 1986, 1990-1993 
фiксовано JIИШе на ПРOJIЬотi. Трохи пiвдeннimерр. ОбстежeннR М:ОЖJJИВих екотопiв виду - рiзно
дoCJIiджуваноI територu у передгiрськiй чаcтинiмaнiтних водойм - провоДИJIОСЯ за допо)(огою на
Буковини птах виявлений JIИШе в окOJIИЦRX 3дувного гум:ового човна. Гнiзда вим:iрювали лi
насепених пунктiв. В с, Ропча i Клинiвка Сторонiйкою з точн1стю до 1 см, яйця i пташенят 
жинецького району JIИсок зустрiчaJIИ ВИКJlЮчно Уштангенциркулем з точн1стю до 0,1 мм, Ступiиь 
пic.лягнiздоВИЙ час (повiдом:пeIOШ Д.С. Федорчi,насидженностi я€ЦЬ визначалася за ix п.лавучiстю 
нaшi дaнi), а в с. Слобiдкa ГJIИбоцького району на(Блум, 1973), тип форми встаноВJПOВaJIИ за до
ставку у 1987 р. М.П, Палевич спостерiгaлa пта

по)(огою вiдповiднoi схем:и (Никифоров и др., 
xiв нaвecнi i влiтку, що свЩчить про МОЖJJИВiсть1989). Iндeкc oKpyгneнocTi i об'Е:М ЯЕЩЬ вирахyвaнi 
гнiздувания хоча б декiлькох пар.

теоретично за фОРМУлами, запропонованими Р. 
Фeиo.oriи 1IJ8IIЬOrY. На Волино-Подi.ллR iМяндом (1988). 3агалом у 7 пунктах доcлiджува

Прикарпаття JIИска прилiта€ з початку березняно} територu обстежено 52 гнiзда (з 51 зиято про


м:iри), промiряно 227 Я€ЦЬ, 8 пташенят. :ЖИВЛення до першоi половини квiткя (Страутм:ан, 1963; Та


вивчалося IIJ.11ЯXОМ: aнaлiзу BMiCTY uшyнкiв Biд таринов, 1973). Причо)(у спочатку з'вляються не

стрiяяниx птахiв, Статистичнi обрахунки прово- величкi групи птахiв, а згодом: проходить масо

со I.B. Скiльсыс:кА, Б.Й. Годованець, О.М. R.пiтiн, И.В. БундэЯlC, О.М. Вacia, В.В. Бу'lХо, 1994 
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Таб.лиця 1 бин. Тут же настyrшоro року 21.03 
Строки ПРИJIЬоту та чисельнiсть JlИСКИ було 10 JlИсок, а на початку квiтия 

Arrival terms and number of the Coot - 25. В серединi березня 1992 р. на 

окomщi к. 3аставна бачиJIИ 8 JlИсок, 

Поива перших птахiв
 1990
 1991
 1992
 М
 

Arrival of the first birds
 
10.03 (5)
 
13.03 (6)
 

21.03 (10)
 
23.03 (5)
 

15.03
 
(8)
 

16.03
 
(6,8)
 

Масовий прИJIiт
 

Мaзs arrival
 
1.04 (30)
 
7.04 (16)
 

2.04 (25)
 
3.04 (12)
 

12.04 (30)
 

28.03
 
(28)
 

4.04
 
(23,5)
 

а 28.03 - 28 птaxiв.
 

Р08JlВC+Н€НИМ Гнiздовий перiод 

JlИСКИ поЧИН8€ТЬCЯ в oCTaннix чис

лах березня - на початку квiТНR, 

закiнчуЕ:ТЬСЯ в .липнi - на початку 

серIШЯ, тобто триваЕ: 130-140· днiв. 

Причоку нерЩко буваЕ:, що на од

н:iй водоймi можна спостерiгaти Mi
Примiтка: в дужках наведена кiлькiсть ос06ин для окремо! грацiйнi скупчення прoлiтних пта

водойми. xiв i rнi.зда з розпочатиии клад
Note: in the brackets is adduced the bird number for the 

ками. 

separate reservoir. Гнiзда JlИСКИ споруджують У 

рiзномaнiтнiй водянiй РОCJIИННостi, 
Таб.лиця 2 

Вiддалeнiсть гнiaд JlИСКИ Biд берега (ширина смуги заростей 

20 М) 

ТЬе remoteness of the Coot nests from the shore (width of 
the overgrowth strip is 20 т) 

Iнтeрвали, м KiJIЬкicть rнiзд 

Number of nests 
Interva1s, m n 

<6 4 .. 
6-10 12 

11-15 6 
16-20 2 

Всьоro: 24 
Total: 

% 
16.7 
50.0 
25.0 
8.3 
100 

заростi яко! тягнуться вздовж бере

гiв, що утворюють невели:кi oCTpiвцi 

серед води. Значна частика rнi.зд 

(46,2 %) знахОДИJIaСЯ саке в при

бережних дiлянкax на вiдстаЮ 3-20 
к Biд .лiнll суходолу, в середньоку 

9,92±1,01 н, CV - 49.9 %, причону 

3/4 всiж гнiaд вИЯВJIено в iнтервaлi 

6-15 к Biд берега (табл. 2). 
для будiвництва rнi.зда вико

ристовуються переважно JlИстки та 

стебла рогозу (86,5 %, n=52) i 
очерету (30,8 %), а також СИТНИК 

(11,5 %), BOAOPOCTi (9,6 %), ряска, 

осока, iншi трав'янистi водянi рос

лини (13.5 %). 
Дуже рЩко птахи можуть пiд

вий прилiт. Найбiльш рання дата припадаЕ: на бирати i riлки дерев, якi впали в воду (3,8 % 
10.03; загалон прилiт триваЕ: найже до середини випадкiв). Гнiзда, побудоваЮ JDШIе з рoroзу, 

квiтия (табл.l). 3а цей час чиeeльнiсть JlИСКИ зро станоВJIИТb 44,2 %, JlИlIIе з очерету - 7,8 %, JlИlIIе 

стаЕ: в середньоку В 3,5 рази. Де Slскраво покiтно з роroзу i очерету - 17,4 %. НерЩко з цими 

основними компонентами зустрiча€ТЬCЯ й Uппийi ДJISI окремих пунктiв. Так, ЯКЩО в серединi 
будiвe.льний матерiaл:береЗКR 1990 р. на ставу поблизу с. Кoлiнкiвцi 

рогiз +
Хотинськоro району ВИSlВИJIИ 6 птахiв, то в 

СИТНИК, BoAopocтi (5,8 %),
перших числах квiтня спостерiraли вже 30 осо

Таб.лиця 3 
3алeжнiсть вибору будiвельноro катерiaлy rнiзда Biд кiсци ЙОГО розташування 

(KiJIЬкicть nriзд). 

Dependence of building materia1s of nest оп its placing (number of nests) 

Донiнyюча pocлиннiсть, Основний матерiaл rнi.зда Всьоro: 

що ОТОЧуЕ: пЦздо Basic material of nest Total: 
Dominating vegetation Typha 8р. Phragтite8 Typha 8р. + 

around of nest аu.вiШiв Phro.gтite8 аu.вiШiв 

ТУРha 8р. 32 1 1 34 
Phragmitи au.вialiв 3 4 5 12 
ТУРha 8р. + 1 1 2 4 
Рhrщrmite8 cшвialiв 

Всього: 36 6 8 50 
Total: 
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роки поява першого .яйця вия:влена в настyшri 

дати квiтн.и: 1986 - 10.04, n=l кладка, 1990 - 12.04 
(n=2), 1992 - 16.04 (n=7), 1993 - 23.04 (n=6). Т06то, 

в рiзнi роки цей показник иоже коливатися В 

иежах 20-30 дIriв., на що вказу€, зокреиа, i А,!. 

Кошелев з спiвавтораии (1990) Amf Дунай 
ДнiCТPOBCЬKOГO иежирiчч.я. 

Масова поява кладок характерна для. друга! 

декади квiтн.и - першо'i декади травия, окрiи того 

наявний другий иаксииуи гнiздування, .який ви

КJIИКaНИЙ розмиоженняи ИOJIОДИХ птахiв та Biд

кладашши повторних кладок заиiсть заги6JIиx 

(Кошелев и др., 1990). У нашоиу випадку вер

шина цici xвилi ПРШIада€ на першу декаду черв

ня .як для. конкретного року, так i для суиарно'i 

KiJIьКOCTi за рiзнi роки (рис. 2) (час появи пер

шого яйця для. багатьох гнiзд вираховувaJIИ по 

ступеюо насидженостi кладки). 

Ве.личина повно! кладки КOJIИВаЕ:ТЬСЯ Biд 5 до 

10 яець, в середньоиу становить 7,30±0,20 (n=30), 

Морфоиетрична характеристика гнiзд JIИСКИ (си) 

Morphometric chracteristics of the Coot nests (ст) 

n :М±т lim CV,% 
Ширина гнiзда 

Width of nest 
45 42,39±1,25 31-68 19,76 

Ширина гнiзда з настилои 

Width of nest with deck 
33 66,38±2,63 43-96 22,80 

Довжина настилу 

Length of deck 
33 23,97±1,93 7-52 46,35 

Висота гнiзда 

Height of nest 
45 15,10±0,47 10-25 21,10 

Ширина лотка 

Inside width 
45 20,60±0,45 12-28 14,50 

Глибина лотка 
Depth of nest 

45 7,10±0,22 5-11 20,58 

ЗабарВJIення: яець ТШ10ве для. виду: г.линя:но

сiрий фон i иamoнок з рiдкиx чорних чи темио

коричневих поверхневих п.nя:м:ок i крапинок. 

Насиджування: триваЕ: 21-23 днi., ВИJIYILПення: 

пташеня:т проходить за 3-6 дiб. Наии проиiря:но 8 
1-2-денних пташенят, вiдЛОВJIених у гнiздi чи на 

BOAi. Розиiри (ии): дзь06 - 7,1-10,5 (8,85 в 

середньоиу), крило - 18-22 (20,25), цiвкa - 22-24 
(22,5). 

0c06-wв0cтi пcweЮmw. Пiд час вiдклaдання i 
на paннix стадiяx насиджування я€ЦЬ саика зна

ходиться на гнiздi i залишаЕ: його при наближеннi 

спостерiraчiв на BiдcTaнь 25-30 и, або сходить з 

гнiзда заздалегiдь i тримаЕ:ТЬСЯ поблизу. При 06
стеженнi дуже насиджених кладок JIИску при

близно у ПOJIОВинi випадкiв спостерiraJIИ не

подaлiк Biд гнiзда. Аналогiчна поведiнка харак

терна для птаха, коли пташеня:та знаходя:ться в 

гнiздi чи щойно ПОКИНУJIИ його i плавають поря:д 

в заростя:х, причоиу самка завжди тривожно по

водиться, Hepiдкo кричить, 

але особливо! агресивностi до 

Таб.nиця: 4 спостерirачiв не Пpoя:вml€. 
Лиme в О/I1Юму ВЮ1адку пiд 

час обстеження: гнiзда в мо

мент ПРОКJIЬOвування та ви

луплення: пташеня:т JIИска 

плавала иайже поря:д з чов

нои, ГOJIOCRO кричала, надзви

Ч8ЙНО тривожно поводилась, 

хJПOПаючи крилаии час Biд 

часу по BOAi. 
Фeвo.8ariи ociвньoi 1Iirpa

ЦiI. ДО KiнцR: cepIIНR MOJIoAi 
JIИСКИ набувають здатнocтi лi

тати i разои з дорослиии 

тримаються: переважно неве

JIИКИМИ ЗГр8ЙКаМИ по 10-15 
особин аж до закiнчення: Biд

CV - 15,3 %. Н8ЙЧаcтiше зустрiчаються кладки з 
7 яець (36,7 %), трохи рiдше - з 8, 6 i 9 (26,7, 20,0, 
10,0 % вiдповiдно). У 2 ВШIадках вия:влено 5 i 10 
яець (по 3,3 %). 

За формою .яйця JIИСКИ бувають чотирьох ти

пiв. У переважнiй бiJIьшостi виадкiв вони крапле
виднi. (51.3 %, n=232). Зустрiчаються: також ви

довжено-овальнi (28,9 %), видовжено-краплевиднi. 

(17,7 %) i надзвич8ЙНО piдкo - овaльнi (2,1 %). 
Розмiри, iндeкc округленостi та 06'ем яець на

вeдeнi в таблицi 5. 
яйця: з paннix кладок (перша декада квiтня) 

трохи крymriшi, нiж з пiзJЩ[ (перша декада чер

вня) (табл. 5). При порiвняннi cepeднix показникiв 

AocTOBipнy рiзницю по критерiю Стьюдента (t) 
вия:влено для. довжини (t=6,8, р<О,ООl), iндeкcy 

округленостi (t=4,9, р<О,ООl) та 06'Е:ИУ (t=5,5, 
р<О,ООl) ЯЙЦЯ. Це свiдчить про розмиоження: на 

paннix стадiяx гнiздового перiоду старих птахiв. 

Подiбне характерно i Amf дельти Дунаю (Коше

лев и др., 1990). 

JIЬoтy. Oднi. ВОДОЙМИ птахи 

зaJIИШaюТЬ рaнiше, iншi 

пiзнiше. Так, наприклад, 19.09.1992 р. пiд час про

ведення: облiку на приблизно однакових за ПJlо

щею водоймах в окOJIИЦЮC с.Веренчанка Застав

нiвcькoгo району виявлено 7 JIИсок, поблизу м. 

Заставна - 1 i бiл.я с. КлiвОДШI Кицианського 

району - 108 птахiв (згр8ЙКИ ск.лаДaJIИСЯ з 11, 12, 
35 та 50 особин). Така HepiвнoMipнicть в розподiлi 

чисе.пьностi JIИсок залежить також Biд iнтeн

сивностi иirрацii птахiв бiJIьш пiвнiчних по

пуляцi:й. Осiннiй вiдлiт ПОЧИНВ€ТЬСЯ у вepecнi i 
зaкiнчуеться: наприкiнцi жовтн.и. В рiзнi роки 

ocтaннix JIИсок спостерiraли: 1.10.1991, 14.10.1990, 
22.10.1967 i 22.10.1987 рр. Найбiльш пiзвьою датою 

вiдльоту € 29.10.1966 р. (Кiцманський район). Пiв

дeннiше дocлiджувано! територii, у передгiр' я:х, 

восени пPOJIiтних JIИсок спостерiraли Е:ДШIИЙ раз 

- 16.09.1989 р. (20 особин в ок<>JIИЦЯx ~Ропча Сто

рожинецького району - повiдоилення: Д.С. Фе

дорчi). 
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Таблиця 5 JlIТEPAТYPA 
Параметри ЯЕ:ЦЬ JlИСКИ 

Parameters of the Соо! eggs 

lim CV,% 

Рaюri к.ладки (n=5) 
Early cluthes 

n М±т 

Довжина, мм 37 50,0-57,4 3,2254,06±0,29 
Length, mm 

35,8-37,8МакСИИaJIЬНИЙ дiaметр, ми 37 1,6336,В1±0,09 
Maximal diameter, mm 
Iндeкc о:крyrленн:оетi, % 37 64,2-72,8 3,5168,21±0,39 
Index of sphericity, % 
Об'€м, мл 33,0-42,037 4,6637,37±0,29 
Volume, ml 

Пiзнi к.ладки (n-7) 
Late clutches 

Довжина, мм 19 48,6-53,1 2,0851,46±0,25 
Length, mm 
МакСИМaJIЬНИЙ дiaиетр, ии 19 34,7-37,4 1,9936,44±0,17 
Maximal diameter, mm 
Iндeкc о:крyrлен:ноетi, % 19 65,7-73,2 2,3470,87±0,38 
Index of sphericity, % 
Об'€м, ил 32,4-37,0 4,1819 34,93±0,34 
Volume, ml 

В цiлому (n-34 к.ладки) 

Total 34 clutches 
Довжина, мм 192 46,4-58,2 3,9453,24±0,15 
Length, mm 
МакСИМaJIЬНИЙ дiaиетр, мм 192 31,1-38,1 2,5836,36±0,07 
Maximal diameter, mm 
Iндeкc окрyrленн:остi, % 192 58,9-76,5 3,7968,34±0,19 
Index of sphericity, % 
Об'€м, мл 192 26,0-42,7 7,7235,В5±0,20 
Volume, ml 

На зииiвлi жодного разу JlИСК8 не зафi:ксо

вана, хоча подiбнi факти BiдoMi д.ля. cyciдньo! 

Тернопiльсь:коiоб.ластi (Тa.лnОШ, 1981). 
Жив.weвви ОСНОВУ paцioнy JlИСКИ ск.лада€ 

роCJIИННa iжа (табл. 6), roловним чином пред

ставни:ки родини Potaтogeton4ceo.e, серед яких 

переважа€ Potaтogeton pectinatus - виявлеБИЙ 

М8Йже у половинi обстежених ш.лун:кiв. Трохи 

рiдше зустрiча€ться Р. pusillus. Загалом В i'жу 

ВИ:КОРИСТОВУ€ТЬСЯ 1О видiв рослин - представ

никiв чотирьох родин. Тварини у ш.nyнaках JlИС

ки зустрiчаються нечасто - виявлено JIИШe до

роc.л:i та JlИЧИНI<:оm форми з двох родин. Еле

менти неоргaнiчноi' природи - KaMiнцi та квар

цевий пiсо:к, я:кi ви:конують функцno гастpoлiтiв, 

KOHcTaToBaнi И8Йже В 2/3 та 1/3 06стежених 

IJJЛYНКiв вiдпОВiдно. Вага чотрьох ш.лун:кiв... та i:x 
BMicтy (В дужках) станОВИла 51,5 (9,8), 59,5 (9,5), 
63,5 (15,5) i 68,5 (8,3), В середньому - 60,75 (10,78) 
г. Вага ш.лун:кiв без спожитоi iжi дорiвнювала 

вiдповiдно 41,7,50,0,48,0 i 60,2, В середньоиу 49,98 
г. 
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Таб.лиця 6 
iКив.лeшJ.Я.nискиу Прут-Днiстровськоиуиежирiччi (n=12 ш.лункiв) 

The Coot feeding in the country between the Prut and the Dniester 

Склад кориу 

Food composition 
Мiс.яцъ - кi.лькiсть ш.лункiв 

Month and number of stomaches 
Вcьoro 

Total 
Ш.лунки, % 

I 

Stomaches, % 
VIП-6 IX-5 Х-1 

рOCJllПlll8 ьu. 

Veaetable food 
Hydтochaтitaceae 

Hydтocharisтorsusra7UJl - 5/1* - 5/1 8,3 
PotaтogetmuJceae 

Potamogeton pectinatus 68/3 162/2 - 230/5 41,7 
Р. Zucens - 10/1 - 10/1 8,3 
Р. pu.siJlш - 15/1 23 38/2 16,7 
Р. rn.tiZш 7/1 - - 7/1 8,3 
Р. gramiпeus 2/1 - - 2/1 8,3 
Najadaceae 
Najaв major - 12/1 - 12/1 8,3 
Sp4111amaceae 
Spargamum erectum - 7/1 - 7/1 8,3 
Lemnaceae 
Lemna miтюr - 15/1 - 15/1 8,3 
3елeнi частини рос.лин: (не 

визначeнi) 

Green parts of plants 
(undetermined) 

2/1 

" 

- - 2/1 8,3 

Твap1111В8 ьu. 
АШ_. food 
Insecta 
Coleoptera 
Hydrohpilidae 
личинки (не визначeнi) 

Larvae (undetermined) 
3/1 - - 3/1 8,3 

Cureulionidae 
Оtiorrhуnchш tтistis 5/1 - - 5/1 8,3 
КаиUщi 

Pebbles 
51/5 264/2 - 315/7 58,3 

Пiсок 

Sand 
/1 /3 - /4 33,3 

* - ЧиCJIо екзе:иnлярiв/кi.лькiсть шлункiв 

* - Number of exemplars/number of stomaches 
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