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МОРСЬКИЙ ПОБЕРЕЖНИК (CALIDRIS MARITIMA) В УКРАЇНІ

З.О. Петрович1, К.О. Редінов1,2

1 - РЛП «Кінбурнська коса»; 2 - РЛП «Тилігульський».
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The Purple Sandpiper (Calidris maritima) in Ukraine. 
- Z.O.Petrovich1, K.O.Redinov1,2. 1. Regional Land-
scape Park “Kinburnska Spit”. 2. Regional Landscape 
Park “Tylihulskyi”.
In Ukraine there are known 2 records of the Purple 
Sandpiper in the Crimea (Kostin, 1983). We observed 
single individuals at the seashore of Kinburn Penin-
sula (Mykolaiv region, Ochakiv district 46º25´36.52”N, 
31º42´51.67”E). The sandpipers were seen 4.12.2009 

and, probably the same bird, 24 and 30.10.2010. We managed to take picture of the 
bird on 24.10.2010. These observations are proved by Faunistic Commission of the 
Wader Study Group.

Key words: Purple Sandpiper, new finding, Kinburnska Spit, Ukraine.

Морской песочник в Украине. - З.О. Петрович1, К.А. Рединов1,2. 1 - Ре-
гиональный ландшафтный парк «Кинбурнская коса». 2 - Региональный 
ландшафтный парк «Тилигульский».
В Украине морской песочник (Calidris maritima) был известен по двум 
встречам в Крыму (Костин, 1983). Нами одиночные особи наблюда-
лись на морском побережье Кинбурнского полуострова (Николаевская 
обл., Очаковский р-н; 46º25´36.52” N, 31º42´51,67” E). Куликов видели 
4.12.2009 г. и, вероятно, одну и туже особь 24 и 30.10.2010 г. Птицу 
удалось сфотографировать 24.10.2010 г. Эти наблюдения утверждены 
фаунистической комиссией РГК.

Ключевые слова: морской песочник, новая находка, Кинбурнская коса, 
Украина.

В фауні України морський побережник (Calidris maritima) був відомий за 
двома зустрічами в Криму (Костин, 1983). В околицях с.Портове поблизу «Лебединих 
островів» 17-18.02.1971 р. обліковано одну особину. Іншого птаха спостерігали 
29-30.09.1973 р. біля рибного ставка (біля самого берега моря) в Роздільнянському р-ні. 
Після значної перерви з’явилось повідомлення про спостереження птахів у Львівській 
області (29.08.1992 р. – 8 особин), але воно не затверджене орнітофауністичною 
комісією (Інформаційний бюлетень…, 1993).

Нами ці кулики спостерігались на Кінбурнському півострові (Очаківський р-н, 
Миколаївська обл., р-н с.Покровка), про що було повідомлено фауністичну комісію 
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Робочої групи по куликам (м.Москва). Одна з реєстрацій (Петрович, Редінов, 2006) не 
затверджена, а інші, наведені нижче, мали позитивний відгук (Инф…, 2011). 

Зранку 4.12.2009 р. спостерігали поодинокого морського побережника на 
протязі біля 2 годин, мінімальна віддаль біля 25 м. Він активно годувався на морському 
мілководді Покровської коси (46º25´36.52”N, 31º42´52”E), притримуючись зграї 
ісландських побережників (Calidris canutus). За допомогою бінокля та підзорної труби 
вдалось добре розгледіти жовтогаряче забарвлення ніг, двухколірний дзьоб, строкатість 
на грудях та череві, котра заходила за ноги. Вдалось визначити і його розміри, коли він 
тримався поряд з іншими куликами. Він дещо більший за побережників чорногрудого 
(Calidris alpina) та білого (Calidris alba). Від інших побережників, морський вирізнявся 
також «згорбленою» поставою та темним забарвленням. 

В цьому ж місці, вірогідно, одного й того ж птаха, спостерігали 24 та 30.10.2010 р. 
Він також притримувався зграї ісландських побережників. Під час першої зустрічі його 
вдалось сфотографувати. В усіх випадках птахів спостерігали з вікна автомобіля.
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