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Present status of the Cattle Egret (Bubulcus ibis) on the Crimean peninsula. - V.M. Kucherenko, S.P. Prokopenko, T.A. Zherebtsova, 
D.Yu. Zhe reb tsov. - Berkut. 27 (1). 2018. - Cattle Egret was listed in the fauna of Ukraine as a rare vagrant species. In July 2017 we found the breeding 
pair near the village of Voinka in Krasnoperekopsk district of the Crimea (South Ukraine; 45° 54´11´´ N, 33° 55´ 35´´ E). The birds have settled in the 
mixed colony of Night and Squacco Herons, and Little Egrets. It was the first case of the breeding of the species in Ukraine. In 2018 this colony was 
absent. [Ukrainian]. 
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Єгипетська чапля до цього часу була відома в Україні як рідкісний залітний птах. У липні 2017 року ми знайшли гніздову пару біля с. Воїнка 
Красноперекоспького району (АР Крим). Гніздо було розташоване у змішаній колонії кваків, жовтих та малих білих чапель, що знаходилася 
на березі Північно-Кримського каналу (45° 54´11´´ N, 33° 55´ 35´´ E). Це перший зареєстрований випадок гніздування виду в Україні. У 2018 
р. колонії в цьому місці вже не було через відсутність води в каналі.
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Єгипетська чапля (Bubulcus ibis) – вид, який надзви-
чайно швидко та успішно розселився майже по всіх ма-
териках (Нанкинов, 1998). Його ареал охоплює Південну 
Європу, Африку, за винятком Сахари, Кавказ, Середню та 
Південно-Східну Азію, Австралію, Америку (Джамир-
зоев, 2011). Найближчі до України місця гніздування 
зна ходяться на Балканах, в Угорщині, Закавказзі та дельті 
Волги (Creutz, 1966; Нанкинов, 1998; Джамирзоев, 2011). 
У 1990–2000 рр. вид заселив Румунію (Botond, László, 
2000), а також Краснодарський край Російської Федерації 
(Джамирзоев, 2011).

Донедавна в Україні єгипетську чаплю вважали рідкіс-
ним залітним видом (Смогоржевський, 1979, Фесенко, 
Бо котей, 2002; Grishchenko, 2004), хоча деякі дослідники 
вка зували на гніздування 1–2 пар у північно-західній 
частині Причорномор’я України (Нанкинов, 1998). У 
більш пізніх публікаціях для цієї частини України вид 
не згадується взагалі (Жмуд, 1999; Русев, 2004) або на-
водиться інформація про зустрічі поодиноких особин 
(Петрович, 2015; Яковлєв 2015). На півдні України цю 
чаплю також реєстрували на о-ві Бірючому (Воронцов, 
1937), декілька птахів спостерігали в нижній частині 
Дніпра (Смогоржевський, 1979; Vickery 1990; Ардамацкая, 
Ру денко, 1996). Недавно з’явилися дані про зустріч непо-
далік від Херсона 50 птахів 18.07.2007 р. (Baptist, 2007). 
Це, вочевидь, є помилкою, оскільки контрольний список 
птахів, наведений автором, містить деякі сумнівні види. 
На Кримському п-ові декілька птахів спостерігали весною 
та влітку. Зокрема, кілька разів його відмічали на півдні 
пів острова в ХІХ ст. (Irby, 1857). Відомо й кілька зу стрічей 
єгипетської чаплі на півдні Криму у ХХ ст. Наприклад, 
15.05.1958 р. була здобута самка в с. Рибаче неподалік 
Алуш ти (Воинственский, 2006), 28.03.1966 р. один птах 
зареєстрований біля Алушти (Костин, 1983); декілька 
разів цих чапель спостерігали неподалік Севастополя в 
червні – липні 1987–1994 рр. (Клестов, Цвелых, 1999) та 
30.03.2013 р. на Карадазі (Бескаравайный, 2015). Для за-
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ходу Криму є тільки одне спостереження – одна особина 
не подалік від с. Красносільське Чорноморського району 
(Костин, 1983).

Ми виявили пару єгипетських чапель із пташенятами 
17–23.07.2017 р. на півночі Криму біля с. Воїнка Красно-
перекопського ра йону (45° 54´11´´ N, 33° 55´ 35´´ E). Це 
була перша реєстрація виду на гніздуванні для території 
України (Ку черенко та ін., 2017). Проте пізніше з’явилася 
інформація, що начебто гніздування однієї пари в цьому 
ж місці було виявлене роком раніше – 1.07.2016 р. (Грин-
ченко и др., 2017), але з якихось причин автори вирішили 
оприлюднити ці дані лише після нашої знахідки.

За нашими спостереженнями, гніздо знаходилося у 
змішаній колонії квака (Nycticorax nycticorax) (20–30 пар), 
жовтої (Ardeola ralloides) (3–5 пар) та малої білої (Egretta 
gar zetta) (25–30 пар) чапель. Колонія розташовувалася на 
березі Північно-Кримського каналу в лісосму зі з гледичії 
(Gle di tsia spp.), робінії звичайної (Ro binia pseudoacacia), 
аб рикоса (Prunus armeniaca), в’яза (Ulmus spp.) та ін. У 
ка налі було досить багато види, що, очевидно, пов’язано 
з опадами. Чаплі годувалися на цьому мілководді. На 
час спостережень усі пташенята в колонії вже залишили 
гнізда та переміщувались у кронах дерев, деякі досить 
добре літали. Через це було важко розрізнити пташенят 
єгипетської чаплі серед великої кількості пташенят малої 
білої чаплі, адже вони мають майже однакове забарвлення 
(Смогоржевський, 1979). Єдиний шлях для визначення в 
нашому випадку – очікування часу годівлі пташенят. Про-
тягом п’яти годин 23.07 з 1030 до 1530 годування відбулося 
двічі на двох деревах на висоті 2–5 м. Дерева стояли на 
відстані не більше як 3 м одне від одного. У виводку було 
принаймні 2 пташенят. Вони менше ніж на чверть посту-
палися за розмірами дорослим птахам, були вже майже по-
вністю вкриті пір’ям, на голові мали залишки пуху. Тільки 
самий кінець темного дзьоба мав жовтуватий відтінок.

Ця знахідка підтверджує тенденцію до подальшого 
роз селення єгипетської чаплі. Поява її на гніздуванні у 
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Криму може бути наслідком експансії популяцій як із боку 
Кубані, так і з румунської частини дельти Дунаю.

У 2018 р. колонії в цьому місці вже не було. Очевидно, 
це стало наслідком повної відсутності води в каналі.
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