
СпоСтереження Скопи 
(Pandion haliaetus) у грудні 

на дніСтровСькому 
водоСховищі (україна)

Observation of the Osprey (Pandion haliaetus) in December on 
the Dnister water reservoir (Ukraine). - I.V. Skilsky, I.B. Termena. - 
Berkut. 25 (1). 2016. - Migration of the species ends in West Ukraine till 
late October. In 2016, a bird remained during almost December near the 
village of Moshanets (48° 29´ N, 26° 41´ E; Chernivtsi region). It suc-
cessfully preyed on fish on the unfrozen reservoir. This is the first winter 
record of the Osprey in west regions of the country. [Ukrainian].

У Прут-Дністровському межиріччі України скопа 
(Pandion haliaetus) вірогідно була випадково гніз довим 
видом (ці дані потребують додаткових підтверджень, задо-
кументовані відомості відсутні), зараз зустрічаються лише 
пролітні та літуючі птахи (Скільський та ін., 2007, 2014).

На заході України осіння міграція скопи закінчується 
до кінця жовтня, в південних областях вона може затриму-
ватися до грудня, відомі також поодинокі випадки зимівлі 
(Зубаровський, 1977; Грищенко, 2011). У Чернівецькій 
області восени пролітних птахів найчастіше спостеріга-
ли протягом вересня. У 2016 р. найбільш пізня зустріч у 
нормальні строки міграції датована 28.09 – 1 птах на р. 
Дністер в околицях м. Заліщики Тернопільської області 
на межі з Чернівецькою областю (О.К. Вікирчак, особ. 
повід.).

На початку грудня 2016 р. скопа з’явилася на Дні-
стровському водосховищі і трималася тут майже до кінця 
місяця, коли настали відчутні морози. Її неодноразово 
спостерігали біля с. Мошанець Кельменецького району 
Чернівецької області (48° 29´ N, 26° 41´ E). Птах успішно 
полював на рибу, чому сприяла повна відсутність криги на 
водоймі. Це перша відома зимова зустріч скопи в західних 
областях України.
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