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Breeding of the Cattle Egret (Bubulcus ibis) in Kherson region (South Ukraine). - Z.O. Petrovich, K.A. Redinov. - Berkut. 30 (1). 2021. - 
Until recently, the Cattle Egret was known in Ukraine as a rare vagrant bird. In 2016–2017 a pair nested near the village of Voyinka in the AR Crimea. 
We found a mixed colony of herons with 4 nests of Cattle Egrets in the southern part of Kherson region on 26.06.2021. There were 2 or 3 nestlings in 
these nests. This colony is located in 47 km to the north-west from mentioned breeding site of the species in the Crimea and is the first confirmed case 
of nesting of Cattle Egret on the mainland of Ukraine. [Ukrainian]. 
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Єгипетська чапля до недавнього часу була відома в Україні лише як рідкісний залітний птах. У 2016–2017 рр. спостерігали гніздування 
пари біля с. Воїнка Красноперекопського району в АР Крим. Нами 25.06.2021 р. в околицях с. Гаврилівка Друга Каховського району виявлено 
змішану колонію чапель на деревах, у якій було 4 гнізда єгипетської чаплі з пташенятами. Ця колонія знаходиться за 47 км на північний за-
хід від відомого місця гніздування виду на Кримському п-ові та є першим доведеним фактом гніздування єгипетської чаплі на материковій 
частині України.

Ключові слова: Південна Україна, фауна, поширення, розмноження, розселення.

В Україні єгипетська чапля (Bubulcus ibis) донедав-
на мала статус залітного виду (Смогоржевський, 1979; 
Grishchenko, 2004; Фесенко, Бокотей, 2007 та ін.). По-
чинаючи з 2010-х рр. кількість реєстрацій частішає, а їх 
географія розширюється, хоча й залишається обмеженою 
Азово-Чорноморським регі оном та Кримським п-овом 
(Гринченко и др., 2017; Ку черенко та ін., 2018; Дядичева 
и др., 2021; Кужель, Кужель, 2021). На сайті «Птахи Укра-
їни» розміщені фото й інформація про наступні зустрічі 
єгипетських чапель до середини 2021 р.1: 26.05.2017 р. – о. 
Єрмаків, дельта Дунаю – 1 ос. (М. Яковлєв); 16.07.2017 
р. – Північний Крим – гніздова пара із пташенятами 
(Т. Жеребцова); 25.11.2018 р. – р. Велика Ріпіда, оз. Кугур-
луй, Ізмаїльський р-н – 1 ос. (Ю. Кодруль, К. Пи липюк); 
30.04.2019 р. – Запорізька область, околиці с. Радиво-
нівка – 1 ос. (В. Попенко); 11.06.2019 р. – Миколаївська 
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область, Кінбурнська коса, с. Покровка – 1 ос. (African & 
Tagila); 11.05.2020 р. – Донецька область, с. Георгіївка – 
2 ос. (Сім’я Кужель); 12.07.2020 р. – Одеська область, 
дельта Дністра, околиці с. Маяки – 1 ос. (О. Шеремет); 
8.08. 2020 р. – Херсонська область, біля с. Ставки – 6 ос. 
(Є. Чернолєв); 9.08.2020 р. – Херсонська область, біля с. 
Ставки – 4 ос. (М. Змієвський); 12.09.2020 р. – Херсонська 
область, с. Олександрівка – 1 ос. (О. Сапуга, В. Руденко); 
26.05.2021 р. – Одеська область, дельта Дунаю, с. Ліски – 
1 ос. (Ю. Кодруль).

 Поява єгипетської чаплі в Україні та збільшення 
кіль  кості реєстрацій є наслідком розширення її аре алу 
(Cramp, Simmons, 1977; Нан кинов, 1998; Джа мирзоев, 
2011; Гринченко и др., 2017; Кучеренко та ін., 2018 та ін.). 
Чисельність виду в Європі зростає (BirdLife International, 
2021). 

1 https://uabirds.org/v2taxgal.php?s=23&l=ru&p=0

Фото. 1. Єгипетські чаплі в колонії біля с. Гаврилівка 
Дру га. 25.06.2021 р., Каховський район.

Тут і далі фото З.О. Петровича.
Photo 1. Cattle Egrets in the colony. Фото. 2. Єгипетська чапля в колонії використовує сусіднє 

гніздо як присаду. 25.06.2021 р., Каховський район.
Photo 2. Cattle Egret in the colony uses a neighbouring nest 
as a roost.
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Гніздування єгипетської чаплі у Криму вперше відмі-
чено у 2016 р. Пара птахів розмножувалась у полівидовій 
колонії чапель на деревах біля с. Воїнка Красноперекоп-
ського району АР Крим (Гринченко и др., 2017). У наступ-
ному році тут теж гніздилася пара єгипетських чапель, а 
у 2018 р. колонії там не було взагалі (Кучеренко та ін., 
2018). Інших даних про гніздування виду в межах України 
немає, лише припускається розмноження на о. Єрмаков у 
Дунайському біосферному заповіднику (Гринченко и др., 
2017; М.В. Яковлєв, особ. повід.).

25.06.2021 р. нами в околицях с. Гаврилівка Друга 
Ка  ховського (раніше – Каланчацького) району виявлено 
змішану колонію чапель на деревах, у якій облікували 4 
пари єгипетської чаплі (фото 1–2). У гніздах було по двоє 
(n = 2) та троє (2) пташенят, майже злетків (фото 3). Від 
пташенят малої білої чап лі (Egretta garzetta) пташенята 
єгипетської відрізняються світлішими та масивнішими 
дзьобами зі світлою плямою в кінці. Гнізда розташовува-
лися на маслинках вузьколистих (Elaeagnus angustifolia) 
на висоті 3–4 м в середніх частинах крон. У колонії також 

гніздилися кваки (Nyc ticorax nycticorax) – близько 15 пар 
та малі білі чаплі – близько 20 пар. 

У післягніздовий період 2020 р. в районі розташуван-
ня цієї колонії дорослих та молодих єгипетських чапель 
протягом серпня – вересня неодноразово фотографували 
бьордвочери1, що вказує на вірогідність гніздування виду 
там і раніше.

Виявлена нами колонія чапель знаходиться за 47 км 
на північний захід від виявленого раніше місця гнізду-
вання виду на Кримському п-ові та є першим доведеним 
фактом гніздування єгипетської чаплі на материковій 
час тині України.
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Фото. 3. Пташенята єгипетської чаплі у гнізді. 25.06.2021 
р., Каховський район.
Photo 3. Nestlings of the Cattle Egret in the nest.


