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ПеРедмова

«Біорізноманіття» фактично є синонімом поняття «життя на Землі». Його охорона 
є важливою державною справою будь-якої з країн світу. В Україні напрямок охорони 
біорізноманіття широко представлений у законодавстві ще з перших років незалежності, 
коли були розроблені закони про природно-заповідний фонд, рослинний і тваринний світ та 
започатковано ведення Червоної книги України і Зеленої книги України. 

Україна підписала Рамкову конвенцію ООн про охорону біорізноманіття (1992) та одинадцять 
інших міжнародних угод у сфері біорізноманіття. Близько 7 % площі держави включено 
до складу територій природно-заповідного фонду. Україна також розпочала формування 
Смарагдової мережі (Emerald Network) як частини адаптації України до законодавства 
Європейського Союзу. Охорона біорізноманіття є важливою частиною Закону України «Про 
Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», 
Цілей сталого розвитку та інших програмних документів.

При цьому охорона біорізноманіття в Україні має багату історію. Саме на території нашої 
держави були створені перші заповідники колишнього СРСР («Асканія-нова» та «Конча-
Заспа»), тут було вперше розроблено наукові засади роботи заповідників та концепцію їх 
репрезентативності, сформульовано завдання для професійних ботаніків і зоологів у сфері 
охорони природи. на території України, вперше у Європі, ще у 1927 році були створені 
природоохоронні території для збереження міграційних шляхів птахів.

Без збереження біорізноманіття неможливо уявити майбутнє самого людства. Проте 
світ переживає стрімке вимирання видів. Це відбувається на всіх континентах і потребує 
невідкладних дій кожної з держав. Рамкова конвенція ООн про збереження біорізноманіття 
затвердила Стратегічний план збереження біорізноманіття на планеті, в якому важлива роль 
відведена і Україні.

Проте всі ці важливі завдання неможливо реалізувати без професійних біологів, без 
вузькоспеціалізованих досліджень видів та оселищ в регіонах і одночасно – широкого 
глобального погляду на детальні локальні знання. Лише так можна своєчасно спланувати 
важливі дії для збереження біорізноманіття.

Переслідуючи передусім мету обміну досвідом з питань моніторингу та охорони 
біорізноманіття, БО «БФ «Фонд захисту біорізноманіття України» виступила ініціатором 
проведення спеціалізованої конференції, яка відбулась у березні 2020 року на базі нАн 
України у Києві. Водночас проведення конференції є першим вагомим кроком Фонду щодо 
консолідації зусиль науковців та експертів з питань охорони біорізноманіття. Збірка наукових 
праць конференції містить результати вже проведених досліджень, методичні розробки 
та концептуальні статті, важливі для подальшого планування науково обґрунтованих 
природоохоронних заходів. Зібрана у виданні інформація дозволяє по-новому поглянути на 
загальновідомі факти щодо збереження та відновлення біорізноманіття в Україні.

До видання включені 162 матеріали за авторством 280 фахівців. У тому числі статті, 
присвячені дослідженню 108 установ природно-заповідного фонду.

Ще близько 30 матеріалів, що містять реєстри знахідок видів, занесених до Червоної 
книги України, що також були подані для участі у конференції, будуть опубліковані в окремому 
виданні. 
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Збірка буде корисна для науковців, працівників установ природно-заповідного фонду, 
краєзнавців та аматорів охорони природи. 

Від імені учасників конференції висловлюємо вдячність керівництву та фундаторам «Фонду 
захисту біорізноманіття України» за можливість проведення найбільшого на цей час зібрання 
науковців, зацікавлених у питаннях охорони природи.



Розділ 1 
Тваринний світ
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Андрієвська Олена Леонідівна
Прядко Олена Іванівна

Національний природний парк «Голосіївський»
03035, Україна, м. Київ, вул. Митрополита В.Липківського, 35;

priadko_olena@ukr.net

ДО ПОШИРЕННЯ БОРСУКА MELES MELES L.  
НА ТЕРИТОРІЇ КОНЧА-ЗАСПІВСЬКОЇ (ПІВДЕННОЇ) ДІЛЯНКИ  

НПП «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ»

У статті подані результати досліджень по 
виявленню  сховищ  борсуків,  які  проводи-
лись у 2018-2019 роках на території північної 
частини  Конча-Заспівської  ділянки  Націо-
нального  природного  парку  «Голосіївський» 
(м. Київ). Ця ділянка є найпівденнішою у пар-
ку  і  належить до його лісостепової  частини. 
У геоморфологічному відношенні вона являє 
собою  комплекс  частини  піщаної  тераси  на 
правому  березі  Дніпра,  заболоченої  долини 
р. Віта  (тераса якої  тут  накладається на дні-
провську  терасу)  та  невеликої  ділянки Київ-
ського лесового плато, яке краєм нависає над 
долиною р. Віта (рис. 1).

На  момент  створення  НПП  «Голосіїв-
ський»  (2007  рік)  популяція  борсука  на  цій 
території  була  у  дуже  пригніченому  стані, 
оскільки сильно потерпала від мисливців та 
браконьєрів  (частина  нинішньої  Конча-За-
співської  ділянки  парку  раніше  входила  до 
складу мисливського господарства, яке роз-
ташоване біля хутора Мриги). Після створен-
ня  НПП  ситуація  незабаром  поступово  по-
чала  поліпшуватись  –  борсуки  знову  стали 
заселяти старі нори і навіть будувати нові. Хоча у цьому процесі відновлення популяції ва-
гомим стримуючим фактором є місце розташування Конча-Заспівської ділянки парку: з усіх 
боків її майже впритул оточують великі автостради з інтенсивним рухом, селища, приватна 
котеджна забудова, яка швидко розширюється. Внаслідок – під час сезонних і добових мі-
грацій чимало борсуків гине під колесами автомобілів або від рук людини (власників горо-
дів, браконьєрів тощо).

Рис. 1. Загальна схема розташування Конча-
Заспівської частини НПП «Голосіївський»
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Дослідження,  про  які  йдеться  у  даній 
статті,  здійснювались  у  кілька  етапів.  Спо-
чатку  збирались  дані  про  зустрічі  борсуків 
або знахідки слідів їх життєдіяльності в меж-
ах Конча-Заспівської частини НПП. Потім, за 
результатами  аналізу  цих  даних,  були  при-
близно визначені ділянки, перспективні для 
пошуку борсучих нір.

Загалом  було  обстежено  територію  пло-
щею  ~1700  га,  де  виявлено  4  повноцінних 
«містечка» і 1 тимчасова нора. Для усіх вияв-
лених  сховищ  були  зафіксовані  координати 
розташування  (за  допомогою  GPS),  зроблені 
описи  як  самих  нір  (розташування,  розмір 
тощо) так і біотопів, в яких вони були влашто-
вані, всі нори фотографувались.

Далі  наводимо  короткі  описи  виявлених 
поселень  та  біотопів,  де  вони  розташовані 
(див. рис. 2).

Кз-1 (кв. 7 Лісниківського ПНДВ). 
Екотонна смуга між залісненою та заболо-

ченою частинами долини р. Віта. Листяний ліс із переважанням у деревостані дуба звичайного 
(Quercus robur  L.)  і  домішкою клена  гостролистого  (Acer platanoides  L.)  та ясена звичайного 
(Fraxinus excelsior L.). В ярусі розрідженого підліску зростають ліщина (Corylus avellana L.) та 
черемха звичайна (Padus avium Mill.) з розрідженим неморальним травостоєм.

Старе «містечко» з 6 віднорками, розташованими на площі 7×9 м. Основний (судячи з ви-
кидів ґрунту, використовується найбільш часто) вхід розташований під корінням дуже старого 
(500-600 років) дуба у верхній частині невеликого пологого схилу біля болота, 2 входи – вище 
на плакорі і 3 – нижче на схилі. Поселення жиле: протягом року тут неодноразово спостеріга-
лись свіжі сліди, особливо після виходу борсуків із зимової сплячки.

Кз-2 (кв. 27 Конча-Заспівського ліс-ва). 
Самий край Київського лесового плато, що нависає над долиною р. Віта. Цей схил і долину 

р. Віта розмежовує широка автострада з доволі інтенсивним рухом транспорту. 
Схил від верхівки до самого низу повністю вкритий густим (зімкненість до 0,7-0,8) ду-

бово-грабовим лісом, характерним для лесового плато. У I-му ярусі тут переважає дуб зви-
чайний висотою до 25 м і поодиноко зустрічається черешня (Cerasus avium (L.) Moench); II-й 
ярус утворює граб звичайний (Carpinus betulus L.) з домішкою клена гостролистого та клена 
польового (Acer campestre L.); підлісок утворює бузина чорна (Sambucus nigra L.) з домішкою 
природного виду – бруслини бородавчастої  (Euonymus verrucosa  Scop.).  Трав’яний покрив 
розміщується  нерівномірно:  біля  віднорків  він  або  зовсім  відсутній  (де  борсуки нещодав-
но проводили прибирання) або утворений розрідженими адвентивними та рудеральними 

Рис. 2. Розташування борсучих нір в межах Конча-
Заспівської частини НПП «Голосіївський»
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видами –  розрив-травою дрібноквітковою  (Impatiens parviflora  DC.),  кропивою дводомною 
(Urtica dioica  L.)  та  чистотілом  великий  (Chelidonium majus  L.);  трохи  далі  від  «містечка» 
по схилу зростають  такі природні, притаманні цим лісам види, як підмаренник запашний 
(Galium odoratum (L.) Scop.), медунка темна (Pulmonaria obscura Dumort.), копитняк європей-
ський (Asarum europaeum L.) та інші.

Старе «містечко» з 5 віднорками на площі 3×20 м, які тягнуться смугою вздовж верхів’я 
дуже стрімкого (50-60°) високого схилу. Є 2 чіткі стежки: одна – вниз по схилу до джерела, 
друга навскіс вгору до старої груші та лучної ділянки на плакорі. 4 нори використовуються + 
1 обвалена. Перед двома найбільшими входами із викинутого ґрунту зроблені доволі великі 
майданчики.

Кз-3 (кв. 3 Лісниківського ПНДВ). 
Мішаний ліс на терасі р. Віта. У деревостані I-й ярус утворює сосна звичайна (Pinus sylvestris 

L.) висотою 30-35 м і віком до 90 років з домішкою дуба звичайного; у II-му ярусі зростають 
граб звичайний, в’яз гладкий (Ulmus laevis Pall.), робінія звичайна (Robinia pseudoacacia L.), 
клен польовий, поодиноко липа серцелиста (Tilia cordata Mill.). В ярусі підліску зростає ліщина, 
відновлюються корінні породи, які знаходяться в цьому ярусі тимчасово, а поки що створюють 
значну загущеність біотопу.

Це «містечко» з 6 віднорками, розташованими на площі 4×10 м, займає плескату ділянку 
неподалік від обводненого пониження. 5 нір використовуються доволі активно (є недавні ви-
киди ґрунту), 1 – давно нечищена. Самі входи до нори розташовуються між корінням зрос-
таючих дерев і під лежачими викорчуваними пнями Біля одного з віднорків у відвалі ґрунту 
виявлена верхня частина черепу дорослого борсука.

Кз-4 (кв. 23 Лісниківського ПНДВ). 
Заліснена  ділянка  (зімкненість  деревостану  0,7)  із  переважанням  у  деревостані  дуба 

звичайного з домішкою інших порід – сосни звичайної, липи серцелистої, в’яза гладенько-
го, клена гостролистого. В ярусі підліску поодиноко зростає ліщина, бруслина європейська 
(Euonymus europaea L.), ожина несійська (Rubus nessensis W.Hall.). Травостій тут порушений: 
в  ньому переважають рудеральні  та  адвентивні  види –  кропива дводомна,  чистотіл,  роз-
рив-трава дрібноквіткова, амброзія полинолиста (Ambrosia artemisifolia L.), природних видів 
мало.

Сховище має як мінімум 2 віднорки, але виявлений був поки що лише один – біля за-
лишків ДОТ Київського укріпленого району. Сховище часто використовується – вхід до нори 
абсолютно чистий, є свіжі сліди 1 борсука.

Кз-5 (кв. 11 Лісниківського ПНДВ). 
Підвищена  ділянка  з  дубовим  лісом  серед  чисельних  заболочених  знижень  у  долині 

р. Віта. У деревостані  тут переважає дуб звичайний висотою до 20 м  і віком ~200 років  (зі-
мкненість 0,5). В ярусі підліску поодиноко зростають бруслина бородавчаста, крушина ламка 
(Frangula alnus Mill.). В розрідженому трав’яному ярусі відмічений орляк звичайний (Pteridium 
aquilinum  (L.)  Kuhn),  тонконіг  дібровний  (Poa nemoralis  L.),  конвалія  травнева  (Convallaria 
majalis L.) та деякі інші види.
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«Містечко»  з  6  віднорками,  розташованими  смугою на  площі  2×30 м  вздовж верхів’я 
стрімкого невисокого схилу видовженої ями, де колись вибирали пісок. 3 нори активно ви-
користовуються (нещодавні викиди ґрунту, свіжі сліди борсука на вологому піску), 3 інші – 
засипані опалим листям. Входи до нори розташовуються між корінням зростаючих на краю 
ями дерев.

Як видно з рис. 2, усі борсучі нори, виявлені у Конча-Заспівській частині НПП, тяжіють до 
заплави р. Віта. Це, скоріш за все, пояснюється тим, що  її численні протоки, лісові болітцяа 
та інші невеликі водойми, а також достатньо вологі листяні ліси навколо них створюють для 
борсуків дуже багату кормову базу (різноманітні безхребетні, дрібні водні та коловодні хребетні 
тварини, кладки болотних черепах на сухих підвищеннях, соковите коріння гідрофільних рос-
лин тощо). До того ж, в багатьох місцях існуючий тут лісо-болотний комплекс є важкопрохід-
ним для людини, що створює певний додатковий захист для нір борсуків.

Той факт, що  більшість  з  виявлених  поселень  розташовані  поблизу  людського житла 
і борсуки займають їх вже не один рік, свідчить, що ці тварини почувають себе тут цілком 
комфортно і захищено, тобто встановлений на цій території природоохоронний режим є до-
статньо ефективним. За таких умов реальною є перспектива подальшого зростання попу-
ляції  борсука  в межах Конча-Заспівської  частини НПП «Голосіївський»  та  збільшення  тут 
кількості борсучих нір.

На  сьогоднішній  день  існує  поки що  не  підтверджена  інформація  про  існування  в  цій 
частині НПП ще 2-3 борсучих нір. Тож у подальшому науковцями парку планується як про-
ведення моніторингу вже виявлених на цій території поселень борсука, так і продовження 
пошуку нових нір.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ МАКРОЗООБЕНТОСУ  
В ПРИБЕРЕЖНІЙ ЗОНІ УТЛЮЦЬКОГО ЛИМАНУ

Вступ. Перші комплексні дослідження макрозообентосу Азовського моря були проведені 
наприкінці 1940-х років, вони охопили всю морську акваторію та надали інформацію з просто-
рового розподілу та структурних особливостей бентосних угруповань (Воробйов, 1949). В по-
дальшому, аналогічну за напрямком роботу було виконано В.Н. Дятловим вздовж українського 
узбережжя, яка охопила коси та Утлюцький лиман (Дятлов, 1969). 

Дослідженнями інших авторів в Утлюцькому лимані були виявлені певні особливості угру-
повань  макрозообентосу  та  його  окремих  компонентів.  Встановлено,  що  розвиток  донних 
біоценозів  залежний від  конкретних  зовнішніх  умов.  Так,  був відмічений стійкий зворотній 
зв’язок кількісних показників угруповання макрозообентосу із високим ступенем ізольованос-
ті водойми та високим рівнем солоності (Александров и др., 2011). Також, виявлений вплив 
інтенсивної хвильової активності на співвідношення груп малакофауни (Gastropoda/Bivalvia). 
Якісний  склад  угруповань макрозообентосу  у  прибережних  акваторіях  характеризувався  як 
гетерогенний (Дегтяренко и др., 2016).

В результаті власних досліджень узбережних ділянок Утлюцького лиману (Антоновський 
та ін., 2013, 2014, 2015, 2016, 2019), ми визначили таксономічний склад макрозообентосу, його 
основні кількісні характеристики та деякі особливості розподілу. 

Таким  чином,  дослідження  минулих  років  узагальнюють  дані  з  якісного  та  кількісного 
складу макрозообентосу, в той час як актуальні відомості про його просторовій розподіл, склад 
та особливості окремих бентосних біоценозів залишаються не вивченими.

Метою даного дослідження є узагальнення даних про склад макрозообентосу та виявлен-
ня особливостей його просторового розподілу вздовж берегової лінії Утлюцького лиману.

Матеріал та методи дослідження. Матеріал, який лежить в основі даної роботи, був зібра-
ний в рамках програми ведення літопису природи Приазовського національного природного 
парку (ПНПП) протягом 2012–2018 років. 

Об’єкт  дослідження  –  угруповання  макрозообентосу  у  прибережних  ділянках  водойми. 
Предмет дослідження – просторовий розподіл макрозообентосу та структура його біоценозів.
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Утлюцький  лиман  розташований  у  північно-західній  частині  Азовського моря.  У  східній 
частині лиман частково відокремлений від Азовського моря косою Федотова та повністю від-
окремлений від своєї верхньої частини дамбою. Водне живлення здійснюється переважно за 
рахунок водообміну з морем. За типологією водних тіл це мезогалинна, закрита, мілка водо-
йма із субстратом змішаного типу (CW34) (Коморин, 2018). Субстрат представлений замуленою 
піщано-черепашкової сумішшю, у деяких районах наявні зарості або залишки макрофітів. Осе-
лища досліджуваної акваторії за EUNIS (Борсукевич та ін., 2018) відносяться до типів A2.2 та 
X03. Станції відбору проб (табл. 1) розташовувались у прибережних ділянках вздовж коси Фе-
дотова, дамби та в околицях гирла оз. Сивашик. Проби макрозообентосу відбирали на глибині 
0,5–1 м бентосною рамкою (10×10 см). Проби фіксували 4% розчином формальдегіду. Сумарно 
було відібрано та оброблено 69 проб. 

Таблиця 1. Номери та координати станцій відбору проб
№ Станції N Е

1-Ф (околиці о-ва Качиний) 46.260527° 35.264660°
2-Ф (Федотова коса південніше с. Степок) 46.282775° 35.282851°
3-Ф (с. Степок) 46.315547° 35.297365°
4-Ф (б/в «Тропіканка») 46.326657° 35.328342°
5-Д (східна частина дамби) 46.374422° 35.251020°
6-Д (західна частина дамби) 46.377488° 35.217487°
7-С (Околиці гирла оз. Сивашик) 46.351681° 35.141697°

Результати й обговорення
Мінливість складу угруповань в Утлюцькому лимані пов’язана з особливостями гідрологіч-

них умов (Александров и др., 2011). Ми не маємо достатньо повного обсягу гідролого-гідрохі-
мічних даних, тому оцінювали угруповання макрозообентосу за співвідношенням чисельності 
та біомаси крупних таксонів, а також кількості видів, які вони включають. Видове багатство та 
співвідношення  біомас  в  окремих  біоценозах  наявно  відображають  особливості  конкретних 
районів. Виділяючи угруповання в окремі біоценози, ми оцінювали «утворюючий» компонент 
за біомасою.

Диференціація  біоценозів  за  видовим  багатством  чітко  проявляється  на  різних  типах 
оселищ. Так, в районі,  віднесеному нами до EUNIS:X03, було виявлено найбільше видове 
багатство макрозообентосу (37 таксонів), в складі якого домінували багатощетинкові черви 
та  амфіподи.  За  весь  період  досліджень  найвищі  показники  біомаси  (1336,01  г·м-2)  були 
зареєстровані на станції 3-Ф, де, на відміну від інших ділянок, присутні зарості макрофітів 
Zostera sp.

Біоценози Bivalvia. В Утлюцькому лимані мають найбільше поширення біоценози утво-
рені двостулковими молюсками. Окрім 2015 року, біоценози двостулок покривали усі вивчені 
ділянки. Було встановлено, що кількість видів у крупних таксонах найбільш рівномірно роз-
поділена в біоценозах двостулок не залежно від типу ґрунту та оселища. Можна припусти-
ти, що Bivalvia певним чином модифікують навколишнє середовище та роблять його більш 
сприятливим для інших гідробіонтів у біоценозі. Влітку в біоценозах двостулок ми реєструємо 
в середньому 15-18 таксонів  із 37 можливих. Біомаса домінанту в цих угрупованнях варіює 
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в межах 70-95 %. Домінантами біоценозів Bivalvia в Утлюцькому лимані, зазвичай, виступа-
ють Mytilaster lineatus  (Gmelin in Linnaeus, 1791), Cerastoderma glaucum  (Poiret, 1789) та Abra 
segmentum (Récluz, 1843). В 2015 році в околицях дамби одноразово був виявлений біоценоз 
Parvicardium exiguum (Gmelin in Linnaeus, 1791).

Біоценози M. lineatus.  Ці  угруповання  є  найпоширенішими  в  лимані,  протягом  дослі-
дження вони зустрічались на всіх типах ґрунтів, але лише в оселищі EUNIS A 2.2. В біоценозах 
M. lineatus було виявлено 31 таксон, одночасно зустрічається до 21 таксону. В цих угрупован-
нях відмічався найширший діапазон біомас в рамках 181,9 – 1336,01  г·м-2. Влітку  субдомі-
нантами біоценозів M. lineatus виступають C. glaucum на Федотовій косі, а у північних районах 
A. segmentum. Було відмічено, що в північних районах лиману таксономічний склад угрупо-
вань M. lineatus бідніший (7-10 таксонів), ніж на Федотовій косі, а кількість видів ракоподібних 
у загальному співвідношенні таксонів вища. 

Біоценози C. glaucum. В Утлюцькому лимані зустрічаються лише на станціях 4-Ф та 6-Д. Ці 
біоценози формуються на піщано-черепашковому ґрунті різного ступеню замулюваності. Ло-
калізуються переважно на узбережжі Федотової коси, віддають перевагу оселищу EUNIS:X03. 
В біоценозах C. glaucum нами було виявлено найбільше видове багатство (38 таксонів). Біо-
маси угруповань варіюють в межах 125,5 – 326,9 г·м-2. На Федотовій косі C. glaucum утворює 
угруповання  з M. lineatus,  на  дамбі  з P. exiguum.  Співвідношення  кількості  видів  у  крупних 
таксонах для цих угруповань змінюється залежно від району. На станції 4-Ф найбільше видове 
багатство ми спостерігали у Polychaeta та Amphipoda, на станції Д-6 у Gastropoda. 

Біоценози A. segmentum. Досить поширені біоценози, які ми відмічали з 2012 по 2014 
роки в різних районах лиману. Біоценози A. segmentum зустрічались переважно на піщано-че-
репашковому ґрунті, або в районах з залишками макрофітів. Ці угруповання формуються лише 
в оселищі EUNIS A 2.2, а їх біомаса варіює в широких межах 50,02–336,95 г·м-2. A. segmentum 
разом із субдомінантами M. lineatus та C. glaucum утворює біоценози, які характеризуються ви-
соким видовим багатством (33 таксони) та високою щільністю організмів (21046 орг.·м-2). Варто 
відзначити повну відсутність A. segmentum та її біоценозів у 2015 році, що також відмічають 
інші автори (Дегтяренк и др., 2016).

Біоценоз P. exiguum. Був одноразово виявлений нами в 2015 році на дамбі. Цей біоценоз 
представляє собою таксономічно збідніле угруповання (10 таксонів), в якому, на відміну від усіх 
інших біоценозів Bivalvia, субдомінантом виступає Gastropoda. За рахунок молюску Theodoxus 
pallasi Lindholm, 1924 біоценоз утворив щільне угруповання (10700 орг.·м-2) з відносно неве-
ликою біомасою (118,9 г·м-2).

Біоценози Gastropoda.  Біоценози Gastropoda були відмічені  нами лише у 2015 році. На 
нашу думку, їх поява в Утлюцькому лимані може бути зумовлена зниженням солоності води 
через надмірну для регіону кількість опадів. Видами-домінантами в біоценозах черевоногих 
молюсків виступали Rissoa venusta Philippi, 1844 та T. pallasi. Біомаса черевоногих молюсків 
у своїх біоценозах складала 60-70 %. На відміну від біоценозів двостулок, в цих угрупованнях 
спостерігається «різнорідність» та збіднілість видового складу. З 21 зареєстрованого таксону 
зустрічається максимум 15. Це може буди пов’язано з тим, що черевоногі молюски, коли фор-
мують щільні колонії, трансформують навколишнє середовище та поглинають більшу частку 
органічної речовини, що спричинює певний тиск на інших учасників угруповання. Gastropoda 
утворювали біоценози на всіх типах ґрунту в оселищі EUNIS A 2.2. 
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Біоценози R.venusta. Протягом 2015 року R. venusta, T. pallasi та M. lineatus в різних ком-
бінаціях формували «ядра» збіднілих угруповань на Федотовій косі та на дамбі. Найпродук-
тивнішими з них були біоценози R. venusta - M. lineatus (163,1 г·м-2) та T. pallasi - M. lineatus 
(103 г·м-2), які локалізувались на станціях 5-Д і 6-Д. 

З вищенаведеного можна зробити висновок, що макрозообентос Утлюцького лиману утво-
рений переважно біоценозами Bivalvia. Найрозвинутішими за чисельністю, біомасою та видо-
вим багатством є біоценози, сформовані навколо скупчень M. lineatus та C.glaucum.

Макрозообентос північних районів Утлюцького лиману бідніший, ніж на Федотовій косі.

Список використаних джерел
1.  Воробьев В.П. Бентос Азовского моря, Ред. Тихонов В.Н. – Симферополь: Крымиздат, 1949. – 236 с.
2.  Дятлов В.Н. Зообентос псевдолиторали и верхней сублиторали украинского побережья Азовского 

моря: дис. …канд.биол.наук: спец. №105 «Гидробиология». – Одесса, Государственный Университет 
им. И.И. Мечникова Министерство высшего и среднего образования УССР, 1969. – 229 с.

3.  Александров Б.Г., Воробьева Л.В., Кулакова И.И., Гаркуша О.П., Рыбалко А.А., Портянко В.В. Сооб-
щество гидробионтов краевого биотопа илисто-песчаной псевдолиторали в Азовском море // Еколо-
гічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу: Зб. наук. 
пр., 2011. – №25, т.1. – С. 362-374.

4.  Дегтяренко Е.В., Анистратенко В.В., Халиман И.А. Флуктуация численности и разнообразия моллюс-
ков – основное свойство бентосных сообществ Утлюкского лимана // Доповіді Національної академії 
наук України, 2016. – №8. – С.109-115.

5.  Антоновський О.Г.,  Барабоха Н.М.,  Барабоха О.П.,  Брен О.Г.,  Вовк О.А.,  Голод  Г.В., Демченко В.О., 
Дядічева О.А., Микитинець Г.І., Сучков С.І., Ярова Т.А., Яровий С.О. Літопис природи Приазовського 
національного природного парку. – Т.2. Відпов. ред. Барабоха Н.М. Мелітополь: ТОВ «Видавничий 
будинок ММД», 2013. – 482 с.

6.  Антоновський О.Г.,  Барабоха Н.М.,  Барабоха О.П.,  Брен О.Г.,  Вовк О.А.,  Голод  Г.В., Демченко В.О., 
Дядічева О.А., Микитинець Г.І., Сучков С.І., Ярова Т.А., Яровий С.О. Літопис природи Приазовського 
національного природного парку. – Т.3. Відпов. ред. Барабоха Н.М. – Мелітополь, 2014. – 376 с.

7.  Антоновський О.Г., Барабоха Н.М., Барабоха О.П., Брен О.Г., Вовк О.А., Демченко В.О., Дядічева О.А., Зо-
лотова Г.В., Микитинець Г.І., Сучков С.І., Ткаченко М.Ю., Ярова Т.А., Яровий С.О. Літопис природи Приа-
зовського національного природного парку. – Т.4. Відпов. ред. Барабоха Н.М. Мелітополь, 2015. – 372 с.

8.  Антоновський О.Г., Барабоха Н.М., Барабоха О.П., Брен О.Г., Вовк О.А., Демченко В.О., Дядічева О.А., 
Золотова Г.В., Микитинець Г.І.,  Сучков С.І.,  Ткаченко В.В.,  Ткаченко М.Ю., Ярова  Т.А.,  Яровий С.О. 
Літопис природи Приазовського національного природного парку. – Т.5, ч.1. Відпов. ред. Барабоха 
Н.М. – Мелітополь, 2016. – 377 с.

9.  Антоновський О.Г.,  Барабоха Н.М., Демченко В.О., Дядічева О.А., Мальцева С.Ю., Микитинець Г.І., 
Сучков С.І.,  Ткаченко В.В.,  Ткаченко М.Ю.,  Товчигречко Т.В., Ярова Т.А. Літопис природи Приазов-
ського національного природного парку. – Т.8. Відпов. ред. Барабоха Н.М. Мелітополь, 2019. – 377 с.

10.  Розроблення програми державного екологічного моніторингу морів України на 2019-2025 рр. відпо-
відно до вимог директив ЄС 2008/56/ЄС, 2008/105/ЄС : звіт про НДР / УкрНЦЕМ Міністерство екології 
та природних ресурсів України  ;  керівн. В.М. Коморін  ;  виконав.  : В.В. Український  [та  ін.]  - № ДР 
0118U006644. – Одеса, 2018. – 363 с.

11.  Борсукевич Л.М., Дідух Я.П., Куземко А.А., Мойсієнко І.І., Онищенко В.А., Садогурська С.С., Чорней І.І., 
Кіш Р.Я., Пашкевич Н.А., Ходосовцев О.Є., Якушенко Д.М., Винокуров Д.С., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М., 
Фіцайло Т.В., Башта А.-Т.В., Буджак В.В., Вашеняк Ю.А., Захарова М.Я., Ковтонюк А.І., Коломійчук В.П., 
Садова О.Ф., Рало В.М., Токарюк А.І., Царенко П.М., Шаповал В.В. Національний каталог біотопів Украї-
ни. Ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідух, В.А. Онищенко, Я. Шеффер. – Київ: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. – 442 с.



19Моніторинг та охорона біорізноМаніття в Україні

Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 16, Т. 2. –  
С. 19–24.

Бабицький Андрій Ігорович1,2

Безсмертна Олеся Олексіївна3,4

1Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
01030, Україна, Київ, вул. Б. Хмельницького, 15;  

andriybabytskiy@gmail.com
2Національний університет біоресурсів і природокористування України

03041, Україна, Київ, вул. Героїв Оборони, 13
3Київський національний університет імені Тараса Шевченка

01601, Україна, Київ, вул. Володимирська 64/13  
olesya.bezsmertna@gmail.com

4Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща»
45200, Україна, Волинська обл. м. Ківерці, вул. Незалежності, 18.

ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЦІАРИД (DIPTERA, SCIARIDAE)  
У ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ

Сціариди (Sciaridae Billberg, 1820) – це дрібні, переважно темнозабарвлені комарики (іма-
го), розмірами від 0,6 до 11 мм, личинки – від 2 до 10 мм завдовжки, з напівпрозорими покри-
вами та чорною головною капсулою. Ці комарики є типовими представниками ентомофауни 
вологих біотопів, у яких вони виконують функцію редуцентів рослинних решток, за що їх ще 
називають детритницями. Світова фауна сціарид налічує понад 2200 видів з 83 родів (Roskov 
et al., 2017). У фауні Європи відмічено 31 рід і 654 види (Menzel & Heller, 2013).

З-поміж представників двокрилих сціариди вважаються найменш дослідженою групою. 
На території України комплексних фауністичних досліджень детритниць не було. Збори цих 
комариків проводилися лише у Криму Буковським і Ленгерсдорфом (1930-ті рр.) (Bukowski & 
Lengersdorf, 1936) та на Закарпатті Мамаєвим і Кривошеїною (1960-ті рр.) (Mohrig, Mamaev, & 
Krivosheina, 1983). З усіх інших регіонів відомі лише поодинокі колекційні матеріали (Nowicki, 
1864; Осмола, 1970; Hippa, Vilkamaa, & Heller, 2010).

Згідно з результатами аналізу літературних джерел і власних досліджень, наразі у скла-
ді ентомофауни України виявлено 108 видів сціарид з 21 роду. 33 види з 11 родів (2 з яких 
раніше в Україні не наводились) для території країни виявлено вперше. Для 23 видів, відо-
мих з літератури, розширено дані хорології одим чи кількома новими локалітетами (усього 
36 нових знахідок).

Таким чином, питання хорології сціарид, а також їхній видовий склад у фауні України, 
є практично не розробленими. Слабко вивченою залишається біологія розвитку та трофічні 
зв’язки представників родини Sciaridae, тому перспективними є дослідження не лише осо-
бливостей поширення та видового складу детритниць, а й окремі аспекти їхнього розвитку 
й трофіки.

Представникам родини Sciaridae характерний широкий спектр субстратів живлення їхніх 
личинок, які розвиваються у трухлявій деревині, детриті, старих плодових тілах макроміцетів 
тощо, беручи таким чином активну участь у ґрунтоутворенні. Еволюція трофічної спеціаліза-
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ції цієї групи, очевидно, проходила по шляху від детритофагії та живлення відмерлою дере-
виною  (сапро-  та  сапроксилофагія), до неспеціалізованої й  спеціалізованої міцетофагії.  Так, 
у  листяній  підстилці  розвиваються  Sciara hemerobioides  (Scopoli  1763)  (Кривошеина  и  др., 
1986; Sevcik, 2010), Corynoptera trepida  (Winnertz 1867), C. forcipata  (Winnertz 1867), Epidapus 
atomarius  (De  Geer  1778), Scatopsciara pusilla  (Meigen  1818)  (Hövemeyer,  2003;  Sevcik,  2010) 
в шишках хвойних порід – Lycoriella ingenua (Dufour, 1834), у трухлявій деревині звичайними 
є окремі види роду Scatopsciara Edwards 1927 (Кривошеина и др., 1986; Sevcik, 2010), Epidapus 
lucifuga (Mohrig 1970) (Hövemeyer, 2003), загалом, за даними Б.М. Мамаєва, з цим субстратом 
пов’язаний розвиток близько 50 видів детритниць (Мамаев, 1977).

Окремі види сціарид, що розвиваються у гниючих рослинних субстратах, за масового роз-
множенні їхніх личинок здатні переходити до фітофагії й завдавати шкоди живим рослинам. 
Наприклад,  на  коренях  пшениці  розвиваються  личинки  Bradysia ocellaris  (Comstock  1882) 
(Кривошеина и др., 1986), на коренеплодах картоплі – Pnyxia scabiei (Hopkins 1895) (Осмола, 
1970), на огірках – Bradysia pallipes (Fabricius 1787) (Кривошеина и др., 1986) тощо.

Детрит, яким живляться личинки більшості сціарид, звичайно густо пронизаний гіфами 
грибів. Тому очевидним є те, що частині з них характерний змішаний тип живлення – сапро- 
та  ксиломіцетофагія.  Перехідним між  неспеціалізованою  та  спеціалізованою міцетофагією  є 
живлення міцелієм цвілевих грибів, характерне окремим представникам родів Scatopsciara та 
Scythropochroa Enderlein 1911 (Кривошеина и др., 1986).

Спеціалізована, або еуміцетофагія (живлення плодовими тілами вищих базидіальних гри-
бів – макроміцетів), також відома як макроміцетофагія і в ході подальшої екологічної спеціа-
лізації розвивалась у двох напрямках – ксиломіцетофагії (живлення на вищих базидіальних 
деревних грибах) та едафоміцетофагії  (живлення на вищих базидіальних ґрунтових грибах) 
(Островерхова, 2007). З трутовиками пов’язаний розвиток личинок деяких видів Scatopsciara, 
а плодовими тілами базидіальних та окремих сумчастих грибів живляться личинки представ-
ників родів Lycoriella Frey 1942, Bradysia Winnertz 1867, Corynoptera Winnertz 1867, Scatopsciara, 
Epidapus Haliday 1851 (Кривошеина и др., 1986; Sevcik, 2010).

Отож, представники родини Sciaridae здатні розвиватись у різноманітних субстратах. Окрім 
того, облігатна трофічна спеціалізація простежується у межах цієї групи доволі зрідка. Напри-
клад, Lycoriella ingenua є поліфагом і навіть виводилась з міксоміцетів Fuligo septica (L.) Wigg. 
(Sevcik, 2010), а Epidapus schillei (Börner 1903), що зазвичай розвивається у лісовій підстил-
ці, може живитись також плодовими тілами аскоміцетів роду Peziza Dill. (Кривошеина и др., 
1986; Sevcik, 2010) і т. д.

У  рамках  дослідження  екологічних  і  хорологічних  особливостей  сціарид  на  території 
України  нами  помічені  потенційні  харчові  преференції  окремих  видів  цих  комариків.  Так, 
імаго самців Corynoptera membranigera (Kieffer, 1903) зібрано ексгаустером безпосередньо з  
плодових тіл грибів Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini & Vizzini 2014 та Russula 
L.,  а  також міксоміцета Fuligo septica  (L.)  F.H.Wigg  (1780)  f. flava, що  свідчить про ймовір-
ність існування трофічних зв’язків між личинками C. membranigera та плодовими тілами цих 
організмів.  Також масовий розвиток  і  роїння  імаго Cratyna fulvicauda  (Felt,  1897) помічено 
навколо трухлявих стовбурів дуба. Такі спостереження є лише рекогносцирувальними й не 
можуть достеменно з’ясувати трофічну спеціалізацію личинок згаданих видів, тому потре-
бують подальших досліджень.
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Відсутність  чіткої  харчової  спеціалізації,  а  також  здатність  личинок  сціарид  переходити 
з одного субстрату на  інший, свідчить про високу екологічну валентність представників цієї 
родини. Завдяки такому широкому трофічному спектру, сціариди забезпечують активну де-
струкцію субстратів рослинного походження та плодових тіл грибів, тому є важливими реду-
центами, особливо в лісових екосистемах.

На думку С.С. Комарова, сціариди, котрим притаманний досить короткий життєвий цикл 
(розвиток одного покоління триває від 15 до 38 днів, залежно від умов (Gui, 1933; Омола, 1970), 
швидко реагують на зміни навколишнього середовища, а отже можуть слугувати індикатора-
ми екосистемних трансформацій у моніторингових дослідженнях (Комаров, 2011). Індикаційна 
роль сціарид також можлива за умови порівняння їхніх фаун у антропогенно трансформованих 
і  недоторканих природних біогеоценозів  та виявлення видів-індикаторів,  котрі  трапляються 
лише у природних екосистемах, а під час їхньої трансформації зникають. Для цього необхідно 
скласти фауністичні списки видів сціарид різних природних біотопів, що стануть еталонними 
для порівняння з  іншими антропогенно навантаженими оселищами тих же типів  і  виявити 
види,  які  зникають  за  впливу людської діяльності.  Еталонними біотопами для  таких дослі-
джень слугуватимуть найменше змінені оселища, що охороняються у заповідниках і природ-
них парках (букові праліси Карпат, заповідні дубрави, луки тощо).

Також абсолютно не визначеним залишається созологічний статус видів родини Sciaridae. 
Немає інформації про реліктових та ендемічних її представників, рідкісних, зникаючих чи за-
грожуваних детритниць. Усі ці аспекти, пов’язані з розробкою заходів охорони й збереження 
таких видів сціарид і їхніх оселищ, потребують подальших досліджень.

Цікавим є питання стаційного розподілу личинок та імаго різних видів сціарид у біотопах. 
Відомо, що для розвитку личинок сціарид, у першу чергу, необхідна кормова база та достатній 
рівень  вологи  (Menzel & Mohrig,  2000).  Найтиповішими  стаціями для  личинок цих  комари-
ків є стратобій (підстилка), а імаго – герпетобій (біогеогоризонт, розташований над підстил-
кою). Часто збори імаго особливо значні з хортобію (стація трав і чагарничків), а також тамно-
бію  (біогеогоризонт крон чагарників). Міграція у вищі стації – на дендробій  (біогеогоризонт 
крон  дерев),  особливо  характерна  для  великого  розміру  імаго  родів Sciara Meigen,  1803  та 
Schwenckfeldina Frey, 1942.

Окрім того, важливого прикладного значення має питання ідентифікації шкідливих видів 
родини Sciaridae, оскільки до неї належать окремі представники, що пошкоджують сільсько-
господарські культури в умовах закритого й відкритого ґрунту. Кілька видів є карантинними 
об’єктами грибівництва й тепличного вирощування огірків  і помідорів. Згідно літературних 
джерел,  відомо 34 види детритниць,  котрим характерна  значна чи потенційна шкодочин-
ність:  Bradysia affinis  (Zetterstedt,  1838),  B. amoena  (Winnertz,  1867),  B. bellstedti  Menzel  & 
Mohrig, 1998, B. brevispina Tuomikoski, 1960, B. brunnipes (Meigen, 1804), B. cellarum Frey, 1948, 
B. difformis Frey, 1948, B. fenestralis (Zetterstedt, 1838), B. fungicola (Winnertz, 1867), B. lutaria 
(Winnertz, 1869), B. nomica Mohrig & Röschmann, 1996, B. ocellaris (Comstock, 1882), B. peraffinis 
Tuomikoski, 1960, B. pilistriata Frey, 1948, B. praecox (Meigen, 1818), B. rufescens (Zetterstedt, 
1852),  B. spatitergum  (Hardy,  1956),  B. strenua  (Winnertz,  1867),  B. trivittata (Staeger,  1840), 
Chaetosciara estlandica (Lengersdorf, 1929), Corynoptera concinna (Winnertz, 1867), C. perpusilla 
Winnertz,  1867,  Cratyna (Peyerimhoffia) perniciosa  (Edwards,  1922),  Cratyna (Spathobdella) 
perplexa (Winnertz, 1867), Hyperlasion aliens Mohrig, 2004, Hemineurina modesta (Staeger, 1840), 
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Lycoriella auripila  (Winnertz,  1967),  L. castanescens  (Lengersdorf,  1940),  L. ingenua  (Dufour, 
1839),  L. cellaris  (Lengersdorf,  1934),  L. subterranea  (Märkel,  1844),  Pnyxia scabiei  (Hopkins, 
1895), Scaptosciara (Scaptosciara) atomaria  (Zetterstedt,  1851)  та S. (Scaptosciara) vitripennis 
(Meigen, 1818) (Babytskiy et al., 2019).

Шкодочинність усіх зазначених сціарид не є однаковою і для різних видів характерний різ-
ний ступінь пошкодження сільськогосподарських культур. Так, присутність комариків Bradysia 
brevispina, B. peraffinis, B. rufescens, Chaetosciara estlandica, Corynoptera concinna, C. perpusilla 
та Lycoriella subterranea зареєстрована у теплицях з грибами чи іншими культурами або оран-
жереях з декоративними рослинами, але пошкодження цими сціаридами культур не відмі-
чене.  Імаго цих видів,  скоріш за  все,  потрапили  у  господарські  приміщення  з довколишніх 
природних біотопів  і, виявивши там сприятливі умови для  їхнього розвитку  (у першу чергу, 
високу вологість повітря і ґрунту, а також значну кормову базу – велику кількість органічного 
субстрату), зайняли ці оселища. Такі види слід розглядати лише як потенційно небезпечні, 
оскільки  за  умови масового  розвитку,  їхні  личинки можуть  також  наносити  значні  пошко-
дження сільськогосподарським культурам, як зареєстровані шкідники з цієї групи. Ще 2 види 
потенційно шкідливих сціарид, а  саме Bradysia spatitergum  та Hyperlasion aliens,  не  зареє-
стровані у Європі, тому поки не становлять загрози для вітчизняного сільського господарства 
(Babytskiy et al., 2019).

Найбільш  значного  пошкодження  личинки  сціарид  завдають  культурам  під  час  свого 
масового  розвитку,  тому  небезпечними  є  види,  для  яких  зареєстровані  спалахи  чисель-
ності  особин  в  умовах  закритого  ґрунту.  Безпосередні  пошкодження  сільськогосподар-
ських культур відмічені для 26 видів сціарид, 18 з яких не був притаманний масовий роз-
виток, а  тому значної шкоди сільському господарству вони не наносили. Це такі види, як 
Bradysia affinis, B. amoena, B. bellstedti, B. cellarum, B. fenestralis, B. fungicola, B. lutaria, 
B. nomica, B. pilistriata, B. praecox, B. strenua, B. trivittata, Cratyna (Spathobdella) perplexa, 
Hemineurina modesta, Lycoriella auripila, L. castanescens, Scaptosciara (Scaptosciara) atomaria 
та S. (Scaptosciara) vitripennis (Babytskiy et al., 2019).

Нещодавно з’явились повідомлення про шкодочинність личинок Bradysia pilistriata  і цей 
вид вказаний як небезпечний шкідник гливи у теплицях на території Одеської області (Непо-
мяща, Ужевська, 2010). Проте коректність визначення цього виду не підтверджена, а гливи 
пошкоджує, швидше за все, саме «грибний комарик», тобто Lycoriella ingenua.

Отож,  з-поміж  сціарид,  котрі  можуть  розвиватись  як  синантропи,  небезпечними  для 
сільського  господарства  є  7  видів  – Bradysia brunnipes  («огірковий  комарик»), B. difformis, 
B. ocellaris («мохова мушка»), Cratyna perniciosa, Lycoriella cellaris, L. ingenua («грибний кома-
рик») та Pnyxia scabiei («картопляний комарик»), для яких зареєстрована значна шкодочин-
ність. Проаналізувавши список зареєстрованих в Україні видів детритниць на предмет наяв-
ності між ними потенційних і небезпечних шкідників, ми встановили, що 4 види небезпечних 
шкідників  родини Sciaridae поширені  на  території  нашої  країни: Bradysia brunnipes  (Meigen, 
1804) (відмічена для Криму (Гербачевская, 1969) й нами для Київської обл.), Bradysia difformis 
Frey, 1948 (виявлена нами у Київській та Волинській обл.), Lycoriella ingenua (Dufour, 1839) (ви-
явлена нами у Київській, Черкаській та Волинській обл.), а також Pnyxia scabiei (Hopkins, 1895) 
(зареєстрована на території західних областей України  (Осмола, 1970) й підтверджена нами 
для Тернопільської обл.).
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Bradysia brunnipes уперше наведена для території Криму у визначнику комах європейської час-
тини колишнього СРСР (Гербачевская, 1969).  Імаго цього виду ми зібрали у м. Києві, проте цей 
зразок ще не був верифікований і коректність визначення виду потребує підтвердження.

Bradysia difformis – космополітно поширений, масовий синантропний вид, що раніше не 
був зареєстрований в Україні, очевидно, через недостатнє вивчення фауни сціарид нашої кра-
їни. Масовий розвиток цієї детритниці зареєстровано в оранжереях Ботанічного саду ім. акад. 
О.В. Фоміна на проростках сукулентів і у приватних квартирах на розсаді і кімнатних рослинах 
(Babytskiy et al., 2019).

Lycoriella ingenua уперше наведена для України у виданні «Catalogue of Palearctic Diptera» 
як  Lycoriella  solani  (Winnertz,  1871)  без  уточнення  локалітету  (Gerbachevskaja-Pavluchenko, 
1986). L. ingenua, або «грибний комарик», – широко поширений небезпечний шкідник сіль-
ськогосподарських культур у закритому ґрунті, особливо небезпечний для грибів у теплицях. 
Ми відмітили кілька масових появ імаго цього виду на загнилих овочах і кімнатних рослинах 
упродовж цілого року. 

Pnyxia scabiei на території України вперше виявлено А. Зражевським, котрий у 1957 р. 
піймав у м. Києві  кілька  імаго комарика, невідомого до  того часу на  теренах колишнього 
СРСР. Зібраний матеріал потрапив на визначення до Б. Родендорфа та А. Штакельберга, які 
встановили, що піймані імаго належать саме до виду P. scabei, або «картопляного комари-
ка» – шкідника картоплі. Упродовж 1963–1964 років Н. Осмола проводив збори імагінальної 
та преімагінальної фаз розвитку картопляного комарика й досліджував його біологію на те-
риторії західних областей тогочасної УРСР. У 1970 р. вийшла публікація результатів дослі-
дження Н. Осмоли, у якій частково висвітлена хорологія P. scabei в Україні. Вказано, що на 
території західних областей тогочасної УРСР картопляний комарик поширений майже по-
всюдно, за виключенням Карпат. Найбільшими резерваціями комарика вказані картоплес-
ховища та картопляні поля. На території Львівської та інших західних областей УРСР у карто-
плесховищах (кагатах і погребах) та на картопляних полях появу P. scabei дослідник фіксував 
у різні пори року – весною, літом, восени і навіть взимку (Осмола, 1970). Нами наразі імаго 
самців P. scabei зібрані лише двічі – у червні 2016 і 2017 років за допомогою пастки Малеза, 
встановленої на грядці з городиною на подвір’ї приватного будинку в Тернопільській області. 
З природних біотопів цей вид нам невідомий, тому припускаємо, що він потрапив до України 
з Південної Америки разом із культурою картоплі наприкінці XVII – у середині XVIII століття і 
розвивається виключно синантропно.

Отже,  у  Лісостепові  зоні  України,  як  найоптимальнішій  для  розвитку  комарів  родини 
Sciaridae  її  природній  частині,  можна  виділити  такі  перспективи  дослідження  цієї  групи: 
встановлення фауністичного складу сціарид у біотопах різних типів, а також їхньої хорології; 
виявлення характеру  стаційного розподілу  та екологічних особливостей розвитку детрит-
ниць у межах конкретних біогеоценозів; вивчення харчових преференцій личинок сціарид 
і  їхні  трофічні  зв’язки з  грибами,  рослинами,  різного  типу детритом;  виявлення видів-ін-
дикаторів антропогенного навантаження на природні екосистеми; проведення созологічної 
оцінки  виявлених  видів  родини Sciaridae  і  розробка  заходів  охорони  та  збереження  їхніх 
природних  оселищ;  виявлення  синантропних  видів  детритниць  у  межах  досліджуваного 
регіону  і вивчення  їхньої шкодочинності для сільськогосподарських культур, особливо за-
критого ґрунту.
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ДО МОНІТОРИНГУ ЖУРАВЛЯ СІРОГО  
В УМОВАХ ПОЛІСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА  

(ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) 

Журавель сірий (Grus grus Linnaeus,1758), як типовий представник екосистем Централь-
ного Полісся, може слугувати біологічним індикатором стану болотних та лісових комплек-
сів. На істотній частині ареалу цього виду відбулися зміни, зокрема збільшилася чисельність 
гніздової популяції. Подекуди птахи заселили придатні біотопи в Франції, Англії, Нідерлан-
дах  і Чехії. Збільшилась чисельність журавлів на пролітних шляхах, спостерігається вира-
жена тенденція зміни термінів міграцій, тощо (Grishchenko, 2007; Ilyashenko, 2007; Prange, 
2008). Також зареєстровано певні зміни в його поширенні на території Центрального Полісся 
України. Журавлі почали відновлювати гніздування в старих гніздових біотопах та заселяти 
нові місця на півдні лісової зони Житомирщини (Veselskij, 2009, 2011, 2012). Однак в останні 
роки для частини української популяції, зокрема, що знаходиться на лівобережній території, 
зареєстровано зменшення чисельності гніздових пар, головним чином, через вплив антро-
погенних  і  кліматичних  чинників  (Gorlov,  2015).  Прояви  цих факторів,  особливо  в  останні 
роки, помітні й на Поліссі.

Поліський природний заповідник – перший заповідник Українського Полісся, був створе-
ний у 1968 році. Тривалий час лишався єдиним заповідником в цьому екологічно важливому 
регіоні де також впродовж багатьох років здійснювались дослідження різних аспектів життя 
журавля сірого.

Даний вид в Україні занесений до Червоної книги, має природоохоронний статус – «рід-
кісний» (Fesenko, 2009). Знаходиться під охороною CITES (Додаток II), включений до додатку 
II Боннської  та додатку  II Бернської Конвенцій, угоди AEWA  (Fauna Ukraїni…, 2010). Всебічне 
вивчення виду є актуальним.

До першоджерел про журавля сірого, які  стосуються нинішньої  території  заповідника, 
належать праці К.І. Кесслера (1851–1853), що в межах досліджуваних губерній, у тім числі 
й Волинській, він буває у великій кількості під час сезонних міграцій, а також чисельно за-
лишається літувати та виводити потомство (Kessler, 1853). Також є згадка про те, що цей 
птах водиться в Овруцькому повіті (Bratchikov, 1868). Проте з другої половини ХІХ ст. в струк-
турі гніздового ареалу сірого журавля швидко виникають негативні зміни. Вони полягають 
у скороченні чисельності виду, зменшення площі, де птах раніше був звичайним, перемі-
щенні південної межі поширення фактично до північного кордону України, тобто до 500 км 
(Cicyura, Koverzyuk, 2000).

В 1912 році після наукової поїздки А.В. Ксенжопольський зазначив, що журавель трапляв-
ся у різних місцях Волині (Ksenzhopolskij, 1915). 
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З середини XX ст. з’являються джерела, що містять інформацію про поширення виду пе-
реважно  в  північних  районах Житомирської  області.  У  ході  комплексної  роботи  по  вивчен-
ню Полісся УРСР було проведено дослідження фауни промислових птахів О.Б. Кістяківським. 
Дослідник охарактеризував статус журавля сірого і його гніздовий ареал (Kіstyakіvskij, 1952). 
В той час також відбувалось значне скорочення чисельності журавля, і його гніздового ареалу. 
Безперечними причинами того були інтенсивні перетворення ландшафтів і перш за все масш-
табні осушувальні заходи в 50 – 70 рр. На цьому наголошував В.П. Жежерін, що перетворення 
природи Полісся відбувається згідно з затвердженим планом, надзвичайно швидко. Повністю 
осушуються болота та заболочені ділянки (зокрема лісові масиви) на площі багатьох сотень 
тисяч гектарів з перетворенням таких земель у культурні угіддя. На багатьох осушених терито-
ріях зовсім зникли ще нещодавно звичайні журавлі. Вид зникає відразу з початком меліорації. 
Зменшення кількості журавлів неодноразово відмічали також у зв’язку з вирубкою лісу навко-
ло невеликих лісових боліт. Разом з тим автор зазначав, що дослідження Українського Полісся 
в 1958 – 1966 рр. показали, що журавель сірий поширений не спорадично і не є рідкісним, 
а у типовому Поліссі, тобто в його північній заболоченій частині, звичайний, характерний птах 
(Zhezherіn, 1973).

У матеріалах, які готували до видання «Червоної книги» Української РСР, ч.1 також зазна-
чено, що журавель сірий є рідкісним видом, який швидко зникає у зв’язку з осушенням боліт 
Полісся і меліорацією малих річок (Shcherbak et al., 1976). Тоді, упродовж більш як тридцяти 
років, гніздова популяція виду перебувала лише на північній і північно-західній частині Цен-
трального Полісся (Atlas prirodnih …, 1978). 

Одним із перших матеріалів зібраний на території Поліського заповідника в кінці 70-х років 
є результат досліджень В.В. Лісничого, для дисертаційної роботи «Сучасний стан і динаміка 
орнітофауни боліт Українського Полісся». Дослідник працював на заповідних ділянках Олев-
ського району і на меліоративних системах, що межують із заповідною територією. Журавель 
сірий, як компонент орнітокомплексів різних типів боліт, також був об’єктом досліджень. Було 
встановлено, що на низинних чагарникових  і відкритих верхових болотах журавель сірий є 
рідкісним. На перехідних болотах з дрібноліссям цей вид гніздиться спорадично. На першому 
етапі осушення цих боліт журавель їх покидає. Висихання боліт збільшує доступність до його 
гнізд, порушує кормову базу, і навіть незначне турбування птахів є приводом для зникнення їх 
на таких ділянках (Lesnichij, 1982). 

Розмір  угруповання журавля  сірого  на  заповідній  території  та  охоронній  зоні  впродовж 
1979 – 2001 рр. варіював від 19 до 29 пар. В окремі роки цього проміжку часу науковий персо-
нал заповідника здійснював спеціальні обліки чисельності та спостереження за життєдіяль-
ністю журавлів (табл.).

Таблиця
Роки Чисельність, пар Джерело

1979–1980 20 Гримашевич, 1981
1981–1984 19 Яремченко и др.,1989
1987–1999 20 Літопис
2000 28 Літопис
2001 29 Літопис
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За результатами обліків 1979 – 1980 рр. на одну пару журавлів припадало 1000 га заповід-
них угідь. До того ж зазначалось, що 15 років тому створено Жолобницьку осушувальну сис-
тему на місці великого болотного масиву де до осушення траплялось значно більше журавлів. 
Ця  територія  «врізається»  в  заповідник  з  півдня  і  використовується місцевими радгоспами 
(Grimashevich, 1981). Подальші дослідження в заповіднику з 1981 року встановили, що жура-
вель сірий був досить звичайним. 19 пар гніздилися на його території. Це число було стабіль-
ним впродовж п’яти років. Найбільше журавлів  зосереджувалось  в Селезівському  заповід-
ному лісництві де нараховували 9 гніздових пар. Особливо їх багато в урочищі «Партизанські 
табори». Щорічно  там  гніздилось 5 – 6 пар. В Копищанському  та Перганському  заповідних 
лісництвах цей  вид більш рідкісний,  по  5  пар щороку  селилося  у  кожному  з  них. Постійне 
число журавлів, які гніздилися на території заповідника дали можливість дослідникам судити 
про наявність сприятливих умов для росту, або ж, принаймні, підтримки стабільних розмірів 
популяції (Yaremchenko et al.,1989).

В 1987 році на заповідній території та охоронній зоні гніздилося 20 пар, тоді чисельність 
впродовж останніх років стабілізувалась (Літопис природи). Подекуди цьому сприяли проце-
си заболочування в окремих місцях. За результатами лісовпорядкування за період з 1978 по 
1988 роки деякі насадження V–Va бонітету були переведені в болота. Досить значних змін за 
цей період зазнали й сінокоси заповідника – змінились природним шляхом 42 гектари, 151 га 
переведені в болота внаслідок низької якості (Bumar, Bumar, 1999).

Згодом в Україні намітилась тенденція до поступового відновлення ареалу гніздування  і 
збільшення чисельності журавля сірого  (Klestov, Gavris, 1996). В районі  заповідника продо-
вжували щорічно гніздитися до 20 пар журавлів,  (Legejda, 1996). У  списку видів хребетних 
тварин заповідника цей вид зазначався, як звичайний гніздовий (Zhila, Zenіna, 1999). Щіль-
ність гніздування становила 0,4 – 4 ос/1000 га (0,2 – 2 гніздові пари). Як і у попередні роки 
найбільш  висока щільність  гніздування  виду  відмічена  у  Селезівському  лісництві,  а  також 
в охоронній зоні Перганської дачі, у долинах Жолобниці й Плотниці (Zhila, 1999).

Під час обліків  у 2000 році було зареєстровано збільшення кількості журавлів – 28 пар, 
а в 2001 році – 29 територіальних пар. Найбільше обліковано птахів в Селезівському лісництві, 
в Копищанському – 6 пар і в Перганському – 5 пар (Літописи природи).

Аналізуючи  наведені  дані,  матеріали  Літописів  та  фрагментарні  особисті  дослідження  є 
підстави припустити, що на заповідній території  та охоронній зоні в подальші роки трапля-
лось близько 30–35 територіальних пар. Загалом з початку функціонування заповідника до 
2010 року, реєстрації журавлів відбувались в межах 56 кварталів. Територіальних та гніздових 
журавлів обліковували в 38 лісових кварталах Селезівського лісництва, в Копищанському – 
територіальні пари в 10 кварталах і в Перганському, також територіальні пари, у 8 кварталах. 
Враховуючи  територіальний  і  гніздовий  консерватизм  журавлів  у  репродуктивний  період, 
більшість птахів з року в рік могли використовувати одні й ті самі біотопи. 

Багаторічний  моніторинг  журавля  сірого  в  умовах  Поліського  природного  заповідника 
свідчить про придатні умови існування цього виду на територіях природно-заповідного фонду. 
Також на прикладі даного заповідника, територія якого в минулому підлягала інтенсивній ме-
ліорації й лісозаготівельним заходам, спостерігаються явища, коли порушені природні біотопи 
за  своїми  умовами й,  насамперед, фактором  турбування мало відрізняються від природних 
біотопів  і нині є оптимальними для  існування журавля сірого  (Veselskij, Redchuk, 2013). Од-
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нак  цей  вид  у  виборі  гніздових  біотопів  проявляє  ознаки  стенобіонтності  й  чутливо  реагує 
на антропогенні та погодно-кліматичні чинники, які можуть негативно змінити місця оселищ. 
В останні роки на значних площах боліт Центрального Полісся відбувається істотне зневоднен-
ня, що позначається на стані довкілля й особливо чутливих до цих змін гідрофільних організ-
мів, зокрема птахів лісових водно-болотних комплексів до яких належить  і журавель сірий. 
Даний вид потребує подальшої охорони, зокрема місць гніздування, важливих територій під 
час осінніх концентрацій, і в цілому, як рідкісний компонент біорізноманіття.
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ЯК ЗМІНИТИ СВІТ: СТИСЛА ІСТОРІЯ  

НАЙБІЛЬШОГО У СХІДНІЙ ЄВРОПІ ПРОЕКТУ З ПОРЯТУНКУ КАЖАНІВ,  
А ТАКОЖ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ ЩОДО ЦИХ ТВАРИН

Рукокрилі, або кажани України залишаються найменш вивченою групою ссавців у країні, 
до того ж, всі види фауни, відомі до 2009 року, включено до Червоної книги. Щонайменше 
третина видів фауни кажанів України адаптувалась до життя або тимчасового перебування 
у містах  та населених пунктах. Проте  середовище  існування  у населених пунктах далеке  за 
умовами  від  природного,  тому  рукокрилі  дуже  часто  потрапляють до  так  званих  «антропо-
генних пасток», де гинуть у великій кількості. Центр реабілітації рукокрилих (ЦРР) Фельдман 
Екопарк постав у 2013 році у Харкові як приватний проект, який бере початок з 1999 року, коли 
студенти біологи почали рятувати кажанів. Завданнями проекту було рятувати кажанів із цих 
пасток, лікувати  їх, повертаючи до природного середовища, поширювати об’єктивні знання 
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про кажанів серед всіх верств населення, збирати наукові дані  та проводити наукові дослі-
дження.  За  сім  років  роботи  (2013-2020) ЦРР  безперечно  зайняв  перше місце  за  обсягами 
врятованих кажанів у Східній Європі. Станом на березень 2020 загальна кількість врятованих 
рукокрилих наближається до 15 000, з більш ніж 200 населених пунктів України (80 % – з Хар-
кова). Поточні можливості ЦРР дозволяють перетримувати до 3000 особин взимку, а влітку, 
завдяки унікальній вольєрі (Bat Collider), є можливість вчити літати дитинчат кажанів, трену-
вати дорослих тварин після травм, та тримати їх на по-життєвій реабілітації (наразі близько 
50 кажанів) в умовах максимально наближених до природних. В ЦРР було проведено більше 
200 успішних операцій кажанів із травмами; народжено 31 дитинча від самиць, що не можуть 
жити у природному середовищі. Кожного року проводиться щонайменше 5 публічних акцій, 
друкується та поширюється 20000 одиниць друкованої продукції, проводиться 30 лекцій для 
різних верств населення, виходить у ефір 25 сюжетів про кажанів. У 2019 році, було досягну-
то принципово нового результату, завдяки нашій роботі, – це зміна ставлення до кажанів на 
рівні всієї України. Цих тварин перестали сприймати як «паразитів» та «розносників зарази», 
у  свідомості людей вже остаточно закріпилися  ідеї, що поширювались нами впродовж цих 
років: кажани це рідкісні, унікальні тварини, що знаходяться під загрозою знищення; їх та їхні 
сховища треба зберігати. Надихнувшись цим проектом, та після консультацій з нашою коман-
дою подібні центри були започатковані у інших країнах колишнього СРСР (у 2017 році – Мінськ 
та Москва). Практики розроблені  нами можуть,  та мають бути поширеними на  інші  регіони 
України, та інші групи тварин.

Вступ
Проблема довготривалого співіснування людей  та  тварин зростає  з року в рік особливо 

в урбанізованих та щільно населених регіонах Землі. Площа міст збільшується по всьому світо-
ві, пропорційно із кількістю людей, що живуть у них. Багато диких тварин, загнані зростанням 
людської  інфраструктури в «глухий кут»,  змушені пристосовуватись до нових, неприродних 
для  себе  умов.  Одним  з  найяскравіших  прикладів  такого  вимушеного  співіснування  диких 
тварин та людей в реаліях міст є кажани. Декілька видів пристосувалися до життя в урбанізо-
ваному середовищі, та є сусідами людини цілий рік майже у всіх містах та селищах. Інші види 
кажанів – використовують міста лише в зимовий період.

В умовах сучасної України, у містах, зустрічається від 5 до 10 видів кажанів. Процес вселен-
ня цих тварин до міст триває впродовж всього ХХ сторіччя разом із зростанням міст та появою 
бетонних багатоповерхівок, та не зупиняється і у ХХІ сторіччі. Причина цього є знищення при-
родних умов існування кажанів, зміни клімату та інтенсивна урбанізація. Тварини, що присто-
сувались до  існування в урбанізованому середовищі стикаються в першу чергу  із «фактором 
людини» (не враховуючи різні забруднювачі природного середовища, які також не них вплива-
ють), тобто чи буде спокійно проходити гніздівля птаха, чи зимівля кажанів на балконі будинку 
залежить від рішення його власника, а не від традиційних факторів природного добору.

Кажани,  керуючись  інстинктами,  не  спроможні  передбачити  всіх  загроз,  що  становить 
місто. Під час осінньої міграції дуже багато цих тварин залітають у відчинені вікна будинків, 
шукаючи тимчасового прихистку. Наприклад, в будівлі Харківського національного універси-
тету імені В.Н.Каразіна сотні тварин потрапляють у простір між дерев’яними віконними рамами 
та гинуть, якщо їх вчасно не дістати. Під час зимових відлиг частина тварин прокидається та 
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змінює сховища,  тому нерідко  їх знаходять  і  у внутрішніх приміщеннях будівель. Загальний 
вигляд порожнин між бетонними плитами багатоповерхових будівель приваблюють кажанів, 
тим, що вони схожі на щілини у скелястих урвищах. У таких щілинах рукокрилі зимували спо-
конвічно. На відміну від таких природних урвищ, у багатоповерхівках взимку підтримується 
висока температура, яка убивча для кажана, якщо він потрапить всередину приміщення. За 
таких умов та від зневоднення, взимку, тварини швидко втрачають свої жирові запаси та ги-
нуть. Люди також часто стають причиною загибелі кажанів, перебуваючи в полоні страхів та 
забобонів. Під час ремонтних робіт та заміни вікон/балконів люди руйнують сховища кажанів, 
і якщо це відбувається взимку то кажани приречені на загибель. Крім того, у містах, кажани 
стають легкою здобиччю котів (як полудиких, так і домашніх), та воронових птахів. Проте, якщо 
вчасно організувати захист сховищ або порятунок  тварин,  то вдасться запобігти знищенню 
сотень та сотень кажанів.

Центри реабілітації диких тварин, широко-поширене явище по всьому світові. Деякі по-
дібні центри або притулки більш спеціалізовані, та спрямовані на окрему систематичну групу, 
інші мають більш широкий профіль відповідно до видів тварин, яких вони рятують. Перший 
центр реабілітації рукокрилих в Україні постав у Києві у 1999 році на базі Київського зоопарка, 
але приблизно за 10 років припинив свою роботу. У Харкові, ініціативи студентів біологічного 
факультету Харківського національного університету  імені В.Н. Каразіна з порятунку кажанів 
також беруть начало  із 1998-1999 років. Одним з найбільших викликів для нашої команди, 
у Харкові, з самого початку постала велика кількість кажанів, що були знайдені вже загибли-
ми, чи ще живими, але потрапивши до вже згаданих пасток. Окрім цього, багатьох тварин 
знаходили взимку ослабленими. Ці виклики не давали нам «спокійно спати», треба було ді-
яти, організовувати порятунок, проводити освітні акції для людей, створювати окрему органі-
зацію чи підрозділ. За декілька років поневірянь, та «оббивання порогів» державних установ, 
врешті решт ми знайшли надійних партнерів та спонсорів в особі Міжнародного благодійного 
фонду «Олександра Фельдмана» та Фельдман Екопарку; так з 2013 року постав Центр реабілі-
тації рукокрилих Фельдман Екопарку, який інституалізував наше прагнення рятувати кажанів 
у окрему організацію.

Мета цього повідомлення стисло представити алгоритм роботи Центру реабілітації руко-
крилих Фельдман Екопарку, ключові результати на напрацювання; також показати, що навіть у 
такій економічно та політично не розвинутій країні, як Україна можливо реалізувати успішний 
проект, який змінить сприйняття кажанів по всій країні.

 
Організація роботи ЦРР ФЄ та її результати
Загальна організація роботи ЦРР, контакт-центру, та збір кажанів
У  2012  року  окремі  телефоні  номери  були  придбані,  для  збору  інформації  про  знахідки 

кажанів. Ці номери були розміщені на різних сайтах природоохоронних організацій та  інших 
установ (наприклад, Харківського зоопарку). Пізніше був створений окремий сайт присвячений 
кажанами Харкова та області www.bat-kharkov.in.ua, де розміщені всі контакти, а на теперіш-
ній час, це декілька месенджерів, соцмереж, електронна пошта та youtube канал. Співробітник 
відповідальний за контакт-центр ЦРР збирає, сортує та перерозподіляє отриману інформацію. 
Цю інформацію можна умовно поділити на такі типи: «я знайшов кажана у вашому місті», «я 
знайшов кажана в іншому населеному пункту», «хочу отримати відповідь на такі питання про 
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кажанів».  Інформація про знахідку кажана(-ів) надходить не тільки  із України, але й з  інших 
країн  світу.  Координатор  контакт-центру  перерозподіляє  отриману  інформацію  про  знахідки 
відповідно до сезону року, стану кажана(-ів) та місця знахідки. Тварин, що знайдені у Харкові, 
травмованих із інших міст, та великі групи зі всієї України передають до ЦРР. Дані щодо всіх зна-
хідок заносять до бази даних, а знахідки в інших країнах перенаправляються до найближчих 
місцевих центрів реабілітації або фахівців. Збір тварин по місту Харкову (особливо у холодний 
період року) здійснює піший кур’єр, він також зустрічає поодиноких кажанів, яких передають із 
інших міст. Великі групи з Харкова та інших міст, транспортують автомобілем.

В офісі ЦРР у Харкові кожну особину ретельно оглядають, напувають, зважують, кільцю-
ють. В теплий період року, здорових тварин випускають ввечері. Взимку кажанів із задовіль-
ною вагою розміщували на зимівлю у спеціально відведеному холодильнику, де встановлено 
оптимальний для зимівлі кажанів режим температури та вологості (+2-+8, 60-80 %). Кажанів із 
занизькою вагою, травмованих або просто виснажених лікували та годували личинками жуків 
впродовж двох тижнів, а потім розміщали на зимівлю. Тривалість годування кожного кажана 
складає від 3 днів до 1 місяця. В 2013 році впродовж зими було витрачено 13 кг комах (личин-
ки жуків зофобаса та борошняного хрущака), станом на 2018 рік ми витрачаємо близько 80 кг 
комах щороку.

Робота ЦРР мінімально підтримується 4 співробітниками: координатор контакт-центру, ве-
теринарний лікар, чергові по офісу та місту. Проте для роботи у нормальному, не авральному 
ритмі потрібно 6-7 співробітників, враховуючи зміни по днях, освітню, медійну та наукову ро-
боти. На даний момент в ЦРР працює 5 постійних співробітників, задіяні юннати Харківського 
зоопарку, та Фельдман Екопарку, школярі, студенти та волонтери (їхня кількість варіює з року 
в рік, близько 10 постійних щороку).

 Лікування травмованих та хворих кажанів, по-життєва реабілітація
Доволі часто, кажани, які потрапляють до людей мають травми, або хвороби. Найбільш 

поширений тип травм, це переломи пальців крил, та\або передпліччя чи плеча. Лікування пе-
реломів верхніх кінцівок кажанів потребує від ветеринарного лікаря, зусиль ювелірної точності, 
під час операції, а також складне лікування та терапію впродовж декількох місяців після неї. 
Перший успішний досвід остеосинтезу у рукокрилих в Україні було проведено ветеринарним 
лікарем Орленко А.О. на базі його приватної клініки «Центр клінічної ветеринарії» (м. Харків) 
у 2014 році. Орленко А.О. був перший ветеринарний лікар, який позитивно сприйняв ідею лі-
кування переломів у кажанів. Наш досвід співпраці із ветеринарами у минулі роки зводився до 
простих фраз: «викиньте його, він скажений», «навіщо він вам потрібен?», або ампутацій без 
анестезії, після яких тварини жили не більше декількох днів. З 2017 року у штаті ЦРР працює 
ветеринарний лікар Доманська А.Д., яка займається лікуванням кажанів, яких доставляють до 
нашого Центру, веде базу «історії хвороб», та консультує багатьох зоозахисників-волонтерів та 
ветеринарів, щодо кращих практик лікування кажанів у країнах колишнього СРСР. За останні 
три роки майже 10  унікальних операцій на кажанах було проведено,  серед них видалення 
пошкодженого ока, вправляння грижі, вправлення матки (ускладнення після пологів), вида-
лення ушкоджених зубів та т.і.

Постійно, майже 50 особин кажанів утримуються на по-життєвій реабілітації (найстаршому 
з котрих вже 7 років), це тварини після травм, та хвороб. Частина з них може бути повернута 
у природне середовище, після реабілітації,  але частина фізично не має кінцівок необхідних 
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для повноцінного життя. Мета утримання таких рукокрилих, це спостереження за поведінкою, 
не інвазійні дослідження, а також отримання дитинчат від самиць.

Протоколи лікування рукокрилих на базі ЦРР постійно змінюються та покращуються, проте при-
йняття рішень щодо лікування, чи евтаназії залишається дискусійними питанням. В першу чергу, 
мають бути забезпечені можливості подальших нормальних умов існування тварин. Проте з 2019 
року, завдяки відкриттю спеціальної вольєри (дивиться нижче) для кажанів, на базі Фельдман Еко-
парку, можливість тримати кажанів у умовах наближених до природних з’явилися.

Вольєра «Bat-Collider» на території РЛП «Фельдман Екопарк»
У 2019 році на території Регіонального ландшафтного парку «Фельдман Екопарк», була по-

будовано унікальна вольєра (20 метрів у діаметрі) загальна довжина 62 м. Це круглий тунель 
з сітки та з дахом названий Bat-Collider. Поряд із вольєрою знаходиться будинок для персо-
налу та обладнання. Ідея конструкції полягає в тому, що б кажани мали можливість постійно 
літати по колу, не зупиняючись та не пошкоджуючи крила під час маневрів у кутах. Bat-Collider 
знаходиться  у дубовому лісі  на околицях Харкова. Розташування  та  умови цієї  вольєри до-
зволяють тримати там кажанів, що знаходяться на постійні реабілітації, впродовж всього ве-
гетаційного періоду, відповідно у природному температурному та світовому режимах. Великій 
простір вольєри дозволяє запобігати гіподинамії.

Акції із екологічної освіти, друкована продукція, висвітлення у медіа
Одним з ключових завдань нашої команди, ще до заснування ЦРР було поширення  ін-

формації щодо кажанів серед пересічних громадян. Просвітницька робота щодо кажанів, є 
частиною ширшого  явища:  екологічної  освіти,  або  скорочено  екоосвіти.  Інформація  щодо 
кажанів,  яку ми  поширюємо формується  у  три  головні  ідеї:  1)  «що  робити  якщо  знайшли 
кажана(-ів)», 2) «як насправді виглядає кажан зблизька, або скільки їх, та які вони», 3) «яка 
роль кажанів в природі», а також розвінчання міфів щодо кажанів. Перша ідея спрямована 
на оперативний порятунок тварин. Друга, спрямована на змінення сприйняття кажанів, зде-
більшого люди уявляють їх більшими та агресивними. Інформація про користь та унікальність 
рукокрилих також додає «важливості» цим тваринам у розумінні пересічного громадянина. 
Поширення всієї цієї інформації відбувається по чотирьом головним каналам: публічні освітні 
акції, поширення друкованої продукції, сюжети у медіа, щоденна освітня робота у Фельдман 
Екопарку (біля Bat-Collider). 

У 2013 році ми започаткували весняне масштабне свято рукокрилих «Урочистий випуск 
кажанів у Фельдман Екопарку», на якому повертаємо на волю більшість (зазвичай 300 – 800) 
кажанів, врятованих впродовж зими. Даємо можливість власноруч здійснити цей випуск, са-
джаємо кажана на руку в рукавичках і людина чекає доки кажан полетить на волю. Урочистий 
випуск збирає щороку від 200 до 600 людей які разом із дітьми приходять повернути кажана 
до природного середовища. Під час цієї акції ми розповідаємо людям про правила поводжен-
ня з кажанами, чому варто їх охороняти, яка їхня роль в природі. Випуск відбувається після 
заходу сонця і виглядає дуже красиво, коли сотні кажанів кружляють в вечірньому небі, шу-
каючи перших весняних комах. Урочистий випуск, це найкращий спосіб донести максимальну 
інформацію, в том числі у невербальних меседжах до різних верств населення, а саме, що ка-
жани варті того, щоб їх рятувати, що вони мають жити у природному середовищі, як саме вони 
виглядають, та літають. Окрім Урочистого випуску у Фельдман Екопарку (Харків) подібна акція 
була проведена двічі на острові Хортиця (м. Запоріжжя) за організаційної підтримки адміні-
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страції Національного заповідника «Острів Хортиця». На Хортиці ми повертаємо до природного 
середовища тих кажанів, що було знайдено та врятовано впродовж зими у місті Запоріжжя, 
організовує та координує порятунок кажанів у цьому місті зоозахисниця та волонтер Олеся Ку-
лик. Окрім Урочистого випуску майже щороку ми проводимо «Міжнародну ніч кажанів» (між-
народна акція під егідою EUROBATS) у Фельдман Екопарку (лекція з демонстрацією кажанів, 
фото-виставка, тематичні завдання для дітей та ін.). Окрім цього неодноразово організовували 
фотовиставку  з  власними  фотографіями  кажанів,  брали  участь  в  масових  науково-просвіт-
ницьких заходах які проходили в нашому місті, як «Наукові пікніки», «Ніч науки», «Експо зоо 
дні», відкриті лекції в лекторіях «15х4», «Intellect networking» та ін.

На всіх публічних акціях ми поширюємо друковану продукцію про кажанів, також цю про-
дукцію поширюють і піші кур’єри, котрі забирають знайдених тварин по Харкову. Друкована 
продукція  включає  в  себе:  листівки  (інформація, що  робити,  якщо  знайшли  кажана(-ів),  та 
розвінчання міфів, посилання на наші інтернет ресурси), загалом з 2013 по 2018 видано та по-
ширено 4500 примірників; кишенькові календарі з портретами кажанів та стислою інформаці-
єю про Червону книгу, видано та поширено 95000 примірників; настінні календарі, переважно 
з портретами кажанів, та контактною інформацією про ЦРР, 7000 примірників; наклейки з пор-
третами кажанів, розвінчання міфів, або інформацією про їх унікальність, 25000 примірників; 
брошури із детальнішою інформацією про роботу ЦРР та її результати, 2500 примірників, відпо-
відно. Окрім вище переліченої продукції, одноразово друкувались дитячі книжки. За сім років 
роботи у сфері екоосвіти ми змістили фокус друкованою продукції. Перші роки ми друкували 
великими тиражами кишенькові  календарі  з портретами кажанів,  але з плином часу,  сама 
форма «кишенькового календаря», тобто того, що людина постійно носить із собою – відійшла 
у минуле. Окрім цього, розвиток соціальних мереж, особливо з візуальним контентом дозволяє 
людині легко побачити, як саме виглядає кажан із близька. Відповідно, із 2018 року замість 
кишенькових календарів, ми друкуємо рисовані наліпки з інформацією про кажанів.

Офіс ЦРР взимку приймає волонтерів, які хочуть взяти участь у годуванні кажанів, та по-
бачити їх з близька. Окрім цього, впродовж всього року фахівці ЦРР їздять по школах та інших 
навчальних закладах із лекціям про кажанів для школярів та студентів, в період з 2013 по 2018 
охоплено 3500 осіб. В 2019 році приймаємо екскурсійні групи в офісі ЦРР. 

Одним з найважливіших напрямків поширення правдивої інформації про кажанів є висвіт-
лення роботи ЦРР у засобах масової інформації. Цікавість до кажанів у журналістів з’явилась 
починаючи  із  самого початку нашої роботи в Харкові  (початок 2000-х),  але  справжній «ме-
дійний бум» стався у 2012 році, коли було знято близько десяти сюжетів про порятунок нами 
харківських кажанів в домашніх умовах. Перший «Урочистий випуск кажанів у Фельдман Еко-
парку»  (2013 р.) став позитивним підкріпленням цієї медійної  історії,  сюжет про цей випуск 
потрапив до одного з телевізійних каналів США. Загальна кількість сюжетів про ЦРР, кажанів, 
їх порятунок  та випуск  у природне середовище за період 2013-2019 сягає більше 75, якщо 
перерахувати, що кожний з сюжетів був 3 хвилин, то разом це майже 4 години ефірного часу 
присвяченого рукокрилим, їх порятунку, важливості, лікуванню, та ін. Фактично, команда ЦРР 
досягла принципового зламу у висвітленні кажанів у медіа в Україні, замість «ветеринарів» та 
«санітарних лікарів», які не маючи жодної уяви про біологію цих тварин, лякали людей розпо-
відями про сказ та «заразу» на початку 2000-х, зараз маємо цілком об’єктивну візію, хто такі 
кажани насправді. 



36 Моніторинг та охорона біорізноМаніття в Україні

Збір даних та наукова робота, збереження біологічного матеріалу
Проект ЦРР працює і як науковий центр, де збираються та обробляються різні дані щодо 

кажанів,  проводяться  наукові  дослідження,  готуються  наукові  публікації,  захищаються 
шкільні, студентські та дисертаційні наукові роботи. ЦРР має широку мережу міжнародних 
контактів, двічі (2018 та 2019 рр.) в Харкові проводили міжнародні семінари за участю сту-
дентів та науковців із Польщі, Німеччини, Швейцарії, Австралії, Чехії та навіть Бразилії. Про-
те  висвітлення  наукових  результатів  ЦРР  виходить  за межі  цього  повідомлення,  тому ми 
сфокусуємось лише на тому, які дані збирають. Дані щодо знайдених кажанів заносимо до 
поточного журналу обліку та вимірювання, а також до стандартизованої електронної табли-
ці. В  зимовий час, під час реабілітаційної роботи в журналі  ведеться щоденна реєстрація 
ваги кажана до годування та після годування, є окремий журнал щодо тривалості штучної 
зимівлі. Стан та динаміка ваги кажанів на по-життєвій реабілітації заноситься до окремого 
журналу.  Також ЦРР  веде  окрему  електронну  таблицю по  так-званим «заочним  звернен-
ням», коли людина звернулася з іншого міста, але тварину не передавала. В такому випадку 
просимо надіслати фото кажана, вказати дату та деталі знахідки, по-можливості визначити 
стать, вік. Слід підкреслити, що рукокрилих, як червонокнижних тварини, не можна вбивати 
навіть з науковою метою, проте багато досліджень, в тому числі пов’язаних із епідеміоло-
гічним значенням кажанів потребують «свіжого» біологічного матеріалу. Тому збереження 
біологічного матеріалу (починаючи від цілих трупів кажанів, та закінчуючи пробами тканин 
та хутра) від кажанів є важливим завданням ЦРР. 

Висновки та рекомендації
Наша мотивація рятувати кажанів у Харкові 20 років тому, зараз реалізувалась у найбіль-

ший проект з порятунку цих тварин у Східній Європі. У 2019 році ми відчули кумулятивний 
ефект від всій роботи, яку ми провели, в масштабах всієї України. Фактично ми змінили став-
лення до рукокрилих серед пересічних громадян, і зараз більшість населення знає, що кажани 
це не «шкідники», вони знаходяться під охороною.

Приклад нашого проекту демонструє, що навіть у такій економічно, та політично не роз-
винутій країні, як Україна можна реалізувати окремий проект з охорони рідкісних тварин, та 
масштабувати його на територію всього колишнього СРСР. Проте, чи вдасться поширит цей 
проект далі, тобто закріпити ці позитивні досягнення з охорони кажанів на офіційному, дер-
жавному, законодавчому рівнях, залишається під питанням. Нажаль, в своїй практиці ми ма-
ємо безліч прикладів повного невтручання державних органів у процеси чи випадки нищення 
кажанів. Як підсумок ми можемо ще раз підкреслити, що ЦРР це проект який відбувся за-
вдяки  ініціативній  групі,  та  приватного  спонсора,  інтереси  яких  співпали,  проте  як  це  буде 
розвиватися далі, відкрите питання. 

У якості практичних рекомендацій ми наводимо декілька пунктів нижче, проте вони ви-
глядають, як стандартні, універсальні, чи навіть батальні для будь якого проекту: 
1.  вмотивована команда професіоналів (у нашому випадку із біологічною, чи ветеринарною 

освітою); 
2.  досвід роботи з обраною групою тварин; 
3.  чітке розуміння короткострокових та довгострокових завдань; 
4.  ведення протоколів та баз даних;
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5.  відкритість до співпраці, та залучення до команди людей з різних вікових груп;
6.  пошук потенційних спонсорів та донорів. 

Команда ЦРР відкрита до співпраці із усіма хто хоче приєднатись, та\або підтримати наш 
проект, а також відвідати зимовий та літній офіси у Харкові. 

Подяки
Перш за все ми висловлюємо щиру подяку  засновнику Фельдман Екопарку,  народному 

депутатові Фельдману О.Б., а також всьому колективу МБФ «Фонд Олександра Фельдмана», 
та особисто Дмитренко В.В. та Звонкову Є.Ю. Ми висловлюємо щиру подяку, Павіченко Ю.В. 
та Кіосі Є.О. як одним із ініціаторів створення Центру реабілітації рукокрилих на базі Фельдман 
Екопарку. Особлива подяка керівнику Центру Клінічної Ветеринарії Орленко А.О., котрий до-
помагав в лікуванні кажанів на перших етапах створення ЦРР. Також ми дякуємо всім нашим 
волонтерам, колишнім і теперішнім юннатам та співробітникам за їх важку працю у справі по-
рятунку кажанів: Шуваєву В., Приходько А., Прилуцькому О., Кузнецовій Ю., Поляковій Д., Зо-
зулі В., Пролесковській Д., Пролесковському Д., Парфілову О., Кулик О., Шнайдер В., Кисіль О., 
Головченко О.,  Клочко О.,  Суворовій  Г., Жилкіну  О., Жилкіній Н., Шлахтер М.,  Здвізовій  А., 
Шнакенбергу А., Асхабову Д., а також всім іншим завдяки зусиллям яких наш проект був реа-
лізований та продовжує існувати.

Фінансова підтримка проекту ЦРР здійснюється МБФ «Фонд Олександра Фельдмана», а та-
кож грантами від таких організацій: The EUROBATS Project Initiative (2013), проект «Kharkov bat 
education program, Ukraine II» (2013-14); The Rufford Foundation, проект 18147-1 «Shared House: 
Development of Long-Lasting Conservation Strategy of Urban Bat Habitats in Developing Countries 
of the Eastern Europe» (2015-16); Arbeitskreis Fledermause Sachsen-Anhalt e.V. (2018-19); LUSH 
Украина  «Чарити Пот»,  проект  «Співіснуй  з  кажанами:  підвищення  оперативності  та  якості 
реабілітації рукокрилих в Україні» (2020).
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ПРАКТИКА МОНІТОРИНГУ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТВАРИН  
У БІОСФЕРНОМУ ЗАПОВІДНИКУ «АСКАНІЯ-НОВА» ТА ЙОГО РЕГІОНІ 

Пріоритет організації перших спостережень за перебігом кліматичних змін, продуктивністю 
степових екосистем, флорою і фауною нинішньої території Біосферного заповідника «Асканія-
Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна і його регіону належить першим колоністам із числа засновни-
ків Асканії-Нової – управляючому економією Францу Теетцману та лісівнику Мерцу – і датуєть-
ся тридцятими роками XIX століття (Теетцман, 1926; Гавриленко, 2007; Гавриленко, Дрогобич, 
Поліщук, 2007; Шван, 2008; Falz-Fein, 1930). Більш систематичні спостереження започатковані 
за часів засновника заповідника Ф.Е. Фальц-Фейна наприкінці XIX століття (Гавриленко, 2008), 
які, з невеликими перервами в кризові періоди історії України, продовжуються дотепер. Тому 
в Асканії-Новій, майже за 200-літню історію досліджень її природи, зібрано унікальні дані, які 
дозволяють простежити  зміни в  абіотичному  середовищі,  наслідки масштабного  втручання 
людини в природні екосистеми шляхом їх перевипасу, розорювання, зрошування, цілеспрямо-
ваного фізичного знищення ссавців і птахів, а також відновлювальні спонтанні або спрямовані 
постексараційні, постпасквальні процеси та резерватні сукцесії.

Матеріалом  для  цього  повідомлення  стали  літературні  джерела  з  першої  половини  XIX 
століття, частково збережені архівні документи часів засновників Асканії-Нової та Ф. Фальц-
Фейна, щоденники служителів та науковців зоопарку, дендропарку, дослідників заповідного 
степу, результати маршрутних обстежень екосистем біосферного заповідника та ключових то-
чок водно-болотяних і степових екосистем регіону, масштабних серпневих і різдвяних обліків 
птахів, що  проводились  сумісно  з  науковцями Азово-Чорноморського  регіону  за  уніфікова-
ними методиками регіонального орнітологічного моніторингу (Результаты…, 2006). Для збору 
матеріалу безпосередньо на території біосферного заповідника закладені і функціонують біль-
ше 30 років 10 комплексних флоро-фауністичних маршрутів та 14 стаціонарів і пробних площ 
для  обліків  птахів  та  ссавців,  а  також  автомобільні  маршрути  в  буферній  та  антропогенних 
ландшафтів зонах, що дозволяє повноцінно охоплювати основне різноманіття природних еко-
систем та культурфітоценозів. Заповідна Асканія-Нова розпочиналась із зоопарку та системи 
напіввільного утримання копитних ссавців і навколоводних птахів, де ще більше ніж століття 
тому здійснювалося розведення та кільцювання птахів і випуски у природне середовище (Ан-
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дрющенко,  Гавриленко,  2013),  і  цей  напрям 
продовжується  донині.  Асканія-Нова  більше 
60  років  здійснює  також  репатріацію  в  при-
родні  екосистеми копитних  тварин,  завдяки 
чому  один  вид  збережений від  повного  ви-
мирання, а для інших створено нові осередки 
мешкання. 

Стосовно  меж  регіону  біосферного  за-
повідника,  то  ми  окреслюємо  його  в  радіусі 
40–45  кілометрів  навколо  заповідного  ядра, 
що пояснюється, перш за все, набором при-
родних  і  трансформованих  екосистем,  при-
таманних  межиріччю Дніпро  – Молочна,  які 
репрезентує заповідна територія, а також до-
бовою взаємодією птахів, що ночують у ядрі 
заповідника із суміжними територіями (рис. 1): агроценозами, подами, лісосмугами, прибе-
режними територіями Сивашу та Каркінітської затоки Чорного моря.

Формат цього повідомлення не дозволяє здійснити детальний аналіз моніторингу екосис-
тем та вчинених дій зі збереження біорізноманіття за більше ніж столітній період заповідання, 
а тому ми зосередимося на окремих результатах довготривалого моніторингу, які виявляють 
певні тенденції змін в зооценозах і фактори, що їх спричинили, та демонструють результатив-
ність деяких програм з розведення та репатріації видів.

Моніторинг комах на нинішній території біосферного заповідника започаткований відомим 
ентомологом С.І. Медвєдєвим, зібрана ним колекція зберігається в установі до цього часу. Він 
склав перший опис видового різноманіття представників цього класу в умовах пасквального на-
вантаження, під яким перебувала більшість асканійських екосистем станом на кінець 20-х ро-
ків ХХ століття. На теперішній час окремі види, що були тоді фоновими, зокрема представники 
Твердокрилих стафілін волохатий Emus hirtus  (Linnaeus, 1758) та турун бессарабський Carabus 
bessarabicus  (Fischer von Waldheim, 1823), не лише потрапили до Червоної книги України, але 
й на заповідній території зустрічаються вкрай рідко. Наприкінці ХХ – початку XXI століть сильно 
постраждав комплекс жуків-копрофагів, що пов’язано з повсюдним скороченням свійських пар-
нокопитних як в цілому у регіоні, так і безпосередньо в буферній та антропогенних ландшафтів 
зонах заповідника. Як виявилося, резерватна сукцесія степової екосистеми, яка, за винятком за-
повідної ділянки Великий Чапельський під, охоплює більшу частину ядра заповідника, в резуль-
таті відсутності пресу копитних на степову рослинність по-різному впливає на збереженість як 
самого фітоценозу, так і зоокомплексу. У останні два десятиліття (кінець ХХ – початок XXI ст.) в за-
повідній зоні не виявлено таких видів степових Лускокрилих як трифіза Фрина Triphyza Phryne 
(Pallas,1771) та зегріс Евфема Zegris eupheme (Esper,1805), останні зустрічі яких були приурочені 
до узбічь доріг та протипожежних обкосів. 

Разом з тим, режим заповідної зони показаний видам з ряду Перетинчастокрилі, зокре-
ма, рідкісним видам джмелів: пахучому Bombus fragrans  (Pallas, 1771), глинистому Bombus 
argillaceus (Smith, 1854), моховому Bombus muscorum (Linnaeus, 1758), лезусу Bombus laesus 
(Morawitz, 1875), оперезаному Bombus zonatus (Smith, 1854), а також рідкісним представникам 

Рис. 1. Регіон Біосферного заповідника «Асканія-
Нова». Кільцями означено добову взаємодію птахів 
із ядра заповідника
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родини риючих ос крабронід, таких як стиз двокрапковий Stizus bipunctatus (F. Smith, 1856), 
стизоїд тризубий Stizoides tridentatus (Fabricius, 1775), церцеріс горбкувата Cerceris tuberculata 
(Villers, 1787).

Зміни  режимів  природокористування  у  буферній  та  антропогенних  ландшафтів  зонах  – 
знищення садів,  занепад дачних  товариств, вирубка вітроупорів – призвели до зменшення 
зустрічності  окремих  рідкісних  видів  комах,  які  проникли  у  південний  степовий  регіон  за-
вдяки  створенню  людиною  умов  для  їх  помешкання:  сатурнії  великої  Saturnia pyri  (Denis 
Schifermuller,  1775),  бражника мертва  голова Acherontia atropos  (Linnaues,  1758),  бражника 
дубового Marumba quercus (Denis Schifermuller, 1775), низки рідкісних совок. 

В цілому ж, із 46-ти виявлених у різні роки на нинішній території біосферного заповідника 
безхребетних, включених у списки чинного видання Червоної книги України (2009), за останні 
два десятиліття підтверджено перебування 33-х.

Кліматичні зміни, що характеризуються підвищенням середньорічної температури та сут-
тєвими  потепліннями  у  зимовий  період,  безперечно  посприяли  проникненню  і  виживанню 
інвазійних видів. Так, 2014 року на території заповідника відмічено появу богомола кавказь-
кого Hierodula transcaucasica (Brunner von Wattenwyl, 1878), а 2019 року дубового клопа-мере-
живниці Coritucha arcuata (Say, 1832). Ці та інші види, що будуть поширюватися найближчим 
часом, займуть екологічну нішу аборигенних видів, зі своїм впливом на зональні та трансфор-
мовані екосистеми.

Із шести видів ряду Плазуни, що на даний час зустрічаються в межах біосферного запо-
відника, три види з Червоної книги України – полоз сарматський, Палласів Elaphe sauromates 
(Pallas, 1814), мідянка звичайна Coronella austriaca  (Laurenti, 1768) та гадюка степова Vipera 
renardi (Christoph, 1861) – мають задовільний стан популяцій. При цьому полоза сарматського 
слід вважати відновленим видом, оскільки від 1986 року він на території заповідника вже не 
реєструвався  і  сучасний стан його популяції  є результатом переселення 12 особин з району 
озера Айгульського із Північного Криму у другій половині 90-х років минулого століття (Гав-
риленко, Думенко, Поліщук,  2002). Черепаха  болотяна Emys orbicularis  (Linnaeus,  1758), що 
постійно мешкає на ставках зоопарку, не властива степовим екосистемам. 

Останні  роки  простежується  розширення  ареалу  полоза  жовточеревого  Coluber jugularis 
caspius (Gmelin, 1789) з боку Олешківських пісків вздовж магістральних каналів Північнокрим-
ського, де він досяг річки Каланчак у Каланчацькому районі, та Каховського – до Зеленого поду 
у  Каховському  районі.  Твердження  геоботаніків  Є.П.  Вєденькова  та  К.П.  Карпачевської  (1977) 
щодо мешкання цього виду в заповіднику визнається помилковим (Поліщук, 2008), оскільки ні 
до цього повідомлення, ні після нього жовточеревого полоза тут не зустрічали.

Орнітологічний моніторинг науковцями заповідника здійснюється на площі 6–6,5 тисяч км2. 
Безпосередньо територія заповідника з 2002 року визначена BirdLife  international як особливо 
важлива ділянка 068, де зупиняються під час міграцій, зимують та літують, а також гніздять-
ся у значних кількостях птахи. При цьому в структурі орнітокомплексу безумовно переважають 
види водно-болотного комплексу, які концентруються переважно на заповідній ділянці Великий 
Чапельський під, сертифікованій одночасно як водно-болотяне угіддя міжнародного значення 
(Сертифікат Рамсарського комітету №1397 від 29 червня 2004 року). Для цієї території звичайни-
ми є скупчення мігруючих птахів у кількості від тисяч до десятків тисяч особин. В останні 10 років 
тут  реєстрували  такі максимальні  показники  одночасного  перебування:  17-44  тисячі журавля 
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сірого Grus grus  (Linnaeus, 1758), до 2,5 тисяч особин казарки червоноволої Rufbrenta rufcollis 
(Pallas, 1769), 10,5 тисяч огара Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) (рис. 2). 

Стосовно огара можна з впевненістю стверджувати, що саме Асканія-Нова стала з кінця 
70-х років минулого століття центром розведення і відновлення ареалу цього виду в Україні. Це 
підтверджується його тривалим розведенням у зоопарку, випусками у природу, регулярним 
гніздуванням вільної популяції в заповіднику і регіоні та масовою зимівлею у заповіднику.

 В цілому ж, із більше 260 видів птахів, що в різний час реєструвалися на території запо-
відника, за останні 10 років тут відмічені, з різним характером перебування, понад 50 червоно-
книжних видів. 

Моніторинг  ссавців  у  природному  ядрі  ведеться  безперервно  з  1977  року, що дозволяє 
простежити динамічні процеси в популяціях Хижих, Гризунів, Зайцеподібних та Рукокрилих. 
Дослідження динаміки чисельності та збереження копитних тварин вже більше 100 років зо-
середжено, в основному, на базі зоопарку, оскільки більшість одно- та парнокопитих тварин 
утримуються у напіввільному стані на огородженій ділянці Великий Чапельський під. Саме за-
вдяки завезенню Ф.Е. Фальц-Фейном у 1899 році в Асканію-Нову коня Пржевальського Equus 
ferus przewalskii  (Poljakov,1881) тут реалізований один з масштабних міжнародних проєктів, 
який завершився у 1992 та 1993 роках поверненням цього виду у Монголію (резервати Тахі 
Тал та Хустайн Нурту), після підтвердження його повного зникнення у природних умовах на 
початок 60-х років минулого століття. Із кінця 90-х років минулого століття в Зоні безумовного 
і обов’язкового відчудження ЧАЕС створено вільну популяцію цього виду в Україні із тварин, 
вивезених з Асканії-Нової. 

В останні роки саме біосферний заповідник зіграв ключову роль у відновленні представників 
мисливської фауни України, після суттєвого їх скорочення у 90-х роках минулого століття. В першу 
чергу це стосується муфлона, оленів шляхетного та плямистого, лані європейської. При цьому уста-
нова підтримує стабільний резерв цих видів для подальшої репатріації у природу (рис. 3).

Рис. 2. Показники максимальної чисельності огара в Біосферному заповіднику 
«Асканія-Нова» у осінньо-зимовий період
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Одним із значних прикладів збереження, розведення та розселення виду є робота з роз-
робки технології утримання на обмежених просторах, ручного випоювання та розселення сай-
гака Saiga tatarica (Linnaeus, 1766), яка ведеться на основі групи тварин, завезених у 1979 році 
з Астраханського держпромгоспу до Асканії-Нової, де створено стійку синантропізовану по-
пуляцію, яка за своєю структурою відповідає природній (рис.4). 

У  2012  році  група  сайгаків  переселена до  розплідника  у Національний парк  «Чарівна 
гавань» на Тарханкутському півострові АР Крим, де 2013 року отримано перший приплід. 
Протягом 2018 – 2019 років разом з китайською фармацевтичною компанією «Шичжень тан» 

Рис.3. Динаміка чисельності господарськи цінних копитних у Біосферно-
му заповіднику «Асканія-Нова»

Рис. 4. Сучасна структура та динаміка чисельності сайгака в Асканії-Нова
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у буферній зоні заповідника за 5 кілометрів від Асканії-Нової на площі 97 га створено ще 
один розплідник. Станом на початок 2020 року тут утримується 130 особин.

Із наведених вище прикладів моніторингу стану окремих видів та угруповань тварин різних 
систематичних груп слідує, що найбільша у Європі заповідна степова екосистема є недостат-
ньою для природного функціонування її компонентів навіть в межах добових циклів. Існуючий 
заповідний  режим, що  підтримується  на  більшості  території  степових  екосистем  в  Асканії-
Новій, має позитивний вплив для певних груп видів, ускладнюючи, у той же час,  існування 
інших, оскільки, через відсутність копитних і відкритих джерел води плакорні екосистеми є 
неповночленними.  Найбільша  концентрація  представників  тваринного  світу  простежується 
в межах ділянки Великий Чапельський під, що знаходиться під пасовищним навантаженням 
аборигенних та інтродукованих копитних тварин.

Столітній досвід напіввільного утримання, розведення  та репатріації  в природу ссавців  і 
птахів дозволяє говорити про перспективність такого напрямку діяльності на заповідних тери-
торіях, компенсуючи синергічну дію на природні екосистеми негативних факторів, притаман-
них початку XXI століття.
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РезУльтати дОслідження ВОГніВОк  
(LEPIDOPTERA, PYRALIDAE, CRAMBIDAE)  

пРиРОднОГО запОВідника «МиХаЙліВська Цілина»

актуальність. Вогнівки (Lepidoptera, Pyraloidea) – одна з найбільших надродин ряду луско-
крилих, розповсюджених майже по всьому суходолу. За деякими оцінками загальна кількість 
видів та підвидів цієї групи метеликів у світовій фауні сягає понад 16 тисяч, переважна біль-
шість з яких поширена в тропіках. Загалом для Європи вказано близько 850 видів вогнівок із 
13 підродин, а для її середньої частини – понад 400 видів. Надродина об’єднує невеликих та 
середнього розміру метеликів із розмахом крил від 7 до 50 мм. Гусінь більшості видів живить-
ся тканинами різноманітних живих рослин; також досить звичайна сапрофагія. Гусінь та ме-
телики слугують суттєвою частиною раціону багатьох видів безхребетних та хребетних тварин. 
Відомо, що близько 25 % видів цих лускокрилих є шкідниками культурних рослин, продоволь-
чих запасів (борошна, круп, сушених фруктів і т. п.), насіннєвого та фуражного зерна, лісових 
насаджень, продуктів бджільництва тощо. В той самий час, завдяки своєму різноманіттю та 
широкому розповсюдженню вогнівки є невід’ємною та важливою складовою біоценозів. Пів-
нічно-східна частина України відноситься до тих районів, де дослідження видового складу, 
поширення й біологічних особливостей цієї групи лускокрилих носять епізодичний характер. 
Це стосується й території заповідника «Михайлівська цілина».

Природний заповідник «Михайлівська цілина», розташований у межах Сумської області, 
на заході Лебединського району біля с. Великі Луки Катеринівської сільської ради, на північ-
ний захід від села Степового та частково в межах Вільшанської територіальної громади Не-
дригайлівського району в басейні річки Сула. Загальна площа заповідника становить 882,9 га 
земель державної власності, які надаються (в тому числі із вилученням у землекористувачів) 
заповіднику  в  постійне  користування,  з  яких  більша  частина  представлена  лучним  степом, 
а решта зайнята перелогами різного віку, луками і болотом. Різноманіття ландшафтів та рос-
линних угруповань, типових для степової зони та зовсім нехарактерних для неї, створює спри-
ятливі умови для існування багатьох видів комах, зокрема лускокрилих. 

аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження нічних лускокрилих фауни запо-
відника «Михайлівська цілина» до 2000 р. носили фрагментарний характер, при чому видовий 
склад більшості груп цих метеликів ще й досі залишається недослідженим. В ряді статей, зо-
крема Ключко З. Ф., містяться відомості про родину совок заповідника (Ключко, Говорун, 2002 
(2003); Надворный, 1993). Враховуючи наші дослідження, загальний список видів совок запо-
відника складає 91 вид, що становить майже 50% від потенційно можливих у даному регіоні 
(Говорун та ін., 2019; Ключко, 2003 (2004); Ключко, Говорун, 2002 (2003); Пархоменко, 2008). 
Крім метеликів бомбікоїдного комплексу, на території заповідника досліджували виїмчасто-
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крилих молей (Gelechiidae) та виявили 14 видів цієї родини (Пискунов, 1973, 1975), а також 
ряд родин дрібних нічних лускокрилих. Дослідження видового складу вогнівок на території 
заповідника «Михайлівська цілина» розпочате у 2002 р., продовжене у 2018 р. (Говорун 2009, 
2018; Говорун, Пархоменко, 2003). 

Мета. Метою роботи, за програмою науково-дослідної лабораторії «Моніторингу популяцій 
тварин та рослин Сумської області», у 2019 р. було продовження дослідження фауни лускокри-
лих території природного заповідника «Михайлівська цілина». 

Методи.  Вогнівок  було  зібрано  за  три  експедиційні  виїзди:  2-4  травня,  19-21  липня  та 
6-8 вересня 2019 р. у с. Великі Луки на ділянці садиби-будиночка для відвідувачів заповід-
ника (50°44'44" п.ш., 34°9'48" сх.д.). Із настанням сутінок (21.00-21.30) вмикали 2 дугово-ртутні 
лампи 250 W (19-21 липня та 6-8 вересня ще одну з ламп замінили на потужнішу – 500 W), 
зафіксовані на висоті 2-2,5 м від поверхні ґрунту на тлі білих екранів. Спійманих метеликів від-
разу поміщали в морилки, заправлені етилацетатом. На світанку (4.00-5.00) світло вимикали. 
Комах монтували на ентомологічні голки або вкладали у матрацики для подальшого визна-
чення. 

Ручним методом метеликів збирали в місцях денного перебування (рослинність, стовбури 
та пеньки, паркани, стіни будівель, складські приміщення тощо). Цим методом знайдені деякі 
види, які не прилітали на світло, а також вдалось зібрати матеріал у пунктах, де було немож-
ливо використати світло ламп. 

Ідентифікацію видів проводили за зовнішніми морфологічними ознаками, зокрема за ма-
люнком крила, а також препаратами генітального апарата. 

Результати. Всього у 2019 р. на території заповідника зібрано 360 екземплярів нічних лус-
кокрилих, із них біля 100 – вогнівок. 

Загалом  у  2019  р.  у  заповіднику  виявлено  44  види  вогнівок.  Вперше для  цієї  території 
вказуються 11 видів. Далі представлено узагальнений список вогнівок, зареєстрованих на те-
риторії природного заповідника «Михайлівська цілина». У круглих дужках вказано кількість 
спійманих особин, у квадратних – посилання на літературні джерела, в яких для заповідника 
наводився цей вид.

Родина Pyralidae
підродина Galleriinae

1.  Aphomia sociella (Linnaeus, 1758) [3];
2.  Galleria mellonella (Linnaeus, 1758) 6-8.IХ.2019 (1) [2, 3].

підродина Pyralinae
3.  Synaphe punctalis (Fabricius, 1775) – 19-21.VII.2019 (1);
4.  Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758) [3];
5.  Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775) – 19-21.VII.2019 (1) [3];
6.  Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758) – 19-21.VII.2019 (1), 6-8.IХ.2019 (1) [2, 3].

підродина Phycitinae
7.  Sciota rhenella (Zincken, 1818) – 19-21.VII.2019 (2);
8.  Sciota adelphella (Fischer v. Roslerstamm, 1836) – 19-21.VII.2019 (1), 6-8.IХ.2019 (1) [3];
9.  Selagia argyrella (Denis & Schiffermüller, 1775) – 19-21.VII.2019 (1) [2, 3];
10. Etiella zinckenella (Treitschke, 1832) – 6-8.IХ.2019 (1) [3];
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11. Oncocera semirubella (Scopoli, 1763) – 6-8.IХ.2019 (8) [2, 3];
12. Rhodophaea formosa (Haworth, 1811) [3];
13. Nephopterix angustella (Hübner, 1796) [3];
14. Glyptoteles leucacrinella Zeller, 1848 [2]; 
15. Eurhodope rosella (Scopoli, 1763) – 19-21.VII.2019 (1);
16. Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785) – 19-21.VII.2019 (2) [3];
17.  Isauria dilucidella (Duponchel, 1836) – 19-21.VII.2019 (1);
18. Euzophera cinerosella (Zeller, 1839) [1, 2, 3];
19. Euzophera pinguis Haworth, 1811 [1];
20. Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786) – 6-8.IХ.2019 (1) [2, 3];
21. Nyctegretis triangulella Ragonot, 1901 [1]; 
22. Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794) – 6-8.IХ.2019 (3) [2, 3];
23. Homoeosoma nebulella (Denis & Schiffermüller, 1775) [2, 3];
24. Phycitodes binaevella (Hübner, 1813) [3];
25. Phycitodes lacteella (Rothschild, 1915) [2];
26. Ephestia kuehniella Zeller, 1879 [2];
27. Ephestia welseriella (Zeller, 1848) – 19-21.VII.2019 (2);
28. Cadra furcatella (Herrich-Schäffer, 1849) – 6-8.IХ.2019 (1);
29. Anerastia lotella (Hübner, 1813) [3].

Родина Crambidae
підродина Scopariinae

30. Scoparia subfusca Haworth, 1811 – 6-8.IХ.2019 (4);
31. Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866 [3];
32. Eudonia lacustrata (Panzer, 1804) [3];
33. Eudonia truncicolella (Stainton, 1849) [3].

підродина Crambinae
34. Euchromius bella (Hübner, 1796) – 6-8.IХ.2019 (6) [2];
35. Calamotropha paludella (Hübner, 1824) [2, 3];
36. Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758) [3];
37. Crambus pascuella (Linnaeus, 1758) [3];
38. Crambus lathoniellus (Zincken, 1817) – 19-21.VII.2019 (1) [2, 3];
39. Crambus perlella (Scopoli, 1763) – 19-21.VII.2019 (1) [3];
40. Agriphila deliella (Hübner, 1813) [2, 3];
41. Agriphila tristella (Denis & Schiffermüller, 1775) – 6-8.IХ.2019 (1) [2, 3];
42. Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermüller, 1775) [2]; 
43. Agriphila straminella (Denis & Schiffermüller, 1775) – 19-21.VII.2019 (4) [2];
44. Agriphila poliellus (Treitschke, 1832) – 6-8.IХ.2019 (1);
45. Catoptria falsella (Denis & Schiffermüller, 1775) – 19-21.VII.2019 (1) [2];
46. Catoptria lythargyrella (Hübner, 1796) [1];
47. Pediasia luteella (Denis & Schiffermüller, 1775) – 19-21.VII.2019 (1) [2, 3];
48. Pediasia contaminella (Hübner, 1796) – 6-8.IХ.2019 (1) [2];
49. Pediasia aridella (Thunberg, 1788) – 19-21.VII.2019 (1) [2];
50. Platytes cerussella (Denis & Schiffermüller, 1775) – 19-21.VII.2019 (1), 6-8.IХ.2019 (4) [3].
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підродина Schoenobiinae
51. Donacaula forficella (Thunberg, 1794) [3].

підродина Acentropinae
52. Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758) [3];
53. Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758) ) [2, 3];
54. Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758) – 19-21.VII.2019 (3) [2, 3].

підродина Odontiinae
55. Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermüller, 1775) [3].

підродина Evergestinae
56. Evergestis extimalis (Scopoli, 1763) [3];
57. Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767) – 6-8.IХ.2019 (2) [2].

підродина Pyraustinae
58. Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761) [2, 3, 7];
59. Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796) – 6-8.IХ.2019 (4) [2, 3];
60. Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758) [2];
61. Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767) [2, 3];
62. Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) [2, 3];
63. Pyrausta aurata (Scopoli, 1763) – 19-21.VII.2019 (2) [2];
64. Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758) – 19-21.VII.2019 (2);
65. Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794) – 19-21.VII.2019 (1);
66. Sitochroa palealis (Denis & Schiffermüller, 1775) – 19-21.VII.2019 (2) [2, 3];
67. Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) – 19-21.VII.2019 (1) [2, 3];
68. Anania coronata (Hufnagel, 1767) – 19-21.VII.2019 (1);
69. Anania stachydalis (Germar, 1821) [2];
70. Psammotis pulveralis (Hübner, 1796) [2, 3];
71. Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796) – 19-21.VII.2019 (2), 6-8.IХ.2019 (1) [2, 3];
72. Anania verbascalis (Denis & Schiffermüller, 1775) – 19-21.VII.2019 (1) [2, 3];
73. Anania hortulata (Linnaeus, 1758) [3];
74. Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796) – 6-8.IХ.2019 (3) [2].

підродина Spilomelinae
75. Patania ruralis (Scopoli, 1763) – 19-21.VII.2019 (2) [2, 3]; 
76. Mecyna flavalis (Denis & Schiffermüller, 1775) – 6-8.IХ.2019 (7) [2]; 
77. Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761) – 19-21.VII.2019 (1) [2, 3]; 
78. Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775) – 19-21.VII.2019 (4) [2, 3]. 

Висновки і перспективи.  Узагальнений  список  (з  урахуванням  раніше  опублікованих 
даних) лускокрилих надродини Вогнівки  території  заповідника «Михайлівська цілина» ста-
новить  78  видів.  У  2019  р.  список доповнено  11  видами: Synaphe punctalis, Sciota rhenella, 
Eurhodope rosella, Isauria dilucidella, Ephestia welseriella, Cadra furcatella, Scoparia subfusca, 
Agriphila poliellus, Pyrausta purpuralis, Uresiphita gilvata, Phlyctaenia coronata. Вид E. welseriella, 
звичайний для півдня України, вперше знайдено на території Сумської області.

Слід зазначити, що видовий склад вогнівок на території заповідника «Михайлівська ці-
лина»  вивчений  вкрай  нерівномірно,  отже  ці  результати  не  відображають  повної  картини 
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таксономічного складу цих метеликів на  території  заповідника  та обумовлюють проведення 
подальших досліджень, аналізу та каталогізації. Враховуючи, що повний список вогнівок Сум-
ської області налічує 158 видів, можна сподіватись на доповнення списку вогнівок заповід-
ника новими видами.
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План діЙ щодо ПоліПшення зБереження  
сичика-ГороБця (Glaucidium passerinum)  

на території карПатськоГо БіосферноГо заПовідника

Підстави та доцільність Плану дій щодо даного виду
Сичик-горобець  занесений  до  Червоної  книги  України  (Bashta  A.–T.V.,  Kuzmenko  Yu.V. 

2009) у категорію вразливий вид, є рідкісним птахом окремих районів Полісся та Українських 
Карпат. В умовах регіону України питання чисельності та біології сичика-горобця вивчені не-
достатньо. На  сьогодні немає  точних даних щодо чисельності  та екології  виду. Не повністю 
вивчені  причини  скорочення  чисельності  популяції  виду.  У  останні  роки  чисельність  птахів 
в Україні скорочується. Для збереження виду потрібно негайно вжити заходи, що сприятимуть 
охороні птахів та зменшать дії негативних чинників. 

Базова інформація щодо стану збереженості виду в Україні та особливо у межах тери-
торій Пзф
 - Місце виду в таксономічній системі, його відмінності від споріднених видів

Сичик-горобець – Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) один з 13 видів роду, єдиний вид 
роду для фауни України, представлений типовим підвидом Glaucidium passerinum passerinum 
Linnaeus, 1758.

Найменша із сов, з великою без пір’яних «вушок» головою та коротким хвостиком. Лице-
вий диск розвинений слабо. Довжина тіла 16–18 см, розмах крил 34–36 см, маса тіла до 80 
г. Забарвлення верху  тіла буровато-сіре з білуватими плямами, низ світлий з поздовжніми 
бурими смушками. На хвості 5 світлих поперечних смуг. Пальці оперені до кігтів. Райдужна 
оболонка ока жовта.

Від інших сов відрізняється найменшим розміром (з шпака) та дуже світлим низом. Птах 
швидкий і рухливий. Політ хвилеподібний. Сидячи, часто посмикує хвостом. Погадка цилін-
дричної форми з одним випуклим, а другим увігнутим кінцями, довжиною 1,3–2,8 см і близько 
1 см в діаметрі. 

Шлюбний крик – характерний протяжний свист «тюй–тюй–тюй», або крик «ку–віт».
 - життєвий цикл та особливості біології виду, інформація, що може бути важливою для 

збереження виду
Осілий птах, здійснює невеликі кочівлі взимку. Гніздиться у високо стовбурових мішаних та 

хвойних лісах. Найбільш чисельний у старих лісах та пралісах. Гніздо влаштовує у дуплах дятлів 
(великий строкатий, білоспинний). Іноді займає спеціальні штучні гніздівлі. У одному дуплі гніз-
диться протягом кількох років. До розмноження птахи приступають у кінці квітня –травні. Повна 
кладка 4–7 білих яєць. Насиджує самка 28–29 днів. Самка сидить на гнізді дуже щільно. Пта-
шенята перебувають в гнізді близько 30 днів. Живиться мишоподібними гризунами та дрібними 
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птахами. Восени птахи роблять запаси їжі на зиму, влаштовуючи своєрідні склади в дуплах. Ак-
тивний як вночі, так і вдень. Людину підпускає на близьку відстань.
 - дані щодо поширення та чисельності виду у минулому та на сучасному етапі

У гніздовий період на території України зустрічається в Карпатах та окремих районах По-
лісся. Основна частина української популяції виду зосереджена регіоні Карпат. 

Поширений у мішаних та хвойних лісах гірської частин Українських Карпат піднімаючись 
до верхньої межі лісу. Окремі особини відмічені на Передкарпатті, однак гніздування тут не до-
ведене. Достовірні дані про зустрічі птахів у Вулканічних Карпатах відсутні. Чисельність сичи-
ка-горобця в регіоні Українських Карпат дуже низька. Ми не володіємо достатньою кількістю 
матеріалів, щоб оцінити загальну чисельність виду. 

На території Карпатського біосферного заповідника відмічений в Угольському, Широколу-
жанському, Чорногірському та Трибушанському ПНДВ.

На заповідній території гніздиться більше 10 пар виду (Hodovanets B.Yo. 2016).
 - Характеристика загроз (чинників негативного впливу) існуванню виду. 

Одним з  найважливіших чинників  негативного  впливу на  вид  є  знищення  середовища 
існування. Головним чином, це стосується лісогосподарської діяльності людини. Вирубування 
старих лісів (пралісів) позбавляють птахів місць гніздування та кормових біотопів. При заміні 
старих лісів на молодняки та середньовікові культури зменшується кількість дуплистих дерев 
та падає кормова ємкість біотопу. Що в свою чергу негативно впливає на щільність популяції. 
В молодих та середньовікових культурах вид повністю зникає. 

Іншим  чинником  негативного  впливу  на  популяції  сичика-горобця  є  несприятливі  клі-
матичні  умови.  У  холодні  багатосніжні  зими  окремі  птахи можуть  гинути,  особливо  в  роки 
сильної дипресії чисельності мишовидних гризунів. Однак, дія фактору недостатньо вивчена і 
не відома ступінь загрози чинника існуванню популяції виду.

Наявність  природних  ворогів.  Вплив  чинника  вивчений  недостатньо.  Ймовірно,  ступінь 
загрози чинника існуванню популяції виду є значною. Серед природних ворогів птахів осно-
вними є лісова куниця (Martes foina), яка може розорювати гнізда, інші види сов та денні хижі 
птахи (яструби).

Деякою мірою на птахів також впливає нелегальне вилучення птахів з природи. Оскільки, 
птах є дуже довірливий і може підлітати до людей на близьку відстань. 

Вплив фактору непокоєння на вид не вивчений. Його дія може також мати незначну за-
грозу для існування виду.
 - стан вивченості виду

В межах України вид вивчений недостатньо. В сучасній літературі міститься лише інформація 
щодо зустрічей птахів в Українських Карпатах. Недостатньо вивчене поширення виду на Поліссі. 
Практично повністю відсутня інформація щодо чисельності та біології виду в Україні. 

Мета Плану дій
Метою плану дій є покращення охорони сичика-горобця шляхом впровадженню рекомендацій 

збалансованого ведення лісового господарства з урахуванням питань збереження виду та місць 
його перебування, забезпечення охорони місць гніздування виду, внесення змін у природоохорон-
не законодавство, розробити методики розведення в неволі, приваблювання птахів за допомогою 
штучних гніздівель, розробки та реалізації національної програми досліджень виду.
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заходи для поліпшення збереження 
виду (його популяцій):
 - щодо посилення режиму охорони

Для поліпшення режиму охорони потріб-
но сприяти підготовці та впровадженню реко-
мендацій  стосовно  збалансованого  ведення 
лісового  господарства з  урахуванням питань 
збереження  виду  та  місць  його  перебуван-
ня. Регламентувати вирубування старих лісів 
(природних лісів  та пралісів). При санітарно-
вибіркових рубках залишати потенційно при-
датні для влаштування гнізд сичика-горобця 
старі дуплисті дерева. Взяти під охорону за-
лишки природних лісів та пралісів придатних 
для гніздування виду. Провести інвентариза-
цію місць гніздування сичика-горобця та за-
безпечити їх охорону.
 - щодо поліпшення екологічних умов

Основним заходом поліпшення екологіч-
них  умов  існування  виду  є  приваблювання 
птахів за допомогою штучних гніздівель (рис. 1). Особливо такий захід сприятиме збереження 
виду у місцях лісогосподарських робіт. Розвішування штучних гніздівель на гніздовій ділянці 
потрібно проводити восени або взимку (до початку весни). Оптимальним є розміщення гніз-
дівель на висоті 5–8 м. Питання оптимальної щільності штучних гніздівель не вивчене, однак, 
на нашу думку їх не слід розміщувати ближче 0,5 км один від другого. Слід також вживати 
додаткові заходи охорони гніздівель сичика-горобця від куниці.
 - штучне розведення з наступним розселенням в природних умовах

Оскільки, щільність природної популяції сичика-горобця є дуже низькою особливо дієвим 
способом збільшення чисельності виду може бути штучне розведення з наступним розселен-
ням в природних умовах. Однак питання розведення птахів у неволі не вивчене. Тому потрібно 
проводити дослідження в даному напрямку.
 - Пропозиції щодо моніторингу та досліджень стану збереження та зменшення негатив-

них впливів
Потрібна розробка та реалізація національної програми досліджень виду. Завданням якої 

буде, вивчення нез’ясованих питань біології виду (чисельність, екологія, тощо), чинників не-
гативного  впливу,  проведення  біотехнічних  заходів  по  приваблюванню  та  контроль  за  охо-
роною сичика-горобця, методики розведення в неволі. Виконавцями такої програми можуть 
бути установи ПЗФ. 
 - рекомендації щодо роботи з природо користувачами, відвідувачами та місцевим на-

селенням; освітні заходи
У місцях поширення сичика-горобця необхідно провести ряд освітніх заходів під час яких 

необхідно ознайомити місцеве населення з біологією та проблемами охорони виду, визначен-
ням в природі, тощо. Найбільш перспективними заходами ми вважаємо роз’яснювальні лекції 

Рис. 1. Штучна гніздівля для сичика-горобця.
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в школах, в колективах лісових господарств та товариствах мисливців. А також ряд публікацій 
у місцевій пресі та поширення ліфлетів і буклетів.

заходи для поліпшення збереження виду на території карпатського біосферного за-
повідника 
 - Моніторинг поширення та чисельності сичика-горобця у карпатському біосферному 

заповіднику та на прилеглих територіях
Вивчити питання біології виду (чисельність, екологія, трофічні зв’язки, сезонні міграції тощо); 

 - Посилення режиму охорони на прилеглих до заповідника територіях
Провести інвентаризацію місць гніздування сичика-горобця на прилеглих до заповідника 

територіях. Регламентувати вирубування старих лісів (природних лісів та пралісів). При сані-
тарно-вибіркових рубках та рубках догляду залишати потенційно придатні для влаштування 
гнізд виду старі дуплисті дерева, дерева з дуплами дятлів. 
 - Поліпшення екологічних умов

Основним заходом поліпшення екологічних умов існування виду є приваблювання птахів 
за допомогою штучних гніздівель (рис. 1). На території Карпатського біосферного заповідника 
такий захід необхідно провести у Чорногірському, Петрос-Говерлянському, Мармароському, 
Кевелівському, Богдан-Петроському та Трибушанському ПНДВ (табл. 1). Доцільно проводити 
влаштування штучних гніздівель в  інших місцях  (поблизу верхньої межі лісу, в чистих сме-
речниках, у порушених деревостанах), на місцях проведення рубок по перетворенню похідних 
лісів у структуровані насадження, з метою збільшення популяції виду на заповідний території. 
При необхідності встановлювати захист штучних гніздівель від хижаків (куниця).
 - Пропаганда охорони виду

Необхідно провести ряд освітніх  заходів в школах  та в колективах лісових господарств. 
Підготовити буклет та публікації у місцевій пресі, де ознайомити місцеве населення з біологією 
та проблемами охорони виду, визначенням в природі.

Таблиця 1. План влаштування штучних гніздівель для сичика-горобця  
на території Карпатського біосферного заповідника

відділення квартали кількість шт. гніздівель
Чорногірське 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 17 30
Богдан-Петроське 3,4, 5, 8, 9 25
Кевелівське 8, 9, 13, 15, 16 20
Мармороське 6, 7, 8, 9 10
Петрос-Говерлянське 2, 3, 4 10
Трибушанське 9, 11, 12 20
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БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ РИБ ПРІСНИХ ВОД:  
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЧИ ВІДНОВЛЕННЯ?

Біологічне різноманіття,  відповідно до визначень, закладених у міжнародні офіційні приро-
доохоронні документи (e.g. Convention…, 1993), розуміється як і різноманітність певних сукупнос-
тей особин живих організмів, так і різноманітність певних просторових систем живих організмів, 
у тому числі й у комплексах з неживими компонентами середовища їх існування.

Видове багатство – найпростіший показник різноманітності. На сучасному етапі розвитку 
консерваційної біології в нашій країні з ним маємо справу найчастіше.  Інвентаризація біоти, 
фауністичні списки, списки видів, що охороняються, червоні книги – перший, вкрай необхід-
ний, але недостатній рівень у природоохоронній діяльності. 

Загальне видове багатство іхтіофаун у внутрішніх водах України за останні десятиліття не 
те що суттєво не зменшується, а у деяких випадках навіть збільшується, за рахунок чужорід-
них видів. Так, за оцінкою Ю.В. Мовчана (2011), для 145 видів та форм у 5 великих річкових 
басейнах, річках Північного Приазов’я та Криму, випадків, коли вид чи форма більше не зу-
стрічаються у одному з вказаних вище територіальних підрозділів, нараховується 41, тоді як 
у 93 випадках спостерігається поява риб у нових для них водних басейнах. 

У чотирьох водосховищах середньої течії Дніпра: Канівському, Кременчуцькому, Дніпро-
дзержинському  (на  сьогодні  Кам’янському)  та Дніпровському,  в  середньому  зміни  у  складі 
іхтіофауни склали 28,8%, за майже незмінної загальної кількості видів – 53 у минулому, 56 
у сучасній іхтіофауні (Мовчан, Романь, 2014). 

Таким чином, маємо досить пристойні показники загального видового багатства, але за 
рахунок  адвентивних  видів,  при  тому що деякі  з  них  взагалі  не  розмножуються  у  природ-
них умовах, а проблематика врахування впливу біологічних інвазій на біологічне різноманіття 
складна і потребує окремої дискусії. 

Релевантної оцінки щодо загальної чисельності усіх видів риб у великих внутрішніх водних 
об’єктах України (річка загалом, водосховище, велике озеро) майже неможливо знайти у науко-
вій літературі. Певним винятком можуть бути деякі промислові види риб у певних водосховищах, 
де ліміти промислового вилову визначаються науковцями на підставі власних науково-дослід-
них ловів, а не на основі даних промислової статистики (Маренков, Зінченко, 2018). Однак, такі 
дані стосується лише деяких промислових видів, наприклад лише звичайного ляща, плоскирки, 
звичайної плітки та звичайного судака – у вказаному вище дослідженні. При тому що сучасна 
іхтіофауна цього водосховища налічує 48 видів (Мовчан, Романь, 2014 ). 

За відсутності загальної оцінки чисельності риб, наявні дані щодо відносної чисельності 
видів риб у певних угрупованнях демонструють ознаки зміщення показників чисельного до-
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мінування у бік дрібних короткоциклових видів, що взагалі характерно для ситуацій з суттєвим 
зменшенням тиску з боку довгоциклових хижих видів та/чи послабленням конкуренції з мо-
лоддю інших довгоциклових «мирних» видів. Наприклад, коли обсяги (відсотки) вилучення 
великих за розмірами видів, цінних з споживацької точки зору, перевищують максимально 
допустимі для сталого  існування  їх популяцій показники. Такий «перевилов» може бути як 
промисловим чи браконьєрським, на що в принципі держава  звертається  хоч якусь  увагу  і 
веде певну статистику, так і рекреаційним, контроль та моніторинг якого поки що взагалі зна-
ходиться поза її увагою. Такі зміни в угрупованнях також напевне пов’язані зі зміною гідро-
логічного  режиму,  перебудовою  трофічних  ланцюгів  тощо.  Тому  оманливе  «благополуччя» 
з видовим багатством у певному водному об’єкті може маскувати загрозливі процеси, що від-
буваються у несталих вразливих комплексах. Просте введення на цих водних об’єктах певного 
несуворого охоронного режиму, що досить часто призводить лише до зменшення «тиску» офі-
ційного промислу, і при тому майже не впливає на браконьєрство та рекреаційне рибальство, 
майже напевно не збільшить іхтіорізноманіття.

Більш того, встановлення дієвого охоронного режиму може мати певні негативні наслідки 
для  іхтіокомплексів. Так, зокрема, спостерігається зростання чисельності функціонально не-
безпечних короткоциклових видів (європейського гірчака та вівсянки) до загрозливого рівня 
у Природному заповіднику «Дніпровсько-Орільський». Введення режиму особливої охорони 
не поліпшило тут стан природних нерестовищ. Тому з метою оптимізації  іхтіоценозу р. Оріль 
в умовах режиму особливої охорони, тут доцільно прискорити процес відведення прибережжя 
й усієї акваторії річки до складу природоохоронних територій, розробити проекти відновлення 
проточності  та  поліпшення  гідроекологічного  стану  зарегульованих ділянок  русла на  основі 
науково-обґрунтованих заходів тощо (Кочет та ін., 2011).

У іншому об’єкті природно-заповідного фонду, Національному природному парку «Пиря-
тинський», на всіх пунктах спостережень було відмічено майже однакову кількість видів риб, 
тобто спостерігається близький до рівномірного розподіл за видовим багатством риб уздовж 
річки Удай. До найбільш численних видів тут можна віднести європейського гірчака, верхо-
водку,  звичайну плітку,  краснопірку,  плоскирку, дніпровського бобирця. Причому,  на перші 
п’ять найбільш численних видів припадає близько 95 % від всієї добутої риби. Відносна чи-
сельність кожного з інших зафіксованих 14 видів риб була незначною і становила менше 1,0 % 
загальної кількості, окрім звичайного пічкура – 1,8 %. (Кошовий та ін., 2018).

На моніторинговій ділянці стану водних екосистем у НПП «Гомільшанські ліси» – піща-
них мілководдях річки Сіверський Донець – лише 3 види риб: верховодка, європейський 
гірчак та звичайний окунь, у середньому за 9 років спостережень мають частку за чисель-
ністю в угрупованні риб більшу, ніж 10 %. У деякі сезони досить значну чисельність (більше 
10 %) мають також краснопірка та звичайна плітка. Чисельність переважної більшості інших 
23 видів, відмічених в уловах на цих ділянках, у середньому коливається на межі 1%, або 
вони представлені поодинокими особинами в уловах. На жаль, даних щодо відносної чи-
сельності риб на цих ділянках, здобутих схожими методами сто чи двісті років тому, не існує. 
Але принаймні на початку 50-х років ХХ століття, тобто вже напевне за значного антропо-
генного впливу, в басейні Сіверського Дінця, у схожих біотопах, в угрупованнях також до-
мінували лише декілька видів риб,  але  у  той час це були, наприклад,  звичайний лящ та 
волзький підуст (Короткий, Харитонова, 1958).
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Таким  чином,  збереження  існуючого  стану  структури  таких  угруповань  риб,  як  певного 
«референтного» показника біологічного різноманіття, наприклад для об’єктів Смарагдової ме-
режі, може призвести до спроби «консервації» нестійкої неоптимальної екосистеми зі «спро-
щеним» різноманіттям риб. Схожа проблематика обговорюється і у світовій науковій літературі 
з питань збереження екосистем світового океану, де вона отримала вже майже загальновиз-
нану назву «синдром зміщеної базової лінії». Популяції великих за розміром риб безсумнівно 
занепадають,  і  люди  безсумнівно  поступово  переходять  на  вилов  все менших  і  менших  за 
розміром популяцій чи видів. Результатом є «повзуче зникнення» рибних запасів внаслідок 
застосування під час наукових досліджень і у природоохоронній діяльності «мінливих та не-
відповідних» орієнтирів (Froese et al., 2016; Rodrigues et al., 2019).

У  нещодавній  публікації  міжнародної  групи  науковців,  присвяченій  виключно  проблемі 
глобального кризового стану з біорізноманіттям прісних вод, окремо визначаються актуальні 
завдання для науковців: встановити стандартизовані критерії щодо оцінки здоров’я та стій-
кості прісноводних екосистем, таксономічних, функціональних, філогенетичних та популяцій-
них  генетичних  аспектів  біорізноманіття,  запобігання  розповсюдженню  чужорідних  водних 
видів та інфекційних захворювань, а також задокументувати зміну базових ліній в природо-
охоронному менеджменті й розробити надійні показники для оцінки наших уявлень про те, 
що є здоровою прісноводною екосистемою. Окрім суто академічних аспектів, автори огляду 
пропонують до запровадження практичні кроки, на різних рівнях, щодо менеджменту біоріз-
номаніття. Серед них проектування заповідних територій для конкретних просторових та часо-
вих особливостей прісноводних екосистем, вдосконалення практики адаптивного управління 
сільським господарством, запровадження довготермінових програм моніторингу біорізнома-
ніття та якості води тощо (Albert et al., 2020).

У  рамках  методології,  описаної  вищезгаданою  групою,  може  бути  запропонований  на-
ступний алгоритм до плану дій з захисту біорізноманіття прісних вод в Україні, з акцентом на 
іхтіофауну басейну річки Сіверський Донець:

1. Визначити унікальні та типові для певної території природні ландшафти, що мають бути 
збережені чи відновлені як передумова існування певного рівня біологічного різноманіття. 

Як передумова існування певного рівня іхтіорізноманіття майже у всіх наявних ландшаф-
тах нами розглядається збереження річкових долин як складових елементів майже всіх ді-
лянок поверхні, однорідних за своїм походженням та історією розвитку, що мають єдиний гео-
логічний фундамент, однотипний рельєф, схожі гідро-кліматичні умови, ґрунти, рослинний та 
тваринний світ. Річки, у випадку рівнинних – в комплексі з заплавою чи заплавною терасою – 
були і мають залишатися ландшафтоутворюючим елементом. Для збереження чи відновлення 
такої  їх функції  слід повернути річкам можливість  самостійно формувати  заплаву  та  власне 
русло, тобто мінімізувати будь-яку нашу будівельну діяльність у заплавах, а у разі необхідності 
такого будівництва, наприклад у випадку мосту, споруджувати його у заплаві на опорах, а не 
на насипах (дамбах). За таких умов відпадає потреба у періодичних розчистках ділянок русел 
річок «для запобігання підтопленню». Ключовим же аспектом у цьому розділі є суттєве змен-
шення кількості гребель, а відповідно і ставків і водосховищ, на усіх водотоках.

2.  Визначити  ключові  екосистеми,  які  репрезентують  оптимальний  рівень  біологічного 
різноманіття у цих ландшафтах, та розміри територій, які ці екосистеми мають займати для 
сталого свого функціонування.
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Реофільна  складова  іхтіоценозів  Сіверського  Дінця,  особливо  прохідні  та  напівпрохідні 
риби, зазнала найбільших втрат свого різноманіття. Для його відновлення необхідно забез-
печити існування природних руслових ділянок річок у мінімально трансформованих заплавах, 
причому такої довжини, яка б забезпечувала можливість періодичних повеневих явищ у меж-
ах усієї заплави. 

3. Відновити біологічне різноманіття – реінтродукувати або збільшити чисельність рідкіс-
них або зниклих видів та форм, характерних для даної екосистеми. При цьому слід врахову-
вати, що автоматичне збільшення чисельності внаслідок надання території або виду охорон-
ного статусу стосується лише видів, що до цього знаходились під суттєвим пресингом з боку 
людини чи господарської діяльності. У більшості ж випадків потрібна певна активність щодо 
повернення видів на певну територію. Наприклад, ключовим фактором крайніх успіхів у між-
народній діяльності щодо покращення стану популяцій глобально рідкісних видів є лише роз-
ведення видів у неволі в поєднанні з ретельним поводженням з дикими популяціями. Так, два 
види австралійських прісноводних риб, Maccullochella macquariensis та Galaxias pedderensis, 
покращили свій статус, відповідно, від «такого, що перебуває у небезпечному стані» до «враз-
ливого» та від «такого, що перебуває у критичному стані» до «такого, що перебуває у небез-
печному стані». Десятиліття природоохоронних зусиль були зосереджені на утворення додат-
кових субпопуляцій шляхом реінтродукцій та переселень з одних природних водних об’єктів 
до інших (IUCN Red List…, 2019).

У річці Сіверський Донець розташовувались нерестовища трьох мігруючих видів коропо-
вих  риб, що  заходили  сюди на  нерест  після  нагулу  в Азовському морі  чи  у  гирлі Дону. Це 
азовська шемая Alburnus leobergi, вирезуб Rutilus frisii та звичайний рибець Vimba vimba. Пер-
ші два з них вже мають офіційний созологічний статус на національному рівні – занесені до 
«Червоної книги України». За наявною інформацією, усі ці види періодично чи постійно спо-
стерігаються у річках середньої течії Сіверського Дінця нижче міста Щастя Луганської області, 
хоча до 60-х років ХХ століття відмічалися набагато вище за течією, включно з Харківською 
областю, де власне і розташовувалися нерестовища і місця нагулу молоді. Оскільки ці види 
представляли та представляють типову реофільну компоненту біорізноманіття іхтіоценозів ре-
гіону, їх повернення пропонується нами як одна з програм відновлення біорізноманіття східно-
го регіону України.

Так склалося, що першим, і майже неподоланним для цих видів риб, бар’єром на шляху їх 
міграції до нерестовищ у басейні середньої та верхньої течій Сіверського Дінця є гребля Луган-
ської ТЕС неподалік міста Щастя Луганської області, а дещо вище, у Донецькій області, розташо-
вана схожа, хоча і менша за висотою, гребля Слов’янської ТЕС. Ці греблі переливні, створюють 
лише певний підпір води для потреб станцій, але водосховищ не утворюють. У разі їх подолання 
мігруючі риби мають змогу продовжувати міграцію руслом річки. Обладнання цих гребель рибо-
пропускними спорудами, за нашими попередніми оцінками, не потребуватиме значних коштів 
та часу. Після подолання цих гребель, для пошуку нерестовищ рибам відкривається ділянка Сі-
верського Дінця на північ як мінімум майже до міста Чугуїв, на якій і досі збереглися майже не-
змінені мілководні ділянки природного русла річки з суттєвою течією, які потенційно можуть бути 
використані, і використовувались раніше, в якості нерестовищ. 

Можна додати, що в долині Сіверського Дінця у цьому регіоні розташовані два вже функ-
ціонуючих національних природних парки – «Святі гори» та «Гомільшанські ліси», формально 
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створений НПП «Кремінські ліси», а також проводиться діяльність щодо створення НПП «Ізюм-
ська лука». Спостереження за міграцією та нерестом риб і, у разі необхідності, створення штуч-
них нерестовищ, тобто ділянок з певною течією й твердим субстратом, могло б стати яскравим 
прикладом  практичних  природоохоронних  заходів  цих  об’єктів  природно-заповідного  фон-
ду щодо відновлення біорізноманіття. Відповідно, можливість здійснення таких заходів має 
обов’язково бути передбаченою у проектах організації території цих об’єктів ПЗФ. 

На жаль, греблі двох великих водосховищ регіону, Печенізького та Червонооскільського, 
не обладнані рибопропускними спорудами. До того ж ефективність таких споруд на великих 
водосховищах може бути високою лише у випадку розташування штучного рибоходу уздовж 
усього водосховища, тобто фактично за наявності паралельного штучного русла річки. У ви-
падку ж потрапляння мігруючих риб через рибопропускні споруди просто до верхнього б’єфу 
водосховища,  тобто  до  умов майже  непроточної  великої  водойми,  прохід  більшості  риб до 
його верхів’я, а далі у річку, малоймовірний. Умов же для нересту таких видів у водосховищах 
майже не  існує.  Така  ситуація,  на жаль, майже  унеможливлює  залучення до цієї  програми 
річки Оскіл, яка раніше відігравала суттєву роль у нересті цих видів-мігрантів.

4. Розробити заходи щодо періодичного чи постійного активного впливу на територію (ме-
неджменту території), у разі коли без такого впливу біологічне різноманіття не може збалан-
совано зберігатися. У такій ситуації збереження неможливе шляхом «заповідання», екосис-
тема зберігається лише внаслідок певного свідомого антропогенного впливу, а його зміна чи 
припинення зовсім необов’язково має призводити до збереження чи збільшення біологічного 
різноманіття.

У рамках цього пункту можуть бути запропоновані біомеліоративні заходи на заплавних 
водоймах  (озерах, старицях) Сіверського Дінця щодо зниження рівня  їх евтрофності. Це ви-
мушений захід, субституція процесів, пов’язаних з повінню. На рівнинних річках, у сучасних 
кліматичних умовах та внаслідок створеної водогосподарським комплексом системи регулю-
вання стоку для забезпечення сталого водопостачання та протидії повеням і підтопленням, на 
більш-менш періодичні повеневі явища годі й сподіватися. Довготривале ж існування озер, 
придатних для мешкання хоча б декількох видів риб з різних екологічних груп, у заплаві мож-
ливе лише за умови періодичного водообміну та промивання повеневими водами.

5. Можливість і успішність запровадження усіх вищеназваних заходів великою мірою за-
лежить від якості природоохоронного законодавства та урахування вимог збереження біоріз-
номаніття під час розробки нормативно-правових актів у сферах діяльності, що впливають на 
стан довкілля. Так, все ще чинний нормативно-правовий акт, не підставі якого цілком законно 
можна було розробити і отримати документи на одноосібне (!) право на спеціальне викорис-
тання  водних  біоресурсів  у  водоймі  чи  частині  водойми  з  невстановленою  верхньої  межею 
площі та на період з необмеженим терміном дії, являє собою інструкцію, затверджену Держ-
комрибгоспом, на семи аркушах, на чотирьох з яких містяться лише зразки бланків докумен-
тів (Про затвердження…, 2008). Проблематика охорони біологічного різноманіття у інструкції 
зведена  до  вимоги  зазначати  у  науково-біологічному  обґрунтуванні,  яке  може  розробляти 
будь-яка науково-дослідна структура, що має погоджену самим же Держкомрибгоспом про-
граму робіт, «заходи з недопущення погіршення екологічного стану, а також запобіжні заходи 
з недопущення зменшення чисельності або знищення цінних та рідкісних видів…». Але нам 
невідомі випадки, коли суб’єкт господарювання отримував би вимогу здійснювати конкретні 
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заходи щодо збереження тварин чи рослин, які не є безпосереднім об’єктом його рибогоспо-
дарської діяльності, і звітувати про їх виконання. 

Виправити таку та подібні ситуації, запобігти  їх проявам у майбутньому, на нашу думку, 
можливо шляхом  створення  і формалізації  певного  експертного  середовища з фахівців-на-
уковців у сфері охорони й збереження біологічного різноманіття, яким би надавались на роз-
гляд проєкти нормативно-правових актів і дозвільних документів у сферах діяльності, що без-
посередньо впливають чи можуть вплинути на біорізноманіття. 
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ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ БДЖІЛ (HYMENOPTERA, ANTHOPHILA)  
НА ТЕРИТОРІЇ НПП «ВЕЛИКИЙ ЛУГ»

Територія парку являє собою різнотравно-типчаково-ковиловий степ та байрачні ліси Пон-
тичної степової провінції. Природні ліси парку є байрачними, фрагментарно заплавними у по-
низзях балок, які виходять до р. Дніпро.

Бджоли (Anthophila) – клада в надродині Apoidea ряду Hymenoptera (частина цієї надро-
дини відноситься до суспільних комах), яка споріднена з осами і мурашками. Існує близько 
20 тисяч видів бджіл. Вони дуже чутливі до змін у навколишньому середовищі, тому багато які 
з них, під впливом антропогенних факторів, можуть різко скоротили свою чисельність. 

Матеріалом  для  даного  дослідження  послужили  спостереження  наукового  відділу 
НПП «Великий Луг» за 2014-2019 рр. та матеріали, які були зібрані за період практики студен-
тів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара на території парку. Для ви-
значення видів були задіяні фахівці з даного університету. Збори проводилися стандартними 
методами для цієї групи комах.

На території парку було виявлено 42 види бджіл:

Apidae
1.  Бджола амегіла – Amegilla quadrifasciata
2.  Бджола антидіела – Anthidiellum strigatum
3.  Бджола антофора – Anthophora acervorum
4.  Бджола галікт чотирисмугий – Halictus quadricinctus
5.  Бджола геліус – Hylaeus gibbus
6.  Бджола епеолюс – Epeolus cruciger
7.  Бджола колет – Colletes fodiens
8.  Бджола мелекта – Melecta luctuosa
9.  Бджола номада прикрашена – Nomada fucata
10. Бджола осмія бронзово-синя – Osmia aenea
11. Бджола осмія руда – Osmia rufa
12. Бджола панург – Panurgus calcaratus
13. Бджола пухнастонога – Dasypoda plumipes
14. Бджола рофіт – Rophites quinquespinosus
15. Бджола свійська – Apis mellifera 
16. Бджола систрофа – Systropha curvicornis
17. Бджола сфекодес – Sphecodes fuscipennis
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18. Бджола шевцева золотисточерева – Eucera chrusopyga
19. Джміль гайовий – Bombus lucorum
20. Джміль глинистий – Bombus argillaceus ЧКУ
21. Джміль земляний – Bombus terrestris
22. Джміль кам’яний – Bombus lapidarius
23. Джміль лезус – Bombus laesus ЧКУ
24. Джміль моховий – Bombus muscorum ЧКУ
25. Джміль пахучий – Bombus fragrans ЧКУ
26. Джміль пластинчастозубий – Bombus serrisquama
27. Джміль польовий – Bombus pascuorum
28. Джміль садовий – Bоmbus hortorum
29. Ксилокопа звичайна – Xylocopa valga ЧКУ
30. Ксилокопа райдужна – Xylocopa iris ЧКУ
31. Ксилокопа фіолетова – Xylocopa violaceae ЧКУ

Andrenidae
32. Андрена вівця – Andrena ovina
33. Андрена сива – Andrena cineraria 
34. Бджола андрена вага – Andrena vaga
35. Бджола андрена жовтонга – Andrena flavipes
36. Бджола андрена темнокрила – Andrena thoracica
37. Бджола андрена чорна – Andrena carbonaria
38. Мелітурга булавовуса – Melittyrga clavicornis ЧКУ

Halictidae
39. Рофітоїдес сірий – Rhophitoides canus

Megachilidae
40. Бджола листоріз – Megachile centuncularis 
41. Золотиста осмія – Osmia aurulenta 
42. Мегахіла округла – Megachila rotundata (Літопис природи…, 2019)

На території парку зареєстровано 8 видів бджіл, які занесені до Червоної книги України, 
а саме: Bombus argillaceus, B. laesus, B. muscorum, B. fragrans, Xylocopa valga, X. iris, X. violaceae 
та Melittyrga clavicornis.

Степи в парку займають 480 га. Найтиповішими степовими ценозами парку є угруповання 
типчаку (Festuca valesiaca s.l.), що представлені корінними і дегресивними варіантами (ряда-
ми). Ці ценози притаманні плакорним ділянкам, рідше трапляються на схилах балок. У першо-
му  розрідженому під`ярусі  (80-100  см)  зрідка  трапляються шипшини Бордзіловського  (Rosa 
bordzilowskii) та собача (R. canina). У другому основному під`ярусі домінують ковила волосиста 
(Stipa capillata), грудниця волохата (Galatella villosa), тонконоги вузьколистий (Poa angustifolia) 
та бульбистий (P. bulbosa), трапляються види посухостійкого різнотрав’я – люцерна румунська 
(Medicago romanica), чина бульбиста (Lathyrus tuberosus), шавлія сухостепова (Salvia tesguicola), 
молочай  Сегієрів  (Euphorbia seguieriana),  в’язіль  барвистий  (Securigera varia),  гострокільник 
волосистий (Oxytropis pillosa), залізняк колючий (Phlomis pungens). Дуже поширеними є угру-
повання  з  домінуванням  бородача  звичайного  (Botriochloa ischaemum).  Типовими  видами  є 
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цибуля кругла (Allium rotundum), льонок дроколосистий (Linaria genistifolia), дивина густоквіт-
кова  (Verbascum densiflorum),  келерія  гребінчаста  (Koeleria cristata),  пирій  середній  (Elutrigia 
intermedia), грудниця волохата (Galatella villosa), молочай Сегієрів (Euphorbia seguieriana), льон 
австрійський  (Linum austriacum), люцерна румунська  (Medicago romanica),  горошок мишачий 
(Vicia cracca) та ін. (Шевченко, 2018).

Особливості розподілу окремих видів бджіл по території, у межах ареалу, обумовлені ба-
гатьма факторами, у першу чергу біономічними характеристиками виду. Гніздування та фу-
ражування наведених вище видів  у  тій чи  іншій мірі  пов’язані  з  степовими  та байрачними 
біотопами.  Угруповання  джмелів  узлісь  характеризуються  найбагатшим  видовим  складом. 
У  середині  вегетаційного  сезону  вони  нараховують  11  видів.  У  більшості  досліджених  рів-
нинних угруповань домінують один-два види з наступних чотирьох: B. terrestris, B. lucorum, 
B. pascuorum та B. lapidarius.

Джмелі як політрофні антофільні комахи – невід’ємна складова частина будь-якого біо-
ценозу, де протягом цілого вегетаційного сезону медоносна флора наявна в достатній кількос-
ті для забезпечення успішного циклу розвитку колоній цих комах. Функціональна структура 
угруповань джмелів, яка визначається наявністю різних екоморфологічних груп цих бджіл за 
довжиною хоботка, впливає на підтримання стабільності популяцій окремих видів рослин (за-
вдяки перехресному запиленню) і збереження гетерогенності медоносної флори в цілому. Цей 
зв’язок, безперечно, є зворотним, тому різноманітність фуражної флори та послідовність фаз 
цвітіння визначають структуру угруповань джмелів певних біоценозів.

Найширший спектр екоморфологічних груп джмелів (визначених за довжиною хоботка) 
спостерігається в угрупованнях узлісь, у таких біоценозах сприяє спільному існуванню висо-
коспеціалізованого довгохоботкового виду B. hortorum  (з відносно довгими хоботками, по-
рівняно з іншими видами середньохоботкової групи).

На території парку мешкають всі  три види ксилокоп  (Xylocopa), які представлені в фауні 
України: ксилокопа (бджола-тесляр) звичайна (X. valga (Gerstaecker, 1872)) – звичайний вид 
на галявинах байрачних лісів і степових ділянках, в околицях населених пунктів, але в місцях 
інтенсивної господарської діяльності, чисельність його різко скорочується; ксилокопа (бджо-
ла-тесляр) фіолетова (X. violacea (Linnaeus, 1758)) – субсоціальний вид, який на території парку 
є звичайним та зустрічається досить часто; ксилокопа (бджола-тесляр) райдужна (X. iris (Christ, 
1791)) – вид, який зустрічається досить рідко. Суттєвою відмінністю його, від двох інших видів 
роду, є розміри. Так, коли X. valga та X. violacea мають довжину тіла 20-30 мм, то X. iris – лише 
14-18 мм. Гнізда X. iris вигризає в товстих стеблах трав’янистих рослин.

Всі три види роду Xylocopa вразливі і схильні до ризику зникнення під впливом антропо-
генних факторів, тому повинні залишатися в Червоній книзі України.

Інші  види  бджіл  вивчені  недостатньо  на  території  парку  та  потребують  подальшого  ре-
тельного дослідження, тому що семе ці комахи є основними запилювачами квіткових рослин.
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МОНІТОРИНГ ПОПУЛЯЦІЇ БІЛОГО ЛЕЛЕКИ (CICONIA CICONIA) В УКРАЇНІ 
В 1992-2019 РР.

Вступ
Проведення систематичних моніторингових досліджень необхідне для контролю за станом 

як окремих видів та екосистем, так і біорізноманіття в цілому. Мова піде про організацію таких 
робіт на прикладі птахів. У багатьох країнах є спеціальні програми моніторингу окремих ви-
дів чи груп і птахів загалом. Результати досліджень можуть об’єднуватися у великі зведення, 
як це було зроблено, наприклад, у Польщі (Chylarecki et al., 2018). Багато років проводилися 
роботи за програмою моніторингу хижих птахів і сов Європи, які координував університет ім. 
Мартіна Лютера в м. Галлє в Німеччині (Stubbe, 1996; Mammen, Stubbe, 1999, 2000).

При постійній нестачі фінансування науки й охорони природи в Україні організація моніто-
рингових робіт стає надзвичайно складним завданням. Проте важливу інформацію можна отри-
мувати і при мінімальних затратах коштів і часу, працюючи на ентузіазмі й залучаючи до роботи 
волонтерів. Прикладом такої роботи може бути програма моніторингу популяції білого лелеки 
(Ciconia ciconia) в Україні, дослідження за якою успішно проводяться вже 28 років.

Білий лелека – зручний модельний вид для організації моніторингових спостережень. Це 
звичайний і широко розповсюджений птах. Гніздиться він у населених пунктах, всі його добре 
знають. Завдяки цьому збирати інформацію можна не лише за допомогою фахівців, а й широких 
кіл аматорів. Білий лелека поширений майже на всій території України. Сучасна межа його аре-
алу проходить через Крим, Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганські області. Чисельність 
виду в Україні у 2014 р. оцінювалася в 45-50 тис. гніздових пар (Грищенко, Яблоновська-Гри-
щенко, 2017). У нас гніздяться лелеки східної популяції, яка мігрує через Близький Схід і зимує 
в основному в Південній та Східній Африці (Creutz, 1988; Schulz, 1988; Грищенко, 2005).

Мета моніторингових досліджень – перш за все оцінка стану популяції виду і прогнозування 
його змін. Найбільш повну інформацію може дати проведення щороку повних обліків. Такі ре-
гулярні переписи лелечих гнізд проводяться в деяких країнах Європи, наприклад, Німеччині, 
Чехії, Словаччині, Данії. На жаль, в умовах України здійснити це нереально – територія вели-
ка, чисельність лелек значна (одна з найбільших популяцій у світі), а от людей, готових відда-
ти свій вільний час спостереженнями за цими птахами, – обмаль. У такому разі оптимальний 
шлях – систематичний збір інформації на мережі пробних ділянок. Такий постійний моніторинг 
дає більш надійну інформацію про стан популяції, ніж одноразові, хай навіть широкомасштабні й 
повні обліки. Вони можуть спотворювати картину, якщо припадають на роки зі значними коли-
ваннями чисельності, що не мають зв’язку з багаторічними тенденціями.
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Матеріал і методика
Дослідження проводилися на мережі пробних ділянок. Площа їх у більшості випадків ста-

новить від кількох десятків до кількох сотень квадратних кілометрів. Як правило, це один або 
кілька  населених  пунктів  і  територія між ними. Кількість  гнізд,  за  якими проводиться  спо-
стереження, залежить від густоти населення лелек у регіоні: від 3-5 у степовій зоні до кількох 
десятків у Поліссі. 

Реєструвалася кількість гніздових пар і число пташенят у гніздах, які дожили до вильоту. За 
цими даними для кожної ділянки розраховувалися зміни чисельності  (по відношенню до попе-
реднього  року)  і  три  основних  показники, що  характеризують  результати  гніздування:  середня 
кількість пташенят на пару, що брала участь у розмноженні; середня кількість пташенят на успішну 
пару; відсоток неуспішних пар. Далі обчислювалися середні значення цих показників як для країни 
в цілому, так і для окремих регіонів. Одержана інформація дає змогу тримати під контролем основні 
характеристики популяції – динаміку чисельності та успішність розмноження. Додатково збирали-
ся дані по строках міграцій та гніздування, а також про випадки загибелі та зимівлі лелек.

Частину моніторингових ділянок обстежували автори, з  інших інформація надходила від 
добровільних помічників, яким надсилалися спеціальні анкети й інструкції. Це були як про-
фесійні орнітологи, так і любителі птахів. 

Робота розпочалася в 1992 р. Тоді була розіслана анкета для апробації методики, отримані 
дані  з 8 ділянок. З 1993 р.  збір даних проводився вже в більшому обсязі  (Грищенко, 1994; 
Grishchenko, 1999). Поступово мережа розширювалася, кількість пробних ділянок збільшува-
лася. Надходила інформація й за попередні роки. Протягом десятиріччя 1994-2003 рр. кіль-
кість ділянок, з яких були отримані дані, коливалась у межах 30-60. Згодом вона стала зрос-
тати. З 2008 р. ми почали проводити експедиції на автомобілі з кінця червня до кінця липня, 
що дало змогу значно збільшити і мережу ділянок,  і ефективність роботи. Протягом кількох 
років були відпрацьовані постійні маршрути, які охоплювали всі регіони України. Загальна їх 
протяжність коливалась у різні роки від 7 до 12 тис. км. 

З 2010 р.  кількість моніторингових ділянок перевищила 100. Мережа стала охоплювати 
всі області України. Кількість ділянок в окремих областях приблизно пропорційна чисельності 
лелек, тому в цілому мережа дає цілком репрезентативну інформацію.

Найбільше моніторингових ділянок було обстежено у 2013 р. – 146 (рис. 1). Загальна їх площа 
була 10,6 тис. км2, під контролем знаходилися 1856 заселених гнізд білого лелеки (Грищенко, 
Яблоновская-Грищенко, 2013а). 110 із цих ділянок були обстежені авторами, інші – волонтера-
ми. З 2014 р., зі зрозумілих причин, ми вже не змогли проводити дослідження у Криму та на те-
риторії Донецької й Луганської областей. Звідти іноді надходила лише фрагментарна інформація. 
На репрезентативність отримуваної  інформації це не вплинуло, оскільки чисельність лелек тут 
дуже низька, через південний схід України, як уже говорилося, проходить межа ареалу. У 2014-
2019 рр. кількість моніторингових ділянок, на яких проводилися спостереження, коливалася від 
118 до 145. Від 81 до 117 з них обстежувалися авторами цієї статі. 

Загалом за 28 років дані отримані з 426 моніторингових ділянок з усіх областей України 
та АР Крим. Сумарна їх площа – 42,5 тис. км2. Всього було обстежено понад 31 тис. лелечих 
гнізд. Тривалість спостережень на ділянках різна. На значній частині їх проводилися багато-
річні дослідження, хоча були й одноразові обліки. На 48,6 % ділянок обстеження проводилися 
лише протягом 1-2 років, на 16,7 % – 3-5, на 17,8 % – 6-10, на 12,4 % – 11-20, на 4,4 % – 21-28. 
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Дослідження проводилися авторами в основному у свій вільний час – під час відпусток 
і у вихідні –  і переважно за власні кошти. Лише в окремі роки ми мали фінансову підтрим-
ку.  У  2008 р.  це був  грант ECNC  (European Centre  for Nature Conservation),  отриманий через 
НЕЦУ (Національний екоцентр України). У 2014 р. дослідження проводилися в рамках VII Між-
народного обліку чисельності білого лелеки. В Україні він був організований Українським то-
вариством охорони птахів при фінансовій підтримці Naturschutzbund Deutschland  (NABU e.V. 
Bundesverband – партнер BirdLife International у Німеччині). У 2019 р. частина витрат на пальне 
була  покрита  за  рахунок  краудфандингу.  У  2004-2005  рр.  багато  інформації  зібрано  під  час 
VI Міжнародного обліку чисельності білого лелеки, організованого в Україні УТОП при підтрим-
ці NABU і фонду Ciconia (Ліхтенштейн).

У статті використані умовні позначення, загальноприйняті в роботах по білому лелеці (див., 
наприклад, Якубец, Самусенко, 1992):

JZa – середня кількість пташенят на пару, що брала участь у розмноженні (гніздову пару);
JZm – середня кількість пташенят на успішну пару (тобто таку, що виростила хоча б одне 

пташеня);
%HPo – частка неуспішних пар у процентах.

Результати та обговорення
За роки моніторингу зібраний великий обсяг даних, які дають змогу не тільки оцінювати стан 

популяції білого лелеки в Україні та прогнозувати його зміни, а й дослідити цілий ряд важли-
вих закономірностей популяційної біології. Детальний їх аналіз публікувався як у річних зведен-
нях, так і роботах, присвячених окремим аспектам екології білого лелеки (Grischtschenko, 1997; 
Grishchenko, 1999, 2001, 2010; Грищенко, 2004, 2006, 2009; Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 
2010, 2013а, 2016, 2017, 2018; Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2017 та ін.).

Для аналізу динаміки чисельності ми використовували середній відсоток  її приросту на 
моніторингових  ділянках  по  відношенню  до  попереднього  року.  Протягом  тривалого  часу 
чисельність білого лелеки в Україні майже безперервно зростала. Значні спади її були лише 
в  окремі  роки  (рис.  2).  З  2015  р.  почалося  поступове  зниження  чисельності,  що  пов’язано 
з сильною і широкомасштабною посухою останніх років.

За багаторічними даними були описані  кілька основних варіантів динаміки чисельності 
лелек на окремих моніторингових ділянках (Грищенко, 2004). Для всієї ж української популяції 
їх можна виділити чотири, які добре видно на наведеному графіку (рис. 2).

1. Хвилеподібний ріст чисельності. Для цього типу динаміки характерне швидке зрос-
тання  величини  приросту  з  наступним  її  зменшенням.  Така  хвиля  прокотилася  Україною 
у 1994-2001 рр. 

2.  Лінійна  зміна  чисельності.  Величина  приросту  коливається  в  незначних межах,  вона 
може бути як позитивною  (ріст  чисельності),  так  і  негативною  (спад). Період лінійного рос-
ту (з деякими відхиленнями) припав на 2004-2014 рр. Щорічний приріст спочатку коливався 
в межах 6-8 %, пізніше – 2-4 %. Знижувалася чисельність спочатку на 4-5 % щороку, у 2018-
2019 рр. – на 2-3 %. Деякі відхилення від цих показників пов’язані з особливостями конкрет-
них років. Так, у 2013 р. росту чисельності практично не було внаслідок тривалого й сильного 
похолодання в березні. Частина птахів не загніздилася  (Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 
2013а). Але вже наступного року приріст був удвічі більшим, ніж у 2011-2012 рр. Тобто попу-
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Рис. 1. Розміщення моніторингових ділянок у 2013 р.

Рис. 2. Динаміка чисельності білого лелеки в Україні у 1994-2019 рр. (відсотки приросту).

Рис. 3. Динаміка успішності розмноження білого лелеки в Україні у 1992-2019 рр. 
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ляція не тільки повністю відновилася, а й збільшилася приблизно на таку ж щорічну величину 
(Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2016).

3. Стабільність популяції з незначними коливаннями приросту навколо нуля. Цей варіант 
динаміки ми бачимо у 2001-2003 рр.

4. Катастрофічні роки. Вони добре виділяються різкими «провалами» на графіку динаміки 
чисельності, які розривають плавний її хід, і таким же значним падінням успішності розмно-
ження (рис. 3). Чисельність після цього швидко відновлюється, тому приріст після катастрофіч-
них років, як правило, підвищений. Пов’язане це цікаве явище зі значним погіршенням умов 
зимівлі лелек. Птахи повертаються ослабленими, зі значним запізненням, частина їх взагалі 
не приступає до гніздування, інші – виводять менше пташенят, ніж звичайно (Zink, 1967; Ве-
романн, 1977; Creutz, 1988; Schulz, 1998). За період моніторингових досліджень в Україні таких 
років було три – 1997, 2005 і 2009. Завдяки зібраним даним проаналізовані основні закономір-
ності й виявлені характерні риси катастрофічних років (Грищенко, 2009). 

Багаторічні моніторингові дослідження показують, що продуктивність розмноження білого 
лелеки в Україні висока. Репродуктивні показники суттєво вищі, ніж у багатьох країнах Євро-
пи (Грищенко, 1999). Значне зменшення їх спостерігалося лише іноді за несприятливих умов 
(рис. 3). Це, перш за все, згадані вище три катастрофічні роки і період нинішньої посухи.

За даними 28 років досліджень, загалом по Україні білі лелеки вирощують у  середньо-
му 2,44 ± 0,01 пташеняти на  гніздову пару  і  2,77 ± 0,01 пташеняти на успішну пару. Частка 
неуспішних пар становить 12,7 ± 0,3 %  (табл. 1). У виводках перед вильотом буває від 1 до 
7 пташенят. Частіше всього у гніздах можна побачити 3 лелечат, трохи рідше 2  і 4  (рис. 4). 
Дуже великі виводки відмічаються винятково рідко. Так, 7 пташенят у гніздах реєстрували за 
28 років усього тричі, що становить лише 0,01 % (n = 22409).

Продуктивність розмноження лелек неоднакова в різних регіонах України. Вона зростає із 
заходу на схід, і в меншій мірі – з півночі на південь. Якщо в західних областях лелеки вирощу-
ють в середньому 2,21 ± 0,02 пташеняти на гніздову пару, то на північному сході – 2,75 ± 0,04, 
на сході – 2,73 ± 0,05, на півдні – 2,65 ± 0,05 (табл. 1). Різниця в усіх трьох випадках статистично 
достовірна (p < 0,001). Зустрічальність виводків різних розмірів також відрізняється (рис. 5). На 
заході  і в Центральній Україні у гніздах частіше всього виростає по двоє пташенят, а от далі 
на схід і південь максимум припадає вже на три. Найбільше виражений цей пік у південних 
областях, тут таких виводків майже половина. Найбільший відсоток великих виводків – із 4 і 
5 пташенят – на сході та північному сході. 

Висока продуктивність розмноження білого лелеки у східній частині України сприяє по-
дальшому розселенню цього птаха на схід. Воно не припинялося навіть у ті десятиліття, коли 
чисельність виду знижувалася практично по всій Європі (Грищенко, 2004).

В ході моніторингових досліджень були вивчені також особливості поширення білого ле-
леки на межі ареалу та структура його периферійної частини на території України (Грищенко, 
Яблоновская-Грищенко, 2011, 2013б; Grishchenko, 2016).

Особливий  інтерес становить питання про вплив на українську популяцію білого лелеки 
нинішньої посухи. Завдяки регулярним спостереженням на моніторингових ділянках вдалося 
простежити його в деталях (Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2016, 2017, 2018).

Посуха викликала кризу в популяції. Чисельність і успішність розмноження стали знижу-
ватися. Спершу це проявилося у 2014 р. на заході України. Три роки поспіль продуктивність 
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Рис. 4. Кількість пташенят у виводках білого лелеки в Україні у 1992-2019 рр. 

Рис. 5. Кількість пташенят у виводках білого лелеки в регіонах України у 1992-2019 рр.  
(у дужках – загальна кількість обстежених виводків).

Таблиця 1. Середні репродуктивні показники білого лелеки в Україні в 1992–2019 рр.

Регіон
JZa JZm %HPo

n M ± se Lim n M ± se Lim n M ± se Lim

Західна Україна  776 2,21 ± 0,02 0,00 – 3,75 776 2,51 ± 0,02 0,00 – 3,92 789 12,8 ± 0,5 0,0 – 100,0

Центральна Україна 261 2,24 ± 0,04 0,47  – 3,57 261 2,57 ± 0,03 1,38 – 3,75 261 13,4 ± 0,8 0,0 – 73,3

Середнє Придніпров’я 429 2,54 ± 0,03 0,00 – 4,40 429 2,92 ± 0,03 0,00 – 4,56 432 13,5 ± 0,7 0,0 – 100,0

Північно-Східна Україна 332 2,75 ± 0,04 0,60 – 4,50 332 3,08 ± 0,03 1,50 – 4,50 334 10,9 ± 0,6 0,0 – 60,0

Східна Україна 138 2,73 ± 0,05  0,00 – 4,00 138 3,09 ± 0,05 0,00 – 4,40 138 12,7 ± 1,2 0,0 – 100,0

Південна Україна 175 2,65 ± 0,05 0,75 – 4,50 175 3,03 ± 0,04 1,60 – 4,50 179 12,9 ± 1,0 0,0 – 66,7

Україна в цілому 2125 2,44 ± 0,01 0,00 – 4,50 2125 2,77 ± 0,01 0,00 – 4,56 2147 12,7 ± 0,3 0,0 – 100,0
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розмноження  лелек  тут  була  найбільш  низькою  за  всі  роки моніторингу.  Середня  кількість 
пташенят на гніздову пару становила всього 1,71-1,73, що значно менше середнього багато-
річного показника (табл. 1). У 2015 р. негативні явища охопили вже всю країну. Цей рік взагалі 
виявився одним із найгірших для лелек в Україні за весь період наших досліджень. Вони по-
ставили на крило в середньому всього 1,86 ± 0,06 пташеняти на гніздову пару. Це майже на 
чверть менше багаторічної норми. У 2016-2017 рр. продуктивність розмноження виросла лише 
в незначній мірі. Чисельність почала знижуватися у 2015 р. Судячи з того, що в наступні роки 
на моніторингових ділянках вона швидко відновлювалася, це не було пов’язано із загибеллю 
птахів. Як  і в катастрофічні роки, частина  їх не гніздилася через погіршення умов, а згодом 
поверталася на гнізда. У 2017 р. популяція стабілізувалася, спад чисельності припинився, але 
вже в наступному році він знову відновився. 2018 р. ознаменувався двома протилежними тен-
денціями: чисельність знову стала знижуватися, але при цьому успішність розмноження зна-
чно виросла (рис. 2, 3). Все це продовжувалося і у 2019 р. Цього разу зниження чисельності, 
як показує аналіз, пов’язане з дуже низькою продуктивністю розмноження лелек у попередні 
роки. У популяції просто не вистачає молодих птахів, щоб замінити природні втрати (Грищенко, 
Яблоновская-Грищенко, 2018). Середня щорічна смертність дорослих лелек у Польщі і Східній 
Німеччині  становить близько 15 %  (Schaub et al.,  2005). Високі репродуктивні показники за 
останні два роки дають надію, що незабаром все нормалізується. Тим більше, що нинішній 
спад чисельності на 2-3 % в рік є незначним. 

Результати наших моніторингових досліджень цілком відповідають тенденціям динаміки 
чисельності та успішності розмноження, виявленим орнітологами в інших країнах, на терито-
рії  яких гніздяться білі лелеки східної популяції, – Німеччині  (Mitteilungsblatt...,  2016, 2018), 
Польщі (Chylarecki et al., 2018), Білорусі (Черноморец, Самусенко, 2017). Графік динаміки чи-
сельності білого лелеки в Україні повністю узгоджується з таким же графіком для Німеччини, 
де проводяться щорічні повні обліки (Грищенко, 2009). З одного боку, це говорить про те, що 
зміни популяцій в обох країнах викликаються значною мірою одними й тими ж факторами, 
з іншого – що дані, зібрані на мережі пробних ділянок, дають цілком адекватну інформацію, 
яка  відповідає  результатам регулярних повних обліків  при незмірно менших  затратах  часу, 
зусиль і коштів. 

Висновки
1. Багаторічні моніторингові дослідження показують, що українська популяція білого ле-

леки перебуває в нормальному стані, особливі проблеми наразі їй не загрожують. Вплив не-
гативних факторів є короткочасним, популяція їх успішно переборює. 

2. Репрезентативна мережа моніторингових ділянок може давати цілком адекватну інфор-
мацію щодо стану популяції виду. 

3. Для проведення повноцінних моніторингових досліджень бажане бюджетне або гран-
тове фінансування, але в окремих випадках ефективна багаторічна робота можлива й без них.

Подяки
Автори висловлюють щиру вдячність усім, хто брав участь у моніторингових спостережен-

нях, а також тим, хто надавав фінансову підтримку нашим дослідженням.
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СУЧАСНИЙ СТАН ІХТІОФАУНИ НПП «ВЕЛИКИЙ ЛУГ»

Національний природний парк «Великий Луг» розташований на березі Каховського во-
досховища та включає острови Великі і Малі Кучугури. До території парку входить 14 790 га 
в межах Каховського водосховища та малих річок приток Дніпра (річки Білозірка, Маячка та 
ін.), що становить 86,3 % від загальної площі парку. Головною водною артерією парку є Ка-
ховське водосховище, на його територію припадає 7340 га акваторії, яке є важливим місцем 
промислової та аматорської риболовлі.

У водоймах НПП «Великий Луг», за літературними і нашими даними, станом на 2019 р. 
в межах парку зареєстровано 54 види риб із 16 родин. Серед яких найбільш представленою 
є родина Коропових, яка становить майже 50 % від загальної  іхтіофауни видового складу 
парку. Серед рідкісних та зникаючих видів та тих, що потребують охорони, в межах парку 
було відмічено 15 видів, що внесені до Червоної книги України (2009) та 4 види до Червоного 
списку МСОП. 

За матеріалами наших досліджень в сучасний період в межах парку, звичайними видами 
є карась  сріблястий Carassius gibelio  (Bloch, 1782), плітка звичайна Rutilus rutilus  (Linnaeus, 
1758),  лящ  звичайний  Abramis brama  (Linnaeus,  1758),  короп  звичайний  Cyprinus carpio 
(Linnaeus,  1758),  товстолобик  білий Hypophthalmichthys molitrix  (Valenciennes,  1844),  товсто-
лобик  строкатий  Aristichthys nobilis  (Richardson,  1846),  судак  звичайний  Sander lucioperca 
(Linnaeus,  1758),  бичок  головач  Neogobius kessleri  (Gunther,  1861),  краснопірка  звичайна 
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758), білий амур Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 
1844), плоскирка європейська Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758), тюлька чорноморсько-азовська 
Clupeonella cultriventris  (Nordmann,  1840),  окунь  звичайний Perca fluviatilis  Linnaeus,  1758, 
йорж  звичайний Gymnocephalus cernuus  (Linnaeus,  1758);  рідкісними  є  сом  європейський 
Silurus glanis (Linnaeus, 1758), щука звичайна Esox luceus Linnaeus, 1758, лин звичайний Tinca 
tinca (Linnaeus, 1758), головень європейський Squalius cephalus (Linnaeus, 1758), чехоня зви-
чайна Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758), білизна Aspius aspius  (Linnaeus, 1758), до невизна-
ченого статусу (без підтверджень присутності виду за останнє десятиріччя) ми відносимо такі 
види як стерлядь прісноводна Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758), йорж носар Gymnocephalus 
acerinus  (Gueldenstaedt, 1774), перкарина чорноморська Percarina demidoffii (Nordman, 1840), 
в’юн звичайний Misgurnus fossilis  (Linnaeus, 1758), минь річковий Lota lota  (Linnaeus, 1758), 
мінога українська Eudontomyzon mariae (Berg, 1931).

Аналізуючи літературні дані та за нечисленними матеріалами відловів рибальських ар-
тілей, розташованих у верхів’ях Каховського водосховища, варто відмітити зменшення чи-
сельності багатьох видів промислових видів риб (короп звичайний, товстолобик білий, тов-
столобик строкатий, лящ звичайний та ін.). Також це відзначилось і на рідкісних видах, що 
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не мають промислового значення (верховодка, бичок-пуголовичок Браунера). Основною при-
чиною є зміни гідрорежиму водойми, що призвело до зменшення територій для нерестовищ 
та нагулу молоді риб. Однак це призвело до розселення деяких неаборигенних видів риб, 
які  збільшують  свою чисельність  та  в  перспективі  є  інвазійними видами,  які  спричиняють 
шкоду рибному господарству (сонячний окунь Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) та ін.). Тому 
більшість видів риб зменшили свою чисельність у водосховищі (це безпосередньо стосується  
плітки, щуки, судака, ляща та ін.), а деякі навіть не зустрічалися за останні роки (річковий ву-
гор європейський Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758), рибець звичайний Vimba vimba (Linnaeus, 
1758),  білизна  європейська  та  ін.). Однією з основних причин – це дефіцит нерестовищ та 
територій для нагулу молоді, зменшення зариблення акваторії водойми.

Таким  чином,  для  вирішення  цих  проблем ми  пропонуємо  включити  акваторію  Білень-
ко-Розумовських плавнів та Кушугумські плавні до охоронних територій, які є найбільш зна-
чущими для нересту риб Каховського водосховища. Для покращення ситуації також можуть 
бути роздамбування невеликих річок-притоків Дніпра в межах водосховища. В перспективі це 
вплине на підвищення чисельності промислових риб та видів, що можуть існувати в умовах 
закритих водойм.

На сьогодні, на жаль, не ведеться ніяких обліків відловів промислових риб, тому ми вва-
жаємо за потрібне введення на державному рівні обліків відлову промислових риб. Без цих 
матеріалів практично неможливо проаналізувати динаміку чисельності багатьох видів риб як 
промислового, так і не промислового значення. 
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ЧИ ТЯЖІЮТЬ РІДКІСНІ ЛІСОВІ ПТАХИ  
ДО ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ У ЛЬВІВСЬКІЙ АГЛОМЕРАЦІЇ?

Вступ
Ідея створення територій з обмеженим режимом користування має значну  і довгу  історію, 

що бере свій початок із захисту природних ресурсів більш ніж 2000 років тому в Азії й ізоляції 
спеціальних мисливських угідь в середньовічній Європі та продовжується в еволюції концепції 
«сучасних» природоохоронних територій, що була започаткована в ХІХ ст. (Phillips, 2004).

У заснуванні і забезпеченні функціонування природоохоронних територій вбачають широкий 
спектр причин  та аргументів. Питання причин для охорони природи,  часом, щоправда,  вель-
ми абстрактно і без конкретних відповідей, періодично піднімаються різними авторами (Царик, 
2018). З одного боку, природоохоронні території можна позиціонувати як зарезервоване серед-
овище для рідкісних видів (Решетило, 2013). З іншого, природоохоронні території – це важливий 
інструмент для збереження біорізноманіття, що особливо актуально в умовах вимирання видів 
та потенційної нестачі ресурсів (Lopoukhine, 2008). Українське законодавство дає вельми розши-
рену відповідь на ці питання преамбулою дійсного Закону України «Про природно-заповідний 
фонд»: метою виділення об’єктів природно-заповідного фонду України визначено збереження 
природної різноманітності ландшафтів,  генофонду тваринного  і рослинного світу, підтримання 
загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природ-
ного середовища. Помітно, що ані на збереження біорізноманіття, ані на збереження рідкісних 
видів прямих вказівок в українському законодавстві немає, проте це можна вивести із завдання 
збереження генофонду тваринного й рослинного світу.

Подекуди ефективність функціонування природоохоронних територій, їх менеджменту став-
ляться під сумнів (Arcese, Sinclair, 1997). Так, зокрема, існують докази невідповідності топогра-
фічного розподілу природоохоронних територій і поширення рідкісних видів птахів (Beresford et 
al., 2011), рідкісних видів рослин (Burgess et al., 2005), а чимала частка тварин, що належать до 
рідкісних таксонів, навіть не населяє наявні природоохоронні території  (Rodrigues et al., 2004). 
Іноді території, що не мають формального природоохоронного статусу, виконують функцію при-
родоохоронних територій нарівні з останніми  (Bhagwat et al., 2005). Це, втім, зовсім не вказує 
на марність  існування природоохоронних  територій, а,  радше, на  те, що питання адекватного 
менеджменту потребує вдосконалення (Rodrigues et al., 2004; Burgess et al., 2002).

Повністю заперечити визначну роль природоохоронних територій у виконанні покладе-
них  на  на  них  завдань  категорично  не  можна.  Такі  території,  безперечно,  пом’якшують  і 
применшують вплив негативних аспектів антропогенного фактора на біологічне різноманіття 
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(Bruner et al., 2001), на чисельність та стан популяцій рідкісних видів (Thiollay, 2006). Навіть 
території локального рівня можуть мати планетарне значення у справі збереження рідкісних 
видів, особливо коли це стосується мігруючих видів тварин (Runge et al., 2015). Крім цього, 
не можна оминути роль природоохоронних територій в сповільненні глобальних змін кліма-
ту (Melillo et al., 2015).

Повертаючись до теми мети функціонування природно-заповідних територій, виникає пи-
тання – а чи виконують ці території свої функції, передбачені як національним законодавством, 
так і міжнародною теорією природоохоронної справи (котрі перелічені вище)? В двох аспектах 
охорони природи – збереженні біорізноманіття і збереженні видів – оберемо один, котрий і 
намагатимемось проаналізувати: зробімо акцент на збереженні видів. Оскільки найбільш ба-
гатим на кількість видів таксоном хребетних в Україні є клас птахів (Шидловський та ін., 2018), 
саме птахи є найбільш зручними модельними об’єктами в подібному дослідженні.

Відтак, завданням цієї роботи є з’ясування розподілу лісових видів гніздових птахів, які 
мають певний охоронний статус, у градієнті урбанізованості (ми приймаємо, що на територіях 
із  певним  природоохоронним  статусом  менш  виражена  антропогенна  трансформація  ланд-
шафтів) і перевірка гіпотези про те, що чисельність «рідкісних» (тобто таких, що мають певний 
охоронний статус) видів птахів на природоохоронних територіях більша, аніж на територіях, що 
відповідного статусу не мають.

Матеріали та методи
Формального визначення Львівської  агломерації  не  існує,  особливо це  стосується ланд-

шафтного окреслення  її меж: для Львова можна виділити екологічні межі міської забудови 
(Бокотей, 1997), адміністративні межі, межі околиць Львова, котрі охоплюють населені пункти, 
що є в безпосередній близькості до адміністративних меж. Львівська агломерація – це, скорі-
ше, соціальне поняття, що охоплює населені пункти Львівської області, значна частка населен-
ня якого здійснює щоденні маятникові міграції до і зі Львова (Костюк, 2007).

Тут поняття Львівської агломерації використано, оскільки околиці Львова (в нашому розу-
мінні) мають діаметр не більш ніж 25 км і охоплюють площу, співрозмірну із площею самого 
міста (150-250 км2 без врахування площі міста в його адміністративних межах). З іншого боку, 
вся Львівська область не береться до уваги.

Первинною  метою  було  обрати  модельні  ділянки,  що  відображають  лісові  екосистеми, 
із  різним  природоохоронним  статусом.  Загалом,  в  межах  Львова,  за  даними  міської  ради, 
близько 26 % площі займають деревні насадження, тож тут відшукати зелені зони було не-
складно. В центральній частині міста досліджено Парк імені Івана Франка (категорія природно-
заповідного фонду – парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва) та Парк «Високий Замок» 
(парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва)  із західною частиною Регіонального ландшаф-
тного  парку  «Знесіння».  На  периферійних  частинах  міста  досліджено  Парк  «Скнилівський» 
(невідомо  про  статус)  та  Парк  «Залізна  вода»  (парк-пам’ятка  садово-паркового  мистецтва) 
із  Парком  «Снопківський»  (парк-пам’ятка  садово-паркового мистецтва).  На  околицях міста 
досліджено лісові масиви «Винниківський» (частина території – лісовий заказник місцевого 
значення «Винниківський») та «Брюховицький» (про природно-заповідний статус невідомо). 
За межами міста досліджено частину Регіонального ландшафтного парку місцевого значення 
«Стільське Горбогір’я» та ур. Горбки Природного заповідника «Розточчя» (рис. 1).
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Рис. 1. Модельні ділянки:  
1 – Природний заповідник «Розточчя» (ур. Горбки),  
2 – Брюховицький лісовий масив,  
3 – Парк «Високий замок» та Регіональний ландшафтний парк «Знесіння»,  
4 – Парк імені Івана Франка,  
5 – Скнилівський парк,  
6 – Парки «Залізна вода» та «Снопківський»,  
7 – Винниківський лісовий масив,  
8 – Регіональний ландшафтний парк «Стільське Горбогір’я» (частина, відділена пот. Касперек)
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Варто зазначити, що природоохоронний статус досліджених територій не цілком співпа-
дає із ступенем збереження «дикого» стану насаджень, рівно як і зі ступенем антропогенної 
трансформації перших. Наприклад, регіональні ландшафтні парки «Знесіння»  і «Стільське 
Горбогір’я» разюче відрізняються між собою (принаймні, на досліджених частинах) за ви-
довою  структурою  деревних  насаджень,  інтенсивністю  заростання  підліском,  кущами  та 
трав’янистою  рослинністю,  відвідуваністю  людьми,  площею  насаджень,  режимом  лісоко-
ристування,  ступенем  урбанізованості  оточення  тощо.  Ототожнювати  ці  території,  відтак, 
неприпустимо. Таким чином, для зручності згрупуємо модельні ділянки відповідно до то-
пографічної  близькості до центру міста  за  групами, як наведено вище: модельні ділянки, 
що розташовані 1) в центрі міста, 2) на периферії міста, 3) на околицях міста, 4) віддалені 
від міста.

На територіях зі значними площами (найменший парк з досліджених – Парк ім. І. Фран-
ка – має площу 11 га, в той час як Винниківський лісовий масив – бл. 1700 га, Брюховицький 
лісопарк – бл. 1600 га, РЛП «Стільське Горбогір’я» – бл. 19 тис. га) абсолютні обліки птахів 
не є оптимальним методом збору даних, оскільки точність таких обліків низька, а сам метод 
невиправдано трудомісткий. Для стандартизації отриманих даних зручніше використовувати 
метод лінійних трансект (Bibby et al., 2000).

Для обліків птахів, що стали основою для цієї роботи, використано власне метод лінійних 
трансект, при чому всі трансекти мали фіксовані розміри: довжину 500 м, ширина облікової 
трансекти 100 м, відтак площа трансекти складає 5 га.

Необхідно  зазначити,  що  розподіл  кількості  трансект  за  визначеними  зонами  нерівно-
мірний. В парках центральної частини міста закладено 6 трансект, в парках периферії міста – 
5 трансект, в лісових масивах околиць міста – 12 трансект, на природно-заповідних зонах за 
містом – 16 трансект. Передусім, це пов’язано із нерівністю площ модельних ділянок: в пар-
ках ближче до центру міста фізично не вистачає простору для закладання більшої кількості 
трансект, в той час як в околицях міста і за містом кількість закладених трансект далека від 
максимально можливої.

Обліки  проводили  тричі  на  кожній  трансекті  протягом  гніздового  періоду  (квітень-чер-
вень 2019 року). Проведення обліків в один сезон виключає похибку, що її можуть викликати 
коливання чисельності популяцій окремих видів (Tomiałojć, 2011). Для отримання кінцевого 
датасету, що описує структуру населення гніздових птахів на трансекті, використовували мак-
симальні  значення чисельності  виду  за  всі  обліки. Після цього  значення кількості  птахів на 
трансектах усереднювалися за модельними ділянками.

Поняття рідкісних видів в цій роботі  також використано не в  тому значення, що перед-
бачається інтуїтивно. Рідкісними вважаються не ті види, чисельність котрих на досліджених 
територіях незначна, а  ті, що вони охороняються юридично – національними чи міжнарод-
ними нормативними актами, а також ті, що Міжнародним союзом охорони природи визнані 
рідкісними на глобальному рівні.

Відтак, аналізувались наступні природоохоронні статуси видів:
 - статус виду в Червоному списку МСОП (IUCN 3.1 (IUCN, 2001));
 - статус виду в Червоній книзі України (Міністерство…, 2009);
 - статус виду за категоріями видів під охороною в Європі  (SPEC – Species of European 

Conservation Concern (BirdLife International, 2017));
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 - статус виду в додатках ІІ і ІІІ до Бернської Конвенції про охорону дикої флори та фауни 
і природних середовищ існування в Європі;

 - наявність виду в списку Резолюції №6 (Перелік видів, що потребують спеціальних за-
ходів зі збереження середовища їх існування) Бернської Конвенції про охорону дикої 
флори та фауни і природних середовищ існування в Європі.

В цій роботі використано таксономію птахів, рекомендовану BirdLife International (HBW and 
BirdLife International, 2017).

Для  визначення  сумарного  природоохоронного  навантаження  в  угрупованні  птахів  за-
стосовано рангову систему: категорії кожного природоохоронного статусу виду проранговано 
в інтервалі [0…1]. Таким чином, статуси видів в Червоній книзі України «вразливий» позначено 
одиницею, «рідкісний» – 0,75, «недостатньо відомий» – 0,5, «неоцінений» – 0,25, немає ста-
тусу – 0. Категорії SPEC позначено як Non-SPEC – 0, SPEC 1 – 0,25, SPEC 2 – 0,5, SPEC 3 – 0,75, 
SPEC 4 – 1. Приналежність до додатків Бернської конвенції позначено як: до Додатку ІІ – 1, 
Додатку ІІІ – 0,5, відсутність в додатках – 0. Приналежність до списку Резолюції №6 Бернської 
конвенції визначено як 0 – відсутність, 1 – присутність.

Критерієм природоохоронної «важливості» виду прийнято середнє арифметичне чотирьох 
показників. Варто зазначити, що така система оцінювання використана лише для зручності 
визначення пріоритету охорони виду, проте, оскільки ґрунтується вона на нормативно-право-
вих актах всеукраїнського або міжнародного масштабу, може бути в своїй оцінці далека від 
реального пріоритету охорони виду.

Обробка  даних  виконана  в  табличному  редакторі  Google  Spreadsheets.  Мапа  виконана 
в QGIS 2.18.

Результати та їх обговорення
Протягом періоду досліджень на трансектах зареєстровано 59 видів птахів, що належать до 

рядів Гусеподібні Anseriformes (1 вид), Яструбоподібні Accipitriformes (2 види), Голубоподібні 
Columbiformes (4 види), Зозулеподібні Cuculiformes (1 вид), Совоподібні Strigiformes (2 види), 
Дятлоподібні Piciformes (8 видів) та Горобцеподібні Passeriformes (41 вид).

За сумарною кількістю гніздових птахів найчисельнішим видом є зяблик Fringilla coelebs 
(11,2  %),  значну  частку  участі  мають  також  дрізд  чорний  Turdus merula  (8,5  %),  вільшанка 
Erithacus rubecula (6,4 %), вівчарик-ковалик Phylloscopus collybita (6,4 %), кропив’янка чорно-
голова Sylvia atricapilla  (6,3 %), синиця велика Parus major (6,3 %), мухоловка білошия Ficedula 
albicollis (5,3 %). На ці сім видів (12 % всієї видової різноманітності) припадає половина кіль-
кості особин всіх птахів.

Категорії видів за МСОП для отриманих даних непридатні для подальшого аналізу, оскіль-
ки всі зареєстровані види мають однаковий статус видів із найменшими загрозами (LC – Least 
Concern).  Саме  з  цієї  причини  ці  категорії  не  використано  у  визначенні  «важливості»  виду 
в природоохоронному аспекті.

Сума добутків середньої чисельності видів на модельній ділянці та значення природоохо-
ронної  важливості  видів дає приблизні  уявлення про  розподіл  чисельності  видів  гніздових 
птахів із охоронними статусами в градієнті урбанізації-заповідності. Картина вказує на змен-
шення кількості «рідкісних» птахів зі зменшенням ступеню антропогенної трансформації ланд-
шафтів (рис. 2).
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Подібну картину можна пояснити домінуванням видів, які в Європі вважаються рідкісними 
чи близькими до рідкісних. В урбанізованих ландшафтах чисельність таких видів вища. Ниж-
че наведено деталі цієї ситуації.

Видами  із  найбільшими  рангами  природоохоронної  важливості  є  дятел  білоспинний 
Dendrocopos leucotos (0,688; охороняється Червоною книгою України, є в списку Додатку ІІ та 
Резолюції №6 Бернської конвенції) та сова довгохвоста Strix uralensis (0,563; так само). Іншими 
видами із рангами природоохоронної важливості ≥0.5 є жовна зелена Picus viridis, мухоловка 
мала Ficedula parva, жовна чорна Dryocopus martius, жовна  сива Picus canus,  дятел  серед-
ній Leiopicus medius, мухоловка білошия Ficedula albicollis. Ще шість видів мають такий ранг 
в межах (0,25…0,5), 36 видів мають цей ранг в межах (0…0.25], 9 видів не мають жодного із 
перелічених природоохоронного статусу.

Відтак, бачимо, що деякі доволі тривіальні для західної України види птахів мають зна-
чний ранг природоохоронних статусів: це, наприклад, мухоловка білошия (0.5), вівчарик вес-
няний Phylloscopus trochilus (0,438), шпак звичайний Sturnus vulgaris (0,313) тощо. 

Розгляньмо розподіл видів із конкретними охоронними статусами нижче.

Червона книга України
П’ять видів із зареєстрованих перебувають під охороною Червоної книги України. Це види 

зі статусом «вразливий» – жовна зелена та голуб-синяк Columba oenas, «рідкісний» – дятел 
білоспинний, «недостатньо відомий» – золотомушка червоночуба Regulus ignicapilla та «нео-
цінений» – сова довгохвоста.

Жовна  зелена  зареєстрована  протягом  гніздового  періоду  лише  раз,  в Парку  «Високий 
замок». Така реєстрація не дає можливості говорити про достовірне гніздування, втім, цей вид 
спостерігався на модельній ділянці і взимку.

Голуб-синяк – типовий вид для парків міста і околиць, втім, трапляється рідко, і чисель-
ність його зменшується (Kuzyo et al., in print). Трапляється також і за межею міста, наприклад, 
в РЛП «Стільське Горбогір’я» на ділянках зі  зрілими буками Fagus sylvatica, де на цей вид 

Рис. 2. Розподіл сум добутків середньої чисельності видів на модельній ділянці та значення природо-
охоронної важливості видів (пар × середній ранг природоохоронного статусу / 10 га): графік ліворуч 
поділений за модельними ділянками (FP – Парк ім. І. Франка, VP – Парк «Високий замок» і РЛП «Знесіння», 
AP – Скнилівський парк, ZP – Парк «Залізна вода» і Парк «Снопківський», BF – Брюховицький лісовий 
масив, VF – Виниківський лісовий масив, KF – РЛП «Стільське Горбогір’я», RF – ПЗ «Розточчя»);  
графік праворуч поділений за градієнтом урбанізації (1 – центр міста, 2 – периферія міста, 3 – околиці 
міста, 4 – за містом), де праві стовпчики кожної групи вказують усереднене значення двох лівих.
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може  впливати  проведення  рубок  лісовими 
господарствами.  В  ПЗ  «Розточчя»  вид  при-
сутній, проте не спостерігався на закладених 
трансектах.  З  досліджених  модельних  ді-
лянок зареєстрований в Парку  ім.  І. Франка, 
Парку  «Залізна  вода»,  Брюховицькому  і  Ви-
нниківському  лісових  масивах,  РЛП  «Стіль-
ське Горбогір’я».

Дятел  білоспинний  протягом  гніздо-
вого  сезону  зареєстрований  на  трансектах 
лише  в  РЛП  «Стільське  Горбогір’я».  Крім 
того, стабільно трапляється в ПЗ «Розточчя», 
а в зимовий сезон зареєстрований у Брюхо-
вицькому  і  Винниківському  лісових масивах.  Відомо  про  реєстрації  виду  і  в  парках міста 
(Лісопарк «Погулянка»  – особисте повідомлення І. Загородного, Лісопарк «Білогорща»), де 
успішно гніздиться.

Золотомушка червоночуба – типово гірський вид, поширення якого в Україні обмежене 
Карпатською  гірською  системою  і  Кримським  півостровом.  Втім,  останнім  часом  з’явились 
дані про реєстрацію цього виду в рівнинній частині України, зокрема, на території Українсько-
го Полісся  (власні  спостереження;  ос.  повідомлення П.  Гринюка).  2018 року на  території ПЗ 
«Розточчя» також зареєстровано випадок високоймовірного гніздування цього виду (особисте 
повідомлення Ю. Струса), а в рамках виконання цієї роботи виявлено ще дві точки ймовірного 
гніздування, на одній з яких реєстрація повторилась. Крім того, золотомушку червоночубу ви-
явлено і в РЛП «Стільське Горбогір’я» на трьох точках, на одній з яких реєстрація повторилась 
(Дубовик та ін., 2019).

Сова  довгохвоста  трапляється  в  гніздовий  період  в  Брюховицькому  лісовому  масиві, 
РЛП «Стільське Горбогір’я» та ПЗ «Розточчя». Можливою загрозою виду на перших двох ді-
лянках може бути активне лісокористування (Дубовик та ін., 2019), проте знахідки оперених 
пташенят поблизу с. Брюховичі вказує на відносно успішне гніздування цих сов в передмісті 
Львова.

Варто зазначити також, що територія ПЗ «Розточчя» – одне з небагатьох місць на заході 
України, де гніздиться ще один вид Червоної книги України зі статусом «рідкісний» – орлан-
білохвіст Haliaeetus albicilla (Гаврилюк, 2004).

Загалом, помітно (рис. 3), що червонокнижні види птахів частіше трапляються в лісових 
масивах околиць міста та заповідних територіях за містом, аніж на модельних ділянках в цен-
трі міста і на його периферії.

Бернська конвенція
Сумарно на модельних ділянках зареєстровано 44 види зі списку Додатку  ІІ Бернської 

конвенції  та  5  видів  зі  списку Додатку  ІІІ  Бернської  конвенції.  Найчисельнішими видами, 
котрі  перебувають  під  охороною  відповідно  до  цього  міжнародного  нормативно-право-
вого  акту,  є  вільшанка,  вівчарик-ковалик,  кропив’янка  чорноголова,  синиця  велика,  му-
холовка  білошия,  повзик Sitta europaea,  волове  очко  Troglodytes troglodytes,  синиця  бла-

Рис. 3. Розподіл чисельності гніздових видів птахів, 
які перебувають під охороною Червоної книги Украї-
ни, на модельних ділянках (коди відповідно до рис. 2)
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китна Cyanistes caeruleus, дятел звичайний 
Dendrocopos major тощо. Впадає у вічі те, що 
чимало звичайних і поширених видів птахів 
перебувають під охороною цієї конвенції, що 
і  спричиняє  неточність  порівняння  чисель-
ності птахів із певним рангом «важливості», 
що описано вище.

З  цієї  причини ми  не  проводимо  погли-
бленого  аналізу  розподілу  видів  додатків 
Бернської конвенції, адже це було б малоін-
формативно.

З рис. 4 видно, що розподіл чисельності 
видів Додатку  ІІ  і Додатку  ІІІ  Бернської  кон-
венції  приблизно  рівномірний  із  незначним 
зміщенням в бік парків периферії міста – про-
те це не дає підстав  говорити про достовір-
ність такого зсуву.

Види  зі  списку  Резолюції  №6  Бернської 
конвенції  розподілені  більш  нерівномірно. 
Найбільша щільність гніздування таких видів 
спостерігається в Парку ім.  І. Франка (рис. 5) 
та в лісових масивах на околицях і природно-
заповідних територіях за містом.

Високий показник цієї величини в Пар-
ку  ім.  І. Франка пояснюється значною щіль-
ністю мухоловки білошийої: цей вид дійсно 
чисельний  в  деяких  парках  центру  міста 
(тут – бл. 10 пар / 10 га відповідно до отриманих даних). Крім того, в цьому парку найменша 
кількість закладених трансект, що може накладати свій відбиток на перерахунок щільнос-
тей населення.

Всього зареєстровано 7 видів списку Резолюції №6.
Мухоловка білошия, крім Парку  ім.  І. Франка,  трапляється  і на всіх  інших ділянках, крім 

Скнилівського парку (ймовірно, присутня, проте не зареєстрована на трансектах).
Дятел середній та жовна сива трапляються на модельних ділянках всіх чотирьох виділених 

типів: дятел середній на всіх, крім Парку ім. І. Франка і Парку «Залізна Вода» з Парком «Сно-
пківський», жовна сива – на всіх, крім Брюховицького лісового масиву (по факту, гніздиться, 
проте на трансектах не зареєстрована) та ПЗ «Розточчя» (аналогічно).

Жовна чорна зареєстрована на трансектах в РЛП «Стільське Горбогір’я» та ПЗ «Розточчя», 
проте в позагніздовий сезон траплялась і в лісових масивах навколо міста, тож гніздування 
цього виду в них також високоймовірне.

Мухоловка  мала  зареєстрована  в  Брюховицькому  лісовому  масиві,  РЛП  «Стільське 
Горбогір’я» та ПЗ «Розточчя».

Ще два види – сова довгохвоста та дятел білоспинний – згадувались вище.

Рис. 4. Розподіл чисельності на модельних ді-
лянках (коди відповідно до рис. 2) гніздових видів 
птахів, які перебувають під охороною Бернської 
конвенції (Ap. II – Додаток ІІ, Ap. III – Додаток ІІІ)

Рис. 5. Розподіл чисельності на модельних ділянках 
(коди відповідно до рис. 2) гніздових видів птахів, 
для яких створюються об’єкти Мережі Емеральд 
відповідно до Резолюції №6 Бернської конвенції
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 Species of European Conservation Concern
Статуси SPEC серед зареєстрованих мають 

п’ять видів: один вид має статус SPEC 2 (види, 
глобальні  популяції  яких  зосереджені  в  Єв-
ропі  і котрі класифіковані як зниклі в регіоні, 
в  критичній  загрозі,  під  загрозою,  вразливі, 
близькі  до  загрози,  зникаючі,  виснажені  чи 
рідкісні в Європі) – мухоловка сіра Muscicapa 
striata,  чотири  види  мають  статус  SPEC  3 
(види,  глобальні  популяції  яких  не  зосеред-
жені в Європі і котрі класифіковані в Європі так 
само,  як  види SPEC 2):  гаїчка-пухляк Poecile 
montanus,  вівчарик  весняний,  крутиголовка 
Jynx torquilla, шпак звичайний.

Мухоловка сіра трапляється на гніздуванні в лісових масивах околиць міста і в ПЗ «Розточчя».
Гаїчка-пухляк відносно поширена у Львівській області, серед модельних ділянок трапля-

ється у Парку «Високий замок» та РЛП «Знесіння», Парку «Залізна вода» та Парку «Снопків-
ський», Брюховицькому та Винниківському лісових масивах, РЛП «Стільське Горбогір’я» та ПЗ 
«Розточчя».

Вівчарик весняний стабільно трапляється на гніздуванні в лісових масивах околиць та 
модельних ділянках за містом. В межі міста трапляється значно рідше і на трансектах не ре-
єструвався.

Крутиголовка – не «чисто» лісовий вид, а більше тяжіє до зон навколо лісу, особливо до 
садів  чи захаращених ділянок. Відтак,  зареєстрована в обидвох парках периферії міста,  які 
більш різнорідні і фрагментовані (хоча в РЛП «Знесіння» чимала площа біотопів, типових для 
цього виду).

Шпак звичайний – поширений у Львові вид. Зареєстрований на всіх модельних ділянках, 
крім РЛП «Стільське Горбогір’я» і ПЗ «Розточчя». Найбільша щільність гніздування (20 пар / 
10 га) спостерігається в Парку ім. І. Франка.

На рис. 6, особливо якщо проігнорувати чисельність шпаків в Парку ім. І. Франка, видно, 
що розподіл чисельності видів SPEC в градієнті природоохоронного статусу територій подібний 
до нормального. Можемо зробити висновок, що для видів, які перебувають під охороною в Єв-
ропі, найбільш сприятливими є зони проміжні між сильною антропогенною трансформацією 
і відсутністю такої – зони периферії та околиць міста. Втім, це можливо стверджувати лише 
відносно лісових видів.

Висновки
Наведені результати вказують на  те, що чисельність видів, котрі мають певний охорон-

ний статус, не пов’язана лінійно із природоохоронним статусом територій, які вони населяють. 
Проте  тут  варто  взяти  до  уваги  декілька  застережень:  по-перше,  проаналізовано  незначну 
кількість модельних ділянок із нерівномірним розподілом трансект. Для впевненості у висно-
вках кількість трансект у кожній  із чотирьох виділених зон має бути рівною. По-друге, зони 
виділено не зовсім відповідно до градацій статусів об’єктів природно-заповідного фонду, а із 

Рис. 6. Розподіл чисельності на модельних 
ділянках (коди відповідно до рис. 2) гніздових 
видів птахів статусів SPEC
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врахуванням розташування  територій відносно центру міста. По-третє,  хоча й використання 
методу  трансект  фіксованого  розміру  дозволяє  отримати  порівнювані  результати,  через  це 
втрачається частина інформації про видовий склад територій.

Втім, все ж, чимало видів, котрі охороняються в Європі, тяжіють до ділянок, які не мають 
статусу об’єктів природно-заповідного фонду. Відповіддю на питання, поставлене в назві цієї 
статті, буде відповідь, скоріше, негативна.

Це  в  жодному  разі  не  применшує  значення  об’єктів  природно-заповідного  фонду.  На 
прикладі Природного заповідника «Розточчя» ми можемо спостерігати динаміку популяцій 
птахів (та інших таксонів) у відносно нативних умовах, це дозволяє прослідкувати зміни біо-
топних преференцій та інших аспектів екології, біології, поведінки тварин, що їх спричиня-
ють процеси синурбанізації, адже існує джерело матеріалу для порівняння.   Регіональний 
ландшафтний парк «Стільське Горбогір’я», хоч він і є, де-факто, комплексом лісових госпо-
дарств без жодних системних природоохоронних заходів, все-таки є важливим середови-
щем для рідкісних видів птахів.

Наведені  результати  вказують  на  доцільність  створення  нових  об’єктів  природно-за-
повідного  фонду.  Зокрема,  необхідно  виявити  особливо  цінні  ділянки  РЛП  «Стільське 
Горбогір’я», Брюховицького і Винниківського лісових масивів. Наявність видів списку Резо-
люції №6 Бернської конвенції на багатьох ділянках також дає поштовх для розвитку Мережі 
Емеральд навколо і у Львові – це буде ефективно, звісно, в разі, якщо законодавець спромо-
жеться впровадити принципи Смарагдової мережі і Бернської конвенції на належному рівні. 
Таким чином, пошук рідкісних лісових видів птахів – а йдеться не про крупних птахів, таких 
як денні хижаки, сови – не має обмежуватись територіями із формальним статусом об’єктів 
природно-заповідного фонду.
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МОНИТОРИНГ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ ОРНИТОФАУНЫ  
ПРИАЗОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА  

В 2010–2019 ГГ.

10  февраля  2020  г.  исполнилось  10  лет  со  дня  создания  Приазовского  национального 
природного парка (Указ Президента Украины № 154/2010 «Про створення Приазовського на-
ціонального  природного  парку»),  расположенного  в  Северо-Западном Приазовье  (юг  Запо-
рожской обл.). По площади  (78126,9 га) он один из крупнейших в Украине. Большую часть 
его территории составляют водно-болотные угодья (ВБУ) международного (Молочный лиман, 
устье р. Берда, Бердянская коса и Бердянский залив), национального  (Утлюкский лиман) и 
местного значения  (Тубальский лиман, устье р. Корсак). Такая значительная площадь, лан-
дшафтное разнообразие (лиманы, устьевые зоны и пойменные участки рек, озера, солончаки, 
степные участки, балки, лесонасаждения, агроландшафты), локализация в пределах Азово-
Черноморского  миграционного  пути  обуславливают  высокое  видовое  разнообразие  орни-
тофауны. В  то же время проблемы для его  сохранения создает  стремительный рост рекре-
ационной нагрузки, стихийная застройка кос и побережий, распашка природных участков, 
нестабильность гидрологического режима лиманов и малых рек, промышленное и бытовое 
загрязнение  водоемов,  участившиеся  в  последние  годы  палы,  вырубка  лесонасаждений, 
браконьерская охота, отравления птиц вследствие массового нарушения технологий борьбы 
с мышевидными грызунами на полях. 

До создания Приазовского НПП (ПНПП) эта территория уже была довольно хорошо изучена 
в орнитофаунистическом отношении сотрудниками Межведомственной Азово-Черноморской 
орнитологической станции и других подразделений Института зоологии им. И. И. Шмальгау-
зена, Мелитопольского государственного педагогического университета и т.д. (Черничко и др., 
2000; Дядичева и др., 2007; 2015; Андрющенко и др., 2010; Демченко и др., 2012 и др.). В 60-х 
и  70-х  годах  прошлого  века  значительный  вклад  в  исследования  орнитофауны  Северного 
Приазовья внесли В. И. Лысенко, Л. А. Смогоржевский, К. П. Филонов, В. Д. Сиохин. Однако 
в зоне нестабильного гидрологического режима и интенсивной рекреации орнитокомплек-
сы также нестабильны, и остается актуальным многолетний мониторинг орнитофауны в раз-
ные периоды годового цикла. По результатам проведенной нами первичной инвентаризации 
орнитофауны, основанной на анализе публикаций,  ретроспективных данных компьютерной 
базы Азово-Черноморской орнитологической станции и авторских материалов, на этой тер-
ритории в 1990-2010 гг. было зарегистрировано 272 вида птиц – представителей 19 отрядов 
(Літопис природи …, 2011, 2012). 

Мониторинг орнитофауны Приазовского НПП в 2010-2019 гг. проводился его научным от-
делом  с  использованием методов  автомобильных,  точечных  (в местах  сезонных  скоплений 
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птиц), пеших учетов на постоянных и дополнительных трансектах, абсолютных учетов гнезд 
в  местах  колониального  гнездования.  На  территории  Приазовского  НПП  было  определено 
14 постоянных контрольных территорий (на побережьях Молочного лимана, Утлюкского ли-
мана и в дельтах рек Малый и Большой Утлюк, на пересыпи Молочного лимана и Федотовой 
косе, на лимане Сивашик, Тубальском лимане и в дельте р. Корсак), где учеты птиц проводи-
лись, по возможности, в разные сезоны и наиболее регулярно. Кроме того, дополнительно 
обследовались балки Бердянского района, участки Азовского побережья. Часть данных была 
получена из анализа текущих публикаций за этот период (Гаврилюк, 2018 и др.) и некоторых 
интернет-ресурсов, подкрепленных достоверными фотоснимками (преимущественно на сайте 
www.uabirds.org). Большой вклад в изучение текущего состояния орнитофауны Приазовского 
НПП внесла программа Регионального орнитологического мониторинга (РОМ), разработанная 
и  внедренная И. И. Черничко.  В  рамках  ее  выполнения  проводились  учеты,  прежде  всего, 
водно-болотных и редких видов птиц в водно-болотных угодьях Северного Приазовья в миг-
рационный (2010, 2012, 2015, 2018 гг.), послегнездовой и зимний периоды (2010-2017 гг.), и 
результаты периодически публиковались в Бюллетенях РОМ в авторских очерках (Бюллетень 
РОМ, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). В отдельные годы (2010–2014, 2016) про-
водились наблюдения миграций (совместно с И. И. Черничко) на постоянном наблюдательном 
пункте в приморской зоне, в окрестностях с. Степановка I (постоянная контрольная террито-
рия «Степановская коса»). Некоторые зимние и летние учеты на территории Бердянских ВБУ 
проводились совместно с сотрудниками НПП «Меотида» – прежде всего с А. И. Бронсковым. 
В 2019 г. статус отдельных видов был уточнен при выполнении проекта «Моніторинг орнітофа-
уни території проектованої Азовської ВЕС для оцінки можливих загроз для птахів від її експлу-
атації» под руководством А. И. Андрющенко.

Целью этой работы было охарактеризовать современное состояние видового разнообра-
зия орнитофауны Приазовского НПП в период первых 10 лет его существования, проанализи-
ровать, какой состав видов встречается в учетах регулярно, составляя постоянное основное 
ядро орнитокомплексов, оценить современный статус, регулярность пребывания и размеще-
ние видов орнитофауны на территории Приазовского НПП.

Результаты и обсуждение
В 2010–2019 гг. на территории Приазовского НПП было зарегистрировано 257 видов птиц – 

представителей 20 отрядов (табл. 1–4). Из 272 видов, выявленных для этой территории по пер-
вичной инвентаризации (встречавшихся на ней в 1990–2010 гг.), 26 видов не было отмечено в по-
следние 10 лет. Преимущественно это редкие залетные виды (Phalacrocorax pygmaeus, Puffinus 
puffinus, Branta leucopsis, Clangula hyemalis, Somateria mollissima, Melanitta nigra, Phalaropus fuli-
carius, Tetrax tetrax, Lanius senator, Monticola saxatilis и др.) или виды с нестабильными границами 
ареала (Vanellochettusia  leucura). Однако, исчезновение нескольких видов (Numenius tenuirostris, 
Anser erythropus, Glareola nordmanni), видимо, связано с критическим сокращением их числен-
ности в мировом или европейском масштабе. В то же время, за десятилетний период первичный 
орнитофаунистический список Приазовского НПП пополнился 11 новыми видами, большая часть 
из которых – редкие залетные (табл. 4) или инвазионные (Bubulcus ibis, Phoenicopterus roseus, Hier-
aaetus pennatus, Aquila heliaca, Branta bernicla, Clamator glandarius, Tyto alba, Melanocorypha leucop-
tera, Regulus ignicapillus, Parus ater, Serinus serinus).
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 Современный видовой состав орнитофауны Приазовского НПП рассмотрен с точки зрения 
регулярности пребывания этих видов на его территории. Из 257 видов 141 встречается наи-
более регулярно,  ежегодно отмечается при проведении  текущей инвентаризации  (табл. 1). 
Это наиболее стабильная составляющая видового разнообразия орнитофауны национально-
го парка. Большая часть  этих видов широко распространена по  территории национального 
парка,  встречаясь  в  большинстве  его  водно-болотных  угодий  (табл.  1).  В  этой  группе 48 % 
составляют водно-болотные виды (67), 23 вида внесены в Красную книгу Украины (2009). Из 
141 вида – 85 гнездящиеся или предположительно (нерегулярно) гнездящиеся. Гнездовой 
статус и отмеченная нерегулярность гнездования ряда видов (Larus genei, Thalasseus sandvi-
censis, Gelochelidon nilotica, Larus cachinnans) зависят от гидрологического состояния лиманов 
и наличия гнездопригодных островов, не соединяющихся с сушей.

Таблица 1. Статус и размещение видов, регулярно (ежегодно)  
встречающихся на территории Приазовского НПП

Вид Статус в 2010–2019 гг. ВБУ, в которых был учтен вид

Podiceps ruficollis Гн(2015-2016,2018-2019) М Зн(2019)  УТ,МЛ,Б
Podiceps cristatus Г М Зн (2011, 2019) УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Phalacrocorax carbo М Л Зн (2019); Кр УТ,С,МЛ,Б
Egretta alba Г М Л Зн (2016,2019) УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Egretta garzetta Г М Л УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Ardea cinerea Г М Л Зн (2019) УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Ardea purpurea Гн (2012,2015,2017) МЛ УТ,МЛ,Т,Б
Plegadis falcinellus М Л УТ,МЛ,Т,Б
Ciconia ciconia Г М Л УТ,С,МЛ,Б
Anser anser Г М Зн (2011, 2019) УТ,МЛ,Т,Б
Anser albifrons М З УТ,С,МЛ,Б
Cygnus olor Г М Л З УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Cygnus cygnus М З УТ,С,МЛ,Б
Tadorna ferruginea М Л Зн (2010-2013,2018) УТ,МЛ,Т,Б
Tadorna tadorna Г М Л З УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Anas platyrhynchos Г М Л З УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Anas crecca М Л Зн (2011-2012) УТ,С,МЛ,Б
Anas penelope М Зн (2019) УТ,МЛ,Б
Anas acuta М Зн (2010-2011) УТ,МЛ,Б
Anas quеrquedula Г М Л УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Anas clypeata Гн (2010-2012;2015,2018?) М Л УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Netta rufina Г М УТ,Т,Б
Aythya ferina Г М Л Зн (2010-2011,2013,2019) УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Aythya marila М З УТ,МЛ,Б
Bucephala clangula М Л Зн (2013,2017,2019) УТ,МЛ,Т,Б
Circus cyaneus М З УТ,С,МЛ,К,Б
Circus pуgargus Гн (2010-2011,2013) М УТ,С,МЛ,Т,К,Б
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Вид Статус в 2010–2019 гг. ВБУ, в которых был учтен вид

Circus aeruginosus Г М Зн (2010-2011,2016,2019) УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Accipiter nisus М УТ,МЛ,Т,Б
Buteo lаgopus М З УТ,МЛ,Т,Б
Buteo rufinus Гн (2010-2014,2016) М З УТ,С,МЛ,Т
Buteo buteo Г М З УТ,МЛ,Т,Б
Haliaeetus albicilla М З УТ,МЛ,Б
Falco peregrinus М З УТ,С,МЛ,К,Б
Falco vespertinus Г М УТ,С,МЛ,Т,Б
Falco tinnunculus Г М Зн (2010-2013, 2019) УТ,С,МЛ,Т,Б
Perdix perdix О УТ,МЛ,Т,К,Б
Coturnix coturnix Г М  УТ,С,МЛ,Т
Phasianus colchicus О УТ,МЛ,Т,К,Б
Grus grus М Л  УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Gallinula chloropus Г М Зн (2019) УТ,МЛ,Б
Fulica atra Г М Зн (2011, 2019) УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Pluvialis squatarola Г М Зн (2010-2011) УТ,С,МЛ,Т,Б
Charadrius hiaticula М УТ,С,МЛ,Т,Б
Charadrius dubius Г М УТ,МЛ,Т,Б
Charadrius alexandrinus Г М УТ,С,МЛ,Т,Б
Vanellus vanellus Г М Л Зн (2010) УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Arenaria interpres М УТ,МЛ,Т,Б
Himantopus himantopus Г М Л УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Recurvirostra avosetta Г М УТ,С,МЛ,Т,Б
Haematopus ostralegus Г М УТ,С,МЛ,Т,Б
Tringa ochropus М Л УТ,С,МЛ,Т,Б
Tringa glareola М Л УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Tringa nebularia М Л УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Tringa totanus Г М УТ,С,МЛ,Т,Б
Tringa erythropus М УТ,МЛ,Б
Actitis hypoleucos М УТ,МЛ,Т,Б
Philomachus pugnax М Л УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Calidris minuta М Л УТ,МЛ,Т,Б
Calidris ferruginea М УТ,МЛ,Т,Б
Calidris alpina М Зн (2010-2012, 2019) УТ,МЛ,Т,Б
Gallinago gallinago М Зн (2010) УТ,С,МЛ,Т,Б
Numenius arquata М Зн (2010-2012) УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Numenius phaeopus М УТ,МЛ,К
Limosa limosa М Л УТ,С,МЛ,Т,Б
Glareola pratincola Г М УТ,С,МЛ,Т,Б
Larus ichthyaetus Гн (2012) М Л УТ,С,МЛ
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Вид Статус в 2010–2019 гг. ВБУ, в которых был учтен вид

Larus melanocephalus М Л УТ,С,МЛ,Т,Б
Larus minutus М Л УТ,С,МЛ,Т,Б
Larus ridibundus М Л Зн (2010-2013, 2019) УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Larus genei Гн(2010-2012,2014-2017)МЛЗн (2011) УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Larus cachinnans Гн (2010-2013,2015-2016) М Л З Кр УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Larus canus М З Кр УТ,МЛ,К,Б
Chlidonias leucopterus М Л УТ,С,МЛ,Т,Б
Gelochelidon nilotica Гн (2010-2011, 2014-2016) М УТ,С,МЛ,Т
Hydroprogne caspia М Л УТ,С,МЛ
Thalasseus sandvicensis Гн (2015-2016) М Л УТ,МЛ,Т,К,Б
Sterna hirundo Г М УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Sterna albifrons Г М УТ,С,МЛ,Т,Б
Columba palumbus Г М З УТ,С,МЛ,Б
Streptopelia decaocto О УТ,МЛ,Т,К,Б
Streptopelia turtur Г М УТ,МЛ
Cuculus canorus Г М УТ,МЛ
Asio otus О УТ,МЛ,Б
Asio flammeus О З УТ,МЛ
Athene noctua О УТ,МЛ,Б
Apus apus Г М УТ,МЛ,Б
Coracias garrulus Г М УТ,С,МЛ,Т
Alcedo atthis Г М УТ,МЛ,Б
Merops apiaster Г М УТ,С,МЛ,Т,Б
Upupa epops Г М УТ,С,МЛ,Б
Dendrocopos syriacus О Мн УТ,МЛ,Б
Riparia riparia Г М УТ,МЛ,Б
Hirundo rustica Г М УТ,МЛ,Т,Б
Delichon urbica Г М УТ,МЛ,Б
Galerida cristata О З УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Melanocorypha calandra Г М З УТ,С,МЛ
Alauda arvensis Г М З УТ,МЛ,Т,Б
Anthus campestris Г М УТ,МЛ,Т
Anthus trivialis Г М УТ,МЛ
Motacilla flava Г М УТ,МЛ,Т,Б
Motacilla feldegg Г М УТ,МЛ,Б
Motacilla alba Г М Зн УТ,МЛ,Т,Б
Lanius collurio Г М УТ,С,МЛ,Т,Б
Lanius minor Г М УТ,С,МЛ,Т,Б
Oriolus oriolus Г М УТ,МЛ,Т,Б
Sturnus vulgaris Г М З УТ,МЛ,Т,К,Б
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Вид Статус в 2010–2019 гг. ВБУ, в которых был учтен вид

Garrulus glandarius О УТ,МЛ
Pica pica О УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Corvus monedula О УТ,МЛ,Б
Corvus frugilegus Г М З УТ,С,МЛ,Б
Corvus cornix О УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Corvus corax О УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Locustella luscinioides Г М УТ,МЛ,Б
Acrocephalus agricola Г М УТ,МЛ,Б
Acrocephalus arundinaceus Г М УТ,С,МЛ,Т,Б
Sylvia communis Г М УТ,С,МЛ,Т,Б
Phylloscopus trochilus М УТ,МЛ,Б
Phylloscopus collybitа М УТ,МЛ,Б
Saxicola torquata Г М УТ,С,МЛ,Т,Б
Oenanthe oenanthe Г М УТ,С,МЛ,Т,
Oenanthe isabellina Г М УТ,С,МЛ,Т,
Phoenicurus ochruros Г М Зн УТ,МЛ,Б
Erithacus rubecula Г М Зн МЛ,К,Б 
Luscinia svecica М УТ,МЛ,Б
Turdus pilaris М З УТ,МЛ,К,Б
Turdus merula Г М З УТ,МЛ,Б
Turdus philomelos Г М УТ,МЛ,Б
Panurus biarmicus Г Мн З УТ,МЛ,К,Б
Parus caeruleus Г М З УТ,МЛ,К,Б
Parus major Г М З УТ,МЛ,Т,К,Б
Passer domesticus О УТ,С,МЛ,Т,Б
Passer montanus О УТ,С,МЛ,Т,Б
Fringilla coelebs Г М З УТ,МЛ,К,Б
Chloris chloris ГМн З УТ,МЛ,Т,Б
Carduelis carduelis ГМн З УТ,МЛ,Т,Б
Acanthis cannabina ГМн З УТ,МЛ,Т,Б
Emberiza calandra Г З УТ,С,МЛ,Т,Б
Emberiza citrinella Г М З УТ,С,МЛ
Emberiza schoeniclus Г Мн З УТ,С,МЛ,Т,К,Б
Emberiza hortulana Г М УТ,С,МЛ,Б
Всего видов – 141 Г – 85, О – 15, М – 41

Примечание: Г – гнездящийся вид, Гн – гнездящийся нерегулярно (в скобках указаны годы гнездова-
ния), Л – летующий, М – мигрирующий вид, Мн – мигрирующий нерегулярно или кочующий  / инва-
зионный, З – зимующий, Зн – зимующий нерегулярно (в скобках указаны годы зимовки), О – оседлый; 
Кр – кормовые перелеты; МЛ – ВБУ Молочного лимана с низовьями впадающих в него малых рек, УТ – 
ВБУ Утлюкского лимана с низовьями р. Малый и Большой Утлюк, С – лиман Сивашик (Болградский 
Сивашик), Т – ВБУ Тубальского лимана, К – дельта р. Корсак, Б – Бердянские ВБУ.
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Во вторую условную группу (табл. 2) объединены виды, которые были зарегистрированы 
в Приазовском НПП в течение ряда лет, но не ежегодно (39 видов, 19 гнездящихся). Из них 
41 % также составляют водно-болотные виды, 12 видов внесены в Красную книгу Украины.

Таблица 2. Статус и размещение видов,  
часто встречающихся на территории Приазовского НПП (2010-2019 гг.)

Вид Статус в 2010–2019 гг. Годы регистрации ВБУ, где 
учтен вид

Podiceps nigricollis Гн (2015–2017) М Зн (2019)  2010–2013,2015–2019 УТ,С,МЛ,Т,Б
Pelecanus onocrotalus Л 2012–2019 УТ,С,МЛ,К
Ixobrychus minutus ГМ 2011–2014, 2018–2019 С,МЛ
Nycticorax nycticoraх МЛ 2010–2011, 2013–2016, 2018–2019 УТ,МЛ,Б
Platalea leucorodia МЛ Гн? (2016)  2010–2011, 2015–2017, 2019 УТ,С,МЛ,Б
Rufibrenta ruficollis М Зн (2011) 2010–2012, 2015–2016, 2018–2019 МЛ,С
Anas strepera Гн (2015–2017?) М 2012, 2014–2019 УТ,МЛ,Т,Б
Aythya nуroca Гн (2013,2015?) М 2010, 2012–2013, 2015–2018 УТ,С,МЛ,Б
Aythya fuligula М Л Зн (2013,2019) 2012–2016, 2018–2019 УТ,С,МЛ,Б
Circus macrourus М 2010–2012, 2015–2016, 2018–2019 УТ,МЛ
Accipiter gentilis Гн М 2010, 2013, 2016–2019 УТ,МЛ
Falco cherrug М З 2010, 2012–2014, 2016–2019 УТ,МЛ
Falco subbuteo Г М 2011, 2014–2019 УТ,С,МЛ,Б
Falco columbarius М З 2010, 2012–2013, 2016–2019 УТ,МЛ,Б
Rallus aquaticus Г М 2011, 2015–2019 УТ,МЛ,Т,Б
Burhinus oedicnemus Г М 2010,2012,2015–2019 УТ,МЛ
Pluvialis apricaria М 2010–2011, 2013, 2015, 2018–2019 УТ,С,МЛ,Б
Tringa stagnatilis М Л 2010, 2012–2018 УТ,С,МЛ,Т,Б
Phalaropus lobatus М Л 2011–2016, 2018 УТ,С,МЛ,Т,Б
Limicola falcinellus М 2010, 2012–2015, 2018 УТ,МЛ,Б
Chlidonias nigеr М 2011–2013, 2015, 2018 УТ,МЛ,Т,К,Б
Otus scops Г М 2013, 2016, 2018–2019 МЛ
Jynx torquilla Г М 2010, 2013–2014, 2016–2019 УТ,С,МЛ,Б
Dendrocopos major О 2016–2019 МЛ,Б
Dendrocopos minor О 2019 МЛ
Calandrella cinerea Гн (2013?) М 2011, 2013–2015, 2019 МЛ
Calandrella rufescens Г? (2011, 2015) М З 2011–2016, 2019 МЛ
Anthus pratensis М З 2010–2012,2016,2019 УТ,МЛ
Lanius excubitor М З 2013–2017, 2019 МЛ,Б
Troglodytes troglodytes М Зн (2012) 2010–2012, 2016, 2019 УТ,МЛ
Acrocephalus scirpaceus Г М 2010, 2012, 2014, 2016–2019 УТ,МЛ,Б
Sylvia atricapilla Г М 2010, 2013, 2016, 2018–2019 УТ,МЛ
Muscicapa striata Г М 2010, 2011, 2014, 2016, 2018–2019 УТ,МЛ
Saxicola rubetra Г М 2010, 2011, 2014, 2016–2019 УТ,С,МЛ,Т
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Вид Статус в 2010–2019 гг. Годы регистрации ВБУ, где 
учтен вид

Oenanthe pleschanka Г М 2011, 2014, 2016, 2018–2019 УТ,МЛ
Luscinia luscinia Г М 2010, 2014–2017, 2019 УТ,МЛ,Б
Turdus viscivorus М Зн (2019) 2010–2011, 2014–2016, 2018–2019 УТ,МЛ
Spinus spinus Мн З 2011, 2016, 2018–2019 УТ,МЛ,Т
Coccothraustes coc-
cothraustes

Г Мн З 2010, 2016, 2018–2019 УТ,МЛ,Т

Всего видов – 39 Г – 19, О – 2, М,Л – 18 

Примечание: здесь и далее условные обозначения как в табл. 1.

Третью группу (62 вида) представляют виды, встречающиеся в Приазовском националь-
ном парке нерегулярно и часто не на всей его территории (табл. 3). Водно-болотные виды со-
ставляют в ней всего 16 %. Это наиболее нестабильная и уязвимая группа в плане постоянства 
видового состава. В нее входит 14 редких видов, включенных в Красную книгу Украины. В этой 
группе многие виды имеют низкую численность и встречаются на территории национального 
парка только в отдельные годы, это, преимущественно нерегулярно зимующие (Oxyura leuco-
cephala, Mergus albellus, Otis tarda), пролетные или инвазионные виды (Calcarius lapponicus, 
Acanthis flammea, Eremophila alpestris).

Таблица 3. Статус и размещение видов,  
спорадически встречающихся на территории Приазовского НПП (2010–2019 гг.)

Вид Статус в 2010-2019 гг. Годы регистрации ВБУ, где был 
учтен вид

Gavia arctica М 2013, 2019 УТ,МЛ,Б
Podiceps grisegena М 2010, 2012, 2019 УТ, МЛ
Botaurus stellaris ГМ 2012, 2015, 2019 УТ,МЛ,Б
Ardeola ralloides Г?М 2011, 2015, 2019 УТ
Ciconia nigra М 2011*, 2013*, 2016*, 2019 МЛ,С,Б
Anser fabalis Мн(20–21.10.2019) 2019 УТ
Oxyura leucocephala Мн Зн (2019) 2012, 2015, 2019 УТ
Mergus albellus М Зн (2010) 2010, 2018 УТ,МЛ
Mergus serrator М 2012–2015, 2018 УТ,МЛ,Б
Mergus merganser М Зн (2014) 2010, 2014, 2019 МЛ
Pandion haliaetus М 2011, 2015, 2018–2019 УТ,МЛ
Pernis apivorus М 2010, 2019 МЛ
Milvus migrans М 2013, 2016, 2019 УТ,МЛ
Circaetus gallicus М Л 2014, 2017, 2019 УТ,МЛ
Hieraaetus pennatus Мн  2019 (май, сентябрь) УТ
Aquila pomarina Мн  2019 УТ
Aquila heliaca Л (2012, 2015) Мн 2012, 2015, 2019 МЛ
Anthropoides virgo М (2019) Л (2014) 2014, 2019  МЛ
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Вид Статус в 2010-2019 гг. Годы регистрации ВБУ, где был 
учтен вид

Porzana porzana Гн (2015–2016) М 2015, 2016 УТ
Porzana parva Гн (2010–2012) М 2010–2012, 2019 УТ,МЛ,Б
Crex crex М 2010, 2013, 2019 УТ,МЛ,Б
Otis tarda М Зн (2012–2013) 2010, 2012–2013, 2019 УТ,С,МЛ,Б
Eudromias morinellus М 2019 (апрель, осень) УТ
Xenus cinereus М Л 2012–2013, 2016, 2018–2019  УТ,МЛ,Т,Б
Calidris canutus М Зн (2012) 2012–2013, 2015 МЛ,Т
Calidris alba М Л 2012–2013, 2016–2018 УТ,МЛ,Б
Gallinago media М 2012, 2014 МЛ,Б
Scolopax rusticola М 2011, 2018–2019 МЛ
Limosa lapponica М 2013 МЛ
Stercorarius pomarinus Мн Зн (2011) 2011, 2013, 2015, 2018 УТ,МЛ
Stercorarius parasiticus Мн 2010, 2014, 2018–2019 УТ,МЛ
Larus fuscus Мн Л 2012–2013 МЛ
Chlidonias hybrida М 2012–2013, 2015, 2018 УТ,МЛ,Т,К,Б
Columba oenas М З 2013, 2016, 2018–2019  УТ,С
Caprimulgus europaeus Г М 2010, 2013, 2016, 2019 УТ,МЛ,Т
Eremophila alpestris З 2012–2013 МЛ
Lullula arborea Гн М 2015–2016, 2018–2019 МЛ
Anthus cervinus М 2013,2019 МЛ
Motacilla citreola Гн (2012) М 2011–2012, 2018–2019 УТ,МЛ,Б
Sturnus roseus М Л 2014–2015, 2019 УТ,МЛ
Prunella modularis М 2010–2011, 2016, 2019 МЛ
Acrocephalus 
schoenоbаenus

М 2011, 2013, 2018 УТ,МЛ

Acrocephalus palustris М 2019 МЛ
Hippolais icterina Г М 2010, 2013 МЛ
Sylvia nisoria Г М 2010, 2012, 2016, 2019 МЛ
Sylvia borin Г М 2016, 2018–2019 УТ, Б
Sylvia curruca Г? М 2019 УТ,МЛ
Phylloscopus sibilatrix М 2019 УТ,МЛ
Regulus regulus М З 2010, 2016, 2019 МЛ
Ficedula hypoleuca М 2019 УТ
Ficedula albicollis Г М 2016, 2018–2019 МЛ, Б
Ficedula parva М 2010, 2016, 2018–2019 МЛ, Б
Phoеnicurus phoeni-
curus

Г М 2010, 2014, 2018–2019 УТ,МЛ

Turdus iliacus М 2011, 2019 УТ,МЛ
Aegithalos caudatus Мн 2010, 2019 УТ,МЛ
Remiz pendulinus Гн (2018–2019) М 2018–2019 УТ, Б
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Вид Статус в 2010-2019 гг. Годы регистрации ВБУ, где был 
учтен вид

Certhia familiaris Мн 2019 МЛ
Fringilla montifringilla М З 2010–2011, 2016, 2018–2019 УТ,МЛ
Acanthis flammea Зн 2018 УТ
Emberiza melanocephala Г? Л М 2015–2017, 2019 УТ,МЛ
Calcarius lapponicus** Зн 2019 УТ
Plectrophenax nivalis Зн 2017 МЛ
Всего 62 видов Г – 15; М,Л,З – 47

Примечание: * по данным В. М. Попенко, Ю. А. Андрющенко; по данным О. А. Форманюка

Таблица 4. Редкие залетные виды Приазовского НПП (2010–2019 гг.)

Вид
Дата  

регистрации
Источник информации ВБУ, где отмечен вид

Bubulcus ibis 30.04.2019-
2.05.2019

В. М. Попенко (uabirds.org – фото); 
данные совместного учета

МЛ (р. Тащенак)

Phoenicopterus roseus 10.09.2013 В. П. Кравченко (http://www.brd24.com/
news/a-5474.html – фото)

Б

Branta bernicla 28.10.2015 Е. А. Дядичева (учетные данные) МЛ

Cygnus bewickii 1.04.2016; 
20.01.2019

В. М. Попенко; 
А. И. Бронсков, Е. А. Дядичева
(учетные данные)

Т (р. М. Домузла); 
Б (Бердянский залив)

Aquila chrysaetos 25.01.2012 Р. Н. Черничко (Бюллетень РОМ, 2015) МЛ

Lymnocryptes minimus 12.10.2013 И. И. Черничко, Е. А. Дядичева (учетные 
данные)

МЛ

Clamator glandarius 3.08.2015 С. Мухин (www.uabirds.org>by.
php?|=ru – фото) 

УТ

Tyto alba* 28.09.2019  В. В. Ветров, О. Сапуга, О. Сницар, А. Ко-
маровский (www.uabirds.org – фото)

Окр. МЛ (пгт Ки-
рилловка), 
УТ (окр. с. Косых)

Melanocorypha leuco-
ptera

10.11.2014  И. И. Черничко (Бюллетень РОМ, 2015) МЛ

Regulus ignicapillus 5.11.2014 В. М. Попенко (учетные данные) МЛ (северная часть)

Parus ater 20.10.2017 Е. А. Дядичева (учетные данные) МЛ

Serinus serinus 21.11.2010 А. С. Надточий, И. И. Черничко (Бюлле-
тень РОМ, (2015)

МЛ (окр с. Степановка) 

Carpodacus erythrinus 24.05.2019 О. А. Форманюк (учетные данные) УТ

Loxia curvirostra 28.09.2019 О. А. Форманюк (учетные данные) МЛ

Pyrrhula pyrrhula 11.11.2019,
зима 2019

Г. Г. Гаврись (учетные данные);
сообщение инспекторов ПНПП

УТ,
Б

Примечание: * вид впервые обнаружил в населенных пунктах, граничащих с Приазовским НПП, В.В. Ветров.
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Несмотря на значительную площадь угодий Приазовского НПП, видовое разнообразие его 
орнитофауны довольно детально изучено за 20-летний период до создания национального 
парка и 10-летний период его существования. Поэтому последние изменения в видовом со-
ставе орнитофауны (табл. 5) отражают, главным образом, динамику пребывания редких, за-
летных и инвазионных видов (табл. 3-4). 

Таблица 5. Общие итоги инвентаризации орнитофауны в Приазовском НПП за 2010-2019 гг.
Период 

исследований
Суммарные итоги первичной (за 1990-
2010 гг.) и текущей инвентаризации

Число видов, зарегистрированных в ПНПП 
в период после его создания

2010-2011 гг. 266 (57) 183 (30)
2010-2012 гг. 273 (60) 196 (37)
2010-2013 гг. 273 (60) 216 (45)
2010-2014 гг. 275 (61) 228 (51)
2010-2015 гг. 278 (61) 231 (51)
2010-2016 гг. 280 (61) 237 (52)
2010-2017 гг. 281 (61) 240 (52)
2010-2018 гг. 281 (61) 243 (52)
2010-2019 гг. 284 (63) 257 (54)

Примечание: в скобках приводится количество редких видов, внесенных в Красную книгу Украины (2009).

Заключение.  Суммарно,  по  результатам  первичной  инвентаризации  орнитофауны  за 
20-летний период до создания Приазовского НПП (1990-2010 гг.) и текущей инвентаризации 
за 10 лет (2010–2019), на его нынешней территории было зарегистрировано 284 вида птиц, 
относящихся к 20 отрядам. Среди них 63 вида, внесенных в Красную книгу Украины, 273 вида 
охраняются согласно Бернской конвенции, 152 вида – находятся под охраной Боннской кон-
венции, 26 видов имеют высокий охранный статус в Красном списке МСОП.

В период существования национального парка 26 видов из перечня первичной инвента-
ризации не были отмечены в его пределах, но зарегистрировано 11 новых видов. Таким обра-
зом, современная фауна Приазовского НПП в период 2010–2019 гг. насчитывает 257 видов 
птиц из 20 отрядов, в том числе 119 гнездящихся; 46 % составляют водно-болотные виды. На-
ибольшим видовым разнообразием характеризуются отряды: Passeriformes, Charadriiformes, 
Anseriformes и Falconiformes. 141 вид встречается на территории Приазовского НПП наиболее 
регулярно (ежегодно) и составляет стабильную основу орнитокомплексов, современные изме-
нения в видовом составе орнитофауны национального парка происходят в основном за счет 
редких залетных и инвазионных видов.

Благодарности. Хочется выразить искреннюю благодарность всем участникам и руководи-
телям совместных  экспедиций и проектов,  которые дополнили наши знания об орнитофауне 
Приазовского НПП, прежде всего: И. И. Черничко, Ю. А. Андрющенко, В. М. Попенко, Р. Н. Чер-
ничко, А. И. Бронскову, А. И. Кошелеву, О. А. Форманюку, В. В. Ветрову, Г. Г. Гаврисю, В. А. Кос-
тюшину, С. В. Винокуровой, С. В. Домашевскому, Т. Н. Девятко, В. Н. Грищенко, С. В. Козодавову, 
А. Панчуку, Г. И. Микитинец, С. И. Сучкову, Н. Н. Барабохе, А. Г. Антоновскому, С. А. Яровому.
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ЛИСТОВІЙКИ (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE)  
У НОВОМУ ВИДАННІ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ

У видання Червоної книги України 2009 року занесені 56 видів лускокрилих (Lepidoptera). 
Вони всі належать до групи Macrolepidoptera. Жодного представника Microlepidoptera до Чер-
воної книги України не було включено. Цьому є кілька пояснень. Macrolepidoptera значно кра-
ще вивчені на території України. На стадії імаго, вони порівняно великого розміру, переважно 
яскраво забарвлені та ведуть досить активний спосіб життя, іноді долаючи, під час льоту, зна-
чні відстані. Представники Microlepidoptera здебільшого навпаки на стадії імаго не здатні по-
долати значні відстані, через свої порівняно дрібні розміри, і в основному зустрічаються лише 
у місцях, де ростуть кормові рослини їхніх гусениць, що робить їх досить вразливими перед 
дією різноманітних негативних екологічних чинників, а особливо антропогенного походження. 
Іноді досить викосити ділянку із кормовими рослинами гусениць або зрубати кущ чи дере-
во, де вони живуть і розвиваються, щоб повністю знищити локальну популяцію певного виду 
дрібних лускокрилих. Тому значна кількість видів Microlepidoptera фауни України також заслу-
говують на охорону, як невід’ємні компоненти вразливих природних екосистем.

Листовійки (Lepidoptera, Tortricidae) – одна з найбільших за кількістю видів (у фауні Украї-
ни їх нараховується близько 600) родина Microlepidoptera. На стадії імаго це дрібні та середньо-
го розміру лускокрилі із розмахом крил до 40 мм. Їхні гусениці розвиваються на різноманітних 
рослинах, живлячись як вегетативними, так і генеративними їхніми органами. 

На  розгляд  Національної  комісії  з  питань Червоної  книги  України  було  подано  обґрун-
тування на внесення до нового видання Червоної книги України, яке зараз готується,  трьох 
рідкісних, нечисленних та вузькоареальних видів листовійок, які мають значне  індикаційне 
значення, як види що приурочені до певних вразливих біотопів.

Нижче розглянуто ці обґрунтування за такими пунктами: природоохоронний статус (згідно 
категорій Червоного списку МСОП та Червоної книги України), ареал виду та поширення в Україні, 
чисельність і причини її зміни, фактори негативного впливу, морфо-біологічна характеристика 
виду, режим збереження популяцій та заходи з охорони, значення виду та джерела інформації. 

Листовійка Мєдвєдєва (Eugnosta medvedevi (Gerasimov, 1930)) – один  із 5 видів роду 
у фауні Європи та один із 3-х – у фауні України. 

Природоохоронний статус. VU (вразливий).
Ареал виду та його поширення в Україні. Сучасний відомий ареал виду складається з двох 

розірваних ділянок: Олешківські піски у Херсонській області України та Голубинські і Арчедин-
сько-Донські піски у Волгоградській області Російської Федерації.

Чисельність і причини її зміни. Дуже низька. За увесь час спостережень (з моменту від-
криття виду) було зафіксовано близько сорока особин.
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Фактори негативного впливу. Заліснення відкритих піщаних арен, незаконне добування 
піску, випалювання сухої трави, джипінг. 

Морфо-біологічна характеристика виду. Порівняно великого розміру листовійка  із роз-
махом крил до 30 мм. Яскраво забарвлена. Основний колір переднього крила сріблясто-білий, 
по всьому периметру його зовнішній край та дві діагональні перев’язі (одна посередині, а інша 
ближче до вершини крила) забарвлені у охристо-жовтий або жовто-коричневий колір. За цією 
ознакою вид легко відрізнити від інших видів роду фауни України. Заднє крило сірувато-ко-
ричневого кольору. Літ метеликів фіксувався вночі на штучні джерела світла у першій половині 
вересня.  Кормові  рослини  гусениць  невідомі,  але  по  аналогії  з  іншими близькими  видами 
роду можна передбачити, що гусениці розвиваються в коренях і кореневій шийці рослин ро-
дини Asteraceae. Дуже стенотопний і чітко виражений псамофіл, який зустрічається виключно 
у псамофітних степах із великими відкритими піщаними аренами. 

Режим збереження популяцій та заходи з охорони. Охороняється в НПП «Олешківські піски».
Значення виду.  Індикатор вразливих реліктових оселищ псамофітних степів центральноа-

зійського типу.
Джерела інформації: Бидзиля, Будашкин, Жаков, Костюк, 2011; Кавурка, 2016; Медведев, 

1929; Gerasimov, 1929 (1930); Gerasimov, 1930; Nedoshivina, 2015; Nupponen, 2012.

Листовійка півонієва Віри (Pelatea verucha Nedoshivina & Zolotuhin, 2005) – один із 3 ви-
дів у світовій фауні, один із 2 видів у фауні Європи та єдиний вид роду у фауні України.

Природоохоронний статус. VU (вразливий).
Ареал виду та його поширення в Україні. Відомий сучасний ареал виду фрагментований та 

охоплює Харківську, Луганську області та АР Крим в Україні, а також Середнє і Нижнє Поволжя 
в Російській Федерації. 

Чисельність і причини її зміни. Чисельність не оцінювалася, але вид поширений локально і 
зустрічається досить рідко. 

Фактори негативного впливу. Степові пожежі, розорювання та забудова степових ділянок, 
незаконна заготівля кормової рослини (півонії тонколистої) із лікарською та декоративною ме-
тою, ненормований випас худоби.

Морфо-біологічна характеристика виду.  Середнього  розміру  листовійка  (розмах  крил 
близько 20 мм) з досить яскравим забарвленням переднього крила (основний відтінок його 
бурувато-охристий,  зовнішня  перев’язь  темно-коричнева,  зовнішнє  поле  з  домішкою руду-
ватих  елементів).  Заднє  крило  світло-сіре  у  самців  і  темно-сіре  у  самок.  Моновольтинний 
вид, який належить до ранньолітньої фенологічної групи (літ метеликів у травні – на почат-
ку червня). Метелики активні протягом всього дня. Вони малорухливі  і тримаються поблизу 
кормової рослини. Не летять на штучні джерела світла. Період льоту короткий, всього кілька 
днів. У життєвому циклі, скоріше за все, наявна багатомісячна літньо-зимова діапауза молодої 
гусениці. Біотопічно приурочений до петрофітно-степових та кальцефітно-степових  і деяких 
інших варіантів остепнених угрупувань. Зустрічається локально у місцях, де росте, занесена 
до Червоної книги України, кормова рослина гусениць – півонія тонколиста (Paeonia tenuifolia 
L.). Гусениця розвивається у весняний період (квітень – початок травня). У комкоподібно скрі-
плених шовковиною гніздах із листків на верхівках, рідше бокових пагонах кормової рослини 
невеликими  колоніями  від  2  до  5  особин.  Такі  гнізда  на  кормових  рослинах добре  помітні 
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навіть із значної відстані. Живляться листками, молодою частиною пагона та зав’язями. За-
ляльковуються переважно у місцях живлення, рідше у підстилці у досить щільному білуватому 
коконі в кінці пізньовесняного періоду. Лялечка розвивається без діапаузи. Вихід із лялечки 
синхронний, протягом 4-7 днів. 

Режим збереження популяцій та заходи з охорони. Вид охороняється у Дворічанському НПП, 
у відділенні Луганського природного заповідника «Стрільцівський степ» та РЛП «Повітроплав-
ний комплекс Узин-Сирт, гора Клементьєва». З метою збереження виду необхідно виявляти та 
організовувати охорону місць його мешкання, запобігати степовим пожежам, розорюванню та 
забудові цілинних степових ділянок, незаконному збору кормової рослини гусениць – півонії 
тонколистої, регулювати випас худоби. 

Значення виду.  Індикатор реліктових вразливих петрофітно-степових та кальцефітно-сте-
пових оселищ. 

Джерела інформації:  Будашкин,  2014;  Кавурка,  2013;  Ключко,  2007;  Недошивина,  2016; 
Karolinskiy,  Demyanenko,  Guglya,  Zhakov,  Kavurka,  Mushinskiy,  2018;  Nedoshivina,  Zolotuhin, 
2005.

Листовійка Єрмоленка (Celypha ermolenkoi Kostjuk, 1980) – один із 11 видів роду у фауні 
Європи та один із 9 – у фауні України.

Природоохоронний статус. VU (вразливий).
Ареал виду та його поширення в Україні.  Ендемік  Приазов’я  та  Північно-Східного 

Причорномор’я. Відомий  із Запорізької області, АР Крим (Керченський півострів) та Красно-
дарського краю Російської Федерації. Відома знахідка цього виду у Киргизстані, але вона сум-
нівна і потребує підтвердження.

Чисельність і причини її зміни. Зустрічається рідко і дуже локально. Чисельність низька.
Фактори негативного впливу.  Порушення  гідрологічного  режиму лиманів,  надмірне ре-

креаційне та транспортне навантаження на приморські території, рудералізація біотопів, неза-
конне добування піску.

Морфо-біологічна характеристика виду. Середнього розміру листовійка (розмах крил 15-
17 мм) з дуже яскравим рожевувато-червоним забарвленням переднього крила із двома роз-
митими  поперечними  бурувато-охристими  перев’язями,  чим  чітко  відрізняється  від  інших 
представників роду фауни України. Заднє крило має однотонно темно-сірий колір. Розвиваєть-
ся в одному поколінні. Літ метеликів у Криму спостерігався у кінці травня – червні, у Приазов’ї 
Запорізької  області  –  у  першій декаді  липня. Метелики  літають  вдень  на  невеликих добре 
прогрітих  локальних  приморських  ділянках  галофітного  степу.  Рідко  прилітають  на  штучні 
джерела світла. Гусениці оливково-зеленого кольору, розвиваються у середині квітня-травні 
у  скручених посеред  човникоподібно  вздовж центральної жилки  і  обплетених шовковиною 
листках кермека Мейєра (Limonium meyeri (Boiss.) O. Kuntze). Заляльковуються у місцях жив-
лення у легкому напівпрозорому коконі. Фаза лялечки триває 10-12 днів.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони. Охороняється у Приазовському НПП та 
Казантипському природному заповіднику.

Значення виду. Індикатор вразливих оселищ приморських галофітних степів.
Джерела інформації: Будашкин, 2006; Будашкин, 2009; Недошивина, 2016; Костюк, 1980; 

Савчук, 2013; Trematerra, 2012.
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ДО КОНЦЕПЦІЇ ОХОРОНИ РІЗНОМАНІТТЯ ЕНТОМОФАУНИ В УКРАЇНІ

В сучасних умовах «нової хвилі» господарського освоєння і тотальної, безпрецедентної за 
весь період незалежності, експлуатації лісових, земельних і водних ресурсів України проблема 
збереження біорізноманіття набуває особливої гостроти. 

Водночас,  концепція  охорони  різноманіття  ентомофауни  є  недостатньо  розробленою. 
В  силу  як  об’єктивних  (величезний  таксономічний  обсяг  тощо),  так  і  суб’єктивних  причин, 
еколого-фауністичні аспекти різноманіття безхребетних тварин вивчені набагато слабше, ніж, 
наприклад, вищих рослин чи хребетних тварин. 

На сьогодні офіційною основою природоохоронного менеджменту різноманіття безхребет-
них тварин є інвентаризація видів з Червоної книги України (Chervona…, 2009), а також з між-
народних  охоронних  списків  (додатки  Бернської  конвенції,  списки  загрожених  видів  IUCN 
тощо) на територіях природно-заповідного фонду України. 

Недоліки цього підходу очевидні з наступних міркувань.
1. Дотепер відсутня єдина концепція добору рідкісних і зникаючих видів безхребетних до 

національної Червоної книги, яка повинна була б базуватися на чітких біогеографічних, ста-
тистичних, екологічних, екосистемних (оселищних) та науково-дидактичних критеріях. У ре-
зультаті до Червоної книги включено багато видів, які фактично перебувають поза загрозою, 
а з іншого боку – багато маловідомих та важко визначуваних таксонів. Водночас, велика кіль-
кість рідкісних і зникаючих видів безхребетних залишаються поза будь-якою охороною, хоча 
й потребують її більше, ніж окремі «червонокнижні» види. Тому на сьогодні маємо ситуацію, 
коли значна кількість широко розповсюджених навіть у сильно трансформованих екосисте-
мах «червонокнижних» видів безхребетних, а з іншого боку –маловідомих і таких видів, що 
доступні для визначення й виявлення в природі лише вузькому спеціалісту, нівелює значен-
ня Червоної  книги  як  практичного  інструмента  охорони природи  і  суттєво  знижує показову 
цінність наявних  і проектованих об’єктів природно-заповідного фонду як еталонів типових  і 
унікальних природних комплексів.

2.  Згідно  з  Законом «Про Червону  книгу  України»  (Закон…,  2002,  ст.  14), «підставою 
для занесення видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги України є наявність 
достовірних даних про чисельність популяцій та їх динаміку, поширення і зміни умов іс-
нування, що підтверджують необхідність вжиття особливих термінових заходів для їх 
збереження та охорони». Проте, оцінка чисельності популяцій безхребетних у більш-менш 
великому територіальному масштабі практично неможлива через значні відмінності в кіль-
кості особин залежно від фази життєвого циклу, сезонних та річних флуктуацій тощо. Крім 
того, різні таксономічні й екологічні групи безхребетних потребують відмінних, специфічних 
методів обліку чисельності, що унеможливлює порівняльний аналіз таких оцінок, не кажучи 
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вже про їх високі трудомісткість і часову затратність. Виходячи з цього, на практиці можемо 
оперувати лише відносними показниками частоти трапляння окремих видів та їхніми трен-
дами протягом певних відрізків часу.

3. Ні Червона книга України, ні європейські та міжнародні охоронні списки не враховують 
регіональної  специфіки  різноманіття  безхребетних,  яка  зумовлена  як природними еколого-
біогеографічними особливостями окремих фізико-географічних регіонів, так і особливостями 
історичної та сучасної антропогенної трансформації представлених у них природних екосистем 
і оселищ.

4. Нинішня Червона книга України (Chervona…, 2009) фактично  ігнорує важливе значен-
ня рідкісних і зникаючих видів безхребетних як індикаторів стану природності екосистем або 
трансформаційних процесів, що в них відбуваються (Kanarsky, 2017a, 2017b).

Виходячи з цього, розглянемо проблеми збереження і моніторингу різноманіття ентомофа-
уни у таких аспектах, як критерії добору рідкісних і зникаючих видів комах до Червоної книги, 
застосування оселищно-орієнтованих підходів до моніторингу біорізноманіття та актуальних 
загроз різноманіттю ентомофауни й біорізноманіттю України.

Критерії добору рідкісних і зникаючих видів комах до Червоної книги
Згідно з Законом «Про Червону книгу України» (Закон…, 2002, ст. 14), до Червоної книги 

України (далі – ЧКУ) насамперед заносяться реліктові та ендемічні види, види, що перебува-
ють на межі ареалу, види, що мають особливу наукову цінність, а також види, поширення яких 
швидко зменшується внаслідок господарської діяльності людини.

Це доволі  розмите формулювання  вірогідно  і  є  однією  з  головних причин аморфності  й 
еклектичності охоронних списків ЧКУ. Досить вже того, що ареали абсолютної більшості ви-
дів комах, за винятком відносно невеликої кількості еврихорних і евритопних видів-убіквістів, 
зменшуються унаслідок господарської діяльності. Тому вважаємо необхідним уточнити крите-
рії добору видів до ЧКУ. Ці критерії можна узагальнити як біогеографічні, статистичні, еколо-
гічні, екосистемно-оселищні та науково-дидактичні.

Біогеографічні критерії власне визначають пріоритетність охорони для реліктових та ен-
демічних видів,  а  також видів, що перебувають на межі ареалу. Незважаючи на обмежене 
поширення, погранично-ареальні види становлять вагомий внесок у загальне біорізноманіття 
країни  і  у його регіональну своєрідність,  а крім  того,  часто є екологічно вразливими в  силу 
перебування  їхніх локальних популяцій поза межами ареалогічного оптимуму. Серед комах 
найбільшої уваги в цьому плані заслуговують види європейського неморального, монтанного 
й альпійського біогеографічних комплексів, чиї ареали в Україні обмежені Карпатами й при-
леглими теренами; бореальні й бореомонтанні види, південні межі рівнинних частин ареалів 
яких проходять через Полісся; види середземноморського й паннонсько-скіфського степового 
комплексів, поширення яких обмежене південними, південно-західними чи південно-східни-
ми районами України; види з реліктовими диз’юнктивними ареалами.

Статистичні  критерії,  а  саме  відносний  розмір  ареалу  виду  в  межах  країни  (регіону)  і 
тренди зміни його чисельності (кількості популяцій чи оселищ) лежать в основі міжнародних 
охоронних категорій IUCN. Проте, застосування оригінальних критеріїв IUCN в умовах України 
проблемне через брак докладної  інформації – даних сіткового картування, моніторингу змін 
чисельності популяцій та ареалів видів. Тому доцільно міжнародним категоріям загрози при-
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своїти такий зміст (Kanarskyi, 2011): EX – вид імовірно зник: не знайдений у раніше відомих 
локалітетах протягом тривалого часу і в результаті цілеспрямованих пошуків; CR – вид у кри-
тичному стані: більшість локальних популяцій протягом періоду спостережень перестали  іс-
нувати,  вид  зберігся  в  поодиноких  ізольованих  оселищах; EN  –  вид  у  небезпечному  стані: 
локально поширений вид, значна частина популяцій якого зникла і ця тенденція зберігається; 
VU  –  вразливий  вид:  існує  тенденція  до  зменшення  чисельності  й  кількості  локальних  по-
пуляцій; локально поширений вид, який може опинитися під загрозою зникнення унаслідок 
обмеженого ареалу та екологічної вибагливості і впливу негативних природних чи антропо-
генних факторів; NT – близький до стану загрози: локально поширений («рідкісний») вид без 
негативного тренду чисельності, який може опинитися під загрозою зникнення в разі нега-
тивних змін екологічної ситуації; LC – формально «загрожений»: вид, який охороняється, але 
перебуває поза загрозою зникнення; DD – недостатньо відомий: рідкісний вид, відомий за по-
одинокими знахідками; NE – неоцінений: імовірно загрожений вид, що потребує докладного 
з’ясування характеру поширення й можливого стану загрози. 

Екологічні критерії визначають пріоритети охорони насамперед для екологічно вразливих 
у топічному й трофічному аспектах видів: стенотопних видів, приурочених лише до оселищ пев-
ного типу або до біотопів (оселищ) рідкісних в Україні типів (наприклад, екстразональних лучних 
степів Волино-Поділля, оліготрофних боліт Західного й Центрального Полісся, високогірних еко-
систем Українських Карпат тощо); видів-монофагів, що трофічно пов’язані з рідкісними видами 
рослин; видів зі складним життєвим циклом, що потребують наявності різних умов середовища 
і трофічних ресурсів залежно від фази розвитку. Особливої уваги потребують так звані екологічні 
релікти – види, приурочені до корінних  (первинних) малопорушених екосистем:  старовікових 
лісів  («пралісів»), цілинних степів, болотних масивів, що не зазнали впливу осушувальної ме-
ліорації, – які в Україні збереглися лише фрагментарно і на незначних площах. Зазначимо, що 
в «Червоній книзі Польщі» (Polska…, 2004) такі види становлять вагому частку списку комах, що 
підлягають охороні. Також екологічні критерії визначають пріоритети охорони для представників 
окремих функціональних груп, зокрема комах-запилювачів, які екологічно вразливі насамперед 
унаслідок інтенсифікації та хімізації сільського господарства.

В основі екосистемно-оселищних критеріїв лежить той факт, що популяції рідкісних та зни-
каючих видів комах не можуть бути об’єктами охорони поза своїм екосистемним контекстом, 
а лише разом з оселищами, які забезпечують їм середовище існування. Водночас рідкісні види 
комах мають важливе значення як маркери стану природності екосистем, їх «непорушеності» – 
або ж трансформаційних процесів, що в них відбуваються (Kulak, 2002; Kanarsky, 2017a, 2017b). 
Саме цей аспект повинен бути вирішальним для встановлення охоронного статусу рідкісних ви-
дів безхребетних в екологічному й екосистемологічному сенсі, а головна мета їх правової охо-
рони повинна полягати в  забезпеченні  обґрунтування охорони цінних природних екосистем  і 
ландшафтів, оскільки: «перебування (зростання) на певній території рідкісних і таких, що пе-
ребувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної 
книги України, є підставою для оголошення її об’єктом природно-заповідного фонду України 
загальнодержавного значення» (Закон…, 2002, ст. 11).

Виходячи з науково-дидактичних  критеріїв,  за  інших рівнозначних умов перевагу  слід 
віддавати добре помітним у природі й відносно легко визначуваним видам, доступним для 
виявленням  не  лише  для  спеціалістів,  а  й  широкого  кола  аматорів  природи,  працівників 
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природоохоронних установ, лісового й сільського  господарства,  учнів  і  студентів. Саме  тому 
слід уникати включення до ЧКУ маловивчених, «фантомних» або криптичних видів  і видів-
«двійників».

Оселищно-орієнтовані підходи до моніторингу різноманіття ентомофауни
Оцінка різноманіття  угруповань ентомофауни  (ентомокомплексу)  як  структурного елемента 

екосистеми (оселища) є важливим аспектом як інтегрального аналізу структурно-функціональної 
стійкості оселищ, так і розробки методичних засад їх природоохоронного менеджменту і збере-
ження біотичної різноманітності. Виходячи з фундаментальної еколого-біогеографічної суті осе-
лищної концепції та її прикладних природоохоронних завдань, пропонуємо такі методичні підхо-
ди оцінки різноманіття ентомокомплексів: 1) еколого-біогеографічний (екогеографічний) аналіз 
(Kanarskyi, 2015); 2) використання індикаторних видів – маркерів стану природності екосистем та 
збереженості різноманіття ентомокомплексів (Kanarsky, 2017a, 2017b).

Еколого-біогеографічний аналіз видового складу окремих відносно добре вивчених у фа-
уністичному плані таксономічних груп комах у розрізі оселищ, ландшафтних екосистем і при-
родно-територіальних  комплексів  може  бути  основою  моніторингу  змін  ареалів  ключових 
груп безхребетних та виділення «гарячих точок» біорізноманіття (Kanarsky, Geryak, Lyashenko, 
2011; Kanarskyi,  2015; Kanarsky, Panin, 2017). Категоріями такого аналізу  є екогеографічний 
комплекс, біотопна група і екологічний елемент фауни.

Екогеографічний комплекс (ЕГК) – це сукупність видів, що мають подібні сучасні ареали, 
сформовані в результаті подібної біогеографічної історії та впливу макроекологічних (зональ-
но-кліматичних) чинників. Біотопна група (БГ) – сукупність видів, які в екологічному оптимумі 
ареалу в межах хорону надпровінційного (регіонального) рангу населяють біотопи (оселища) 
з  подібними  едафічними  й мікрокліматичними  умовами  та  просторовою  структурою.  Поєд-
нання категорій екогеографічного комплексу і біотопної групи становить екологічний елемент 
фауни – сукупність видів з подібними ареалами, сформованими внаслідок подібних біогеогра-
фічної історії та макроекологічних умов, котрі в екологічному оптимумі ареалу в межах хорону 
надпровінційного (регіонального) рангу населяють біотопи з подібними едафічними й мікро-
кліматичними умовами та просторовою структурою.

Екогеографічна  характеристика  виду  (підвиду)  відображає  як  біогеографічний,  так  і  зо-
нально-кліматичний, едафічний та просторовий контекст формування його сучасного ареалу.

Еколого-географічна  класифікація  розроблена  на  прикладі  європейської  фауни  денних 
(булавовусих) лускокрилих (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea)  і апробована для вищих 
різновусих  лускокрилих  (Lepidoptera:  Geometroidea,  Drepanoidea,  Bombycoidea,  Noctuoidea). 
Згідно з нею, на території України представлені 12 екогеографічних комплексів  і 4 монтанні 
субкомплекси та 16 біотопних груп видів лускокрилих (Kanarskyi, 2015). 

A. Гіпербореальний комплекс – охоплює види, приурочені до зони арктичних пустель  і 
тундри Євразії та Північної Америки (Циркумполярна область). Аркто-альпійський (Am) суб-
комплекс становлять види, ізольовані частини ареалу яких розташовані у високогірних райо-
нах південніших гірських регіонів. В Україні представлений незначною кількістю видів, поши-
рених у високогір’ї Українських Карпат.

B. Бореальний комплекс – охоплює види, приурочені до зон тайгових і підтайгових міша-
них лісів Євразії, або Євросибірської тайгової області (Emeljanov, 1974). Бореомонтанний (Bm) 
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субкомплекс становлять види, частини ареалу яких розташовані в південніших гірсько-лісо-
вих регіонах. В Україні представлений відносно невеликою кількістю видів, частина яких ма-
ють реліктовий характер поширення у Поліському регіоні, а частина – характерні для гірсько-
лісових та високогірних поясів Українських Карпат.

С. Палеарктичний температний комплекс – включає широко розповсюджені у лісовій та 
суміжних зонах Палеарктики види з широким зонально-кліматичним діапазоном – від тайги 
до степової зон, заходять у Середземноморський та Центральноазійський регіони. Найменш 
своєрідний комплекс, в Україні представлений значною кількістю видів з переважно невисо-
ким рівнем екотопічної спеціалізації.

D. Євросибірський суббореальний  комплекс  –  включає  види  древньо-середзем-
ного  та  східноазійського  походження,  ареали  яких  охоплюють  зони  широколистяних 
і  мішаних  лісів  Євразії,  а  також  заходять  у  тайгову  й  степову  зони  (особливо  на  сході). 
Суббореомонтанний (Dm) субкомплекс становлять види, частини ареалів яких розташовані 
у відносно віддалених гірських регіонах. В Україні комплекс представлений відносно вели-
кою кількістю широко розповсюджених видів, проте в суббореальному субкомплексі є низка 
рідкісних  і  зникаючих  плейстоцено-голоценових  реліктів  (Parnassius apollo, Polyommatus 
damon, etc.). 

E. Європейський комплекс – охоплює види, ареали яких приурочені до Європейської не-
моральної області в трактуванні А. Ємельянова  (Emeljanov, 1974). У ньому виділяється дуже 
своєрідний європейський монтанний (Em)  субкомплекс  ендеміків  та  субендеміків  гірських 
регіонів Середньої та Південної Європи, Кавказу і Понтійських гір. Їхні ареали обмежені Євро-
пейським гірсько-лісовим хороном (Kryzhanovskii, 2002), який був плейстоцено-голоценовим 
рефугіумом як для древньо-середземних, так  і для аркто-бореальних форм. В Україні пред-
ставлений здебільшого монтанними видами, поширеними у Карпатах та прилеглих горбогір-
них регіонах Північного і Західного Поділля.

F. Субсередземний комплекс – охоплює експансивні й відносно термофільні елементи се-
редземноморської та древньо-середземної фауни, приурочені до зон широколистяних лісів та 
лісостепу Південної і Середньої Європи, поширені також у Середземномор’ї та частково у Скіф-
ській (або Паннонсько-Скіфській) степовій області. В Україні представлений значною кількістю 
видів, різноманіття яких зростає з півночі на південь; у західних регіонах види цього комплек-
су характерні насамперед для Закарпаття й південної частини Волино-Поділля. Багато з них 
розширюють свої ареали на північ унаслідок потепління клімату.

H. Середземноморський комплекс – охоплює види, приурочені до Середземноморської 
(Гесперійської) біогеографічної області, багато з яких проникають у суміжні регіони Древньо-
го Середзем’я (Європейський гірсько-лісовий, Ірано-Туранський), а також у Скіфську степову 
область. У Європі – найбагатший за видовим складом екогеографічний комплекс, в Україні 
представлений дуже обмеженою кількістю видів.

R. Передньоазійський  комплекс – охоплює види, приурочені до  східної  частини Древ-
нього Середзем’я (Мала  і Передня Азія, Кавказ,  Ірано-Туранський регіон), на заході сягають 
Балканського півострова, на півночі можуть заходити у Скіфську степову область. Переважно 
ксерофільні види нагірно-степових ландшафтів. В Україні – незначна кількість видів, пошире-
них головним чином у Гірському Криму та степовій зоні; поодинокі трапляються на Західному 
Поділлі (напр. Plebejus sephirus).
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S. Паннонсько-скіфський степовий комплекс – своєрідний комплекс видів, приурочених 
до степової зони Євразії. Ксеротермофільні види відкритих або напіввідкритих (лісостепових) 
ландшафтів з континентальним помірним семіаридним кліматом. В Україні становлять зоогео-
графічне ядро автохтонної ентомофауни степового біому.

T. Туранський пустельний комплекс – види, приурочені до пустельної частини Ірано-Ту-
ранського хорону. В Україні – незначна кількість видів, поширених у крайніх південно-східних 
степових районах. 

K. Космополітний  комплекс  –  охоплює  види,  поширені  в  кількох  біогеографічних  цар-
ствах. В Україні представлений небагатьма активними мігрантами (Vanessa atalanta, V. cardui, 
Autographa gamma, etc.).

Q. Тропічний комплекс – включає низку палеотропічних мігрантів, які регулярно чи спо-
радично проникають у Середзем’я та північніші регіони Європи й Україну: Lampides boeticus, 
Danaus chrysippus, Agrius convolvuli, Acherontia atropos, Daphnis nerii, etc.

У межах цих категорій також окремо можуть вирізнятися ендемічні субкомплекси видів і 
підвидів, зокрема на заході України – подільський субкомплекс паннонсько-скіфського комп-
лексу та карпатський монтанний субкомплекс європейського комплексу. 

Біотопні групи видів: 
 - убіквісти (U); 
 - мезофіли (М): лучні мезофіли (М1), лісо-лучні, або напівлісові мезофіли (М2), лісові ме-

зофіли (М3);
 - ксеротермофіли (Х): степові ксеротермофіли (Х1), лісостепові ксеротермофіли (Х2), лісо-

ві ксеротермофіли (Х3), ксеромонтанні види (ХМ);
 - гігрофіли  (Н):  лучні  гігрофіли  (Н1),  лісові  гігрофіли  (Н2),  гігро-термофіли  (НТ),  гігро-

ксерофіли (НХ);
 - тирфофіли (Т);
 - альпіколи (А): мезофільні альпіколи (АМ), гігрофільні альпіколи (АН); ксерофільні аль-

піколи (АХ);
 - дезертиколи (D).
Як  показали  дослідження,  ця  класифікація  придатна  й  для  інших  таксономічних 

груп  наземних  безхребетних,  зокрема  жуків-турунів  (Coleoptera:  Carabidae)  та  деяких 
інших  груп  твердокрилих.  При  цьому  визначення  і  трактування  біотопних  груп  можуть 
відрізнятися в силу специфічних екологічних особливостей обраної таксономічної групи 
(Kanarsky, Panin, 2017).

Аналіз екологічних елементів фауни, як сукупностей видів з певними екогеографічними 
параметрами, може бути корисним  інструментом для екологічних досліджень безхребетних 
як теоретичної основи збереження біотичного різноманіття. У контексті певного оселища чи 
типу оселищ такий аналіз дозволяє виявити своєрідні (характерні) види, поширення яких ві-
дображає  еколого-біогеографічну  своєрідність  оселищ як  однієї  з  передумов  їх  структурно-
функціональної стійкості.

Ретроспективний  аналіз  і  моніторинг  змін  видового  складу  окремих  екогеографічних 
комплексів  і біотопних груп ентомофауни дозволить оцінити загальні тенденції змін ареалів 
ключових таксономічних груп безхребетних унаслідок як природних (кліматичні зміни тощо), 
так і антропогенно зумовлених чинників.
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З метою оцінки здатності оселищ, природоохоронних територій та більших природно-те-
риторіальних  комплексів до підтримання  властивого  їм  біорізноманіття  пропонується  вико-
ристати поширення індикаторних і характерних видів безхребетних (Kanarsky, 2017a, 2017b).

Індикаторні види (маркери) – види, які мають специфічні вимоги до середовища існуван-
ня і присутність (відсутність) яких відображає стан природності та збереженості різноманіття 
відповідних угруповань  і комплексів біоти. Здебільшого до них належать рідкісні, локально 
поширені та стенотопні види.

Характерні види – види, екологічно й біогеографічно пов’язані з оселищами певних типів, 
регіональне поширення яких в основному співпадає з поширенням цих оселищ. Здебільшого 
до них належать домінанти і субдомінанти відповідних угруповань. Також до них зараховуємо 
формально охоронювані види, які не мають індикаторного значення.

Виділяємо 3 категорії (І-ІІІ) та 6 екологічних груп (A-F) індикаторних видів:
І – маркери малопорушених природних екосистем (оселищ), присутність яких свідчить 

про високий рівень збереженості  і здатність екосистем до підтримання властивого їм біо-
різноманіття;

ІІ – маркери похідних і трансформованих екосистем (оселищ), присутність чи відсутність 
яких вказує на характер трансформаційних змін і здатність трансформованих і похідних еко-
систем до підтримання біорізноманіття;

ІІІ – маркери унікальних екосистем (оселищ) – рідкісні види, присутність яких вказує на 
виняткову еколого-біогеографічну своєрідність і природоохоронну цінність оселищ.

А. Види азональних та екстразональних екосистем. В межах широколистяно-лісової зони до 
цієї групи належать види, приурочені до високогірних, болотних і степових біотопів, континенталь-
них дюн, скельних виходів тощо. Такі оселища мають обмежене або вузько-локальне поширення, і 
зазвичай є локалітетами багатьох рідкісних, ендемічних і реліктових видів рослин і тварин. 

В. Види лісових екосистем. До групи належать як облігатні сапроксилобіонти, які часто 
вважаються екологічними реліктами первинних лісів (категорія І), так і види, здатні населяти 
різноманітні похідні варіанти лісових екосистем (категорія ІІ). 

С. Види екотонів. Характерні види лісо-лучних екотонів і ранніх сукцесійних лісових стадій 
(галявини, узлісся, чагарники, заростаючі вирубки). Індикаторне значення мають насамперед 
ті, зникнення яких свідчить про істотні зміни середовищетвірної функції цих екосистем у плані 
підтримання біорізноманіття (ІІ категорія). Це відбувається як унаслідок спонтанного заростан-
ня відкритих екотонних ділянок і лісових галявин деревами і чагарниками, так і в результаті 
спрощення просторової структури екотонів. 

D. Види  природних  трав’яних  екосистем.  Характерні  види  гігрофільних  (болотистих), 
ацидофільних  (пустищних)  і ксерофільних  (остепнених) лук лісової зони, зональних екосис-
тем степової зони. Їхня реакція на антропогенний вплив неоднозначна, оскільки залежно від 
екологічних преференцій окремих видів оптимальні умови для існування їхніх популяцій пере-
бувають у певному діапазоні шкали дигресії – демутації лучних екосистем.

Е. Види «культурного ландшафту». Евритопні та еврихорні види (убіквісти), мігранти, а також 
види природних екосистем, які адаптувалися до умов сильно трансформованого «культурного 
ландшафту» – агроценозів,  рудералів,  садів, парків,  населених пунктів.  Індикаторне значення 
(категорія ІІ) в цій групі матимуть насамперед ті види, присутність яких вказує на сприятливий 
для підтримання біорізноманіття режим традиційного екстенсивного господарювання. 
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F. Гідробіонти та амфібіонти. Види, які населяють або пов’язані в своєму розвитку з водо-
ймами. Сюди ж зараховуємо своєрідну екологічну групу струмкових гігрофілів, репрезентова-
ну, зокрема, низкою видів турунів (Coleoptera, Carabidae).

Для видів кожної групи властиві спільні фактори загрози, зумовлені особливостями поши-
рення, стану збереженості й характеру господарського використання відповідних екосистем.

Як індикаторні розглядаємо ті таксономічні групи безхребетних, фауністична й екологічна 
репрезентативність яких є достатньо високими, а виявлення в природі не потребує викорис-
тання спеціальних трудомістких, затратних або неприйнятних методів досліджень, зокрема: 
жуки-туруни (Coleoptera, Carabidae); сапроксильні жуки (Lucanidae, Cetoniidae, Elateridae p.p., 
Buprestidae p.p., Cerambycidae p.p., etc.); денні (булавовусі) метелики (Lepidoptera, Papilionoidea 
[= Rhopalocera]); вищі різновусі метелики (Lepidoptera: Geometroidea, Drepanoidea, Bombycoidea, 
Lasoicampoidea, Noctuidea [= Metaheterocera]).

Наявність або відсутність популяцій індикаторних видів характеризуватиме стан збереже-
ності  різноманіття  угруповань  і  комплексів  ентомофауни  та  дозволить  виявити  своєрідні  та 
унікальні риси конкретних оселищ.

Виходячи  з  наведеного  вище,  в  основу  ініціального  етапу  природоохоронного менедж-
менту  різноманіття  ентомофауни  на  територіях  природно-заповідного  фонду,  а  в  ширшому 
масштабі – і в межах регіональних природно-територіальних комплексів, доцільно покласти 
наступне:

1. Обгрунтування списку ключових груп і видів на основі біогеографічних, екологічних та 
екосистемно-оселищних критеріїв як маркерів стану збереженості різноманіття та природності 
екосистем (Kanarsky, 2017b).

2. Виділення домінантних типів оселищ – тобто тих, за рахунок яких формується регіо-
нальна специфіка різноманіття ентомофауни. Для прикладу наводимо деякі домінантні типи 
оселищ західних регіонів України:

 - оліго- і мезотрофні болота Західного Полісся;
 - евтрофні болота, болотисті й торфові луки Західного Полісся;
 - борові соснові рідколісся та псамофітні пустищні угруповання континентальних пісків 

Західного Полісся;
 - лучні та наскельні степи західного Волино-Поділля;
 - заплавні й низинні широколистяні ліси Передкарпаття і Закарпатської низовини;
 - термофільні діброви та широколистяні ліси Вулканічних Карпат і острівних вулканічних 

масивів Закарпатської низовини;
 - ксеротермні та мезоксерофітні луки й галявини Вулканічних Карпат;
 - ялицеві бучини нижнього гірського лісового поясу Українських Карпат;
 - лісові струмки й потоки гірсько-лісового поясу Українських Карпат;
 - субальпійські та альпійські криволісся і луки Українських Карпат. 

Основні загрози різноманіттю ентомофауни та біорізноманіттю в Україні
У часи дитинства автора, яке припало на Закарпаття 1970-80-х років, було великою вдачею 

побачити в природі такі, загалом досить поширені види комах, як махаон (Papilio machaon), 
сатурнія грушева (Saturnia pyri), жук-олень (Lucanus cervus), жук-носоріг (Oryctes nasicornis), 
великі  яскраві  види  турунів  (Carabidae)  тощо.  Радянська  економічна  парадигма  того  часу 
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не допускала існування будь-яких «невжитків» у сільському й лісовому господарстві, всі зе-
мельні угіддя  інтенсивно використовувалися, підлягали меліорації  та обробці пестицидами. 
Згодом, у 1990-2000-х роках занепад промисловості й сільського господарства в Україні спри-
чинив своєрідний позитивний ефект у плані відновлення біорізноманіття, зокрема й популяцій 
багатьох рідкісних видів комах. Цьому сприяло й значне розширення мережі природно-запо-
відного фонду. Проте, в останні 10 років ситуація суттєво погіршилася внаслідок «нової хвилі» 
господарського  «освоєння»  земель, що  супроводжується  масовими  негативними  явищами 
практично неконтрольованої експлуатації природних ресурсів і загрожує набути катастрофіч-
них масштабів у разі впровадження земельної реформи і легалізації ринку землі.

У лісових регіонах України вирубування лісів, особливо старовікових і деревостанів цінних 
порід (дуб, ялиця тощо) місцями набуло майже варварського характеру. Значна частина таких 
рубок  проводиться  в  умовно  законних  рамках  санітарних  лісогосподарських  заходів.  Таким 
чином, наприклад, був фактично знищений лісовий заказник «Корналовичі» на Львівщині, 
завдано величезної шкоди Чорноліському ландшафтному заказнику в Кіровоградській облас-
ті, а на супутникових знімках більшість великих лісових масивів рясніють численними вируб-
ками в десятки, а то й сотні гектарів. Ця ситуація ускладнена морально застарілою системою 
лісового господарства, за якої, зокрема, насадження підлягають вирубуванню при досягненні 
«стиглого» віку, переважно – 60-80 років. Водночас критичною проблемою і надалі залиша-
ється масове всихання культур смереки в поясі букових лісів Карпат, елімінація яких разом із 
відновленням природних мішаних лісових насаджень, що відповідали б умовам місцезрос-
тань, зовсім невигідні в світлі меркантильних економічних інтересів.

У результаті ідеологічно зумовленої кампанії з осушення водно-болотних угідь Українсько-
го Полісся у 1960-70-х роках було завдано непоправної шкоди болотним екосистемам регіону, 
що призвело до втрати їх екологічних функцій, а згодом – і до втрати господарського значення 
осушених земель. Мало порушеними збереглися лише окремі великі болотні масиви, зокрема 
на території нинішнього Рівненського природного заповідника та деяких інших об’єктів при-
родно-заповідного фонду.  Проте,  екологічна  ситуація  в  регіоні  в  часи  незалежності  істотно 
погіршилася унаслідок девастації значних територій, спричиненої масовим нелегальним до-
буванням бурштину, і зміни гідрологічного режиму в результаті як природно-кліматичних, так 
і антропогенних чинників. Водночас, почали набирати обертів масштабні проекти з «освоєн-
ня»  водно-болотних  угідь  під  торфорозробки.  Лише  у  Волинській  області  КП  «Волиньпри-
родресурс» планує розробляти понад 6,3 тис. га природних болотних масивів, які головним 
чином розташовані біля меж Рівненського і Черемського природних заповідників, заказників 
загальнодержавного і місцевого значення. Розробка торфових родовищ передбачає осушення 
відведених ділянок шляхом розчищення старих і будівництва нових меліоративних каналів і 
наступне тотальне знищення грунтово-рослинного покриву. При цьому в звітах з оцінки впливу 
на довкілля (http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-4375; eia.menr.gov.ua/uk/case/id-4376; eia.menr.
gov.ua/uk/ case/id-4377; eia.menr.gov.ua/uk/case/id-4379) автори проектів цинічно заявляють, 
що болота шкідливі для довкілля, і тому їх треба осушити, вилучити «екологічно небезпечні» 
поклади торфу, а девастовані  території «привести до попереднього природного стану через 
ренатуралізацію» (!).

У критичному стані загрози перебувають зональні степові екосистеми України. У лісосте-
повій та степовій зонах до 1990 р. було розорано відповідно 67 і 75 % земель (Zapovedniki…, 
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1987). Цілинні степи збереглися переважно лише у вигляді невеликих фрагментів у природних 
заповідниках (Асканія-Нова, Український степовий, Чорноморський, Луганський, Єланецький 
степ), степових балках і на крутосхилах. Більше або менше деградовані степові ділянки ви-
користовувалися також як сіножаті й пасовища. Із занепадом екстенсивного скотарства вони 
втратили своє  господарське  значення  і  зараз  тотально розорюються як «невжитки». Вцілілі 
степові балки в багатьох місцях засаджують невластивими для цієї природної зони культура-
ми сосни й інтродуцентами, збільшуючи таким чином «на папері» «лісистість» країни. Все це 
найближчим часом може призвести до майже повної втрати зональних екосистем степового 
біому України. 

Не  краща  ситуація  з  екстразональними  степовими  екосистемами північного  і  західного 
Поділля.  Тут  можна  виділити  такі  етапи  трансформації  біогеоценотичного  покриву:  1)  роз-
орювання плакорних степових і зведення природних лісових масивів (середина ХІХ – початок 
ХХ ст.); 2) штучне залісення невластивими та інтродукованими культурами і тотальне розорю-
вання всіх придатних угідь (початок – середина ХХ ст.); 3) спонтанне (а місцями – щтучне) за-
лісення залишків степової рослинності (кінець ХХ – початок ХХІ ст.); 4) повторна хвиля освоєння 
всіх придатних для агрокультури земельних угідь (сучасність). 

Занепад  пасовищного  господарства  і  зумовлені  цим  зміни  режиму  землекористування 
призвели до спонтанного заростання деревно-чагарниковою рослинністю великих площ луч-
них, лучно-болотних і лучно-степових екосистем у лісовій та лісостеповій зонах. Незважаючи 
на  переважно  вторинний  характер,  ці  трав’яні  екосистеми  є  вкрай  важливими осередками 
біорізноманіття. За нашими оцінками, щонайменше 40 % рідкісних і зникаючих видів денних 
метеликів у західних регіонах України опинилися під загрозою унаслідок розвитку спонтанних 
сукцесійних процесів у їхніх оселищах (Kanarskyi, 2011). 

З  іншого боку,  нинішня експансія  та  інтенсифікація агропромислового комплексу,  окрім 
стрімкого збільшення площ орних земель, супроводжується безконтрольним використанням 
пестицидів і гербіцидів сумнівного походження, що вже становить загрозу не тільки для по-
пуляцій комах-запилювачів, але й хребетних тварин і для здоров’я людей.

В  останні  роки  бізнесово-владні  кола  під  гаслами  «соціально-економічного  розвитку» 
і  незважаючи  на  протести  науковців  та  громадськості,  активно  лобіюють  і  «проштовхують» 
масштабні природо-руйнівні проекти на зразок каскаду ГЕС на Дністровському каньйоні, урба-
ністичного мега-курорту на Свидовці та ВЕС на Боржавських полонинах у Карпатах, численних 
міні-ГЕС на карпатських річках (лише в Закарпатті існує план побудови 360 МГЕС), тощо.

Загалом,  маємо  ситуацію,  коли морально  застаріла  радянська  система  господарювання 
втілюється  в  сучасних  умовах практично нерегульованого  капіталізму  і  натомість  без  обме-
жень, які все-таки існували за часів УРСР.

Негативні  тенденції  останніх  декад  частково  компенсувала  активна  розбудова  націо-
нальної екомережі, коли було створено багато нових природно-заповідних об’єктів. Загаль-
на частка природно-заповідного фонду України (ПЗФ) збільшилася від менше 1 % території 
країни в 1990 р. до приблизно 7 % за станом на сьогодні. Проте, більшість цих площ ста-
новлять території низького, часто суто формального природоохоронного рангу, такі як землі 
без  вилучення  й  господарські  зони  національних  парків.  Нові  об’єкти  ПЗФ  були  створені 
переважно на базі  і шляхом розширення  існуючих раніше  (з  1960-80-х років)  заказників, 
а  створення  об’єктів  ПЗФ  високого  рангу  все  частіше  стикається  з  відвертим  спротивом 
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бізнесових кіл та місцевого населення, які воліють необмежено експлуатувати всі доступні 
природні ресурси без огляду на будь-які можливі негативні наслідки. При цьому рівень не 
те що екологічної, а й базової природничої освіти населення, а особливо молоді, справляє 
загалом гнітюче враження.

Неврегульованими залишаються багато правових моментів природоохоронної сфери, на-
приклад – у частині забезпечення активної охорони природних екосистем на заповідних те-
риторіях з метою припинення резерватогенних сукцесій рослинності. Дотепер не прийнятий 
закон про Смарагдову мережу, що унеможливлює ефективний правовий захист її об’єктів від 
зазіхань різного роду «господарників».

Висновки
Унаслідок  збільшення  господарського навантаження  та  посилення  антропогенної  транс-

формації природних екосистем в Україні складається критична ситуація, що загрожує втрата-
ми біорізноманіття не лише на рівні окремих видів чи груп організмів, а й типів оселищ, ланд-
шафтних і біомних екосистем. Це потребує розробки й впровадження науково обґрунтованих 
екосистемно-оселищних підходів до менеджменту й охорони як різноманіття ентомофауни, 
так  і загального біорізноманіття країни, підвищення рівня природоохоронної репрезентатив-
ності національної екомережі, легалізації Смарагдової мережі України.

Потребує перегляду і вдосконалення концепція Червоної книги України як практичного ін-
струмента охорони природи, зокрема в частині критеріїв добору рідкісних і зникаючих видів 
безхребетних тварин.

В сучасних реаліях домінування в суспільній свідомості парадигми цивілізаційного про-
гресу, котрий вимірюється переважно показниками економічного добробуту та розвитку тех-
нічної інфраструктури, необхідне широке пропагування екологічної парадигми та гуманістич-
них принципів охорони навколишнього природного середовища.

Нинішні проблеми стосовно екологічної ситуації і збереження біорізноманіття також потре-
бують зваженої еколого-економічної оцінки, широкого обговорення  і глибокого осмислення 
в українському суспільстві – з метою вирішення їх на засадах реального, а не формально заде-
кларованого сталого розвитку України. Важливою умовою вирішення цих проблем є розвиток 
екологічної освіти і виховання.
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TETRОDONTOPHORA BIELANENSIS (COLLEMBOLA)  
ЯК ОБ’ЄКТ ОХОРОНИ ТА БІОМОНІТОРИНГУ

Тетродонтофора блакитна або Tetrodontophora bielanensis (Waga, 1842) вид колембол із ро-
дини оніхіуріди (Onychiuridae), який занесений до Червоної книги України з природоохоронним 
статусом – зникаючий (Червона книга… 2009). Один із найбільших видів колембол в Україні 
темно-голубого кольору з довжиною тіла 6-9 мм (рис.1). Очка на голові відсутні, анальні шипи 
на кінці черевця присутні, стрибальна вилка на четвертому абдомінальному стерніті добре роз-
винена. Він є лісовим видом, який населяє листову підстилку, гниючу деревину, мохи, а також 
оселища під камінням, на грибах у деяких типах гірських і рівнинних лісів, а також субальпій-
ського криволісся. У горах виявлений у межах висот від 100 до 1700 м над рівнем моря. Після 
дощу часто піднімається на стовбури дерев і гриби, де утворює чисельні скупчення. Належить 
до верхньоґрунтової групи життєвих форм колембол.

Ареал  виду  охоплює  переважно  гірські  регіони  Центральної  Європи  (Карпати,  Судети, 
Татри, Східні Альпи), а також прилеглі до них рівнинні території. В Україні вид перебуває на 
східній межі свого ареалу. Трапляється на більшій частині зони широколистяних лісів України 
(Українські Карпати, Мале Полісся, Західно-Подільська височинна обл., Розтоцько-Опільська 
горбогірна обл., Прут-Дністровська височинна обл.) (рис. 2). Вид приурочений переважно до 
вологих букових або ялицево-букових лісів, рідше трапляється в поясі ялинових лісів і субаль-

пійському  криволіссі  Українських  Карпат. 
У  прилеглих  до  Карпат  регіонах  приуроче-
ний  переважно  до  букових  і  грабово-буко-
вих лісів (Капрусь, 2003; Капрусь та ін., 2006). 
Основною причиною зменшення ареалу може 
бути вирубування цих лісів та інше техноген-
не втручання у оселища їх існування.

Тетродонтофора  блакитна  є  добрим  ін-
дикатором  едафічних  умов  у  природних  бу-
кових,  ялицево-букових  і  грабово-букових 
лісах. Вид приймає  участь  у  процесах  ґрун-
тоутворення і є жертвою для багатьох хижих 

Рис.1 Фотографія T. bielanensis на полонині 
Боржава (48,612711° N, 23,159603° E).
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видів  тварин.  Враховуючи  його  тісну  еколо-
гічну прив’язаність до неморальних лісів ре-
гіону, цей вид можна рекомендувати в якості 
об’єкту моніторингу педобіоти в гірсько-лісо-
вих ценозах Українських Карпат.

Дослідженнями,  які  проведені  в  1989-
1993  роках  встановлено,  що  щільність  ло-
кальних популяцій виду в гірських лісах ста-
новить від 25 до 410 особин на 1 м2 (Капрусь, 
1995).  Дані  про  тренди  зміни  чисельності 
відсутні.  Причинами  зменшення  чисельності 
можуть  бути  вирубування  лісів  і  знищення 
важливих для виживання виду мікробіотопів 
(повалених стовбурів дерев, лісової підстил-
ки, куртин моху або трав’яних рослин).

На  сьогодні  у  інформаційному  ресурсі 
Центр  даних  «Біорізноманіття  України»  вне-
сено 46 записів знахідок T. bielanensis (рис. 2). 

У  результаті  проведених  нами  останніх 
досліджень  у  межах  субальпійського  по-
ясу  Боржавських  полонин,  було  виявле-
но  T. bielanensis  на  13  дослідних  ділянках 
у 2018 році (Гуштан, Гуштан 2018, 2019) та до-
датково в 3 локалітетах у 2019 році (коорди-
нати: 48,617475° N, 23,152575° E; 48,614626° 
N, 23,154932° E; 48,612711° N, 23,159603° E) 
(рис. 3). Зокрема, біотопи у яких виявлені ці 
колемболи,  розташовуються  на  перемичці 
між г. Великий Верх та г. Стій, а також на за-
хідних схилах г. Великий Верх і на південно-
західних відрогах г. Стій.

Враховуючи  фрагментарність  інформації 
про поширення і сучасний стан локальних по-
пуляцій тетродонтофори блакитної на більшій 
частині  ареалу,  вважаємо за необхідне про-
ведення  детальніших  екологічних  і  хороло-
гічних досліджень цього виду.
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Рис. 3. Знахідки T. bielanensis на полонині 
Боржава (Центр даних «Біорізноманіття 
України» – інформаційний ресурс присвячений 
різноманіттю біоти України. Державний при-
родознавчий музей НАН України. Опубліковано 
в мережі інтернет http://dc.smnh.org/ Заван-
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Національний природний парк «Нижньосульський»
смт Оржиця, вул. Центральна, 128

ВИВЧЕННЯ, ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ  
В РЕГІОНІ ПОНИЗЗЯ РІЧКИ СУЛИ

Пониззя річки Сули  і на сучасному етапі, незважаючи на вплив гідробудівництва, зали-
шається одним  із найбагатших у природному відношенні регіонів Подніпров’я. Під впливом 
підтоплення гирлової ділянки Сули сформувалась значна за площею Сулинська затока, яка є 
унікальною напівприродною водною екосистемою, що функціонує в зоні значного антропоген-
ного навантаження і потребує спеціальних заходів щодо збереження її біорізноманіття.

Саме  тому  у  1998  році  тут  було  створено Сулинський ландшафтний  заказник  загально-
державного значення (загальна площа 31 161,30 га), а у 2010 році – Національний природний 
парк «Нижньосульський» (загальна площа 18 635 га).

За  матеріалами  досліджень  останніх  років  природна  флора  регіону  нараховує  понад 
1288 видів, з них 722 види судинних рослин, альгофлора – 362, мохоподібні – 30, лишайни-
ки – 26, гриби – 148.

Раритетна  фракція  флори  парку  включає  53  види  судинних  рослин,  1  лишайник  та 
2 види грибів, які охороняються: 3 види – Європейський червоний список (ЄЧС), 3 види – 
Бернська конвенція (БК), 5 видів – з Червоного списку водних макрофітів України (ЧСВМУ), 
19 видів – Червона книга України (ЧКУ), 35 видів – на території Черкаської і Полтавської 
областей (РР).

Пониззя річки Сули у фауністичному відношенні є однією з найбільш багатих ділянок 
Подніпров’я. Особливо важливим регіон є для водно-болотних та навколоводних тварин. 
Для водно-болотних птахів затока - важливе місце гніздування і зупинки під час сезон-
них міграцій, а для риб - як місце масового нересту і нагулу рибної молоді. Надзвичайно 
важливе  значення  пониззя  р.  Сули  має  також  для  збереження  рідкісних  та  зникаючих 
видів тварин.

Фауна представлена 595 видами, з них хребетних 314 видів (серед них 40 видів ссавців, 
221 вид птахів,  37 видів риб,  10 видів  земноводних  та 6  видів плазунів),  безхребетних – 
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281 вид  (з них комах 273 види та 8 видів молюсків  (вивчення безхребетних проводиться 
тільки 2 роки).

На  території  регіону  зареєстровано  69  видів,  занесених до ЧКУ,  з  них  58  видів  хре-
бетних тварин та 11 безхребетних, а також 22 – до Червоного списку МСОП (без категорії 
LC – низький ризик), 156 – до Додатка ІІ Бернської конвенції  (види, занесені до Додат-
ка  ІІІ цієї конвенції, нами не виділені  у зв’язку з  тим, що більшість з них є звичайними 
або малочисельними на досліджуваній території), 130 – до Боннської конвенції, 32 – до 
Вашингтонської конвенції (CITES), 81 виду птахів – до Угоди про збереження афро-євра-
зійських  водно-болотних  птахів  (AEWA)  і  12  видів  кажанів  –  до  Угоди  про  збереження 
кажанів у Європі (Eurobats), також 1 вид до Червоної книги метеликів Європи, 31 вид – до 
Переліку видів тварин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або 
такими, що постійно або тимчасово перебувають під загрозою зникнення в природних у 
мовах на території Полтавської області.

Наведені  вище  данні  отримані  спільними  зусиллями  науковців  різних  вузів  та  наукових 
установ Полтави, Кременчука, Києва, а також співробітниками наукового підрозділу НПП «Ниж-
ньосульський», які в останні роки проводять регулярні дослідження в регіоні, в тому числі і на 
спеціально створених наукових полігонах.

Стосовно охорони біорізноманіття регіону слід відзначити, що тут ключову роль відіграють 
служба державної охорони національного парку та співробітники його природоохоронних на-
уково-дослідних відділень, які здійснюють регулярні рейди з охорони території, в тому числі 
заповідної зона та природоохоронних ділянок.

Велика увага співробітниками НПП приділяється збереженню, перш за все, рідкісних видів 
флори та фауни. На території НПП «Нижньосульський» запроваджено Плани заходів щодо збе-
реження популяцій орлана-білохвоста Haliaeetus allbicilla (L.1758) та голуба-синяка Columba 
oenas L.1758 на території парку та прилеглих ділянках, а також створено 8 природоохоронних 
ділянок для  збереження  та  відтворення  рідкісних  видів  хребетних  тварин  (орлан-білохвіст, 
видра річкова, горностай).

 Заплановано розробити та почати реалізовувати в найближчі роки плани заходів із збере-
ження кажанів, черепахи болотної, карася звичайного, а також створення охоронних ділянок 
для комах.

Щодо збереження флори території національного природного парку «Нижньосульський» 
проводиться моніторинг чисельності рідкісних та зникаючих видів, спостереження за тенден-
ціями в змінах стану популяцій і місцезростань. Спостереження проводяться на постійних про-
бних площах. Згідно з отриманими даними оновлюються картографічні матеріали та плануєть-
ся розробка заходів щодо збереження цінних видів флори території НПП.
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Стан попУляцІй зеМноводних та плазУнІв лІвобережного полІССя 
за оСтаннІ деСятирІччя: розповСюдження та чиСельнІСть

За останні десятиріччя багато видів амфібій та рептилій значно скоротились в кількості по 
всьому світові, деякі з них вимирають або вже вимерли. Раніше звичайні європейські види за-
раз внесені до ЧК МСОП (IUCN, 2019). В багатьох випадках це скорочення пов’язане з певною 
локальною діяльністю людини, як вирубування лісів та осушення водно-болотних угідь, забруд-
нення, – тобто зміна біотопів. Проте ще в 1989 році на Всесвітньому герпетологічному конгресі 
вчені з багатьох країн світу (Alford, Richards, 1999; Declining, 1991) повідомили про скорочення 
амфібій навіть на охоронюваних територіях, таких як заповідники та національні парки, де така 
локальна діяльність не спостерігалась.  Тому визнали  існування глобальних факторів, що не-
гативно впливають на герпетофауну: кліматичні та атмосферні зміни, збільшення UV-B радіації, 
забруднення, випадіння кислотних опадів, хвороби (Blaustein et.al., 1994a).

Амфібії та плазуни перебувають під впливом значного числа антропогенних факторів, багато 
з яких представляють серйозну загрозу їх виживанню. Основними з них є: перетворення при-
родних біотопів (розорювання цілинних ділянок, вирубування лісів, осушення водно-болотних 
угідь, надмірне рекреаційне навантаження, надмірний випас,  збільшення впливу  транспорту 
і прокладання нових доріг,  видобуток корисних копалин),  а  також забруднення середовища 
промисловими відходами, стічними водами, пестицидами, гербіцидами та іншими отруйними 
речовинами, створення смітників, звалищ та багато іншого. Особливе занепокоєння викликає 
пластик та поліетилен, особливо в водоймах. Оскільки ці явища останнім часом стали всюдису-
щими, то для деяких видів можливе виживання тільки на природних охоронюваних ділянках, 
де цей вплив значно менший. Тому збереження і охорона природних територій є  і буде най-
важливішою ціллю в збереженні біорізноманіття. Проте останнім часом дуже посилився вплив 
глобальних факторів, як посухи, пересихання водойм, ранні морози та теплі зими, сильні вітри. 
Ці фактори впливають і на природних охоронюваних територіях. 

Після розвалу СРСР багато орних земель було покинуто і почали відновлюватись природ-
ні біотопи, що сприяло розселенню та збільшенню чисельності багатьох видів тварин, в тому 
числі земноводних та плазунів. Але в останні роки ці землі знов переорали, додаючи до них і 
багато природних біотопів. Ведення сучасного господарства дуже інтенсивне та нищівне для 
природи  (використання  великої  кількості  хімікатів,  вирощування  на  значних  площах моно-
культур та ін.), що знов призвело до скорочення місць існування та чисельності популяцій. До 
цього треба додати сильні посухи в останні роки, пересихання водойм. За багаторічний період 
досліджень ми спостерігали пересихання великої кількості природних водойм, які були міс-
цем існування та розмноження багатьох видів герпетофауни.

На  фоні  всього  цього  та  за  результатами  попередніх  спостережень  (Коцержинская,  2003, 
2009; Коцержинська, 2011; Коцержинська, Синявська, 2018) ми спробуємо провести аналіз стану 
популяцій земноводних та плазунів Лівобережного полісся за останні десятиріччя.
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Матеріал і методи
Дані дослідження проводились в 1998-2019 роках в типових біотопах та різних водоймах 

Київської, Чернігівської та Сумської областей, стаціонарні дослідження проводились в ці ж тер-
міни в Деснянсько-Старогутському НПП та в 2001-2003 та в 2008-2013 роках в Мезинському 
НПП. Видовий  склад  і  просторовий розподіл  герпетофауни вивчали під  час  пішохідних  екс-
курсій. У процесі збору польового матеріалу досліджували якомога більшу кількість біотопів, 
перевіряючи можливі місця переховування тварин: купи листя, хмизу, під корінням та корчами. 
Личинок  земноводних  та  дорослі  водні  форми  відловлювали  за  допомогою  дрібновічкового 
сачка, особливо ретельно проводячи ним у заростях водних рослин. Для визначення чисель-
ності використовували маршрутний метод. В обраному біотопі закладали лінійний маршрут ши-
риною 1–3 м і довжиною 100 м і більше (залежно від щільності тварин). Інший спосіб полягав 
у закладанні облікових ділянок певного розміру (від 100 м2 (квадрат 10×10 м) і більше залежно 
від щільності тварин). В окремих випадках розмір облікової ділянки обмежувався межами біо-
топу. Отримані результати перераховували на одиницю площі (гектар). Чисельність видів, що 
мешкають у водоймах, визначали на маршрутах вздовж берегової лінії. Більш детально стан-
дартні методики викладені в роботі Л.Г. Динесман та М.Л. Калецької (1952) та «Измерение и 
моніторинг..» (2003). Дослідження проводили в різний час доби та при різних умовах вологості 
для одного біотопу, з виявленням найбільшої чисельності.

результати
розповсюдження 
В регіоні дослідження виявлено 12 видів амфібій та 7 видів рептилій, більшість яких розповсю-

джені по території рівномірно. Суцільне розповсюдження по території північно-східної України мають 
звичайний тритон (але він скрізь нечисленний), часничниця, гостроморда та зелені жаби, сіра ропу-
ха, кумка, прудка ящірка, веретільниця та вуж. Рідкісні види майже для всього регіону – гребінчас-
тий тритон, зелена ропуха, черепаха, мідянка. В північній частині більш рідкісними є зелена ропуха, 
квакша, черепаха. Трав’яна жаба та живородна ящірка більш чисельні та розповсюджені на півночі 
та сході регіону, а трав’яна жаба не виявлена нами далі Новгород-Сіверського полісся. Гребінчастий 
тритон, трав›яна жаба, веретільниця, мідянка і гадюка надають перевагу не трансформованим люди-
ною біотопам. Останні види сильно скоротились в чисельності за останні роки.

У квакші Hyla orientalis проходить північна межа поширення по території сусідньої Брянської 
області, тому на півночі регіону розповсюдження цього виду спорадичне (Коцержинская, 2012). 
Квакші розселюються на північ до межі суцільних лісових масивів, таких, як Брянські ліси, куди 
можуть заходити вздовж річок, в долинах яких утворюється більш сприятливий мікроклімат. 
На сході її розповсюдження обмежене пасмами Середньоруської височини. Потепління клімату 
сприяло розширенню місць існування квакші на північ, в останнє десятиріччя з’явилось багато 
знахідок виду на півночі Сумської області в місцях, де раніше вона не зустрічалась (околиці Старої 
Гути, Кренидівки та ін.), проте місця розмноження цього виду в останні роки зникають через по-
сухи. А оскільки на півночі свого розповсюдження квакша розмножується в основному в мілких 
водоймах, що добре прогріваються (південніше вона розмножується на мілководді великих во-
дойм), то існує велика ймовірність скорочення її ареалу.

Виявлено, що в регіоні дослідження  (Чернігівська, Сумська обл.)  розповсюдження  трав’яної 
жаби Rana temporaria не суцільне, але вона займає лише північну частину регіону. В Чернігівській 



120 Моніторинг та охорона біорізноМаніття в Україні

області трав’яна жаба взагалі рідкісна, крім півночі Новгород-Сіверського, Коропського, Корюків-
ського, Щорського та Городнянського р-нів, вона не зустрічається південніше Коропського району 
Чернігівської області. Розмножується цей вид в основному в мілких водоймах, що добре прогріва-
ються, які в посушливі роки можуть пересихати до метаморфозу пуголовків. Тому зараз цей, рані-
ше широко поширений на півночі вид, дуже вразливий і скорочує місця існування та чисельність. 
В останні три роки ми вже не спостерігаємо його в багатьох біотопах в Деснянсько-Старогутському 
парку (в ок. Очкина, Старої Гути та ін.), де раніше він був звичайний. Тобто в багатьох місцях чисель-
ність виду впала з 30-40 ос./га до 0! Розповсюдження трав’яної жаби показано на мал.1.

Мал.1. Розповсюдження Rana temporaria

Досить рідкісною для регіону дослідження є зелена ропуха Bufotes viridis. Знахідки її ло-
кальні (вказані на мал. 2). В околицях Ніжина та Чернігова цей вид звичайний, але чисельність 
невисока з тенденцією до скорочення.

Мал.2. Розповсюдження Bufotes viridis
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Знахідки черепахи Emys orbicularis дуже рідкісні, знайдена в Ніжинському, Козелець-
кому,  Куликівському,  Чернігівському,  Борзнянському,  Коропському,  Корюківському,  Со-
сницькому р-нах Чернігівської обл., в Середино-Будському р-ні Сумської. Розповсюдження 
показано на мал.3

Мал.3. Розповсюдження Emys orbicularis

Дуже рідкісною в регіоні є мідянка Coronella austriaca, для якої відомо тільки декілька зна-
хідок з Коропського р-ну Чернігівської області (територія Мезинського НПП) (Вобленко та ін., 
2002, Коцержинська, 2019). Поширення виду в регіоні показано на мал.4

Мал.4. Розповсюдження Coronella austriaca

В роки з високою чисельністю видів герпетофауни було проведено декілька експедицій 
в Київській, Чернігівській та Сумській областях. Знахідки видів в деяких об’єктах заповідного 
фонду в цих областях показані в табл.1. 
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Таблиця 1.  
Наявність видів герпетофауни в деяких об’єктах природно-заповідного фонду Лівобережного полісся
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Triturus cristatus ? ? ? ? ? + + + + ?
Lissotriton vulgaris ? ? ? ? + + + + + + +
Bombina bombina + ? + + + + + + + + + + +
Pelobates fuscus + + ? + + + + + + +
Bufo bufo + + + + + + + + + + + + +
Bufotes viridis ? ? ? ? + ? + + + +
Hyla orientalis + + + ? + ? + + + + ? + + + + +
Rana arvalis + ? + + + + + + + + + + + + + + +
Rana temporaria + + ? + + + + +
Pelophylax lessonae + + + + + + + + + + ?
Pelophylax esculentus + + + + + + + + + + + + +
Pelophylax ridibundus + + + + + + + + + + +
Emys orbicularis ? ? ? + ? ? ? + + +
Anguis colchica + ? + + + + + + + +
Lacerta agilis + + + + + + + + + + + + + + + + +
Zootoca vivipara + ? ? + + ? + + ? + + ? + + ?
Coronella austriaca ? ? ? + ? ?
Natrix natrix + + + + + + + + + + + + + + + + +
Vipera berus + ? + ? + + + + + + + + + + + +

Умовні скорочення: + – вид виявлений нами, ? – вид можливий для даної території (наявні біотопи). За-
казники: ЗМГ – Замглай; РХД – Рихлівська дача; БРЦ – Брецький; ПТВ – Путівський; ОБЛ – Оболонський; 
МХ – Болото Мох; СН – Сосинський; КМР – Каморетський; СРД – Середовщина. Пам`ятки природи : ГЛН – 
Гуліне; ГМХ – Гальський мох; КЗР – Озеро Козероги; МРВ- Мурав’ївський; СВТ – Озеро Святе; ТРБ – Озеро 
Трубин. Національні природні парки: ДСТ – Деснянсько-Старогутський, МЗ – Мезинський, МЖ – Міжрі-
чинський. Регіональні ландшафтні парки: СМС – Сеймський.

чисельність
Досліджено, що в північно-східній Україні найбільш чисельними видами є (дані наведені для 

років з максимальною чисельністю 1999-2001рр, 2009-2012рр): гостроморда (до 750 ос./га в со-
сново-березово-злаковому лісі в ок.Мізина), гібридна (до 334 ос./га луці мітлиці в ок. Радичева) 
та озерна жаби (до 1067 ос./га на заплавній луці біля Радичева), прудка ящірка (до 881 ос./га на 
пагорбах біля Свердловки, звичайний вуж (до 50 ос./га в ок.Очкіно та Розльот). Широкорозпов-
сюджені по регіону, але малочисельні звичайний тритон (до 4 ос./га в ок.Кренидівки), квакша 
(до 67 ос./га в ок.Очкіне), сіра ропуха (до 67 ос./га в ок.Очкіно), веретільниця, гадюка.

Чисельність амфібій в різних біотопах залежить від вологості та характеру рослинності. 
В лісах із схожою деревною рослинністю чисельність жаб чітко змінюється в залежності від 
трав´яного покриву та вологості субтрату. Так, в дубовому лісі біля с. Івот (Шосткінський р-н, 
Сумська обл.) чисельність R. arvalis в середньому була 150 ос./га, P. fuscus – 60 ос./га, у части-
ні з ліщиною – R. arvalis 167 ос./га, P. fuscus – 17 ос./га проте у вологій частині з папоротями – 
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5500 ос./га та 1000 ос./га відповідно. На північному заході Сумської області біля Ображиївки 
(Шосткінський р-н) в сухому вільшняку з кропивою чисельність R. arvalis була до 600 ос./га, 
тоді як у вологому вільшняку з папоротями – до 1533 ос./га. В схожих біотопах чисельність 
R. arvalis на півночі досліджуваного регіону вища, ніж на півдні та в центрі. Так, в сосново-кле-
новому лісі біля Мрина (Носівський р-н, Чернігівської обл.) чисельність була 78 ос./га, а в за-
повіднику «Брянський ліс» – 575 (південь Брянської обл.). В сосняку з вільхою – 300 ос./га  
біля Мрина та 733 в Деснянсько-Старогутському парку. На заплавних луках з полевицею біля 
Рожнів (Київська обл.) – 110, біля Ображиївки (Сумська обл.) – 616, в Деснянсько-Старогут-
ському парку – 875. 

В різних типах лісів видовий склад та чисельність амфібій та рептилій залежить від ви-
дового складу рослинності, наявності  укриттів  та рельєфу місцевості. На пагорбах з сосно-
во-березовим злаковим лісом чисельність R. arvalis в середньому була від 150 до 750 ос./га, 
P. fuscus – до 60 ос./га, B. bufo – до 75 ос./га, L. agilis – до 150 ос./га. В схожому лісі на рівнин-
ній місцевості чисельність всіх видів, окрім прудкої ящірки набагато менша – R. arvalis – до 
150 ос./га, P. fuscus – до 30 ос./га, B. bufo – до 50 ос./га, L. agilis – до 350 ос./га (дані по Мезин-
ському парку). Чисельність амфібій в різних біотопах залежить від вологості та характеру рос-
линності. Найбільша чисельність по Деснянським біотопам спостерігається на луках мітлиці: 
для гостромордої жаби – 167 ос./га, для часничниці – до 67 ос./га. Трав’яна жаба найбільш 
чисельна по берегах зі старими вербами (до 44 ос./га) та вздовж невеликих приток з вільша-
никами (до 30 ос./га). Чисельність земноводних залежить і від крутизни берега. По відлогому 
берегу Десни в ок. Радичева чисельність R. arvalis була 16,7 ос./га, R. temporaria – 16,7 ос./га,  
P. lessonae  – 16,7 ос./га, P. esculentus  – 33,4 ос./га, P. ridibundus  – 1630 ос./га, по крутому 
берегу – R. temporaria – 44 ос./га, P. ridibundus – 1377 ос./га. Висока чисельність амфібій спо-
стерігається по заплавним біотопам невеличких річок: в околицях Крисок в заплавному вер-
бовому лісі чисельність R. temporaria – 33,3 ос./га, B. bufo – до 33,3 ос./га, в хвощовому болоті 
в заплаві річки – R. аrvalis – 10 ос./га, R. temporaria – 30 ос./га. Чисельність жаб на річкових 
островах завжди нижча, ніж на березі водойми. Для прикладу, біля с. Купчичі (Сосницький 
р-н, Чернігівської обл.) на різнотравній луці на березі Десни чисельність гостромордої жаби 
була 167 ос./га, на острові на такій самій луці – 22 ос./га.

Висока чисельність амфібій утворюється в основному за рахунок 1-2-х річних особин. Доля 
статевозрілих жаб невисока (цьогорічки при обліках не враховуються). В агроланшафтах чи-
сельність представників герпетофауни надзвичайно низька. Можна казати, що зустріч деяких 
видів в таких біотопах скоріш випадковість, ніж закономірність. Це пов’язано з високим ступе-
нем хімізації сільського господарства останнім часом. 

В ході досліджень було виявлено, що після спаду в період 2002-2004 рр. чисельність де-
яких видів (гостромордої жаби, квакші) в 2010-20112 рр. почала відновлюватись  і в деяких 
біотопах досягла високих показників. Так, в околицях с. Очкине в вільшняку на околиці со-
сново-березового лісу чисельність гостромордої жаби досягла 500 ос./га, сосново-крушино-
вому – 400 ос./га,  соснового злаково-зеленомохового – до 405 ос./га  (де в попередні  роки 
чисельність впала до 2-10 ос./га), квакші в вільшняку – 67 ос./га (в попередні роки в цьому 
місці цей вид взагалі не спостерігався). Характерним було розширення місць існування квакші 
на північному сході ареалу в ці роки (декілька знахідок в околицях сс. Стара Гута, Очкине та 
Кренидівка, де багато років до того квакш не знаходили). Проте в 2017-2019 рр. чисельність 
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та розповсюдження цих видів знову скоротились. Пересохло багато водойм розмноження та 
заболочених місць поблизу сс. Очкине, Кренидівка та ін. Коливання чисельності по роках по-
казано для гостромордої жаби в Деснянсько-Старогутському парку в табл.2.

Табл.2.  
Зміни чисельності гостромордої жаби (ос./га) за роками спостережень

біотоп, населений пункт 2000 2001 2002 2003 2011 2018

Низькотравна болотиста лука (С. Гута) 133 75 0 0 - -
Гравілатова лука по р. Уличці (С. Гута) - 232 0 0 - 10
Суха лука по р. Уличці (С. Гута) 10 5 - 0 - 7
Березняк (Очкине) - - 50 0 400 33
Полевицева лука по р. Десна (Очкине) - 700 120 0 230 32
Низькотравні луки по р. Десна (Боровичи) - 850 - 1 - -
Березняк (Красноярське) 333 - - 0 200 17
Сосново-березовий ліс (Красноярське) 667 - - 0 500 33

* чисельність підраховувалась в різні роки на початку серпня в умовах зі схожою температурою і воло-
гістю (коли була максимальна чисельність амфібій). «–» – дослідження не проводились

висновки
В ході досліджень було виявлено, що після спаду чисельності популяцій в період 2002-

2004 рр., чисельність деяких видів (гостромордої жаби, квакші) в 2010-20112 рр. почала від-
новлюватись і в деяких біотопах досягла високих показників. Характерним було розширення 
місць існування квакші на північному сході ареалу в ці роки. Проте в 2017-2019 рр. чисельність 
та розповсюдження цих видів знову скоротились. Пересохло багато водойм розмноження та 
заболочених місць. За останні роки відмічене скорочення біотопів та місць знахідок тритонів, 
кумки звичайної, трав’яної жаби, веретільниці та живородної ящірки в регіоні. Особливе зане-
покоєння викликає стан популяцій трав’яної жаби та тритонів. Чисельність та розповсюдження 
прудкої ящірки, вужа, часничниці та сірої ропухи залишається більш-менш стабільним. Зна-
хідки черепахи поодинокі, а мідянка знайдена тільки в Мезинському НПП  (ок. сс. Покошиі, 
Бужанка, Розлети, Радичів).
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРСПЕКТИВНИЙ ОРНІТОЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК  
«КОЛОНІЯ ЧАПЕЛЬ НА ПІВДЕННОМУ ВОДОСХОВИЩІ» 

Південне водосховище побудоване в 1960-му році шляхом затоплення балок Таранової й 
Чабанки водами каналу Дніпро-Кривий Ріг. Водосховище знаходиться на території двох адмі-
ністративних районів Дніпропетровської області – Криворізького та Апостолівського. Загальна 
площа водного дзеркала – понад 1210 га, об’єм води – 57,30 мільйони м3. Саме водосховище 
використовується у якості резервної ємності на період місячної перерви подачі води по каналу 
Дніпро-Кривий Ріг, а також слугує для відстою та природного очищення води. Внаслідок під-
вищення рівня ґрунтових вод, підтоплені значні площі агроценозів та лісопаркових зон. Осно-
вні підтоплені площі знаходяться поблизу селищ Веселе, Нова Зоря, Львів, Травневе, Вільне 
та смт Радушне. Лісопарки по берегах водосховища в більшості мають вік до 40 – 50 років, 
розвинутий підріст, зімкнену крону (Kotsuiruba, 2011).

Південне водосховище в орнітологічному плані вивчене більш-менш достатньо, але дру-
ковані матеріали мають фрагментарний  і поверхневий характер  (Kotsuiruba, 2011), початко-
вий етап формування фауни птахів не освітлений, досліджень на той час не проводилось. На 
відміну від водосховищ Дніпровського каскаду, Південне водосховище не було досліджене 
орнітологами в період його створення. Поряд з утвореною водоймою не існувало значних при-
родних чи штучних водойм, тому характер заселення і напрям цього процесу є дуже цікавими. 

На території Криворіжжя значні за чисельністю колоніальні поселення чапель до 1990 року 
не відмічались, літературні відомості, які свідчать про них відсутні. Перші відомості про змі-
шану колонію чапель на Південному водосховищі датуються 1992 роком (усні повідомлення 
мисливців). Літературні згадування про колонію є в монографічних виданнях (Paranko  I.S. et 
al., 2015) та статтях (Kotsuiruba, 2011).

Змішана колонія чапель розташована в прибережній лісопарковій зоні в 370 м на північ-
ний захід від с. Нова Зоря Веселівської ОТГ Криворізького району Дніпропетровської облас-
ті. GPS-координати колонії: 47,8293° N, 33,5728° E – північна межа та 47,827° N, 33.575° E – 
південна межа. 

Колонію ми досліджували щорічно з 1995 року по 2019 роки. Проведено 57 обстежень та 
описів колонії. Перший опис колонії проведений автором статі  та М.О. Губенко в 1995 році. 
В обстеженні колонії в окремі роки разом з автором брали участь І.С. Янчук, О.О. Герасимчук, 
А.Г. Шведун, О.І. Адамовська, Н.О. Одінцова (Коцюруба), О.В. Палій, Н.А. Трофименко, О.М. Чер-
нат, О.О. Сюмар, О.Г. Павленко, О.М. Жабенко.

Гніздову колонію утворювали 4 види чапель: квак (Nycticorax nycticorax), чапля сіра (Ardea 
cinerea), чепури велика (Casmerodius albus) та мала (Egretta garzetta). Всі види чапель, окрім 
сірої чаплі є регіонально рідкісними. 
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Протягом всіх років дослідження домінував за чисельністю квак (531 жиле гніздо макси-
мально, що склало до 69,14 % від загального числа всіх гнізд), сіра чапля максимально мала 
223 гнізда (29,03 %). Нечисельними всі роки були чепури велика (максимально – 10 гнізд, або 
1,03 %) та мала (максимально до 4 гнізд, або 0,52 %). 

Загальна площа колонії варіювала по роках в межах 0,75–2,3 га. Загальне число жилих 
гнізд  коливалось  від  768  (1993  рік)  до  296  (2018  рік).  Гнізда  розташовувались  на  деревах 
в центральній частині лісопаркової зони на відділенні від ґрунтової дороги  (мінімальна від-
стань – 63 м) та краю лісопарку в прибережній зоні Південного водосховища (мінімальна від-
стань від краю 49 м). Квак та сіра чапля будували гнізда на дубах, американських кленах, али-
чі. Чепури мала та велика виключно на аличі, глоді, татарському клені в центральній частині 
колонії. Максимальне число жилих гнізд на одному дереві – 14.

Різке зменшення кількості гніздових пар відбулось у 2018 році в зв’язку з масовими по-
рубками  дерев  з  гніздами  в  самій  колонії.  У  2019  році  число жилих  гнізд  збільшилось  до 
382.  Загальна  тенденція  зменшення  числа  гніздових  пар  в  колонії  намітилась  з  2007  року. 
У 2018 році відмічено абсолютний мінімум числа гніздових пар для чепур малої (1 гніздо) та 
великої (3 гнізда). 

Колонія чапель знаходиться під постійною загрозою в зв’язку з несанкціонованою рубкою 
дерев, постійною дією фактору турбування.

У зв’язку з унікальністю змішаної колонії чапель на Південному водосховищі та актуаль-
ністю створення охоронного режиму для її збереження пропонуємо створення орнітологічного 
заказника місцевого  значення  «Колонія  чапель  на Південному  водосховищі». До  того ж на 
Криворіжжі  природоохоронні  території  такого  типу  до  цього  часу  не  були  створені  (Манюк, 
2000; Заповідні куточки..., 2011).
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Матеріали про МіСця зУСтрічей риб, що охороняютьСя  
на національноМУ рівні, та нові інвазивні види раКоподібних  

У р. дУнай і придУнайСьКих озерах

Іхтіофауна  озер  Ялпуг-Кугурлуй  є  найбагатшою  серед  придунайських  водойм.  У  даний 
час тільки промисловими є понад 20 видів риб. Тут часто зустрічаються види риб, які зане-
сені до Червоної книги України. Це Carassius carassius (Linnaeus, 1758), Benthophilus stellatus 
(Sauvage, 1874) (табл.). У річці Дунай рибалкам промислового лову на ділянці 100 – 112 км та 
46 – 54 миль іноді трапляються марена звичайна Barbus barbus (Linnaeus, 1758), йорж смугас-
тий Gymnocephalus schraetser  (Linnaeus, 1758), чоп звичайний Zingel zingel (Linnaeus, 1766), 
стерлядь Acipenser ruthenus  Linnaeus,  1758.  Як  повідомлення  треба  відзначити, що  в  озері 
Кугурлуй у раколовки був спійманий мохнорукий китайський краб Eriocheir sinensis H. Milne-
Edwards, 1853.

На  українській ділянці  річки Дунай  вперше  відзначений  інвазивний  вид –  американ-
ський смугастий рак Orconectes limosus  (Rafinesque 1817). Даний вид ракоподібних вияв-
лений у березні 2019 року в районі м. Кілія, пізніше в районі м. Ізмаїл, протоці Репіда, що 
з’єднує Дунай з озером Кугурлуй. Відловлені раки були різних розмірів, у березні – квітні 
зустрічались більші особини, у тому числі самки з  ікрою на плеоподах. У жовтні було від-
ловлено в Дунаї (98 км у районі протоці Репіда) 12 раків, з них 7 самок та 5 самців. Розмірний 
ряд складався з особин від 4,5 см і масою 5 г до 10,5 см і масою 41 г відповідно. У двох – 
трьохрічних самок розміром від 8,5 см до 10,5 см під панциром була ікра. Другого жовтня 
самиця американського смугастого рака довжиною 10,5 см та масою 47 г була виловлена 
в південний частини озера Ялпуг.

Батьківщиною  американського  смугастого  рака  є  східне  узбережжя  Північної  Америки. 
В Європі цей вид з’явився більше 100 років тому. Orconectes limosus був завезений до Німеч-
чини в 1890 р., і з тих пір поширився по більшій частині північної Європи. На південь розпо-
всюдився до р. Дунай в Сербії (Павлович та інші, 2007).

Основні його відмінності  від місцевих раків Дунаю  і  придунайських озер  (білого дунай-
ського та червоного кубанського) – це дуже твердий карапакс, з потужними клешнями, забез-
печеними хітиновими горбками. У американського смугастого рака світлі червоно-коричневі 
смуги на черевній частині тіла.

Американський смугастий рак може бути, як і його родич – сигнальний рак Pacifastacus 
leniusculus (Dana, 1852), переносником дуже небезпечного захворювання – чуми раків.

Будучи досить  конкурентоспроможними з  іншими видами, більш витривалим  і  присто-
сованим до різних умов, в тому числі дефіциту кисню і забруднення водойм, американський 
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смугастий рак може витісняти місцевих раків. У результаті там, де він з’являється, зникають 
цінні види аборигенних раків. Так, наприклад, у Данії абсолютно не залишилось місцевих ра-
ків. Поява смугастого рака в басейні р. Німан, як стверджують білоруські вчені (Кулеш, 2017), 
вже призвела до  значного  зниження  чисельності  та  навіть до повного  зникнення місцевих 
широкопалого і довгопалого раків.

Враховуючи, що раки даного виду в Дунаї та придунайських водоймах зустрічаються різ-
ного віку  і різних розмірів – від цьоголіток до трирічних особин, у тому числі самок з  ікрою 
на плеоподах, очевидно, можна говорити про цілком сформовану популяцію американського 
смугастого рака в пониззі Дунаю і деяких придунайських водоймах (озера Ялпуг-Кугурлуй). 
А оскільки всі придунайські водойми працюють в режимі водосховищ і наповнюються дунай-
ською водою, тому поширення його іншими придунайськими озерами (Кагул, Картал, Катла-
буг, Китай) лише питання часу.

Таблиця. Знахідки деяких видів гідробіонтів у басейні Нижнього Дунаю

вид Місце знахідки
Координати дата 

знахідки
додаткова 
інформація

авторство 
знахідкиширота довгота

Carassius carassius Озеро Кугурлуй, західна 
частина

45˚18,768΄ 28˚37,779΄ 10.04.2019 2 особини Кудряшов С.С.

Carassius carassius Озеро Картал, південна 
частина

45˚17,336΄ 28˚29,904΄ 03.05.2019 1 особина Кудряшов С.С.

Benthophilus 
stellatus

Озеро Ялпуг, північно-схід-
на частина, м. Болград

45˚40,045΄ 28˚36,314΄ 11.10.2019 6 особин Кудряшов С.С.

Benthophilus 
stellatus

Озеро Ялпуг, північно-схід-
на частина, с. Коса

45˚28,303΄ 28˚38,553΄ 11.10.2019 2 особини Кудряшов С.С.

Ersocheir sinensis Озеро Кугурлуй, південна 
частина

45˚15,569΄ 28˚41,552΄ 12.05.2018 1 особина Кудряшов С.С.

Orcontctes limosus Дунай, м. Кілія 45˚26,156΄ 29˚15,746΄ 10.03.2019 5 особин Кудряшов С.С.
Orcontctes limosus канал Репіда 45˚19,807΄ 28˚46,896΄ 19.10.2019 12 особин: 

7 самок та 
5 самців

Кудряшов С.С.

Orcontctes limosus Озеро Ялпуг, південно-
східна частина біля с. Нова 
Некрасівка

45˚21,013΄ 28˚39,388΄ 02.10.2019 1 особина, 
самка

Кудряшов С.С.
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«НеціКаві» Малі річКи або проблеМи МоНіториНгУ риб  
вНУтрішНіх водойМ УКраїНи

Моніторингові  дослідження  тваринного  світу  є  основою  як  для  раціонального  викорис-
тання, так і для його охорони. Але вони потребують безперервних зусиль і підтримки, мають 
проводитись на загальнодержавному рівні. Це стосується і фауни внутрішніх водойм, зокрема 
рибного населення. На жаль, в Україні досі такі дослідження не були в пріоритеті, особливо це 
відчутно на малих річках, відомості про риб яких іноді відсутні взагалі для історичного періоду. 
У 2018 році набув чинності «Порядок здійснення державного моніторингу вод», за яким пе-
редбачено не менше одного разу на рік на річках для риб визначати кількість видів, кількість 
видів, що підлягають особливій охороні, частоту прилову  інвазивних видів, розмірно-вікову 
та статеву структуру популяцій, кількість молоді «на скаті» [5]. З іншого боку, наша держава 
підписала ряд міжнародних угод, які передбачають проведення моніторингу, зокрема як сто-
рона Бернської конвенції зобов’язалась створювати аналог мережі NATURA-2000 – Смарагдову 
мережу. Також для багатьох цілей «Конвенції про біологічне різноманіття» є необхідність про-
ведення таких заходів [7].

Згідно  з Водним  кодексом України  [1]  річки  розподіляються  за  площею басейну  на  ве-
ликі – понад 50 тис. км2, середні – 2 – 50 тис. км2, малі – менше 2 тис. км2. Малі річки віді-
грають надзвичайно важливу роль, оскільки забезпечують стік середніх та великих. У той час, 
коли великі річки досліджуються більш-менш регулярно, зокрема для встановлення квот для 
рибальства; для середніх річок наявні відомості щодо риб у ХХ ст., то для малих річок таких 
публікацій надзвичайно мало.

Територія України має дев’ять районів річкових басейнів та дев’ять суббасейнів [4]. Наші 
дослідження  стосуються  переважно  таких  басейнів  як:  Дніпра,  Південного  Бугу  та  річок 
Причорномор’я. На прикладі цих басейнів можна чітко прослідкувати відсутність іхтіологічних 
досліджень для більшості малих річок. Тому зусиллями нашими і колег було проведено ряд 
досліджень для деяких з малих річок регіону, в основному з метою виявлення риб з охоронних 
переліків («Червона книга України» [6], Резолюція 6 Бернської конвенції тощо) та чужорідних 
видів риб.

Можемо  виділити  деякі  чинники,  які  вплинули  на  недослідженість  рибного  населення 
малих  річок  або  відсутність даних про них  у  публікаціях.  Близькість  цікавіших об’єктів для 
дослідження (великі річки, моря, лимани тощо). Ця тенденція спостерігається як для приток 
Дніпра, Південного Бугу, особливо другого і вищого порядків, так недослідженими є  і річки 
Причорномор’я. Зокрема, щодо риб річки Тилігул, що має довжину 173 км, не вдалося зна-
йти жодних відомостей в історичному періоді, ні опублікованих, ні серед музейних колекцій 
[8]. Очевидно, що зусилля одеських  іхтіологів в основному зосереджені на прибережних та 
морських акваторіях, на гирлових ділянках Дунаю і Дністра.
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Невелика очікувана кількість видів, витривалих до умов малих річок. Сучасні умови ма-
лих річок рівнинної частини України дійсно є напівприродними – напівтехногенними, оскіль-
ки  багато  з  них мають  зарегульований  стік,  спрямлене  русло. Це  сприяє  виживанню лише 
обмеженої кількості тривіальних видів, які здебільшого нецікаві для фауністів, не внесені до 
«Червоної  книги України» або окремих областей. Саме  тому представники  суміжних  спеці-
альностей також рідко вивчають малі річки. Наприклад, для малих річок Золотоношка, Згар, 
Кропивна, Ірклій, Коврай, Бурімка, лівих приток першого порядку Дніпра між Супоєм і Сулою, 
нами виявлено всього 16 видів, при тому в кожній окремій річці від 0 до 10 видів [3]. Інший 
приклад – басейн верхньої течії Південного Бугу, в якому очікується невелика кількість видів 
риб, і, відповідно, практично нема жодних фауністичних зведень. Вже в Середньому Бузі не-
має більшості видів, що трапляються у нижній його течії, зокрема і через ряд перешкод, які 
роблять неможливими міграції прохідних і напівпрохідних видів риб.

Віддаленість від науково-дослідних центрів. У більшості наукових установ на сьогодні до-
волі обмежені кошти на проведення експедиційних досліджень. Тому для дослідження три-
віальних видів обираються ділянки водойм, близьких територіально. Спостерігається стійка 
тенденція, що далекі від умовних центрів території, в тому числі й водойми, менше вивчені. 
Крім того, погані дороги, відсутність зручного рейсового сполучення теж не сприяє проведен-
ню досліджень в районах, далеких від обласних центрів тощо. Дещо краща ситуація може спо-
стерігатись для об’єктів ПЗФ, де є наукові кадри, що здатні організувати такі дослідження. Для 
прикладу, наші дані щодо видового складу міног і риб Поліського природного заповідника та 
його околиць є більш-менш повними на сьогодні (29 видів), внаслідок семи років моніторингу 
[2]. Ці водойми є басейном річки Уборть, довжиною 292 км.

Переважання видів і особин невеликого розміру, «нецінність» для рибальства. Часто малі 
річки, а саме ставки на них, приваблюють увагу рибоводів, які можна використати для виро-
щування певних видів товарних риб. При цьому може поверхово вивчатися наявне рибне на-
селення для паспорту водойми. Однак, річкові ділянки залишаються практично невивченими. 
З іншого боку, внесення зарибку теж змінює видовий склад, особливо якщо він був забрудне-
ний так званими «смітними» рибами, що робить моніторинг ще актуальнішим.

Незначна кількість отриманих даних для малої річки, внаслідок чого інформація подається 
сумарно для басейну середньої або великої річки. Часто в літературних даних ми спостеріга-
ємо, що їх подано лише для басейну загалом, без деталізації інформації для малих річок. Це 
не дає можливості порівнювати сучасні дані  з  історичними, робить  задачу публікації  нових 
даних для регіону складнішою.

Маловодність та пересихання малих річок. Особливо ця проблема виражена для степо-
вої і лісостепової природних зон. Іноді річки взагалі більшість часу існують у вигляді окремих 
водойм, які сполучаються тільки в повноводні періоди (наприклад, притока Ворскли Тагам-
лик). Спостерігається також заростання русла очеретом, що призводить до вивчення риб лише 
на ділянках відкритої води. Багато малих річок взагалі пересохли. Наприклад, у 2017 р. нам 
не вдалося знайти воду в річці Коврай, притоці Дніпра першого порядку. Вона 27 км довжиною 
за довідниками, майже на всій її течії вода в руслі була відсутня [3].

Проблематичність публікації в рейтингових журналах та підготовки кваліфікаційних 
робіт. Отримані дані щодо рибного населення однієї чи кількох невеликих річок, без історич-
ного порівняння, які містять лише відомості про тривіальні види риб важко представити як 
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нове слово в науці. Якщо ще додати вищезазначені проблеми при отриманні матеріалу, то стає 
зрозумілою непривабливість фауністичних досліджень для молодих спеціалістів. Однак, на-
приклад вселення небезпечних інтродуцентів теж може починатися з таких малих річок. Крім 
того, накопичення значних обсягів матеріалу може слугувати для висновків про стан басейнів 
у цілому.

Таким чином, на сьогодні для багатьох малих і середніх річок рівнинної України відсутні 
сучасні дані щодо рибного населення, не кажучи вже про системний моніторинг цих водойм. 
Проте, невеликі ініціативи на місцях (діяльність адміністрацій деяких ПЗФ тощо), малі гранти 
на проведення досліджень, залучення широкого загалу місцевих дослідників можуть змінити 
ситуацію. Внаслідок цього будуть отримані для деяких водойм не лише сучасні, але й перші 
дані про їхнє рибне населення, яким би обмеженим за видами воно не було. Однак, це лише 
перший етап досліджень, що може триматися на такому ентузіазмі. У майбутньому необхідно 
запровадити моніторинг, наприклад, для видів і об’єктів NATURA-2000 він здійснюється кожні 
6 років, те саме має проводитись і в Україні для Смарагдової мережі.
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РОЗРОБКА МЕТОДИКИ З УТРИМАННЯ ТА РОЗВЕДЕННЯ  
В КОНТРОЛЬОВАНИХ УМОВАХ ВИДІВ АМФІБІЙ,  

ЗАНЕСЕНИХ ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ  
ОЧЕРЕТЯНОЇ РОПУХИ EPIDALEA CALAMITA (LAURENTI, 1768)  

З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ  
ПРИРОДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ ШЛЯХОМ РЕІНТРОДУКЦІЇ

Кліматичні та антропогенні зміни ареалів тварин відмічаються у всьому світі. Особливо це 
стосується червонокнижних видів земноводних, таких як ропуха очеретяна Epidalea calamita 
(Laurenti, 1768). Згідно з літературними даними та результатами ГІС-моделювання прогнози 
зміни природних ареалів для даного виду передбачають зникнення до 70 % (рис. 1) сприят-
ливих для їх життя територій (Титар та ін., 2018; Nekrasova et al., 2018, Смірнов, 2015). Розроб-
ка методики розведення дозволить створити резервну популяцію в контрольованих умовах 
з реінтродукцією частини розведених особин в місця проживання цих амфібій. Такими тери-
торіями є об'єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) та важливі території-рефугіуми земно-
водних поза ними, що мають відповідну необхідну комбінацію природних умов, сприятливих 
для життя даного виду та відносно невелике антропогенне навантаження та трансформацію. 
Розведення цього виду у спеціально створених контрольованих умовах в Україні не проводи-
лося, проте існує потреба у таких заходах (ЧКУ, 2009). 

В результаті впливу глобальних кліматичних та антропогенних змін найбільш вразливими 
виявились об’єкти природно-заповідного фонду. Мета сучасної мережі ПЗФ – забезпечення 
необмежено тривалого існування популяцій та екосистем – за умов глобальних змін клімату 
може виявитися недостатньо реалізованою. Сучасна мережа ПЗФ не є достатньо гнучкою, щоб 
відповідно відреагувати на майбутні виклики. Особливо важливою проблемою э скорочення 
чисельності видів, які занесені до «червоних списків». Без упереджувальної стратегії охорона 
тварин може опинитися під загрозою. Слід відмітити, що у «Загальнодержавній програмі збе-
реження біорізноманіття України на 2007–2025 рр.» в загальній формі названо заходи із при-
зупинення негативних наслідків впливу людської діяльності. В контексті реалізації цієї про-
грами, зокрема, пункту 4 «Дослідження та науково-експертна підтримка», і була запланована 
тема наших досліджень.

Розробка дієвої методики з утримання та розмноження в контрольованих умовах маточно-
го поголів'я очеретяної ропухи E. calamita (ЧКУ, 2009) з подальшою реінтродукцією (підсилен-
ням уже існуючих або відновленням зниклих популяцій) дозволить: 
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1) збільшити розміри популяцій, що підвищить шанси їх виживання та адаптації до зміни 
кліматичних умов; 

2) забезпечити відновлення зниклих популяцій ропух E. calamita, в рамках Закону України 
«Про Червону книгу України».

Планування подібного проекту має включати кілька обов'язкових етапів. 

1.  Підготовчий етап та моніторингові дослідження
Збір актуальних даних щодо розповсюдження та стану популяцій E. сalamita на території 

України, аналіз  існуючої літератури та світових практик щодо утримання та розведення і по-
дальшої реінтродукції амфібій (Seidel, Gerhardt 2016). Згідно зі знахідками за останні 20 років, 
а також результатами ГІС-моделювання, окремі, очевидно, ізольовані популяції даного виду 
розповсюджені на території Львівської, Волинської, Рівненської областей (Титар та ін., 2018). 
Окремі усні повідомлення працівників установ ПЗФ стосуються зустрічей виду на межі Жито-
мирської та Рівненської областей, але подібні випадки потребують додаткової перевірки. Для 
збору інформації необхідно використати стандартні методики польових досліджень як на те-
риторіях об'єктів ПЗФ, так і поза ними. Обробку інформації необхідно виконати з використання 
низки різних статистичних програм, ГІС-моделювання (QGIS, MaxEnt, Saga тощо). Важливим 
також є проведення наземної верифікації отриманих ГІС-моделей,  і потім пошук потенційно 
придатних місць перебування для реінтродукції. 

2.  Отримання всіх необхідних документів (дозволів) щодо досліджень та розведення 
червонокнижних тварин
Отримання дозволу на добування  тварин,  занесених до Червоної  книги України  (ропуха 

очеретяна Epidalea calamita), є ключовою необхідною умовою подібного проекту, оскільки ви-
лучення тварин занесених до Червоної книги України заборонено на законодавчому рівні і на-
явність відповідних дозволів дозволить максимально наблизити даний проект до стандартів 
відповідальної герпетокультури.

3.  Підготовка та створення контрольованих умов утримання
Створення контрольованих умов утримання та закупка обладнання: бокси (тераріуми), пін-

цети,  епіндорфи, поїлки,  субстрат,  схованки,  системи фільтрації,  циркуляції  та аерації  води, 
одноразові рукавички, фаунабокси для транспортування тварин, тощо. 

Рис. 1. ГІС-карта скорочення ареалу очеретяної ропухи E. сalamita у майбутньому.
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4.  Пошуки, відбір маточного поголів'я та розведення
Використовуючи данні отриманні раніше, необхідне проведення відбору маточного поголів'я 

з дикої природи в період нересту у кількості, зазначеній у вищезгаданих дозвільних документах, 
з подальшим проходженням періоду карантину, адаптацією до контрольованих умов утримання, 
розмноженням, отримання ікри і дорощуванням молодняка. Розробка деталізованої методики 
годівлі, зимування, стимуляції розмноження, інкубації ікри, годування молодняка, дорощування 
до ювенільної стадії є одним із найважливіших результатів подібної діяльності.

5.  Підбор місця реінтродукції та розмірів інтродукованих груп
Повернення  та  випуск  отриманого  молодняка  строго  у  місця  відлову  батьківських  пар. 

В майбутньому необхідно передбачити також можливість мічення відпущених особин з метою 
проведення подальших моніторингових досліджень з оцінки розміру популяції виду. Отримані 
дані дозволять уточнити розповсюдження та стан популяцій очеретяної ропухи, розробити де-
тальні рекомендації щодо їх збереження та підтримки або відновлення шляхом реінтродукції, 
сприяти втіленню міжнародних підходів охорони тваринного світу.

6.  Ветеринарна підтримка
З метою унеможливлення потрапляння до дикої популяції сторонніх патогенних організ-

мів і як наслідок збільшення рівня загрози для аборигенної популяції необхідний постійний 
ветеринарний контроль тих особин, що перебувають у лабораторії. Регулярний відбір посівів 
на наявність патогенних мікроорганізмів та грибів  (хітридіомікози та  ін.) дозволить знизити 
ризики, пов'язані з інвазією чужорідних патогенів до аборигенних популяцій.

7.  Опрацювання отриманих результатів
Створення  на  основі  отриманих  даних методики  утримання  та  розмноження  очеретяної 

ропухи E. сalamita  в  контрольованих лабораторних  умовах  є  одним з  основних результатів, 
а також відпрацювання усіх етапів алгоритму створення такої методики, їх детальне докумен-
тування з метою можливого подальшого використання для порятунку інших зникаючих видів 
фауни України.

8.  Популяризація отриманих результатів
Обов’язковим є проведення роз’яснювальної роботи з місцевим населенням та працівни-

ками ОПЗФ та публікація отриманих результатів. Результати досліджень будуть використані 
для  охорони  та  збереження  видового  різноманіття  тваринного  світу,  ведення  та  підготовки 
Червоної книги України (Тваринний світ) та подальшого розвитку природоохоронної справи. 
Подібний проект стане прецедентом для розгортання масштабної програми розведення зни-
каючих видів тварин та дозволить зберегти різноманіття фауни України.
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ВЫХУХОЛЬ В УКРАИНЕ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Русская выхухоль (Desmana moschata Linnaeus, 1758) является эндемиком Восточной Ев-
ропы. Ее ареал и численность постоянно сокращаются. Вид занесен в Красный список Меж-
дународного союза охраны природы и Европейский красный список, а также Красные книги 
Украины (Мишта, Мерзликин, 2009), России, Казахстана, Беларуси, Башкирии, Татарстана и 
в Приложение ІІ Бернской Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред об-
итания в Европе. В настоящее время основная часть ареала выхухоли находится в Российской 
федерации (Хахин, Иванов, 1990, Назырова, 2001, Хахин, 2009).

Прежнее и нынешнее распространение
В Украине еще в ХХ веке выхухоль обитала в бассейнах рек Днепр и Северский Донец 

(Селезньов, 1936; Шарлемань, 1936; Мигулин, 1938; Абелєнцев, Підоплічко, 1956).
Днепровская  популяция  просуществовала  до  начала  ХХ  века  и  вымерла  (Шарлемань, 

1936; Абелєнцев, Підоплічко, 1956). 
Северско-Донецкая  популяция  благодаря  созданию  в  средней  части  Северского Донца 

выхухолевого хозяйства в 1928 г. просуществовала до конца 1960-х годов и исчезла после 
ликвидации этого хозяйства в 1954 г.  (Бородин, 1963). В 1970 г.  водоемы Кондрашевского 
заповедника и Кременского участка обследовала экспедиция под руководством Л. Шапошни-
кова, и следов пребывания выхухоли здесь не обнаружили (Шапошников, Дьяков, 1970, по: 
Загороднюк та ін., 2002). 

В 2000 г. Кременские озера в пойме Северского Донца обследовали Е. В. Скоробогатов и А. А. 
Ате масов (Скоробогатов, 2002; Скоробогатов, Атемасов, 2001, 2007). В 2001 г. участок в 1000 км от 
устья Деркула до устья Оскола обследовала комплексная зоологическая экспедиция (Загород-
нюк та ін., 2002). Следов пребывания выхухоли в обоих случаях обнаружены не были.

Для восстановления популяции выхухоли в Украине в период з 1929 по 1940 гг. в 6 облас-
тях Украины было проведено 15 выпусков 366 особей выхухоли, в том числе 141 особь в бас-
сейне Северского Донца (Абелєнцев, Підоплічко, 1956; Сокур, 1961). Однако, положительных 
результатов, как видим, эти мероприятия не принесли.

Выхухоль снова появилась в Украине в начале 1970-х годов в р. Сейм в Путивльском рай-
оне Сумской области. Зверьки мигрировали сюда из соседней Курской области (Россия), где 
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они выпускались в 1956, 1960 та 1961 гг. (Сердюк, 1978). В последующие годы выхухоль рас-
селилась вниз по течению Сейма почти на 200 км. и достигла Черниговской области (Мер-
зликин, 1995). Этот вид указан в списке редких животных Черниговщины (Марисова и др., 
1990). Кроме того, выхухоль распространилась по старицам, мелиоративным каналам, старым 
торфяным карьерам и по некоторым притокам р. Сейм – Горн, Хоробра, Вир, Бычиха, Ретик 
(Мерзликин, 1995; Мерзлікін, Мішта, 2008). 

С осени 2000 г. по весну 2002 г. была выполнена бонитировка выхухолевых угодий в пра-
вобережной пойме Сейма от с. Горки (Путивльский р-н, граница с Курской обл.) до с. Мельня 
(Конотопский р-н, граница с Черниговской обл.)  (Скоробогатов и др., 2002). Обследованный 
участок имел протяжённость 140 км, площадь 702 км2 и включал: пойменные озера, мелио-
ративные и торфяные карьеры и малые реки. Параллельно осуществлялся учёт D. moschata: 
в осенний период – путём обхода по берегу или с лодки; в зимний – обходом по льду. Было 
обнаружено  2  нежилых  выхухолевых  норы  в  озере  Бабьевка  в  окрестностях  с.  Ивановка 
(Скоробогатов, Атемасов, 2001). Эти исследователи установили, что отрезок правобережной 
(левый берег обследован не был) поймы от с. Горки до с. Козловка  (участок №1) наиболее 
благоприятны для выхухоли. Он был единственным, где выхухоль была ими обнаружена, и 
встречалась уже длительное время в течение всего года. Авторы оценивают приблизительную 
численность зверьков на участке в 300-500 особей. На других трех участках следов пребыва-
ния выхухоли обнаружено не было. 

Следует отметить, что после исследований этих авторов были зарегистрированы встречи 
выхухоли за пределами этого участка ниже по  течению – в окр.  сел Чумаково, Пересыпки, 
Червоное Озеро, Зиново и даже г. Путивля (Мерзлікін, Мішта, 2008).

Данные о встречах выхухоли в этом регионе поступали регулярно до 2006 г. (Мерзлікін, 
Мішта, 2008; Цюпка, 2012). За последние 10 лет в нашем распоряжении есть только три до-
стоверных сообщения о регистрации выхухоли. Самец выхухоли был найден мёртвым в ры-
бацкой  сети  16  июня  2012  года  в  ок.  с. Мануховка Путивльского  р-на;  две  выхухоли  были 
вытащены из  рыболовных  сетей  в  Бурыньском  районе  в мае  2017  г.  (Рожко,  2018)  и  в  ок. 
с. Литвиновичи Кролевецкого района наблюдали одну особь выхухоли во время сплава по 
реке Клевень в августе 2018 г. (Ємець, 2019).

Охрана выхухоли
В 1987 г. для охраны выхухоли в пойме р. Сейм был организован «Среднесеймский» лан-

дшафтный заказник общегосударственного значения, на территории Белопольского, Бурынь-
ского и Путивльского районов, общей площадью 2020,8 га. Естественно, что, как и подавляю-
щее число заказников в стране, он носил чисто декларативный характер и не влиял заметным 
образом на охрану популяции выхухоли. 

На месте этого заказника с 1995 г. существовал (правда, только «на бумаге») региональный 
ландшафтный парк «Сеймський», расположенный в четырех административных районов обла-
сти: Путивльском, Конотопском, Кролевецком и Бурынском, общей площадью 98 857,9 га. День-
ги на его функционирование не выделялись, поэтому популяция выхухоли продолжала угасать, 
а браконьерство – процветать, о чем свидетельствовали наши данные (Мерзлікін, Мішта, 2008) и 
данные других авторов (Скоробогатов и др., 2002; Цюпка, 2012). В 2016 г. он был преобразован в 
коммунальное учреждение Сумского областного совета «РЛП «Сеймский».
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Лимитирующие факторы
Анализируя состояние сеймской популяции выхухоли в разные годы ее существования, 

мы остановимся на следующих аспектах – влияние человеческой деятельности (в первую оче-
редь, браконьерства), а также климатических и гидрологических факторов. 

Антропогенные факторы. Появление и всплеск численности выхухоли не остались не-
замеченными местным населением и выхухоль сразу же стали целенаправленно добывать. 
Шкурки этого зверька использовались не только для местного потребления (из них в основ-
ном шили шапки и, реже, шубы), но и шли на продажу. Их возили даже в Москву. В селах, 
расположенных в местах обитания выхухоли, были один или несколько человек, специали-
зирующихся на добывании этого зверька. Они стреляли их из ружей по старицам и мели-
оративным каналам во время весеннего половодья,  а летом добывали ставными орудиями 
лова. В  некоторых местах  они изготавливались по ширине  канала и,  таким образом,  были 
особо добычливыми. Так, только один из местных жителей в весенние периоды 1992-1996 
гг. на мелиоративных каналах (местное название «Ходейковськие болота») добыл 97 зверков. 
После суровой зимы 1993-1994 гг. число выхухолей в уловах этого браконьера сократилось с 
36 и 40 штук в 1992 и 1993 гг. до 8, 7 и 6 штук в 1994, 1995 и 1996 г. (Мерзликин, 1997). По 
нашим приблизительным подсчетам во время пика численности браконьеры могли добывать 
до 450 зверьков ежегодно (Мерзликин, 1999). 

В последние годы в связи с катастрофическим падением численности выхухоли и сниже-
нием моды и спроса на пушнину, целенаправленная добыча выхухоли почти исчезла. Оста-
лось лишь случайная гибель зверьков в ставных орудиях лова – сетях, ятерях и вершах. Как 
правило, зверьки в них гибнут и после обнаружения в снастях их выбрасывают. А поскольку 
экономическая ситуация в стране остается достаточно напряженной, то рыбное браконьерство 
продолжает процветать.

Следует  отметить  изменение  в  характере  использования  браконьерами  орудий  лова. 
Раньше их изготавливали из натуральных материалов, что отражалось и на их высокой цене, 
а значит и на бережном отношении к ним. В последние десятилетия страну наводнили де-
шевые сети китайского производства, стоят они очень дешево и, приобрести их может лю-
бой,  даже  школьник.  Интернет  наполнен  сайтами  с  предложением  купить  сети  на  любой 
вкус. Естественно, и отношение к ним стало другим. Их часто бросают в воде или забывают, 
и эти снасти еще долгое время продолжают убивать различных животных – рыб, амфибий, 
черепах,  птиц и  некоторых  водных млекопитающих,  в  том  числе и  выхухоль.  На  лов  рыбы 
синтетическими сетями как основной фактор гибели выхухоли в настоящее время указывают 
и другие авторы (Назырова, 2000; Скоробагатов др., 2002; Хахин, Иванов, 2000; 2009; Хахин, 
2009). Существенный ущерб популяции выхухоли наносит добывание рыбы электроудочками, 
при котором гибнут не только сами зверьки, но огромное количество водных гидробионтов, 
что существенно снижает кормовую базу выхухоли. 

Благодаря росту численности автотранспорта и технической оснащенности охотников, ры-
боловов и туристов, они могут проникать даже в наиболее удаленные места на реке и, таким 
образом, наряду с браконьерством значительно возрос рекреационный прессинг на прибреж-
ные  биотопы.  Это  также  негативно  сказывается  на  микропопуляциях  выхухоли,  поскольку 
будучи  очень  пугливыми и  чувствительными  к шуму,  а  также  вибрациям  почвы  (особенно 
вызванной механизмами) зверьки легко стрессируются. Увеличение частоты и интенсивно-
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сти стрессирования может приводить к переселению зверьков, а при невозможности сделать 
это – ведет к снижению плодовитости. 

В р. Сейм периодически случаются загрязнения воды. Так, мощные выбросы неочищен-
ных сточных вод произошли на территории России летом 2011 и осенью 2019 г., что вызвало 
массовую гибель рыбы и других гидробионтов в реке не только в Курской, но и в Сумской 
областях.  (То  ж  чим  отруїли  Сейм  у  жовтні  2019:  http://seymskiy.sumy.ua/blog/to-zh-chim-
otruyili-seym-uzhovtni-2019). В результате этого была существенно подорвана кормовая база 
обитающей там выхухоли.

Кроме  этого,  существуют  и  другие  формы  негативного  воздействия  человеческой  дея-
тельности  на  пойменные  водоемы  –  вырубка  прибрежной  древесно-кустарниковой  расти-
тельности  и  целых  пойменных  массивов,  распашка  берегов,  дачное  строительство,  выпас 
скота и прочее (Мерзлікін, 1992). 

Абиотические факторы. Для выхухоли наиболее благоприятны прохладные дождливые 
летние сезоны, мягкие многоснежные зимы. Сильные разливы весной, высокие паводки на 
реках  (особенно  зимние,  вызванные  резкими оттепелями),  сухая и жаркая  погода  летом и 
малоснежные  холодные  зимы  отрицательно  сказываются  на  состоянии  популяций  (Хахин, 
Иванов, 1990; Хахин, 2009).

Во время продолжительных морозных зим многие пойменные водоемы промерзают до 
дна, что вызывает гибель зверьков. Также пагубны для выхухоли чередование оттепелей и 
морозов, во время которых устанавливается двойной лед, и зверьки лишаются доступа к воз-
духу. Такие суровые зимы отмечались начиная с 1993-1994 гг. В последние годы наблюдаются 
относительно теплые зимы. Ледовой покров на водоемах устанавливается на весьма непро-
должительный период, отсутствуют сильные и продолжительные морозы. Все это, несомнен-
но, благоприятно сказывается на популяции выхухоли. 

Изменение климата в сторону аридизации носит двойственный характер. С одной сто-
роны, на выхухоль перестал действовать такой негативный фактор как половодье, во время 
которого выхухоль становится беззащитной и многие зверьки гибнут. Но с другой стороны, 
высокие паводки приводят к обводнению поймы и наполнению водой стариц, а также пре-
пятствуют их старению (в результате которого происходит заиление водоемов, зарастание 
водной растительностью и ухудшение кормовой базы). Кроме того, весеннее половодье спо-
собствует расселению зверьков и перемешиванию микропопуляций этого вида. Наблюдае-
мое ныне потепление климата привело к массовому обмелению и пересыханию водоемов, 
в которых обитает выхухоль. Малоснежные зимы также привели к уменьшению обводнен-
ности поймы.

Биотические факторы.  Выхухоль имеет достаточно большое количество врагов,  которые 
при определенных условиях могут ее добывать (Бородин, 1963; Барабаш-Никифоров, 1968). Од-
нако большинство из них в данном регионе не являются многочисленными. Весной во время 
половодья, а также в летние периоды, когда выхухоль вынуждена переселятся из пересыхаю-
щих водоемов, многие зверьки становятся жертвами хищников, в том числе и домашних кошек 
и собак (Мерзлікін, Мішта, 2008). И в других регионах кошки, причем не только бродячие, но и 
домашние, активно ловящие и умерщвляющие выхухолей в окрестностях поселков, стали для 
них настоящим бедствием (Назырова, 2000). Не исключено, что наблюдаемое в последние годы 
значительное увеличение численности лисицы (Vulpes vulpes) в Сумской области также может 
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негативно воздействовать на выхухолей, оказавшихся в пересыхающих водоемах. По свиде-
тельству охотников, в прибрежных водоемах Сумской области, в том числе и р. Сейм, нередко 
встречается американская норка (Neovison vison), которая по данным исследователей представ-
ляет угрозу для выхухоли (Юдин, 1982; Михолап, Сержанин, 1973). 

Среди  видов,  которые  нередко  негативно  действуют  на  выхухоль  относится  и  ондатра 
(Ondatra zibethicus)  (Бородин,  1963; Барабаш-Никифоров,  1968;  Хахин, Иванов,  1990). В по-
следние  десятилетия  этот  вид  значительно  сократил  свою  численность  по  всем  водоемам 
Сумской области, в том числе и р. Сейм и, поэтому, по нашему мнению, не может существенно 
влиять на выхухоль. 

Положительные обстоятельства
В последние десятилетия в области отмечено повсеместное увеличение численности бо-

бра (Castor fiber). Выхухоль охотно селится в непосредственной близости от бобровых поселе-
ний (Назырова, 2000), поэтому в условиях повсеместного обмеления водоемов такая тенден-
ция может быть полезной для этого вида. Известно, что выпасание скота в прибрежной зоне 
сопровождается разрушением нор выхухоли  (Бородин, 1963). Поэтому повсеместное умень-
шение количества крупного рогатого скота, в том числе и в селах, расположенных недалеко 
от мест ее обитания, вероятно, снижает число разрушенных нор. Значительное сокращение 
поголовья диких кабанов (Sus scrofa) в результате эпидемии африканской чумы свиней, так-
же, вероятно,  является позитивной  тенденцией, поскольку были зарегистрированы случаи 
разрывания нор выхухоли этими животными (Бородин, 1963; Назырова, 2000; Хахин, Иванов, 
1990). Следует отметить, что взаимоотношения выхухоли cеймской популяции с другими жи-
вотными в местах их совместного обитания специально никто не изучал.

Охрана и восстановление численности вида
Проблема  сохранения  выхухоли  давно  интересовала  специалистов,  и  уже  существуют 

детальный перечень необходимых для этого рекомендаций (Хахин, Иванов, 1990; Назырова, 
2000;  Загороднюк  та  ін.,  2002;  Хахин,  2009).  Обширная  актуальная  информация  собрана  на 
сайте Центра охраны дикой природы (www.biodiversity.ru/programs/vyhuhol.html). Совершенно 
очевидно, что сохранения выхухоли в Украине не возможно без специальной государственной 
программы. Она должна включать создание высокоэффективного заповедного объекта, охра-
няющего весь пойменный комплекс, учреждение специализированного племенного выхухо-
левого хозяйства для разведения зверьков и последующего выпуска зверьков в пригодные 
местообитания и с минимальной хозяйственной деятельностью, причем не только в бассейне 
р. Сейм, но и в бассейнах других рек.

Ужесточение природоохранного режима на территории РЛП «Сеймский» и усиление борь-
бы с браконьерством ставными орудиями лова.

Ну а начинать нужно с полевых обследований мест, где ранее была зарегистрирована вы-
хухоль, и оценки состояния этих водоемов. Кроме того, необходимо выявлять новые местооб-
итания выхухоли и водоемы, потенциально пригодные для ее обитания.

Одной из задач является выяснение причин исчезновения зверьков в тех или иных местах 
с последующим устранением негативных факторов, препятствующих пребыванию там пред-
ставителей этого уязвимого вида и, по возможности, восстановлением местообитаний. 
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В местах, где встречается выхухоль, необходимы работы по созданию водоохранных зон и 
естественного облеснения берегов водоемов. В связи с повсеместным обмелением водоемов 
имеет смысл расчистить старые или создавать новые искусственные.

Водоемам, в которых отмечена высокая численность выхухоли, и которые расположены 
за пределами Сеймского РЛП, необходимо придать статус заказников и обеспечить населя-
ющих их зверьков системой коридоров, которыми они могли бы перемещаться между этими 
водоемами.

Следует проводить изучение взаимоотношений выхухоли с другими видами в местах их 
совместного обитания и в первую очередь, с ее потенциальными врагами.

Необходима  широкая  просветительская  кампания  среди  местного  населения  с  целью 
популяризации выхухоли и, в первую очередь, в школах. Примером успешной работы сре-
ди школьников сел Старые и Новые Вирки Белопольского района, расположенных в пойме 
р. Вир можно назвать деятельность Экологического центра «Озон» (г. Харьков). (http://www.
biodiversity.ru/programs/vyhuh/partners.html).

Заключение
Следует отметить, что по данным Г. В. Хахина (2009) десять лет назад в Курской об-

ласти находился самый крупный очаг обитания русской выхухоли в бассейне Днепра чи-
сленностью 3 тыс. особей. В целом можно заключить, что на фоне падения численности 
этого вида, отмеченного в ряде областей Европейского центра России (Rutovskaya et al., 
2017),  ситуация  в  Курской  области  выглядит  благополучной.  Вероятно,  что  именно  из 
этого очага происходит подпитка угасающей украинской популяции выхухоли расселяю-
щимися зверьками.

Поэтому  в  будущем  весьма  целесообразно  создание  трансграничного  заповедника 
в  пределах  Курско-Сумского  очага  (р.  Сейм,  Глушковский  район  и  прилежащие  районы 
Сумской области Украины)

Нынешнее состояние вида в Украине остается не изученным из-за трудоёмкости учетных 
работ, недостаточного числа специалистов и отсутствия финансирования.

Программа сохранения выхухоли в Украине долговременная и весьма дорогостоящая. 
Поэтому,  учитывая  современную  социально-экономическую  и  политическую  ситуацию  в 
стране, мы не ожидаем каких-либо улучшений состояния популяции выхухоли в обозри-
мом будущем. 
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ЗАГИБЕЛЬ ЗЕМНОВОДНИХ ТА ПЛАЗУНІВ НА АВТОШЛЯХАХ  
ПРИАЗОВСЬКОГО НПП ТА СУМІЖНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Автодороги є основним фактором високої смертності на міграційних шляхах і фрагментації 
біотопів наземних тварин, в результаті чого відбувається ізоляція місць мешкання, з чим без-
посередньо пов’язані сезонні цикли активності (розмноження, зимівля тощо) [1]. В зоні ризику 
знаходяться земноводні і плазуни, особливо на півдні України, де щільність асфальтованих та 
ґрунтових доріг найбільша в Україні. Саме земноводні, в силу своїх біологічних особливостей, 
займають перше місце серед жертв автотранспорту і ми неодноразово звертали на це увагу 
у наших попередніх роботах [2-3]. На сьогодні вже накопичені фрагментарні дані, окремо за 
регіонами [4-5] виникає необхідність започаткувати накопичення узагальнюючої статистичної 
інформації, виявлення та картування небезпечних ділянок з постійними масовими міграціями, 
що і стало метою нашого дослідження. 

В роботі використані матеріали спостережень на  території Приазовського НПП протягом 
2012-2019 рр., переважно за даними Степанівського, Атманайського та Федотівського відді-
леннях. Основні суміжні  траси з Приазовським НПП – це М-18, М-14,  та Т0820, а  також ав-
тошляхи місцевого значення у напрямку на  с. Богатир,  с. Атманай,  с. Нове  та  с. Степанівка 
Перша.  А  також  через  села Костянтинівку, Мордвинівку,  Гірсівку. Частину  загиблих  тварин 
фіксували  на  ґрунтових  дорогах-поміж  агроценозів,  на  дамбах,  узбережжями,  морськими 
косами в період польових досліджень. В  основному дослідженнями охоплені Якимівський, 
Мелітопольський  та  Приазовський  райони  Запорізької  області  у  різні  сезони  року. Частину 
знайдених загиблих тварин (рідкісних, у доброму стані) було зафіксовано та передано до Зо-
ологічного музею ЦНПМ НАН України (м. Київ).

Під час спостережень було виявлено 311 загиблих особин амфібій та рептилій десяти ви-
дів (рис. 1, табл. 1). Земноводні складають 68,5 % (213 особин-3 види) , плазуни 31,5 % від усіх 
загиблих (98 особин, 7 видів). Найбільш масово гинуть: зелена ропуха (Bufotes viridis) – 45,98 
%; землянка Палласа (Рelobates vespertinus) – 22,19 %; водяний вуж (Natrix tessellata) – 16,72 
% та гадюка степова (Vipera renardi) – 10,29 %. 

Окремо аналізуючи земноводних (213 ос.), найбільшу кількість загиблих особин має зелена 
ропуха (Bufotes viridis) – 67,1 %, дещо менше землянка Палласа (Рelobates vespertinus) – 32,4 % 
і 0,5 % озерні жаби (Pelophylax ridibudus). Даний відсоток пояснюється біологічними особли-
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востями даних видів. Озерні жаби 
більш за всіх прив’язані до водойм 
і рідко мігрують на далекі відстані. 
Багаточисельність  та  синантроп-
ність  зеленої  ропухи  дає  такий 
значний  відсоток.  Велике  зане-
покоєння викликає загибель зем-
лянки Палласа. На  півдні  України 
даний вид перебуває в особливих 
умовах  видоутворення  на  мікро-
еволюційному  рівні  та  потребує 
особливих  регіональних  заходів 
з контролю і охорони [2]. 

Серед  плазунів  (98  ос.)  най-
більша  кількість  загиблих  водя-

них вужів (Natrix tessellata) – 53,1 % та гадюки степової (Vipera renardi) – 32,7 %. Інших видів 
значно менше: прудка ящірка (Lacerta agilis) – 6,1 %, піщана ящурка (Eremias arguta) – 2 %, 
звичайний вуж (Natrix natrix) – 4,1 %; звичайна мідянка (Coronella austriaca) та сарматський 
полоз (Elaphe sauromates) по 1 особині, що складає 1 % від загиблих плазунів. Такий розподіл 
можна пояснити значною чисельністю  і щільністю популяцій водяного вужа  та  степової  га-
дюки на території НПП, а також негативним ставленням людини до цих видів. Водяного вужа 
часто сприймають за гадюку, отруйних змій більшість вважає небезпечними та не потрібними 
і намагаються їх знищити, спеціально задавлюючи їх на дорогах. Слід зазначити, що до 35 % 
загиблих плазунів становлять червонокнижні види.

Таблиця 1.
Кількісна характеристика загиблих земноводних і плазунів  

на автошляхах Приазовського НПП та суміжних територіях.

Види Кількість
загиблих % Весна, 

%
Літо, 
 %

Осінь, 
%

Асфальтовані 
дороги, %

Ґрунтові  
дороги, %

Земноводні 213 68,49 96 1  3 98 2
Р.vespertinus 69 22,19 100 – – 100 –
B.viridis 143 45,98 95,1 0,7  4,2 97,2 2,8
P.ridibudus 1 0,32 – 100  – 100 –
Плазуни 98 31,51 42 26,5 31,5 20,4 79,6
L.agilis 6 1,93 – 100 – – 100
E.arguta 2 0,64 100 – – – 100
N.natrix 4 1,29 – 50 50 50 50
N.tessellata 52 16,72 51,9 34,6 13,5 11,5 88,5
C.austriaca 1 0,32 100 – – – 100
E.sauromates 1 0,32 – – 100 100 –
V.renardi 32 10,29 34,4 – 65,6 34 66

Рис. 1. Відсоток загиблих земноводних і плазунів на авто-
шляхах Приазовського НПП та суміжних територіях
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За сезоном амфібії гинуть у 96 % навесні, під час нерестової міграції після зимівлі. Більшість 
зелених ропух гине в населених пунктах, тоді, як задавлені землянки часто зустрічаються за 
межами населених пунктів. Слід також відмітити, масову загибель цьогорічок зеленої ропухи 
після метаморфозу при міграції з водойм. Часто міграційні шляхи проходить через населені 
пункти чи агроценози з великою кількістю доріг та помірним навантаженням руху. В окремі 
періоди це може виглядати як криваве видовище. Питання потребує додаткових досліджень 
і окремих спостережень.

Загиблі  плазуни  трапляються  більш  рівномірно  протягом  теплого  сезону:  42 %  навесні, 
26,5 % влітку та 31,5 % восени. Амфібії частіше гинуть на автошляхах з асфальтовим покриттям 
(96 %), тоді, як загиблі плазуни у 79, 6 % випадків зустрічаються на ґрунтових дорогах (табл. 1.).

На деяких ділянках зустрічається по 2-3 види одночасно, в основному це зелена ропуха 
та  землянка Палласа  навесні  поблизу  населених  пунктів,  прудка  ящірка  чи  піщана  ящурка 
з водяним вужем на приморських територіях та косах наприкінці весни та влітку. Гадюка сте-
пова, зелена ропуха, водяний чи звичайний вужі на степових ділянках, ґрунтових дорогах, та 
в агроценозах протягом року, а особливо восени.

Іще раз слід сказати, що серед загиблих як рептилій так  і амфібій зустрічаються молоді 
особини та цьогорічки, що потребує окремого більш ретельного дослідження.

Порівняно  з  літературними  даними,  територія  НПП  викликає  особливе  занепокоєння, 
оскільки тут спостерігається дуже високий відсоток загибелі червонокнижних видів загалом, 
що складає майже 11 % від усіх загиблих тварин і 35 % всіх загиблих плазунів. Турбує те, що 
трапляються надзвичайно рідкісні для парку  і регіону в цілому види – мідянка звичайна та 
сарматський полоз, дуже висока кількість серед загиблих плазунів становить гадюка степова 
до  33 %.  Слід  сказати, що  у  процентному  відношенні  кількість  загиблих  тварин  корелює  із 
загальними показниками чисельності видів, яка спостерігається в межах досліджуваної те-
риторії та регіону. 

Підсумовуючи отриманні результати можна зробити висновок, що на території Приазов-
ського НПП основними жертвами автомобільного транспорту та сільськогосподарської техніки 
є три види земноводних та сім видів плазунів. Частина з них широко розповсюджені та чи-
сельні благополучні види – зелена ропуха  та водяний вуж, але до 35 % загиблих рептилій 
становлять види Червоної книги України: мідянка звичайна, сарматський полоз та найбільше 
гадюка степова. 

На фоні фрагментації ареалів, надзвичайно важливо забезпечити проникність фізично не-
здоланної  інфраструктури  (автодороги) для земноводних  і плазунів. З цією метою необхідно 
започаткувати  накопичення  статистичної  інформації,  виявлення  небезпечних  ділянок  з  по-
стійними  масовими  міграціями,  формування  нормативно-правової  бази,  розробку  типових 
конструкційних  рішень,  ймовірне  встановлення  попереджувальних  дорожніх  знаків  тощо, 
що дозволить  зберігати  популяції  земноводних  і  плазунів,  підтримувати  їх  біоценотичну  та 
генетичну стійкість, особливо в межах заповідних територій. Звичайно, першочерговим за-
вданням залишається екологопросвітницька діяльність. Цей напрямок роботи повинен про-
водитись, як на всіх управлінських рівнях, так і для різних категорій населення, з врахуванням 
регіональної, вікової, професійної та іншої специфіки.
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КриоКонсервировАние сПерМы вырезУБА  
Rutilus fRisii (NordmaNN, 1840)

В Красную  книгу  Украины  занесено  около  70  видов  рыб,  имеющих  статус  редких,  уяз-
вимых, исчезающих и исчезнувших. Среди них немало видов, имевших ранее промысловое 
значение. Некоторые пресноводные виды, такие как осетровые, поддерживаются как объекты 
аквакультуры в рыбоводческих хозяйствах. Создание гидротехнических сооружений без об-
водных каналов привело к утрате некоторых видов в бассейнах рек Днепр, Северский Донец, 
Днестр. Вырезуб полностью исчез из  речного  бассейна Северского Донца. Одним из путей 
сохранения и восстановления популяций рыб является криконсервирование спермы самцов 
для  хранения  в  криобанках  [1]  и искусственного их  воспроизведения  в  последующем,  при 
возникновении благоприятных факторов в местах былого обитания.

Семенники вырезуба, отловленного в бассейне р. Днестр, на льду были доставлены в ИП-
КиК НАН Украины, г. Харьков, в лабораторию криоконсервирования гамет и эмбрионов. Нами 
были проведены следующие мероприятия. 

Семенники  измельчались.  Полученная  таким  способом  семенная  жидкость  с  разным 
уровнем созревания и подвижности сперматозоидов была процежена и заморожена согла-
сно разработанным ранее протоколам криоконсервирования спермы для карповых рыб [2] и, 
в последующем, оптимизированых [3]. 

После отогрева уровень подвижных сперматозоидов составил 7,8 %, в отличие от спер-
мы других карповых, после гипофизарной инъекции при искусственном разведении уровень 
подвижных сперматозоидов после хранения в жидком азоте 24 часа и последующем отогре-
ве, согласно протоколам, составлял от 40 до 78 %.

Таким образом, для повышения уровня подвижных сперматозоидов немаловажным явля-
ется взятие нативной спермы у самцов в преднерестовой период. Сохранение и накопление 
репродуктивных клеток рыб является одним из способов поддержания и сохранения биораз-
нообразия животных Украины.
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ЗАГАЛЬНІ БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПЕЧІНКИ ЗЕЛЕНИХ ЖАБ  
ІЗ РІЗНИХ БІОТОПІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

На сьогоднішній день надзвичайно загострилось багато екологічних проблем, а серед них одна 
з головних – зростаючий антропогенний вплив на навколишнє середовище. Для аналізу причин 
негативних процесів, їх розвитку та кінцевих результатів, розробки заходів, спрямованих на усу-
нення негативних наслідків втручання людини в навколишнє природне середовище і поліпшення 
екологічної ситуації, застосування методів оптимізації природокористування з одержанням достат-
ньої кількості продукції при одночасному збереженні довкілля необхідна організація екологічного 
моніторингу [1]. Використання біоіндикаторів для моніторингу стану навколишнього середовища на 
сьогодні є актуальним. Земноводні є важливим функціональним компонентом водних та наземних 
екосистем, саме тому амфібії все частіше використовуються в якості біоіндикаторів накопичення за-
бруднюючих речовин у дослідженні забруднення. Відомо, що амфібії мають здатність до необмеже-
ного росту, а показники їх метаболізму можуть відображати стан їх організму. На сьогодні відомо, 
що біохімічні показники тканин і органів різних видів безхвостих амфібій варіюють в залежності від 
біотопів існування і їх антропогенного забруднення [3]. 

Матеріалом для наших досліджень була печінка зелених жаб, які були виловлені у різних 
біотопах м. Харкова і його околиць. Визначення не проводилося, ми вивчали з P. ridibundus 
і P. esculentus. Матеріал  був  зібраний  в  серпні  2018  року  в двох  біотопах м.  Харкова  і  його 
околиць (Журавлівський гідропарк та ставок у смт. Дергачі у передмісті Харкова) та у червні 
2018 року біля р. Сіверський Донець НПП «Гомільшанські ліси». Досліджувані біотопи мають 
різний ступінь антропогенного навантаження і, відповідно, забруднення. Водойма у місті по-
близу Журавлівського водосховища знаходиться безпосередньо біля автомобільних шляхів і 
знаходиться під значним впливом людської діяльності. З цього біотопу було відловлено 7 до-
рослих самців, печінку яких було взято для аналізу. Ставок у смт Дергачі знаходиться далеко 
від промислової зони і автомобільних шляхів, тому є «умовно чистим». З даного біотопу нами 
було відловлено 10 самців, печінку яких було взято для аналізу. Третій досліджуваний біотоп 
знаходиться у заповідній зоні НПП «Гомільшанські ліси» і є екологічно чистою зоною. З даного 
біотопу було досліджено печінку 5 самців.

Розтин тварин проводили за загальноприйнятою методикою [4]. Дослідження вмісту білку 
у печінці проводились методом Лоурі [2, 6] на атомно-абсорбційному спектрофотометрі AAS-30 
фірми Карл Цейс. Вміст загальних ліпідів визначали за методом Фолча шляхом екстрагування 
їх з печінки сумішшю хлороформ-метану у співвідношенні 2:1 [5]. Вміст глікогену визначали за 
методикою Прохорової з антроновим реактивом  [2]. Визначення показників складу та влас-
тивостей досліджуваних проб води проводили на базі Лабораторії екологічного моніторингу 
Харківського національного  університету міського  господарства  імені О.М. Бекетова. Визна-
чення вмісту важких металів в досліджуваних пробах води проводили атомно-абсорбційним 
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методом за допомогою спектрофотометра Ulab 102 із порожнистою лампою для відповідних 
металів.  Визначення  вмісту  кисню  в  досліджуваних  пробах  води  проводили  за  допомогою 
оксиметру Ezodo PDO-408. Визначення вмісту хлоридів проводили за допомогою хлорметру 
Ezodo 6742. Визначення нітритів у воді проводили методом Гріса, нітратів – методом В. А. Алі-
каєва, азоту амонійного – за допомогою фотоелектроколориметра [7].

Нами було досліджено стан поверхневих вод досліджуваних водойм. Отримані дані зане-
сені до таблиці 1.

Таблиця 1.
Стан поверхневих вод досліджуваних водойм, мг/дм3 (станом на серпень 2018 р.)

Норми
ГДК

Журавлівське 
водосховище

Ставок 
у смт Дергачі

р. Сів. Донець, 
 НПП «Гомільшанські ліси»

Розчинений кисень 4,0 3,62 3,98 11,8
Азот амонійний - 9,60 0,35 2,06
Азот нітрити 0,002 0,004 - -
Азот нітрати 10,0 12,75 6,54 7,12
Хлориди - - - -
Мідь 1,0 1,23 0,04 0,02
Свинець  0,01 0,02 0,002 0,0024
Цинк  1,0 0,28 0,02 0,02

У результаті проведених досліджень установлено, що якість поверхневих вод у досліджу-
ваних  водоймах  є  задовільною.  Відмічено  перевищення  гранично  допустимої  концентрації 
(ГДК) деяких окремих показників у водоймі Журавлівського водосховища та ставка у смт Дер-
гачі (табл. 1). Таким чином, аналіз вмісту хімічних сполук у воді досліджуваних водойм показав 
задовільний стан поверхневих вод р. Сіверський Донець та відносно задовільний стан води 
у ставку у смт Дергачі. Хімічний склад води із водойми Журавлівського гідропарку є незадо-
вільним, що є наслідком антропогенного навантаження на водойму, яка розташована у межах 
міста. Близькість автомобільних шляхів і потрапляння стічних вод у водойму Журавлівського 
гідропарку створює напружений екологічний стан у даному біотопі.

Наступним етапом було дослідження вмісту загальних ліпідів, загального протеїну та глі-
когену в печінці  зелених жаб  із  різних біотопів Харківської  області  з  різним антропогенним 
навантаженням. Отримані дані занесені до таблиці 2.

Таблиця 2.
Загальні біохімічні показники печінки зелених жаб із різних біотопів Харківської області

Показник, (%) 
Походження

Загальний
протеїн, %

Загальні 
ліпіди, % Глікоген, %

Cмт Дергачі, n = 10 11,40±0,87 6,47±0,72 10,08±0,65
Журавлівське водосховище, n = 7 16,08±0,95* 7,12±0,85 11,37±1,12
НПП «Гомільшанські ліси», n = 5 11,78±0,82 4,25±0,63* 8,84±0,62**

* – р<0,05 (за t- критерієм Ст’юдента); **– р<0,1 (за t- критерієм Ст’юдента).

За результатами наших досліджень установлено, що вміст загального протеїну в печінці 
самців зелених жаб коливається від 11,4% до 16,08% і є найвищим у особин із Журавлівського 
гідропарку. Вміст протеїну в печінці самців із біотопу Журавлівського водосховища в 1,4 рази 
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(р<0,05) перевищує відповідні показники у особин із інших біотопів, що є свідченням порушен-
ня білково-ліпідного обміну у тварин під дією антропогенних факторів.

Ми дослідили вміст загальних ліпідів в печінці самців зелених жаб із різних біотопів Харків-
щини і встановили, що найбільший вміст ліпідів міститься в печінці особин із Журавлівського 
водосховища (7,12%), найменший – 4,25 %, у особин із екологічно чистого біотопу НПП «Гоміль-
шанські ліси». Дослідження вмісту загальних ліпідів в печінці самців зелених жаб із різних біо-
топів Харківщини також показали, що у тварин із антропогенно-навантаженого біотопу (Журав-
лівське водосховище) вміст загальних ліпідів у печінці в 1,7 рази (р<0,05) перевищує відповідні 
показники у особин із екологічно чистих біотопів. Таким чином, ліпідно-білковий обмін у амфібій 
в біотопах з високим антропогенним навантаженням більш інтенсивний. 

За результатами досліджень вмісту глікогену в печінці самців зелених жаб із різних біо-
топів Харківщини установлено, що показники самців із НПП «Гомільшанські ліси» знаходяться 
в межах фізіологічної норми і складають 8,84%, а показники самців із інших біотопів переви-
щують фізіологічну норму на 2-3,5 % . Таким чином, вміст глікогену в печінці самців із біотопів 
з високим антропогенним навантаженням в 1,3 рази (р<0,1) перевищує відповідні показники 
у особин із екологічно чистого біотопу.

При впливі на організм різних факторів інтенсивність відновлення глікогену в печінці може 
знижуватися або збільшуватись незалежно від кількісного вмісту його в організмі. За резуль-
татами наших досліджень, процеси накопичення глікогену в печінці також залежать від рівня 
антропогенного навантаження на біотоп, як і інші біохімічні показники печінки. Хоча, вплив за-
бруднення на вуглеводний обмін менш виражений, ніж його вплив на білково-ліпідний обмін 
в печінці амфібій і, в значній мірі, залежить від пори року.

Підсумовуючи отриманні результати, можемо зробити висновок, що антропогенне наван-
таження впливає на стан поверхневих вод, що сприяє перевищенню фізіологічної норми біохі-
мічних показників печінки зелених жаб. У біотопах з високим антропогенним навантаженням 
у самців зелених жаб спостерігається порушення білково-ліпідного та вуглеводного обміну, 
що проявляється підвищенням загальних біохімічних показників печінки: збільшується вміст 
загальних протеїнів, загальних ліпідів та глікогену у печінці.
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МОНІТОРИНГОВІ ПРОГРАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ АМФІБІЙ  
В АСПЕКТІ БІОІНДИКАЦІЇ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА

Більшість змін у навколишньому середовищі пов’язані з впливом різних факторів антропо-
генного характеру - це одна з найбільш важливих екологічних проблем. Причому ці зміни мо-
жуть мати негативний характер як для природи в цілому, так і для здоров’я людини. Особливо 
чутливими до стану навколишнього середовища є амфібії, чисельність яких в усьому світі остан-
нім часом сильно падає через вплив антропогенних і кліматичних змін. Для охорони біологічного 
різноманіття необхідне проведення моніторингових програм, які б відображали стан навколиш-
нього середовища. Такі моніторингові дослідження починаються зі збору первинної інформації 
(«точки відліку»), що являє собою інвентаризацію (іноді необхідним є визначення на генетично-
му рівні), облік чисельності тварин, особливості популяцій тварин, їх фізичний стан, особливості 
морфологічних характеристик  і наявність паразитів. Більш поглиблене вивчення стану тварин 
в популяціях, їх генетичного статусу, наявність і видовий склад паразитів може виявити антро-
погенні впливи, які ще не призвели до видового збідніння біотопу, але викликають суттєві зміни 
в фізіологічному стані тварин або генетичній структурі популяцій. Тому моніторинг як комплексна 
система спостережень, оцінки  і прогнозу змін стану навколишнього середовища під впливом 
антропогенних впливів може проводитися на різних рівнях організації біосистем по структур-
но-функціональним біологічними ознаками, використовуючи генетико-біохімічні (Молекуляpно-
генетичний рівень), цито-гістологічні методи (Цито-гістологічний рівень), дослідження перебігу 
процессів отногенезу на різних йцого рівнях (Організменний рівень), вивчення гельмінтофауни 
амфібій, використовуючи морфологічні методи (Популяційний рівень), математичні методи, а та-
кож геоінформаційне (ГІС) моделювання (Некрасова та ін., 2007; Некрасова 2009). Таким чином, 
всі моніторингові дослідження в залежності від структурно-функціональних особливостей амфі-
бій і методів досліджень можна розділити на наступні рівні.

1. Молекуляpно-генетичний рівень
Аналіз генетичної структури популяцій амфібій за допомогою гель-електрофорезу протеї-

нів дозволяє вирішити кілька завдань, що виникають перед дослідниками, а саме:
 - Надійно діагностувати  видову  приналежність  особин досліджуваних  видів  і  їх між-

видових гібридів.
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 - Визначити  видовий  склад  популяцій  зелених жаб Pelophylax esculentus complex  та 
його динаміку протягом кількох поколінь.

 - Дати кількісну оцінку інтенсивності процесу генної інтрогрессії в гібридних популяцій зе-
лених жаб, детально проаналізувати особливості даного процесу в часі та просторі.

Наші дослідження показали, що антропогенна трансформація екосистем активно впливає 
на процеси міжвидового перенесення генів в гібридних популяціях зелених жаб. Так, в зоні 
суцільної забудови Києва частка особин озерної жаби Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) з ін-
трогресією генів жаби ставкової склала 0,214, в лісопарковій зоні - 0,171. В околицях Києва, де 
трансформація природних біотопів не настільки глибока, як в місті, частка таких жаб найнижча 
і становить 0,119 (Межжерін та ін., 2004).

2.  Цито-гістологічний рівень. 
Використовуючи цей метод, можна зрозуміти причини змін видового складу біотопів під ан-

тропогенним впливом (Акуленко, Некрасова, 2008, 2012). Таким чином нами було виявлено, що 
зміни під впливом антропогенних факторів відбуваються в основному на клітинному рівні в ор-
ганах і тканинах, що виконують функцію захисту організму від токсичних навантажень (печінка 
і нирки). Розроблений нами метод кількісного аналізу змін в паренхімі печінки дозволяє визна-
чити ступінь сукупного токсичного впливу на популяції безхвостих амфібій і рептилій України і 
порівняти його з аналогічним впливом в інших біотопах. Також він дозволяє кількісно порівняти 
стійкість різних видів пойкілотермних хребетних в одному біотопі, вікові аспекти впливу токсич-
них навантажень (Акуленко та ін., 2012 Akulenko, 2015, 2016). У зв’язку з відносною простотою 
методів і можливістю проводити прижиттєві дослідження заслуговують на увагу спроби вияв-
лення токсичних впливів за складом периферичної крові (зміни лейкоцитарної формули, зміни 
кількості незрілих еритроїдних клітин у пойкілотермних хребетних) (Акуленко, 2014).

Надалі варто зазначити важливість застосування цито-гістологічних методів для визначення 
ступеня забруднення конкретних біотопів;  ступеня біологічного впливу різних забруднювачів  і  їх 
комбінацій. Цікаво порівняти відносну стійкість тварин різних видів в умовах антропогенного за-
бруднення, що можливо зробити, порівнюючи кількісно зміни в печінці тварин, які живуть в одному 
біотопі. Ці дані дозволяють надалі визначати наявність токсичного навантаження в біотопі, прогно-
зувати напрямки антропогенної трансформації конкретних біотопів в умовах забруднення.

При вимірюванні морфометричних індексів внутрішніх органів було встановлено, що зміни 
умов середовища часто призводить до збільшення розмірів ряду органів. Іноді це викликано 
інтенсифікацією функцій даних органів  (серце, селезінка),  іноді так виражаються патологічні 
зміни (запалення печінки і нирок, жирова і гідропічна дистрофія печінки та ін.). 

3. Організменний рівень
Для того щоб виявити вплив різних негативних факторів на морфогенез амфібій ми вивча-

ли особливості їх онтогенезу. Так, при дослідженні впливу електромагнітного випромінювання 
на пуголовків трав’яної жаби Rana temporaria Linnaeus, 1758  (Marushchak et al., 2018, 2019) 
було з’ясовано виживаність пуголовків на різних етапах метаморфоза під дією високочастот-
ного електромагнітного випромінювання і виявлена   залежність кількості особин, що вижили 
від кількості сеансів опромінення. Збільшення лінійних розмірів і збільшення смертності у пу-
головків корелювали зі збільшенням кількості сеансів опромінення. 
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4. Популяційний рівень
Одними з найважливіших показників, які використовуються при проведенні моніторингу 

популяцій тварин, є показники їх чисельності та зміни в часі цих параметрів. Показники чи-
сельності і деякі морфологічні прояви у амфібій можна використовувати для експрес-оцінки 
навколишнього середовища (Некрасова, 2007).

В антропогенних зонах, як наслідок знищення, трансформації та фрагментації природних 
біотопів, важливих для забезпечення їх життєдіяльності, амфібії представлені переважно мі-
кропопуляціями, що володіють  своєю  специфікою. Найбільша  ступінь поліморфізму  і  різних 
морфологічних проявів характерна не тільки для популяцій або видів, які займають більш різ-
номанітні біотопи, але і для видів, що мешкають в екстремальних умовах (антропогенні тери-
торії) (Некрасова, 2013).

Одним  з  таких  проявів  морфологічних  змін  у  жаб  під  дією  негативних  антропогенних 
впливів є поява морфологічних аномалій у амфібій. Безхвості амфібії надзвичайно вразливі 
щодо згубної дії багатьох тератогенних факторів природного та антропогенного походження. 
Такі фактори, як зростаючі темпи урбанізації (антопогенний слід), фрагментація та знищення 
придатних біотопів, що призводить до підвищення рівня гомозиготності, зміна глобальні змі-
ни клімату, забруднення навколишнього середовища, що робить непридатними для рзвитку 
ікри та пуголовків ключові водойми для окремих популяцій, поява інвазійних видів негатив-
но впливають на природні популяції амфібій. По всьому світу реєструється різке зменшення 
чисельності  або повне  зникнення багатьох видів,  скорочення  та фрагментація  їхніх  ареалів, 
підвищення різноманіття та загальної частки морфологічних аномалій в природних популяціях 
цієї групи тварин (Вершинин, 1989, 1997; Machado, Schlüter, 2010; Sower et al., 2000; Bancroft 
et al., 2007). Шляхом визначення таких показників як парціальна та відносна частота траплян-
ня,  спектр зовнішніх морфологічних аномалій, оцінка масового  (> 5 % вибірки)  та фонового 
(< 5 % вибірки) (Боркін та ін., 2012) тощо, можна визначити в окремі порушення у біоценозі, 
що призвели до появи таких аномалій (наявність певних типів опромінення, хімічних забруд-
ників, наявності гельмінтних інвазій, що призводять до появи зайвих кінцівок та їх окремих 
елементів. Важливо також відрізняти безпосередньо морфологічні аномалії від травм, які за-
звичай виявляються випадково і стосунку до оцінки стану біотопу не мають. Неінвазивність та 
можливість прижиттєвих досліджень та збору інформації роблять оцінку наявності зовнішніх 
морфологічних аномалій вигідним підходом з точки зору біоетики.

Аналізуючи результати довгострокових досліджень з вивчення аномалій у амфібій було 
зроблено  припущення,  що  останнім  часом  (більш  ніж  за  20-річний  період  (1996-2018  рр.) 
збільшилась  кількість  зовнішніх  морфологічних  аномалій  у  амфібій  і  рептилій  і  їх  варіантів 
(Nekrasova et al., 2018; Nekrasova, Kuibida, 2018). Так, в результаті ГІС-моделювання було вияв-
лено досить низьку, але статистично значущу кореляцію числа аномалій забарвлення у амфі-
бій з антропогенним впливом, вимірюється – Human Footprint (фактори «Антропогенний слід», 
r = 0,268, p = 0,0025) (Tytar et al. , 2018; Marushchak et al., 2019).

Просторова структура популяції характеризується особливостями розподілу особин в за-
лежності від факторів, що впливають на них  і  характеризує екологічну нішу, яку вони за-
ймають.  Наприклад,  проаналізувати  особливості  кліматичних  факторів,  які  впливають  на 
поширення амфібій можливо за допомогою ГІС-моделювання (Nekrasova et al., 2018; Tytar 
et al., 2018).
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5. Дослідження угруповань гельмінтів амфібій
Вивчення гельмінтів в популяціях амфібій має велике значення з точки зору біоіндикації, 

так як визначає специфіку не тільки стану популяцій амфібій, але і появу деяких аномалій. Це 
дозволяє визначити основні популяційні складові:

 - Склад  і  структура співтовариства гельмінтів в популяції амфібій характеризують стан 
популяції – щільність, склад харчування і т.д.

 - Параметри  спільноти  паразитів  (видове  багатство,  розподіл  видів),  як  і  спільноти 
вільноживучих  організмів,  дозволяють  характеризувати  стан  біоценозу.  При  цьому, 
оскільки більшість гельмінтів амфібій мають складні життєві цикли, склад угруповання 
гельмінтів пов’язаний з різноманітністю хребетних і безхребетних тварин в біоценозі.

 - Вивчення  та  моніторинг  співтовариств  гельмінтів  модельних  (фонових  для  окремих 
біоценозів) видів амфібій дозволяють характеризувати стан популяцій цих видів, а та-
кож стан і зміну біоценозів, в тому числі в результаті антропогенного впливу на них.

Наприклад, за нашими даними, різноманітність видів гельмінтів, які використовують озер-
ну жабу (P. ridibundus) в якості проміжного або основного господаря, безпосередньо залежить 
від ступеня урбанізації території. У водоймах Києва (оз. Тельбін, ставки Голосіївського парку, 
Біличанський ставки) виявлено не більше 1 виду таких гельмінтів. У водоймах, розташованих 
в невеликих населених пунктах (с. Трипілля, с. Білогородка, м Богуслав) у P. ridibundus відзна-
чено 0-2 виду гельмінтів на личинкових стадіях. У природних водоймах Київської та Житомир-
ської областей кількість цих видів доходить до 4.

В  результаті  наших  досліджень  ми  прийшли  до  висновку, що  найбільш  актуальними  і 
важливими в даний час є моніторингові програми, які містять в собі комплексні підходи до 
вирішення важливих екологічних проблем пов’язаних як з вивченням біорізноманіття, так і зі 
станом навколишнього середовища.
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Моніторинг стану водних екосистем, оцінка якості води та прогнозування впливу на їх ста-
більність різноманітних факторів є одним з найважливіших завдань гідроекології. Відомо, що 
гідробіонти тяжіють до певних умов існування, є проміжними ланками ланцюгів живлення і 
мають здатність до накопичення певних речовин і тому досить швидко та надійно відклика-
ються на різноманітні зміни стану водної екосистеми (Harris, 2000; Пашкова, 2012). Саме тому 
використання зоопланктону та донних безхребетних в якості біоіндикаторів змін стану водних 
екосистем є одним з сучасних напрямів досліджень, у  тому числі на території об’єктів ПЗФ. 
І хоча методологія біологічної оцінки якості водойм за показниками зоопланктону та зообен-
тосу має свою специфіку, частка біомоніторингових досліджень, як компоненту комплексної 
екологічної оцінки водойм, лише зростає (Баканов, 2000; Perry et al., 2004; Алексенко та  ін., 
2010; Пашкова,  2012; Александров  та  ін.,  2018).  Використання  гідробіонтів  в  якості  об’єктів 
досліджень сприяє проведенню оцінки впливу різноманітних факторів, зокрема погодних, се-
зонних, кліматичних. Особлива увага приділяється антропогенним забрудникам: мікроплас-
тику, солям важких металів, термічному забрудненню, господарським та виробничим скидам 
(Harris, 2000; Пашкова, 2012; Frias et al.,2014; Крайнюков, Тімченко, 2019).

Основним напрямом досліджень на території об’єктів ПЗФ є виконання програми Літопису 
природи, затвердженої спільним наказом Міністерства екології та природних ресурсів та На-
ціональної академії наук України (https://menr.gov.ua/files/uploads/litopis.rar). Однак в цій про-
грамі практично відсутні методики гідробіологічних досліджень, не зважаючи на те, що біль-
шість заповідників та національних природних парків мають на своїй території водні об’єкти. 
Таким чином, ігнорується величезна кількість різнорангових таксономічних груп, в тому числі 
маса видів, занесених до різноманітних охоронних списків, а також таких, що мають індика-
торні властивості стану водних екосистем.

Впродовж 2015-2019 років на території Національних природних парків (далі НПП) «Ниж-
ньодніпровський», «Олешківські піски» та «Бузький Гард» нами проводились гідробіологічні 
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дослідження мезозоопланктону та макрозообентосу. Відбір проб здійснювався протягом квіт-
ня-жовтня  під  час  експедиційних  виїздів.  Проби  зоопланктону  відбирались  за  допомогою 
сітки Апштейна  з  капронового  газу №68 з діаметром вхідного отвору 20  см  зачерпуванням 
з поверхні та при глибині водойми більше 2 м, вертикальним обловлюванням. Проби макро-
зообентосу відбирались дночерпачем Петерсена з площею захоплення 0,01 м2 (мала модель) 
або 0,04 м2 (середня модель). Ґрунт промивався через сито з капронового газу №19. Відібрані 
проби фіксувались 4 % розчином формаліну. 

Камеральна  обробка  відбувалась  в  лабораторних  умовах  шляхом  визначення  видової 
приналежності (Панкратова, 1983; Винберг и др., 1997; Андреева и др., 2000; Арефина и др., 
2001; Jersabek, Leitner, 2013; Cranston, 2010) та біомаси гідробіонтів лічильно-ваговим спосо-
бом (Мордухай-Болтовской, 1954) або безпосереднім зважуванням на терезах з точністю до 
0,1 мг. У ході аналізу отриманих результатів проводилось визначення структурних показників, 
домінантів,  таксономічної, екологічної  та  трофічної  структури,  індексів Менхінкіна, Сімпсона, 
Шеннона, Жаккара тощо (Арсан та ін., 2006; Александров та ін., 2018).

Вищезазначені методи досліджень були успішно задіяні при виконанні наступних напрям-
ків роботи:

1.   Проведення щорічних моніторингових досліджень водних об’єктів: визначення фоно-
вих  та  рідкісних  видів,  дослідження  сезонної  динаміки  змін  чисельності  та  біомаси 
організмів зоопланктону та макрозообентосу (Божонок, Орлова, 2018; Шевченко, 2018, 
Білик та ін., 2018, 2019);

2.   Створення наукових полігонів на водоймах різного типу. Так, на території НПП «Ниж-
ньодніпровський» створено 3 постійні пробні площі з метою вивчення природної ди-
наміки  біоти  та  її  змін  під  впливом  антропогенних  чинників.  За  відсутності  зразків 
паспортів на постійні пробні площі на водних об’єктах, їх оформлення здійснювалося 
з урахуванням певних гідрологічних характеристик, таких як глибина водойми, швид-
кість течії, тип донних відкладів тощо (Білик та ін., 2019);

3.   Проведення  інвентаризації  фауни  безхребетних  тварин.  Для  НПП  «Нижньодніпров-
ський»  встановлено  наявність  більше  150  видів  гідробіонтів,  для  НПП  «Олешківські 
піски» – більше 50 видів, для НПП «Бузький Гард» – близько 100 видів  (Шевченко, 
2016, 2018, 2019, Орлова та ін., 2018; Куліда, Орлова, 2019; Орлова, Гудим, 2019);

4.   Виявлення  видів,  занесених  до  Червоної  книги  України,  Європейського  червоного 
списку, додатку СІТЕС, а також ендеміків понто-каспійської фауни та вивчення динамі-
ки їх кількісного розвитку (Алексенко та ін., 2018; Білик та ін., 2018, 2019);

5.   Вивчення впливу антропогенної діяльності, а саме дослідження впливу механічної роз-
чистки проток, днопоглиблювальних робіт, діяльності промислових об’єктів. Так, ви-
явлено позитивний вплив меліоративних заходів, проведених Фундацією Кока-Кола 
спільно з Українським товариством охорони птахів на території трьох озер НПП «Олеш-
ківські піски» (Овечко, 2019). Також проведена оцінка впливу портово-промислових та 
комунально-побутових підприємств на стан біорізноманіття (Шевченко, 2015).

Варто зазначити, що гідробіологічні дослідження за аналогічними напрямками проводять 
і на території інших об’єктів ПЗФ, наприклад НПП Азово-Сиваський (Марушкіна, 2011), Гоміль-
шанські ліси (Сидоровський, 2012), НПП Дворічанський (Колесник, 2014), Ічнянський (Бур’ян, 
Трохимець, 2017), Шацький (Хамар, Назарук, 2009) тощо.
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Таким чином, проведення гідобіологічних досліджень є важливими компонентом моніто-
рингових досліджень водних ділянок природно-заповідного фонду. Включення відповідних 
методів є необхідним доповненням програми Літопису природи.
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ДОЛИНА РІЧКИ ПІВДЕННИЙ БУГ У СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ  
ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ТЕРИТОРІЯ ДЛЯ ОХОРОНИ РЕПТИЛІЙ

Південний Буг, Бог, рідше Біг – річка на південному заході України. Бере початок на По-
діллі і впадає до Бузького лиману Чорного моря. Це третя за довжиною (після Дніпра та Дні-
стра) річка України і найбільша, яка тече виключно територією України – довжина її 806 км. 
Південний Буг  бере  початок  у  західній  частині  Хмельницької  області,  перетинає Вінницьку, 
Кіровоградську і на території Миколаївської та Херсонської областей впадає у Бузький лиман 
Чорного моря (Ворона та  ін., 2009). Близько чверті протяжності річки (її нижня течія) знахо-
диться в степовій зоні. Бузько-степове біосферне ядро знаходиться в північно-західній частині 
Миколаївської області. Його ключовою територією є Гранітно-Степове Побужжя – долина річки 
Південний Буг з її степовими схилами, гранітними кручами та прилеглими плакорами. Вона є 
дуже специфічною з точки зору мікроклімату, ґрунтів та різноманіття рослинного і тваринного 
світу. Ця специфічність обумовила формування тут унікальної екосистеми, до складу якої вхо-
дить ціла низка рідкісних, ендемічних та реліктових видів рослин і тварин (Коломієць, Мовчан, 
2008). Ця територія частково включена до Смарагдової мережі (UA0000040) з метою майбут-
нього інтегрування її в загальноєвропейську систему Natura 2000. Цей район особливо цінний 
для збереження місцевих видів герпетофауни, більшість з яких захищені на національному 
та міжнародному рівнях. Майже всі представники місцевої герпетофауни занесені до тих чи 
інших охоронних списків (ЧКУ, 2009; IUCN, 2016). 

Сьогодні  еко-коридору  річки Південний Буг  загрожує  підвищення  рівня штучних  водо-
сховищ, створених тут в минулому для потреб енергетики. Це може призвести до значного 
скорочення придатних місць існування для рептилій та збільшує ризик локального вимирання 
видів.  Так  само  частішають  випадки  оранки  в  степових  балках,  головних  рефугіумах  (при-
хистках, природних сховищах) рептилій. Герпетофауна є вдалою модельною групою для таких 
досліджень, оскільки має специфічну біотопічну приуроченість, характерні вимоги щодо тро-
фічних особливостей середовища, має невеликий індивідуальний ареал окремих популяцій, 
а також є вразливою до багатьох антропогенних факторів. 

Найбільш цінними для мешкання цих рідкісних тварин є екотонні скелясті біотопи, роз-
ташовані саме вздовж берегової лінії, де збереглись природні ділянки та є макросхили з осо-
бливими мікрокліматичними  умовами  необхідними для  існування  цих  тварин.  Підвищення 
рівня води та антропогенне втручання зруйнує ці біотопи і не утворить інших, які б могли за-
мінити втрачені. Втрата цих біотопів призведе до суттєвого зменшення генофонду популяцій 
та збільшить ризики зникнення деяких рідкісних видів. На території мешкає 7 видів рептилій: 
чотири види змій  (вуж водяний, вуж звичайний, полоз жовточеревий, полоз лісовий), два 
види ящірок (ящірка зелена, ящірка прудка) та болотяна черепаха.



164 Моніторинг та охорона біорізноМаніття в Україні

Черепаха  болотна  (Emys orbicularis)  –  вид  прісноводних  черепах,  єдиний  представник 
ряду Черепах у фауні України. Заселяє неглибокі водойми (річки, ставки, озера тощо), трима-
ється на невеликій глибині. Виходить на берег грітися на сонці, при цьому може віддалятись 
від водойми на кілька сотень метрів (Arnold, Burton, 1978). Вид занесений до резолюції 6 Берн-
ської конвенції, також входить до «Червоного списку» МСОП (категорія вид близький до стану 
зникнення – Lower Risk/Near Threatened; IUCN, 2016). В екокоридорі Південний Буг поширена 
майже вздовж всієї річки в степовій зоні. Особливо чисельний вид в районі с. Варюшино, Нова 
Одеса, Ковалівка та Новопетрівське.

Ящірка зелена (Lacerta viridis) – вид занесений до Червоної книги України (ЧКУ, 2009). На 
даній території досягає досить високої чисельності, особливо на території Національного парку 
«Бузький Гард». Оптимальними біотопами поширення зеленної ящірки є горбисті (або скельні) 
ділянки недалеко від води з густою травою, чагарниками, галявини листяних лісів, розріджені 
грабові, змішані ліси, кар’єри. Притулками їм часто служать зарості (чагарники), повалені де-
рева з гілками, пні, корчі (коріння), скельні ущелини і ін. 

Ящірка прудка (Lacerta agilis) надає перевагу відкритим просторам, з невисокою рослин-
ністю, у сухих біотопах в степах, по долинах річок, в садах, на луках, біля полів і околицях сіл і 
міст. На даній території вид зустрічається досить рідко.

Вуж звичайний  (Natrix natrix)  та  вуж водяний  (Natrix tessellata),  обидва види поширені 
вздовж долини річки Південний Буг. У межах даної території ці види тісно пов’язаний з водо-
ймами, далеко від яких зустрічаються дуже рідко.

Полоз жовточеревий, або каспійський (Dolichophis caspius) – вид занесений до Червоної 
книги України (ЧКУ, 2009). В Україні полоз жовточеревий трапляється скрізь у степовій частині. 
Для цього виду екокоридор р. Південний Буг є північною областю поширення, його цисель-
ність тут досить висока (особливо на території НПП «Бузький Гард»). Ці змії живуть зазвичай 
у відкритому степу, напівпустелях, чагарникових заростях, біля доріг, на кам›янистих гірських 
схилах, болотистих місцевостях. 

Полоз лісовий або Ескулапів (Zamenis longissimus), також занесений до Червоної книги Укра-
їни (ЧКУ, 2009). Населяє передгірні букові та, рідше, хвойні ліси, мішані широколистяні ліси з ві-
чнозеленим підліском, грабняки, чайні плантації, фундукові сади, лісові галявини, вологі луки, 
розріджені чагарникові зарості, схили залісених ущелин (Berroneau, M. et al. 2010). Місцева по-
пуляція полоза лісового – єдина, яка зберіглась у степовій зоні Європи (найближчі відомі сучасні 
місця перебування знаходяться в Закарпатті та в околицях Дністровського каньйону).

На сьогодні, ми маємо досить мало інформації про поширення рептилій і їх біотопічну при-
уроченість в екокоридорі р. Південний Буг в степовій зоні України. Тому подальше вивчення 
місць існування та різноманіття рептилій в Миколаївській області дасть цінну інформацію про 
кількість видів рептилій, які мешкають там, та їх розповсюдження. Також, через підвищення 
рівня Олександрійського водосховища можливе зниження чисельності рептилій або навіть, 
зникнення деяких видів. Зібрана інформація може бути використана для пошуку найкращих 
рішень щодо збереження та охорони фауни цього району. 

Інформацію  для  даного  дослідження  підготовлено  в  рамках  проекту  Rufford  Small  Grant 
«Assessment of conservation status of habitats important for reptiles within the Southern Bug eco-corridor 
in the Steppe zone of Ukraine» (ID 28002-1, https://www.rufford.org/projects/oleksandra_oskyrko). 
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План дій щодо збереження  
ТриТона альПійського Ichthyosaura alpestrIs (Laurenti, 1768)  

В карПаТськоМУ біосферноМУ заПоВідникУ

Підстави та доцільність Плану дій щодо даного виду
Тритон  альпійський Ichthyosaura alpestris  (Laurenti,  1768)  занесений  до Червоної  книги 

України (2009) – категорія вразливий вид (Писанець, 2009), у Додаток ІІ Конвенції про охорону 
дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (категорія «Види, що підля-
гають особливій охороні») (Загороднюк, 1999) та до Червоної книги хребетних Міжнародного 
союзу охорони природи (МСОП). 

Тритон альпійський в Україні зустрічається лише в Карпатах, тут проходить східна межа 
ареалу його поширення. Протягом останніх років в Українських Карпатах спостерігають тен-
денцію до зниження чисельності цього виду. Серед основних загроз скорочення популяції да-
ного виду треба зазначити руйнування біотопів, які пов’язані з лісогосподарською діяльністю, 
порушення канав, ровів, ставків, калюж тощо, які слугують для розмноження тритона альпій-
ського. Для збереження виду потрібно негайно вжити заходи, що сприятимуть його охороні, 
збільшенню чисельності та зменшать вплив негативних чинників. 

базова інформація щодо стану збереженості виду в Україні та особливо у межах 
територій Пзф
 - Місце виду в таксономічній системі, його відмінності від споріднених видів

Тритон альпійський – Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) – монотиповий вид. Донедавна 
вживалася інша назва Mesotriton alpestris (Писанець, 2009). Відноситься до середніх (гладких) 
тритонів.

Тварина середніх розмірів: довжина тіла з хвостом самців близько 80 мм, самок – 90 мм. 
В шлюбний період забарвлення самців дуже яскраве: на загальному чорно-бурому  тлі роз-
кидані інтенсивно-блакитні плями, по боках тулуба проходить темно-срібляста смуга з дріб-
ними  чорними плямами, що  оторочені  блакитним  кольором. Черево  помаранчевого  кольо-
ру. Забарвлення самиць в шлюбний період нагадує забарвлення самців, але дещо тьмяніше, 
а верхня поверхня тіла в забарвленні більше мармурова ніж плямиста. По закінченню шлюб-
ного  періоду  забарвлення  втрачає  свою  інтенсивність  –  зникають  блакитні  тони  та  яскрава 
плямистість. Статевий диморфізм виявляється також у наявності в самців невеликого спин-
ного гребня. Крім того, клоакальні губи самців розвинені сильніше ніж у самиць, вони мають 
помаранчевий колір з темними плямами по зовнішньому краю. У самиць такі плями відсутні. 
Під час перебування у водоймах поверхня шкіри гладка, при переході до наземного способу 
життя, вона стає помітно зернястою (Писанець, 2007).
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 - життєвий цикл та особливості біології виду, інформація, що може бути важливою для 
збереження виду
В Україні вид трапляється лише в Карпатах. Тут проходить межа ареалу поширення виду. 

Трапляється у горах і передгір’ях у межах від 400 м до 2000 м н. р. м. у гірсько-лісовій зоні побли-
зу водоймищ – озер, річок , струмків. Часто зустрічається в субальпійській зоні та на полонинах. 

Початок періоду розмноження залежить від висоти розташування місць перебування  та 
погодних умов і наступає з березня-квітня (передгір’я) до травня-червня (гори). Тварини ак-
тивні до жовтня-листопада. Зустрічається в різних за чистотою водоймах, але надає перевагу 
чистій воді. Однак уникають мілких водойм з прозорою водою через високий рівень ультра-
фіолетового опромінення у горах, що призводить до летального ефекту у личинок альпійсько-
го тритон, і сильнішими падіннями температур у таких водоймах при похолоданнях. У сезон 
розмноження заселяють різні  за розмірами водойми зі  стоячою або напівпроточною водою. 
Неодноразово фіксувалися випадки, коли для розмноження використовувалися водойми, що 
утворилися у коліях автомобільних доріг. Ікра (всього 30-80, максимум 250 ікринок) розміщу-
ється на підводній рослинності. Личинкова стадія триває 3 – 4 місяця, хоча інколи личинки не 
встигають пройти метаморфоз протягом теплого періоду і зимують в цій стадії (явище псевдо-
неотенії) (Писанець, 2007). Статевозрілими стають на 3 – 4 рік життя.

У період розмноження (водний період) відзначається денна активність, в наземний період 
(після закінчення розмноження) – присмерково-нічна.
 - дані щодо поширення та чисельності виду у минулому та на сучасному етапі

У Закарпатті вид досить поширений. В період розмноження особини масово скупчуються, 
чисельність виду коливається від 20 до 80 особин на 100 м берегової лінії. При переході до 
наземного способу життя тритони розосереджуються по своїх біотопах,  їх чисельність дещо 
знижується і складає до 8 – 10 особин на 100 м маршруту.

У Карпатському біосферному заповіднику (КБЗ) вид трапляється по всій гірській території 
(за виключенням Долини нарцисів, Чорної Гори та Юліївських Гір) (Покиньчереда, Покиньче-
реда, 2010; Покиньчереда, 2016). Відмічається переважно в період розмноження.
 - Характеристика загроз (чинників негативного впливу) існуванню виду. 

Виділяють кілька чинників негативного впливу, що загрожують існуванню виду. 
1.  Порушення  біотопів.  Одним  з  найважливіших  чинників  негативного  впливу  на  вид  є 

знищення середовища існування. В першу чергу зменшення кількості нерестових водоймищ, 
найчастіше в результаті евтрофікації (заростання). Негативно також впливає зниження якості 
води в водоймах, наприклад, забруднення хімічними речовинами (засобами для миття посу-
ду, тіла та волосся) в наслідок інтенсивного рекреаційного впливу (оз. Бребенескул). 

2. Випадкова загибель. Відноситься до числа прямих факторів, що негативно впливають 
на популяції земноводних взагалі і тритона альпійського зокрема. Насамперед розмноження 
тварин у заповнених водою коліях автомобільних ґрунтових доріг. Використання тимчасових 
водойм (канави вздовж доріг, калюжі в коліях), які пересихають до того, як тварини перехо-
дять до наземного способу життя. Тритони також можуть гинути від різких коливань темпера-
тур, особливо в умовах високогір’я.

3. Наявність природних ворогів. До природних ворогів виду належать ряд видів риб  та 
плазунів, що можуть харчуватися як дорослими особинами, так і личинками тритона. Проте 
вплив природних ворогів вивчений недостатньо.
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4. Вплив фактору непокоєння на вид не вивчений. Його дія може також мати незначну 
загрозу для існування виду.

5. Вплив інших видів. Теоретично певну загрозу для існування виду може становити високий 
ступінь близькоспорідненого схрещування, що відмічається для деяких популяцій цього виду.
 - стан вивченості виду

Біологія виду достатньо вивчена. Не достатньо вивчені чинники негативного впливу.

Мета Плану дій
Метою плану дій є покращення охорони тритона альпійського шляхом розчистки існуючих 

евтрофікованих водойм, що знаходяться в зоні антропогенних ландшафтів та буферній зоні за-
повідника, де проходить розмноження тритона альпійського, зниження рекреаційного впливу 
на водойми в період водного життя тритонів, створення нових штучних нерестових водойм в 
місцях поширення виду, забезпечення охорони місць розмноження виду.

заходи для поліпшення збереження виду (його популяцій):
 - щодо посилення режиму охорони

Провести детальну інвентаризацію місць розмноження тритона альпійського на території 
заповідника та забезпечити їх охорону. Обмежити відвідування місць розмноження та тимча-
сово заборонити пересування автотранспорту по ґрунтових дорогах, у коліях яких відбувається 
розмноження та розвиток особин виду, що знаходяться в зоні антропогенних ландшафтів та 
буферній зоні заповідника. 
 - щодо поліпшення екологічних умов

Основним заходом поліпшення екологічних умов існування виду є збереження та підтрим-
ка  існуючих місць  розмноження  тритонів,  створення  нових штучних  нерестових  водоймищ. 
Також в період розмноження тритона альпійського необхідно обмежити рекреаційне наванта-
ження на водойми, для зменшення негативного впливу.
 - Штучне розведення з наступним розселенням в природних умовах

Одним з заходів збереження виду може бути штучне розведення з наступним розселенням 
в природних умовах. 
 - Пропозиції щодо моніторингу та досліджень стану збереження та зменшення 

негативних впливів
Провести моніторингові  дослідження  популяції  виду для  виявлення  причин  скорочення 

чисельності популяцій та на усунення їх наслідків. Розчистити існуючи нерестові водоймища, 
зокрема в Чорногірському природоохоронному науково-дослідному відділені (ПНДВ). Створи-
ти штучні водойми для розмноження тритона альпійського в місцях поширення виду таких 
як  Кевелівське  (Свидовецький  гірський  масив),  Богдан-Петроське  (Чорногірський  гірський 
масив), Марамароське (Марамароський гірський масив) ПНДВ тощо. Вивчити методики роз-
ведення тритона в неволі в умовах Українських Карпат. Виконавцями такої програми має стати 
науковий відділ КБЗ. 
 - рекомендації щодо роботи з природо користувачами, відвідувачами та місцевим 

населенням; освітні заходи
У  місцях  поширення  тритона  альпійського  необхідно  провести  ряд  освітніх  заходів  під 

час яких необхідно ознайомити місцеве населення з біологією та проблемами охорони виду, 
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визначенням  в  природі  тощо.  Найбільш  перспективними  заходами  є  роз’яснювальні  лекції 
в школах  та в колективах державних лісових  господарств. Важливими також є поширення 
інформації про тритона альпійського в засобах масової інформації, підготовка і поширення ліф-
летів і буклетів на цю тематику.

заходи для поліпшення збереження виду на території карпатського біосферного 
заповідника 
 - Моніторинг поширення та чисельності тритона карпатського у карпатському 

біосферному заповіднику та на прилеглих територіях
Поглибити дані про біологію виду (чисельність, екологія, трофічні зв’язки, фактори впливу 

на чисельність); 
 - Посилення режиму охорони на прилеглих до заповідника територіях

Провести детальну інвентаризацію місць розмноження тритона альпійського на території 
КБЗ та на прилеглих до заповідника територіях. 
 - Поліпшення екологічних умов

Основним заходом поліпшення екологічних умов існування виду є підтримка існуючих та 
створення штучних місць розмноження тритона альпійського, зниження рекреаційного наван-
таження на водойми в період розмноження тритона. 
 - Пропаганда охорони виду

Необхідно провести ряд освітніх заходів в школах та в колективах державних лісових гос-
подарств. Підготовити публікації у місцевій пресі, підготовити та поширити буклети, де озна-
йомити населення з біологією та проблемами охорони виду, визначенням в природі.
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СПРИЯННЯ ГНІЗДУВАННЮ ПТАХІВ  
НА ТЕРИТОРІЯХ ЗАПОВІДНИХ ПАРКІВ КІНБУРНСЬКОГО ПІВОСТРОВА

Одним зі шляхів активного збереження птахів є впровадження біотехнічних заходів (Писа-
рев и др., 1991; Грищенко, 1997; та інші).

На Кінбурнському півострові (Очаківський район, Миколаївська область) багаторічний до-
свід такої роботи накопичено регіональним ландшафтним парком (РЛП) «Кінбурнська коса» 
(Деркач та  ін., 2003; Петрович, 2000, 2003; Редінов, 2008; Петрович, Редінов, 2011, Редінов, 
2014). В останні 10 років в цьому напрямку працює також і національний природний парк (НПП) 
«Білобережжя Святослава», до складу якого увійшла більша частина території РЛП. 

Нещодавно нами узагальнено досвід багаторічної роботи РЛП «Кінбурнська коса» та здо-
бутки НПП «Білобережжя Святослава» зі встановлення штучних островів та острівців для гнізду-
вання птахів та висвітлено деякі інші перспективні напрямки біотехнічної роботи (Редінов, 2014).

В останні роки понад 1000 пар рідкісних та тих, що охороняються видів птахів виводять своє по-
томство на штучних островах-платформах на оз. Лопушне в межах с. Покровка Очаківського району 
на території РЛП. Перший острів було збудовано ще в 2000 р., а в 2016 р. додатково побудовано 
ще один острів. У 2017 р. площу нового острова було збільшено, а загальна площа островів склала 
близько 300 кв. м. У 2018 р. додатково побудований новий острів площею 300 кв. м. Протягом 
2017-2018 рр. на штучних островах-платформах спостерігали гніздування 10 видів птахів. У 2017 р. 
утворилась колонія мартинів середземноморських та тонкодзьобих. Пізніше частина мартинів по-
кинули острови, причиною чого був, напевно, фактор турбування (феєрверки та інше). Зауважимо, 
що навколо озера знаходеться приватні будинки та бази відпочинку (Редінов, Петрович, 2018). У 
2019 р. знову на острові гніздилось кілька сотень пар цих двох видів мартинів в інших місцях на те-
риторії Кінбурнського півострова вони не гніздяться. Побудова невеликих острівців-купин в останні 
роки є неефективною, оскільки озера швидко пересихають або взагалі не наповнюються водою на-
весні. Наразі доцільним є, на нашу думку, підтримання в робочому стані лише острівців-платформ 
на оз. Римбівське біля с. Покровське, розташованих у межах НПП.

Досвід НПП зі встановлення двох штучних платформ для орлана-білохвіста в сосновому 
лісі у 2019 р. виявився невдалим. Напевно, чисельність виду регулює все ж кормова база, а не 
наявність дерев, придатних для побудови гнізд.

Таким чином, водно-болотні птахи охоче займають біотехнічні споруди, що вказує на дефі-
цит місць гніздування в природних угіддях. Ці споруди є своєрідними моделями: процеси, які 
відбуваються на них, відбуваються і в природних гніздових стаціях, але там вони залишаються 
малопомітними.
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Виходячи  з  багаторічного  досвіду  роботи,  можемо  рекомендувати  впроваджувати  біо-
технічні заходи, спрямовані на сприяння гніздуванню водно-болотяних видів птахів і в інших 
об’єктах ПЗФ Азово-Чорноморського регіону. Причому це може бути не тільки будівля нових 
островів, а просто підтримання у належному стані існуючих природних островів (викошування, 
недопущення заростання їх маслинкою вузьколистою, нарощування висоти у випадку підто-
плення тощо).

Важливо  пам’ятати,  що  біотехнія  буде  успішною  лише  при  комплексному  підході.  Для 
цього потрібно регулювати чисельність небажаних тварин. При необхідності, потрібно ремон-
тувати споруди та втручатися в природні процеси. На закінчення додамо, що впровадження 
більшості біотехнічних заходів не потребує значних фінансових витрат, оскільки орієнтоване на 
використання підручних матеріалів.
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ МОНІТОРИНГУ БІОРІЗНОМАНІТТЯ  
ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН (НА ПРИКЛАДІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

На прикладі Миколаївської області та найбільш досліджених хребетних тварин, хотілося 
б звернути увагу на стан вивченості  та проблеми дослідження біорізноманіття у регіонах та 
загалом Україні. 

Аналіз літературних джерел показує, що біорізноманіття хребетних тварин1 на теренах об-
ласті вивчене вкрай нерівномірно – в таксономічному, просторовому та часовому розрізах. Для 
низки таксонів наведено лише загальну кількість видів (Петрович, Редінов, 2017; Редінов, Пе-
трович, 2017а,б; Регіональна доповідь…, 2019 та інші). До цього також додаються проблемні 
та «фантомні» види: зниклі, наведені помилково, види-двійники; постійні зміни в систематиці 
тощо. Тому ми часто не можемо навіть сказати, а скільки у нас мешкає видів певного таксону, 
хоча б протягом останніх 5-10 років, не говорячи вже про  їх чисельність та поширення. Ви-
ходячи з цього,  хотілося б звернути увагу розробників «Плану дій з моніторингу  та захисту 
біорізноманіття України» на наступне:

 - основою моніторингу є проведення попередньої чи поточної інвентаризації, з подаль-
шим повторенням досліджень за однією методикою, на одній і тій же території, через 
певні проміжки часу. Наразі, інвентаризаційні списки хребетних тварин укладено пе-
реважно лише для об’єктів ПЗФ, котрі мають дирекції та наукові відділи; 

 - списки тварин об’єктів ПЗФ наведені у «Проектах створення та організації територій», 
«Літописах природи», рідше в наукових статтях, монографіях. Тому вони часто мало-
доступні або взагалі недоступні широкому загалу науковців;

 - для більшості таксонів відсутні показники чисельності, або вони застарілі чи некорек-
тні, відсутні або не оприлюднені сучасні дані по поширенню;

 - для  більшості  «видів-індикаторів»  –  занесених  до Червоної  книги  України,  Бернської 
конвенції, Європейського Червоного списку та інших охоронних переліків відсутні оцінки 
чисельності загалом для території області, а часто й для об’єктів ПЗФ та Смарагдової ме-
режі. Для більшості таксонів ми не можемо, наприклад, сказати, який відсоток певного 
виду охороняється на заповідних територіях на теренах області, географічної зони тощо;

 - для  багатьох  об’єктів  ПЗФ  та  Смарагдової  мережі  невідомий  сучасний  стан  та  ста-
тус для частини або навіть всіх видів, що охороняються, не говорячи вже про фонові 
види – більшість яких теж охороняються. Як відомо, ситуація дуже швидко змінюєть-

1  Ситуація з безхребетними видами ще складніша, для багатьох таксонів взагалі невідома навіть приблизна кіль-
кість видів.
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ся: коливається чисельність видів, зникають одні та з’являються інші види;
 - існує дефіцит місцевих наукових фахівців – зоологів. Наприклад, у Миколаївській об-

ласті працює лише два фахівця – орнітолог та герпетолог-іхтіолог. Науковці звичайно 
працюють  у межах «своїх»  об’єктів,  інші  території  досліджують  випадково,  оскільки 
фінансування на такі науково-технічні роботи не передбачено ні в кошторисах об’єктів 
ПЗФ,  ні  в  Обласних  Фондах  навколишнього  природного  середовища.  Для  довідки, 
у Миколаївській області 7 об’єктів ПЗФ мають дирекції;

 - проблемою є недостатнє матеріально-технічне забезпечення фахівців, наприклад, від-
сутність якісних підзорних труб (орієнтовно коштує 2,5 тисячі євро), біноклів (біля 1 тис. 
євро) суттєво впливає на якість обліків орнітологів на відкритих просторах. 

Які напрямки роботи ми бачимо: 
 - проведення досліджень на територіях об’єктів ПЗФ котрі не мають дирекцій, об’єктах 

Смарагдової мережі та перспективних для заповідання або включення в мережу. Клю-
човими видами мають бути «червонокнижні», «бернські» види та інші, що мають ви-
сокий природоохоронний статус. Тим паче, що по стану збереження видів та оселищ 
Смарагдової мережі потрібно буде звітувати перед Європою. В  ідеалі бажано запро-
вадити моніторинг на цих територіях, хоча б не щорічний;

 - проведення досліджень по видах, у яких помічено негативні тренди у Європі та світі, 
наприклад, горлиці звичайної, кібчика, полоза лісового та розробка планів їх моніто-
рингу та збереження;

 - підготовка та публікація зведень по біорізноманіттю за географічними регіонами, на-
приклад, «Герпетофауна степової зони України». Де б були опубліковані матеріали по 
заповідним об’єктам, Смарагдовій мережі та іншим дослідженим територіям. Зробле-
но загальну оцінку стану біорізноманіття систематичної групи, що розглядається;

 - підготовка та публікація монографій по біорізноманіттю за окремими групами чи те-
риторіями;

 - робота  в  законодавчому полі  з  впровадження моніторингу  на державному  та  регіо-
нальному рівнях, вивчення відповідного досвіду.
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ДО ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ЛЕБЕДЯ-ШИПУНА (CYGNUS OLOR)  
НА КЛЕБАН-БИЦЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ

Водосховище Клебан-Бик є частиною водно-болотних угідь (ВБУ) Донецької області. Ці 
угіддя розташовано на одній з найбільш збережених ділянок центрального Донбасу в межах 
регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик» уздовж річок Бичок, Калинівка та берегів 
Клебан-Бицького водосховища. Вздовж цього угіддя проходять основні міграційні шляхи 
птахів та ссавців, які пролягають через центральний Донбас вздовж річок Калинівка, Бичок 
і Торець. В межах Клебан-Бицького ВБУ і прилеглих територій зареєстровано наразі 205 ви-
дів хребетних, серед них 144 види птахів (Марушевський, Жарук, 2006).

Регіональний ландшафтний парк (РЛП) «Клебан-Бик» займає площу 2900,1 га. Об’єкт роз-
ташовано у Костянтинівському районі Донецької області. Територія включає 10 відокремлених 
ділянок (Натрус, Неклеса, 2017). Центральна ділянка займає акваторію та обидва береги річки 
Клебан-Бик  та  Клебан-Бицького  водосховища.  Територія  РЛП  представлена  відслоненнями 
гірських порід та значними за площею оголеннями корінних порід, що виступають суцільни-
ми грядами. Особливий інтерес має пам’ятка загальнодержавного значення «Клебан-Бицьке 
відслонення» площею 60 га. Тут виходять на поверхню давні гірські породи, що утворилися 
в прибережних ділянках прадавнього Пермського моря. Рослинний світ «Клебан-Бику» пред-
ставлений байрачними лісами, де збереглась петрофітна посухостійка флора, а також ділянки 
цілинних типчаково-ковилових петрофільних степів (Василюк та ін., 2018).

Як відомо, ВБУ є осередком життя та розмноження багатьох видів водоплавних та прибе-
режних птахів. Одним із таких видів є лебідь-шипун (Сygnus olor (Gmelin, 1789)) – водоплавний 
птах родини качкових (Anatidae). В Україні гніздовий, перелітний, зимуючий вид; гніздиться 
на всій території, крім гір і Керченського півострова; мігрує скрізь, регулярно зимує в південних 
районах, на заході країни та на дніпровських водосховищах; взимку  інколи реєструється на 
незамерзаючих водоймах решти території країни (Фесенко, Бокотей, 2002).

Цього птаха включено до Бернської та Боннської конвенцій, а також він охороняється на те-
риторіях природно-заповідного фонду, в тому числі і на території регіонального ландшафтного 
парку «Клебан-Бик».

В минулі роки спостерігались невеликі кількості птахів на водоймі, але точних даних щодо 
кількості, складу та життєдіяльності немає. З 2019 року науково-дослідний відділ РЛП «Клебан-
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Бик» почав більш детальне спостереження за лебедями. За допомогою квадрокоптера, фотоапа-
рата та бінокля проводиться моніторинг життєдіяльності та чисельності птахів. 

Так, протягом травня – листопада 2019 року нами спостерігались окремі пари, які знаходи-
лись на різних ділянках Клебан-Бицького водосховища.

На річці Клебан-Бик, яка впадає у водосховище, спостерігалась пара дорослих лебедів і, 
в різні дні, від 3 до 12 пташенят. Птахи плавали в послідовності: дорослий птах – пташенята – 
дорослий птах. При відчутті небезпеки (шум квадрокоптера) ховались в очерет.

Температурний  режим  осінньо-зимового  періоду  дозволив  лебедям  не  мігрувати.  Тому 
ми продовжили спостереження і взимку. Під час спостережень за птахами впродовж січня – 

Рис. 2 Пара лебедів з пташенятами.

Рис. 3 Лебеді в ополонці на замерзлому водосховищі Клебан-Бик.

Рис. 1 Пара лебедів в польоті над водосховищем 
Клебан-Бик.
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лютого нараховано від 109 до 171 особини. Лебеді зібрались в одну велику зграю кількістю 
109 особин та знаходились переважно на річці Клебан-Бик поблизу очерету. В дні низьких 
температур та покриття кригою 99 % дзеркала водосховища спостерігалось скупчення лебедів 
в кількості 171 особина на прогалині незамерзлої води. 

Припускаємо, що лебеді залишились зимувати на водосховищі Клебан-Бик з таких при-
чин: поверхня води не вкрилась кригою, в зграї багато молодих лебедів, завдяки великій кіль-
кості водоростей на дні водойми птахи мають багату кормову базу.
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О рОлИ ТехНОэкОСИСТеМ ТэС И АэС  
в ИНвАзИвНОМ ПрОЦеССе И СОхрАНеНИИ  

рАзНООбрАзИя И бОгАТСТвА вОдНОй фАУНы И флОры

вступление
Концепция  биотического  разнообразия  распространяется  не  только  на  уровень  видов,  но 

также и надвидовых совокупностей живых организмов – сообщества, а также на экосистемы 
как биоцентрические системы. В настоящее время все более возрастает количество и роль ан-
тропогенно  зависимых  экосистем,  искусственных  водных  объектов  со  своим  специфическим 
населением. Тепловая и атомная энергетика использует многочисленные водные объекты для 
нужд водоснабжения, охлаждения теплообменного оборудования. Масштабы техногенного ис-
пользования водных объектов постоянно возрастают, взаимодействие техногенных и природ-
ных факторов таково, что необходимо говорить о существовании водных техноэкосистем, как 
особом типе элементов биосферы, связанных с деятельностью человека. 

Техноэкосистема представляет собой совокупность биотопов природного, техно-антропо-
генного характера и их живого населения, объединенных потоками вещества, энергии и ин-
формации, изменяющихся в пространстве и во времени (Техно-экосистема..., 2011, Протасов, 
2014). Водная техноэкосистема, связанная с гидросферой, представляет собой объект техни-
ческой гидробиологии, обладая определенной спецификой, требует своеобразных подходов 
к их исследованию. 

Техноэкосистемы ТЭС и АЭС, одними из основных элементов которых являются водоемы-
охладители, системы подводящих и отводящих каналов и системы технического водоснаб-
жения, одной из специфических черт всего комплекса экологических факторов имеют специ-
фический термический режим. Одним из следствий повышения температуры относительно 
природных водных объектов данной климатической зоны может быть проникновение чуже-
родных видов, а с другой стороны – элиминирование аборигенных (Протасов, 2007). Кроме 
термического режима предпосылкой вселения новых видов в охладители является опреде-
ленная открытость для хозяйственной деятельности человека, воздействие неконтролируе-
мых факторов природного характера. 

Таким образом, техногенные водные объекты могут оказывать непосредственное влияние 
на состав, разнообразие сообществ гидробионтов, степень развития инвазионного процесса, 
не  только локально, но и в масштабах целых регионов. В  течение нескольких десятилетий 
проводились исследования техноэкосистем крупных тепловых электростанций, а также всех 
атомных электростанций Украины. В данной работе рассмотрены некоторые особенности фор-
мирования состава гидробионтов, особенности инвазионного процесса на примере техноэко-
системы Хмельницкой АЭС.
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Материал и методы исследований. 
Исследования водоема-охладителя (ВО) Хмельницкой АЭС (ХАЭС) мощностью 2000 МВт 

проводили в течение различных периодов ее функционирования с 1998 г. по 2019 г., при 
работе  одного и двух  энергоблоков,  а  также при  вселении  сначала Dreissena polymorpha 
Pall. (вероятно в 2002–2003 гг.), и почти через 10 лет – D. bugensis Andr. Поскольку не все 
таксоны  гидробионтов могли быть определены до видового ранга, использовали  термин 
низший  определяемый  таксон  (НОТ).  Название  и  таксономическая  принадлежность  фи-
топланктона даны по «Algaebase». Биоиндикацию по фитопланктону проводили  согласно 
(Баринова и др., 2006).

результаты исследований
Таксономический состав фитопланктона в водоемах-охладителях формируется в основ-

ном из фитопланктона, поступающего из водоисточника. Также поступление новых видов во-
дорослей возможно за счет миграций птиц, перемещения воздушных потоков, при зарыбле-
нии и т.п. В водоемах-охладителях в зависимости от степени различия в условиях происходит 
гибель или резкое снижение интенсивности развития более холодноводных и речных форм 
из разных отделов водорослей и увеличение продуктивности оставшихся видов.

Фитопланктон  водоемов-охладителей  достаточно  богат.  К  настоящему  времени  в  со-
ставе фитопланктона пелагической части ВО ХАЭС (без учета литоральной зоны) и каналов 
было установлено 425 НОТ водорослей из 9 отделов (9 филумов согласно «AlgaeBase»). На-
иболее широко представлены Bacillariophyta (153 НОТ) и Chlorophyta (145), Euglenozoa – 22, 
Streptophyta (Charophyta) – 18, Chrysophyta и Xanthophyta (согласно «AlgaeBase» объединены 
в Ochrophyta) – 18, Dinophyta (Miozoa) – 9, Cryptophyta – 3 НОТ, Fungi – 2 НОТ (по «AlgaeBase» 
к  этому  отделу  отнесены  некоторые  виды  водорослей,  которые  раньше  входили  в  состав 
Chlorophyta).

Богатство фитопланктона в водоемах-охладителях зависит от многих факторов и, в пер-
вую очередь, от термической нагрузки: в водоемах с максимальной температурой до 33 °С 
видовое богатство зеленых, диатомовых и цианобактерий увеличивается, выше 33 °С – сни-
жается (Novoselova, Protasov, 2015). Также значительное влияние на состав и богатство фи-
топланктона оказывает техногенная циркуляция, связанная с перемещением охлаждающей 
воды от сброса к водозабору. В зоне сброса подогретых вод, благодаря интенсивному переме-
шиванию, планктон обогащается донными и перифитонными формами водорослей (Гидроби-
ология..., 1991, Тарасенко, 1977). Таким образом, за счет водоемов-охладителей происходит 
увеличение биотопического разнообразия в регионе, где они расположены.

Повышенная,  относительно  природных  водоемов,  температура  воды  в  водоемах-охлади-
телях,  позволяет использовать их  в  качестве модельных  объектов  при  прогнозировании из-
менений климата. Анализ реакции фитопланктона на изменение температуры воды в ВО ХАЭС 
в многолетнем аспекте, проведенный по методу биоиндикации показал, что в период работы 
единственного тогда энергоблока ХАЭС в 2001 г. в фитопланктоне ВО были отмечены холодолю-
бивые виды, они характеризовались низкой встречаемостью. Следует отметить, что до введения 
в эксплуатацию второго энергоблока (2004 г.) каждое лето температура воды в ВО снижалась до 
уровня естественной в связи с выведением энергоблока на плановый ремонт. Среднегодовая 
температура в ВО в 1998–2003 гг. составляла 13,3 °С, после 2011 г. – 15,7 °С. В 2012–2014 гг. в ВО 
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впервые были зарегистрированы теплолюбивые виды, которые также имели невысокую частоту 
встречаемости, а холодолюбивые виды больше не отмечались.

Техноэкосистемы  ТЭС  и  АЭС  подвержены  интенсивному  инвазийному  процессу,  со-
став  их  гидробионтов  постоянно  пополняется  новыми,  в  том  числе  и  экзотическими  ви-
дами  (Гидробиология...,  1991,  Silayeva  et  al.,  2010,  Protasov  et  al.,  2013).  В  частности, 
в  водоемах  техноэкосистем  ТЭС и АЭС  Украины были  отмечены факты инвазии и массо-
вого  развития  планктонных  цианобактерий  тропического  и  субтропического  происхож-
дения:  Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz.)  Seenayya  et  Subba  Raju,  Sphaerospermum 
aphanizomenoides  (Forti)  Zapomelova  et  al.,  Cuspidothrix ussatschevii  (Proškina-Lavrenko  et 
Makarova)  Rajaniemi  et  al.  (Novosiolova,  Protasov,  2016). C. raciborskii  в  разное  время  был 
зарегистрирован в водоемах-охладителях Зуевской ГРЭС и Запорожской АЭС, рыбоводных 
прудах техноэкосистемы Хмельницкой АЭС, где вызывал «гиперцветение», и в небольшом 
количестве в литоральной части ВО. Другие виды цианобактерий (Sph. aphanizomenoides и 
C. ussatschevii) были найдены в водоеме-охладителе Зуевской ГРЭС. Развитие первого не 
достигало значительного уровня, биомасса второго соответствовала интенсивному «цвете-
нию». Обнаружение этих водорослей в водоемах умеренных широт связано с возрастающим 
антропогенным прессом на водные экосистемы, в частности со сбросами подогретых вод. Их 
массовое развитие зависит от наличия в водоеме оптимальных условий, прежде всего тем-
пературных. Помимо цианобактерий в ВО ХАЭС были зарегистрированы новые для флоры 
Украины диатомовые водоросли: Cyclotella marina (Tanimura, Nagumo et Kato)] Aké-Castillo, 
Okolodk. Et Ector – вид, обитающий преимущественно в морской среде и Aulacoseira tenella 
(Nygaard) Simonsen (Генкал, Ярмошенко, 2012).

Следует отметить новую для Украины находку в зоопланктоне ВО ХАЭС ветвистоусого ра-
кообразного Diaphanosoma mongolianum Ueno., вид впервые был обнаружен в 2015 г. (Громо-
ва и др., 2018). Хотя ареал этого вида почти полностью охватывает центральную и южную часть 
Палеарктики, упоминаний о его нахождении в Украине ранее не найдено. Вид может обитать 
в пресных и солоноватых водоемах, при этом достигать высокого уровня развития.

Температурный режим оказывает  существенное влияние на  таксономическое богатство 
зооперифитона. В период работы одного энергоблока в техноэкосистеме Хмельницкой АЭС 
(1998–2001 гг.) температура воды в летний период была близкой к естественной, таксономи-
ческое богатство составляло 74 НОТ (от 29 до 54 НОТ в разные годы), на твердых субстратах 
почти  полностью  отсутствовали  прикрепленные  макроформы,  основу  богатства  составляли 
личиночные стадии Chironomidae. Только на некоторых локальных участках ВО – на участке 
впадения в ВО р. Гнилой Рог были отмечены брюхоногие моллюски, а в отводящем канале – 
колонии губки. 

Введение в эксплуатацию второго энергоблока (2004 г.) привело к общему повышению 
температуры воды в ВО, влияние подогретых вод сохранялось круглогодично. Кроме того, 
к  существенным  изменениям  в  экосистеме  ВО  привело  вселение D. polymorpha.  Поселе-
ния этого моллюска в первые годы после вселения распространились практически по всей 
акватории ВО, локально встречались и на больших глубинах на заиленных грунтах. В дан-
ном случае дрейссена выступила как средообразующий фактор, трансформировав биотопы. 
Это привело к увеличению видового богатства не только зооперифитона, но и зообентоса, 
начали формироваться сообщества консортивного типа. За период 2005–2010 гг. таксоно-



180 Моніторинг та охорона біорізноМаніття в Україні

мическое богатство зооперифитона возросло до 123 НОТ. Наибольшим богатством характе-
ризовались Oligachaeta и Chironomidae. Количество таксономических групп гидробионтов 
было достаточно  большим:  губки,  кишечнополостные,  олигохеты,  пиявки,  личинки  стре-
коз, поденок, сетчатокрылых, клопов, жуков, ручейников, хирономид, моллюски и мшанки. 
В период исследований 2012–2016 гг. общий список зооперифитона насчитывал 90 НОТ из 
19 групп, наиболее богатыми группами, как и ранее, были олигохеты и личинки хирономид 
(соответственно 26 и 22 НОТ).

Среди  видов-вселенцев,  обитающих  в  перифитонных  сообществах,  следует  отметить 
следующие. 

В 2006 г. на гидротехнических сооружениях ВО ХАЭС было обнаружено массовое разви-
тие пресноводной губки Eunapius carteri (Bowerbank) (Porifera, Spongillidae) (Трылис, Бабарига, 
2009), наиболее редкого среди 7 видов пресноводных губок, встречающихся в Украине. Губки 
этого вида являются теплолюбивыми и никогда не встречались в бассейне Припяти, поэтому 
обнаружение его массовой популяции к северу от границ обычного ареала является приме-
ром проникновения теплолюбивого вида на север. В 2007–2008 гг. губки доминировали в пе-
рифитоне и в летний период вытесняли на субстратах дрейссену.

 В летний период 2006 г. в перифитоне был обнаружен ракушковый рачок Tyrrhenocythere 
amnicola donetziensis (Dubovsky, 1926) (Ostracoda), вид обитает в более южных широтах от 
Югославии до Арала, в Беларуси не зарегистрирован, данных по Украине нет  (Silayeva et 
al., 2010).

Брюхоногие моллюски Theodoxus euxinus (Clessin) впервые были найдены в июле 2006 г. 
в южной части охладителя, на дамбе, ограничивающей водоем от затопленной поймы р. Гни-
лой Рог в приурезной зоне на камнях, повторно эти моллюски в водоеме найдены не были. 
Естественный ареал этого вида находится в пределах Западночерноморской лиманной про-
винции Понто-каспийской солоноватой области.

В июле 2007 г. в перифитоне и бентосе были обнаружены брюхоногие моллюски р. Ferrisia 
sp. Walker. Они встречаются постоянно по всей акватории водоема, преимущественно в сооб-
ществах с доминированием дрейссенид (Анистратенко и др., 2008).

В октябре 2007 г. на бетонном откосе плотины, на металлических конструкциях были обна-
ружены полипы пресноводной медузы Craspedacusta sowerbii (Lankester) (Протасов, Бабарига, 
2009).

В этот же период на гравии и мелких камнях на мелководьях, а в 2008 г. – на бетонных 
откосах  подводящего  канала  ХАЭС  были  обнаружены  брюхоногие моллюски,  предположи-
тельно р. Planorbella Haldeman. Эти моллюски распространены в водоемах Флориды  (США), 
могли распространиться благодаря аквариумистике, однако в последующие годы в ВО не ре-
гистрировались.

В 2013 г. в отводящем канале ХАЭС в перифитоне была зарегистрирована Bratislavia dadayi 
(Michaelsen, 1905) из сем. Naididae (Oligachaeta). На сегодняшний день B. dadayi отмечается 
почти на всех континентах (кроме Африки и Антарктиды), но большинство находок было сде-
лано в тропиках и субтропиках Южной и Северной Америки. Находка в Украине – это первая 
регистрация  вида  в  центральной  части  европейского  континента  (Gusakov,  Sylaieva,  2019). 
Обитание этих олигохет ограничено участками отводящего канала, что определяется подо-
гревом, в сообществах этот вид встречается до настоящего времени.
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В водных техноэкосистемах состав зообентоса  Украины представлен в основном широ-
ко распространенными видами (Гидробиология…, 1991, Техно-экосистема…, 2011, Протасов, 
Силаева, 2012). Важными факторами формирования зообентоса являются наличие течения, 
термическая нагрузка, характер ложа водоема и грунтов. 

За длительный период исследований (разные сезоны 1998–2019 гг.) в зообентосе ВО ХАЭС 
отмечено 177 НОТ беспозвоночных из 24 групп (до вида было определенно 110). В отдельные 
годы количество НОТ изменялось от 30 до 82. В период функционирования одного блока АЭС 
(первый период, 1998–2001 гг.) в зообентосе обнаружено 87 НОТ (от 30 до 61 НОТ по отдель-
ным сезонам и годам). В период после спонтанного вселения в ВО двустворчатого моллюска 
Dreissena polymorpha Pall. и введения в эксплуатацию второго энергоблока (2005–2010 гг.) об-
щее количество НОТ зообентоса достигло 128 НОТ (от 42 до 82 НОТ). После вселения D. bugensis 
Andr. (2012–2019 гг.) в зообентосе насчитывалось 116 НОТ.

Во все периоды таксономический состав определяли Chironomidae и Oligochaeta, состав-
ляя соответственно 24–42 и 22–33 % общего количества НОТ. 

Распределение  тех  или  иных  таксонов  по  акватории  было  достаточно  мозаичным, 
встречаемостью более 50 % характеризовались в основном Nematoda, Tubificidae, Ostracoda, 
Cladotanytarsus mancus  Walker,  Polypedilum convictum Walker,  Procladius ferrugineus  Kieff., 
большинство же таксонов встречались лишь на отдельных станциях. 

В сезонном аспекте значительных изменений в видовом составе зообентоса отмечено не 
было, можно лишь указать на наличие в весенне-осенний период некоторых видов Odonata, 
Trichoptera, Coleoptera, Diptera, не отмеченных в другие периоды (например, Ischnura elegans 
(van der Linden), представителей сем. Polycentropidae и Psichodidae).

Бентические  двустворчатые  моллюски  являются  постоянным  компонентом  сообществ, 
обычными биотопами для крупных Bivalvia (Unio tumidus Philipsson, U. pictorum (L.), Anodonta 
cygnea (L.) и А. anatina (L.)) были мелководные участки ВО.

Определенная специфичность  таксономического состава зообентоса ВО ХАЭС определя-
лась  практически  полным  отсутствием  ракообразных,  в  частности  Amphipoda,  в  том  числе 
относящиеся к понто-каспийскому комплексу. В поселениях дрейссенид эти ракообразные 
доминируют по  численности в  большинстве водных объектов Украины,  в  частности  значи-
тельного развития Amphipoda достигали в ВО Чернобыльской АЭС до 2018 г. Впервые в 2019 г. 
в ВО ХАЭС был отмечен Corophiun robustum G.O.S., и хотя вид еще не достигает больших пока-
зателей обилия, отмечается на значительной части акватории ВО.

На протяжении нескольких лет в зообентосе регистрируется другой вид ракообразных – 
Stenocypris sp. (Ostracoda). Эти ракушковые раки распространены в тропических и субтропиче-
ских водоемах, афротропических, ориентальных, австралийских зоогеографических областях 
и южных районах Неарктики и Японии. Подогреваемые участки водоемов-охладителей яв-
ляются пригодными биотопами для обитания этих ракообразных. Так виды этого рода ранее 
отмечались в ВО Чернобыльской АЭС (Семенова, Гусаков, 1996), а в настоящее время являют-
ся простоянными обитателями перифитона водоема-охладителя Тюменской ТЭЦ-1 (Западная 
Сибирь) (Semenova, Sharapova, 2012).

Следует обратить внимание и на виды-вселенцы среди высших водных растений (ВВР). 
В сентябре 2010 г. в ВО ХАЭС был обнаружен новый, ранее не отмечавшийся вид ВВР из сем. 
Najadaceae Juss. – наяда морская (Najas marina L.). В подводящем канале были отмечены 
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переносимые течением фрагменты стеблей этого растения, а затем на мелководьях ВО были 
обнаружены  отдельные  куртины  этого  растения.  Наяда морская  –  погруженное  растение 
встречается в основном в солоноватоводных, реже пресноводных водоемах. В Украине име-
ет спорадическое распространение, в Полесской зоне и Лесостепи встречается редко, что 
связано с температурными условиями (Protasov et al., 2012). В настоящее вреся вид вполне 
натурализовался в охладителе, распространился по всей акватории, на некоторых участках 
может вегетировать на всю толщу воды со 100 %-ной площадью покрытия, достигая зна-
чительной биомассы.

Также в сентябре 2010 г. на локальном участке ВО ХАЭС на урезе воды был найден ро-
гоз Лаксмана (Typha laxmannii Lepech.), относящийся к группе воздушно-водных растений. 
Вид широко распространен в степных районах Украины, спорадически встречается в Лесо-
степи и на юге Полесья на берегах, в местах с поверхностным и грунтовым подтоплением 
и  на  прибрежных мелководьях  евтрофных  слабосолоноватоводных  водоемов.  В  условиях 
нестабильного уровня воды в ВО, наблюдавшееся в последние годы, рогоз Лаксмана успеш-
но заселяет временно осушенные мелководья. Как показали исследования, проведенные 
в 2015 г., именно этот вид оказался наиболее активным растением при заселении новых 
местообитаний, его биомасса в «новом» местообитании составляла около 70 % биомассы на 
«старом» (Протасов, Цыбульский, 2017). Этот вид успешно может использоваться в качестве 
зарослеформирующего растения, для закрепления осушаемых территорий, а благодаря ак-
кумулирующей способности – может быть применен и для очистки воды от загрязняющих 
веществ и радионуклидов.

заключение
Результаты многолетних исследований водных техноэкосистем показали, что в целом так-

сономический состав гидробионтов определяется сложным комплексом техногенных и био-
тических факторов, степенью и продолжительностью их влияния. Повышенная температура, 
как один из основных техногенных факторов, приводит к значительным изменениям, в част-
ности, таксономического богатства. При увеличении термической нагрузки до определенного 
предела (см. выше) богатство основных отделов фитопланктона может возрастать, а богатство 
беспозвоночных – значительно снижаться. Например, зообентос ВО Южноукраинской АЭС уже 
на протяжении 30 лет насчитывает лишь 9–17 НОТ, ВО Запорожской АЭС – 11–20. Несколь-
ко бóльшим богатством характеризовался зообентос ВО Чернобыльской АЭС в период работы 
станции (29–32 таксона), а особенно после ее остановки (95 таксонов в 2002 г.).

С другой стороны, специфический термический режим создает условия для обитания юж-
ных или тропических видов гидробионтов вне их естественного ареала.

Исследования  техноэкосистем Украины показали,  что  таксономический состав фитоплан-
ктона достаточно богат. Число обнаруженных НОТ в зависимости от водоема и степени его из-
ученности колеблется от 107 (Криворожская ГРЭС) до 386 (Чернобыльская АЭС, доаварийный 
период) (Novoselova, Protasov, 2015) и 425 (Хмельницкая АЭС) по последним данным. Фитоплан-
ктон, как весьма динамичный блок водных экосистем, представляет собой важный объект ис-
следований для изучения изменений климата, а также является важным объектом экологиче-
ского и гидробиологического мониторинга. Расселение водорослей из одних водоемов в другие 
возможно и при отсутствии прямой гидравлической связи между ними. 
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Зообентос водоема-охладителя ХАЭС является одним из наиболее богатых в таксономи-
ческом отношении, общее количество  таксонов  (176 НОТ) достаточно значительно по  срав-
нению  с  другими  водоемами-охладителями.  На  формирование  таксономического  состава 
беспозвоночных  значительное  влияние  оказывает  наличие  дрейссенид,  которые  создают 
специфические биотопические условия, пригодные для обитания большего количества так-
сонов беспозвоночных.

Водоем-охладитель Хмельницкой АЭС отличается достаточно большим количеством ви-
дов-вселенцев различных групп гидробионтов, обитавших в разные периоды, некоторые из 
них натурализовались, другие встречались непродолжительное время. 

Водоемы-охладители являются не только открытыми и благоприятными для биологиче-
ских инвазий водными объектами, но также могут быть донорами флоры и фауны по отноше-
нию к другим водоемам. Поэтому большое значение имеет мониторинг гидробиологического 
режима водоемов-охладителей, инвазионного процесса, поскольку виды-вселенцы в техно-
экосистемах могут стать причиной существенного ущерба, как для экосистем, так и для дея-
тельности человека.
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МАТЕРІАЛИ ДО ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ  
МОКРИЦЬ (ISOPODA, ONISCIDEA) МІСТА ХАРКІВ  

(ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА)  
В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

Міста є специфічним середовищем для життя живих організмів. Для міста характерне під-
вищене прогрівання повітря. У середніх широтах річна температура тут може бути на 1-2 °С 
вище, ніж у навколишній місцевості, а в окремі періоди, наприклад, під час безвітряної по-
годи в нічні години може бути на 6-8 °С тепліше, ніж поза містом. На більшій частині міської 
території опади не проникають у ґрунт, тому живлення ґрунтових вод і ґрунтова складова стоку 
зведена до мінімуму (Вороников, 1999).

Антропогенне навантаження докорінно змінює природні ландшафти і фауну екосистем. 
Проблема збереження біорізноманіття як окремих регіонів, так і країн у цілому вимагає роз-
робки ефективних заходів щодо раціонального природокористування. Еколого-фауністичні 
дослідження є одним  із  основних завдань  у  вирішенні цієї  проблеми. Мокриці  відіграють 
важливу роль у природних та антропогенних біоценозах, зокрема виступають в ролі важ-
ливих елементів трофічних ланцюгів і ґрунтоутворювачів (Боруцкий, 1958; Хисаметдинова, 
2009, 2014).

Досліджене  видового  різноманіття  мокриць  міста  Харків  та  Харківської  області  майже 
не  проводились.  У  літературі  для  Харківської  області  вказується Cylisticus arnoldii  Borutzky, 
1961, що був описаний Євгеном Володимировичем Боруцьким, зібраного в липні 1928 року 
в місті Зміїв біля піщаного обриву (Харківська область). Вид було названо на честь відомого 
ентомолога К. В. Арнольді. Cylisticus arnoldii також був знайдений в місті Харкові (Боруцкий, 
1961; Kolosova, 1980; Schmalfuss, 2003). Види Porcellio scaber Latreille, 1804 та Armadillidium 
pulchellum  (Zenker, 1798) знаходили в Харківській області  (Боруцкий, 1958; Боруцкий, 1961; 
Долинська та ін., 2018; Сідоровський та ін., 2018; Островский, 2019). 

Метою цієї роботи є дослідження видового різноманіття представників наземних ракопо-
дібних – мокриць на території міста Харків в умовах антропогенного навантаження. 

Матеріали та методи 
Матеріалом для дослідження були збори мокриць з території міста Харків – усього було 

досліджено 10 ділянок у період з жовтня 2018 до жовтня 2019 р. 
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Ділянка перша: Парк вздовж Клочківського узвізу (N 50,004351°, E 36,222966°) 
Ділянка друга: заплава річки Харків (N 49,983411°, E 36,232901°) 
Ділянка третя: Система з 7 озер (N 49,950669°, E 36,249824°) 
Ділянка четверта: Озеро «Кар’єр» (N 49,937385, E 36,267934°) 
Ділянка п’ята: Олексіївський лугопарк (N 50,038199°, E 36,182890°) 
Ділянка шоста: заплава річки Олексіївка (N 50,034060°, E 36,194891°) 
Ділянка сьома: Саржин Яр (N 50,026691°, E 36,232425°) 
Ділянка восьма: Озеро Джерело (N 50,03062°, E 36,344849°)
Ділянка дев’ята: Парк Шевченко (N 50,002240°, E 36,233253°)
Ділянка десята: Центральний парк культури та відпочинку (N 50,016131°, Е 36,244494°) 
Збір матеріалу проводили ручним способом, безпосередньо під різноманітними предмета-

ми, на поверхні ґрунту. Для подальшої фіксації мокриць використовували 96 % етиловий спирт.

Результати та їх обговорення
Упродовж дослідження мокриці були знайдені на 6 ділянках з 10, на 4 ділянках мокриці 

не були знайдені (Таблиця 1). Ділянки, на яких мокриці не були знайдені, дуже сильно видо-
змінені людиною, відсутній валежник, немає каміння, під яким вони можуть  існувати, при-
бране опале листя, висаджені газони. Такі умови є не дуже сприятливі для життя мокриць на 
даній території. 

Таблиця 1. Присутність та відсутність видів мокриц (Isopoda, Oniscidea)  
на досліджених ділянках у місті Харків

Вид 
№ ділянки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Porcellio scaber Latreille, 1804 - + + - + + + + - -
Trachelipus rathkii (Brandt, 1833) - - - - + - - - - -
Armadillidium pulchellum (Zenker, 1798) - - - - - - + + - -
Cylisticus arnoldii Borutzky, 1961 - - - - - - - - - -

 
Під  час дослідження  нами було  виявлено  три  види, що належать до  трьох  родин. Вид 

Cylisticus arnoldii нами не був знайдений. 

Родина Porcellionidae Brandt, 1831
Porcellio scaber Latreille, 1804
Синоніми: Oniscus granulatus Lamarck, 1818; Philoscia tuberculata Stimpson, 1856; Porcellio 

asper  C. Koch,  1847; Porcellio brandtii Milne Edwards,  1840; Porcellio cayennensis Miers,  1877; 
Porcellio dubius C. Koch, 1841; Porcellio gemmulatus Dana, 1853 Porcellio graniger Miers, 1876; 
Porcellio graniger White,  1847; Porcellio granulatus  Brébisson,  1825, Porcellio granulatus Milne 
Edwards, 1840; Porcellio marginalis Mulaik, 1960; Porcellio montesumae Saussure, 1857; Porcellio 
niger Say, 1818; Porcellio nodieri Dollfus, 1898; Porcellio paulensis Heller, 1865; Porcellio sociabilis 
L. Koch, 190; Porcellio toyamaensis Nunomura, 1980; Porcellio tristis Zaddach, 1844.

Porcellio scaber – космополіт європейського атлантичного походження, живе в Західній Європі; 
типовий синантроп у Східній Європі та інших регіонах. На території України живе в Криму та в Тер-
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нопільській, Полтавській, Київській, Вінницькій, Житомирській Дніпропетровській  і в Харківській 
областях (Schmalfuss, 2003, Долинська, та ін., 2018; Сідоровський, та ін., 2018; Островский, 2019). 

У місті Харків P. scaber був нами знайдений на: другій ділянці (заплава річки Харків), від-
носна чисельність – 100%;  третій ділянці  (система з 7 озер),  відносна чисельність – 100 %; 
п’ятій ділянці (Олексіївський лугопарк), відносна чисельність – 70 %; шостій ділянці (заплава 
річки Олексіївка), відносна чисельність – 100 %; сьомій ділянці (Саржин Яр), відносна чисель-
ність – 50% та на восьмій ділянці (озеро Джерело) – 50 %.

Родина Trachelipodidae Strouhal, 1953
Trachelipus rathkii (Brandt, 1833) 
Синоніми: Porcellio affinis C. Koch, 1841; Porcellio confluens C. Koch, 1841; Porcellio ochraceus 

C. Koch, 1841; Porcellio parietinus L. Koch, 1901; Porcellio striatus Schnitzler, 1853; Porcellio syl-
vestris C. Koch, 1838; Porcellio taeniatus Schoebl, 1861; Porcellio trilineatus tetramoerus Schnitzler, 
1853; Porcellio trivittatus Lereboullet, 1853; Porcellio varius C. Koch, 1841; Trachelipus affinis  (C. 
Koch, 1841); Trachelipus waechtleri Strouhal, 1951. 

Trachelipus rathkii є одним з найбільш поширених видів мокриць Східної Європи і Північної Аме-
рики, найбільш численний в лісовій і лісостеповій зонах. Цей вид екологічно пластичний, здатний 
витриувати як посуху, так і надмірне зволоження (Залесская и Рыбалов, 1982). На території Білорусі 
живе на південному сході, але віддає перевагу добре дренованим біотопам зі зімкнутим травосто-
єм і багатим листовим шаром. На території України живе в Криму, Київській та Дніпропетровській 
областях (Schmalfuss, 2003, Долинська та ін., 2018; Сідоровський та ін., 2018; Островский, 2019). 

У Харкові T. rathkii був нами знайдений на ділянці п’ять (Олексіївський лугопарк), відносна 
чисельність – 30 %. Вид вперше вказується для території Харківської області. 

Родина Armadillidiidae Brandt, 1833
Armadillidium pulchellum (Zenker, 1798) 
Синоніми: Armadillo maculatus C. Koch, 1841; Oniscus pulchellus Zenker, 1798 
Armadillidium pulchellum дуже поширений в Західній Європі, за винятком Середземномор’я 

і південно-східних областей континенту. Поширений як в континентальній Європі, так і на Бри-
танських островах. Вид відзначений в Польщі, Литві, Латвії, Росії. На території України трапля-
ється в Київській, Житомирській  і Харківській областях  (Schmalfuss, 2003; Долинська та  ін., 
2018; Сідоровський та ін., 2018; Островский, 2019). 

У місті Харків A. pulchellum був нами знайдений на ділянці сім (Саржин Яр), відносна чи-
сельність – 50 % і на ділянці вісім (озеро Джерело), відносна чисельність – 40 %. 

Висновки
На території міста Харків виявлено три види мокриць: Armadillidium pulchellum, Porcellio 

scaber і Trachelipus rathkii, один з яких, T. rathkii, вперше вказується для Харківської області. 
Найбільш розповсюджений вид у місті Харків – P. scaber. 

Під час дослідження нами було встановлено, що благоустрій парків  і  скверів негативно 
впливає на видове різноманіття та розповсюдження мокриць на території Харкова. Для збе-
реження видового багатства мокриць слід охороняти їхні оселища, залишати недоторканими 
можливі укриття, під якими можуть ховатися ці тварини. 
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БАБки (OdOnata) озерА крУгле Болото тА його околиць  
(ЧерНівецькА оБлАСть)

вступ
Людина  у  процесі  освоєння  середовища нерідко  видозмінює  величезні  території,  зали-

шаючи умовно недоторканими лише окремі «острівці», що стають прихистками для багатьох 
живих істот. Такими рефугіумами можуть виступати найрізноманітніші ділянки суші та аква-
торії, що внаслідок якихось причин виявилися не затребуваними людиною, тож вони менше 
трансформовані, ніж оточуючі селитебні та агроландшафти. Такими «острівцями» можуть ви-
ступати,  наприклад,  яри  і  балки,  відслонення  гірських порід,  ділянки лісів  у місцевостях  зі 
складним рельєфом, водойми тощо.

До подібних об’єктів на території Прут-Дністровського межиріччя можна віднести озеро 
Кругле болото. Воно характеризується доволі значним різноманіттям рослин і тварин, зокре-
ма, тут виявлено низку видів, які включені до третього видання Червоної книги України. Це, 
а також певна аномальність походження водойми, дозволило нам свого часу рекомендувати 
надати об’єкту природоохоронний статус (Korzhyk, Smirnov, 2015).

Дослідження тваринного світу озера Кругле болото проводиться автором з 2008 р. Деяка 
інформація про хребетних і раритетних безхребетних тварин була опублікована нами раніше 
(Korzhyk, Smirnov, 2015). А запропонована робота висвітлює попередні результати вивчення 
бабок  (Insecta:  Odonata)  –  комах,  які  тісно  пов’язані  з  водоймами  і,  водночас,  можуть  бути 
індикаторами стану екосистем, оскільки вони достатньо чутливі до зміни умов середовища. 
Крім  того,  одонатофауна Чернівецької  області  загалом  вивчена  явно  недостатньо  (Smirnov, 
2017), що свідчить про актуальність проведення нових досліджень.

Матеріал і методи досліджень
Спостереження та збір матеріалу проводили у 2015–2017 рр., залучені також фрагментарні 

дані, зібрані у 2011, 2014 і 2018 рр. Для ідентифікації імаго їх відловлювали або фотографували. 
Крім того, збирали екзувії на прибережній рослинності.

Визначення  фізико-хімічних  параметрів  води  (температури,  рН,  загальної  мінераліза-
ції, електропровідності, окисно-відновного потенціалу) здійснювали у березні–жовтні 2016  і 
2017 рр. раз на 5  (або 10) діб  (звичайно між 0700  і 0900 годинами). Температуру води  (Tw) 
вимірювали на глибині 20 см ртутним термометром з точністю 0,1 °С, інші параметри – з вико-
ристанням портативного датчика Ezodo 7200 (GOnDO Electronic Co., Тайвань). Крім того, з таким 
же інтервалом реєстрували мінімальну (Ta min) та максимальну (Ta max) температури повітря 
(точність – 0,5 °С).
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коротка характеристика водойми
Кругле болото – озеро карстового походження, розташоване на західній околиці с. Ши-

пинці Кіцманського р-ну Чернівецької області  (координати: 48°22'03" N, 25°43'57" E). Його 
загальний опис був опублікований нами раніше (Korzhyk, Smirnov, 2015). Водойма харак-
теризується відносно невеликими розмірами: максимальна довжина – 75 м, максимальна 
ширина – 55 м; площа – ~0,3 га. Її дно має форму класичної карстової лійки. Береги обри-
висті, мілини (< 0,5 м) займають незначну частину площі дна, максимальна глибина в ме-
жень (вересень 2014 р.) сягала 2,6 м, хоча навесні під час паводків рівень може зростати на 
0,6 м (рис. 1) або й більше. 

Рис. 1. Динаміка рівня води в озері Кругле болото у 2017 р. (за нульову точку взято мінімальний 
рівень, зафіксований упродовж періоду спостережень).

Значна частина дна вкрита мулом і рослинними рештками, невеликі прибережні ділян-
ки –  гравієм. На півночі,  сході  та півдні  водойма межує  із  сільською забудовою, на  захо-
ді – з ріллею. Уздовж східного берега проходить дорога із гравійним покриттям і низькою 
інтенсивністю руху авто. У північній і південній частинах водойма з’єднана із системою ме-
ліоративних каналів (рис. 2, А). 

Живлення озера відбувається переважно за рахунок атмосферних опадів, а також ґрун-
товими водами. Вода відносно прохолодна, прозора, помірно прісна, характеризується ней-
тральною або слаболужною реакцією (табл.). Її температура в приповерхневому шарі у період 
досліджень була тісно пов’язана із температурою повітря (рис. 3).

Прибережна  рослинність  представлена  переважно  заростями  очерету  звичайного 
(Phragmites australis),  якими вкрито близько 90 % берегової лінії.  У північній частині озера, 
в місці впадіння каналу, утворена невелика затока, заросла рогозом (Typha sp.); на мілковод-
дях  трапляється  їжача  голівка  (Sparganium  sp.).  Поверхня  води частково  вкрита  глечиками 
жовтими (Nuphar lutea), стрілицею звичайною (Sagittaria sagittifolia), рясками малою (Lemna 
minor) та триборозенчастою (L. trisulca). Вища підводна рослинність представлена в основному 
заростями рдесника (Potamogeton crispus) та роголиста (Ceratophyllum demersum).

Більша частина берегової лінії озера відкрита й добре освітлена. Лише в північній і пів-
денній його частинах зростають кілька дерев (Salix sp. і Populus sp.). Чагарникова рослин-
ність відсутня.
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Рис. 2. Розташування (А) та загальний вигляд північної частини (Б) озера Кругле болото. 
Фото автора (20.05.2016 р.).

Озеро Кругле болото зазнає помірного антропогенного навантаження. Прибережні зарості оче-
рету (місцева назва – «троща») щороку навесні випалюються місцевими жителями. Також ця во-
дойма використовується для відпочинку та любительської риболовлі. У 2014 р. році було здійснено 
часткову очистку прибережного мілководдя озера від мулу за допомогою спецтехніки. У результаті 
глибини біля берега помітно збільшилися, а прибережна та водна рослинність були значною мірою 
знищені. Втім, уже через два роки видимих слідів втручання майже не залишилося (рис. 2, Б).
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Таблиця
Фізико-хімічні параметри води озера Кругле болото (березень–листопад 2016–2017 рр.)

Параметр рік n min–max M Std. dev. Std. Err.

Температура води (°С)
2016 47 3,0–26,0 15,62 6,21 0,91
2017 33 0,4–26,2 15,35 6,71 1,17

2016–2017 80 0,4–26,2 15,51 6,38 0,71

pH
2016 47 7,37–8,25 7,67 0,24 0,04
2017 29 6,86–8,03 7,50 0,28 0,05

2016–2017 76 6,86–8,25 7,61 0,27 0,03

Загальна мінералізація (мг/дм3)
2016 47 225–380 317,0 29,83 4,35
2017 29 124–510 390,4 71,77 13,33

2016–2017 76 124–510 345,0 61,28 7,03

Електропровідність (мкСм)
2016 47 337–572 475,3 45,25 6,60
2017 29 186–765 586,0 107,50 19,96

2016–2017 76 186–765 517,5 92,19 10,57

Окисно-відновний потенціал (мВ)
2016 47 93–270 170,4 38,76 5,65
2017 29 126–221 191,1 22,02 4,09

2016–2017 76 93–270 178,3 34,71 3,98

Також спостерігається процес еутрофікації та обміління озера. За свідченнями місцевих 
жителів, упродовж приблизно 50 років рівень води у водоймі знизився орієнтовно на 1–2 м, 
чому сприяла масштабна меліорація на прилеглих сільгоспугіддях. Додатково на наповне-
нні озера водою негативно відбилися нетипово посушливі умови у 2015–2018 рр. 

Рис. 3. Динаміка температури води (Tw) й повітря (Ta max, Ta min) у березні–жовтні 2016 р. 
(ліва частина графіка) і березні–листопаді 2017 р. (права частина графіка).
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результати й обговорення
На берегах озера Кругле болото нами виявлено 29 видів бабок,  тобто більш ніж по-

ловина  видів,  зареєстрованих  на  території Чернівецької  області  (Smirnov,  2017).  Нижче 
наводимо їх перелік і деяку інформацію стосовно їх відносної чисельності, фенології льоту 
імаго тощо.

Родина Красуневі – Calopterygidae
красуня блискуча – Calopteryx splendens (Harris, 1782).  Рідкісний  вид:  реєструва-

ли переважно поодиноких особин  (14.06.2015 – 1♀;  19.07.2015 – 1♂,  1♀;  5.06.2016 – 1♂; 
18.07.2018 – 1♂; 27.07.2018 – 4♂, 1♀ на меліоративному каналі). Ймовірно, розвиток личинок 
цього виду відбувається в меліоративному каналі поруч із озером.

Родина Люткові – Lestidae
Міднолютка зелена – Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825). Дуже рідкісний. Реєстру-

вали двічі – 2.10.2016 (1♂) і 25.09.2017 (1♂). Озеро Кругле болото – один із двох відомих на 
цей час локалітетів у Чернівецькій області, де вид виявили (Smirnov, 2017).

лютка повільна – Lestes barbarus (Fabricius, 1798). Дуже рідкісний. 24.06.2018 на при-
бережній рослинності виявлений 1♂.

лютка-наречена – Lestes sponsa (Hansemann, 1823). Рідкісний. У 2015 р. виявляли по-
одиноких імаго та копулюючі пари з 21.07 по 1.09. Надалі реєстрували один–два рази на рік: 
2016 – 1.07 (1♂) і 5.07 (2♂), 2017 – 10.07 (1♂) і 19.07 (1♂), 2018 – 22.07 (1♂). Всі особини роз-
міщувалися на рогозі в невеликій мілкій затоці в північній частині озера.

лютка ясно-зелена – Lestes virens (Charpentier, 1825). Дуже рідкісний. Вид виявлено 
один раз – 2.08.2015 (1♂).

Сіролютка руда – Sympecma fusca (Vander Linden, 1820). Звичайний. Десятки особин 
(у тому числі копулюючі пари) виявляли у квітні – травні 2016. Надалі реєстрували переважно 
поодиноких особин.

Родина Стрілки – Coenagrionidae
Стрілка-дівчина – Coenagrion puella (Linnaeus, 1758). Один із наймасовіших видів ба-

бок. Звичайно виявляли десятки (іноді – понад 100) особин. Перші зустрічі  імаго датуються 
30.04.2018, останні – 6.09.2016.

Стрілка чудова – Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825). Рідкісний. Виявляли пе-
реважно поодиноких самців та окремі копулюючі пари. Літ імаго відмічений з 24.04 (2016) до 
1.08 (2015).

еналягма чашоносна – Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840). Рідкісний. Виявляли 
лише в 2015 р. (18.07 – 1♂; 23.07 – 1♂; 30.08 – 3♂; 16.09 – 1♂).

Червоноочка-наяда – Erythromma najas (Hansemann, 1823). Рідкісний. Поодинокі імаго 
траплялися з 20.05 (2016 і 2017) до 23.07 (2015).

Червоноочка зелена – Erythromma viridulum (Charpentier, 1840). Звичайний вид. В пе-
ріод льоту нерідко виявляли десятки особин. Літ імаго у 2016 р. відмічений з 1.07 до 21.08.

тонкохвіст елегантний – Ischnura elegans (Vander Linden, 1820). Численний. Літ  імаго 
триває з 24.04 (2016) до 16.09 (2015). Зазвичай трапляються десятки особин.



194 Моніторинг та охорона біорізноМаніття в Україні

Родина Плосконіжкові – Platycnemididae
Плосконіжка звичайна – Platycnemis pennipes (Pallas, 1771). Рідкісний. Імаго відмічені 

лише в 2015 р. з 18.07 до 3.08 (звичайно 1–2, як виключення – до 13 ос.).

Родина Коромислові – Aeshnidae
коромисло зеленобоке – Aeshna affinis Vander Linden, 1820. Рідкісний. Виявляли пере-

важно поодиноких самців з 21.07 (2015) до 10.08 (2016). Крім того, 24.07.2016 зареєстрована 
копулюча пара.

коромисло мале – Aeshna mixta Latreille, 1805.  Звичайний.  Регулярно  реєстрували 
1–10 імаго (в тому числі тандеми) з 28.07 (2015) до 15.10 (2017).

Дозорокоромисло руде – Anaciaeschna isoceles (Müller, 1767). Рідкісний. Реєстрували 
кілька разів: 22.05.2016 (2♂), 1.06.2016 (1♂), 5.06.2016 (2♂), 11.06.2017 (1♂), 28.05.2018 (2♂).

Дозорець-імператор – Anax imperator Leach, 1815. звичайний. На озері зафіксована не-
типово висока щільність населення виду – до 4–5 ос./100 берегової лінії в період окрилення 
імаго (надалі зазвичай обліковували 1–2 ос./100 м). Крім того, у період з 25.05 до 23.06.2016 
на прибережній рослинності нами зібрано 26 екзувіїв (8♂, 15♀, 3 – стать не встановлено). Літ 
імаго в 2016 р. реєстрували з 22.05 до 31.08.

Родина Кордуліїди – Corduliidae
кордулія бронзова – Cordulia aenea (Linnaeus, 1758). Рідкісний. Реєстрували 20.05.2016 

(2♂), 22.05.2016 (2♂), 4.06.2017 (1♂), 30.04.2018 (2 ос.).
зеленотілка металева – Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825). Дуже рідкісний. 

Реєстрували двічі у 2015 р. (21.07 – 1♂; 3.08 – 1♂).

Родина Бабкові – Libellulidae
Бабка плоска – Libellula depressa Linnaeus, 1758. Дуже рідкісний. 26.05.2018 зареєстровано 

заліт 1♂ в прибережну зону озера. Вид часто трапляється в околицях, де його можна виявити пе-
реважно біля ефемерних водойм (дощових калюж, заповнених водою колій від авто тощо).

Бабка чотириплямиста – Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758). Рідкісний. Кілька ра-
зів реєстрували по 1♂ (14.06.2015, 22.05.2016, 5.06.2016, 22.07.2018).

рівночеревець білохвостий – Orthetrum albistylum (Selys, 1848). Рідкісний. Реєстрували 
1–2 імаго з 1.06 (2016) до 23.07 (2015).

рівночеревець коричневий – Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837). Дуже рідкісний. 
Виявлений двічі (5.06.2016 – 1♀; 10.08.2018 – 1♀).

рівночеревець решітчастий – Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758). Дуже рідкісний. 
Зареєстровано один раз (23.06.2016 – 1♂ imm.). Частіше трапляється на суміжних територіях.

тонкочеревець південний – Sympetrum meridionale (Selys, 1841). Дуже рідкісний. Вияв-
лений двічі у 2016 р. (24.07 – 1♂; 14.08 – 4♂). В прилеглих біотопах трапляється доволі часто.

тонкочеревець криваво-червоний – Sympetrum sanguineum (Müller, 1764). Звичайний. 
Літ імаго реєстрували з 26.06 (2017 р.) до 2.10 (2016).

тонкочеревець смугастий – Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840). Звичайний. Імаго 
в околицях озера відмічені з 10.07 (2016) до 15.11 (2015). Один із найчисленніших видів в осін-
ній період.
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тонкочеревець звичайний – Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758). Звичайний. Літ імаго 
тривав з 1.07 (2016) до 18.10 (2015). 

Шафранка червона – Crocothemis erythraea (Brullé, 1832). Рідкісний. У 2015–2017 рр. 
регулярно відмічали 1–3 ос. у період з 1.06 до 31.08.

Як свідчать отримані дані (рис. 4), найбільше видів бабок в імагінальній стадії були активні 
у липні (20), дещо менше – в серпні (18) й червні (14), що загалом співпадає із періодами най-
вищих температур води й повітря в цій місцевості (рис. 3).

Рис. 4. Розподіл кількості зареєстрованих видів бабок (імаго) біля озера Кругле болото по 
місяцях (2015–2018 рр.).

Водночас,  спостерігаються деякі  відмінності  в  кількості  виявлених видів  у  розрізі  років: 
2015 – 20, 2016 – 22, 2017 – 14, 2018 – 15. Тобто, у перші два роки після проведення робіт 
з очищення та поглиблення дна водойми було виявлено помітно більше видів, ніж у два на-
ступних роки, коли рівновага в екосистемі відновилася.

Серед виявлених видів 9 – траплялися щороку у значній кількості, 10 – нерегулярно у не-
великій кількості, а ще 10 відомі лише за кількома реєстраціями.

Озеро Кругле болото є місцем проживання та/або репродукції низки раритетних видів, зо-
крема A. imperator, який включений до Червоної книги України (Akimov, 2009). А також ви-
дів, які в Чернівецькій області трапляються зрідка і в невеликій кількості (C. viridis, L. virens, 
S. metallica).

Зазначимо, що  на  берегах  озера Кругле  болото  нам  наразі  не  траплялися  10  видів,  які 
були  виявлені  на  прилеглих  територіях  (в  радіусі  2  км  від  цієї  водойми):  Calopteryx virgo 
(Linnaeus, 1758), Coenagrion ornatum (Selys, 1850), Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776), Aeshna 
cyanea  (Müller, 1764), Anax parthenope  (Selys, 1839), Gomphus vulgatissimus  (Linnaeus, 1758), 
Somatochlora flavomaculata  (Vander  Linden,  1825),  Libellula fulva  Müller,  1764,  Orthetrum 
coerulescens (Fabricius, 1798), Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840).
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висновки
Таким чином, озеро Кругле болото, попри свої відносно невеликі розміри, є доволі цін-

ним водно-болотним угіддям, що має непересічне значення (як місце мешкання та/або ре-
продукції) для збереження бабок у регіоні. Значне різноманіття цієї групи комах, наявність 
у складі «червонокнижних» видів (A. imperator) та видів, що є відносно рідкісними у регі-
оні  (наприклад, C. viridis, L. virens, S. metallica),  свідчить  про  значущість  цієї  водойми не 
лише з геологічної, але й із зоологічної точки зору. Це підтверджує необхідність збережен-
ня водойми як цілісної структури. Тому озеру з прибережною смугою пропонується надати 
статус об’єкта ПЗФ, оголосивши його комплексною пам’яткою природи місцевого значення 
(Korzhyk, Smirnov, 2015).

Водночас, ця водойма є зручним полігоном для проведення аналізу динаміки популяцій 
окремих груп тварин (на даний час основна увага сконцентрована на бабках (Odonata) і зем-
новодних (Amphibia)): розпочаті нами дослідження можуть з часом стати основою для довго-
тривалого моніторингу на локальному рівні впливу на окремі особливо вразливі групи тварин 
антропогенних і кліматичних чинників.
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СКРЫТОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РАРИТЕТНЫХ ВИДОВ –  
ОБИТАТЕЛЕЙ СТЕПНЫХ ВОДОЕМОВ УКРАИНЫ

Как правило, даже специалисты по экологии степных экосистем не осведомлены о спе-
цифике водных биотопов степи. Это связано с тем, что они сохранились в гораздо меньшей 
степени, чем наземные и, в отличие от наземных, практически не были охвачены исследова-
ниями до начала масштабного уничтожения степи. 

В результате, экологическая литература по этому вопросу (относительно причерноморских 
степей) практически отсутствует, за исключением отдельных фаунистических указаний кон-
кретных видов. Вместе с тем, биота степных водоемов, вероятно, является самой уязвимой 
и пострадавшей в результате антропогенной деятельности по сравнению со всеми другими 
известными случаями. 

Следует учитывать, что в степной зоне по разным причинам сосредоточены разнообразные 
водные  объекты,  населенные  специфической  раритетной  фауной  –  эстуарии  и  низовья  рек 
с многочисленными понто-каспийскими и циркумпонтическими реликтами, пороги в районах 
выходов кристаллического щита и пр. Это связано не только со спецификой степной экосистемы, 
но и со сложной региональной историей ландшафтов в контексте тектонических и гляциальных 
процессов, а также трансгрессий и изменений солености древних морских водоемов.

Здесь мы обсуждаем различные весенние водоемы, формирующиеся при  таянии снега 
в степных блюдцах (подах), устьях балок и других понижениях рельефа. В этом же ряду мы 
рассматриваем некоторые крупные речные долины, где в связи с их масштабом формируются 
водоемы с биотой, слабо контактирующей с биотой речного русла.

Наиболее ярко выраженным типом степного водоема являются поды (степные блюдца), – 
понижения в плакорной степи, которые аккумулируют талые воды с большой площади во-
досбора за  счет плоского и  слабо пересеченного ландшафта степи. Это  характерное место-
обитание (X36: Depressions (pody) of the Steppe zone) в ноябре 2018 г. было внесено в список 
охраняемых местообитаний Бернской конвенции. 

Следует понимать, что в настоящее время эти естественные условия степи нарушены рас-
паханными участками, лесополосами, линейной инфраструктурой и пр. В связи с этим, даже 
если сам под не нарушен, могут быть изменены условия водосбора, поскольку фрагментация 
степи приводит к  тому,  что  талые вод, которые вместо одного крупного холодного водоема 
формируют сотни и тысячи мелких луж, которые испаряются, впитываются в почву и пр. В ре-
зультате,  большинство  подов  вовсе  утратили  свой  водосбор,  а  в  немногих  сохранившихся, 
наполнение происходит эпизодически, при совпадении целого комплекса погодных условий 
(большое количество снега, быстрое таяние и пр.). При этом, в сухой период, который в случае 
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Большого Чапельского пода может составлять 5-10 лет, водоем не формируется, за исключе-
нием небольших луж (Son et al., 2017). 

Специфическая биота пересыхающих вод, неспособная мигрировать в какие-то ближай-
шие постоянные водоемы, как, например, птицы, земноводные, амфибиотические насекомые 
и пр. должна иметь приспособления к переживанию продолжительной сухой фазы. Это мо-
жет осуществляться как впадением в анабиоз, совмещенным с погружением в толщу грунта 
или под укрытия, так и выработке специальных покоящихся стадий – покоящихся яиц, цист, 
спор и пр. Совокупность покоящихся стадий (банк яиц) остается на высохшем дне водоема 
и может активироваться после существования в  течение десятилетий или, возможно,  сто-
летий  без  стадии  обводнения  (Brendonck  et  al.,  2008).  Ситуация,  когда многие  виды могут 
проявлять жизненную активность только во время кратковременных периодов формирования 
подходящих условий (например, разлива водоемов после таянья снегов) приводят к тому, что 
они остаются слабо изученными. Их местообитания можно многократно изучать с помощью 
традиционных методов мониторинга, но при этом не выявить присутствие ключевых видов, 
формирующих их сообщества (Martin et al., 2016). Многие данные свидетельствуют о сущест-
вовании в пересыхающих водоемах степи своеобразных раритетных сообществ, включавших 
такие специализированные виды, которые, в связи с уничтожением местообитаний, становят-
ся в Европе редкими и вымирающими (Vinarsky et al., 2010; Son et al., 2017).

Начиная с 2000-х годов нами предпринимались направленные усилия по выявлению та-
кой скрытой раритетной фауны временных водоемов, в первую очередь, путем специальных 
выездов в районы их формирования на ранних стадиях их заполнения. 

Одной  из  удач  стало  обнаружение  сохранившейся  популяции  одного  из  самых  редких 
пресноводных моллюсков в Европе – Lymnaea taurica (Clessin 1880). Этот вид (один из наибо-
лее крупных и заметных прудовиков) не отмечался с начала XX века и из-за этого отсутствовал 
в большинстве определителей. В 2003 году его раковины, среди которых были экземпляры со 
свежими остатками мяса, были отмечены в окрестностях Татарбунар (в долине р. Когильник). 
Выезды в разные сезоны показали, что его поимка в живом виде реальна в конце марта-на-
чале апреля, когда он встречается в весенних лужах, тогда как в другое время он закапывается 
во влажный субстрат и впадает в анабиоз (Vinarsky et al., 2010).

Однако, степные поды, – наиболее интересные временных водоемы, оставались неизучен-
ными в этом отношении, в первую очередь, в связи со сложностью планирования экспедиций 
учитывая нерегулярность их заполнения.

Прорывом в этом направлении стала разработка экспрессного метода искусственной ак-
тивации покоящихся яиц из почвы со дна высохших водоемов (Son et al., 2017). Этот метод, 
в отличие от предлагаемых ранее, позволил вести фаунистические исследования в крупных 
водоемах, таких как поды, во время их сухой фазы.

В  2016  г.  в  рамках  программы  сотрудничества  Института  морской  биологии  НАН  Украины 
с Биосферным заповедником «Аскания-Нова» им. Ф. Э. Фальц-Фейна было проведено изучение 
водных беспозвоночных заповедника, включающее как обычные исследования водоемов в весен-
ний и осенний периоды, так и отбор большого объема поверхностного слоя почвы на различных 
степных участках. Изучение различного рода постоянных водоемов и небольших временных луж, 
сформировавшихся на степных участках в условиях «сухого» года показал присутствие банальной 
фауны малых водоемов, не содержащей каких-либо раритетных видов (Сон и др., 2017).



199Моніторинг та охорона біорізноМаніття в Україні

Однако лабораторная активация покоящихся стадий и архивные фото- и видеоматериалы 
и коллекции, касающиеся предыдущего затопления Большого Чапельского пода, показали, что 
эта территория является одним из нескольких сохранившихся в Украине мест концентрации ра-
ритетных видов – обитателей ненарушенных степных пресных водоемов (Son et al., 2017).

Такие виды были представлены в нем крупными Branchiopoda –  группой,  большинство 
видов  которой  представлено  реликтовыми  обитателями  пересыхающих  водоемов,  и  ко-
торая является уязвимой по всей  территории Европы. В результате были отмечены редкие 
Anostraca  (Streptocephalus torvicornis  (Waga, 1842) и Branchipus schaefferi Fischer, 1834), два 
вида Notostraca (Lepidurus apus (Linnaeus, 1758) и Triops cancriformis (Bosc, 1803)) и три вида 
Spinicaudata  –  одной  из  самых  малоизученных  групп  в  Украине  групп  водных  беспозво-
ночных  (Leptestheria dahalacensis  (Rüppel,  1837), Limnadia lenticularis  (Linne,  1761) и Cyzicus 
tetracerus (Krynicki, 1830)). 

Существенно, что наборы раритетных видов крупных Branchiopoda, активированных из по-
чвы и зарегистрированных при предыдущем затоплении пода, не полностью совпадали (Son 
et al., 2017), т.е. для выявления всего разнообразия фауны необходимо совмещение различ-
ных методов исследования.

Отдельные  раритетные  виды  временных  водоемов  искусственно  активировались  нами 
также из других «сухих» степных локаций, отмечались после экстремальных паводков в до-
линах нижних течений Дуная и Днестра, а также в аккумулирующих талые воды, водоемах 
степных балок, в частности, в Капустянской балке под Николаевом. 

Вне степной зоны, один участок с разнообразной раритетной фауной временных водое-
мов – заповедное урочище «Горелая долина» сохранился в лесостепной зоне под Харьковом 
(Утевский и др. 2000; Сидоровский, 2012).

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие практические заключения.
Биоразнообразие степных экосистем в отношении гидробионтов имеет скрытую состав-

ляющую, которая не выявляется в ходе традиционных исследований. При этом, именно это 
скрытое биоразнообразие охватывает раритетное ядро сообществ степных водоемов.

Специальные подходы, которые позволяют ее выявить, требуют отдельной экспедицион-
ной логистики, чем мониторинговые исследования, перечисленные в Порядке осуществления 
мониторинга природных вод Украины. Поэтому, такие исследования (помимо фундаменталь-
ных научных работ) возможно развивать, в первую очередь, в рамках мониторинговых про-
грамм заповедных территорий. 

Возможность активации редких и исчезающих видов из покоящихся стадий и дальней-
шего получения и хранения покоящихся стадий делает несложным формирование их генети-
ческих банков, лабораторных культур и мероприятия по наращиванию их численности в нево-
ле и в дальнейшем – реинтродукции в природные водоемы.
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СУЧАСНИЙ СТАН ОХОРОНИ ТА УПРАВЛІННЯ РІДКІСНОЇ ФАУНИ  
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

Однією  із  основних  засад  регіональної  політики  в  екологічній  сфері  є  збереження  на-
вколишнього природного середовища компонентом якого є тваринний світ. Маючи багатий 
видовий склад  і відповідні популяційні особливості, регіональна фауна забезпечує стійкість 
екосистем і біосфери в цілому. 

Унікальність Запорізької області характеризується надзвичайно високим біотопічним різ-
номаніттям. Відкритий степ, байрачні та заплавні ліси, штучні лісонасадження, стариці, узбе-
режжя лиманів та моря, острови, піщані коси, солончаки зумовлюють ступінь видового багат-
ства, зокрема раритетної фауни області. При цьому, потужний антропогенний вплив вносить 
свої  корективи в  структуру  і динаміку біоценозів, що призвело до відповідних екосистемо-
фауністичних змін.

Одним із управлінських заходів охорони рідкісних та таких, що знаходяться під загрозою 
зникнення, видів тварин є: 

 - на національному рівні – занесення вказаних тварин до Червоної книги України,
 - на регіональному рівні – створення переліків видів тварин, які підлягають особливій 

охороні на території регіону (так званих регіональних червоних переліків або списків). 
Важливим заходом щодо ефективного управління та збереження фауни є створення регіо-

нальних червоних списків, оскільки не всі рідкісні види, які відомі у складі регіональної фауни, 
забезпечені охороною згідно з ЧКУ.

Для затвердження регіональних червоних переліків складаються два списки: 
1 – види, що занесені до Червоної книги України
2 – види, рідкісні для окремого регіону (області).
Перший  перелік  видів  нами  складений  на  основі  аналізу  Червоної  книги  України 

(2009). Описи видів регіональної раритетної фауни представлені у довідниковому видан-
ні [1]. За уточненими нами даними, на території Запорізької області мешкає 186 видів тва-
рин, які занесені до ЧКУ, що складає 16 % видів фауни, що охороняються в Україні. Серед 
297 видів безхребетних, описаних на сторінках ЧКУ, 84 види (28 %) представлені у фауні 
Запорізької  області,  зокрема  це  гідроїдні  (2  види);  кільчасті  черви  (2),  ракоподібні  (6), 
комахи (73). За попередньою оцінкою 105 видів безхребетних можуть скласти червоний 
список Запорізької області. 

Із 245 видів хребетних тварин, що включені до ЧКУ – 102 мешкають на території об-
ласті. Найбільш чисельним за кількістю видів є клас птахів (57 видів), 22 види ссавців, 17 
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видів риб, 5 видів плазунів та 1 вид з класу круглоротих. Майже стільки ж видів хребет-
них (98), за попередньою оцінкою, мають бути занесені до регіонального червоного списку 
Запорізької області. 

В  Запорізькій  області,  відповідно  до  охоронного  статусу ЧКУ,  найбільше  (72)  вразливих 
видів, 62 рідкісних, 37 – зникаючі, 10 видів з категорією «неоцінений» та 4 види з категорією 
«недостатньо відомий», 1 вид – «невизначений», 1 вид має статус «рідкісний, якому загрожує 
небезпека». 

На сьогодні Запорізька область, на жаль, не має затвердженого переліку видів тварин, 
які підлягають особливій охороні в межах області, що потребує обов’язкового його створен-
ня. Натомість такі переліки затверджені для переважної більшості областей України, але при 
цьому їх ведення не узгоджене і суттєво різниться за регіонами, що зумовлює необхідність 
розробки єдиного Положення, яке передбачало б уніфіковані правові, організаційні, мето-
дологічні, адміністративні підходи. Це надзвичайно важливо для узгодженої та ефективної 
охорони видів тварин, що залишаються під загрозою зникнення і підлягають особливій охо-
роні на регіональному рівні. 

Не менш важливим є питання юридичного забезпечення виконання прийнятих у регіонах 
рішень щодо  охорони  рідкісних  тварин,  наприклад, шляхом  встановлення  адміністративної 
відповідальності за пошкодження, знищення видів тварин, занесених до регіональних черво-
них переліків чи середовищ їх існування.
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БУЛАВОВУСІ ЛУСКОКРИЛІ (LEPIDOPTERA, RHOPALOCERA)  
ПРИАЗОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Вступ
Булавовусі, або денні метелики (Lepidoptera, Rhopalocera) є однією з найвідоміших та най-

вивченіших  груп  лускокрилих.  За  останніми  опублікованими  даними  вітчизняних  авторів, 
видовий склад булавовусих України налічує 198 видів  (Некрутенко, Чиколовець,  2005),  а  зі 
степової зони відомо 146 видів (Плющ, 1984), Запорізької області – 105 видів (Жаков, Бурма, 
2007). Незважаючи на відносно високий ступінь вивченості різноманіття денних лускокрилих 
півдня України, досить великі за площею території залишаються у цьому відношенні «білою 
плямою». До таких територій відноситься і створений в 2010 р. Приазовський національний 
природний парк (далі – ПНПП), який займаючи площу 78126 га, є третім за розмірами в нашій 
країні. Спеціальних ентомологічних досліджень булавовусих лускокрилих на сучасній терито-
рії ПНПП ніколи не проводилося, саме тому ця робота є спробою узагальнити авторські мате-
ріали щодо видового складу, чисельності, біотопічної належності  і проблем охорони денних 
метеликів та наявні літературні джерела. 

Матеріали та методи досліджень
Науковий матеріал, що склав основу даного дослідження, був зібраний автором в різних 

пунктах сучасної території Приазовського НПП в 1998-2019 рр. Збір польового матеріалу про-
водився  в денний  час,  за допомогою повітряного  сачка,  обліки  чисельності  здійснювалися 
маршрутним методом  (Фасулати,  1971).  Крім  власних  зборів,  була  проаналізована  колекція 
бердянського ентомолога-любителя І.Н. Гулінова, що зберігається в фондах Запорізького об-
ласного краєзнавчого музею. Порівняльний аналіз спільності фаун різних типів біотопів про-
ведений за допомогою індекса Жаккара (Протасов, 2002). Систематичний огляд (табл. 1) зро-
блений згідно сучасних уявлень (Wiemers and al., 2018). При вивченні біотопічного розподілу 
булавовусих, на території суходолу ПНПП були виділені основні групи біотопів:

1. Приморські ділянки – псамофітні фітоценози, що формуються на нестабільних піщано-чере-
пашкових ґрунтах, у флористичному відношенні є дуже специфічними, представленими відносно 
невеликою кількістю видів рослин, що переважно зустрічаються тільки в цих біотопах. Найбільш 
широко представлені приморські злаки. Подібні асоціації найбільш характерні для приморських 
піщаних кіс (Федотова, Степанівська, Бердянська) та узбережжя Азовського моря.

2. Степові ділянки – степова рослинність представлена полиново-типчаковими, полино-
во-грудницево-ковиловими,  житняково-полиновими  і  типчаково-ковиловими  степами.  На 
ґрунтах черноземного і каштанового типів на плакорах сформувались типчаково-ковилові або 
дернинно-злакові біднорізнотравні степи. Найцінніші степові ділянки знаходяться на правому 
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березі лиману Сивашик, правому березі Молочного лиману, правому березі і верхів’ї Утлюць-
кого лиману, на правих високих берегах малих рік, схилах урочищ Ближні та Дальні Макорти, 
схилам балок на Бердянському природоохоронному відділенні. Невеликі ділянки біля лиману 
Сивашик і на Федотовій косі знаходиться в Присивашському окрузі полиново-злакових степів, 
солонців і солончаків.

3. Лучні  ділянки  –  остепнені  луки  займають  порівняно  невелику  за  площею  територію 
парку,  асоціації  переважно формує пирій  повзучий. На подових луках, що  також займають 
обмежені площі домінують пирій несправжньосизий, тонконіг вузьколистий, китник лучний, 
костриця борозниста. Найбільші за площею лучні ділянки представлені переважно в пониззях 
на узбережжях Утлюцького та Молочного лиманів, а також в заплаві річок Берда та Молочна.

4. Штучні ліси – штучні лісові угруповання представлені у вигляді лісництв (Радивонівське, 
Богатирське), а також окремих лісових масивів та лісосмуг. Домінують в таких насадженнях 
робінія псевдо акація, маслинка вузьколиста, тамарикс стрункий, гледичія колюча, в’яз гра-
блистий. Вітрозахисні лісосмуги знаходяться в пригнобленому стані, тому їх вплив на природ-
ну рослинність незначний.

5. Агроценози та селітебні біотопи – сільськогосподарські угіддя, сади, городи, парки, а та-
кож всі трансформовані людиною ландшафти. Займають основну територію суходолу парку.

Результати та їх обговорення
Аналіз  наявних  матеріалів  показав,  що 

наразі  таксономічний  склад  денних  луско-
крилих  Приазовського  національного  парку 
складається  з  54  видів,  що  відносяться  до 
5 родин  (рис. 1), що складає 51 % видового 
складу  Запорізької  області,  37  %  –  степової 
зони України  та 27 % – України  загалом. На 
території ПНПП найбільшу кількість видів (19) 
має родина синявців, найменьшу (2) – родина 
косатців.

Найбільшим  видовим  різноманіттям  денних  метеликів  на  території  ПНПП  вирізняються 
невеликі за площею степові рефугіуми, що збереглися завдяки своїй непридатності для сіль-
ськогосподарського використання. Тут виявлено 89 % (48 видів) загального розмаїття групи 
(табл. 1). Основу денної лепідоптерофауни цих стацій складають степові ксерофільні еврибіон-
ти, зокрема: Erynnis tages (Hesperiidae); Pontia edusa, Pieris napi, P. rapae, Colias erate (Pieridae); 
Plebeius argus, Aricia agestis, Polyommatus bellargus (Lycaenidae); Cynthia cardui, Melitaea didy-
ma, M. phoebe, Issoria lathonia (Nymphalidae).

Значна кількість видів була знайдена і в лучних стаціях 80 % (43 види), що хоча і перебу-
вають під антропогенним пресом, оскільки використовуються переважно як пасовища, все ж 
уникнули тотального розорювання. На остепнених луках переважають гігрофільні та мезофіль-
ні види, що вирізняються значною екологічною пластичністю: Carcharodus orientalis, Ochlodes 
sylvanus (Hesperiidae); Pieris napi, P. rapae, Colias hyale (Pieridae); Lycaena phlaeas, Thersamonia 
thersamon, Celastrina argiolus (Lycaenidae); Polygonia c-album, Nymphalis polychloros, Melanar-
gia galathea, Coenonympha pamphilus (Lycaenidae).

Рис. 1. Співвідношення кількості видів в 
родинах булавовусих лускокрилих (Lepidoptera, 

Rhopalocera) Приазовського НПП
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Третє місце за видовим різноманіттям посідають агроценози та селітебні біотопи – 74 % (40 ви-
дів) від загальної фауни ПНПП. Це насамперед пов’язано з їх значною площею, та дуже мозаїчним 
розташуванням на території парку збережених природних та напівприродних територій, з яких на 
антропогенізовані ділянки окрім еврибіонтів, проникає досить значна кількість стенобіонтних видів. 
Місцева фауна булавовусих представлена такими домінантами як: Pontia edusa, Pieris napi, P. rapae, 
Colias hyale, C. erate  (Pieridae); Nordmannia spini, Plebeius argus, Polyommatus icarus  (Lycaenidae); 
Inachis io, Vanessa atalanta, Cynthia cardui, Pandoriana pandora (Nymphalidae).

Видовий склад денних метеликів штучних лісів є досить збідненим – 61 % (33 види). Лісни-
цтва на території Приазовського парку закладені в другій половині IXX – першій половині XX сс., 
сніго- та вітрозахисні лісосмуги активно висаджувалися у післявоєнний період. Ці штучні екосис-
теми, не є притаманними для південних степових теренів, а значні площі посадок представлені 
інтродукованими видами. Саме тому з ними не пов’язана багата аборигенна фауна булавовусих 
лускокрилих лісостепової  і лісової зон. Місцева фауна представлена переважно мезофільними 
еврибіонтами:  Thymelicus lineola, Th. sylvestris  (Hesperiidae);  Leptidea sinapis, Anthocharis car-
damines (Papilionidae); Nordmannia w-album, Callophrys rubi; Plebeius argus, Polyommatus icarus 
(Lycaenidae); Inachis io, Vanessa atalanta, Hyponephele lupina, Maniola jurtina.

Найбідніша видовий склад булавовусих лускокрилих характерний для приморських стацій – 
57 % (31 вид). На відміну від інших груп метеликів, тут не зустрічаються специфічні псамофільні види 
з вузькою екологічною валентністю, трофічно пов’язані з приморською флорою. Група представле-
на тут широкими політрофними еврибіонтами: Carcharodus alceae, Ochlodes sylvanus (Hesperiidae); 
Pontia edusa, Pieris brassicae, P. rapae, Colias hyale  (Pieridae); Plebeius argus, Polyommatus icarus, 
P. bellargus (Lycaenidae); Cynthia cardui, Pandoriana pandora, Issoria lathonia (Nymphalidae).

Таблиця 1. Таксономічний склад, відносна чисельність та біотопічний розподіл  
булавовусих лускокрилих (Lepidoptera, Rhopalocera) Приазовського НПП

№
п/п Види

Групи біотопів за наведеною класифікацією
1 2 3 4 5

Родина Головчаки (Hesperiidae) Latreille, 1809
1. Erynnis tages (Linnaeus, 1758) ++ ++ ++ +
2. Carcharodus alceae (Esper, [1780]) ++ ++ ++ ++
3. Carcharodus orientalis Reverdin, 1913 ++ ++
4. Muschampia tessellum (Hübner, 1803) +
5. Pyrgus armoricanus (Oberthur, 1910) + +
6. Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) + + ++ +
7. Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) ++
8. Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) ++ +++ +++ + +++

Родина Косатці (Papilionidae) Latreille, 1802
9. Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) + + + ++
10. Papilio machaon Linnaeus, 1758 ++ ++ ++ + ++

Родина Білани (Pieridae) Duponchel, 1835
11. Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) +
12. Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) ++
13. Euchloe ausonia (Hübner, [1803]) ++/+++ ++ ++ +
14. Zegris eupheme (Esper, 1804) +
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№
п/п Види

Групи біотопів за наведеною класифікацією
1 2 3 4 5

15. Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) + + + +
16. Pontia edusa Fabricius, 1777 +++ +++ +++ ++ +++
17. Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) + + ++
18. Pieris napi (Linnaeus, 1758) +++ +++ +++ ++ +++
19. Pieris rapae (Linnaeus, 1758) +++ +++ +++ ++ +++
20. Colias hyale (Linnaeus, 1758) +++ +++ +++ ++ +++
21. Colias erate (Esper, [1805]) ++ ++ ++ ++
22. Colias crocea (Fourcroy, 1785) + ++ + +

Родина Синявці (Lycaenidae) Leach, 1815
23. Nordmannia w-album (Knoch, 1782) +
24. Nordmannia spini ([Denis & Schiffermüller], 1775) ++ ++
25. Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) ++ +
26. Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) ++ ++ ++ ++
27. Lycaena dispar rutilus (Werneburg, 1864) + + ++ +
28. Thersamonia thersamon (Esper, 1784) + ++ ++ + +
29. Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) + + +
30. Cupido minimus (Fuessly, 1775) + +
31. Everes argiades (Pallas, 1771) + ++
32. Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832) + +
33. Pseudophilotes vicrama schiffermulleri (Hemming, 1929) +
34. Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) + + ++ + +
35. Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) ++ +
36. Plebeius argus (Linnaeus, 1758) +++ +++ +++ +++ +++
37. Plebeius argyrognomon (Bergsträsser, [1779]) + +
38. Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775) + ++ + +
39. Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) +++ +++ +++ +++ +++
40. Polyommatus thersites (Canterer, 1834) + + +
41. Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) ++ ++ ++ + ++

Родина Мінливці (Nymphalidae)
42. Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) + + ++ ++ ++
43. Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) + + ++ ++ ++
44. Inachis io (Linnaeus, 1758) + + ++ ++
45. Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) ++ ++ + +++ +++
46. Cynthia cardui (Linnaeus, 1758) ++/+++ ++/+++ ++/+++ ++ ++/+++
47. Melitaea didyma (Esper, [1777]) ++ + + +
48. Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermüller], 1775) + ++ ++ + ++
49. Pandoriana pandora ([Denis & Schiffermüller], 1775) ++ ++/+++ ++/+++ ++ ++/+++
50. Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) ++ ++ ++ + ++
51. Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) + ++/+++ ++/+++ + +
52. Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) ++ ++ ++ ++ ++
53. Hyponephele lupina (Costa, 1836) + ++ ++ ++ +
54. Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) + + ++ +

Примітка: Відносна чисельність видів у наведених групах біотопів: +++ - масові; ++ - звичайні; + - рідкісні.
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Види булавовусих лускокрилих, що охороняються, Приазовського НПП складають досить 
незначну частку загального розмаїття групи – 9% (5 видів). Серед них 4 види внесені в Червону 
книгу України, 1 вид в Додаток 2 Бернську конвенцію, 1 вид в Червоний список МСОП, та 1 вид 
в положення про Смарагдову мережу (табл. 2). 

Таблиця 2. Види булавовусих лускокрилих,  
що охороняються (Lepidoptera, Rhopalocera) Приазовського НПП

Група, вид Червона 
книга 

України

Бернська  
конвенція

Червоний  
список 
МСОП

Смарагдова 
мережаЛатинська назва Українська назва

Papilio machaon (Linnaeus,1758) Махаон Вразливий - - -
Iphiclides podalirius (Linnaeus,1758) Подалірій Вразливий - - -
Euchloe ausonia (Hubner, [1804]) Аврора біла Вразливий - - -
Zegris eupheme (Esper, 1804) Зегріс евфема Зникаючий - - -
Lycaena dispar rutilus (Werneburg, 1864) Дукачик непарний - Додаток 2 NT +

Тим не менш раритетна складова додає значної специфічності місцевій ентомофауні. На 
ряду  з  такими  досить  багаточисельними  видами  як Р. machaon  та  I. podalirius,  звичайним 
L. dispar rutilus,  зустрічаються  і  дійсно  унікальні  представники надморських  степів.  Так по-
пуляція досить локальної E. ausonia є найбільшою в регіоні, її стан на території парку є досить 
стабільним. Унікальним представником денних лускокрилих парку є Z. еupheme, на його тери-
торії відмічена єдина локальна популяція цього зникаючого степового метелика на території 
Запорізької області. Нажаль зустрічаються лише поодинокі особини, тому охороні саме таких 
видів приділяється особлива увага. Розповсюдження охоронюваних видів ропалоцер на тери-
торії ПНПП показано на рисунку 2.

Порівняння угруповань булавовусих лускокрилих Приазовського НПП із використанням кое-
фіцієнта Жаккара (табл. 3) показало, що найбільша подібність характерна для таких груп біотопів, 
як лучні і агроценози; степи і агроценози; а також приморські стації і агроценози. Такі показники 
(як було сказано вище) пояснюються переважаючою площею агроценозів  та рудералізованих 
ландшафтів, та значною мозаїчністю розташування інших типів біотопів, з яких в агроценози пе-
реміщуються еврибіонтні та деякі стенобіонтні види природних екосистем.

На завершення треба зазначити, що в степовій біоті Північно-Західного Приазов’я відбулися 
дуже значні трансформації, що обумовлені господарською діяльністю людини та кліматичними 
змінами. Відповідно, найбільшого негативного впливу зазнали типово степові види булавовусих 
лускокрилих, що характеризуються низькою екологічною пластичністю, та пов’язані з обмеже-
ними за площею видоспецифічними біотопами з флористичним складом близьким до цілинно-
го. Крім того, проведені дослідження не є завершеними. На це, зокрема, вказує те, що в безпо-
середній близькості від меж парку були відмічені популяції таких видів булавовусих як: Zerynthia 
polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Papilionidae); Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832); Cu-
pido osiris (Meigen, 1829), Polyommatus damone tanais (Dantchenko et Pljushtch, 1993) (Lycaenidae); 
Nymphalis xanthomelas  (Esper, 1781); Melitaea cinxia  (Linnaeus, 1758); Chazara briseis  (Linnaeus, 
1764) (Nymphalidae). Тому відомості щодо видового складу, розповсюдження та чисельності ден-
них метеликів парку можуть бути суттєво розширені та доповнені.
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Таблиця 3. Подібність груп біотопів за видовим складом булавовусих лускокрилих  
(Lepidoptera, Rhopalocera) Приазовського НПП (за коефіцієнтом Жаккара, %)

Основні типи 
біотопів ПНПП

Приморські 
стації Степові стації Лучні стації Штучні ліси Агроценози

Приморські стації 31 0,65 0,64 0,49 0,73
Степові стації 48 1,1 0,50 0,76
Лучні стації 43 0,52 0,77
Штучні ліси 33 0,62
Агроценози 40

 – Кількість видів   – Коефіцієнт Жаккара 

Висновки
1.  Таксономічний склад булавовусих лускокрилих Приазовського національного природного 

парку, через сильну трансформованість територій та дуже обмежену площу природних ре-
фугіумів є сильно збідненою (27 % видів фауни України).

2.  Найбільш багатими за видовим складом денних метеликів виявилися степові та лучні біо-
топи, що є найбільш природними для цієї місцевості (89 % та 80 % від загальної кількості 
видів булавовусих ПНПП відповідно). Саме з цими стаціями пов’язані найбільш цінні, або-
ригенні види булавовусих південних степових теренів України.

Рис. 2. Розповсюдження видів булавовусих лускокрилих, що охороняються (Lepidoptera, Rhopalocera) 
Приазовського НПП
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3.  Суттєва подібність угруповань основних природних біотопів парку та агроценозів насампе-
ред пов’язана зі значною мозаїчністю території ПНПП, та переважанням у видовому складі 
ропалоцер політрофних еврибіонтів.

4.  Раритетна складова ентомофауни парку є досить невеликою (9 % від загального видового 
складу групи), але вона містить у своєму складі декілька стенобіонтних зникаючих видів, 
які потребують першочергової охорони.

5.  Результати аналізу видового складу, розповсюдження та чисельності булавовусих луско-
крилих не є остаточним, оскільки в безпосередній близькості від кордонів ПНПП відмічені 
популяції інших представників цієї групи, що можуть бути знайдені на території парку.
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ПТИЦЫ КРАСНОЙ КНИГИ УКРАИНЫ В ЗАПОВЕДНИКЕ «ЯГОРЛЫК»

В Палеарктике большинство птиц совершают кочевки и миграции на различные расстоя-
ния и в разных направлениях. Высокая мобильность пернатых создает определенные слож-
ности в их охране, по сравнению с растениями или иными животными, не совершающими 
существенных пространственных перемещений. Разумеется, наиболее действенной формой 
сохранения птиц является создание ООПТ и обеспечение реального охранного режима в мес-
тах  их  гнездования.  Однако,  наряду  с  этим,  большее  или меньшее  значение  имеют  также 
международная юридическая и фактическая защита редких пернатых на путях их миграций и 
в местах зимовок. В этом отношении важную роль играют охраняемые природные территории 
других стран. Считаем, что для орнитологов соседнего государства могут представлять инте-
рес сведения о птицах, встречающихся в заповеднике «Ягорлык» и включенных в Красную 
книгу Украины (Червона книга…, 2009).

Государственный заповедник «Ягорлык» – республиканское научно-исследовательское 
учреждение  по  охране  природы  и  объект  природно-заповедного  фонда  Приднестровья. 
Основан он был 15 февраля 1988 г. 
на  базе  Республиканского  ихтио-
логического  заказника  «Гоянский 
залив».  Под  заповедную  террито-
рию были выделены крутые склоны 
Днестра,  Ягорлыкской  заводи, 
рек  Ягорлык  и  Сухой  Ягорлык, 
прорезанные  многочисленными 
оврагами, а также водно-болотные 
угодья  (Заповедник…,  2011).  Рас-
положен резерват в 12 км севернее 
г.  Дубоссары  (47°22'  N  29°12'  E, 
площадь около 1136 га) (рис.).

Материалы,  представленные 
в  статье,  собирались  с  августа 
1996 по январь 2020 годов. Поми-
мо  собственных  данных,  исполь-
зована  информация  предыдущих 
исследователей  о  регистрации 
в  заповеднике  редких  птиц  (Аве-
рин и др., 1970, 1971; Зубков и др., 
1999). Рис. Карта-схема заповедника «Ягорлык»



212 Моніторинг та охорона біорізноМаніття в Україні

Phalacrocorax pygmeus (Pallas, 1773) – Малый баклан.  Очень  редко  в  заповеднике  на-
блюдались  единичные  особи  во  время  кочевок.  Впервые  этот  вид  был  зарегистрирован  здесь 
20.08.2011 (1 особь). Кормился баклан мелкой рыбой на водоемах резервата (преимущественно 
в районе Дойбанского залива) с конца августа по начало октября 2011 года. Также одинокий баклан 
(вероятно, тот же самый, судя по его поведению) наблюдался в заповеднике 27-28.08 и 08.09.2013, 
а также 04.08.2015. В 2016 году этот малый баклан наконец-то привел сюда свой выводок, так 03-
04 и 17-18.09. в районе Дойбанского залива кормились уже 4 птицы. Но самое интересное, что 
в начале октября здесь было уже 10 малых бакланов, то есть два выводка, они наблюдались 02 и 
06.10.2016 (Тищенков, 2018). На акватории Ягорлыкской заводи 02.08.2017 держались 12 особей. 
Вид включен в Красную книгу Приднестровья (Красная книга…, 2009).

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) – Черный аист. Регулярно встречается на пролете в апре-
ле  и  сентябре-октябре,  при  этом  иногда  останавливается  в  резервате  на  кормежку  и  отдых. 
Нами черный аист наблюдался: 30.04.1997 (1 особь); 25.08.1998 (1 птица); 06.04.2001 (1 особь); 
04.09.2001 (37 птиц пролетели над заповедником на высоте около 800 м в южном направлении); 
05.09.2001 (3 аиста пролетели на юго-запад на высоте около 600 м); 02.10.2002 (3 особи про-
летели в южном направлении на высоте около 150 м); 27.09.2013 (две птицы кормились на лугу 
в ур. «Балта»); 05.08.2019 (три аиста кружились на высоте 50-100 м над урочищем «Цыбулевка»). 
По данным ихтиолога Т. Д. Шарапановской (личн. сообщ.) одна особь была отмечена в заповед-
нике 04.11.2000. Вид включен в Красную книгу Приднестровья (Красная книга…, 2009).

Rufibrenta ruficollis (Pallas,1769) – Краснозобая казарка. Н. И. Зубков и др. (1999) упо-
минают, что это вид отмечается в заповеднике на пролете  (конкретные данные в их статье 
отсутствуют). Нами краснозобая казарка здесь не наблюдалась. Вид включен в Красную книгу 
Приднестровья (Красная книга…, 2009).

Anser erythropus (Linnaeus, 1758) – Пискулька. Н. И. Зубков и др. (1999) упоминают, что 
это вид отмечается в заповеднике на пролете (конкретные данные в их статье отсутствуют). 
Нами пискулька здесь не наблюдалась.

Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) – Белоглазый нырок.  Изредка  встречается  в  пери-
од миграций и кочевок. Наблюдался: 04.05.1997  (3 особи); 26.08.1998  (3 птицы); 12.10.2007 
(2 особи); 07.10.2011 (один нырок); 05.08.2014 (2 особи); 17.06.2017 (самец, Tischenkov et al., 
2020); 25.09.2017  (5 особей); 11.10.2017  (один нырок); 05.09.2018  (самец); 19.08.2019  (самка 
наблюдалась в группе лысух Fulica atra). Можно предположить гнездование этой редкой утки 
среди  гидрофитов  Дубоссарского  водохранилища  недалеко  от  заповедника.  Вид  включен 
в Красную книгу Приднестровья (Красная книга…, 2009).

Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) – Гоголь.  Встречается  в  период  миграций  и  на 
зимовке.  Наблюдался:  12.12.1997  (12  особей);  23.12.1999  (4  особи);  17.01.2001  (группа  из 
23 особей); 09.03.2002  (1 особь); 11.02.2009  (25 птиц); 22.10.2013  (3  гоголя); 24.04.2015  (са-
мец); 23.10.2015 (2 особи); 16.12.2016 (четыре птицы); 20.12.2017 (стая из 21 особи, из которых 
13♂); 13.01.2018 (6 гоголей); 15.01.2018 (2 особи); 22.10.2018 (2♂ 1♀); 06.10.2019 (восемь осо-
бей); 26.10.2019 (три самца); 09.12.2019 (4♂ 2♀). Вид включен в Красную книгу Приднестровья 
(Красная книга…, 2009).

Mergus serrator Linnaeus, 1758 – Средний крохаль. Три особи этого вида, в компании 
с  одним  лутком  (Mergus albellus),  наблюдались  14.12.2008  на  акватории  «Ягорлыкской  за-
води».  Две  особи  держались  в  районе  «Дойбанского  залива»  07.10.2011.  Птицы  были 
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непугливыми, подпускали лодку на 25-30 м. Два крохаля зарегистрированы 22.10.2013. Вид 
включен в Красную книгу Приднестровья (Красная книга…, 2009).

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) – Скопа.  Регулярно  встречается  в  резервате  в  пери-
од  миграций  (апрель-май  и  август-октябрь).  Были  случаи  наблюдения  скопы  в  гнездовой 
период:  22-21.05.2014  (молодая  птица);  04-06.05.2016  (взрослая);  28-29.04.2017  (взрослая); 
17.06.2017 (1 особь), но пока скопа в заповеднике не гнездится. Была зарегистрирована здесь 
скопа также зимой (11-12.12.2015 молодая птица охотилась на водоемах заповедника). Эти их-
тиофаги во время миграций наблюдалась: 17.10.1997 (1 особь); 14.10.2000 (обнаружена погиб-
шая особь); 30.10.2000 (2 птицы); 31.10.2000 (1 особь); 23.08.2001 (1 особь); 05.09.2001 (1 птица); 
03.04.2002 (1 особь); 06.04.2008 мы наблюдали случай успешной охоты скопы, которая пойма-
ла рыбу (вероятно, тарань весом около 200-300 г); 22.09.2011 (1 птица); 03.08.-09.09.2012 (одна 
молодая  скопа  весь  месяц  кормилась  на  водоемах  резервата);  09-10.09.2012  (3  взрослые  и 
1 молодая);  23.09.2012  (1 особь);  07.09.2013  (2  скопы);  26.09.2013  (1 особь);  09.09.2014  (взрос-
лая  скопа  поймала  рыбу,  длиной  20-25  см);  25-26.09.2014  (1  взрослая,  возможно  та  же,  что 
09.09.);  24.04.2015  (2  птицы);  03.09.2015  (2  взрослые  и  1  молодая);  23.04.2016  (1  особь);  02-
05.09.2016 (2 молодые скопы); 18.09.2016 (1 молодая); 08.09.2017 (наблюдалась взрослая скопа 
с молодой, еще плохо летающей, птицей, судя по летным способностям молодой скопы, можно 
предположить, что эти два ихтиофага появились в заповеднике из недалекого места гнездования, 
возможно даже из бассейна Среднего Днестра в пределах Молдовы или ближайших областей 
Украины); 09.09.2017 (2 взрослых скопы, другие, чем наблюдались 08.09.2017); 24.09.2017 (моло-
дая); 25.09.2017 (взрослая); 30.09.2017 (две птицы); 11.10.2017 (взрослая скопа удачно поймала 
рыбу); осенью 2018 года одна взрослая скопа держалась в заповеднике с начала августа и до 
начала октября  (крайние встречи 04.08.-06.10.2018, однажды – 06.09 – мы наблюдали случай 
успешной рыбалки этой скопы, когда она поймала леща, примерно 300 г); 31.08.-02.09.2019 (две 
окольцованные птицы); 01-02.09.2019 к упомянутым выше окольцованным скопам присоедини-
лась молодая особь  (не помеченная кольцами); 23.09.2019 – взрослая птица  (Тищенков и др., 
2020). Следует обратить внимание, что в последние годы частота встреч скоп в заповеднике за-
метно возросла. Вид включен в Красную книгу Приднестровья (Красная книга…, 2009).

Milvus migrans (Boddaert, 1783) – Черный коршун. В 2008 году в резервате гнездились 
две  пары,  в  начале  апреля  (06.04)  наблюдался  коршун,  носивший  материал  для  построй-
ки или ремонта  гнезда. В 2010-2016 и 2018-2019  гг.  в  заповеднике  гнездилась одна пара 
(каждый год в новом гнезде). В 2017 году здесь размножались две пары. Весенний прилет 
вида в заповедник зафиксирован: 10.04.2012; 02.04.2013; 12.04.2015. Вид включен в Красную 
книгу Приднестровья (Красная книга…, 2009).

Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) – Лунь полевой. Численность этого вида самая высокая из 
всех наших светлых луней. Регулярно встречается в периоды миграций и зимой: 13.01.2010 (сам-
ка);  16.12.2010  (самка);  16.12.2012  (самка);  17.12.2012  (самец  и  2  самки);  31.03.2013  (самец); 
14.12.2013 (самка); 16.01.2014 (самка, возможно та же, что наблюдалась 14.12.); 18.12.2017 (сам-
ка); 18.12.2018  (самка и самец в ур. «Цыбулевка», см. ниже);   19.12.2018  (самец в ур. «Сухой 
Ягорлык»); 13.01.2020 (самка). Вид включен в Красную книгу Приднестровья (Красная книга…, 
2009).

Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1771) – Лунь степной. Н. И.  Зубков и  др.  (1999)  упо-
минают, что это вид отмечается в заповеднике на пролете  (конкретные данные в их статье 
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отсутствуют). Нами степной лунь наблюдался здесь только однажды – 28.04.1997 (самец).  Вид 
включен в Красную книгу Приднестровья (Красная книга…, 2009).

Circus pygargus (Linnaeus, 1758) – Лунь луговой. Изредка,  но  регулярно  встречается 
в период миграций (апрель, август-октябрь). Наблюдался: 04.04.1997 (2 особи летели на север 
на высоте около 50 м); 30.04.1997 (самец пролетел в северном направлении на высоте около 
300 м); 05.09.2001 (1 особь пролетела на юго-запад на высоте около 30 м); 06.09.2001 (1 особь 
пролетела в южном направлении на высоте около 6 м). 27.07.2017 самец охотился, кружась на 
высоте 1-10 м над степным участком в верховьях ур. «Сухой Ягорлык». Вид включен в Красную 
книгу Приднестровья (Красная книга…, 2009).

Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) – Курганник. Впервые зарегистрирован в заповеднике 
25.03.2007 (одна особь наблюдалась в урочище «Сухой Ягорлык»). Особо следует отметить, что 
залет этого пустынно-степного вида, вероятно,  связан с последствием ураганного юго-вос-
точного ветра, пронесшегося над Северо-Западным Причерноморьем несколько дней ранее. 
Один самец курганника всю зиму 2017/18 гг. кормился на падали кабана в урочище «Сухой 
Ягорлык». Наблюдался он 19.12.2017,  14.01. и  18.02.2018. На небольшом поле разнотравья 
(около 40 га) у восточной опушки урочища «Цыбулевка» 18.12.2018 самец курганника охотил-
ся на изобилующих там курганчиковых мышей (Mus spicilegus). Любопытно, что одновременно 
на этом поле охотились еще: 4 канюка (Buteo buteo), 2 зимняка (Buteo lagopus), 2 полевых луня. 
Причем конфликтов между хищниками мы не наблюдали. Вид включен в Красную книгу При-
днестровья (Красная книга…, 2009).

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) – Змееяд.  Н.  И.  Зубков  и  др.  (1999)  упоминают,  что 
это вид отмечается в заповеднике на пролете (конкретные данные в их статье отсутствуют). 
Нами змееяд наблюдался здесь только однажды – 04.04.1997. Птица летела по центру балки 
ур. «Литвина» на высоте около 80 м в северном направлении. Вид включен в Красную книгу 
Приднестровья (Красная книга…, 2009).

Aquila clanga Pallas, 1811 – Большой подорлик.  Одна  особь  кружилась  над  заповед-
ником 10.06.1997 на высоте около 300 м. Семья подорликов (2 взрослые и 1 молодая птица) 
кружилась  26.09.2013 на  высоте  около  100 м над  ур.  «Балта».  Еще два молодых подорли-
ка кружились над Дойбанским заливом на высоте около 30-50 м 27.09.2013. Вид включен 
в Красную книгу Приднестровья (Красная книга…, 2009).

Aquila pomarina С. L. Brehm, 1831 – Малый подорлик. Редкий пролетный вид. Пять осо-
бей пролетали над заповедником 18.10.1997 в южном направлении на высоте около 200 м. 
25.09.2017 один взрослый и две молодые птицы кружились над ур. «Литвина» на высоте око-
ло 50-100 м, плавно смещаясь в южном направлении. Вид включен в Красную книгу Придне-
стровья (Красная книга…, 2009).

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) – Орлан-белохвост. В период с 1996  года первый 
раз молодой орлан наблюдался над «Ягорлыкской заводью» 08.08.2001 (Тищенков, Аптеков, 
2001). 05.05.2016 (взрослый орлан кружился над Ягорлыкской заводью и урочищем «Балта», 
затем он улетел в южном направлении); 04-05.03.2017 (взрослый орлан); 03.08.2017 (взрослый 
орлан); 25.08.2017 (взрослый орлан, возможно, тот же, который наблюдался 03.08); впервые 
зимой орланы были встречены здесь 18-20.12.2017, когда водоемы заповедника обследовали 
3 молодых орлана; 13.01 и 17.02.2018 здесь охотился один молодой орлан; 06.10.2018 (взрос-
лая особь). Молодой орлан  (предположительно 2015-16 г.р.) наблюдался 22.04.2019. В этот 
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же день в 50 метрах от воды в урочище «Цыбулевка» было обнаружено крупное гнездо, по-
строенное  орланами.  27.05.2019  в  районе  гнезда наблюдался  орлан примерно  2015-16  г.р. 
(его  клюв  уже  был желтый,  но  хвост  еще  бело-коричневый).  01.07 и  05.08.2019 из  гнезда 
слышался писк птенцов. В районе Дойбанского залива одиночный орлан (2015-16 г.р.) охо-
тился 02.07.2019; 06.08.2019, 01 и 03.09 и 06.10.2019 он же наблюдался на другом участке ВБУ. 
В районе Дойбанского залива и над Ягорлыкской заводью взрослый орлан (с белым хвостом) 
наблюдался 19.08, 31.08, 02-03.09.2019, 12.10.2019. Два взрослых орлана зарегистрированы 
в заповеднике 27.10.2019. Два молодых орлана (предположительно 2017-18 г.р.) 09.12.2019 
сидели  на  льду  пруда  ур.  «Сухой  Ягорлык»,  затем  взлетели  и  низко  полетели  в  верховья 
урочища. 11.12.2019 взрослый орлан, пытался ловить лысух Fulica atra в месте их массовой 
концентрации  (около 300 особей)  в  районе впадения р. Ягорлык в  р. Днестр. Особо  следу-
ет отметить, что в 2019 году, впервые за 23 года исследований, в заповеднике загнездился 
орлан-белохвост. Изначальное количество птенцов не известно (во время гнездования птицы 
не беспокоились), но из гнезда успешно вылетели два молодых орлана (они вместе с взрос-
лой птицей наблюдались 23.09 и без сопровождающего взрослого орлана – 06.10, одиночный 
молодой орлан отмечен также 01.09.2019 (Тищенков и др., 2020). Вид включен в Красную кни-
гу Приднестровья (Красная книга…, 2009).

Falco cherrug Gray, 1834 – Балобан. 16.09.1999 отмечена одна особь. Пара этих птиц 
наблюдалась 14.05.2006 над урочищем «Балта», они летели на высоте около 100 м в се-
веро-восточном направлении. Одна особь была отмечена 16.05.2006 над урочищем «Лит-
вина». Учитывая, что эти встречи балобанов относились к гнездовому периоду, нами был 
предпринят поиск гнезда этого вида на территории заповедника, однако положительным 
результатом поиск не увенчался. В середине июня этого же года балобан в заповеднике не 
наблюдался. Поэтому гнездование этого вида в резервате считается мало вероятным, но не 
исключается в дальнейшем. Можно предположить, что наблюдавшиеся нами птицы гнез-
дились где-то в окрестностях резервата (возможно в приграничной зоне Украины), а терри-
торию ООПТ использовали в качестве места для охоты. Одна птица отмечена 23.09.2012, ле-
тящей вдоль берега водоема на высоте около 15-20 м, в западном направлении. 23.04.2014 
балобан кружился над опушкой ур. «Цыбулевка» на высоте около 300 м, плавно сдвигаясь 
в северном направлении. 21.10.2017 один сокол наблюдался пролетающим над заповедни-
ком в южном направлении на высоте около 500 м. Вид включен в Красную книгу Придне-
стровья (Красная книга…, 2009).

Falco peregrinus Tunstall, 1771 – Сапсан.  По  данным Ю.  В.  Аверина  с  соавт.  (Аверин  и 
др.,  1971)  этот  вид  наблюдался  в  резервате  08.09.1958,  также  два  сапсана  пролетали  в  окр. 
с. Дойбаны 10.09.1958. Нами в заповеднике наблюдался сокол, пикирующий на стаю дроздов-
рябинников (Turdus pilaris) 15.02.2007 в урочище «Сухой Ягорлык». У водоема, также в урочище 
«Сухой Ягорлык» сапсан ночевал на дереве 23/24.12.2013. Утром в 8:15 он сидел и чистил опере-
ние после сна. Вид включен в Красную книгу Приднестровья (Красная книга…, 2009).

Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) – Чеграва. Нами в заповеднике не наблюдалась. Одна 
особь была добыта 10.11.1967 г. на Днестре у с. Гояны (Аверин, Ганя, 1970).

Columba oenas Linnaeus, 1758 – Клинтух.  Регистрируется  в  заповеднике  в  основном 
в зимние периоды. Наблюдался: 24.02.1999 (12 особей); 25.12.2002 (46 особей); 14.12.2014 (два 
голубя наблюдались на опушке ур. «Литвина», кормились они ягодами винограда, оставши-
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мися на КВИНТовской плантации, а отдыхали на деревьях урочища). В 2016 году, впервые 
за 25 лет в ПМР зарегистрирован клинтух в репродуктивный период. Один самец держался 
в парке заповедника со второй декады июня до начала августа этого года. Он наблюдался 
нами  токующим 27-29.06. и  03-05.08.2016. Держался  клинтух  в  основном на  сухих  верши-
нах деревьев возле старых пирамидальных тополей (Populus italica). Самки при нем не было, 
дупло  также обнаружить не удалось. Однако сама попытка гнездования вида дает надеж-
ду на скорое возвращение этого редкого голубя в число гнездящихся птиц Приднестровья. 
Необычно высокой была численность  клинтуха в  январе и феврале 2017  года,  группы этих 
птиц наблюдались: 23.01. в ур. «Сухой Ягорлык» (14 особей кормились боярышником, срывая 
ягоды с ветвей); 16.02. в ур. «Цыбулевка» (8 особей); 17.02. в ур. «Сухой Ягорлык» (16 особей). 
Два голубя зарегистрированы в ур. «Сухой Ягорлык» 28.01.2019. Вид включен в Красную книгу 
Приднестровья (Красная книга…, 2009).

Otus scops (Linnaeus, 1758) – Сплюшка. В 1996-2001 гг. гнездилась только в парке запо-
ведника – 1-2 пары в дуплах седого дятла (Picus canus), выдолбленных в пирамидальных топо-
лях, произраставших в парке резервата. В 2002 году она появилась на гнездовании в урочище 
«Литвина» (1 пара). В парке заповедника в 2004-2008 гг. ежегодно размножалась одна пара. 
В 2011 году в заповеднике отмечено гнездование 3 пар: 1 пара на участке «мост – ур. Литви-
на», 1 пара – ур. «Литвина», 1 пара – парк заповедника. В 2014 году в заповеднике отмечено 
гнездование 4 пар: 3 пары в  ур. «Цыбулевка»; 1 пара –  ур. «Литвина». В 2017  году в  запо-
веднике отмечено рекордное количество  гнездящихся  сплюшек – 9 пар!:  1 пара на  участке 
«Мост – ур. Литвина»; 2 пары – ур. «Литвина»; 1 пара в ур. «Цыбулевка»; 1 пара – ур. «Балта» 
и 4 пары в ур. «Сухой Ягорлык». В 2019 году одна пара гнездилась в парке заповедника, где 
ее брачные крики фиксировались с 22.04. Ночные учеты по заповеднику в 2019 году не прово-
дились, поэтому мы не располагаем данными о численности сплюшек в том году. Вид включен 
в Красную книгу Приднестровья (Красная книга…, 2009).

Coracias garrulus Linnaeus, 1758 – Сизоворонка. Несмотря на наличие массы подходя-
щих мест для гнездования этого вида, в период наших исследований размножение сизово-
ронки в черте заповедника не отмечено. Наблюдалась: 12.08.1997 (1 особь); 02.07.1998 (1 пти-
ца); 06.08.2019 (сизоворонка сидела на проводе ЛЭП-10 в ур. «Балта»). Вид включен в Красную 
книгу Приднестровья (Красная книга…, 2009).

Picus viridis Linnaeus, 1758 – Зеленый дятел. Пара  птиц держалась  25-26.03.2007  на 
участке «старого» леса (посадки) в урочище «Сухой Ягорлык». Предполагалась возможность 
гнездования, однако последующие наблюдения – в мае-июне факт гнездования не подтвер-
дили. Один самец почти все утро 06.10.2015 кричал – «токовал» на участке «Мост – ур. Литви-
на». Вид включен в Красную книгу Приднестровья (Красная книга…, 2009).

Lanius excubitor Linnaeus, 1758 – Серый сорокопут. Достаточно  регулярно  встречается 
в заповеднике, в основном зимой. Наблюдался: 21.11.2001 (одна особь); 16.02 и 27.03.2007 (воз-
можно  одна  и  та  же  особь  наблюдалась  в  урочище  «Литвина»);  18.12.2012  (одна  птица); 
14.12.2014 и 15.01.2015 (одна особь на опушке ур. «Цыбулевка»); 15.12.2014 (в урочище «Сухой 
Ягорлык» два сорокопута, оба хищника охотились на лазоревок (Parus caeruleus) в тростниково-
кустарниковых зарослях); 11.12.2015 и 15.01.2016 (один сорокопут держался в урочище «Сухой 
Ягорлык»); 23.01. и 17.02.2017 (одна особь в урочище «Сухой Ягорлык»); 28.01.2019 (две особи); 
13.01.2020 (1 птица).
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Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817) – Вертлявая камышевка. 22.10.2013 одна пти-
ца была  случайно  замечена в прибрежной полосе  тростника на правом берегу  р. Ягорлык. 
Эта  камышевка  наблюдалась  в  течение  3-5  минут,  она  кормилась  пауками  и  другими 
беспозвоночными,  которых  собирала  с  листьев  и  стеблей  тростника.  Птица  отличалась 
чрезвычайной доверчивостью и любопытством, приближаясь к лодке на расстояние вытянутой 
руки. Такое поведение позволило хорошо рассмотреть камышевку и убедиться в правильнос-
ти ее определения (Tischenkov, 2018).

Monticola saxatilis (Linnaeus, 1776) – Пестрый каменный дрозд. Нами в заповеднике 
не  наблюдался.  Вероятно  исчезнувший  из  резервата,  и  региона  в  целом,  вид.  По  данным 
Ю. В. Аверина и И. М. Гани (1970) в конце 50-х начале 60-х годов ХХ-го века он здесь гнездил-
ся. Так, 04.05.1960 г. в скалах правого берега р. Ягорлык было найдено гнездо с 5-ю яйцами 
(Аверин, Ганя, 1970). Вид включен в Красную книгу Приднестровья, со статусом DD – «недо-
статочно данных» (Красная книга…, 2009).

Общий список птиц заповедника, включенных в Красную книгу Украины (Червона книга…, 
2009) представлен 27 видами, при этом с 1996 по январь 2020 годов из их числа здесь наблю-
дались 23 вида птиц. 
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ЛОТИЧНИЙ РІЧКОВИЙ РЕЖИМ  
ЯК ОСНОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

На сьогоднішній день у зв’язку з господарською діяльністю людини не викликає сумніву 
актуальність проблеми збереження біорізноманіття як у світі в цілому, так і в окремих еко-
системах. В такому аспекті велике значення має усвідомлення чинників, які протягом трива-
лого часу забезпечують широку видову представленість в екосистемах водних об’єктів. Од-
ним із таких чинників є проточність, що забезпечує не лише сприятливий кисневий режим, 
а й значне біотопічне різноманіття, що є необхідною умовою для розвитку, існування та роз-
множення багатьох груп гідробіонтів. Нагальною проблемою є зарегульованість переважної 
більшості річок України на значній своїй протяжності. Ділянок з непорушеним природним 
лотичним режимом залишилось вкрай небагато, і вони знаходяться під загрозою подаль-
шого  зарегулювання  або  антропогенної  трансформації.  Гідробіологічні  дослідження  таких 
ділянок важливі як для вивчення сучасного стану річкової гідробіоти, так і для встановлення 
зв’язку лотичного режиму з біорізноманіттям, яке є одним з основних показників доброго 
екологічного стану.

Дослідження річкової біоти проводились в пониззі р. Сула, на ділянці від гирла р. Оржи-
ці  до  с.  Горіхового.  Річка  Сула  є  лівою  притокою Дніпра  і  впадає  в  Кременчуцьке  водосхо-
вище,  протікає  в  межах  Сумської  області,  Полтавської  та Черкаської  областей.  На  території 
НПП «Нижньосульський» в Сулу впадають річки Оржиця та Борис. За гідрологічним району-
ванням територія регіону належить до Гідрологічної зони достатньої водності Правобережної 
Дніпровської області достатньої водності. На даний момент річка на цій ділянці має русло, що 
практично не зазнало антропогенної трансформації, з розвиненою системою заплавних та при-
даткових водойм (Щербак и др., 2014). 

Біологічне  різноманіття  та  біотичні  комплекси  пониззя  р.  Сула  історично  формувались 
в умовах реофільного річкового режиму і містять ряд реофільних та оксифільних видів гідро-
біонтів, частина з яких входить до міжнародних та державних охоронних списків різного рівня. 
Збільшення антропогенного навантаження та зміни клімату призводять до змін в річковому та 
навколорічковому біоценозах, зі зменшенням біорізноманіття, втратою ряду видів гідробіонтів 
та заміною їх видами вселенцями.

Вивчали  іхтіофауну,  зокрема  міграції  молоді  риб,  зообентос,  зооперифітон  та  фітофільні 
угруповання безхребетних (зоофітос), а також вищу водну рослинність.

У фауні водних макробезхребетних всього відмічено 63 таксони (Триліс та ін., 2019). Якіс-
ний склад кожної групи був досить оригінальним у бентосі, перифітоні і зоофітосі. Cписок міс-
тить один вид, що входить до Червоної Книги України (медична п’явка Hirudo medicinalis (L.)).
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Більша частина таксонів – загалом мешканці річок. Крім видів-реофілів Rheotanytarsus ex-
iguus Johannsen, Harnischia fuscimana Kieff., Theodoxus fluviatilis  (L.), які складають невелику 
частку видового багатства бентосних угруповань (реофільними, оксифільними можна вважа-
ти близько 24 %), також тут присутні види, що є невибагливі до течії та вмісту розчиненого 
у воді кисню  Tubificidae, Chironomus plumosus L., Polypedilum gr. nubeculosum Mg. та інші. По-
ширеність таких резистентних видів свідчить про наявність на цій ділянці річки біотопів (або 
періодів) з несприятливим кисневим режимом, що трапляється або внаслідок забруднення, 
або внаслідок гниття надлишків рослинності в слабопроточних мілководних зонах. Зменшен-
ня проточності  внаслідок маловодності  або антропогенної  трансформації  русла призведе до 
збільшення  таких  негативних  явищ  та до  зменшення  (до  повного  зникнення) долі  реофілів 
у видовому складі річкової біоти. 

Іхтіофауна досліджуваної ділянки річки була представлена 28 видами риб з дев’яти родин. 
Родина коропових була представлена найбільше: ялець звичайний Leuciscus leuciscus (L.), го-
ловень Squalius cephalus  (L.), в’язь Idus idus  (L.), плітка Rutilus rutilus  (L.), краснопірка Scar-
dinius erythrophthalmus (L.), верховодка Alburnus alburnus (L.), лящ Abramis brama (L.), синець 
Ballerus ballerus (L.), плоскирка Blicca bjoerkna (L.), білизна Aspius aspius (L.), гірчак Rhodeus 
amarus  (Bloch,  1782),  чебачок  амурський Pseudorasbora parva  (Temminck &  Schlegel,  1846), 
товстолобик білий Hypophthalmichthys molitrix  (Valenciennes, 1844), карась звичайний Caras-
sius carassius (L.), карась сріблястий С. gibelio (L.), сазан Cyprinus carpio L., лин Tinсa tinсa (L.).

Бичкові  представлені  трьома  видами:  бичок  кругляк  Neogobius melanostomus  (Pallas, 
1814), бичок пісочник Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814), тупоносий бичок західний Proterorhi-
nus semilunaris (Heckel, 1837). 

Родина в’юнових була представлена двома видами: щипавка Сobitis taenia L. та в’юн зви-
чайний Misgurnus fossilis  (L.).  Окуневі  –  також  двома  видами:  судак Sander lucioperca  (L.), 
окунь Perca fluviatilis L. 

Всі інші родини були представлені по одному виду: сомові – сом європейський Silurus gla-
nis L., щукові – щука Esox lucius L., колючкові – колючка триголкова Gasterosteus aculeatus L., 
голкові – морська голка пухлощока Syngnathus nigrolineatus Eichwald, 1831.

Реофільний комплекс риб в річці був представлений 12 видами (42,9 %): ялець звичайний, 
головень, верховодка, синець, білизна, три види бичків, щипавка, судак, сом. Чисельність по-
пуляцій даних видів риб залежить від збереження проточності водойми.

Лотичний режим дослідженої річкової ділянки забезпечує також можливість нерестової 
міграції риб з Кременчуцького водосховища до розташованих тут місць нересту, а також по-
катну міграцію молоді риб назад у водосховище. Проведені дослідження дрифту молоді риб 
показали, що він відбувався переважно у нічний час. Найбільша  інтенсивність покатної мі-
грації зареєстрована з 1-ої до 4-ої години ночі. Найбільшу частку у пробах складали личинки 
ляща, плоскирки, плітки і верховодки. Загалом весь іхтіокомплекс дослідженої ділянки харак-
терний саме для річкових умов і може підтримуватись у його нинішньому стані лише за умови 
збереження лотичного режиму.

Формування вищої водної рослинності дослідженого регіону відбувалося під впливом по-
будови Кременчуцького водосховища у 1961 р., яке спричинило значну деградацію природних 
фітофільних комплексів, а подекуди і їх повне зникнення. У подальшому відбулось їх поступове 
відновлення (Старовойтова, 2010). В сучасних умовах основне русло річки оточене потужною 
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смугою заплавних очеретяно-рогозових заростей, ширина яких місцями доходить до 150–500 
метрів, а подекуди і більше. Тут зареєстровано 38 видів водної та навколоводної рослинності, 
один з яких (Salvinia natans (L.) All.)) занесений до «Червоної Книги України».

Всі затоки та стариці в межах дослідженої ділянки зарослі повністю, видовий склад рос-
линності в них бідніший, ніж на руслових ділянках. Як правило, тут представлені три екологічні 
групи рослин: гелофіти, рослини з плаваючим на воді листям і занурені. Руслові ділянки річ-
ки заростають значно менше, переважно тут представлені рдесник гребінчастий Potamogeton 
pectinatus L. та cтрілолист звичайний (Sagittaria sagittifolia L.).

Загалом у флорі дослідженої ділянки р. Сула частка видів, розвиток яких пов’язаний з річко-
вим режимом, складає 8 %. Найвище біорізноманіття ВВР спостерігається на руслових ділянках.

Отримані  дані  підтверджують  важливість  реофільних  умов,  які  є  визначальними  для 
збереження біорізноманіття річкових екосистем. В досліджених екологічних групах близько 
25 % видів виявились характерними для лотичних умов  існування. З огляду на ризики ан-
тропогенної  трансформації річки, саме ці види є найбільш вразливими,  такими, що можуть 
зникнути або значно скоротити свою чисельність. Збільшення антропогенного навантаження і 
зміни клімату призводять до змін в річковому та навколорічковому біоценозах, зі зменшенням 
біорізноманіття, втратою ряду видів  гідробіонтів  та,  іноді, до заміни  їх видами-вселенцями. 
Погіршення реофільного та кисневого режимів призводить до погіршення умов існування чут-
ливих гідробіонтів та їх зникнення з гідрофауни.

Таким чином, обов’язковою умовою для існування реофільних видів та угруповань є наяв-
ність лотичного режиму, при порушенні якого значна частина цих гідробіонтів зникне з біоце-
нозу. В той же час, види, пристосовані до лімничних умов існування, легко знаходять придатні 
для себе біотопи навіть у річках зі швидкою течією – в затоках, закіссях, старицях, тощо. Отже, 
зміна лотичного режиму на лентичний призведе не стільки до заміни одних видів  іншими, 
скільки  до  збіднення  біорізноманіття  в  даному  біоценозі.  Особливу  увагу  під  час  розробки 
будь-яких планів управління річковим басейном вказаних територій треба звернути увагу на 
забезпечення в повній мірі проходження нерестових стад промислових видів риб з Кремен-
чуцького водосховища і створення достатніх умов для збереження в першу чергу реофільних 
видів риб та тих, що знаходяться під охороною, таких як синець, білизна, ялець.

Дослідження, що лягли в основу даної роботи, проводились з огляду на проект будівни-
цтва греблі в нижній течії р. Сули. Висновки, зроблені в результаті дослідження лягли в основу 
судового рішення про заборону такого будівництва. Таким чином, був отриманий практичний 
досвід  застосування  гідробіологічних  досліджень  для  збереження  біорізноманіття  річкових 
екосистем.
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АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ  
ЧОРНОГО МОРЯ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЗООПЛАНКТОНУ  

ЗГІДНО ЗІ СТАНДАРТАМИ ДИРЕКТИВИ ЄС ПРО МОРСЬКУ СТРАТЕГІЮ 

Зоопланктон – ключова ланка у будь-якій водній екосистемі, кількісний та якісний стан 
якої  є  важливим  показником  біорізноманіття  та  якості  водного  середовища  в  цілому.  Зоо-
планктон відіграє важливу роль у пелагічній харчовій мережі, оскільки він пов’язує первинних 
виробників органічної речовини (фітопланктон) і більш високі трофічні рівні (переважно риб) 
(Александров, Харитонова, 2019a).

Зоопланктон бере участь в процесі самоочищення води, що обумовлено його харчуванням 
детритом, бактеріо- і фітопланктоном, які є основними компонентами зваженої органічної ре-
човини. В результаті вода очищається від органічної  та неорганічної суспензії,  збільшується 
прозорість води, мінералізуються зважені органічні речовини і втягуються у колообіг речовин, 
відбувається  осадження  та  накопичення  суспензій  на  дні.  Найбільш  активно  процес  само-
очищення  здійснюється фільтраторами:  гіллястовусими  ракоподібними,  коловертками,  вес-
лоногими та  інфузоріями. Велику роль відіграють хижі веслоногі, які також вживають в  їжу 
органіку, особливо в період метаморфозу на наупліальні та молоді копеподітні стадії розвитку 
(Александров, 2008, 2016; Александров, Харитонова, 2019a).

Антропогенний вплив різного  типу, що приводить до  евтрофікації  та  забруднення  во-
дойм,  змінює  основні  характеристики  всіх  компонентів  водної  екосистеми.  Одним  з  най-
важливіших компонентів, структурно  і функціонально пов’язаних з  іншими, є угрупування 
зоопланктону. Згідно з Marine Strategy Framework Directive (MSFD), новий підхід для визна-
чення якості водного середовища базується на більшій значущості біологічних показників 
в порівнянні з хімічними. Для більш детальної оцінки якості води, аналогічно Водної Рамко-
вої Директиви (Water Frame Directive – WFD), стали використовувати п’ятибальну шкалу: ви-
сока (High), гарна (Good), середня (Medium), низька (Poor), погана (Bad) якість (Харитонова, 
2019; Aleksandrov et al., 2014).

Місце, матеріали та методи дослідження. Ключовими географічними об’єктами еколо-
гічного моніторингу Чорного моря (згідно WFD – DIRECTIVE 2000/60/EC та MSFD – DIRECTIVE 
2008/56/EC) є:

1.   Прибережні води (coastal waters) – поверхневі водні об’єкти, які поширюються в бік 
берега від лінії, кожна точка якої розташована на відстані однієї морської милі в бік 
моря від найближчої точки базової лінії, від якої вимірюється ширина територіальних 
вод, поширюючись до зовнішнього кордону перехідних (проміжних) вод (WFD).
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2.   Перехідні, або проміжні води (transitional waters) – поверхневі водні об’єкти поблизу гир-
ла річок, які характеризуються неповною (частковою) солоністю в результаті їх близькості 
до прибережних морських вод, на які істотно впливають прісноводні стоки (WFD). 

3.   Морські,  або відкриті  води  (marine waters) –  усі  води у морях/океанах,  які  не нале-
жать до категорій «прибережні води» і «транзитні води» (MSFD) (Александров, 2016; 
Directive…, 2008; Commission …, 2017; State of Environment…, 2014).

Вибір станцій та частота відбору проб зазвичай збігаються із станціями де збирають фіто-
планктон. Фактором, що впливає на розподіл планктону є розподіл хлорофілу «а», що віддзер-
калює масштаби біогенного стоку річок, який визначає рівень евтрофування. 

При виділенні біологічних сезонів в морі, що важливо для визначення якості води з ра-
хунком сезонних змін кількісного розвитку зоопланктону, особливе значення має температура 
води, при зміні гідрофізичних умов: зима – Tводи < 8 °С (відсутність термокліну), весна – Tводи 
8-16 °С (формування термокліну), літо – Tводи > 16 °С (термоклін), осінь – Tводи 16-8 °С (загли-
блення термокліну) (Александров, 2008; Александров, Харитонова, 2019b; Руководство.., 2016; 
Aleksandrov et al., 2014).

Основні поняття, що використовуються при оцінці якості морського середовища (MSFD): 
1.   Метрика (metric) – те, що може бути виміряне, тобто різні характеристики, що викорис-

товуються при оцінці якості водного середовища. 
2.   Добрий екологічний стан  (Good Ecological Status – GES або GenS). Для визначення GES 

морських екосистем в рамках MSFD був розроблений огляд методологічних стандар-
тів, який включив опис індикаторів для 11 дескрипторів.

3.   Еталонні умови, до впливу людини (reference period, pristine conditions). 
4.   Відносна екологічна якість середовища (Ecological Quality Ratio – EQR) – це відношення 

значення метрики в районі досліджень до еталонного значення (reference conditions). 
Його значення лежить між 0 і 1 (Александров, Харитонова, 2019b; Руководство.., 2016; 
Харитонова, 2019; Directive…, 2008; Commission…, 2017).

Рис. 1. Райони багаторічного моніторингу Чорного та Азовського морів (Commission…, 2017)
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Екологічний  клас  якості  та  екологічний  стан  за  показниками  зоопланктону  визначали 
в  5  районах  Північно-західної  частини Чорного  моря  (Commission…,  2017):  Північно-західні 
Чорноморські затоки (C9), глибоководний шельф (Sh6), мілководний шельф (Sh4), Придунай-
сько-Дніпровські прибережні води (C3) та Дельта Дунаю (T1) (рис. 1).

Для визначення якості Північно-Західної частини Чорного моря за показниками стану зо-
опланктону  використовували  наступні  характеристики  (метрики)  (Александров,  Харитонова, 
2019a, 2019b; Руководство…, 2016):

1.   Загальну біомасу зоопланктону (В), мг·м-3;
2.   Біомасу ночесвітки Noctiluca scintillans (Noc), % від загальної біомаси;
3.   Біомасу веслоногих Copepoda (Cop), % від загальної біомаси;
4.   Біомасу желетілих – сцифоїдних і гідроїдних медуз та реброплавів (Jel), % від загаль-

ної біомаси;
5.   Індекс Шеннону за чисельністю (Ha), біт·екз-1;
З урахуванням того, що перевагу слід надавати  інтегральним показникам на основі ви-

значення  усіх  вище  зазначених  характеристик,  обчислювався  інтегральний  показник  стану 
зоопланктону (Kƒ) за формулою М.Д. Бурштейна (Руководство…, 2016):

Кƒ = (Ki min
a)0.5 · ( K1

a1 · K2
a2 · … · Kn

an)1/2n

де  К1, К2, Кn – метрики (різні характеристики зоопланктону); 
  а1, а2, аn – вагові коефіцієнти метрик; 
  n – кількість метрик. 
  Умови: 0 < Ki ≤ 1 та 0 < ai ≤ 

Порогові значення інтегрального показника зоопланктону в межах української частини 
Чорного моря  та Дельти Дунаю, який визначає якість водного середовища відповідно до 
останньої методології MSFD за п’ятибальною шкалою для кожного сезону та наведені у та-
блицях 1 та 2. 

Таблиця 1. Значення інтегрального показника стану зоопланктону  
для визначення якості морських вод України (Александров, Харитонова, 2019b)

Сезон
Екологічний клас якості води (EQR)

Високий Добрий Середній Низький Поганий
Прибережні води, Дунайський район

Весна > 0.939 0.939 – 0.925 0.924 – 0.915 0.914 – 0.881 <0.881
Літо > 0.667 0.667- 0.631 0.630 – 0.565 0.564 – 0.487 < 0.487
Осінь > 0.910 0.910 – 0.899 0.898 – 0.890 0.889 – 0.867 < 0.867
Зима > 0.743 0.743 – 0.733 0.732 – 0.709 0.708 – 0.699 < 0.699

Прибережні води, Дністровсько-Дніпровський район
Весна >0.900 0.900 – 0.883 0.882 – 0.863 0.862 – 0.789 <0.789
Літо >0.215 0.215 – 0.167 0.166 – 0.094 0.093 -0.054 < 0.054
Осінь >0.871 0.871 – 0.849 0.848 – 0.841 0.840 – 0.827 < 0.827
Зима >0.837 0.837 – 0.804 0.803 – 0.789 0.788 – 0.651 < 0.651
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Сезон
Екологічний клас якості води (EQR)

Високий Добрий Середній Низький Поганий

Зона шельфу, поверхневий шар (0-10 м), Дунайський район

Весна > 0.927 0.927 – 0.917 0.916 – 0.899 0.898 – 0.864 < 0.864

Літо > 0.538 0.538 – 0.511 0.510 – 0.477 0.476 – 0.382 < 0.382

Осінь > 0.941 0.941 – 0.928 0.927 – 0.914 0.913 – 0.884 < 0.884

Зима > 0.603 0.603 – 0.597 0.596 – 0.593 0.592 – 0.591 < 0.591

Зона шельфу, поверхневий шар (0-10 м), Дністровсько-Дніпровський район

Весна >0.927 0.927 – 0.912 0.911 – 0.897 0.896 – 0.835 < 0.835

Літо >0.872 0.872 – 0.854 0.853 – 0.828 0.827 – 0.599 < 0.599

Осінь >0.832 0.832 – 0.713 0.712 – 0.618 0.617 – 0.581 < 0.581

Відкриті води, поверхневий шар (0-10 м)

Весна >0.864 0.864 – 0.851 0.850 – 0.838 0.837 – 0.806 <0.806

Літо >0.706 0.706 – 0.686 0.685 – 0.684 0.683 – 0.674 <0.674

Осінь >0.463 0.463 – 0.452 0.451- 0.321 0.320 – 0.129 < 0.129

Зима >0.944 0.944 – 0.928 0.927 – 0.903 0.902 – 0.889 < 0.889

Зона шельфу та відкриті води, зона термокліну (10-25 м)

Весна >0.942 0.942 – 0.926 0.925 – 0.911 0.910 – 0.892 < 0.892

Літо >0.647 0.647 – 0.635 0.634 – 0.617 0.616 – 0.602 < 0.602

Осінь >0.924 0.924 – 0.907 0.906 – 0.895 0.894 – 0.866 <0.866

Зима >0.396 0.396 – 0.340 0.339 – 0.280 0.279 – 0.268 < 0.268

Відкриті води (25-100 м)

Весна >0.940 0.940 – 0.937 0.936 – 0.929 0.928 – 0.918 <0.918

Літо >0.893 0.893 – 0.876 0.875 – 0.812 0.811 – 0.701 <0.701

Осінь >0.949 0.949 – 0.942 0.941 – 0.923 0.922 – 0.891 < 0.891

Зима >0.945 0.945 – 0.943 0.942 – 0.935 0.934 – 0.902 < 0.353

Таблиця 2. Значення інтегрального показника стану зоопланктону  
для визначення якості перехідних вод української частини дельти Дунаю (Харитонова, 2019)

Високий Добрий Середній Низький Поганий
Весна

>0,483 0,483 – 0,437 0,436 – 0,365 0,364 – 0,268 <0,268
Літо

>0,584 0,584 – 0,513 0,512 – 0,411 0,410 – 0,376 <0,376
Осінь

>0,663 0,663 – 0,620 0,619 – 0,539 0,538 – 0,473 <0,473

Результати дослідження та їх обговорення. За результатами багаторічного моніторингу 
стану  зоопланктону Північно-західної  частини Чорного моря,  проаналізовано якість  водного 
середовища. Якість води визначали в різні сезони року  (весна, літо, осінь) за п’ятибальною 
шкалою екологічного стану від відмінного до поганого (табл. 3).
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Таблиця 3. Екологічний клас якості водного середовища  
Північно-західної частини Чорного моря за вимогами Водної Рамкової Директиви

%№ Район
Коефіцієнт екологічної 

якості (EQR) Екологічний клас якості

Весна Літо Осінь Весна Літо Осінь
11 Північно-західні Чорноморські затоки (C9) 0,90 0,74 0,89 добрий низький середній
22 Глибоководний шельф (Sh6) 0,73 - - поганий
43 Мілководний шельф (Sh4) 0,78 - - поганий
44 Придунайсько-Дніпровські прибережні води (C3) 0,95 0,94 0,92 відмінний відмінний відмінний
5 Дельта Дунаю (T1) 0,81 0,53 0,84 відмінний добрий відмінний

Відмінний екологічний стан спостерігався протягом року тільки в межах Придунайсько-
Дністровських прибережних вод. Гарні показники бачимо  і  в Дельті Дунаю  (відмінний клас 
весною та осінню, добрий – влітку). Водне середовище Північно-західних Чорноморських за-
ток змінює свою якість залежно від сезону (від доброго до низького). Тільки акваторії мілко-
водного та глибоководного шельфу показали найнижчий «поганий» екологічний клас якості.

Також якість морських та перехідних вод визначали за двома класами: «добра екологічна 
якість (GES)» та «недобра екологічна якість (Not GES)», що за п’ятибальною шкалою було від-
повідно GES – «відмінна» та «добра» якість води, Not GES – «середня», «низька» та «погана» 
якість води». Для встановлення порогових значень використовували наступні індикаторні еко-
логічні  показники  зоопланктону:  загальну  біомасу,  відсоткову  долю Copepoda  від  загальної 
біомаси та відсоткову долю Noctiluca scintillans від загальної біомаси.

Оскільки біомаса зоопланктону дуже сильно змінюється в залежності від сезону, для вес-
ни,  літку  та  осені  визначені  різні  граничні  значення  цієї  метрики,  які  відповідають  градації 
п’яти рівнів якості середовища згідно зі стандартами Водної рамкової директиви (High, Good, 
Moderate, Poor, Bad). Екологічний стан морської  території  (EQR) вважається «добрим»  (GES), 
якщо біомаса зоопланктону навесні становить 150-400 мг·м-3, влітку 350-900 мг·м-3, восени – 
150-350 мг·м-3 (Stefanova et al., 2016). Для визначення екологічного стану морських та прибе-
режних вод відповідно до граничних значень, знаходили максимальне, мінімальне та серед-
нє значення біомаси зоопланктону для кожного району дослідження та протягом всіх сезонів 
року, окрім зими. Значення загальної біомаси зоопланктону наведені у таблиці 4.

Таблиця 4. Значення загальної біомаси зоопланктону (мг·м-3)  
Північно-західної частини Чорного моря 

№ Район
Біомаса зоопланктону (мг·м-3)

Максимальна Мінімальна Середня
Весна Літо Осінь Весна Літо Осінь Весна Літо Осінь

1 Північно-Західні Чорноморські 
затоки (C9)

971,6 4149,6 1856,8 1,41 7,20 1,48 119,05 247,93 346,56

2 Глибоководний шельф (Sh6) 279,01 - - 22,72 - - 97,10 - -
3 Мілководний шельф (Sh4) 119,44 - - 6,04 - - 44,07 - -
4 Придунайсько-Дніпров 

ські прибережні води (C3)
24,96 22,425 475,62 10,42 7,38 9,23 15,86 14,45 130,31

5 Дельта Дунаю (T1) 96,15 3187,43 550,83 2,14 5,14 5,38 45,74 366,66 122,29
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За результатами багаторічного моніторингу бачимо, що «добра екологічна якість»  (GES) 
спостерігається тільки в акваторіях Північно-західних Чорноморських заток (осінь) та Дельти 
Дунаю (літо). Водні середовища всіх інших районів та сезонів показали «недобру екологічну 
якість» (Not GES).

Веслоногі ракоподібні мають найдовші життєві цикли серед чорноморських зоопланктерів, 
тому їхня біомаса та відсоткова доля від загальної біомаси зоопланктону сильно зменшується 
під дією евтрофікуючого фактору. Добре відомо, що при антропогенній евтрофікації будь-якого 
типу водних екосистем керуючу роль у формуванні біомаси зоопланктону відіграють коротко-
циклічні організми (Protista, Rotatoria). Таким чином, відсоткова доля Copepoda від загальної 
біомаси зоопланктону є надійним індикатором екологічного стану акваторії. Для морських вод 
Чорного моря показником «доброго» екологічного стану (GES) вважається середньорічна біо-
маса Copepoda, яка перевищує 45 % від загальної біомаси зоопланктону (Stefanova et al., 2016). 
Для визначення екологічного стану морських та прибережних вод відповідно до граничних 
значень,  для  кожного  району дослідження  знаходили максимальне, мінімальне  та  середнє 
значення біомаси Copepoda від загальної біомаси зоопланктону (табл. 4).

Таблиця 4. Значення біомаси Copepoda від загальної біомаси зоопланктону (%)  
Північно-західної частини Чорного моря 

№ Район
Біомаса Copepoda, %

Максимальна Мінімальна Середня

1 Північно-Західні Чорноморські затоки (C9) 88,55 8,74 36,85

2 Глибоководний шельф (Sh6) 99,40 40,88 70,34

3 Мілководний шельф (Sh4) 92,88 9,12 57,16

4 Придунайсько-Дніпровські прибережні води (C3) 169,91 4,97 48,93

5 Дельта Дунаю (T1) 98,43 0,45 45,7

За результатами багаторічного моніторингу бачимо, що «добра екологічна якість» (GES) за 
показником відсоткового складу Copepoda від загальної біомаси зоопланктону спостерігається 
в усіх акваторіях, крім району Північно-західних Чорноморських заток, де % Copepoda менший, 
ніж 45 %, що показує «недобру екологічну якість» (Not GES).

Біомаса Noctiluca scintillans та її відсоткова доля від загальної біомаси зоопланктону – 
метрика, що певною мірою є зворотним показником від попередньої, тому що N. scintillans 
є дуже короткоциклічним видом, який набуває масового розвитку під впливом евтрофіку-
ючого фактору. Чим більше біомаса ночесвітки та  її відсоткова доля від загальної біомаси 
зоопланктону, тим більш евтрофними є умови та тим гірший стан екосистеми в цілому. Для 
морських  вод Чорного  моря  «добрим»  (GES)  вважається  стан  угруповання  зоопланктону, 
коли відсоткова доля N. scintillans від загальної біомаси не перевищує 30 % (Stefanova et 
al., 2016). 

Для визначення екологічного стану морських та прибережних вод відповідно до гранич-
них значень, для кожного району дослідження знаходили максимальне, мінімальне та серед-
нє значення біомаси N. scintillans від загальної біомаси зоопланктону (%). Значення наведені 
у таблиці 5. 
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 Таблиця 5. Значення біомаси N. scintillans від загальної біомаси зоопланктону (%)  
Північно-західної частини Чорного моря 

№ Район
Біомаса Copepoda, %

Максимальна Мінімальна Середня

1 Північно-Західні Чорноморські затоки (C9) 58,83 6,41 26,70

2 Глибоководний шельф (Sh6) 56,2 0 15,48

3 Мілководний шельф (Sh4) 60,12 0 14,93

4 Придунайсько-Дніпровські прибережні води (C3) 0 0 0

5 Дельта Дунаю (T1) 99,26 0 18,76

За результатами багаторічного моніторингу бачимо, що «добра екологічна якість»  (GES) 
за показником відсоткового складу N. scintillans від загальної біомаси зоопланктону спостері-
гається в усіх районах Північно-західної частини Чорного моря, так як середній багаторічний 
показник не перевищує 30 %. 

Отже, за результатами багаторічного моніторингу Північно-західної частини Чорного моря, 
бачило, що досліджувані акваторії майже за всіма показниками показали «добрий» еколо-
гічний стан. За показниками N. scintillans, Copepoda та загальної біомаси бачимо певні роз-
біжності у визначення точного екологічного класу якості. Тому, для більш детальної та якісною 
характеристики якості  водного  середовища краще використовувати  інтегральний показник 
якості, що поєднує в собі всі найважливіші показники зоопланктону. Розрахована методика, 
згідно з вимогами Директиви ЄС про Морську стратегію, дозволяє оцінити та проаналізувати 
екологічний стан будь-якої акваторії за показниками зоопланктону, а також оцінити стан біо-
різноманіття гідробіонтів при подальшому моніторингу водних екосистем. 

Висновки:
1.  За значеннями інтегрального показника екологічного стану (EQR) відмінний екологічний 

стан (high) спостерігаємо протягом року тільки в межах Придунайсько-Дністровських при-
бережних вод, а також в Дельті Дунаю («відмінний» клас весною та осінню, «добрий» – 
влітку). Водне середовище Північно-західних Чорноморських заток змінює свою якість за-
лежно від сезону (від «доброго» до «низького»). Райони мілководного та глибоководного 
шельфу показали найнижчий «поганий» (bad) екологічний клас якості.

2.  За показником загальної біомаси зоопланктону, «добра екологічна якість» (GES) спостері-
гається в акваторіях Північно-західних Чорноморських заток (осінь) та Дельти Дунаю (літо). 
Водні  середовища  всіх  інших  районів  та  сезонів  показали  «недобру  екологічну  якість» 
(Not GES).

3.  За показником біомаси Copepoda (%) від загальної біомаси зоопланктону, «добра еколо-
гічна якість» (GES) спостерігається в усіх акваторіях, крім району Північно-західних Чорно-
морських заток, де % Copepoda менший, ніж 45%, що показує «недобру екологічну якість» 
(Not GES).

4.  «Добра екологічна якість» (GES) за показником відсоткового складу N. scintillans  (%) від 
загальної біомаси зоопланктону спостерігається в усіх районах Північно-західної частини 
Чорного моря, так як середній багаторічний показник не перевищує 30 %. 
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ВІДНОВЛЕННЯ ПОПУЛЯЦІЙ ГОЛУБА-СИНЯКА (COLUMBA OENAS L.)  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАХИСТУ У ЧЕРВОНІЙ КНИЗІ УКРАЇНИ 

Інтенсивне використання природних ресурсів з недостатнім  їх збереженням спричинило 
деградацію природних екосистем, зменшення біотичного та ландшафтного різноманіття, зни-
щення  біотопів  існування  тварин.  Питання  вивчення  адаптації  птахів  до  кардинальних  змін 
біотопів існування залишається відкритим в динамічних умовах сучасності. При бережливому 
ставленні  до  птахів,  використанні  знань  з  їх  біології,  моніторингу  чисельності  та  розповсю-
дження, можливе співіснування птахів з людиною як у слабо трансформованих біотопах, так 
і в урбанізованому ландшафті. Моніторинг стану популяцій тварин – один з напрямків збере-
ження біотичного різноманіття в умовах антропоцентричної парадигми природокористуван-
ня. Часто збереження виду вимагає прийняття охоронних заходів на законодавчій основі на 
регіональному,  державному,  і  навіть міжнародному  рівні.  У  разі,  якщо  стан  популяцій  виду 
страждав  переважно  внаслідок  негативної  діяльності  людини,  практика  охорони  птахів  на 
державному рівні дає позитивні результати. Прикладом відновлення популяцій за умов вне-
сення до списків Червоної книги України є голуб-синяк (Columba oenas L.).

Емпіричну базу дослідження становлять результати польових спостережень, зібрані впро-
довж 1990–1998 рр. на 5 стаціонарах розташованих у Дніпропетровській, Миколаївській, Лу-
ганській, Кіровоградській  та Полтавській областях  та додатковими дослідженнями в різних 
районах цих областей. Загальна площа обстеженої території склала більш ніж 700 км2. У 2012–
2019 рр. матеріал зібраний у Київській, Вінницькій, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, 
Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях на стаціонарних ділянках та під час разо-
вих експедиційних виїздів на території близько 250 км2.

Голуб-синяк  (Columba oenas  L.)  колись  був  широко  розповсюдженим  птахом  у  лісах 
України й об’єктом мисливства. У минулому сторіччі найбільш південними пунктами його 
гніздування  були Чорний  ліс  (Кіровоградська  область),  Володимирське  лісництво  (Мико-
лаївська область), Самарський ліс (Дніпропетровська область), деякі ліси Донбасу, ліси гір-
ського  Криму  (Воинственский,  1960).  Але  на  кінець  XX  сторіччя  чисельність  виду  в  країні 
суттєво знизилась, і птахи зникли з багатьох регіонів. У Києві в старих лісопаркових масивах 
голуб-синяк припинив гніздитися з 70-х років XX століття, внаслідок підвищення рекреа-
ційного навантаження (Андрієвська, Цвелих, 2011). У Харківській обл. у басейні Сіверського 
Дінця  ці  голуби  зникли  навіть  на  природоохоронних  територіях  у  зв’язку  зі  зменшенням 
місць, придатних для гніздування у результаті проведення лісотехнічних заходів (Кривиць-
кий та ін, 2006). У лісах степової зони птахи також не гніздились (Серебряков, 2012). Дані 
про відсутність виду на території степової зони у 1990–1997 рр. підтверджують і наші дослі-
дження. Протягом 1990–1997 рр. на території близько 700 км2 ми жодного разу не зустріли 
голуба-синяка.
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У 2009 р. вид був занесений до Червоної книги України. На цей час в Україні гніздування 
птахів фрагментарне. У більшості районів Полісся і Криму голуби не чисельні, у Лісостепу – рід-
кісні. Загальна чисельність пар птахів в Україні не більше 8–12 тисяч, при чисельності в Європі 
520–730  тисяч пар. Причинами зниження чисельності  голуба-синяка зазначено зменшення 
площ старих лісів, омолодження деревостанів, отруєння хімікатами, збільшення тиску фактору 
занепокоєння та полювання на птахів (Червона книга…, 2009). 

Протягом 10 років, що вид знаходиться у Червоній книзі України, його чисельність і розпо-
всюдження суттєво змінились. За даними Матеріалів до 4-го видання Червоної книги України 
виявлено досить суттєвий багаж реєстрації птахів територією країни. Найбільш чисельні зу-
стрічі птахів у лісовій зоні, у лісостеповій – значно менше, а у степовій – поодинокі (Матеріа-
ли…, 2018а,б; 2019). 

На обстеженій нами території у XXI ст. гнізда голуба-синяка були виявлені лише у природних 
біотопах – у заказнику загальнодержавного значення «Лучківський». Поселення його невеличкі, 
але агреговані: 3 пари голубів зареєстровано у байрачному лісі на правому березі Ворскли, ще 
5 пар птахів оселилось на ділянці вологого луку в заплаві Ворскли у залізобетонних стовпах ліній 
електропостачання. Два гнізда знаходилось на сусідніх стовпах на відстані 20 м один від одного. 
Ці пари встановили межу гніздових ділянок посередині дротів. Боїв, характерних для голубо-
подібних птахів, на період спостережень (1–2 травня), вже не спостерігалось (Шупова, Чаплигіна, 
2014). Щільність голуба-синяка на території заказника у цілому склала 0,7 пар/км2, а відносна 
кількість в угрупованні птахів що гніздяться – 0,009, тобто вона достатня для того, щоб віднести 
його тут до категорії фонового виду (Шупова, 2015). На сьогодні стали відомі ще 2 поселення си-
няка у цьому регіоні (Казанник, 2018), що говорить про ріст чисельності місцевої популяції. Спо-
стерігали голуба-синяка й у заплаві Сіверського Донця (Чаплигіна та ін., 2016), хоча наприкінці 
XX – початку XXI ст., вважався зниклим. На основі аналізу власних спостережень, та даних Ма-
теріалів до 4-го видання Червоної книги України є очевидним, що відбувається ріст чисельності 
популяцій синяка у регіонах, де вони збереглись до внесення виду до Червоної книги України 
та відновлення деяких популяцій, що зникли, а саме, у Київській, Харківській, Кіровоградській, 
Дніпропетровській, Миколаївській областях.

Змінюється ареал зимівлі голуба-синяка. Раніше птахи зимували в Південній Європі та на 
північному узбережжі Африки (Мекленбурцев, 1954). На початку XXI ст. було зазначено, про 
зимівлю синяка у Криму  (Фесенко, 2010),  а потім він почав зимувати й на континентальній 
території країни: в Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Київській, Хмельниць-
кій обл. (Матеріали…, 2018а,б). Ми також спостерігали синяка у Києві – в урочищі Феофанія 
в грудні 2019–січні 2020 рр. 

Птахи стають більш толерантні до трансформованого середовища  існування. На сьогодні 
в Україні голуб-синяк все ще уникає територій зі значним антропічним тиском, але у динаміці 
його населення спостерігається тенденція до синантропізації. У минулому сторіччі вид харак-
теризований як урбофоб (Лопарьов, 1997), хоча відомі поодинокі випадки гніздування птахів 
у містах Європи (Tomialojc, 1976).

У  XXI  столітті  голуб-синяк  з’явивсь  на  гніздуванні  в  агроландшафті  Степу  та  Лісостепу 
України, опановуючи нову гніздову нішу: пустотілі бетонні опори ліній електропостачання (Гав-
рилюк, 2009; Ветров, Олейник, 2011; Костюшин, 2015). Для зерноїдного птаха, яким є синяк, 
це вигідна  гніздова  стратегія,  яка дозволяє економити час  та енергоресурси при  годуванні 
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пташенят, у порівнянні з поселеннями у дуплах дерев лісів, звідки часто далеко літати до кор-
мових ділянок. На сьогодні гніздування синяка у стовпах ЛЕП широко розповсюджене явище 
і  чисельність птахів, що гніздяться  таким чином,  зростає  (Грищенко, Яблоновська-Грищен-
ко, 2018). Синяк почав заселяти околиці та парки населених пунктів (Казанник, 2018; Цвелих, 
2018;  Грищенко,  Яблоновська-Грищенко,  2019).  Враховуючи,  що  поселення  голуба-синяка 
в стовпах ЛЕП, відмічені як нами, так і нашими колегами, є груповими, можна прогнозувати, 
що у разі відсутності знищення голубів людьми, вид зможе швидко відновити свою чисель-
ність.  З  іншого  боку,  гніздування  на  трансформованих  територіях  у  предметах  антропічного 
походження  вказує  на  початок  синантропізації  синяка.  Відмічено,  що  усі  види  голубиних 
(Columbidae) демонструють тенденцію до колонізації населених пунктів (Ликов, 2009). В Укра-
їні сизий голуб (Columba livia Gmelin) та горлиця кільчаста (Streptopelia decaocto Frivaldszky) 
на сьогодні є облігатними синантропами, а припутень (Columba palumbus L.) гніздиться при-
родними й синантропними субпопуляціями. Для фітофагів, якими є голуби, існування в умо-
вах міста забезпечує наявність кормового ресурсу протягом усього року та полегшує процес 
кормодобування. Крім того, гніздування в умовах населених пунктів надає птахам захист від 
мисливців. Як правило, голубині, які гніздяться у місті, мають більш тривалий репродуктивний 
період протягом року та збільшують кількість гніздових циклів.

Таким чином, знаходження голуба-синяка під охороною Червоної книги України, протягом 
10 років, дало птахам можливість збільшити чисельність та розпочати поновлювати свої по-
пуляції та межі гніздового ареалу, адаптуватись до гніздування у трансформованих біотопах, 
освоїти нові місця зимівлі. У процесі адаптації до трансформованого середовища  існування, 
птахи опанували біотопи та гніздові стації нового типу, який не використовували раніше. Го-
луб-синяк почав гніздитись у відкритих біотопах – на луках та сільськогосподарських угіддях. 
При цьому він облаштовує гнізда у порожнинах залізобетонних стовпів ліній електропостачан-
ня, виступаючи конкурентом галки (Corvus monedula L.). 
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УСПІШНІСТЬ РОЗМНОЖЕННЯ СИНИЦІ БЛАКИТНОЇ (CYANISTES CAERULEUS) 
В ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ

Під успішністю розмноження розуміють ступінь збереження яєць і пташенят до момен-
ту вильоту  із гнізд. На успішність розмноження птахів впливають фактори навколишнього 
природного  середовища  та  внутрішньопопуляційні  чинники.  До  перших  можна  віднести 
хижацтво, погодні умови, ресурси корму, терміни розмноження, гніздовий паразитизм, до 
других – ембріональну смертність, вік батьків і сталість пар, щільність популяції та соціально 
зумовлену  смертність  пташенят,  ступінь  розвитку полігамії  в  популяції  й  інші  особливості 
шлюбних систем [5]. 

Успішність  розмноження  синиці  блакитної  (Cyanistes caeruleus),  залежно  від  факторів 
середовища, дослідили у парках м. Харків  [3-4], проте аналіз цього показника залежно від 
термінів початку  відкладання яєць не проводили.  Тому, метою дослідження було проаналі-
зувати успішність розмноження синиці блакитної в лісових екосистемах північно-східної час-
тини України залежно від термінів початку відкладання яєць та стадій рекреаційної дигресії 
модельних ділянок.

Успішність розмноження синиць блакитних вивчали у 2009-2016 роках у заздалегідь про-
нумерованих штучних гніздівлях, розвішаних у лісових екосистемах північно-східної частини 
України, які відрізняються за стадіями рекреаційної дигресії [1], а саме в урочищі Вакалівщина 
(далі ур. Вакалівщина) – Сумський р-н Сумської обл., І стадія рекреаційної дигресії; Гетьман-
ському національному природному парку (далі ГНПП) – с. Кам’янка, Тростянецький р-н Сум-
ської обл.,  ІІ  стадія рекреаційної дигресії; національному природному парку «Гомільшанські 
ліси»  (далі НПП «ГЛ») – Зміївський р-н Харківської область,  ІІІ  стадія рекреаційної дигресії; 
парках міста Харків – V стадія рекреаційної дигресії. 

Перевірку ШГ у НПП «ГЛ» здійснювали з І декади квітня по ІІІ декаду липня (в середньому 
до 10 разів). Величину кладок і виводків, продуктивність розмноження оцінювали за загаль-
ноприйнятими методиками [2]. Визначали середні значення і середньоквадратичне відхилен-
ня (x±SD). Для порівняння мінливості ознак, виражених різними одиницями, використовували 
відносний показник коефіцієнт варіації (CV) – це відсоткове співвідношення середнього ква-
дратичного відхилення (Sx) до середнього арифметичного (M). 

Успішність вилуплення пташенят визначали за формулою: np/ne·100 %; де ne – кількість 
яєць, np – кількість пташенят, які вилупились. Успішність постембріонального гніздового пе-
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ріоду визначали за формулою: np2/np1·100 %, де np1 – кількість пташенят, які вилупилися, 
np2  – кількість пташенят, які оперились. 

Успішність розмноження синиць блакитних, чиї гнізда захищені від впливу хижаків і не-
сприятливих екологічних факторів, була високою на всіх територіях дослідження (рис.).

У НПП «ГЛ» найбільша кількість повних кладок розпочата синицею блакитною у ІІІ дека-
ді квітня (n=15) (табл. 1). Найбільш продуктивними на цій території були кладки, розпочаті 
в І декаді травня – 86,96 % (n=5), що в середньому на одну пару становить 8,0±2,20 пташенят 
(табл. 1).

У різні роки протягом сезону розмноження на території НПП «ГЛ» та в ГНПП величина 
кладок синиці блакитної зменшується; на подібне вказують також H.Q.P. Crick зі співав-
торами [6]. 

Рис. Динаміка успішності розмноження Cyanistes caeruleus залежно від термінів початку від-
кладання яєць.

Таблиця 1
Успішність розмноження та мінливість величини кладки синиці блакитної залежно від термінів 
початку відкладання яєць на території НПП «ГЛ», 2009-2015 рр.

Терміни початку 
відкладання 

яєць n 
кл

ад
ок

n 
яє

ць
 у

 
гн

із
да

х Середня 
величина 
кладки

Вилупилося пташенят Вилетіло пташенят
частка від 

початкового 
числа яєць, %

у середньому 
на 1 пару

частка від 
початкового 

числа яєць, %

у середньому 
на 1 пару

11-20.04 11 140 12,7±0,34 86,43 11,0±0,91 70,00 8,9±2,22
21-30.04 15 174 11,1±0,36 87,93 10,0±0,50 79,89 9,3±0,98
01-10.05 5 46 9,2±1,24 97,83 9,0±1,00 86,96 8,0±2,20

В ур. Вакалівщина найбільш продуктивними були кладки ІІІ декади квітня – 67,9 % (n=3), 
що в середньому на одну пару становить 9,5±0,5 відповідно (табл. 2). Самки синиці блакитної 
почали  відкладання  яєць  у  ІІІ  декаді  квітня  (n=3)  (табл.  2),  тобто,  порівняно  з  попередньою 
територією, пізніше. Найбільша кількість повних кладок (n=3) були початі, також, у ІІІ декаді 
квітня (табл. 2). 
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Таблиця 2
Успішність розмноження та мінливість величини кладки синиці блакитної залежно від термінів 
початку відкладання яєць в ур. Вакалівщина, 2009, 2011 і 2013-2014 рр.

Терміни початку 
відкладання 

яєць n 
кл

ад
ок

n 
яє

ць
 у

 
гн

із
да

х Середня 
величина 
кладки

Вилупилося пташенят Вилетіло пташенят

частка від 
початкового 

числа яєць, %

у середньому 
на 1 пару

частка від 
початкового 

числа яєць, %

у середньому 
на 1 пару

21-30.04 3 28 9,3±1,89 67,86 6,3±3,22 67,86 6,3±3,22

01-10.05 1 3 3 0 0 0 0

11-20.05 1 10 10 100 10 100 10

21-31.05 1 8 8 62,50 5 62,50 5

У ГНПП кладки були найпродуктивнішими у ІІІ декаді квітня 100 % (n=3), що в середньому 
на одну пару становить 10,0±0,33 (табл. 3). Більшість кладок розпочаті у ІІ і ІІІ декадах квітня, 
а також у ІІ декаді травня (по n=3). 

Таблиця 3
Успішність розмноження та мінливість величини кладки синиці блакитної залежно від термінів 
початку відкладання яєць на території ГНПП, 2014-2016 рр.

Терміни початку 
відкладання 

яєць n 
кл

ад
ок

n 
яє

ць
 у

 
гн

із
да

х Середня 
величина 
кладки

Вилупилося пташенят Вилетіло пташенят

частка від 
початкового 

числа яєць, %

у середньому 
на 1 пару

частка від 
початкового 

числа яєць, %

у середньому 
на 1 пару

11-20.04 3 35 11,7±0,44 94,29 7,3±3,89 31,43 3,7±3,89

21-30.04 3 30 10,0±0,33 100 10,0±0,33 100 10,0±0,33

01-10.05 1 5 5, 0 0 0, 0

11-20.05 3 20 6,67±0,56 65,00 4,3±2,11 65,00 4,3±2,11

21-31.05 1 5 5 100 5 100 5

В парках м. Харків найбільш продуктивні кладки були розпочаті в І декаді травня – 95,5 % 
(n=4), що становить у середньому на 1 пару 10,5±0,50 пташенят (табл. 4). Найбільша кількість 
кладок була розпочата у ІІІ декаді квітня (n=5) (табл. 4). 

Таблиця 4
Успішність розмноження та мінливість величини кладки синиці блакитної залежно від термінів 
початку відкладання яєць у парках м. Харків, 2010–2014 рр.

Терміни початку 
відкладання 

яєць n 
кл

ад
ок

n 
яє

ць
 у

 
гн

із
да

х Cередня 
величина 

кладок

Вилупилося пташенят Вилетіло пташенят
частка від 

початкового 
числа яєць, %

у середньому 
на одну пару

частка від 
початкового 

числа яєць, %

у середньому 
на одну пару

11-20.04 2 22 11,0±1,00 86,36 9,5±0,50 81,82 9,0
21-30.04 5 59 11,8±1,12 86,44 10,2±1,76 86,44 10,2±0,76
01-10.05 4 44 11,0±1,00 95,46 10,5±1,50 95,46 10,5±0,50
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Установлено, що механізм регуляції  успішності  розмноження синиці блакитної  забезпе-
чує відкладання значно більших кладок (11,3±0,34; CV=11,9%) на територіях із вищою стадією 
рекреаційної дигресії, ніж на менш дигресованих територіях. Це сприяє підтриманню високої 
чисельності популяції синиць в умовах сильнодигресованих територій.
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ДеРжавне РегУлювання виДачі ДОзвільних ДОкУМентів  
на ПРавО ДОбУвання тваРиннОгО світУ

З  організацією  мисливських  господарств  для  планомірного  добування  певної  кількості 
мисливських  тварин  застосовується  видача  відповідних  дозвільних  документів.  Відповідно 
до  статті  17  Закону  України  «Про мисливське  господарства  та  полювання» добування мис-
ливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, здійснюється за ліцензією 
або відстрільною карткою. Ліцензії використовують для полювання в основному на копитних 
тварин, а відстрільної картки – на пернату та хутрову дичину [1]. 

Ліцензії в централізованому порядку друкуються із водяними знаками та голограмою і переда-
ються територіальним органам виконавчої влади у галузі лісового та мисливського господарства, 
а в подальшому – користувачам мисливських угідь строго до затверджених Міністерством охоро-
ни навколишнього природного середовища лімітів добування. Відстрільні картки, на відміну від 
ліцензій, виготовляються самими ж користувачами мисливських угідь  і ними ж реалізовуються 
мисливцям відповідно до пропускної здатності мисливських угідь, затвердженої у територіальних 
органах виконавчої влади з питань екології та лісового і мисливського господарства.

Недосконалістю  і  неврегульованістю  даного  питання  скористалась  у  Криму  організація,  яка 
не мала законних підстав видавати відстрільні картки, та протягом 2007-2008 років нагріла собі на 
них руки, чим завдала державі збитків на суму 2,4 мільйона гривень. Міжрайонною прокуратурою 
порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 (перевищення влади 
або службових повноважень) КК України [2]. Мисливські шахраї завдали державі лише у цьому 
одному випадку збитків на суму, що перевищує збитки, завдані всіма браконьєрами у незалежній 
Україні, у 50 разів. У середньому по Україні за рік у період між 1996-2007р.р. відшкодовувалось 
близько 50 тис. грн. на рік збитків, завданих браконьєрами, про що свідчить таблиця № 1.

Табл. № 1
Боротьба з порушниками правил полювання в Україні протягом 1996-2007р.р. [3] 
Рік 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Складено протоколів 
про порушення правил 
полювання (одиниць)

5614 4671 6276 6221 7434 6809 6912 7274 7824 9391 9504 10550

В тому числі до 
адміністративної відпо-
відальності (осіб)

4806 4170 5385 5391 6572 5647 5302 6578 7330 7499 8669 9843

До кримінальної відпо-
відальності (осіб)

106 79 111 139 95 96 63 61 32 14 3 -

Отримано штрафів  
(тис.грн.)

52,2 104,9 181,6 176,4 201,6 150,7 140 175,7 251,5 328,2 389,5 527,6

Відшкодовано збитків 
(тис. грн.)

60 65,3 58,2 71,6 48,8 39 41,8 33,2 35,6 57,0 43,9 50,7



240 Моніторинг та охорона біорізноМаніття в Україні

Відзначився і Сімферопольський район, в якому виявились факти неналежного викорис-
тання бланків відстрільних карток при перевірці ведення мисливського господарства контр-
олюючими органами. Мисливські ділки були покарані вилученням мисливських угідь з ко-
ристування [4].

З метою врегулювання питання обігу відстрільних карток постановою Верховної Ради Ав-
тономної  Республіки  Крим  «Про  порядок  реєстрації  та  використання  бланків  відстрілочних 
карток  на  території  автономної  республіки Крим»  від  26  травня  2010  року № 1762-5/10  за-
тверджується механізм використання відстрільних карток, введення єдиних типових зразків 
бланків та порядок їх реєстрації, чим, як вказується у постанові, запобігається організація та 
проведення на території республіки масових незаконних полювань особами, які не мають на 
це право. Тепер реєстрація всіх бланків відстрільних карток повинна здійснюватись у Респу-
бліканському  комітеті  лісового  та  мисливського  господарства  Автономної  Республіки  Крим. 
Більше того, розроблено три види відстрільних карток разових, сезонних та для полювання 
іноземців. Бланки, які не зареєстровані в Республіканському комітеті лісового та мисливського 
господарства  вважаються  недійсними,  а  реєстрація  бланків  дійсна  лише  на  протязі  одного 
мисливського сезону, не використані бланки повертаються у комітет після закінченні сезону 
полювання  [5].  На  думку  депутата  Верховної  Ради Криму  та  Голови  Комітету  по  земельних 
ресурсах Автономної Республіки Крим О. Русецького, відсутність належного законодавчого за-
безпечення про реєстрацію відстрільних карток дає змогу кожному користувачу мисливських 
угідь виготовляти відстрільні картки за власним зразком та організовувати на протязі п'ятьох 
років масові незаконні полювання на території Криму навіть  тим організаціям, які не мають 
у користуванні мисливських угідь [6]. Неодноразово Республіканський Комітет лісових ресур-
сів звертався до Держкомлісгоспу з вимогою врегулювання видачі відстрільних карток і тим 
самим припинення незаконного полювання, але нічого не змінилось. 

Очільник відділу мисливського господарства Республіканського комітету АРК по лісовому 
та мисливському господарству Сергій Решетько вказав що, боротись із нелегальною видачею 
відстрільних карток є дуже трудно, необхідно, щоб бланки відстрільних карток мали відповід-
ний захист від підробок [7].

Неврегульованість  видачі  відстрільних  карток  приводить  до  проблеми  із  охороною 
мисливських угідь. Відсутність єдиного взірця та велика кількість користувачів мислив-
ських  угідь,  які  самостійно  продукують  відстрілочні,  не  дає  змоги  контролюючим  орга-
нам  ефективно  боротись  із  браконьєрством. Щоб  виправити  ситуацію,  на  Тернопільщи-
ні  місцеве  управління  лісового  та  мисливського  господарства  зобов'язало  наказом  від 
14.07.2008  року  №  60  «Про  проведення  полювання  на  пернату  дичину  в  мисливський 
сезон 2008/2009 років на території мисливських угідь Тернопільської області» всіх корис-
тувачів  мисливських  угідь  представити  у  відділ  мисливського  господарства  відстрільні 
картки єдиного зразка. Полювання слід проводити «з номера по номер відстрілочної по 
кожному окремому користувачу» [8].

Факти незаконної видачі відстрільних карток зафіксовані Львівською обласною екологіч-
ною інспекцією при перевірці Дрогобицької районної організації товариства мисливців та ри-
балок. За рішенням суду керівника Дрогобицької райорганізації УТМР визнано браконьєром, 
так як він реалізовував відстрільні картки, які не відповідали зразкам встановленими Всеукра-
їнською організацією УТМР [9]. 
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Громадського розголосу набув і недостньо зрозумілий механізм видачі відстрільних кар-
ток головою Волинської організації УТМР: «Викликає величезний подив запроваджена ним 
(Віталієм Шибенюком, - «ВН») практика особистого продажу відстрілочних карток. Це вигля-
дає таким чином: сам виписав, сам взяв у мисливця гроші й поклав їх до свого сейфу. Виникає 
логічне питання: а де ж облік кількості виданих карток і фінансова звітність?» [10]. 

Контролювати питання  із відстрільними картками ще складніше, ніж фальшування гро-
шей. Там хоча б один зразок і певний номінал. А з відстрільними – ні єдиного зразка, ще й 
відсутність механізму обліку. На думку багатолітнього працівника мисливського господарства 
В. Нижника відстрільна картка є «найбільш масовим документом, по якому ведеться полю-
вання, проте … на даний час в Україні ніхто толком не може відповісти, скільки їх друкується, 
а як вони збираються у мисливців після сезону полювання говорити і не приходиться. Окремий 
«ексклюзив» − це відстрільні картки, які видаються на цілий сезон на декілька мисливських 
господарств» [11].

Виявляє стурбованість щодо цього ж питання і мисливець з 39-річним стажем, колишній 
начальник мисливськовпорядної партії ВО «Укрдержліспроект» Олексій Чемерис: «…доходи 
господарств за реалізацію відстрілочних карток часто перевищують доходи, отримані за про-
даж ліцензій. Отже, виходить, що взявши відстрільну картку навіть на неіснуючого зайця, Ви – 
мисливець, а не взявши і нічого не вполювавши, Ви − браконьєр» [12]. 

Через неврегульованість обігу відстрільних карток страждають також мисливські госпо-
дарства, які несуть відповідні матеріальні та фінансові затрати. Незаконна видача відстрільних 
карток завдала матеріальні та моральні збитки Калуській районній організації УТМР, коли ке-
рівництво підприємства ВАТ «Бабин-Риба», не будучи користувачем мисливських угідь, реа-
лізовувало мисливцям відстрільні картки на право добування пернатої дичину. Щоб відстояти 
свої законні права Калуська районна організація мисливців та рибалок змушена була зверну-
тись у господарський суд, який захистив інтереси користувача мисливських угідь: «Відповід-
но до Постанови вищого господарського суду України від 15 березня № 18/148-9/241  встанов-
лено, що ВАТ «Бабин-Риба» незаконно реалізувавало відстрільні картки у кількості 191 шт. 
на суму 1380 грн.» [13]. А причина цієї неприємно ситуації криється знову ж таки у відсутності 
відстрільної  картки  єдиного  зразка,  яка  б  випускалась  централізовано.  А  так  намалювати  і 
реалізувати цю картку може будь – яка організація навіть та, що не має нічого спільного  із 
веденням мисливського господарства. Необхідно, щоб мисливці ознайомились із затвердже-
ним бланком відстрільної картки та не купували їх в організаціях, які не мають право їх реа-
лізовувати. Більше того, фактично по даному випадку судом встановлено стодев'яносто один 
випадок браконьєрства, які стались не з вини мисливців, а через незаконно розтиражовані на 
ксероксі відстрільні картки. 

Проте перекрити дорогу махінаціям з відстрільними картками все ж можна. Зрозуміло, що 
лази для спритників знаходяться у нормативно-правовому забезпеченні виготовлення, видачі 
відстрільних карток на право добування пернатої  та хутрової дичини, яка не відповідає ви-
могам як політичних кроків, так і законодавчих вимог. Неврегульована процедура обігу від-
стрільних карток завдає збитків користувачам мисливських угідь, державному мисливському 
фонду,  не  сприяє  достовірному  обліку  добутої  дичини,  сприяє  тінізації  доходів  від  ведення 
мисливського господарства. Слід зауважити, що окупність мисливського господарства в се-
редньому по Україні становить лише 50% [14] і, безумовно врегулювання даного питання буде 
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лише  сприяти  збільшенню доходів мисливських  господарств,  чим покращить матеріально-
фінансове становище мисливського господарства. Збитковість мисливського господарства є 
гальмом у залученні коштів, без яких неможливий подальший розвиток галузі. 

Іншою проблемою  яка  гальмує  облік  добутої  дичини  є  не  лише  те, що мисливські  гос-
подарства мають право друкувати без обліку  відстрільні  картки. Щорічно мисливці  повинні 
обмінювати в обласних управліннях лісового та мисливського господарства контрольні картки 
обліку добутої дичини та порушень правил полювання, у яку повинні вноситись відомості про 
добуту дичину. Але  з  часу  введення цієї  норми у 1997 році  реальний облік добутої дичини 
з причини відсутності загальнонаціональної бази даних мисливців, і вносити кількість добутої 
дичини просто немає куди. 

Відповідно до національної програми інформатизації Держліагентство видало наказ «Про 
затвердження плану заходів з розвитку ІТ – інфраструктури Державного агентства лісових ре-
сурсів України на 2019 рік», який лише передбачає створення загальної бази даних «Мисли-
вець». Але і це лише у планах, так як база даних «Мисливець» буде створена після погодження 
планів з Мінагрополітики та  із зацікавленими органами виконавчої влади та проведення  їх 
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. Більше того, навіть, якщо й цей план буде 
затверджений, то термін виконання створення і впровадження бази даних «Мисливець» пла-
нується  лише на  четвертий  квартал  2019  року.  Іншими  словами,  якщо  вже двадцять  років 
не було бази даних, то й не буде її і в цьому році. То ж цього року записи мисливців у контр-
ольних картках обліку добутої дичини взагалі не будуть обліковуватись. Десятки працівників 
органів державної влади будуть рік вхолосту працювати, а 300 тис. мисливців витрачати час та 
кошти на заміну нікому непотрібних карток. 

Слід відмітити, що облік добутих ліцензійних видів тварин здійснюється достовірно хоча 
б з номінальних (те, що вказано у бланку ліцензії), а не реальних даних (які не заносяться до 
бланків ліцензій) так як в десятиденний термін після сезону полювання всі бланки ліцензій 
з голограмою та водяними знаками мають статус суворої звітності і разом із звітом про добуту 
дичину здаються в обласні управління лісового та мисливського господарства. Залишаються 
«необліковані» добуті пернаті та зайці, задля яких необхідні ці карточки.

Життя показує, якщо 20 років не обліковували пернату  та хутрову дичину  і мисливське 
господарство проіснувало, то цю практику можна продовжити з користю для всіх сторін. Біль-
ше того, хоча й від мисливців вимагається в місячний термін після сезону полювання хоча б 
здати контрольну картку, цю вимогу практично ніхто не виконує. Великі міграційні процеси, які 
проходять в Україні, відбиваються й на обміні карток. Так, постійно або тимчасово за кордо-
ном працює біля 8 мільйонів українських громадян. На мій погляд, якщо 10-15 % від виданих 
контрольних карток не повертають, то можна під великий сумнів поставити достовірність об-
ліку добутої дичини. Реально ця цифра є набагато вищою. Мисливці виїжджають на декілька 
років, не міняючи документів, та й чого гріха таїти, залишається низькою мисливська культура: 
добута  дичина  залишається  незаписаною.  Більше  того,  на  карточці  немає місця, щоб  чітко 
вказати назву мисливського господарства, а тому визначити його назву дуже важко.

Якщо на хвилину уявити, що реалізація вимог контрольної картки все ж відбудеться, то 
це може навіть дестабілізувати державне управління лісового господарства: доведеться ки-
нути всі кадрові сили на облікування кожної добутої качки та зайця, внесених сумлінним мис-
ливцем до  картки.  Якщо  за  один  робочий день  один працівник може лише  виписати  біля 
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100 контрольних карток, то скільки потрібно буде працівників у кожній області, щоб впоратись 
з занесенням добутої дичини до єдиної бази «Мисливець». За моїми підрахунками один пра-
цівник зможе вносити за день дані з 20-30 карток. Тож якщо вдасться запустити програму 
«Мисливець» наявними кадровим потенціалом відділів секторів мисливського господарства 
не вдасться. Потрібно буде збільшувати штат державних службовців, але вже точно будемо 
знати, де добута качка, а де заєць і, навіть, яким мисливцем і у який день. 

Отже з метою якісного обліку добутої дичини необхідно врегулювати механізми виготов-
лення, видачі дозвільних документів, запуску програми «Мисливець» які б мінімізували ко-
рупційні ризики. 
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ТіньОве викОРисТання Мисливських Угідь

Важливою проблемою для охорони біорізноманіття є різке зменшення площі мисливських 
угідь. Для прикладу якщо у 90-х роках площа мисливських угідь Івано-Франківської області 
становила 1,1 млн га, у 2010 році – 989 тис. га, то на даний час площа мисливських угідь скла-
дає 730 тисяч гектарів. З мисливського господарства виведено понад 400 тис. га мисливських 
угідь, що становить більше третини всіх мисливських угідь області. 

Залучення у користування 400 тис. га мисливських угідь дало б змогу працевлаштувати 
як мінімум 50 працівників, які будуть займатись мисливським господарством на угіддях, які 
на цей час є безгосподарськими  і  їх ніхто не охороняє. Так, відповідно до статті 29 ЗУ «Про 
мисливське господарство та полювання» користувачі мисливських угідь повинні утримувати 
єгерську службу: одного єгеря на 5-10 тис. га мисливських угідь. 

Різке зменшення площі мисливських угідь відбулось через злочинну недбалість службо-
вих осіб, до компетенції яких входить прийняття рішення щодо надання у користування мис-
ливських угідь в основному надавали землі агрофірм, земель запасу, лісфонду, а дрібні площі 
пайовиків,  які  не  здавались  в  оренду  не  входили  у  склад мисливських  господарств  так  як 
ніхто з користувачів мисливських угідь не утруднював з погодженням. З усіх рішень, ухвалених 
Івано-Франківською обласною радою щодо надання у користування мисливських угідь, є один 
виняток при якому до мисливських угідь включені землі пайовиків. Рішенням Івано-Франків-
ської обласної ради від 28.09.2012 № 675-17/2012 надано у користування мисливські угіддя 
«Товариству мисливців та рибалок «Дністер», в якому погодження на користування земельни-
ми ділянками для ведення мисливського господарства надали 253 жителі лише одного села 
Козарі, а загальна площа цих погоджень складала 99,9 га, тобто, середня площа земельної 
ділянки становила лише 30  сотих. Зрозуміло, що в наших умовах  така прискіпливість була 
зумовлена не через виконання вимог законодавства. Яскравим прикладом також є надання 
у користування мисливських угідь по Тлумацькому та Городенківському районах. Так, відпо-
відно до рішення обласної  ради від  09.09.1997 році МРВП УТМР  у  Городенківському районі 
надано на 15 років 48,6 тис га. Після закінчення терміну користування рішенням Івано-Фран-
ківської обласної ради від 30.04.2013 року № 918-21/2013 надано лише 27,8 тис. га, при чому 
лише в межах 21 землекористувача. Жодної приватної особи не залучено. Такі дії призвели до 
безпідставного зменшення площі мисливських угідь по Городенківському району на 20,8 тис. 
га, що складає 43 % від площі мисливських угідь, які були надані у 1997 році. Слід відмітити, 
що загальна площа Городенківського району складає 74,7 га, площа мисливських угідь скла-
дає 37 % від загальної площі району.

Якщо по Снятинському району, у 1996 році площа мисливських угідь складала 46,3 тис. 
га,  то  відповідно  до  рішення  обласної  ради  від  30.04.2013 №  920-21/2013  площа  склала 
лише 25,7  тис  га. Безпідставно зменшено на 20,6  тис.  га,  тобто, на 45 % Загальна площа 
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Снятинського району складає 60 тис. га, площа мисливських угідь складає 43 %. Отримано 
погодження від окремих власників та користувачів земельних ділянок з 10 сіл, тоді як у ра-
йоні нараховується 47 сіл. 

Більше того, мисливські угіддя в Івано-Франківській області розташовані у мозаїчному 
порядку, що на практиці  не дає можливості  ефективно  вести  господарство. Немає  навіть 
можливості скласти карту мисливських угідь, щоб мисливці розуміли, де можна полюва-
ти, а де заборонено. Мисливські угіддя надавались таким чином, що на даний час, навіть 
якщо хтось  і  хотів би  їх взяти,  то не зможе. Якщо у розвинутих країнах Європи з вищою, 
ніж в Україні густиною населення мисливські угіддя складають до 90 %, загальної площі, то 
в нашій області з найбільшою лісистістю – лише трохи вище 50 %. Мисливське господарство 
області є збитковим, а при такій ситуації з площею мисливських угідь взагалі немає шансу 
вийти на рентабельність. На даний час в Україні не працює вимога щодо плати за користу-
вання мисливськими  угіддями,  визначена  законодавством. Але й навіть  якщо ця  вимога 
запрацює,  то  через  невикористані  ділянки,  які  не  увійшли до мисливських  угідь,  велика 
частина селян не отримає орендної плати. Фактично ситуація з користуванням мисливськи-
ми угіддями заморожена до 2027-2028 року, оскільки основний пул рішень щодо надан-
ня у користування мисливських угідь ухвалювався у 2012-2013 роках, а угіддя надавались 
у користування терміном на 15 років.

Хочу нагадати, що відповідно до статті 22 ЗУ «Про мисливське господарство та полювання» 
компетенція прийняття рішення щодо надання у користування мисливських угідь відноситься 
до обласної ради, обласної державної адміністрації та Держлісагентства. Добре говорить укра-
їнське прислів’я: «У семи няньок дитина без ока».

На думку авторів Проекту моделі реформування і розвитку мисливського господарства 
України (червень 2015) – М.О. Мироненка, І.М. Шеремета, О.Р. Проціва, А.-Т. Башти, І.В. Де-
легана, В.Ю. Вовченка, О.І. Станкевич-Волосянчук, В.Р. Бурмаса, Р.І. Новікова, Д.Ю. Караб-
чука., серед авторів – науковці, громадські діячі та й навіть діючий начальник управління 
мисливського господарства ДАЛР Іван Шеремет, дійшли до узгодженої позиції: «…трива-
ле перебування мисливських угідь у статусі державного мисливського резерву, або запасу 
своєю  чергою  також  стають  причиною  нераціонального  використання  мисливських  угідь. 
Адже площа мисливських угідь в Україні становить лише 62 %, тоді як у країнах Європи цей 
показник сягає до 90 % [1]. 

Отже, неефективні  та незаконні рішення органів публічного управління у галузі мислив-
ського господарства спричинились до різкого зменшення площі мисливських угідь, які ви-
ведені з користування, що має негативні соціально-економічні, екологічні наслідки. 
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ПРавОзастОсУвання щОдО Плати за кОРистУвання  
МисливськиМи УгіддяМи

В Україні тваринний світ – у нашому випадку мисливські види тварин, та мисливські угіддя 
відповідно до статті 13 Конституції України є об›єктами права власності Українського народу. 
Від імені народу України органи державної влади та місцевого самоврядування організовують 
користування природними ресурсами. 

Для реалізації вимог Конституції України приймається відповідне законодавство: стаття 24 
ЗУ «Про мисливське господарство та полювання» щодо плати за користування мисливськими 
угіддями. Починаючи з 1 січня 2015 року в Україні введена в дію норма щодо плати за користу-
вання мисливськими угіддями, а фактично ця норма не виконується, бо так вигідно олігархам, 
яким влада надала мисливські угіддя. Тож логічно, що відповідно до соціологічних опитувань 
довіра населення до державного апарату сягає лише 8,6 %, а недовіра – 86,3 %. На мою думку, 
з небажанням вирішувати порушені мною проблеми криється лобіювання владою багатших 
страт суспільства. Зрозуміло, що чиновник має інтерес дружити з багатим користувачем мис-
ливських угідь, ніж із бідним селянином. 

Принаймні у Галичині на початку ХХ століття так не було. Соціальна складова у публічному 
управлінні у них була на вищому рівні. Так, Станиславівський воєвода видав розпорядження 
від 16 травня 1923 року, в якому зобов’язав старост через високу інфляцію прив’язати вар-
тість оренди права полювання до вартості зайця, а саме: вартість оренди 40 га мисливських 
угідь повинна була становити не менше, як вартість однієї голови зайця. Слід сказати, що 
за Другої Речі Посполитої польська влада у питанні оплати за мисливські угіддя була більш 
приязно  налаштована до  селян,  які  в  основному  були  української  національності,  ніж  те-
перішня у Незалежній Україні. Тож не дивно, що близько 3 мільйонів українців виїхало до 
Польщі, де право людини не лише визначається законодавчо, але й виконується на прак-
тиці. 

Більше того ми хочемо, щоб в Україні суспільні відносини грунтувались на європейських 
принципах. У всіх європейських країнах, та й навіть у Білорусії та Росії, користувачі мислив-
ських угідь оплачують власникам земельних ділянок кошти. До речі, у Німеччині ця сума сягає 
340 млн євро. 

Якщо врахувати, що вже п’ять років ігнорується виконання вимог законодавства, то збит-
ки на даний час становлять суму у 1,6 мільярда гривень. 

На думку голови Івано-Франківської обласної ради, середня вартість оплати за користу-
вання мисливськими угіддями становить 6-7 грн за гектар [1].

Лише що державні лісогосподарські підприємства Івано-Франківської області ведуть мис-
ливське  господарство на площі  259  тис.  га,  тоді  як площа лісового фонду цих підприємств 
становить 468, 3 тис. га. Тобто, 210 тис. га державного лісового фонду державними лісогоспо-
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дарськими підприємствами надано на безоплатній основі у користування приватним користу-
вачам мисливських угідь.

Тобто лише через бездіяльність Івано-Франківської обласної державної адміністрації дер-
жавні підприємства області втрачають лише за один рік від 1554 тис. грн (якщо враховувати 
6 грн) до 1813 тис грн (якщо враховувати 7 грн.). Якщо врахувати, що ці кошти не надходять і 
я хочу підкреслити - державні лісогосподарські підприємства з 2015 року, то збитки для сус-
пільства становлять за цим алгоритмом визначення вартості близько 6-7 млн грн. 

Але й не лише через бездіяльність  Івано-Франківської  обласної державної  адміністрації 
втрачають державні підприємства, але й комунальні підприємства області. Івано-Франківське 
обласне комунальне агролісогосподарське підприємство «Івано-Франківськоблагроліс» нада-
ло безоплатно 53 728 га лісового фонду. Тобто якщо припустити, що вартість користування 
мисливськими угіддями за 1 га становить 6 грн, то до бюджету області надійшло б щорічно 
322 тис. грн. Якщо врахувати, що ці кошти не надходять і я хочу підкреслити - державні лісо-
господарські підприємства з 2015 року, то збитки для «Івано-Франківськоблагроліс» станов-
лять близько 1,6 млн грн. Отже всього лише через невиконання вимог законодавства публічні 
бюджети в Івано-Франківській області втратили близько 40 млн грн.

А якщо цю цифру з Івано-Франківської області екстраполювати на всю Україну то через не-
долуге публічне управління лише державні лісогосподарські підприємства та обласні бюджети 
втратили за 5 років не менш як 800 млн грн. 

Якщо застосовувати ринкову  вартість мисливських  угідь,  які  окупаційна влада Росій-
ської Федерації реалізовує в окупованому Українському Криму, через механізм аукціону, то 
їхня вартість зростає у сотні разів. Так, у статті «В Криму продали мисливські угіддя» [2]   по-
відомляється, що 2 липня 2019 року за більш як 16 млн російських рублів продали 4,1 тис га 
мисливських угідь, тобто один гектар українських мисливських у вартує близько 30 доларів 
США. Можна спрогнозувати, що якщо на даний час в Україні обліковується близько 40 млн 
га, то через бездіяльність службових осіб Україна не отримала до різних бюджетів більш як 
1 млрд. доларів США. 

Існує ще одна методика визначення ринкової вартості користування мисливськими угід-
дями. Так, у статті «Група чиновників встановила нечувану суму хабара за мисливські угід-
дя»  [3] повідомляється, що ДБР розслідується справа щодо посадовців, які «вирішують» за 
500 тис. доларів США питання надання у користування мисливських угідь. 

Отже, реалізація вимог законодавства щодо плати за користування мисливськими угіддя-
ми дасть змогу на конкурентних принципах визначити ефективних користувачів мисливських 
угідь, а кошти спрямуються на реалізацію соціальних та екологічних проектів.
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