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Нові види птахів, що зимують
на Дніпрі в районі Канівської ГЕС
New species of birds wintering on the Dnieper near the Kaniv
hydroelectric power station (central Ukraine). - V.N. Grishchenko,
E.D. Yablonovska-Grishchenko. - Berkut. 30 (2). 2021. - Four new
species were registered in 2018–2021. In total, we found 38 bird species
here since 1987. [Ukrainian].

Ділянка Дніпра біля Канівської ГЕС належить до
найбільш важливих місць зимівлі водоплавних та нав
коловодних птахів на внутрішніх водоймах України.
Протягом 1987–2017 рр. загалом тут було зареєстровано
34 види, 7 із них занесені до Червоної книги України
(2009). Як кількість зимуючих видів, так і їх чисельність
невпинно зростають (Грищенко и др., 2013; Грищенко,
Яблоновская-Грищенко, 2017). У наступні 4 роки виявлено ще 4 види.
Огар (Tadorna ferruginea). Рідкісний вид, занесений
до Червоної книги України (2009). Вперше на Канівщині
відмічений восени 2019 р. (Грищенко, 2020). З першої
декади жовтня самець тримався у скупченні крижнів (Anas
platyrhynchos) на Дніпрі біля Канева. Протягом перших
місяців 2020 р. цей птах неодноразово спостерігався разом із крижнями в різних місцях на Дніпрі – від Канева
до о-ва Шелестів (Канівський природний заповідник).
Огар успішно перезимував. Останній раз його бачили
29.04.2020 р. Птах тримався разом із крижнями та свищами (A. penelope) на косі біля о-ва Шелестів.
Сапсан (Falco peregrinus). На Канівщині рідкісний
пролітний та зимуючий вид, занесений до Червоної книги
України (2009). У зимовий період зустрічається переважно
в межах населених пунктів (Грищенко, 2020). У 2021 р.
вперше спостерігався на Дніпрі біля скупчення зимуючих
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качок. 23.01 і 26.01 сапсан сидів на одній з опор старого
мосту через Дніпро біля Канівської ГЕС.
Водяний пастушок (Rallus aquaticus). Звичайний
гніздовий перелітний вид. 23.01.2021 р. вперше виявлений
на зимівлі. Одного птаха бачили на березі в пониззі обвідного каналу на лівому березі Дніпра біля Канева.
Голубий рибалочка (Alcedo atthis). Звичайний гніздовий перелітний вид. 9.02.2021 р. вперше виявлений на
зимівлі. Рибалочка тримався скраю очеретяних заростей
у пониззі обвідного каналу на лівому березі Дніпра біля
Канева, ловив рибу на вільній від кризі ділянці водойми.
Таким чином, за 35 років (1987–2021 рр.) досліджень
Канівської зимівлі водоплавних та навколоводних птахів
було зареєстровано 38 видів, 9 із них занесені до Червоної
книги України (2009).
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