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Червоного моря 1.10.1991 р. Координати иiсця кiльцювання: 

29.34 N, 34.56 Е, мiсця знахiдки - 49.18 N, 33.15 Е. 

ЗВИЧRЙний мартин (Laтus ridibundus), закiльцьовaRИЙ в Iвa

нiвськiй областi Росп 29.06.1985 р., був здобу'ГИЙ на територп 

Глобинського району 15.09.1985 р. (Результаты кольцевания и 

мечения птиц, 1991). 
НRЙЧастiше повторно вiДЛОВJПOвалися великi синицi. Так, iэ 

600 закiльцьованих синиць повторно вiдЛОВJПOвалися 176 (29 0/0). 
Причому oKpeMi ловилися впродовж осею - весни по кiлька 

разiв. Дорослий самець, закiльцьований 17.10.1988 р., вiдлоВJПO

вався через 9, 45, 121, 783 та 1209 днiв. За цей час довжина йо

го крила збiльшилася з 76 до 81 мм. Iнший вiддалений у часi 

повтор одержаний Biд дорослого самця, SПGIЙ був зловлений 

через 1103 дЮ.. 

сmвВIДНОПIEННЯ НАПРЯМКIВ ПОЛЬОТУ 

3ГРАЙ ПIД ЧАС OCIННЪOI МIГPАцП у 
РI3НИХ КАТЕГОРIЙ МIГPAНТIВ НА 

ТЕРИТОРП УКРAlНИ 

в.м. Грищенко 

Kui8c'b'I<:Uu у1tшpcuтет 

Матерiал по напрямках польоту зграй ряду видiв птахiв 6у

ло зiбрано в ходi вивчення: фенологп ociнньol мiграцп у 1975
1991 рр. Для aнaлiэу спiввiдношення напрямкiв Miгpaцn по 

окремих румбах ми використали дaнi по 8 видах з ycici Укра
lни. Це два дальнix мiгранти - бiлий лелека (Ciconia ciconia) i 
сiльська ластiвка (Hirundo тustica), два мiгранти сереДНЬОl про

тяжностi - сiрий журавель (Grus grш) i cipa чапля (Ardea 
cineтea) i 4 ближнix. 

Для BCix видiв домiнуючим напрямком ociнньo! мiграцп ви

явився пiвденний (табл.). Решта румбiв по кiлькостi мiгруючих 

згрRЙ розташовусться у такiй поcлiдовностi: пiвденний захiд, 
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Мiграцu та зимiвлi 

пiвдeRНИЙ cxiд, захiд, cxiд, пiвнiчний захiд, пiвнiчний cxiд, пiв

нiч. Кiлькiсть зграй, що MiгpYE: за останнiми трьома румбами, 

незначна. Частки одного й того ж напрямку у рiзних видiв до

сить близькi. У най6iльшiй Mipi вiдрiзНftЕ:ТЬСЯ BiдcOTOK зграй, що 

лет.ять у пануючому пiвденному напрямку . 

Спiввiдношення напрямкiв польоту зграй пiд час ociнньOl 

Miгpaцu на територu Укрaiни (%%), n = 5587 

Ат

dea 
аne

теа 

Cico
nia 
С1СО

nia 

Аn

ser 
spp. 

Аnas 

pla
tyт

hyn
chos 

Grus 
gтus 

Laтus 

тidi

Ьun

dus 

Hi
тun

do 
тus

tica 

Stur
nиs 

vul
gaтis 

n 25В 792 1262 602 1712 278 359 324 
Пд 46,5 54,В 40,6 31,5 49,6 42,8 63,0 45,7 
Пд3х 27,9 26,4 28,2 27,2 23,9 21,9 22,0 25,3 
3х 9,3 4,3 9,7 10,3 5,7 10,8 4,2 10,5 
Пн3х О,В 0,9 1,4 2,0 1,1 3,6 0,6 1,9 
пн 0,8 - 0,8 1,2 0,9 2,5 - 1,2 
ПнСх 0,4 - 1,0 0,7 0,8 2,5 - 0,6 
Сх 4,3 2,3 4,4 4,8 3,9 6,1 2,5 4,0 
ПдСх 10,0 11,4 13,8 12,3 14,1 9,7 7,8 10,8 

Стyniнь переважання одного напрлм:ку Miгpaцu у розгJI.Я

нутих видiв рiзНИЙ. Biн максимальний у двох дальнix Miгpaнтiв, 

мiнiмальний у ближнix. Логiчно припустити, що пов'язано це 

сам:е з рiзною протяжнiстю Miгpaцu. Для перевiрки цього ми 

використали однофакторний: диcnерсiйний аналiз. Biн пiдтвер

див вплив протяжностi мiграцu на вираженiсть n генерального 

напрямку (F = 16,5; Р < 0,005). Сила впливу цього фактора за 

формулою Снедекора дорiвНЮЕ: 0,861, то6то на 86,1 % варiацiя 

величини частки пiвденного напрям:ку визначасться протяж

нicтю м:iгpaцn виду (F = 15,5; Р < 0,005). 
Де явище можна цiлком пояснити дiсю природного добору. 

у дальнix Miгpaнтiв бiльше розсiянн.я у другорядних напрямках 
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приводить i до бiлыIIиx затрат eнeprn на доc.яrнення Micць зи

мiвлi, нiж у блиЖJrix. Птахи, що летiли по бiльш довгому Mi
грацiйному маршруту, ВИЯВJlRЮТЬСЯ у вЩносно гiрших умовах. 

Серед дальнix Mirpaнтiв частка пiвденного нanрямку у бiлого 

лелеки iстотно мешnа, нiж у сi.лpськоi: ластiвки. Це м:оже бути 

пов'язане з тим, що лелека - птах з ширяючим польотом i у 

значно бiльшiй Mipi пов'язаЮfЙ пiд час мiграцn з ландшафтом. 

Це приводить до бiльшого розсiянн.я згрвй у рiзних напрямках. 

ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ НЕЗАМЕРЗАЮЩИХ 

ВОДОЕМОВ ДОНЕЦКОГО ПРИДОНЦОВЬЯ 

СЛ. ПИсарев. Л.А. Тимошенко. И.А. Сикоpcюdl 

Kpa.мaтopc1CUU Цeuтр вueШ1ООЛ'ЬшШ рабom'Ь" ДОШЩ:1СUU 

Y'H:uвepcиmeт, Kpa.мamopc1CUu u1iдустpuaл'Ь'Н'Ыu и'Нетuтут 

rarapa чериоаобаа (Са_ aretica). Зимует на обширных 

TenJIы�x водоемах-охладителях Славянской ГРЭС, отмечается 

неежегодно. В декабре 1988 г. и в ноябре 1991 г. встречено по 1 
особи. 

ЧоlIJ'a (Podiceps criatat1и). На крупных, богатых рыбой 

водоемах СлавГРЭС зимует ежегодно. Численность обычно не 

превышает 10 особей, лишь в декабре 1988 г. учтено 25 птиц. 

Пora.вкa чериomейпая: (Р. вigric:oUu). 22.01.1989 г. на во

доемах СлавГРЭС встречена стайка из 5 птиц. 

Пora.вкa МL1UUI (Р. rмficollu). В декабре 1991 г. на Сла

ВRНских соленых озерах встречена 1 птица. 

Пак.иаи бо.иы:пой (P1&alecnм:oraz с.."Ьо). Зимует в Крыму 

(Костин, 1983),на незамерзающих водоемах Ставорополья (Хох

лов, Бичерев, 1986), 13.01.1991 Г. на водоеме СлавГРЭС встре

чена 1 молодая особь. На зимовках в Придонцовье вид отмечен 

впервые. 

JlебеАЬ-шапуи (с.... olor). На зимовках встречается 

практически ежегодно на крупных водоемах. Зимой 1989/90 !т. 
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