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Гніздування чубатої черні
(Aythya fuligula) в Києві
Breeding of the Tufted Duck (Aythya fuligula) in Kyiv city. A.O. Simon, V.A. Kostiushyn. - Berkut. 25 (1). 2016. - The species is
sporadic distributed in northern and central regions of Ukraine. Data about
its breeding within the bounds of Kyiv were absent in scientific literature.
For the first time, a brood of Tufted Ducks was found on a fish farm in
north-western vicinities of Kyiv in 1994. In 2015 and 2016 broods were
observed on ponds in central part of the city. [Ukrainian].

Чубата чернь (Aythya fuligula) у північних та центральних областях України поширена спорадично (Лысенко,
1991). О.Б. Кістяківський (1952) знаходив її на гніздуванні
на Десні неподалік від Києва. Після створення каскаду
ГЕС на Дніпрі чернь почала гніздитися на Київському
(Мельничук, 1973), а згодом – і на Канівському (Клестов,
1987) водосховищах. Про гніздування її в межах м. Києва
в науковій літературі повідомлень не було.
Вперше випадки гніздування чубатої черні в районі
Києва зареєстровані в рибгоспі «Нивка» на північно-за
хідній околиці міста. 18.06.1994 р. тут виявлений виводок
із самки і 9 пташенят. У наступні роки виводки відмічалися на ставках рибгоспу неодноразово. Так, 7.07.1996 р.
на ставках трималися 5 виводків, у яких було 4, 6, 7, 11
і 12 пташенят.
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У 2015 р. були проведені дослідження на Совських
ставках (центральна частина міста, неподалік від Московської площі). Загалом виявлено 5 виводків чубатої черні. У
2016 р. тут було мінімум 2 виводки, детальне обстеження
ставків не проводилося.
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