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ДІБРОВНИК АБО ЛУЧНА ВІВСЯНКА невеликий птах із родини вівсянкових. За розміром трохи
менший від хатнього горобця. Як видно вже з назви,
зустрічається в основному на луках. В Україні цього птаха
знаходили на гніздуванні в заплаві Десни – на підвищених
ділянках сінокосних лук біля річки або стариць. Гнізда
він влаштовує на землі серед трав’янистої рослинності.
Будує їх із сухих стебел та листя злаків. У гніздовий період
самці полюбляють співати, сидячи на високих стеблах
кінського щавлю та інших лучних рослин. Пісня гучна й
мелодійна, нагадує дзвіночок. Часто дібровники селяться
невеликими групами – по кілька пар неподалік одна від
одної. Живляться ці птахи у гніздовий період в основному
комахами, в інші пори року – переважно насінням трав та
іншою рослинною їжею.
Самця дібровника легко впізнати завдяки яскравому
забарвленню. Оперення його зверху каштанове, знизу –
яскраво-жовте з вузькою каштановою смужкою на волі. На
голові добре помітна чорна “маска”, на крилах є овальні
білі “дзеркальця”. Втім, таким красенем птах стає лише
на 3–4 році життя. У дворічних самців забарвлення менш
яскраве, перев’яз на волі може бути розімкнутий, а білі
“еполети” мало помітними. Самка забарвлена скромніше
самця, оперення її зверху сірувато-буре, знизу – блідожовте. На голові широка світла брова. Молоді птахи схожі
на самок, але мають більш яскраве вохристе забарвлення.
Весною дібровники прилітають пізніше за інших наших
птахів – лише у третій декаді травня – першій декаді
червня. Одразу ж після прильоту приступають до
гніздування. Самці активно співають на гніздових ділянках,
особливо у вечірні часи. Самка відкладає від 2 до 5 яєць,
які насиджують обидва птахи. Пташенята залишають
гнізда дуже рано, ще не вміючи літати. Вже з кінця липня
птахи починають залишати місця гніздування.

Для зоологів дібровник став
хрестоматійним прикладом
далекого розселення. Від Китаю
він поступово просувався на
захід і північний захід і досяг
зрештою півночі Європи.
Його неосяжний ареал
простирався від Фінляндії,
Латвії, Смоленської області
Росії та північного сходу України
до Тихого океану. При цьому
навіть птахи європейської
популяції летять зимувати до
Південно-Східної Азії. Тобто це
ще й хрестоматійний приклад
того, що шляхи міграції можуть
повторювати шляхи розселення.
Дібровник досяг Європи у
XIX ст., ще на його початку
він не зустрічався західніше
Уральського хребта. За
сотню років цей птах заселив
територію площею майже
у 3 млн. км2. На північному
заході Росії він з’явився в
останні десятиліття XIX ст. – на
початку XX ст. У 1902 р. був
виявлений на верхньому Дніпрі
в межах нинішньої Смоленської
області Росії, а в 1920-х роках
– на Десні в нинішній Брянській
області. В Україні дібровник
почав гніздитися в заплаві Десни
приблизно в той же час.
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Зоолог В.В. Станчинський знайшов його на межі
Чернігівської області у 1926 р., а в 1930 р. гніздування
відмічене А. Шепе на південь від м. НовгородСіверський – біля сіл Пирогівка й Собич. Залітні дібровники
реєструвалися практично по всій Європі – на захід до
Франції, Великобританії, Ірландії, Італії. В Україні залітних
птахів також зустрічали в багатьох місцях – від Волині до
Приазов’я.
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МАЛЮНКИ З ВИЗНАЧНИКА BEAMAN M.,
MADGE S. THE HANDBOOK OF BIRD
IDENTIFICATION FOR EUROPE AND THE
WESTERN PALEARCTIC.

Ще зовсім недавно дібровник був одним із найбільш
численних птахів Євразії. Загальна чисельність його
в 1980-ті роки оцінювалася в сотні мільйонів особин.
Місцями у сприятливих біотопах густота населення
досягала сотень особин на квадратний кілометр. До 1980-х
років продовжувалося розселення дібровника на захід.
Здавалося б – що може загрожувати такому виду? Але
вже в 1990-ті роки з’явилися перші свідчення швидкого
й широкомасштабного скорочення чисельності. У Росії
протягом останнього десятиліття XX ст. вона знизилася
більш як на 10%. Про надзвичайно несприятливий
розвиток подій свідчить зміна статусу дібровника в
Міжнародному Червоному списку: у 2004 р. цей птах
отримав статус near threatened (близький до загрози), у
2008 р. – vulnerable (вразливий), у 2014 р. – endangered
(під загрозою зникнення). Зараз він уже critically
endangered, загроза стала критичною.
Основною причиною цієї катастрофи вважається
широкомасштабний браконьєрський вилов на міграційних
шляхах та в місцях зимівлі, перш за все у Східній та
Південно-Східній Азії. Мільйонні зграї дібровників, яких
у Китаї називають “рисовими птахами”, скупчуються
під час перельотів і взимку на рисових та інших полях у
Південному Китаї й сусідніх країнах. Тут їх і виловлюють
у величезних кількостях, продаючи як делікатес. За
свідченням китайських науковців, лише для одного з
магазинів у провінції Гуандун за сезон знищується близько
пів мільйона дібровників. Формально цей бізнес був
заборонений ще в 1997 р., але інтенсивний нелегальний
вилов існує й понині. Не менш суттєва причина –
інтенсифікація сільського господарства в Китаї, що веде до
значного хімічного забруднення, скорочення площі оселищ,
нестачі кормів і збільшення смертності птахів.
В Україні дібровник ніколи не був численним, тут проходить
межа ареалу. Поширення його обмежене невеликим
відрізком долини Десни на межі Чернігівської й Сумської
областей від кордону з Росією до Коропського району. У
1990-ті роки загальна чисельність не перевищувала 50–
100 пар. Наприкінці XX ст. було відомо всього 4 поселення
в Середино-Будському, Шосткинському, НовгородСіверському й Коропському районах.
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Найбільш південне місце гніздування – луки лівого берега
Десни біля оз. Хотинь навпроти с. Радичів. У 1999 р. тут
гніздилося близько 10 пар.
На початку XXI ст. чисельність дібровника почала
скорочуватись і в Україні. Вже у 2011–2018 роках у раніше
відомих поселеннях у заплаві Десни його не знайшли.
Перестав зустрічатися він і в суміжній з Україною
Брянській області Росії.
У 2020 р. Національна комісія з питань Червоної книги
України прийняла рішення про включення дібровника до
IV її видання, яке зараз готується. Тільки от тривалі та
ретельні пошуки у місцях можливого гніздування у
2020 р. не дали результату. Знайти дібровника не
вдалося. За останні роки відомі лише поодинокі зустрічі
під час міграцій.
Все ж проведені в заплаві Десни дослідження дають
привід для оптимізму. Луки в сучасному вигляді – не
зовсім природна екосистема. Вони утворилися завдяки
людській діяльності – випасу худоби та заготівлі сіна.
Зараз на них діє цілий ряд негативних чинників – занепад
тваринництва, а відтак деградація луків через відсутність
випасу та сінокосіння; сильна посуха останніх років;
розорювання луків у багатьох місцях, у результаті чого
сіножаті та пасовища витісняються полями кукурудзи й
соняшника; забудова ділянок біля водойм. Незважаючи на
все це, місць, придатних для гніздування дібровника, ще
достатньо. Ми не можемо вплинути на чисельність птаха,
який зимує аж у далекому Китаї, але від нас залежить
збереження гніздових біотопів.
Хочеться сподіватися, що з початком відновлення
чисельності спів цього чарівного птаха знову лунатиме на
деснянських луках.

Гніздо та гніздовий біотоп дібровника в Україні. 23.06.1990 р., околиці с. Комань
Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Фото М.П. Книша.

МІСЦЯ ЗНАХІДОК ДІБРОВНИКА НА ГНІЗДУВАННІ
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У XX ст.
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ЩО МОЖНА ПРОЧИТАТИ
ПРО ДІБРОВНИКА В
УКРАЇНІ?

Книш М.П. Матеріали до поширення та біології
дібровника в Україні // Беркут. 1995. Т. 4, вип. 1-2.
c. 43-44.
http://www.aetos.kiev.ua/berkut/berkut04/ecology4-6.pdf
Грищенко В.М., Книш М.П. Про занесення дібровника
(Ocyris aureolus) до Червоної книги України //
Матеріали до 4-го видання Червоної книги України.
Тваринний світ. Київ, 2019. Т. 3. С. 373-377.
http://aetos.kiev.ua/vg/publications/other/redbook-19-2.pdf
Дібровник у Червоному списку МСОП (The IUCN Red
List of Threatened Species)
https://www.iucnredlist.org/species/22720966/119335690
Записи пісні дібровника
https://www.youtube.com/watch?v=SL2o8iTLRH4
http://onbird.ru/opredelitel-ptic/dubrovnik/golos

Якщо ви десь зустрічали
дібровника, повідомте
про це науковцям – місце,
дата, кількість особин. Така
інформація важлива для
збереження цього
незвичайного птаха, який
може бути окрасою наших
луків.
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