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Observations of rare bird species in the Crimea in 2013–2017. – V.M. Kucherenko, S.P. Prokopenko, T.A. Zherebtsova, D.Yu. Zhereb
tsov.  Berkut. 26 (1). 2017.  Data about 20 bird species collected on the Crimean peninsula (South Ukraine) are presented. In particular, we found new 
breeding localities of the Cattle Egret, the Barn Owl, the Red-rumped Swallow and the Spanish Sparrow. The very large gathering of the Red-crested 
Pochards was observed in the middle part of the Donuzlav Lake on 5.02.2017 (about 10,000 birds). It made 12 to 19% of the European population of 
the species. [Ukrainian]. 
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Наводяться дані про зустрічі на півострові 20 видів птахів. Зокрема, були виявлені нові місця гніздування єгипетської чаплі, сипухи, даурської 
ластівки та чорногрудого горобця. 5.02.2017 р. в середній частині оз. Донузлав спостерігалося скупчення близько 10 тис. червонодзьобих 
черней, що становить 12–19% європейської популяції виду.
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Матеріал зібраний нами на території Кримського п-ова 
при вивченні особливостей орнітофауни. Наводимо дані 
про спостереження найбільш цікавих видів для цього 
регіону протягом 2014–2017 рр, а також деякі більш ранні 
знахідки.

Баклан чубатий (Phalacrocoraх aristotelis). За 
різ   ними оцінками, чисельність найбільшої в Україні 
тарханкутської популяції виду оцінювалась у 350 пар 
(Бескаравайный, 2004; Кучеренко, Кучеренко, 2014). Нами 
1–2.05.2015 р. проведені обліки птахів на ділянці узбереж-
жя від с. Мар’їне до с. Оленівка та від с. Оленівка до смт 
Чорноморське. Загалом нараховано 483 жилих гнізда, які 
вдалося добре роздивитися. З великою долею впевненості 
можна припустити наявність ще 39 гнізд, оскільки птахи 
залітали під карнизи та в порожнини на скелях, але са-
мих гнізд зверху не було видно. У районі мису Херсонес 

19.11.2016 р. зафіксована несправжня шлюбна поведінка: 
птахи будували гнізда, сиділи на них, спостерігалось за-
лицяння. Така поведінка для української популяції виду 
раніше не реєструвалася (Бескаравайный, 2004).

Чапля єгипетська (Bubulcus ibis). До останнього 
часу в Україні вважалась рідкісним залітним видом (Фе-
сенко, Бокотей, 2002; Grishchenko, 2004). Нами вперше 
до ведено гніздування виду північніше с. Воїнка Красно-
перекопського району. У лісосмузі в колонії чаплевих 
17–23.07.2017 р. пара птахів (фото 1) годувала пташенят, 
які залишили гніздо, але ще не літали.

Фламінго (Phoenicopterus roseus). Рідкісний залітний 
птах Криму, який частіше зустрічається на Керченському 
п-ові та в південно-східній частині (Тарасова, 2006). Нами 
виявлене нове місце перебування виду – оз. Ярилгач на Тар-
ханкутському п-ові. Вперше 2 дорослі птахи були відмічені 

Áåðêóò    •    Òîì 26    •    Âèïóñê 1    •    2017    •    Âèäàºòüñÿ ç  1992 ð.

Berkut    •    Volume 26    •    Issue 1    •    2017    •    Published since 1992

Фото 1. Єгипетська чапля. 23.07.2017 р., околиці с. Воїнка 
Красноперекопського р-ну. 

Тут і далі фото Т.А. Жеребцової
Photo 1. A Cattle Egret in the Crimea. 

Фото 2. Дорослий та молодий фламінго. 7.05.2017 р., оз. 
Ярилгач. 
Photo 2. An adult and a young Greater Flamingos on the 
Yaryl gach Lake. 
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тут 25.03.2015 р. У цьому ж місці доросла особина спосте-
рігалася 8.08.2015 р. та через рік – 2.05.2016 р. Дорослий 
та молодий фламінго трималися тут і 7.05.2017 р. (фото 2).

Чернь червонодзьоба (Netta rufina). Рідкісний гніз-
довий, пролітний та зимуючий птах Кримського п-ова 
(Костин, 1983). Взимку 5.02.2017 р. в середній частині 
оз. Донузлав близько 10 000 особин цього виду тримали-
ся одним скупченням (фото 3). Воно становило 12–19% 
чисельності європейської популяції червонодзьобої черні 
(BirdLife International, 2016).

морянка (Clangula hyemalis). До початку ХХІ ст. в 
орнітологічній літературі відомості про реєстрацію цьо-
го виду у Криму були відсутні (Костин, 1983). У 2008 р. 
самець спостерігався біля Феодосії М.М. Бескаравайним 
(2008). У середній частині оз. Донузлав 5.02.2017 р нами 
спостерігалась самка в зимовому вбранні. Вона трималася 
у великому скупченні кількох видів качок – 1500 ос. черні 
чубатої (Aythya fuligula), 1500 ос. попелюха (A. ferina), 500 
ос. черні червонодзьобої (Netta rufina) та 2 савок (Oxyura 
leucocephala).

савка (Oxyura leucocephala). Упродовж останніх 
років почастішали зустрічі мігруючих та зимуючих 
птахів (Андрющенко и др., 2013). У південній частині 
оз. Сакське 12.09.2015 р. відмічені 3 особини. На цьому 
ж озері 23.01–27.02.2016 р. трималися 7–18 савок. На-
ступного року кількість їх тут збільшилася: 21.01 та 5.02 
(фото 4) було обліковано 71 та 28 ос. відповідно. На оз. 
Сасик-Сиваш біля м. Євпаторія 2 ос. відмічені 5.02.2017 
р. На Сімферопольському водосховищі 1 ос. зареєстрована 
3.02.2014 р. На Фронтовому водосховищі 4 ос. спостері-
галися 12.12.2015 р. Водночас птахи більше не реєстру-
валися на оз. Кучук-Аджиголь, де раніше кількість їх була 
найвищою (Андрющенко и др., 2013).

Шуліка чорний (Milvus migrans). Рідкісний проліт-
ний птах Криму (Костин, 1983). Зграя з 61 особини заре-
єстрована 20.09.2015 р. на Байдарському перевалі. Птахи 
пролетіли на північний схід, але через туман детально 
відстежити подальший рух їх не вдалося. Це перша зустріч 
такого скупчення виду для території України.

Лунь степовий (Circus macrourus). Рідкісний проліт-
ний та зимуючий птах (Костин, 1983; Прокопенко та ін., 
2016). За вказаний період часу ми маємо 10 спостережень 
цього виду, під час яких зустріли 11 птахів: 7 дорослих 
самців та 4 самки або молодих птахів. Восени переважна 
більшість лунів прямувала в південно-західному на-
прямку. Більшість зустрічей відбулась у 2-й і 3-й декадах 
березня та вересня (табл.).

орелкарлик (Hieraaetus pennatus). Рідкісний про-
літний птах Кримського п-ова (Костин, 1983). У травні 
2010 р. 1 особина спостерігалася біля с. Василівка Біло-
гірського району, а також у с. Первомайське Кіровського 
району. Птах світлої морфи відмічений 9.05.2012 р. біля 
гнізда в сосновому лісі неподалік с. Зуя Білогірського ра-
йону, він тримався тут упродовж місяця. Ми спостерігали 
успішне полювання орла на сизого голуба (Columba livia 
var. domestica) та малого ховраха (Spermophylus pyg maeus). 
Світлого птаха бачили також 18.06.2013 р. біля с. Піонер-

Спостереження степового луня у Криму у 2013-2017 рр.
Records of the Pallid Harrier in the Crimea in 2013–2017

дата місце спостережень стать 
і кть

25.03.2013 м. Сімферополь ♂
28.09.2014 с. Донське Сімферопольського р-ну ♂
13.09.2015 с. Донське Сімферопольського р-ну ♂
26.09.2015 с. Донське Сімферопольського р-ну ♂
27.09.2015 г. Чатир-Даг ♂
08.10.2016 с. Донське Сімферопольського р-ну ♂
06.04.2017 с. Донське Сімферопольського р-ну ♂
20.08.2017 с. Трудолюбівка Сімфероп. р-ну ♀/juv
21.08.2017 г. Чатир-Даг ♀/juv
17.09.2017 с. Донське Сімферопольського р-ну 2 ♀/juv

Фото 3. Скупчення червонодзьобої черні. 5.02.2017 р., оз. Дон узлав.
Photo 3. Gathering of Red-crested Pochards on the Donuzlav Lake.
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ське Сімферопольського району. Пару спостерігали біля 
с. Магазинка Красноперекопського району 25.06, 16.07 та 
23.07.2017 р. Самець і самка активно полювали й носили 
здобич в одному напрямку, ймовірно до гнізда, але пошу-
ки його результатів не дали. Слід додати, що за словами 
місцевих жителів, у цьому місці проводилася дератизація 
отруйними речовинами, наслідком чого була загибель 
хижих птахів. Під час пошуків гнізда орла-карлика ми 
знайшли 3 мертвих канюків (Buteo buteo).

стерв’ятник (Neophron percnopterus). На східній 
околиці м. Сімферополь 12.05.2015 р. спостерігалася 
доросла особина. Вочевидь, цього ж птаха було знято на 
відео в тому ж районі 14.05.2015 р.

хохітва (Tetrax tetrax). Упродовж останніх десяти-
літь поодинокі особини та невеликі зграї реєструвалися 
на Керченському п-ові та в Сімферопольському районі 
(Прокопенко, Кучеренко, 2012). Хохітву було випадково 
здобуто мисливцями під час полювання неподалік від с. 
Трактове Сімферопольського району 18.12.2016 р.

сипуха (Tyto alba). На даний час це рідкісний гніздо-
вий та можливо осілий птах Криму (Ветров и др., 2008; 
Прокопенко, Бескаравайный, 2009). Дорослого птаха 
підібрали на вулиці в північній частині м. Сімферополь 
24.09.2015 р. 31.07.2016 р. гніздо з 4 дорослими пташеня-
тами знайдене на балконі п’ятиповерхового будинку в м. 
Старий Крим (фото 5). На цьому ж балконі були 2 гнізда 
сизих голубів. 21.01–5.02.2017 р. два птахи трималися 
біля напівзруйнованих споруд неподалік від с. Іванівка 
Сакського району. На узбіччі траси біля м. Джанкой 
1.07.2017 р. знайдено збитого автомобілем птаха. За по-
відомленнями мешканців, гнізда сипухи у 2017 р. були в 
селах Магазинка Красноперекопського району та Ново-
озерне Сакського району.

Ластівка даурська (Hirundo daurica). Рідкісний на 
гніздуванні вид (Прокопенко и др., 2012). У 2015 р. спо-
стерігали гніздування в напівзруйнованому будинку біля 
траси Сімферополь – Бахчисарай. Будівництво гнізда тут 
відбувалося 15.05, а 15.07 пташенята в ньому були готові 
до вильоту. Біля м. Балаклава 6.06.2017 р. спостерігали 
3 птахів, імовірно гніздових. Під час весняної міграції 
1.05.2015 р. 1 ос. спостерігалася на південному узбережжі 
мису Тарханкут.

сорокопуд червоноголовий (Lanius senator). У 
Криму зрідка спостерігається в період весняної мігра-
ції, імовірне гніздування (Кинда и др., 2003). В останні 
роки відмічається в багатьох зонах Криму. 4.05.2014 р. 1 
особина спостерігалась у винограднику біля с. Лучисте 
Алуштинської міськради. У 2015 р. 2 птахи знайдені 1.05 
біля с. Знаменське Чорноморскього району, 1 ос. – 9.05 
біля с. Донське Сімферопольського району, у цьому ж 
місці 1 особину бачили 26.04.2016 р.

кобилочка річкова (Locustella fluviatilis). Біля с. 
Донське Сімферопольського району співаючий самець 
спостерігався 11 та 19.05.2014 р. 

кам’янка іспанська (Oenanthe hispanica). Упродовж 
останніх десятиріч імовірно гніздові птахи реєструвались 
у південно-східній частині Криму та на Керченському 
п-ові (Кинда и др., 2003). У північній частині Тарханкут-
ського п-ова самець спостерігався 20.04.2014 р. Майже в 

цьому місці відмічено самця 16.06.2015 р., що свідчить 
про можливість гніздування.

Горобець чорногрудий (Passer hispaniolensis). Упер-
ше в Криму цей вид виявлений 10.06.2013 р. на Керчен-
ському п-ові (Петрович, 2013). У 2015 р. гніздування за-
реєстроване на Тарханкутському та Керченському п-овах 
і у Присивашші (Петрович та ін., 2015). За період наших 
спостережень, окрім зазначених місць, гніздування від-
мічене 1.07.2017 р. в Нижньогірському районі – у гніздах 
білого лелеки (Ciconia ciconia) біля сіл Коврове та Дворове 
(фото 6). Таким чином, у Криму вид тяжіє до приморських 
степових районів.

Чечевиця (Carpodacus erythrinus). Існування окремих 
гніздових осередків у західній частині Гірського Криму 
відоме з кінця 1980-х рр. (Цвелых, 2010). За нашими спо-
стереженнями, кількість місць гніздування зростає. Так, 
біля с. Перевальне Сімферопольського району співаючі 
самці спостерігаються упродовж гніздових сезонів, по-
чинаючи з 2012 р. Ще одне місце імовірного гніздування 
знайдене в північній частині Долгоруківської яйли, де 
самці відмічаються з 2014 р.

Фото 5. Пташенята сипухи. 31.07.2016 р., м. Старий Крим.
Photo 5. Nestlings of the Barn Owl in the town of Stariy Krym.

Фото 4. Савки. 5.02.2017 р., південна частина оз. Сакського.
Photo 4. White-headed Ducks on the Sakske Lake.
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вівсянка чорноголова (Emberiza melanocephala). В 
останні роки в Україні відмічене просування гніздового 
ареалу в західному напрямку (Попенко, 2011). Непода-
лік від с. Донське Сімферопольського району поодинокі 
співаючі самці спостерігалися 15.06.2013 р. та 13.06.2015 
р. Вочевидь, це свідчить про розширення ареалу виду в 
межах Кримського п-ова.

пуночка (Plectrophenax nivalis). Зимуючий в Україні 
вид (Фесенко, Бокотей, 2002; Grishchenko, 2004), проте у 
Криму зустрічається рідко (Костин, 1983). За останні роки 
відомі дві знахідки поодиноких птахів у західній частині 
Кримського п-ова: 5.12.2005 р. – в околицях с. Фрунзе 
Сімферопольського району, 30.11.2011 р. – біля берега 
мо ря поблизу від с. Но вофедорівка Сакського району.
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Фото 6. Гнізда чорногрудого горобця у гнізді білого ле ле-
ки. 1.07.2017 р., с. Коврове Нижньогірського р-ну.
Photo 6. Nests of the Spanish Sparrow in a nest of the White 
Stork, East Crimea.


