
IIPOГРАМИ ТА МЕТОДИКИ 

ОРШТОЛОГIЧНИX ДОСШДЖЕНЪ. 

МУЗЕЙНА CIIPАВА 

ПРОГРАМА МОНlТОРИНГУЗА 

ПОПУЛЯЦIЯМИБIЛОГО 1 ЧОРНОГО ЛЕЛЕК В 

УКРлiш 

в.м. Грищенко 

Kuiвcъ1CUU YHiвepcuтem 

Для розробки ефективних заходiв по oxopoHi того чи iшпого 

виду птахiв потрiбна перш за все своечасна iнформацi.я про 

змiни стану його популяцU. Без цього природа житиме сама по 

собi, i охоронятимемо ми й HeBiдoм:o вiд чого. На жаль, поки що 

у бiльшостi випадкiв саме так i вiдбувасться. 3анадто великим 

с "латентний перiод", поки змiни будуть виявленi. Так, чисель

нicть двох видiв лелек в УKPa'iнi змiнюеться у протилежних на

прямках: у чорного (Ciconia nigra) вона зростае, у бiлого (С. ci
conia) - знижуеться. Незважаючи на це, заходiв по його oxopoнi 

вживасться дуже мало. Та ми й не можемо оцiнити поки ЩО, 

наскiльки серйозним е це зниження чисельностi. Так само поза 

увагою залишилося скорочення чисельностi сиворaкшi (Coracias 
garrulus), деркача (Crex crex), хатнього сича (Athene noctua) i 
деяких iш.пиx IIтахiв. "Традицiйно" увага зосереджена JIИШе на 

певному наборi видiв. 

Для контролю за популяцiсю будь-якого виду потрiбен що

рiчний збiр даних за единою програмою. Добрим прикладом МО

же бути програма монiторингу за хижими птахами i совами 

европи, яку координуе унiверситет iM. MapTiнa Лютера в м. 

Халле (Нiмеччина). 3 1992 р. в YKpalнi почалася робота за про

грамою монiторингу за популяцiями бiлого i чорного лелек. 

До цього часу у нас проводилися лите анкетю 06лiки раз у 

кiлька pOKiв, за якими динамiку чисельностi оцiнити важко. До 

того ж даю збиралися не за мiжнародною методикою, тому 'ix 
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Матерiали 1-1 конфереIЩU м:олодих орнiтологiв УкраlНИ 

немоЖJIИВО порiвшовати з результатами 06лiкiв в iшnиx кра

Шах. Чисельнiсть бу дь-якого виду КOJIИВаЕ:ТЬСЯ у досить широ

ких м:ежах, через те поодинокi облiки м:ожуть значно спотво

рювати картину. Прово,цити ж i:x щороку У наших ум:овах не

м:ожливо через порiвняно високу чисельнiсть лелек, велику те

риторiю i недостатшо кiлькiсть фахiвцiв та орнiтологiв-люби

телш. 

Бiльш реальний imпий шлях - щорiчний збiр iнформ:ацi'i на 

постiйниx пробних дiлянках. Мережа таких дiлянок (хоча б по 

кiлька на область) дасть зм:огу отрим:увати репрезентативнi да

нi i оцiнювати стан популяцu в цiлом:у шляхом нескладних роз

paxyнкiв. На пробних площах м:ожна тримати пiд контролем Bci 
гнiзда. Головнi показники - густота населения i успiшнiсть роз

множения. РеЕ:СТРУЕ:ТЬСЯ загальна кiлькiсть заселених гнiзд; 

число пар, якi виростили пташен.ят та без них; кiлькiсть пта

шенят, що виросли в кожному з гнiзд. Для збору необхiднОl iн

формацi1 достатньо 2-3 рази вiдвiдати гнiзда на протязi сезону, 

до того ж багато чого м:ожна встановити i шляхом: опитування 

м:iсцевих жителiв. Оптим:альний розм:iр дiлянки - кiлька насе

лених пунктiв i MicцeBicТb м:iж ними. Щоб вона була репрезен

тативною, до fi територi1 повинна вхо,цити i MicцeBicТb, де ле

лечих гнiзд завiдомо не може бути: лiс, водойми j т. п. 

У 1992 р. була розiслана анкета для апробацi'i м:етоДИКИ. 

Надiйшли даЮ з 8 дiлянок ПО бiлом:у лелецi i з 3 ПО чорному. 3 
1993 р. збiр даних прово,циться вже в бiльшом:у обсязi. Площа 

дiлянок, що знаходяться пiд контролем:, як правило вiд кiлькох 

десяткiв до кiлькох сотень км2 • 3а результатами роботи буде 
видаватися щорiчне зведения даних, яке розсилатиметься 

учасникам: програми i зацiкавленим: спецiaлiстам:. Вся iнфор

м:ацiя дублюватим:еться англiйською м:овою, тому цi м:атерiали 

становитим:уть iнтepec i для зарубiжниx учених. Вже пiдго

товано такий бюлетень за 1992 р. 
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