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К

анівський район знаходиться в
самому серці України – в центральній її частині на берегах
Дніпра. Недаремно Великий Кобзар заповідав похоронити себе саме тут. Правобережна територія здебільшого горбиста.
Уздовж Дніпра проходить пасмо Канівських гір, широко відомих у світі завдяки
дислокованості осадових порід. Внаслідок активного вирубування лісів у минулому пагорби порізані глибокими ярами.
Лівобережна частина району рівнинна.
Долина Дніпра вище Канева затоплена
Канівським водосховищем. Залишки заплави збереглися нижче греблі Канівської
ГЕС, хоч і значно змінені людською діяльністю. Окрім Дніпра, Канівщиною протікають Рось і Росава та ряд дрібних річок.
Біля Канева знаходиться один із найстаріших заповідників України – Канівський, заснований ще в 1923 р. За майже
столітню історію він кілька разів змінював свою назву, був ліквідований у 1951 р.
і відновлений у 1968 р. Зараз – це Канів
ський природний заповідник. Складається він із трьох ділянок – нагірної частини,
розташованої на пагорбах правого берега
Дніпра, заплавних островів Круглик та
Шелестів на Дніпрі, Зміїних островів на
Канівському водосховищі – останців лівобережної борової тераси.
Завдяки діяльності заповідника, одним із основних завдань якого є пізнання

природи краю, фауна птахів Канівського району порівняно добре вивчена. Тут
проводили дослідження, зокрема, видатні українські зоологи – М.В. Шарлемань,
О.Б. Кістяківський, М.А. Воїнственський,
Л.О. Смогоржевський. Постійно прово
дять спостереження за птахами співробітники заповідника, працівники та студенти
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, беруть участь у
цьому й представники інших установ.
Бували тут і зарубіжні науковці. Перший
повний список фауни птахів Канівського
заповідника та його околиць опублікував
Л.О. Смогоржевський у 1952 р. Пізніше
він постійно доповнювався. Зараз орнітофауна Канівського району налічує понад
260 видів. Результати багаторічних дослід
жень і лягли в основу цього фотоальбому.
В орнітофауні району Канівського
заповідника й Канівщини в цілому протягом XX ст. відбулися суттєві зміни.
Заповідник був створений на території,
що зазнала значного антропогенного
впливу. М.В. Шарлемань, який разом із
колегами проводив тут перші зоологічні
дослідження в 1926 і 1931 рр., відмічав
бідність орнітофауни нагірної частини.
Велику площу займав молодий грабовий
ліс віком до 30 років. Через нестачу дупел
було дуже мало птахів-дуплогніздників.
У лісі переважали види, пов’язані з кронами дерев та чагарниками на вирубках і

галявинах. На схилах ярів узагалі гніздилися птахи відкритих просторів. З часом
ситуація змінилася, ліс відновився, зараз
дуплогніздники становлять близько 20%
гніздової орнітофауни заповідника.
Великі зміни викликало введення в
дію Канівської ГЕС (перший агрегат був
запущений у 1972 р., на проектну потужність станція вийшла в 1975 р.). Заплава й
частина борової тераси вище греблі були
затоплені, включаючи о. Заріччя, який
раніше входив до складу заповідника.
Значні коливання рівня води в нижньому
б’єфі привели до загибелі гнізд птахів,
що влаштовують їх у прибережній смузі. Проте чимало інших видів отримали
певні переваги. Зокрема, на Дніпрі біля
Канева виникло важливе місце зимівлі
водоплавних та навколоводних птахів.
Загалом із середини XX ст. на території Канівського району зареєстровано 50
видів птахів, які занесені до третього ви
дання Червоної книги України (2009). Два
з них уже зникли в районі зовсім. Це –
пугач і лежень. 33 види рідкісних птахів
спостерігалися на Канівщині протягом
останніх 10 років. 7 видів – гніздяться,
18 – пролітні, 8 – залітні. 12 видів знайдені на зимівлі, з них 5 зимують регулярно.
6 видів за десятирічний період спостережень були знайдені в районі вперше,
1 вид уперше виявлений на гніздуванні, 7 – уперше зареєстровані на зимівлі.

Фото В. Грищенка
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Фото В. Грищенка

Рожевий пелікан

Рожеві пелікани на полюванні

Рожевий пелікан (Pelecanus onocrotalus)
Цей екзотичний південний птах добре відомий природолю
бам. В Україні він гніздиться лише в Північно-Західному При
чорномор’ї – в дельті Дунаю, в Чорноморському біосферному
заповіднику, на Лебединих островах біля узбережжя Криму. Пе
лікани схильні до далеких кочівель, зграї їх можна побачити на
багатьох водоймах півдня. А окремі птахи та групи іноді залітають далеко на північ. Їх зустрічали навіть у країнах Північної
Європи, а в Україні – в різних областях аж до північного сходу.
На Канівщині рожевий пелікан – рідкісний залітний вид. Ві
домі, принаймні, два випадки реєстрації. 26.07.2003 р. дорослий
птах тримався серед мартинів і крячків на піщаній косі Дніпра
нижче Канева. А пізньої осені 2014 р. трапилася зовсім незвичайна історія. Вранці 25.11 канівчани побачили групу з семи
молодих пеліканів, які відпочивали на правому березі Дніпра
прямо в межах міста. Переночувавши, вони одразу ж подалися
далі. А 27.11 знесиленого молодого пелікана підібрали на полі
біля с. Ліпляве. Незадовго до цього ще один знесилений молодий
птах був знайдений на Кременчуцькому водосховищі біля Сокирного. Очевидно, пелікани десь добре “загуляли” на багатих
рибою ставках чи водосховищах. Покинути облюбовані місця
їх змусили лише холоди, що наступали – водойми вже почали
замерзати.

Фото В. Грищенка

Дорослий косар

Виводок косарів у польоті

Фото В. Грищенка

Косаря легко впізнати за характерною формою дзьоба – він розширений
на кінці, ніби ложка. Через це птах у
багатьох мовах отримав свою назву:
англійська – spoonbill (“ложкодзьоб”),
німецька – Löffler (“ложечник”) і т.п.
Косарем же його назвали завдяки своє
рідному способу шукати здобич – водить туди-сюди дзьобом по мілководдю,
поступово рухаючись, неначе косить.
Дзьоб у дорослих птахів чорний із жовтою верхівкою, у молодих – рожевий.
В Україні косар гніздиться в Північ
но-Західному Причорномор’ї, Чисель
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ність його тут досить незначна. Але,
що радує, почалося відновлення по
пуляції й розселення в різних країнах
Європи. Недавно з’явилися невеликі
колонії й на заході України – у заростях на великих ставках. Був випадок
гніздування навіть на одному з островів Каховського водосховища. Залітних птахів зустрічали в різних
областях.
На Канівщині це рідкісний залітний птах. 2.05.1998 р. М.Н. Гаврилюк спостерігав косаря над водосхо
вищем поблизу Канівської ГЕС.

Фото В. Грищенка

Косар (Platalea leucorodia)

Молодий косар

Чорний лелека (Ciconia nigra)

Фото М. Атаманюка
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Фото М. Атаманюка

Фото О. Гриба

Цей птах – “рідний брат” добре відомого всім бузька. Але на відміну від нього, селиться, як правило, подалі від людей – у важкодоступних ділянках старих лісів поблизу
від боліт, водойм чи річкових заплав. Гніздо нагадує будівлю білого родича. Воно таке
ж велике, складене з гілок. Влаштовують його птахи в розлогих кронах старих дерев.
Займають протягом кількох років. Дорослий чорний лелека має яскраве чорне оперення з металевим полиском, живіт білий, ноги, дзьоб і голі ділянки шкіри навколо очей
червоні. У молодих птахів забарвлення більш тьмяне, дзьоб і ноги зеленувато-бурі,
навколо очей немає червоної маски.
Чорний лелека гніздиться в північних та західних областях України, під час міграцій зустрічається на всій її території. У цей час його можна побачити й на Канівщині,
частіше – в серпні – вересні. Поодинокі птахи та невеликі зграї тримаються в багатих
їжею місцях – на мілководдях Дніпра, заплавних водоймах. Особливо полюбляють
спущені для вилову риби ставки. Тут значно легше знайти здобич – дрібних водяних
тварин. Зрідка в червні – липні трапляються також літуючі бродячі лелеки, іноді навіть
зграї. Це молоді птахи, які ще не розмножуються і ведуть кочовий спосіб життя.

Чорні лелеки на гнізді

Гнідздо чорного лелеки

Чорні лелеки в польоті
Не виключена можливість і гніздування чорного
лелеки в наших краях, південніше Канівського району. Передусім в урочищі
Перуни в Михайлівському
лісі на правому березі Росі
та на Ірдинських болотах.
Тут неодноразово зустрічали цих птахів улітку. Окремі пари можуть гніздитися
й за межами ареалу.

Червоновола казарка (Rufibrenta ruficollis)

Також північний тундровий вид. В Україні в невеликій кіль
кості зустрічається під час міграцій. Частіше всього малу білолобу гуску можна побачити в південних областях, де вона
зрідка й зимує. Хоч ареал її дуже протяжний – від Норвегії до
Чукотки, але чисельність низька. Причому вона продовжує скорочуватись, а ареал уже фрагментований на окремі ділянки.
Мала білолоба гуска схожа на звичайну в нас під час перельотів велику білолобу, відрізніється меншими розмірами, коротким дзьобом, біла пляма на лобі у дорослих птахів заходить
аж на тім’я. Характерний і писклявий голос цього птаха, за що
він одержав російську назву “пискулька”.
На середньому Дніпрі це рідкісний пролітний птах. У Канівському районі відомі лише поодинокі зустрічі. 10.10.1985 р.
зграя з 11 особин вiдмiчена бiля с. Келеберда. 30.03.1999 р. один
птах спостерігався у зграї гуменників на водосховищі біля ГЕС.
Фото J. Peltomäki

Фото D. Daniels

Північний вид, гніздиться аж у далекій тундрі. В Україні
червоновола казарка зустрічається під час міграцій та подекуди
на зимівлі. Великі зграї цих красивих птахів можна побачити
у Північно-Західному Причорномор’ї. На середньому Дніпрі
неодноразово реєструвалися залітні казарки весною та восени.
Останнім часом вони почали зустрічатися і взимку. Зокрема їх
бачили в Києві й Черкасах, а також неподалік від Черкас – на
Кременчуцькому водосховищі та на очисних спорудах біля с.
Червона Слобода.
На Канівщині траплялися запізніли мігранти. У червні
1998 р. кілька птахів трималися на водосховищі неподалік від
ГЕС. 3.06 три казарки пролетіли поблизу електростанції. 8.06
одна казарка плавала з групою пташенят жовтоногого мартина
поблизу колонії цих птахів на хвилерізі. 10.06, очевидно цей же
птах, знову спостерігався на хвилерізі з пташенятами мартина.

Червоновола казарка
Самець середнього крохаля
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Мала білолоба гуска (Anser erythropus)

Мала білолоба гуска

Малий лебідь (Cygnus bewickii)

Фото М. Яковлєва

Північний вид. Гніздиться він у тундрах Євразії від п-ова
Канін до Чукотки. Тому його ще називають тундровим лебедем. В Україні зустрічається під час міграцій, місцями зимує.
Частіше всього цих птахів можна побачити на Дніпрі та біля
узбережжя Азовського й Чорного морів.
Малий лебідь – цікавий приклад того, як у птахів можуть
змінюватися шляхи міграцій та райони зимівлі. До недавнього
часу в більшості регіонів України він був лише рідкісним залітним видом. А протягом останніх десятиліть став зустрічатися
регулярно, причому кількість реєстрацій і чисельність птахів
поступово збільшується. Пов’язано це з тим, що малі лебеді
зараз все більше летять зимувати не на узбережжя Північного
моря, а на Середземне. Чисельність зимуючих птахів у дельті
р. Еврос у Греції значно виросла. Шляхи перельоту цих птахів
проходять через Україну.

Малий лебідь

Фото О. Ралдугіної
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Малі лебеді в польоті
На середньому Дніпрі вид вперше відмічений А.М. Полудою –
12.03.1994 р. зграя з 11 птахів трималася на ополонці вище греб
лі Київської ГЕС. Пізніше малих лебедів неодноразово бачили у
Дніпропетровській та Київській областях. З 2007 р. вони стали
практично щороку зустрічатися під час перельотів у Липівському орнітологічному заказнику на Кременчуцькому водосховищі
неподалік від Черкас. Іноді ці птахи залишаються й на зимівлю.
На Канівщині малий лебідь зараз рідкісний пролітний та
зимуючий вид, відмічався в різні сезони року. Вперше цих птахів зустріли у 2013 р.: 28–29.03 два лебеді годувалися разом із
крижнями на мілководді Дніпра нижче Канева. У 2014 р. малий
лебідь зареєстрований під час осінньої міграції – 25.10 два дорослих птахи годувалися разом із лебедями-шипунами на мілководді лиманного рибгоспу в південній частині Канівського водосховища. 4.02.2015 р. зимуючий малий лебідь спостерігався
на Дніпрі біля Канева. 9.04.2016 р. 6 лебедів годувалися на мілководді у південній частині Канівського водосховища неподалік
від ГЕС, 3 з них мали ще сірувате забарвлення молодих птахів.

Фото В. Грищенка

В Україні гніздиться в південних і східних, місцями – центральних областях. Зальоти огаря відмічалися в різних регіонах, на північ аж до Полісся. Зустрічали його навіть на півдні
Білорусі. Останнім часом спостерігається зростання чисельності виду та розширення ареалу, з чим пов’язане і збільшення
частоти зальотів.
З першої декади жовтня 2019 р. самець огаря тримався у
скупченні крижнів на Дніпрі біля Канева. 11.11 його бачили
з крижнями на березі о-ва Шелестів Канівського природного
заповідника. Після цього він спостерігався там неодноразово.
Цей птах успішно перезимував разом із крижнями, постійно
тримався біля них, годувався на мілководді. Протягом зимового
періоду його постійно зустрічали в різних місцях на Дніпрі –
від Канева до о-ва Шелестів. Біля берега острова огар тримався
ще 29.04.2020 р.

Самець огаря

Середній крохаль (Mergus serrator)
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Основний ареал цього птаха знаходиться в північній частині
Євразії та Америки. В Україні є ізольована популяція, яка гніздиться на Азово-Чорноморському узбережжі. Під час міграцій
та зимівлі середній крохаль зустрічається в усіх регіонах. У Се
редньому Придніпров’ї раніше був нечисленним пролітним видом, частіше траплявся восени. Зараз це рідкісний пролітний
птах. Зрідка зимує. Самець, як і в інших качок, має більш яскраве оперення. Самка забарвлена скромніше, схожа на самку великого крохаля. Ці птахи добре пірнають, полюючи на дрібну
рибу та інших водяних тварин.
На Канівщині ще в середині XX ст. середній крохаль був досить звичайним птахом, зустрічався в основному під час осінньої міграції. Зараз побачити його вдається рідко. Частіше під
час перельотів, іноді взимку – серед качок, що тримаються на
Дніпрі нижче Канівської ГЕС.
Фото В. Грищенка

Огар (Tadorna ferruginea)

Самець середнього крохаля
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Червонодзьоба чернь (Netta rufina)

Фото О. Ралдугіної

Цю качку важко сплутати з іншими завдяки характерному
яскравому забарвленню самця у шлюбний період. Червоний,
мов морквина, дзьоб добре помітний здалеку. У самки та моло
дих птахів убрання скромніше. Самці влітку вже не такі показні, схожі на самок, але добре відрізняються від них рожевим
дзьобом.
Червонодзьоба чернь гніздиться в основному в південних
областях України, поселяючись у заростях очерету та рогозу на
водоймах. Хоча окремі випадки гніздування реєструвалися й
набагато північніше. У тому числі й неподалік від наших країв.
Так, у 1999 р. самка з виводком виявлена в Самарському рибгоспі на Дніпропетровщині. Чисельність гніздової популяції в
Україні невелика. Головні місця зимівлі червонодзьобих черней
знаходяться також на півдні країни, тут вони можуть утворювати великі скупчення з тисяч особин. Живляться ці качки водяними рослинами.
Побачити цих красивих птахів можна і значно далі на північ. Мігруючі та залітні черні зустрічаються в різних регіонах,

Самець і самка червонодзьобої черні

Фото В. Грищенка

Червонодзьобі черні взимку серед крижнів
частіше всього – на Дніпрі. Останнім часом такі зустрічі стають
дедалі частішими. Почали відмічатися ці птахи й на зимівлі.
Зокрема, бачили їх у Черкаській і Дніпропетровській областях
та біля Києва.
На Дніпрі біля Канева червонодзьобі черні вперше відмічені у 2016 р. У третій декаді листопада – першій декаді грудня
у скупченні крижнів та інших качок на руслі річки біля південної околиці міста неодноразово спостерігалися групи цих птахів. 22.11 три самці й самка плавали разом із групою морських
черней. У червонодзьобої черні осіннє линяння закінчується в
середині листопада, тому птахи були вже у шлюбному вбранні.
Жодного разу вони тут надовго не затримувалися. Останній раз
їх бачили вже зимової пори: 7.12 6 самців плавали на ополонці
посеред Дніпра біля крижнів. Це перша зустріч виду в околицях Канівського заповідника і новий зимуючий вид у районі
Канівської ГЕС. У 2018 р. 20.11 в цьому ж місці серед крижнів
були відмічені самець і самка.

Білоока чернь, самець у літньому вбранні

Фото О. Архипова

Історія цього птаха показує, наскільки вразливою є дика
природа. Жоден благополучний, здавалося б, вид не може бути
гарантований від проблем, викликаних людською діяльністю.
До середини XX ст. білоока чернь залишалася широко розпов
сюдженим, місцями численним птахом. А в дельтах річок на
півдні України взагалі була фоновим видом качок. У великій
кількості вона зустрічалася й у плавнях Дніпра. Але незворотні
зміни природного середовища в основних місцях гніздування
підірвали популяцію і привели до швидкого скорочення чисель
ності. На Дніпрі плавні були затоплені, у пониззях Дунаю та
Дністра порушена їх обводненість, на місці приморських водойм почали створювати рисові чеки. Додав проблем цій качці
і прес полювання. Тривалий час білоока чернь була одним із
основних видів мисливської здобичі. Зараз це рідкісний птах,
гніздиться він лише подекуди, в основному, в південних та західних областях. У Придніпров’ї відомі тільки поодинокі зна
хідки виводків.
Свою назву цей птах отримав завдяки тому, що в самця біла
райдужина ока чітко виділяється на фоні темно-каштанової го
лови. Найбільш яскрава вона у шлюбному вбранні. У самки
райдужина бура. Від інших близьких родичів білоока чернь відрізняється яскраво-білим кольором підхвістя. Як і інші черні,
вона добре пірнає, живиться при цьому здебільшого водяними
рослинами.
На Канівщині білоока чернь також була звичайним видом
на гніздуванні та під час міграцій. Л.О. Смогоржевський писав,
що ще на початку 1950-х років вона гніздилася на неглибоких
ставках із заростями та відкритими плесами й на озерах заплавних луків. Але вже невдовзі стала лише рідкісним пролітним
птахом, який відмічався у липні й серпні. Протягом останніх
десятиліть взагалі реєструвалися лише окремі зустрічі.
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Фото О. Архипова

Білоока чернь (Aythya nyroca)

Самець білоокої черні у шлюбному вбранні

Гоголь (Bucephala clangula)

Фото В. Грищенка

Гоголь у нас досить звичайний вид під час міграцій та зимів
лі, до Червоної книги України потрапив тому, що рідкісний на
гніздуванні. Зараз його можна знайти подекуди лише на Поліссі
та в пониззі Дніпра. Ці качки цікаві тим, що гніздяться у великих дуплах дерев або старих напівзруйнованих бортях. Пташенята ще зовсім маленькими вистрибують із гнізд. Під деревом
виводок збирає самка і веде до найближчої водойми. Завдяки
малій вазі та густому пуху каченята спускаються мов на парашутах. Самець гоголя має яскраве чорно-біле забарвлення, добре помітне здалеку. Самки та молоді птахи більш непоказні. Ці
качки добре пірнають, ловлячи під водою дрібну рибу та водяних безхребетних тварин.
Ще зовсім недавно гоголь був численним птахом у плавнях
нижнього Дніпра. Тут росло багато старих дуплистих дерев, де
ці качки влаштовували гнізда. Створення каскаду водосховищ
знищило місця їх проживання. Гоголі на Дніпрі гніздитися пе-

Гоголі

Фото В. Грищенка
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Самець та самка гоголя в польоті
рестали. Лише зовсім недавно окремі пари знову почали селитися у плавнях нижче Каховки.
На Канівщину гоголі прилітають зимувати – як снігурі. На
Дніпрі їх зграї можна побачити вже з жовтня. Затримуються
вони до квітня. Іноді зустрічаються й поодинокі літуючі птахи.
Вже погожими днями наприкінці зими там, де тримаються гоголі, лунає своєрідне дзижчання – це токують самці, залицяючись до самок. При цьому вони картинно закидають голову на
спину, здіймаючи фонтани бризок.
Ділянка Дніпра біля Канева відіграє важливу роль для зимівлі гоголя. Канівська ГЕС працює в піковому режимі, тобто
її запускають кілька разів на добу для покриття максимальних
навантажень на енергомережу. При цьому виникають значні
перепади рівня води, лід ламається й виноситься течією. Навіть за сильних морозів на деякому протязі русла нижче греблі
залишаються відкриті ділянки. Не дивно, що це місце давно

Гоголі та інші качки на зимівлі на Дніпрі
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Фото В. Грищенка

вже облюбували для зимівлі водоплавні птахи, зокрема гоголі.
Суворої зими, коли замерзають водосховища та інші навколишні водойми, на Дніпрі біля Канева можна побачити до 500–700
гоголів, а іноді й більше тисячі.

Нерозень (Anas strepera)

Фото О. Архипова

Ця качка широко розповсюджена в Північній Америці та північній частині Євразії. В Україні зустрічається на гніздуванні
майже на всій території, але дуже нерівномірно. Найбільш численний нерозень у південних областях і на північному заході
країни. У невеликій кількості зимує на Азово-Чорноморському
узбережжі та на Дніпрі.
Ще в середині XX ст. нерозень в Україні був звичайним видом, за чисельністю місцями не поступався навіть крижню.
Подекуди ці птахи гніздилися з такою щільністю, що утворювали колонії. Т.Б. Ардамацька писала, що на о-ві Орлов у
Чорноморському заповіднику знаходили до 500 гнізд. У деяких
місцях було по кілька гнізд на квадратний метр! Багато нерознів гніздилося у дніпровських плавнях. Зміни навколишнього
середовища внаслідок людської діяльності виявилися для них
фатальними. Перш за все – це втрата гніздових біотопів. Різко скоротилась чисельність цих качок після затоплення доли-

ни Дніпра каскадом водосховищ. За даними М.Л. Клєстова, в
1980-х роках на дніпровських водосховищах загалом гніздилося всього 25–30 пар. А протягом останніх десятиліть чисельність скоротилася ще більше.
Якихось півстоліття тому на Канівщині нерозень був досить звичайним гніздовим видом. За свідченням Л.О. Смогор
жевського, ці качки часто оселялися біля водойм на заплавних луках. Але після створення Канівського водосховища на
гніздуванні вони вже не відмічалися. Відомі лише поодинокі
зустрічі птахів у гніздовий період. Так, 17.05.1997 р. пару качок бачили на риборозплідному ставку в околицях с. Лозівок
Черкаського району. Зараз на Дніпрі біля Канева нерозень зустрічається в невеликій кількості під час міграцій. Як правило, спостерігаються поодинокі птахи або невеликі групи, зграї
трапляються рідко. Нерознів можна побачити в осінніх скупченнях крижнів та інших качок на Дніпрі та на водосховищі.
А у 2011 р. вид уперше відмічений на зимівлі: в січні – лютому
два нерозні трималися разом із крижнями біля Канівської ГЕС.
Фото О. Ралдугіної
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Самець нерозня у шлюбному вбранні

Нерозні влітку
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Фото С. Домашевського

Скопа – вид-космополіт, широко розповсюджений в обох
півкулях, проте в Україні – це рідкісний птах. У минулому вона
була фоновим видом багатьох річкових долин, але вже з кінця XIX ст. відома лише як нечисленний гніздовий птах окремих місцевостей. Чисельність її продовжувала скорочуватись
і у XX ст. Причин цього багато – і зміна природних умов під
впливом людської діяльності, і отруєння пестицидами, і пряме
знищення. У результаті зараз скопа в Україні практично не гніздиться, в останні десятиліття відомі лише поодинокі знахідки
гнізд у північних областях. А от під час міграцій зустрічається
по всій території. Як показали результати кільцювання та простежування птахів, помічених супутниковими передавачами,
через Україну летять скопи з багатьох країн Північної Європи –
Фінляндії, Швеції, північного заходу Росії, Білорусі, Прибалти-

Скопа в польоті

Фото С. Домашевського

Скопа (Pandion haliaetus)

Скопа зі здобиччю
ки. Скопа – спеціалізований рибоїдний птах, тому перш за все
її можна побачити на великих водоймах. Але під час перельотів
вона може летіти й “навпростець” через суходіл – над ярами,
полями, лісами.
На Дніпрі перші скопи з’являються вже в кінці березня – на
початку квітня, весняна міграція триває до кінця квітня – травня. Осінній переліт проходить у серпні – жовтні. Іноді окремі
птахи залишаються в багатих їжею місцях на літо.
На Канівщині скопу можна зустріти перш за все на Дніпрі та
заплвних водоймах, але трапляються ці птахи й у заплаві Росі
або на великих ставках, а також на обвідному каналі на Лівобережжі. Як правило, тримаються вони поодинці, іноді можна
побачити двох птахів. За сезон скопу вдається зустріти всього
кілька разів, частіше за все – у серпні – вересні.
Цікаво спостерігати за полюванням скопи. Вона виглядає
здобич, літаючи невисоко над водою, а потім раптовим кидком
хапає її лапами. Міцні й гострі кігті дають змогу надійно утримувати спійману рибу.

Чорний шуліка (Milvus migrans)

Фото В. Грищенка

Зараз уже якось важко повірити в те, що зовсім недавно чорний шуліка був у нас одним із найбільш численних хижих птахів. Зустріти його можна було й на полях, і біля доріг, а частіше
всього – в заплавах річок. Залітали шуліки й у населені пункти,
підбираючи різні харчові відходи. Зоолог К.Ф. Кесслер писав,
що в середині XIX ст. чимало їх можна було зустріти навіть
у Києві, де вони повільно літали, уважно оглядаючи вулиці і
двори. Зараз таке ми можемо бачити хіба що у фільмах про Індію. За свідченням М.В. Шарлеманя, на початку XX ст. це був
найбільш численний хижий птах із тих, що гніздилися в лісах
навколо Києва. У другій половині минулого століття чисельність чорного шуліки стала повсюди скорочуватися, а протягом
останніх десятиліть темпи цього скорочення значно збільшилися, тому вид був занесений до третього видання Червоної книги
України.
Чорний шуліка поширений на всій території України, крім
гірських районів. Гніздиться він на деревах у різноманітних

лісах біля відкритих місць. Іноді влаштовує гнізда навіть у лісосмугах або групах дерев серед полів. Найбільше полюбляє
вологу місцевість. Шуліка не уникає близькості людини, може
селитися й у міських парках. Там, де чисельність цих птахів
була великою, вони могли утворювати навіть колонії з десятків гнізд. Живиться чорний шуліка різноманітними дрібними
тваринами, як живими, так і мертвими, охоче харчується на
смітниках і звалищах. Часто можна побачити як він “патрулює”
дороги, підбираючи збитих машинами тварин. Упізнати цього
птаха в польоті легко за характерною вилоподібною виїмкою на
хвості. Голос його нагадує тоненьке іржання лошати.
На Канівщині чорний шуліка був численним видом, особливо в долині Дніпра. Як писав Л.О. Смогоржевський, на о-ві Заріччя (затопленому Канівським водосховищем) у повоєнні роки
ці птахи гніздилися з такою щільністю, що утворювали невелику колонію. Потім чисельність почала скорочуватися. Ще в
середині 1990-х років на ділянці від Зміїних о-вів до гирла Росі
гніздилося не менше 5–7 пар шулік. Зараз же тут залишилися
тільки 1–2 пари.

Чорний шуліка

Фото В. Грищенка
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Чорний шуліка в польоті

Рудий шуліка (Milvus milvus)

Вираз “сивий як лунь” походить від характерного забарвлення самців світлих лунів, усі три види яких потрапили до
Червоної книги України. Степовий – найсвітліший із них і
“найсивіший”. Самки цих птахів мають буре забарвлення з
білою плямою на надхвісті. Молоді особини схожі на самок.
Гніздиться степовий лунь на землі серед трав’яної рослинності,
в чагарниках або очереті. Селиться у відкритих ландшафтах.
Живиться він різними дрібними тваринами, яких ловить на
землі, в основному мишовидними гризунами.
Ще в середині XX ст. це був досить звичайний хижий птах
Степової зони України, гніздився місцями й північніше. Потім чисельність почала швидко скорочуватися, і степовий лунь
зовсім зник на гніздуванні. Зараз трапляються тільки пролітні
птахи, зустріти їх можна в різних областях. На півдні України
степових лунів можна іноді побачити і взимку.
На Канівщині – рідкісний залітний вид. Самця спостерігали
10.09.1979 р. біля Канева.
Фото С. Домашевського

Фото О. Ралдугіної

Рудий шуліка схожий на свого чорного родича, відрізняється від нього глибшою вирізкою на хвості, довшими крилами і
хвостом та яскравими контрастними плямами на крилах. Цей
птах широко розповсюджений у Європі, але через Україну проходить східна межа його ареалу, тому чисельність рудого шуліки тут ніколи не була високою. Ще в середині минулого століття
він гніздився в західних і північних областях на схід до пониззя
Десни. Зустрічався й у західній частині Черкащини. У другій
половині XX ст. чисельність цього птаха стала зменшуватися,
межа ареалу відступила на захід, і він поступово взагалі майже
перестав гніздитися в Україні. Зараз зустрічається в основному
лише як рідкісний залітний вид. У 2017 р. у Львівській області
знайшли гніздо, в якому вивела пташенят змішана пара двох
видів шулік.
У Канівському районі рудий шуліка – теж лише залітний
вид. У кінці червня – на початку липня 1979 р. одного птаха
кілька разів зустрічали на Дніпрі біля заповідника.

Рудий шуліка в польоті
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Степовий лунь (Circus macrourus)

Самець степового луня

Польовий лунь (Circus cyaneus)

Лучний лунь (Circus pygargus)
Лучний лунь в Україні більш звичайний, ніж два попередні
види, але чисельність його протягом останніх десятиліть скорочується, тому він також потрапив до третього видання Червоної книги. Цей птах гніздиться на всій території країни, крім
гірських районів, у Степу зустрічається рідко. Віддає перевагу
вологим місцям. Частіше всього його можна знайти в долинах
річок і на болотах. Гнізда влаштовує, як і інші луні, на землі
серед високої трави. Живиться переважно гризунами, а також
дрібними птахами, плазунами та комахами.
Самець лучного луня темніший за своїх близьких родичів.
Його можна впізнати по темній смужці вздовж крила.
На Канівщині лучний лунь зрідка зустрічається під час міграцій. Весною він з’являється пізніше за інших лунів, зазвичай, не раніше другої декади квітня. Найближчі відомі місця
гніздування – у лівобережній частині Київської області, в Золотоніському та Чигиринському районах на Черкащині.

Фото О. Архипова

Польовий лунь також уже практично зник на гніздуванні
в Україні, хоч ще недавно гніздився в західних областях і на
Поліссі. Зараз можливі лише поодинокі знахідки окремих пар.
Цей птах – теж мешканець відкритого ландшафту. Він широко
розповсюджений у Північній Євразії від степів до тундри, але в
більшості регіонів чисельність його невисока. До того ж останнім часом вона повсюди знижується.
Польового луня в Україні можна порівняно часто побачити
під час міграцій, частина птахів залишається зимувати. Це такий же зимовий гість у нас, як зимняк чи малий підсоколик.
У Канівському районі польовий лунь – рідкісний пролітний
та зимуючий вид. Під час міграцій поодинокі птахи та невеликі
групи регулярно зустрічаються в заплавах Росі та Дніпра, рідше – на полях та в інших місцях. На зимівлі зрідка відмічаються поодинокі особини. Зустріти польових лунів у нас можна з
вересня до квітня.

Фото В. Грищенка
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Самець польового луня

Самець лучного луня
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Назва цього хижого птаха говорить сама за себе – живиться він в основному плазунами та земноводними. Змієїд, який
несе в дзьобі гадюку чи вужа, має досить кумедний вигляд:
ніби поцупив десь уривок шланга. Він широко розповсюджений у Євразії та Північній Африці. Україна повністю входить
в ареал змієїда. Найбільш численний він у Поліссі, найрідше
зустрічається у Степовій зоні. Чисельність його невисока, до
того ж вона скорочується.
Змієїд – досить великий хижак, виглядає більшим, ніж
є, завдяки довгим крилам і хвосту. Верх тіла сірувато-бурий,
низ – білуватий. Характерна ознака – темна перев’язь на грудях. Кінці крил і хвоста чорні. Прилітає цей птах до нас у кінці
березня – квітні. Поселяється у старих високостовбурних лісах
поблизу боліт, вологих низин, річкових долин. Веде прихований
спосіб життя, тому побачити його вдається нечасто навіть там,
де він зустрічається. Гнізда змієїда досить характерні. Вони невеликі, як для хижака такого розміру, і розташовані, як правило,
всередині крони на бічних гілках далеко від стовбура. Частіше
всього цей птах влаштовує гнізда на соснах. Іноді займає будівлі інших хижаків. Лоток вистилає гілочками хвойних дерев. У
кладці завжди одне велике яйце білого кольору з грубозернистою шорсткою шкаралупою. Насиджують його обидва птахи.
Пташеня перебуває в гнізді довго – до 2 місяців, іноді навіть
більше. Молоді птахи після вильоту ще деякий час тримаються
поблизу гнізда, спочатку разом з батьками, які продовжують годувати їх, потім уже самостійно.
На Канівщині змієїд – рідкісний гніздовий вид. Регулярно
зустрічається на прольоті. Принаймні, до початку 1980-х років пара гніздилася в заплаві Дніпра біля с. Ліпляве. На жаль,
останнім часом на гніздуванні цього птаха в межах району не
знаходили. Гніздиться він на Ірдинських болотах біля Черкас.

Фото С. Домашевського

Змієїд (Circaetus gallicus)

Змієїд
Тут мешкає не менше 2–3 пар. Неодноразово зустрічали змієїда
у гніздовий період і в Михайлівському лісі південніше Росі.

Степовий канюк (Buteo rufinus)

Фото В. Грищенка
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Фото В. Грищенка

Степовий канюк поширений у південній частині Євразії –
від Південно-Східної Європи до Монголії та Індії, а також у
Північній Африці. Незважаючи на назву, цей птах гніздиться
не тільки у степах. Зустріти його можна і в Лісостеповій смузі,
а подекуди – навіть і в Поліссі. У XX ст. чисельність степового
канюка в Україні значно скоротилася, залишалися буквально
лічені пари. Деякий час вид вважали взагалі зниклим. Але на
початку 1980-х років В.І. Стригуновим була виявлена острівна
популяція в Черкаській та Кіровоградській областях, відірвана
від основної частини ареалу. Згодом цього птаха стали знаходити все частіше, виявилося, що чисельність його зростає і він
розселяється. Зараз в Україні вже гніздиться до 300 пар, в ос
новному в південних і центральних областях. Північна межа
ареалу поступово зміщується на північ. Надходять повідомлення про нові й нові знахідки в північних областях.

Дорослий степовий канюк

Степовий канюк на полюванні

Це найбільший із наших канюків. Недаремно німецькою
мовою його звуть Adlerbussard, тобто “орлиний канюк”. Навіть
політ його дещо схожий на орлиний – з менш частими змахами
крил, ніж у інших родичів. Дорослих птахів від звичайного канюка можна відрізнити за більш яскравим і контрастним рудим
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Фото П. Панченка

Фото В. Грищенка

забарвленням, світлим хвостом, який добре виділяється на фоні
темного черева. Молоді птахи більш рябі й темніші.
В Україні степовий канюк гніздиться на узліссях, у байрачних лісах та перелісках серед полів, пасовищ, біля степових ділянок, іноді навіть у лісосмугах. Гнізда влаштовує на деревах і
чагарниках, але знаходили їх і на скелях, великих урвищах ярів,
стовпах та щоглах. Живиться цей птах переважно гризунами,
може ловити також великих комах, плазунів, земноводних,
дрібних птахів. Полює на відкритих сухих ділянках. Полюбляє
степові балки з розрідженою деревно-чагарниковою рослинністю.
Найближчі місця гніздування степового канюка – балки з
перелісками на межі Канівського й Миронівського районів поблизу сіл Шандра – Тулинці – Грушів – Потапці. Тут мешкає
принаймні 5–7 пар. Птахів, які шукають здобич, можна зустріти
на навколишніх полях. Після збору врожаю залишається нема-

Молодий степовий канюк

Гніздо степового канюка

ло розсипаного зерна, яке приваблює гризунів. Окремі канюки
іноді зимують. Є гніздовий осередок і на Лівобережжі неподалік
від Канева – на межі Переяслав-Хмельницького та Золотоніського районів степові канюки постійно трапляються у гніздовий
період. У заплаві Росі весною зустрічали пролітних птахів.

Беркут (Aquila chrysaetos)

Фото С. Домашевського
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Фото С. Домашевського

Величний – цей епітет якнайкраще підходить беркуту. Недаремно його вважають королем пернатих. З давніх давен цей
птах був незмінним героєм казок, легенд і міфів. До нас дійшли
численні зображення орла на гербах, печатках, барельєфах. Він
уособлював владу, силу, мужність, перемогу над ворогом. У
Вавілоні, Персії, Індії беркут був символом вищого божества.
Римляни зображали його на знаках легіонів. Приручених птахів використовували для полювання. Беркут може впоратися
навіть із таким сильним звіром, як вовк.

Беркут

Молодий беркут у польоті
Один відомий французький натураліст писав, що без орлів
найкращі гори залишаться просто ландшафтом. На жаль, “просто ландшафтом” зараз стала більшість гірських масивів Європи. В Україні беркут ще на початку XX ст. гніздився в різних
областях, зараз же залишилося лише кілька пар у Карпатах.
Причому достовірних знахідок гнізд не було вже давно. Гніздиться беркут у старих лісах, які чергуються з великими відкритими просторами. Гнізда влаштовує на великих деревах або
в нішах скель. Гніздо займається багато років підряд, тому може
досягати значних розмірів – метрів зо два в діаметрі. Живляться ці птахи різними звірами та птахами, не гребують і падлом,
особливо в зимовий період.
На Канівщині беркут – рідкісний пролітний вид, частіше
зустрічається восени. Раніше поодинокі птахи відмічалися і
взимку.
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Фото С. Домашевського

Могильник – другий за розміром із наших орлів, трохи менший за беркута. Він теж протягом тисячоліть уособлював владу
та могутність. Недаремно багатьма мовами його називають імператорським орлом. На жаль, часи, коли цих птахів обожнювали, давно минули. Розгорнута ще на початку XX ст. кампанія
по боротьбі з хижими птахами привела, окрім усього іншого, й
до різкої зміни ставлення людей до володарів неба.
Могильнику в Україні повезло більше, ніж беркуту чи степовому орлу (який зовсім зник на гніздуванні). Чисельність
його залишається досить помітною, причому є тенденція до її

Дорослий могильник

Фото С. Домашевського

Могильник (Aquila heliaca)

Дорослий могильник
зростання. Більше всього могильників гніздиться на сході України – в басейні Сіверського Дінця, а також у Криму. В Черкаській області цього орла знаходили на гніздуванні в лісі біля м.
Кам’янка. Гніздиться він також трохи південніше – в Чорному
лісі й Чуті на Кіровоградщині, на Лівобережжі – в Самарському
лісі у Дніпропетровській області. У XIX ст. гніздився і в західній частині Черкаської області. Селиться могильник у старих
високостовбурних лісах, найчастіше соснових, що межують
із відкритими ділянками. Іноді влаштовує гнізда навіть у лісосмугах серед полів. Будує їх цей птах, як правило, на верхівках
старих дерев. Живиться різними звірами та птахами, може поїдати й падло. Значну частину його раціону складають гризуни.
Зникнення повсюди ховрахів стало однією із серйозних проблем для могильника.
На Канівщині зараз це лише рідкісний залітний вид, раніше
регулярно зустрічався під час міграцій. У 1930–1950-х роках
цих орлів неодноразово зустрічали у вересні. Л.О. Смогоржевський навіть припускав можливість гніздування в Михайлівському лісі південніше Росі. У червні 1980 р. в околицях Канева
знайшли пораненого молодого могильника.
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Великий підорлик (Aquila clanga)

Фото С. Домашевського

Досить великий хижий птах, проте помітно менший за беркута чи орлана. Поширений у Лісовій та Лісостеповій смугах Євразії від Балкан і Польщі до Примор’я. Чисельність його повсюди
невисока, і вона швидко скорочується. Європейські підорлики
зимують у Північно-Східній Африці та Південно-Західній Азії.
В Україні великий підорлик ще в середині XX ст. був досить
звичайним хижим птахом у східних і частково центральних областях. На Правобережжі ставав уже рідкісним, там його замі-

Великий підорлик

няв близький вид – малий підорлик. У Черкаській області цей
птах гніздився в лісах Мошногірського кряжу та на Ірдинських
болотах. Тут великий підорлик зустрічався до початку нашого
століття. Але протягом останніх років його там уже не знаходили. Зараз українська популяція великого підорлика знаходиться
в загрозливому стані. Загальну її чисельність С.В. Домашевський оцінює всього у 25–35 пар. Найбільше гніздове угруповання залишилося в західній частині Полісся – у Волинській і
Рівненській областях. Основні причини скорочення чисельності ті ж, що й для багатьох інших хижих птахів: втрата гніздових
та кормових біотопів внаслідок осушення боліт та вирубування
старих лісів, переслідування людьми, турбування біля гнізд.
Проте у великого підорлика є і специфічна проблема. Він легко
гібридизується з малим підорликом, чисельність якого зростає.
Є загроза “поглинання” одного виду іншим. Причому вона посилюється меліоративними роботами. Біотопічні уподобання
обох видів значною мірою схожі, але малий підорлик уникає
дуже обводнених місць, яким віддає перевагу великий.
Гніздиться великий підорлик у старих важкодоступних лісах поблизу від водойм та боліт. У Поліссі він тяжіє до великих
болотяних масивів, які збереглися у природному стані, та широких долин річок із болотистими ділянками. Гнізда влаштовує
на старих деревах неподалік від відкритих місць. Будує їх підорлик сам, але може займати й оселі інших птахів. У кладці
два яйця, але виживає, як правило, лише одне пташеня. Раціон
великого підорлика дуже різноманітний – від комах до дрібних
звірів і птахів. Полює він переважно у вологих місцях. Причому може шукати здобич не тільки виглядаючи її з повітря чи
сидячи в засідці, а й ходячи по землі.
На Канівщині великий підорлик – рідкісний пролітний вид.
Остання зустріч – 16.09.2002 р., один птах над полями півден
ніше Канівського заповідника. До 1980-х років відмічався
більш-менш регулярно, іноді й улітку.

Малий і великий підорлики – види-двійники. Відрізнити
цих птахів у природі досить важко. Споріднені вони й генетично. А от доля їх складається зовсім по-різному. Малий підорлик
теж занесений до Червоної книги України як рідкісний вид, але
чисельність його зростає, ареал розширюється. Він заселяє нові
й нові території, в тому числі в тих місцях, де раніше мешкав
великий підорлик.
Поширений цей птах у Центральній і Східній Європі та
Передній Азії, зимує в Африці. Останнім часом відбувається
розселення на схід. Індійського малого підорлика науковці виділили в самостійний вид – Aquila hastata, тому Південна Азія
з ареалу випала. В Україні малий підорлик гніздиться на Правобережжі й у північній частині Лівобережжя. Селиться він у
вологих старих листяних та мішаних лісах, що межують із відкритими ділянками. Охоче гніздиться в заплавних лісах та деревостанах біля боліт і річкових долин. На відміну від великого
підорлика, зустрічається в більш сухих місцях. Там, де його не
переслідують, малий підорлик може гніздитися й неподалік від
людей. Гнізда влаштовує на високих старих деревах. У повній
кладці два яйця, виживає, як правило, лише одне пташеня. Живиться малий підорлик різними дрібними тваринами, переважно гризунами. Охоче поїдає земноводних і плазунів. Вистежує
здобич із повітря, сидячи в засідці, але й часто ходить по землі.
Чисельність малого підорлика в Україні становить близько 1-1,5
тисяч пар. Статевої зрілості ці птахи досягають у віці 3-4 років.
Молоді особини ведуть бродячий спосіб життя, тому зустріч
підорлика влітку ще не означає, що він десь поблизу гніздиться. Нерідко утворюються змішані пари з великим підорликом.
На Канівщині – пролітний вид. Під час міграцій регулярно
зустрічаються поодинокі птахи й невеликі групи, а іноді й чималі зграї. 13.09.1997 р. над полями біля Канівського заповід-
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ника відмічена зграя із 14 особин. Іноді підорлики зустрічаються і влітку, але на гніздуванні їх у межах району не знаходили.
Найближчі місця гніздування – Ірдинські болота. Тут живе принаймні 3–4 пари. Можливо гніздиться малий підорлик і в долині Супою. Цікаво, що Л.О. Смогоржевський, який досліджував
орнітофауну Канівського заповідника у повоєнні роки, цього
птаха не зустрічав зовсім. Тобто на Канівщині, як і в багатьох
інших місцях, він замінив великого підорлика. Хоча за даними
П.П. Орлова, у 1930-ті роки малий підорлик у невеликій кількості гніздився в Черкаському районі.
Фото С. Домашевського

Малий підорлик (Aquila pomarina)

Малий підорлик

Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla)

Фото В. Грищенка
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Фото В. Грищенка

Орлан-білохвіст – пернатий володар Дніпра. По силі з ним
може зрівнятися хіба що беркут, але буває він тут дуже рідко.
Побачити цього птаха в нас можна протягом усього року.
В Україні орлан-білохвіст гніздиться на великих річках та
деяких інших водоймах. Наші орлани ведуть здебільшого осілий спосіб життя, молоді особини широко кочують. У період
міграцій окрім них можна побачити і пролітних птахів із більш
північних регіонів Європи. А там, де є незамерзаюча вода, наприклад, біля ГЕС, чимало орланів залишається зимувати. Гніздяться ці птахи на старих деревах неподалік від водойм. Гнізда

Орлан-білохвіст

Дорослий орлан
займають багато років, і вони можуть досягати велетенських
розмірів. Живляться передусім рибою та навколоводними птахами, частенько поїдають і падло, особливо взимку.
Всупереч назві, хвіст білий далеко не в усіх орланів. Це ознака вже дорослого птаха. Починає біліти він лише на четвертому
році життя. Молоді орлани досить рябі, а у старих птахів стає
світлішою й голова, вони ніби “сивіють”.
У XX ст. чисельність орланів в Україні значно скоротилася.
У 1960-ті роки загалом залишалося не більше 30 пар. Причин
цього чимало – вирубування старих лісів, збіднення кормової
бази, зловживання пестицидами, турбування птахів у місцях
гніздування. Та чи не найбільшу роль відіграло знищення цих
птахів людьми. Відновлення популяції орлана-білохвоста в
Україні почалося в 1970-ті роки, якраз після заборони виплати
премій за знищення “шкідливих хижаків”. Чисельність стала
потроху зростати, зараз в Україні гніздиться до 150 пар. Більша
частина з них – на Дніпрі.

Фото В. Грищенка

Фото В. Грищенка
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Орлани почали зимувати невдовзі після запуску електростанції. Чисельність зимуючих птахів
поступово зростала. Якщо до 1990
р. тут трималося не більше 5–6
особин, то протягом останніх 10
років максимальна кількість орланів за зимовий сезон коливалася
вже від 10 до 31. Число їх змінюється залежно від погодних умов. Чималі зграї пролітних орланів та скупчення птахів, що зупинилися на відпочинок, можна
побачити весною та восени. Іноді такі зграї налічують більше
десятка птахів. 12.03.2012 р. на відрізку Дніпра від Канівської
ГЕС до гирла Росі було обліковано 46 орланів. Більшість із них
сиділи на деревах чи на кризі поодинці або невеликими групами. Деякі літали над Дніпром у пошуках здобичі. А 13.03.2019
р. на лиманному рибгоспі на Канівському водосховищі поблизу
великого скупчення пролітних качок та гусей сиділи на залишках льоду 24 молодих орлани.

Підлідна риболовля молодих орланів
На Канівщині орлани живуть із давніх давен. Навіть у се
редині XX ст., коли чисельність цих птахів катастрофічно
зменшилася, в околицях Канева гніздилися 1–2 пари. З тих пір
ситуація значно покращилася, і зараз у межах району гніздиться щонайменше 5–7 пар. Три з них – на території Канівського заповідника. А ще Канівщина – одне з найбільш важливих
місць зимівлі орлана-білохвоста в Україні. У нарисі про гоголя
вже говорилося, що завдяки роботі Канівської ГЕС у піковому
режимі нижче греблі навіть за морозної погоди залишаються
ділянки відкритої води. На них концентруються зимуючі качки, мартини та деякі інші птахи. Тут же тримаються й орлани.
Вони полюють на рибу на відкритій воді, але можуть ухопити
й качку, що заґавилася. Причому рибу ці птахи здатні справно вихоплювати навіть із-під льоду, так що позаздрять і завзяті
рибалки. Орлани уважно стежать за невеликими ополонками у
крижинах, або й пробивають лапами тонкий лід, помітивши під
ним здобич.

Фото В. Грищенка

Орлан-білохвіст у своїх зимових володіннях
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Стерв’ятник (Neophron percnopterus)

Фото С. Домашевського

Стерв’ятник досить широко розповсюджений у Євразії та
Африці. Через Україну проходила північна межа його ареалу.
В нашій країні цей птах гніздився до другої половини XX ст.
Існували два відокремлених одне від одного гніздових угруповання: на скелях середньої течії Дністра та в Гірському Криму.

Стерв’ятник

В Україні чисельність стерв’ятника ніколи не була високою, а
протягом XX ст. вона неухильно зменшувалася, аж поки вид не
перестав гніздитися зовсім. Протягом останніх десятиліть зустрічалися тільки поодинокі залітні птахи в різних регіонах країни. Скорочується чисельність стерв’ятника і в інших країнах.
Гніздився цей птах у скелястих місцевостях, як у горах,
так і на рівнині. Гнізда влаштовував у різноманітних нішах і
печерках на скелястих урвищах. У кладці два яйця. Живиться
стерв’ятник, як видно вже з його назви, трупами тварин, різноманітними харчовими відходами на звалищах. Може ловити й
живих дрібних тварин.
В Україні залітні птахи зустрічалися й далеко від місць гніздування, на північ – аж до Сумської області. Бачили їх, зокрема,
у Полтавській і Дніпропетровській областях. На Черкащині залітний птах відмічений у травні 2012 р. над Золотоношею.
На Канівщині це рідкісний залітний вид. Зареєстрований
єдиний випадок, причому надзвичайно цікавий. 11.01.2017 р.
ми спостерігали стерв’ятника над південною околицею Канева.
Він пролетів із-за Дніпра на південний захід над нагірною частиною Канівського заповідника. Судячи по забарвленню оперення, це був птах 4-річного віку. Зальоти стерв’ятників відмічалися в Україні в різні сезони – з березня до листопада, але зимових
зустрічей за межами Криму не було. Основні місця зимівлі цих
птахів із Європи та Південно-Західної Азії знаходяться в Африці на південь від Сахари. Проте частина їх залишається зимувати на півдні Європи, зокрема на Балканах. Причиною цього зальоту могла бути незвичайно холодна погода, яка встановилася
на півдні Європи в першій декаді січня 2017 р. – сильні морози
та снігопади охопили великі території. У центральних же областях України 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 одного з них аж на Черкащину.

Білоголовий сип також широко розповсюджений у Євразії
та Африці. В Україні зараз гніздиться тільки в Гірському Криму, а в XIX ст. зустрічався і в долині Дністра. Інші найближчі
місця гніздування – гірські масиви півдня Європи та Кавказ.
Чисельність кримської популяції останнім часом більш-менш
стабільна, а в Європі кількість сипів навіть зростає завдяки
заходам по охороні виду. Проблеми в них виникли передусім
через скорочення кормової бази – у розвинених країнах трупи
тварин не лежать де попало, тому доводиться організовувати
підгодівлю. Чимало сипів гине внаслідок отруєння та знищення
людьми. Повільні темпи розмноження не сприяють швидкому
відновленню популяцій навіть там, де ці птахи знаходяться під
ретельною охороною.
Гніздяться сипи на скелях, часто не окремими парами, а невеликими групами. Гнізда влаштовують у різноманітних нішах
під захистом скельних виступів. Самка відкладає єдине яйце,
яке насиджують обидва партнери. Живляться сипи трупами
диких і домашніх тварин, охоче поїдають нутрощі забитих тварин та різні відходи біля боєн і на звалищах. Там, де їжі багато,
можна побачити чималі скупчення цих птахів.
Білоголовий сип – осілий вид, але ці грифи широко кочують, тому залітних птахів знаходять далеко від місць гніздування, переважно в осінньо-зимовий період. У Європі їх зустрічали на північ до Прибалтики, Вітебської, Московської областей,
Уралу. Неодноразово зальоти сипів відмічалися і в Середньому Придніпров’ї. У жовтні 1882 р. десятки птахів трималися
біля Набутівської цукроварні (зараз Корсунь-Шевченківський
район Черкаської області), спостерігали їх і біля м. Городище.
М.І. Гавриленко писав про щорічні зальоти цих грифів на Полтавщину. Восени 1933 р. вони з’явилися в Соснівці на околицях
Черкас. 1.06.2015 р. сипа було спіймано в м. Богуслав на пів-
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дні Київщини. Завдяки криломіткам та кільцю виявилося, що
прилетів він аж із Болгарії, де його випустили біля м. Слівен із
центру адаптації в рамках проекту з відновлення популяції білоголового сипа в цій країні. Так що залітні сипи в наших краях
можуть бути не тільки кримські.
На Канівщині – рідкісний залітний вид. 21.10.2005 р. два пта
хи кружляли над пагорбами правого берега Дніпра біля Канева.
Фото С. Домашевського

Білоголовий сип (Gyps fulvus)

Білоголовий сип

Орел-карлик (Hieraaetus pennatus)

Як видно вже з назви, цей птах – найменший із наших орлів.
За розміром він усього разів у півтора більший за сіру ворону. Існує дві форми забарвлення: темна – з бурим оперенням
і світла – з білуватим кольором черева та нижніх покривних
пер крила. В Україні орел-карлик поширений головним чином у Лісостеповій смузі, рідше зустрічається у Степу та на
Поліссі. Чисельність його у XX ст. значно скоротилася. Причини цього ті ж, що й для більшості хижих птахів – вирубування старих лісів, зловживання пестицидами, турбування біля
гнізд. Та найбільше позначилася кривава вакханалія винищення у 1950–1960-х роках, яка проходила під гаслом боротьби зі
“шкідливими хижаками”. І зараз незаконний відстріл – одна з
найбільших загроз. Якщо великих орлів завдяки природоохоронній пропаганді у нас уже почали хоч трохи охороняти, то
орел-карлик потрапляє до великої групи хижих птахів, яких у
народі називають без розбору “кібцями” чи “коршаками”, приписуючи їм усі можливі й неможливі гріхи.
Це лісовий птах, але оселяється він здебільшого біля відкритих просторів – полів, луків, великих галявин чи вирубок.
Найбільше полюбляє старі листяні та мішані ліси з високими
деревами. Частіше всього гнізда розташовані у верхній частині
крони старих дерев. Причому сам будує їх неохоче, частіше займає оселі інших хижих птахів, круків, чапель. Живиться орелкарлик переважно гризунами та дрібними птахами. Полює на них
як у лісі, так і на відкритих ділянках. Відносно довгі крила і хвіст
допомагають цьому птаху вправно переслідувати здобич серед
гілля. На відкритих місцях ширяє в повітрі, як і інші хижаки.
На Канівщині – рідкісний пролітний вид, можливо подекуди
гніздиться. Поодинокі птахи та пари неодноразово зустрічалися у гніздовий період у Канівському заповіднику та на прилег
лій території, але гнізд жодного разу не знаходили.

Фото В. Грищенка
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Орел-карлик світлої морфи

Сокіл, як і деякі інші хижі птахи, віддавна був уособленням мужності, сили, спритності. Недарма слова “сокіл”, “соколик” – чи не найкращий комплімент чоловікові.
Один із найбільших соколів – сапсан. Поширений він майже
на всій земній кулі, за виключенням тропічних лісів Америки
та Африки, а також Антарктиди й деяких віддалених островів.
Проте цей неосяжний ареал став дуже мозаїчним, у багатьох
регіонах сапсан уже перестав гніздитися зовсім або чисельність
його катастрофічно зменшилася. В Україні цей сокіл колись був
широко розповсюджений, але зараз залишилися лише дві гніздові популяції – у Криму (кавказький підвид) та в Карпатах (номінативний підвид). На іншій території сапсана можна зустріти
хіба що під час міграцій та взимку – до нас прилітає з півночі
тундровий підвид.
Цей сокіл сам гнізда будує неохоче, частіше займає оселі інших хижих птахів. Раніше в нас існували дві екологічні форми
сапсана: одні птахи гніздилися на деревах, інші – на скелях. Деревна форма вже зникла зовсім, залишилися тільки жителі скель.
Вони можуть гніздитися й на будівлях у населених пунктах.
Сокіл-сапсан живиться різними птахами, на яких полює в
повітрі. При цьому він робить так звану “ставку”, круто пікіруючи на здобич із великою швидкістю і збиваючи її кігтями та
корпусом. Саме завдяки цій особливості сапсана здавна використовують для полювання. Йому належить “світовий рекорд”
швидкості в царстві пернатих: падаючи каменем на здобич із
висоти, він може розганятися до 100 метрів на секунду!
Історія сапсана добре показує, наскільки пов’язано все у
природі. Активне використання отрутохімікатів може “вилазити боком” і для тих живих істот, проти яких їх не застосовували.
За допомогою горезвісного ДДТ труїли комах-шкідників. Їх поїдали комахоїдні птахи, накопичуючи отруту у своєму організ-
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мі. Цих птахів ловили соколи. І вже в їх організмі ДДТ досягав
небезпечної для здоров’я концентрації, порушуючи обмін кальцію. У результаті шкаралупа яєць ставала тоншою, нерідко не
витримуючи ваги птаха, що насиджував кладку.
Порятувати сапсана від остаточного вимирання вдалося
лише завдяки широкомасштабним природоохоронним заходам.
Перш за все в більшості країн було заборонено використання
ДДТ та деяких інших особливо небезпечних отрутохімікатів.
У Західній Європі та Північній Америці почали діяти спеціальні програми по відновленню популяцій сапсана. Кожне гніздо
ретельно охоронялося, цих соколів розводили у спеціальних
розплідниках і випускали у природу, попередньо навчаючи самостійно здобувати їжу. Врешті-решт все це дало ефект, і зараз сапсанів уже можна зустріти на вулицях багатьох європейських міст. Вони гніздяться на будівлях, навіть на знаменитому
Кельнському соборі.
На Канівщині сапсан – рідкісний пролітний вид, іноді може
затримуватися й на зимівлю. У листопаді – грудні поодиноких
соколів неодноразово зустрічали в Каневі та навколишніх селах. У населені пункти їх приваблює велика кількість голубів,
горобців та інших птахів, які слугують здобиччю.
Фото В. Мороза

Сапсан (Falco peregrinus)

Сокіл-сапсан
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Балабан (Falco cherrug)

Фото С. Домашевського

Великий сокіл, дещо більший за сапсана. Розміром майже з
крука. Від сапсана відрізняється буруватим забарвленням, відсутністю чорної шапочки та широких “вусів”. У польоті часто
чергує активні змахи крил із ковзанням.
Балабан широко розповсюджений у Євразії від Центральної
Європи до Китаю. Всюди став рідкісним. Ареал цього сокола
зараз дуже мозаїчний. Загальна чисельність європейської популяції, за оцінками орнітологів, не перевищує 800 пар. В Україні
балабан гніздиться в південних областях, зрідка зустрічається
і взимку, переважно у Криму. Чисельність його в Україні у XX
ст. значно скоротилася. Основні місця зимівлі наших балабанів
знаходяться в Північній Африці. Кочуючих та пролітних птахів
можна зустріти в різних регіонах. Як показало простежування
переміщень балабанів, помічених супутниковими передавачами, вони широко кочують у післягніздовий період, залітаючи

Балабан

далеко північніше гніздового ареалу. Особливо “непосидючі”
молоді птахи, які ще не розмножуються.
Гніздиться балабан на високих старих деревах, на скелях
та урвищах. Сам гнізда влаштовує дуже рідко, займає будівлі
інших хижих птахів та круків. Останнім часом балабани почали активно освоювати для гніздування гнізда круків та деяких
інших птахів на металевих опорах високовольтних ліній електропередачі. Живляться ці соколи дрібними звірами, передусім
гризунами, та птахами. Можуть ловити також ящірок і великих
комах. Полюють у відкритому ландшафті. Здобич балабан вистежує в польоті або сидячи в засідці, хапає її стрімким кидком. Особливе місце в його раціоні раніше займали ховрахи, і їх
майже повсюдне зникнення відіграло негативну роль. Соколам
довелося освоювати нові види здобичі, переключатися на граків, мартинів, голубів і т.п.
Велика проблема балабана в усьому світі – значна популярність у любителів соколиного полювання. Він дуже ціниться як
ловчий птах, особливо серед багатих мисливців із арабських
країн. Шукачі наживи розоряють гнізда, відловлюють дорослих птахів і контрабандно переправляють їх за кордон. Чимало соколів при цьому гине. А оскільки самки в хижих птахів
більші за самців, то й відловлюють у першу чергу їх. Самки
мають більшу цінність для соколятників. Замовники ловчих соколів достатньо багаті, щоб зробити цей кримінальний бізнес
вигідним на всіх етапах, включаючи поблажливе ставлення до
незаконного відлову й контрабанди птахів із боку чиновників.
На Канівщині балабан зрідка зустрічається під час міграцій
та кочівель. Пролітних соколів кілька разів зустрічали у квітні –
травні та вересні. 28.07.2010 р. місцеві жителі підібрали біля
с. Лука молодого травмованого птаха, якого передали в Канівський заповідник. На жаль, він незабаром помер. Поява його в
наших краях, скоріше за все, пов’язана саме з описаними вище
кочівлями.

Раніше в Україні це був звичайний гніздовий птах усіх природних зон. У Поліссі й Лісостепу він оселявся переважно на
піщаних берегах річок, покритих шелюгою. Ще в середині XX
ст. лежень у значній кількості гніздився на піщаних зарослих
верболозами косах середнього Дніпра. За свідченням О.Б. Кістяківського, нижче Києва пара від пари нерідко селилася на віддалі всього кілька сотень метрів, а на невеликих острівцях жило
по 2–3 пари. За даними П.П. Орлова, в Черкаському районі цей
птах був звичайним під час міграцій і на гніздуванні, гніздився
на піщаних ділянках із кущами шелюги на обох берегах Дніпра.
Але в останні десятиріччя XX ст. відбулося значне скорочення
чисельності лежня. На Дніпрі цьому сприяло, зокрема, створення каскаду водосховищ, що привело до знищення основних
місць гніздування. Можливо, цей процес пов’язаний із загальною тенденцією – падіння чисельності лежня відмічалося у багатьох країнах Європи з 1970-х років. Побачити цього цікавого
нічного птаха зараз можна хіба що на півдні України.
У 1931 р. М.В. Шарлемань бачив сліди лежня на всіх обмілинах Дніпра біля Канівського заповідника. Ще в середині XX
ст. він був звичайним видом і на гніздуванні, і під час міграцій.
Часто відвідував прибережні піщані обмілини, де можна було
бачити сліди. Л.О. Смогоржевский писав, що в серпні – вересні 1949–1950 років на Круглику спостерігалися зграї до 12–13
лежнів. Гніздування в районі заповідника відмічалося принаймні до 1970-х років. У 1973 р. О.Б. Кістяківським було знайдено 2 гнізда з кладками по 2 яйця і кілька несправжніх гнізд на
о-вах Собачий і Круглик. До 1979–1982 років протягом червня
вдавалося виявити до 3–4 гніздових ділянок. У 1974 р. на Круг
лику знайдене гніздо з яйцем і пташеням, у 1977 р. – на Собачому гніздо з 2 яйцями. У 1982–1983 роках вид завжди був присутнім на цих двох островах, але гнізд не знаходили, кількість
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слідів стала меншою. Після 1986 р. самі птахи вже практично
не спостерігалися, хоча сліди ще відмічалися регулярно. Зрідка
також реєструвалися крики лежнів уночі. Після 1994 р. сліди
вже стали траплятися дуже рідко.
Протягом останніх 25 років цей вид у районі Канівського
заповідника не траплявся, хоча зальоти поодиноких птахів цілком можливі. У Середньому Придніпров’ї він ще зрідка зустрічається. Так, лежень відмічався у гніздовий період на лівому
березі Дніпра навпроти Ржищева, в околицях Києва, у пониззі
Прип’яті.

Фото С. Домашевського

Лежень (Burhinus oedicnemus)

Лежень

Сірий журавель (Grus grus)

Фото В. Грищенка
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Фото В. Грищенка

Цих птахів ми звикли бачити високо в небі. Поява перших
журавлиних ключів символізує повернення весни, останніх –
наближення зими. Не дивно, що журавлиний ключ оспіваний
поетами, мабуть, усіх країн Європи. А от на землі цих птахів
удається побачити не так уже й часто. Живуть вони приховано
в болотистих місцях, людей близько не підпускають. В Україні
сірий журавель гніздиться в Поліссі та подекуди в Лісостепу і
Степу. Під час міграцій зустрічається по всій території. За ме
жами гніздового ареалу можна побачити групи літуючих птахів. Переважно це молодь, яка веде кочовий спосіб життя.
Чисельність журавлів протягом XX ст. значно скоротилася,
передусім через широкомасштабне осушення боліт. Дістається
птахам і від браконьєрів. Гнізда вони влаштовують на землі у
важкодоступних місцях серед боліт. Пара вирощує 1–2 малят,
зрідка – 3. Після вильоту пташенят сім”ї журавлів ще довго тримаються разом. Сімейні групи можна побачити навіть в осінніх
перелітних зграях. Молодих птахів легко відрізнити за рудуватим забарвленням голови та відсутністю білих смуг на її боках.

Журавлі прилетіли

Сім’я сірих журавлів
Канівщину журавлі здебільшого пролітають “транзитом”.
Лише іноді зграї зупиняються для відпочинку та годівлі на полях чи луках. Але окремі пари журавлів гніздяться зовсім поряд – у Михайлівському лісі на південь від Росі та на Ірдинських болотах. На луках Росі час від часу вдається побачити
птахів, які вилетіли пошукати їжу.

Фото В. Грищенка

Фото В. Грищенка
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Сірий журавель

Сірі журавлі на луках Росі
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Довгоніг (Himantopus himantopus)

Фото В. Грищенка

Фото В. Грищенка

Південний вид, гніздиться в основному в Азово-Чорномор
ському регіоні, але поодинокі випадки гніздування відомі й значно північніше, аж до Полісся. Причому останнім часом такі
знахідки стають частішими. Довгонога виявляли на гніздуванні у Черкаській, Полтавській, Сумській, Київській, Рівненський

областях. У 2012 р. гніздо було знайдене науковцями на одному
із ставків біля с. Худяки Черкаського району.
Селиться довгоніг на узбережжях морів та берегах внутрішніх водойм. Полюбляє він солоні озера, може гніздитися й на
відстійниках підприємств. Живуть ці птахи як окремими парами, так і колоніями. Гнізда влаштовують неподалік від води.
Самка відкладає чотири яйця, яке насиджують обидва партнери. Довгі ноги цього кулика схожі на ходулі, тому його ще називають ходуличником. Завдяки ним він може забрідати далеко
у воду в пошуках їжі. Живиться довгоніг переважно комахами
та їх личинками.
На Канівщині це залітний вид. Протягом останніх 20 років
чотири рази відмічалися групи птахів на Дніпрі біля Канева та
в заплаві Росі. Так, 3.06.2008 р. три ходуличники трималися на
піщаних косах біля о-ва Круглик. Цих птахів ви бачите на фото.
Зустрічі довгонога в районі стають частішими, що може бути
пов’язано з розселенням його на північ.

Довгонога не даремно ще називають ходуличником

Довгоноги на піщаній косі біля о-ва Круглик
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Фото В. Грищенка

Незвичайної форми дзьоб цього птаха дав йому назву в багатьох мовах – російське “шилоклювка”, німецьке “Säbelschnäb
ler” (шабледзьоб) і т.п. З його допомогою він здобуває їжу,
бродячи по мілководдю. Можна бачити, як чоботар поводить
дзьобом туди-сюди, тримаючи його горизонтально на поверхні
води. Може й копатися ним у мулі. Непогано цей птах і плаває.
Живиться в основному різними водяними безхребетними тваринами, полюбляє солоноводних рачків артемій. Зрідка поїдає
також насіння рослин.
В Україні чоботар поширений головним чином також в Азо
во-Чорноморському регіоні, часто селиться на солончаках біля
лиманів та узбережжя моря, а також на островах і косах. Можуть ці птахи гніздитися й на відстійниках підприємств та рибгоспах. Оселяються вони колоніями, рідше – окремими парами.
Гнізда влаштовують на землі серед розрідженої рослинності

неподалік від води. Це неглибока ямка, вистелена рештками
рослин. Іноді чоботарі використовують також мушлі молюсків
та камінці. У кладці 4 яйця, які насиджують обидва птахи.
Поодинокі випадки гніздування чоботаря відомі й значно
далі на північ – у східних областях та Придніпров’ї. Зокрема,
у 2012 р. три гнізда були знайдені на риборозплідних ставках
біля с. Худяки Черкаського району.
Головна проблема цього птаха, як і багатьох інших куликів, – втрата гніздових і кормових біотопів внаслідок людської
діяльності, загибель яєць і пташенят. Береги водойм часто відвідуються людьми та худобою, далеко не завжди це проходить
безболісно для їх пернатих мешканців.
На Канівщині – залітний вид. У 2009–2017 рр. чоботарі тричі зустрічалися на хвилерізі біля Канівської ГЕС – по 1–2 птахи
у квітні – травні.

Фото В. Грищенка

Чоботар (Recurvirostra avosetta)

Чоботар у польоті

Чоботар у пошуках здобичі

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus)

Фото В. Грищенка

Кулик-сорока – один із найбільш помітних птахів на Дніпрі.
І завдяки яскравому чорно-білому забарвленню, і через характерний голос – гучний свист чути далеко. Хоч цих птахів і небагато, але вони не з тих, хто нишком ховається по тихих закутках. Але при цьому обережні, людину близько не підпускають.
В Україні кулик-сорока поширений в Азово-Чорноморському
регіоні, а також на Дніпрі, Десні та деяких інших великих річках. Гніздиться на берегах водойм. Гніздо – ямка в піску, гальці
або ґрунті. У повній кладці зазвичай 3–4 яйця. Малят годують
батьки, а потім переводять виводок до води, де молодь поступово сама починає здобувати їжу. Сірувато-буре забарвлення
пухових пташенят допомагає їм гарно маскуватися на піску та
серед рослинності. Живиться кулик-сорока переважно двостулковими молюсками, мушлі яких вправно розкриває за допомогою міцного дзьоба, а також деякими комахами. Їжу збирає на

Кулик-сорока

Фото В. Грищенка
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Кулик-сорока в польоті
мілководді або на березі біля води. У місцях, де бенкетували
ці кулики, можна побачити цілі купи мушель перлівниць та
беззубок. Можуть вони харчуватися й на луках та полях. Після того як пташенята стануть на крило, виводки тримаються
до відльоту на піщаних косах, об’єднуючись у невеликі зграї.
Молоді птахи відрізняються від дорослих менш яскравим забарвленням, дзьоб у них бурий, а не червоний.
Типові місця гніздування кулика-сороки на Дніпрі – піщані
коси з розрідженими заростями шелюги. Після створення каскаду ГЕС більшість їх були затоплені або стали непридатними
для гніздування через значні коливання рівня води. А островиостанці на водосховищах швидко розмиваються хвилями або
заростають чагарниками. Ну й, звичайно, додається значне антропогенне навантаження на береги водойм. Піщані коси – типові місця відпочинку. Все це привело до значного скорочення
чисельності кулика-сороки. Цим птахам, як і крячкам та мартинам, довелося шукати інші придатні для гніздування місця.
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Пташеня кулика-сороки
ці птахи з’являються в нас у другій половині березня – першій
декаді квітня, відлітають – у вересні – жовтні. Великих зграй
куликів-сорок зараз не побачиш. На берегах Дніпра зустрічаються, як правило, групи з 5–10 птахів.
Фото В. Грищенка

Фото В. Грищенка

Вони освоїли, зокрема, дамби та хвилерізи, зруйновані будівлі,
опори мостів, де відкладають яйця просто на бетон або на шматочки битої цегли, яка успішно заміняє гальку (див. фото). На
о-ві Круглик Канівського заповідника пара куликів-сорок регулярно гніздиться на зламаних та повалених деревах. А біля с.
Келеберда якось знайшли кладку цього птаха навіть у старому
лелечому гнізді. Відомі випадки гніздування також на старих
вогнищах та полях біля води. Крім того, втрата основних місць
гніздування на Дніпрі спонукала кулика-сороку розселятися
вверх по течії та по основних притоках і деяких інших річках.
Він з’явився на гніздуванні на півдні Білорусі й у Західній Україні. Іноді ці птахи селяться й на ставках рибгоспів.
Зараз на Дніпрі в межах Канівського району гніздиться щороку від 3 до 5 пар кулика-сороки. Основні постійні місця гніздування – хвилеріз біля Канівської ГЕС та о. Круглик. Весною

Гніздо кулика-сороки на хвилерізі біля Канівської ГЕС

Молоді кулики-сороки

Великий кроншнеп (Numenius arquata)

Фото В. Грищенка

Великий кроншнеп або великий кульон – найбільший із
наших куликів. Власне, він і дав назву цій групі птахів. Протяжний мелодійний посвист кроншнепа “ку-у-у-віт” можна передати і як “ку-у-у-лик”. Очевидно таке ж звуконаслідувальне
походження й інших подібних назв – кульон, кулінг і т.д.
Гніздовий ареал великого кроншнепа займає значну частину Євразії – від Ісландії до Маньчжурії. До нього входить вся
Україна, але поширений у нас цей птах дуже спорадично. Гніздиться він лише подекуди на Поліссі та на узбережжі Чорного
й Азовського морів. Чисельність гніздової популяції не перевищує кількох десятків пар. Під час міграцій великий кроншнеп
зустрічається значно частіше. На півдні України частина птахів зимує. Гніздяться ці кулики на відкритих ділянках біля водойм – на болотах, луках, солонцях. Селяться окремими парами
або невеликими групами. Живляться кроншнепи комахами та
іншими дрібними тваринами. Причому часто шукають здобич
не біля води, а серед трави – на луках, полях, у степу. Подивіть-

Великий кроншнеп на луках у заплаві Росі

Фото В. Грищенка
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Великий кроншнеп у польоті
ся на фото – наскільки сіровато-буре забарвлення кроншнепа
робить його малопомітним у траві на осінніх луках.
Якихось сотню років тому великий кроншнеп був розповсюджений в Україні значно ширше. Зустрічався він і в Лісостепу, в тому числі й на Черкащині. П.П. Орлов писав, що ще
в 1935 р. кілька пар спробували загніздитися в околицях с. Нечаївка Черкаського району, але відкладені птахами яйця були
забрані місцевими пастухами. Більше кроншнепи тут не гніздилися. Причини скорочення чисельності – осушення боліт, затоплення заплав річок водосховищами, розорювання луків. Ну
й звичайно ж немалу роль відіграло знищення людьми.
На Канівщині – пролітний вид. Поодинокі птахи й невеликі
зграї регулярно зустрічаються під час міграцій, частіше восени.
Їх можна побачити як на берегах водойм, так і на луках Дніпра й Росі. А частіше вдається почути. Характерний посвист
кроншнепа нерідко лунає над Дніпром у серпні – вересні. У
2017 р. великий кроншнеп виявлений на зимівлі: в першій половині лютого один птах кілька разів спостерігався в гирлі обвідного каналу на лівому березі Дніпра.

Середній кроншнеп (Numenius phaeopus)

Дупель (Gallinago media)

Раніше дупель або великий баранець в Україні був поширений
на гніздуванні на південь до Полтавської й Вінницької областей.
У XX ст. чисельність його значно скоротилася, а південна межа
ареалу змістилася на північ. Зараз цей кулик гніздиться лише місцями на Поліссі. В інших областях зустрічається під час міграцій.
Селиться дупель на болотах і болотистих ділянках у заплавах рік. У таких місцях птахи влаштовують групове токування.
Це справжня вистава, яка супроводжується характерними звуками, схожими на стукіт.
На Канівщині зараз це лише рідкісний пролітний вид. Гніздитися він перестав уже давно. Востаннє токуючих птахів
спостерігали на лівому березі Дніпра біля Канева ще в 1947 р.
Деякий час дупель регулярно зустрічався весною й восени на
прольоті. В останні ж десятиріччя реєструється рідко і в невеликій кількості. Частіше всього трапляється в заплаві Росі.

Середній кроншнеп

Фото П. Личковського

Фото М. Яковлєва

Середній кроншнеп схожий на великого, відрізняється зовсім іншим голосом та типово “куличиним” характером польоту
з частими змахами крил. Зараз цей птах зустрічається в Україні
лише під час міграцій, іноді влітку трапляються бродячі особини. Частіше всього середнього кроншнепа можна побачити в
південних областях. Гніздиться він у північній частині Євразії.
А в першій половині XIX ст. гніздився подекуди й у нас, та й на
прольоті зустрічався у значно більшій кількості. К.Ф. Кесслер
у 1846 р. знайшов виводок середнього кроншнепа біля Києва, а
в липні 1844 р. біля Переяслава-Хмельницького зустрів зграю
чисельністю до 100 особин. Живляться ці птахи в основному
водяними безхребетними, яких збирають на мілководді.
На Канівщині – рідкісний пролітний вид. Протягом останніх 30 років кілька разів зустрічали по 1–2 птахи під час весняної та осінньої міграцій.
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Дупель токує

Великий зуйок (Charadrius hiaticula)

Поручайник (Tringa stagnatilis)
Поручайник або ставковий коловодник у першій половині
минулого століття був досить звичайним видом у Центральній
Україні та на північному сході, але згодом чисельність його стала швидко скорочуватися. Зараз він гніздиться лише подекуди
на Десні, Сеймі та в деяких інших місцях. Загальна чисельність
в Україні оцінюється лише у 50–100 пар. Оселяються поручайники на болотистих ділянках річкових долин, на вологих берегах водойм. Живляться ці птахи водяними комахами, яких розшукують, бродячи по мілководдю.
На Канівщині зараз це лише рідкісний пролітний вид, у минулому гніздився на дніпровських луках. У 1987 р. гніздо було
знайдене на Ірдинських болотах біля смт Ірдинь Черкаського
району.

Фото О. Ралдугіної

Великий зуйок або великий пісочник звичайний на прольоті,
але рідкісний на гніздуванні, тому й потрапив до Червоної книги України. Місця гніздування були виявлені у 1990-х роках на
північному заході України – у Волинській, Львівській та Рівненській областях. Під час міграцій частіше зустрічається восени.
Від звичайного в нас малого зуйка цей птах відрізняється
дещо більшими розмірами й зовсім іншим голосом. За широку
поперечну чорну смугу на грудях його ще називають галстучником. Гніздиться найчастіше на піщаних косах.
На Канівщині це звичайний пролітний вид, частіше трапляється восени. Іноді зустрічаються й літуючі птахи. Невеликі
зграйки великих зуйків можна побачити на піщаних косах Дніпра у серпні – жовтні.

Великий зуйок

Фото О. Ралдугіної
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Поручайник

Чорноголовий реготун або каспійський мартин – найбільший із наших мартинів. Помітно перевищує за розміром жовтоногого мартина, до якого на Дніпрі вже звикли, як до “свого”
птаха. Реготуном його назвали за характерний крик, що нагадує
басовитий регіт. Влітку цього птаха не можна сплутати з іншими мартинами завдяки чорній голові та великим розмірам.
Середземноморський мартин, який також має чорну голову,
значно менший. Лише в молодих реготунів та дорослих птахів
у зимовому вбранні голова не чорна.
Поширений чорноголовий реготун у Євразії від ПівнічноЗахідного Причорномор’я до Монголії, але ареал дуже мозаїчний. Основна частина його знаходиться в Середній Азії. Зимують
ці птахи здебільшого в південній частині Азії та у східній частині Середземного моря. В Україні чорноголовий реготун гніздиться в Азово-Чорноморському регіоні та подекуди по Дніпру.
Найбільш північна колонія знаходиться на одному з островів
Кременчуцького водосховища. Залітні особини зустрічаються
і значно північніше районів гніздування. Частина птахів зимує
на півдні України, але останнім часом реготунів можна побачити взимку й на Дніпрі. Зокрема їх спостерігали у Дніпропетровській області, на Кременчуцькому водосховищі та біля Києва.
Гніздяться ці птахи на невеликих голих островах або піщаних косах колоніями, чисельність яких може досягати кількох
тисяч пар. Можуть утворювати спільні колонії з іншими мартинами та крячками. Гніздо – ямка в піску, яку реготуни вистилають водоростями, сухою травою та пір’ям. У кладці як
правило 2–3 яйця, насиджують їх обидва птахи. Після того, як
пташенята стануть на крило, реготуни широко кочують. У цей
час їх можна побачити й досить далеко від місць гніздування.
Живляться ці мартини рибою, а також комахами, гризунами та
іншими дрібними тваринами.
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На Канівщині чорноголовий реготун – залітний вид. Причому з’являтися в наших краях він став порівняно недавно. Вперше одного птаха зустрів О.М. Цвелих у зграї жовтоногих мартинів на початку липня 1988 р. на Зміїних о-вах на Канівському
водосховищі. З того часу на Дніпрі в околицях Канева залітні
реготуни траплялися ще кілька разів. Протягом останніх 10
років поодинокі птахи реєструвалися тричі у період з березня
по червень. Поява чорноголових реготунів так далеко від моря
пов’язана з ростом чисельності й розселенням виду вверх по
Дніпру. З початку 1990-х років зальоти їх стали регулярно відмічатися і в інших областях України. А в 1993 р. М.Л. Клєстов
знайшов 10 гнізд чорноголового реготуна в колонії жовтоногого мартина на одному з островів у нижній частині Сульської затоки Кременчуцького водосховища. Згодом ця колонія зникла,
але реготуни почали гніздитися в іншому місці.
Фото В. Грищенка

Чорноголовий реготун (Larus ichthyaetus)

Чорноголовий реготун

Малий крячок (Sterna albifrons)

Фото В. Грищенка

Голосні крики крячків – характерний звуковий фон літнього відпочинку на Дніпрі чи Десні. Чув їх, мабуть, кожен, хто
бував тут теплої пори року, хоча й далеко не всі знають, кому
вони належать. Найбільш звичайний у нас – річковий крячок.
Його найближчий родич – малий крячок – менший за розміром,
що видно вже з назви, добре відрізняється завдяки білій плямі
на лобі. Він має більш легкий і стрімкий політ і дещо інший
голос.
В Україні малий крячок гніздиться на Азово-Чорноморському
узбережжі та подекуди на великих внутрішніх водоймах, перш
за все на Дніпрі та Десні. Чисельність його значно менша, ніж
річкового, причому вона скорочується, тому вид і потрапив до
Червоної книги. Зимують наші крячки у тропічній Африці. Весною повертаються дуже пізно – лише в кінці квітня – першій
половині травня. Гніздяться ці птахи колоніями на відкритих
косах та островах. Гніздо – просто ямка в піску без будь-якої
вистилки. Ось такий спосіб гніздування і створив малим крячкам найбільші проблеми. Для людей піщаний берег – це перш

Малі крячки на хвилерізі біля Канівської ГЕС

Фото О. Ралдугіної
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Малий крячок на гнізді
за все пляж, місце відпочинку, або водопій для худоби. Через
те – постійне турбування птахів, загибель яєць та пташенят. А
зовсім кепсько крячкам стало після створення каскаду ГЕС на
Дніпрі. Водосховища затопили прибережні коси, невеликі острівці, що залишилися, швидко розмиваються хвилями або заростають верболозами. Нижче ж гребель електростанцій через
постійні коливання рівня води гнізда птахів, що намагаються
гніздитися на низьких берегах, просто змиваються. Таким чином звичних місць гніздування для крячків на Дніпрі просто не
залишилося. Птахам довелося освоювати нові створені людьми
біотопи – бетонні дамби, забетоновані береги водойм і т.п.
Невдовзі після прильоту можна спостерігати цікаві шлюбні ігри крячків. Залицяючись до самки, самець приносить їй
дрібну рибку. Такі “подарунки” супроводжуються ще й “серенадами” – обидва птахи добряче галасують. У кінці травня –

Шлюбні ігри малих крячків

Фото Є. Яблоновської-Грищенко

на початку червня малі крячки приступають до гніздування. У
повній кладці три яйця. Насиджують їх батьки по черзі. Пташенята після вилуплення одразу ж залишають гніздо, ховаючись
де-небудь біля води. Живляться крячки в основному дрібною

Гніздо малого крячка на бетоні

Фото О. Ралдугіної

Фото О. Ралдугіної
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рибою, яку виглядають,
літаючи над водою. Птах
може на деякий час зависати на одному місці, тріпочучи крилами. Помітивши
здобич, він пірнає у воду
головою вниз, нерідко пов
ністю занурюючись.
Біля Канева річкові та
Пташеня малого крячка
малі крячки гніздяться на
бетонному хвилерізі біля
шлюзу Канівської ГЕС. Намагаються відкладати яйця і в інших
місцях, але, як правило, такі спроби виявляються невдалими.
У 2008 р. річкові та малі крячки загніздилися на невеликих піщаних острівцях нижче Канева, намитих земснарядом при по
глибленні русла. Але незабаром внаслідок різкого підйому рівня води ГЕС всі кладки були змиті. У 2018 р. виникла невелика
колонія малих крячків на схилі бетонної “набережної” на південному березі водосховища. 8.06 тут було 13 кладок. Загалом
же в цьому місці трималося близько 30 пар малих крячків. Гнізда були зовсім без вистилки, яйця лежали просто у тріщинах і
на виступах бетону. На жаль, до кінця місяця від гнізд уже не
залишилося нічого. Покинули колонію й самі птахи.
До створення Канівської ГЕС на піщаній косі заповідного
острова Круглик були дві великі колонії, у яких гніздилися річковий і малий крячки та звичайний мартин. Але з 1973 р. вони
перестали тут селитися. Колонії цих птахів на значному протязі нижче греблі електростанції зникли зовсім, бо періодично
затоплювалися водою. Деякий час крячки гніздилися на невеликому острівці біля с. Келеберда, але й ця колонія вже зникла,
передусім через турбування птахів людьми та худобою.
То ж буваючи на берегах Дніпра, не забувайте, що там є й
інші мешканці. Залиште їм хоч трохи місця для життя.
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Каспійський крячок (Hydroprogne caspia)

Фото В. Грищенка

Фото В. Грищенка

Найбільший із наших крячків. Упізнати цього птаха неважко. Розміром він із чималого мартина, хоч за забарвленням,
пропорціями тіла та особливостями польоту – типовий крячок.
У дорослих птахів добре помітний великий яскраво-червоний
дзьоб. Характерний і голос, який нагадує каркання. Російська
назва каспійського крячка – “чеграва”. Це слово можна почути у криках птаха. Він ніби відрекомендовується: “чеґра-а-а,
чеґра-а-а”. Молоді крячки рябі, дзьоб у них не такий яскравий,
помаранчево-червоний.
Каспійський крячок – вид-космополіт. Поширений він майже на всіх континентах, окрім Південної Америки та Антарктиди. Проте ареал цього птаха не суцільний, а складається з
окремих районів. Основні місця гніздування в межах Європи

зосереджені на Балтійському, Чорному й Каспійському морях.
В Україні каспійський крячок у невеликій кількості гніздиться
на Лебединих островах біля північно-західного узбережжя Криму, в Чорноморському біосферному заповіднику та на Сиваші.
Загальна чисельність його не перевищує тисячі пар. Залітних
птахів зустрічали в різних областях, у тому числі й далеко від
моря. Гніздяться каспійські крячки колоніями на островах, на
яких зовсім нема рослинності або вона розріджена. Часто селяться разом з іншими крячками та мартинами. Живляться ці
птахи рибою, як і інші крячки, стрімко пірнаючи за нею з висоти.
Раніше далеко від моря каспійські крячки зустрічалися дуже
рідко й надовго не затримувалися. Ситуація змінилася після
створення каскаду водосховищ на Дніпрі. Проліт цих птахів
став регулярним. Як показав проведений Л.О. Смогоржевським
аналіз результатів кільцювання, каспійські крячки, що гніздяться в Україні, летять на зимівлю в бік Середземного моря й у
глибині материка не зустрічаються. По Дніпру ж іде проліт птахів із Балтики. Зрідка залітні північні крячки відмічаються і в
інших областях.
На Канівщині – пролітний вид. Поодинокі птахи й невеликі
зграї зрідка зустрічаються під час міграцій, в основному в серпні – вересні. У цей час каспійських крячків можна побачити й
почути над Дніпром або на піщаних косах серед інших птахів.

Каспійський крячок

Зграя каспійських крячків

Один із небагатьох видів птахів Червоної книги України,
положення якого швидко покращується. Голуб-синяк зумів не
тільки пристосуватися до антропогенних змін середовища, а
ще й отримати від того певні переваги.
Цей голуб, на відміну від своїх родичів, гніздиться в дуплах
дерев. Великому птахові потрібні великі дупла, а старих дерев,
та ще й дуплистих, у наших лісах стає все менше. У синяка виникли проблеми. За даними К.Ф. Кесслера, на території сучасних Київської та Черкаської областей у середині XIX ст. він зустрічався значно частіше за припутня, якого зараз можна бачити
на кожному кроці. Але знищення старих лісів та вирубування
великих дуплистих дерев привели до скорочення чисельності.
Поширення синяка стало спорадичним, особливо в Лісостепу.
Загалом для східноєвропейської популяції виду було відмічене
катастрофічне падіння чисельності. Голуб-синяк занесений до
цілого ряду національних та регіональних Червоних книг. Але
на початку XXI ст. ситуація почала кардинально змінюватися.
У Східній Європі синяки стали активно освоювати для гніздування порожнини в бетонних опорах високовольтних ліній
електропередачі. Поселення їх на ЛЕП були виявлені в різних
регіонах Росії та України. Нове пристосування стало швидко
розповсюджуватися. Протягом наступного десятиліття пові
домлення про все нові й нові знахідки голубів-синяків на електролініях пішли потоком. На даний час такі гніздові поселення
зареєстровані в багатьох областях України, навіть у Степовій
зоні. Причому, частота цих знахідок збільшується. Аналогічні
процеси відбуваються і в Росії.
В околицях Канева поселення голубів-синяків на ЛЕП
уздовж дороги на Черкаси було виявлене М.Н. Гаврилюком. У
2008–2012 рр. чисельність його була стабільною – тут гніздилося близько 10–12 пар. З 2013 р. вона почала швидко зростати, за
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десятирічний період загалом збільшилася вшестеро – у 2018 р.
налічувалося вже 48 пар, у 2019 р. – 56, у 2020 р. – 60. Зараз це
поселення простяглося від околиці Канева до с. Межиріч. Почалося й розселення голубів на сусідні території. У 2018 і 2019
роках ми знайшли нові поселення на ЛЕП на Лівобережжі Дніпра між містами Канів – Переяслав-Хмельницький – Золотоноша. Причому чисельність синяків тут також зростає. Весною ці
голуби прилітають дуже рано, одними з перших серед птахів.
В останні роки біля облюбованих для гніздування стовпів їх
можна побачити вже в середині лютого. А якщо зима не дуже
лютує, частина синяків залишається й зимувати. При посиленні
морозів птахи відкочовують південніше.
Найближчі місця гніздування “нормальних” голубів-синяків,
що живуть у дуплах, знаходяться в Черкаському бору в околицях сіл Руська Поляна та Дубіївка Черкаського району й на півдні Київської області – біля с. Медвин Богуславського району.
Фото В. Грищенка

Голуб-синяк (Columba oenas)

Голуб-синяк

Пугач (Bubo bubo)

Найбільша з наших сов – вид із “чорного списку” Канівщини. Пугач зовсім перестав зустрічатися на території району.
Це осілий птах, спорадично поширений на всій території
України. Зустріти його можна і в лісі, і на верховому болоті, і
в степу, і в горах. Але скрізь пугач став рідкісним. Не останню
роль у цьому зіграло масоване винищення його як “шкідливого
хижака”, що продовжувалося до кінця 1960-х років. А місцями ці величні птахи гинуть від рук людей і зараз. Не дивно,
що вони уникають сусідства з людиною. Ще більшої шкоди
завдають антропогенні зміни навколишнього середовища, що
приводить до втрати гніздових біотопів, та турбування птахів у
місцях гніздування. Самка легко кидає кладку, якщо її потривожити на ранніх стадіях насиджування. Нерідко пернаті володарі ночі гинуть і на дротах електроліній.
Пугача легко відрізнити від інших сов за великими розмірами й характерними пучками пір’я на голові – “вухами”. Голос
його – одне з чудес ночі. Басовите двоскладове ухання чути за
кілометри. Як писав орнітолог Ю.Б. Пукінський, за силою, глибиною і враженню, яке його крик справляє в нічному лісі, нема
рівного йому звуку. “Пугу-пугу – козак з Лугу” – це знамените
гасло запорізьких козаків від нього. У розпал токування окремі
крики звучать все частіше й можуть зрештою зливатися в розкотистий басовитий “регіт”, який так лякає забобонних людей.
“Регіт” лісовика – це шлюбна пісня пугача.
Гніздиться пугач, як правило, на землі в добре захищених
місцях – у різноманітних печерках і нішах на урвищах та скелях, під корінням дерев та вітровалами. Може влаштуватися і
просто на землі біля стовбура дерева. Відомі випадки гніздування й на деревах – у старих гніздах хижих птахів та чорних
лелек. Гніздо – просто ямка без будь-якої вистилки. Насиджує
яйця самка, а вигодовують пташенят обоє батьків. Живиться

Фото А. Матуса
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Пугач

Болотяна сова (Asio flammeus)

Пташенята пугача
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Фото С. Домашевського

Цей птах – близький родич широко розповсюдженої скрізь
вухатої сови. Відрізняється відсутністю “вушок” із пір’я та
жовтим, а не помаранчевим кольором очей. Інша в неї й поведінка. Болотяну сову частіше можна побачити на землі, ніж
на дереві. Зустрічається вона на всій території України, окрім
гірських місцевостей, але скрізь нечисленна. Селиться у відкритих місцях – на луках, болотах, вирубках. Гнізда болотяна
сова влаштовує на землі, часто під захистом кущів чи невеликих дерев. Живиться в основному дрібними гризунами. Може
полювати не тільки вночі, а і вдень.
На Канівщині болотяна сова зараз зрідка зустрічається лише
під час кочівель. За даними Л.О. Смогоржевського, раніше гніздилася.

Фото С. Домашевського

пугач різноманітними птахами та звірами розміром до зайця.
Полює вночі та в сутінках, шукаючи здобич у польоті або вистежуючи її.
Пугач – універсал. Він може жити в різних ландшафтах,
живитися різноманітною здобиччю, змінювати свій раціон та
техніку полювання, в залежності від умов. Як кажуть науковці – пластичний вид. Ворогів у природі в нього практично немає. Проблема тільки одна – ми з вами.
На Канівщині пугач гніздився в ярах на Правобережжі та
в заплавних лісах долини Дніпра. До 1973 р. гніздування відмічали в Пекарському ярі південніше Канева. У 1974 р. ще бачили одного птаха. З того часу достовірних даних про зустрічі
пугача не було. Проведений орнітологами Київського університету аналіз погадок пугача, зібраних ще в 1961 р., показав, що в
живленні його були різні птахи від дрібних горобиних до качок.
Нерідко навідувався він на піщані коси Дніпра, де полював на
крячків. Це й не дивно, адже на відкритій косі птахам сховатися
на ніч нікуди, і вони ставали легкою здобиччю.

Болотяна сова
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Сиворакша (Coracias garrulus)

Фото О. Архипова

Фото О. Архипова

Сиворкаша – птах добре помітний. І завдяки яскравому
“тропічному” забарвленню, і через гучний скрипучий голос.
Характерне “рак-рак-рак”, за яке птаха й назвали “ракшею”,

чути далеко навколо. Тим більше, що вистежуючи здобич, вона
полюбляє сидіти у відкритих місцях – на краях урвищ, сухих
гілках, дротах тощо. Гніздиться сиворакша в норах, великих
дуплах та різноманітних порожнинах. Не уникає сусідства з
людиною. Її гнізда можна знайти й під дахами будівель і в бетонних стовпах електроліній.
Ще якихось півстоліття тому сиворакша була звичайним
птахом на всій території України. Але чисельність її стала
швидко скорочуватися, вона практично зникла у північних
і центральних областях. Лише у степовій зоні сиворакшу ще
можна побачити відносно часто.
На Канівщині цей птах зустрічався в заплавних лісах, де
гніздився в дуплах старих дерев, та в ярах нагірної частини району. На жаль, доводиться вживати минулий час. Останнім місцем гніздування сиворакші поблизу Канева був заплавний ліс
біля Кривих Озер. Ще у 2004 р. тут бачили пару з виводком, у
2005 р. – дві пари. В останні роки сиворакшу на гніздуванні вже
не знаходили. 30.08.2019 р. пролітний птах тримався на луках
біля с. Келеберда.

Сиворакша

Сиворакша в польоті
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Фото М. Атаманюка

Зелений дятел схожий на звичайного у нас сивого, добре
відрізняється від нього забарвленням голови – червона “шапочка” набагато довша, заходить аж на потилицю. У самця червоні
“вуса” з чорною облямівкою, у самки вони чисто чорні. Молоді
птахи забарвлені менш яскраво й дуже строкаті.
До середини XX ст. зелений дятел був звичайним птахом у
багатьох країнах Європи, практично скрізь переважав по чисельності над сивим. Пізніше повсюди почалося її скорочення.
На думку орнітолога В.С. Фрідмана, причина цього – зменшення площі старих дібров, у молодших лісах зелений дятел програє в конкуренції сивому.
В Україні цей птах гніздиться зараз лише в Поліссі та поде
куди в західних областях і на Одещині. Селиться в листяних і
мішаних лісах, здебільшого по річкових долинах. Дупла видов
бує в листяних породах дерев, найчастіше – осиці, вербі, вільсі.
Живиться переважно мурашками та їх лялечками.

У Середньому Придніпров’ї зелений дятел уже зник на гніздуванні, лише зрідка вдається побачити кочуючих птахів. На
Канівщині цей птах відомий лише як рідкісний залітний вид.
Самця бачили, зокрема, восени 1980 р. на Тарасовій горі на околиці Канева.
Фото М. Атаманюка

Зелений дятел (Picus viridis)

Молодий зелений дятел

Самка зеленого дятла
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Білоспинний дятел (Dendrocopos leucotos)

Фото О. Ралдугіної

Відомий зоолог К.Ф. Кесслер у своєму звіті про подорож по
Дніпру від Києва до Черкас у 1844 р. писав, що білоспинний
дятел траплявся мало не частіше за всіх інших дятлів, у тому
числі й великого строкатого (зараз він найбільш численний). У
наш час це звучить геть неймовірно, тому що зустріти цього
рідкісного птаха мало кому пощастить. Вже П.П. Орлов, який

Самець білоспинного дятла

вивчав орнітофауну Черкаського району у 1930–1940-х роках,
зазначав, що знайшов його лише тричі. За даними І.С. Митяя,
на початку 1980-х років ареал білоспинного дятла у Придніпровському Лісостепу складався із залишкових популяційних
острівців. Зараз він поширений в Україні дуже мозаїчно, в
основному в західних областях та в Поліссі. Дупла влаштовує
в деревах м’яких порід. Найбільш охоче – у всохлих або вражених грибами стовбурах берези та вільхи.
Біда цього птаха в тому, що пов’язаний він зі старими листяними лісами, які повсюди нещадно вирубують. Улюбленими
місцями його проживання є діброви з великою кількістю трухлявих та відмираючих дерев, де дятли шукають здобич. Зрозуміло, що при інтенсивному веденні лісового господарства
знайти такі ділянки стає все важче. До того ж широкого розповсюдження набула монокультура сосни. У Придніпров’ї білоспинний дятел зустрічався у вербових та вільхових лісах. Подекуди його можна побачити ще й зараз, наприклад, у Мошногір’ї
та на Ірдині.
Білоспинний дятел схожий на добре відомого всім великого
строкатого, приблизно такий же за розміром. Легко відрізняється від нього відсутністю білих поздовжніх плям на крилах
і білою нижньою частиною спини, а також вираженою строкатістю на животі. У самця червона “шапка” займає весь верх
голови (у великого строкатого дятла є тільки невелика червона
смужка на тім’ї), у самки голова чорна. Вони й барабанять порізному. У великого строкатого дятла це “короткі черги” швидких ударів зі зростаючою частотою десь протягом півсекунди,
у білоспинного дятла дріб більш тривалий – секунди півтори,
частота ударів менша.
На Канівщині протягом останніх десятиліть відомі лише
поодинокі зустрічі білоспинних дятлів, в основному під час
осінньо-зимових кочівель. На гніздуванні його ніколи не знаходили.

Ще зовсім недавно цей птах прилітав до нас зимувати, то
ж і побачити його, відповідно, можна було лише з жовтня по
квітень. Але “все тече, все змінюється”, зараз сірий сорокопуд –
вже один із рідкісних гніздових видів Канівщини.
В Україні він гніздиться в основному в північних та західних
областях. Під час міграцій та на зимівлі зустрічається по всій
території. Чисельність його невелика, але протягом останніх
десятиріч поступово зростає, і сорокопуд розселяється на нові
території. Відбувається це розселення і в Центральній Укра
їні. Живуть ці птахи там, де відкриті ділянки (луки, пасовища,
поля) чергуються з деревами та чагарниками.
На території Черкаської області сірого сорокопуда на гніздуванні раніше ніколи не відмічали. Найближча знахідка була
в Шишацькому районі на Полтавщині у 1989 р. – пара птахів
годувала виводок із 5 пташенят.
В околицях Канева донедавна ці птахи з’являлися в жовтні,
рідше – в першій половині листопада. Ситуація кардинально
змінилася в кінці першого десятиліття XXI ст. Сорокопуди стали відмічатися вже в середині вересня, до жовтня їх приліт затримувався лише зрідка. Така різка зміна строків міграції говорила про те, що вони стали гніздитися десь неподалік.
І ось у квітні 2017 р. на луках лівого берега Дніпра в околи
цях с. Келеберда ми виявили пару сорокопудів, які постійно
трималися біля заплавного озера-стариці. Відлітати вони явно
не збиралися. Наприкінці травня знайшли гніздо в кущі верби,
біля нього крутилася пара молодих птахів, які щойно залишили
батьківську оселю. Їх підгодовували дорослі сорокопуди, приносили різних дрібних тварин – великих комах, ящірок, мишей
і т.п. У червні виводок розпався, молодь перейшла на самостійні харчі. У 2018 р. сорокопуди знову поселилися на тій же
гніздовій ділянці. Пара поставила на крило трьох пташенят. А
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трохи далі від цього місця біля околиці Келеберди трималася
ще одна пара. У 2019 р. поблизу Канева гніздилися вже чотири
пари, швидкий ріст чисельності продовжується.
Взимку сірих сорокопудів можна побачити на луках, узліссях, у лісосмугах, на деревах уздовж доріг. Тримаються вони
поодинці, виглядаючи здобич. Птах добре помітний здалеку,
оскільки полюбляє сидіти в місцях, де гарний огляд – на окремих гілках, верхівках кущів та невисоких дерев.

Фото В. Грищенка

Сірий сорокопуд (Lanius excubitor)

Сірий сорокопуд
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