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First winter record of the Egyptian Vulture (Neophron per cnop terus) in Central Ukraine. - V.N. Grishchenko, E.D. Yablonovska-Grishchenko. - 
Berkut. 26 (1). 2017. - An immature (4y) bird was observed over southern outskirts of Kaniv (49° 44´ N, 31° 30´ E) on 11.01.2017. This vagrancy can 
be related to unusual cold weather in South Europe in the first ten-day of January. [Ukrainian].
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Залітний птах 4-річного віку спостерігався над південною околицею м. Канів (49° 44´ N, 31° 30´ E) Черкаської області 11.01.2017 р. Ця 
зустріч може бути пов’язана з незвичайно холодною погодою на півдні Європи в першій декаді січня. 
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У XX ст. стерв’ятник (Neophron percnopterus) гніздився 
на території України – у Криму та на Поділлі в долині 
Дністра. Протягом останніх десятиліть реєструвалися вже 
тільки залітні птахи. Найближчі до України місця гніз-
ду вання знаходяться на півдні Європи, в Малій Азії, на 
Кав казі (Зубаровський, 1977; Бескаравайний та ін., 2009). 
Вид занесений до Червоної книги України.

11.01.2017 р. ми спостерігали стерв’ятника над півден-
ною околицею Канева (49° 44´ N, 31° 30´ E). Він пролетів 
із-за Дніпра на південний захід над нагірною частиною 
Канівського заповідника. Судячи по забарвленню оперен-
ня, це був птах 4-річного віку (визначення за: Forsman, 
2003; Génsbøl, Thiede, 2005; Beaman, Madge, 2010). 

Зальоти стерв’ятників відмічалися в різних регіонах 
України і в різні сезони – з березня до листопада (Гав-
риленко, 1929; Пономаренко, 2001; Кныш и др., 2005; 
Ар хипов, 2011 та ін.). Кримську популяцію більшість 
до слідників XIX ст. вважали осілою, хоч у XX ст. під-
тверджень цього виявлено не було (Зубаровський, 1977; 
Костин, 1983). Відома єдина зустріч поза межами мігра-
ційного періоду: 19.12.1927 р. два птахи біля Алушти 
го дувалися на трупі дельфіна (Даль, 1929). Ю.В. Костін 
(1983) припускав, що характер перебування стерв’ятника 
змінювався в залежності від загальної його чисельності 
та трофічних умов року. Зокрема, в сезон 1854/1855 
рр. під час Кримської війни в місцях скупчення трупів 
трималися цілі зграї цих птахів разом із сипами (Gyps 
ful vus). Таким чином, наше спостереження – це перша 
знахідка стерв’ятника в Україні в зимовий період поза 
межами Криму і єдина зимова зустріч у країні протягом 
останніх 90 років. 

Основні місця зимівлі стерв’ятників із Європи та 
Південно-Західної Азії знаходяться в Африці на південь 
від Сахари. Проте частина птахів залишається зимувати 
на півдні Європи, зокрема на Балканах (Forsman, 2003; 
Génsbøl, Thiede, 2005). 5.01.2008 р. стерв’ятник спосте-
рігався на нижньому Дністрі над Тирасполем (Тищенков 
и др., 2012).

Причиною цього зимового зальоту могла бути незви-
чайно холодна погода, яка встановилася на півдні Європи 
в першій декаді січня 2017 р. – сильні морози та сніго-
пади охопили великі території. Снігом засипало грецькі 

пляжі, замерзли річки в Іспанії та Італії і навіть фонтани 
в Римі.* Найсильніші морози почалися 3.01 і тривали 
близько 7 днів. Відхилення середньодобової температури 
від норми місцями досягало 20–25 °C. У Стамбулі випало 
40 см снігу.** В Україні в цей час також пройшли сильні 
снігопади на південному заході.*** У центральних же об-
ластях значного снігового покриву не було. Стерв’ятники, 
які залишилися зимувати на півдні Європи, були змушені 
шукати більш сприятливі для перебування місця в інших 
регіонах, що й могло привести побаченого нами птаха аж 
на Черкащину. 
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