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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. В кінці минулого і на початку нинішнього століть 
відбулися масштабні перетворення природних комплексів, в тому числі і 
навколоводних. У цих умовах роль ключових факторів, що формують якість 
різних середовищ існування птахів, набуває особливого значення. Трофічному 
фактору відводиться особливе місце серед них, зокрема щодо їх впливу на 
просторове розміщення мігруючих птахів, в даному випадку куликів. 

Під час сезонних міграцій в численних водно-болотних угіддях Азово-
Чорноморського регіону України йде проліт більше 37 видів куликів (Chernichko 
et al., 1991; Van der Have et al., 1993), з яких 13 - види, гніздовий ареал яких 
переважно міститься в зоні тундр Євразії. Саме у тундрових куликів, що мігрують 
на далекі відстані, яскраво виявляються вимоги до якості місць міграційних 
зупинок (Boere, 1976; Baird et al., 1985; Goede et al., 1990; Alestarm, 1992; Piersma et 
al., 1993; Davidson et al., 1995; Kube et al., 1998). 

Більшість досліджень щодо закономірностей розміщення куликів 
проводилися на місцях зимівель і місцях зупинок на шляху міграції вздовж 
східно-атлантичного пролітного шляху (Recher, 1966; Baker, Baker, 1973; Duffy 
et al., 1981; Quammen, 1984; Tye, 1987; Piersma, 1988; Zwarts et al., 1990; Nilsson, 
Shubin, 1992; Perez − Hurtado, Hortas, 1992; Piersma et al., 1993; Velasco, Alberto, 
1993; Meltofte et al., 1994; Le Drean-Quenechdu, 1995; Ntiamoa-Baidu et al., 1998) і 
значно менше − вздовж континентальних пролітних шляхів − на степових 
водоймах європейської частини Росії (Шубин, 1988, 1991, 1998, 1999; Shubin, 
1998; Околелов, Шубин, 2003; Иванов, 2004; Шубин, Иванов, 2005; Сухарев, 
2015). Розглядалися різні, нерідко суперечливі судження про роль ряду факторів, 
що впливають на вибір куликами місць зупинок. На їх вибір, на думку різних 
авторів, впливали велика кількість і доступність кормових ресурсів, площі 
кормових біотопів, відсутність фактора занепокоєння і ін. (Recher, 1966; Bryant, 
1979; Duffy et al., 1981, 1984; Goss-Custard et al., 1991; Kalejta, Hockey, 1994; 
Gonzalez, 1996; Smith et al., 2012). При цьому, пріоритетність впливу факторів, 
як правило, не розглядалася. 

Закономірності впливу водних безхребетних на розміщення куликів на місцях 
міграційних зупинок в Азово-Чорноморському регіоні практично не вивчені.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Робота 
виконана на міжвідомчій Азово-Чорноморській орнітологічній станції 
(м.Мелітополь) в рамках наукових програм Інституту зоології НАН України: 
«Складання кадастру територiй, важливих для мешкання птахiв в межах 
приморської та степової зон України» (1996-2000 рр.), «Вивчення просторового 
розміщення популяцій видів птахів, що мігрують та зимують на функціонально 
важливих територіях півдня України, із метою їхньої охорони і управління (на 
прикладі Anseriformes, Gruiformes і Charadriiformes)» (2001-2005 рр.). 
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Робота пов'язана з виконанням тем і проектів: 
 за заявкою Держкомітету України: «Трофічні зв'язки і біоенергетика 

прибережних екотонів, на прикладі Чорного і Азовського морів» (1994-1995 рр.); 
 за заявкою Міністерства освіти України: «Моніторинг різноманітності птахів 

у водно-болотних угіддях півдня України, які мають міжнародне і національне 
значення» (1995-1999 рр.). У 1998 р. виконаний 4-й розділ: «Структурно-
функціональна характеристика факторів, що впливають на видову різноманітність 
орнітокомплексів водно-болотних угідь»; 

 «Формування екомережі Азово-Чорноморського екологічного коридору та 
збереження цілісності географічних популяцій рослин і тварин в різних ландшафтних 
елементах» (2006-2008 рр., № держреєстрації теми: 0106U000665); 

 «Моніторинг червонокнижних видів України, визначення територій 
високого біорізноманіття для організації моніторингу» (2006-2008 рр., № 
держреєстрації теми: 0106U000678); 

 «Розробка концептуальних та структурних основ для обґрунтування 
трансграничного значення Азово-Чорноморського екологічного коридору як важливої 
складової Всеєвропейської екологічної мережі» (2009-2011 рр., № держреєстрації 
теми: 0109U002206); 

 «Інтегральний підхід до використання біологічних індикаторів та маркерів для 
створення комплексних та спеціальних моніторингових програм з біорізноманіття як 
складових державної програми моніторингу довкілля в Азово-Чорноморському регіоні 
України» (2011-2012 рр., № держреєстрації теми: 0111U000530); 

 «Структурно-функціональне значення сезонних орнітокомплексів в 
формуванні екомережі Азово-Чорноморського екологічного коридору та Афро-
Євразійських трансконтинентальних міграційних шляхів» (2012-2014 рр., № 
держреєстрації теми: 0112U001150). 

 З ініціативи WWF: Пропозиції з відновлення, менеджменту та охорони озер 
Картал, Кугурлуй, островів Татару, Малий і Великий Далери, включення перспективних 
ветландів Одеської області в проект «Партнери по ВБУ» (1999 р.). 

Мета роботи – виявлення закономірностей впливу водних безхребетних на 
розміщення тундрових видів куликів в період сезонних міграцій на Азово-
Чорноморському узбережжі України. 

Для її досягнення поставлені наступні завдання: 
- визначити сезонну і середньорічну динаміку біомаси водних безхребетних у 

місцях зупинок куликів; 
- визначити ключові види гідробіонтів, які складають кормовий раціон 

тундрових куликів на місцях міграційних зупинок Азово-Чорноморського 
узбережжя України; 

- оцінити ємність кормових ресурсів для  мігруючих куликів у різних типах 
їх кормових угідь; 
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- визначити пріоритетність впливу ключових факторів (чисельність і біомаса 
кормових об'єктів, площа кормових угідь) на чисельність і розміщення досліджуваних 
видів куликів; 

- з'ясувати роль кормової цінності лиманів і лагун Азово-Чорноморського 
узбережжя для мігруючих популяцій куликів. 

Предмет досліджень – закономірності впливу водних безхребетних на 
розміщення тундрових видів куликів. 

Об'єкт досліджень – види водних безхребетних, як об'єкти живлення куликів. 
Методи досліджень – використані загальноприйняті в гідробіології методи збору, 

фіксації та камеральної обробки проб, статистичного аналізу результатів 
спостережень, а також обліки чисельності птахів, аналіз шлунків птахів, 
спостереження за кормовою поведінкою і добовою активністю куликів. 

Наукова новизна. Вперше дана оцінка ролі водних безхребетних лиманів і лагун 
Азово-Чорноморського узбережжя в живленні і сезонному розміщенні тундрових 
видів куликів, мігруючих Середземноморським континентальним пролітним шляхом. 
Вперше для водно-болотних угідь Східної Європи розрахована ємність кормових 
ресурсів, сформованих водними безхребетними, переважно бентосними організмами, 
важливими для живлення мігруючих куликів. Виявлена пріоритетність площі 
кормових територій над їх продуктивністю переважно для зграйних видів куликів під 
час їх зупинок. 

Практичне значення. Результати досліджень використані для обґрунтування 
створення Приазовського національного природного парку та у розробці екологічної 
мережі Азово-Чорноморського екологічного коридору. 

Отримані результати можуть бути використані у викладанні навчальних 
дисциплін «Біологія», «Екологія», «Гідробіологія» для студентів біологічних та 
інших природничо-наукових спеціальностей, а також для ефективної оцінки стану 
лиманів і лагун Сиваша, як основних місць міграційних зупинок куликів на 
континентальному пролітному шляху. Це дозволить якісно поліпшити матеріали, 
що подаються Україною в Штаб АЕWA, сприятиме розробці проектів організації 
територій та об'єктів ПЗФ, визначить напрямок менеджменту і природоохоронної 
діяльності, моніторингу популяцій навколоводних птахів. Результати досліджень 
можуть використатись для корекції і доповнення Національних планів дій щодо 
рідкісних і зникаючих видів куликів. Результати дослідження мають практичне 
значення для створення заповідних територій, для обгрунтування заборони 
видобутку личинок хірономід (Chironomidae sp.) і нереїса (Hediste diversicolor), 
важливих компонентів раціону живлення тундрових мігрантів. 

Особистий внесок. Автором самостійно здійснено аналіз наукових джерел, 
проведено польові та камеральні дослідження, аналіз отриманих результатів.  

Апробація результатів дисертації.  
Результати досліджень були представлені на:  
 V нараді з питань вивчення та охорони куликів «Кулики Східної Європи і 

Північної Азії на рубежі століть» (Москва, Росія, 2000 р.); 
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 Міжнародній науковій конференції «Птахи Азово-Чорноморського регіону на 
рубежі тисячоліть» (Одеса, Україна, 2000 р.);  

 Міжнародній конференції «Актуальні проблеми вивчення і охорони птахів 
Східної Європи і Північної Азії» (XI Орнітологічній конференції Північної Євразії) 
(м.Казань, Республіка Татарстан, 2001); 

 IV конференції Європейської орнітологічної спілки (м.Гронінген, 
Нідерланди, 2001); 

 II з'їзді Азово-Чорноморського орнітологічного союзу «Птахи Чорноморського 
регіону. Моніторинг і охорона» (м.Миколаїв, Україна, 2003); 

 на щорічних зустрічах Міжнародної групи по куликах (WSG) в Швеції 
(Мальме, 2006) і в Голандії (Ден Бург, 2009); 

 V Міжнародній науковій конференції «Біорізноманіття та роль тварин в 
екосистемах» (Дніпро, 2009); 

 XXX нараді Азово-Чорноморської орнітологічної групи (м.Мелітополь, 
Україна, листопад, 2010), а також на наукових семінарах НДІ Біорізноманіття 
наземних та водних екосистем України та Азово-Чорноморської орнітологічної станції 
(м.Мелітополь). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 22 наукові праці: 
15 – наукові статті, розділи в монографіях, з яких 9 – у наукометричних базах; 7 
– представлені тезами і матеріалами конференцій. Права співавторів дотримані. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація являє собою рукопис обсягом 226 
сторінок (з них 152 сторінки основного тексту) і складається зі вступу, 5 розділів, 
висновків, списку використаних джерел (141 джерело, з яких 63 іноземною мовою), 6 
додатків на 56 сторінках. Результати представлені в 18 таблицях і 59 ілюстраціях в 
основному тексті, а також – в 49 таблицях і 8 ілюстраціях в додатках.  

Подяки. Автор щиро вдячний своєму науковому керівнику, д.б.н. Черничку 
Й.І. за допомогу в організації польових досліджень, за всебічну підтримку і цінні 
поради при написанні дисертації, за копітку редакційну роботу; д.б.н., директору 
Інституту морської біології Національної академії наук України (ІМБ) 
Александрову Б.Г. за допомогу в організації гідробіологічних досліджень і 
наукові консультації; д.б.н., співробітнику Зоологічного музею Московського 
держ.університету ім. М.В.Ломоносова Томковічу П.С. за цінні наукові 
консультації; Алейніковій К.Г. за допомогу в оформленні картографічного 
матеріалу; Винокуровій С.В., Ісаєвій О. А. – за допомогу в комп'ютерній обробці 
матеріалу; співробітнику ІМБ Синьогубу І.О. – за допомогу у визначенні 
гідробіонтів; викладачеві МДПУ Воловніку С.В. за допомогу у визначенні комах 
і їх личинок; Антоновському О.Г. за творчу співпрацю; к.б.н., Демченко Н.А. за 
консультаційну допомогу, а також моїм рідним і близьким людям – за віру і 
підтримку. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ ДОСЛІДЖЕННЯ 

У розділі наведені стислі характеристики досліджуваних лиманів і лагун півдня 
України (рис. 1), які належать басейну Чорного (Тузловська група лиманів і 
Тилігульський лиман) та Азовського морів (Молочний лиман і Сиваш) (Федорченко, 
1968). Крім стандартних кліматичних оцінок території, акцент зроблений на 
характеристиці водного режиму лиманів, динаміці солоності, впливах вітрового 
режиму. Досліджувана група водно-болотних угідь лежить в межах найменш 
вивченого Середземноморського/Чорноморського пролітного шляху (Davidson et 
all.,1995). 

 
Рис. 1. Район досліджень. Лиманно-лагунні системи Азово-Чорноморського регіону 

– місця основних міграційних зупинок тундрових куликів на Середземноморському 
пролітному шляху. 

 
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ  

Для визначення сезонної і середньорічної біомаси водних безхребетних, що 
слугують кормом для куликів, з 72 станцій на місцях їх годівлі відібрано 500 
гідробіологічних проб. Матеріал щодо сезонного розміщення і чисельності куликів 
зібраний автором в ході 73 експедиційних виїздів в період з 1994 по 2002 рр.. З 2002 по 
2010 рр. створювалися і оброблялися електронні бази даних, перераховувалась в 
енергетичний еквівалент біомаса водних безхребетних, виражена в одиницях сирої 
маси, уточнювалися місця концентрацій куликів. Автором проаналізовані дані 191 
обліку куликів, здійснених з його участю співробітниками Азово-Чорноморської 
орнітологічної станції. 
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Для визначення ключових видів гідробіонтів, що складають кормовий раціон 
тундрових куликів, досліджено 172 шлунки п'яти видів куликів (Calidris ferruginea, 
Calidris minuta, Calidris alpina, Limicola falcinellus, Philomachus pugnax). 

Бентосні проби відібрані за стандартною методикою (Жадин, 1960) 
бентосною склянкою площею 0.015 м2 на глибинах до 10 см, доступних для 
годівлі куликів. Фіксація і камеральна обробка матеріалу проведена за 
методикою Ю.Л. Володковича (1980). 

Видовий склад гідробіонтів визначений за допомогою визначників: «Визначник 
фауни Чорного і Азовського морів» (1969; 1972), І.І. Грезе (1985), В.В. Аністратенко, 
А.П. Стадниченко (1994), В.В. Аністратенко (2001). 

Маса гідробіонтів визначалася в лабораторних умовах зважуванням на 
торсіонних вагах з точністю до 0.001 г і за допомогою розрахункових формул 
(Александров, 2001, 2008). 

Методика оцінки забезпеченості куликів кормовими ресурсами. 
Для попередньої оцінки забезпеченості куликів на першому етапі досліджень 

(1994-2001рр.) в умовах відсутності комп'ютерів і приладів для визначення 
енергетичної цінності гідробіонтів кормові ресурси куликів та  їх потреби були 
розраховані в одиницях сирої маси.  

На другому етапі досліджень (2001-2010 рр.) перерахунок ємності кормових 
ресурсів з сирої маси в одиниці енергії дозволив дати остаточну оцінку 
забезпеченості і порівняти енергетичну цінність водних безхребетних ММЗ півдня 
України з іншими місцями міграційних зупинок, розташованими на північ і південь 
від Піренеїв (Piersma et al., 1993a). 

Енергетичну цінність біомаси (енергетичний еквівалент біомаси)  (кДж•м-2) 
розраховували, виходячи з середньої біомаси (г•м-2) кожного виду водних 
безхребетних на підставі «залежностей для обчислення енергетичного 
еквівалента ваги представників макрозообентосу» (Александров, 2008). 

Сумарна потреба куликів в енергії в різні сезони року розрахована виходячи 
з добової потреби куликів в енергії (Дольник, 1982), їх чисельності та тривалості 
перебування на місцях міграційних зупинок. 

Для вивчення сезонних особливостей в живленні куликів вміст шлунків і стравоходів 
птахів було розібрано по методиці Г.А. Новикова (1949). 

Для оцінки ступеня наповнення шлунка птахів була створена власна оригінальна 
методика (Кірікова, 2002), за допомогою якої розрахована маса з'їдених куликами поліхет, 
одного з основних кормових об'єктів. 

Вплив кормових ресурсів на розміщення куликів в період сезонних міграцій 
оцінювали шляхом розрахунку коефіцієнтів кореляції між абсолютною чисельністю 
птахів і відповідними параметрами кормових ресурсів (щільністю і біомасою 
кормових об'єктів, площею кормових територій, а також ємністю кормових ресурсів). 

Чисельність куликів оцінювали за модифікованою методикою абсолютних 
обліків (Черничко та ін., 1992; Черничко та ін., 1998) з поєднанням точкових і 
маршрутних методів. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОРМОВИХ УМОВ ЛИМАНІВ І ЛАГУН 
АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ 

Видовий склад, біомаса і енергетична цінність водних безхребетних 
лиманів і лагун. Найвищі середні багаторічні значення біомаси гідробіонтів і їх 
енергетичної цінності були відзначені в лиманах Азово-Чорноморського 
узбережжя, а найнижчі – в лагунах Сиваша (рис. 2, 3).  

 

 
Рис. 2. Динаміка біомаси водних безхребетних Азово-Чорноморських 

лиманів і лагун Сиваша. 

 
Рис. 3. Динаміка енергетичного еквівалента біомаси водних безхребетних 

Азово-Чорноморських лиманів і лагун Сиваша. 
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Основу біомаси та енергетичної цінності водних безхребетних становили: на 
лиманах – черевоногі молюски та поліхети (рис. 4, 5); в лагунах Цетрального Сиваша – 
личинки хірономід, що доповнюються артемією; в лагунах Східного Сиваша – 
черевоногі молюски, поліхети і личинки хірономід (рис. 6, 7). 
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Рис. 4. Частка (у%) різних таксономічних груп у формуванні біомаси водних 

безхребетних мілководь пересипу Молочного лиману. 
Примітка. Білі стовпчики - весна, чорні стовпці - осінь. 
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Рис. 5. Частка (у%) різних таксономічних груп у формуванні калорійності водних 

безхребетних в мілководдях пересипу Молочного лиману. 
Примітка. Білі стовпчики - весна, чорні стовпці - осінь. 
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За період досліджень на Східному Сиваші відзначена тенденція до зниження 
частки поліхети в загальній біомасі та калорійності водних безхребетних і 
збільшення частки личинок хірономід (рис. 6, 7). 
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Рис. 6. Частка (у%) різних таксономічних груп у формуванні біомаси водних 

безхребетних в мілководдях Східного Сиваша. 
Примітка. Білі стовпчики - весна; чорні стовпці - осінь; відсутність стовпців в окремі сезони і 

роки відповідає відсутності досліджень в цей період. 
 

 
Рис. 7. Частка (у%) різних таксономічних груп у формуванні калорійності 

водних безхребетних в мілководдях Східного Сиваша. 
Примітка. Білі стовпчики - весна; чорні стовпці - осінь; відсутність стовпців в окремі сезони і 

роки відповідає відсутності досліджень в цей період. 
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При порівнянні отриманих нами даних по біомасі на лиманах і лагунах 
півдня України в період з 1994 по 2002 рр. з даними дослідників на місцях 
міграційних зупинок в Єгипті і Сиваші (Verkuil Y. et al., 1993; Stikvoort, Marteijn, 
1994), виявлено суттєві відмінності. Так, енергетична цінність водних 
безхребетних на Східному Сиваші навесні 1992 і 1993 рр. становила 196.2 ± 35.5 
кДж•м-2 (129.9-290.28 кДж•м-2) і 221.4 ± 73.7 (147.7-295.1 кДж•м-2). Енергетична 
цінність бентосу Східного Сиваша в період з 1995 по 2002 рр. була значно 
нижчою ніж навесні 1992-1993 рр. (табл. 1). З єгипетськими ветландами  
порівняний тільки Молочний лиман. Решта ВБУ істотно їм поступалися. 

Таблиця 1  
Динаміка біомаси та енергетичного еквівалента біомаси (ЕЕБ) водних 

безхребетних в деяких місцях міграційних зупинок тундрових куликів на 
Середземноморському пролітному шляху 

ВБУ Дата 
біомаса4 ЕЕБ5, кДж·м-2 

весна осінь весна осінь 
Східна Манзала1 5-6.04.1990 6.9±2.1 - 162.2±48.2 - 

Північная Манзала1 08.05.1990 7.8±4.3 - 172.8±96.0 - 

Суецький регион1 09.04.1990 16.7±2.2 - 384.0±50.4 - 

Східний Сиваш2 

8-15.04.1992 12.6 - 290.3 - 
16-30.04.1992 5.6 - 129.9 - 
1-15.05.1992 9.1 - 209.5 - 

16-25.05.1992 6.7 - 155.1 - 
21-22.05.1993 11.6 - 147.7 - 

3-4.06.1993 21.4 - 295.1 - 

Східний Сиваш3 

1994 - 22.8±2.32 - 52.4±6.02 
1995 3.9±0.69 - 26.9±5.21 - 
1996 6.9±0.63 - 32.6±6.43 - 
1997 16.0±5.8 20.3±3.28 34.0±11.62 50.2±10.77
1998 10.7±3.36 12.1±1.51 32.0±9.54 41.0±6.39 
1999 - 6.7±1.14 - 19.5±3.0 
2000 14.7±3.43 6.4±1.49 54.5±9.6 20.9±4.1 
2001 15.2±4.22 5.3±1.86 48.9±12.37 21.7±3.32 
2002 0.2±0 9.6±1.52 0.5±0 26.6±4.1 

Центральний Сиваш3 

1994 - 0.8±0.13 - 2.3±0.39 
1997 - 21.5±7.36 - 62.4±21.38
1998 - 3.1±0.83 - 17.4±4.52 
1999 - 6.1±0.44 - 17.5±1.3 
2000 4.2±0.37 7.0±1.34 10.5±0.8 20.3±3.9 
2001 - 2.4±0.53 - 7.0±1.54 
2002 7.9±1.96 1.4±0.12 13.3±2.94 4.0±0.36 

Молочний лиман3 

1996 6.4±1.21 7.7±3.1 34.3±8.3 41.3±13.7 
1997 32.7±5.6 40.7±5.9 176.6±7.3 180.9±12.1
1998 51.9±7.2 101.4±29.4 276.4±5.3 671.2±12.1
1999 40.8±6.1 141.5±27.4 258.0±3.3 999.3±11.9
2000 24.7±3.8 59.2±6.8 131.8±6.2 315.3±12.4
2001 64.0±7.9 75.2±9.8 341.2±6.5 401.0±12.7
2002 13.1±1.3 7.0±1.1 69.8±7.1 37.3±13.52
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Продовження таблиці 1 

Тузловська группа 
лиманів3 

1999 37.0±2.52 13.6±1.96 77.5±4.7 70.1±10.6 
2000 - 7.9±1.12 - 38.9±24.9 

Тилігульский лиман3 1999 - 29.7±5.71 - 101.9±13.0
2000 - 22.1±7.29 - 76.7±24.9 

Примітка. 1  − дані за Stikvoort, Marteijn E., 1994; 2  − дані за Verkuil et all, 1993; 3  −  власні дані; 4  −  
біомаса зообентосу Східного Сиваша за 1992 і 1993 рр. (Україна), Східної та Північної Манзали і Суецького 
регіону (Єгипет) представлена в одиницях сухої беззольної маси (г AFDW•м-2); в інших випадках біомаса 
виражена в одиницях сирої маси (г•м-2); 5  − енергетичний еквівалент біомаси, кДж•м-2. 

 

Найвища біомаса водних безхребетних в період весняної міграції була 
зареєстрована в мілководдях пересипу Молочного лиману і  гирлової зони лиману 
Алібей, а в період осінньої міграції – в мілководдях пересипу Молочного лиману і 
пониззі Тилігульського лиману (рис. 2). 

Найбільш високі значення енергетичного еквівалента біомаси на Східному Сиваші 
відзначені в затоках біля локальних прісних стоків, а на Центральному Сиваші – у 
відкритих затоках. Крім того, високу енергетичну цінність для куликів містили прибережні 
марші лагун і внутрішні мілководдя акумулятивних утворень Сиваша. 

Висока біомаса поліхети і молюсків в мілководдях пересипу Молочного лиману, 
гирлової зони лиману Алібей, а також висока чисельність личинок комарів-дзвінців у 
мілководдях пересипу Молочного лиману, прибережних маршів лиману Шагани і в 
пониззі Тилігульського лиману формували кормову базу куликів під час сезонних 
міграцій на лиманах Азово-Чорноморського регіону.   

 
ВПЛИВ КОРМОВИХ УМОВ НА РОЗМІЩЕННЯ І ЧИСЕЛЬНІСТЬ 

КУЛИКІВ 
Чисельність тундрових куликів на місцях міграційних зупинок. 

Розподіл доступних кормових ресурсів лиманів і лагун визначав розміщення 
куликів на місцях міграційних зупинок. Основний потік тундрових мігрантів, які 
прямують Середземноморським пролітним шляхом через Азово-Чорноморське 
узбережжя, зупинявся в лагунах Сиваша. На лиманах в період сезонних міграцій 
зупинялося від декількох сотень до декількох тисяч тундрових куликів, а на 
Сиваші – від декількох тисяч до декількох сотень тисяч особин. 

Причиною низької чисельності тундрових куликів на лиманах була відсутність 
сприятливих умов для живлення великих зграй упродовж тривалого часу. 

Кореляційний аналіз між чисельністю куликів і основними параметрами 
кормів (біомасою водних безхребетних і площею кормових територій) встановив, 
що розміщення зграйних видів (Calidris alpina, Calidris minuta, Calidris ferruginea, 
Limicola falcinellus), було в основному детерміновано площею кормових 
територій, а розміщення інших видів куликів – біомасою водних безхребетних. 
Відкриті мілководні простори Сиваша забезпечують нормальні захисні умови, 
особливо для Calidris alpina восени, коли під час линьки першорядних махових 
пір'їн кулики втрачають льотні здібності. 
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Сезонні особливості живлення куликів в різних місцях міграційних зупинок. 
Вперше для Азово-Чорноморського регіону детально вивчені сезонні особливості 
живлення ключових видів тундрових куликів – основних споживачів водних 
безхребетних. 

Особливу увагу було приділено вивченню кормової поведінки побережника 
болотяного Limicola falcinellus на Східному Сиваші, як виду з обмеженим гніздовим 
ареалом (Piersma, 1986, van der Winden et al., 1993) і не відомими місцями міграційних 
зупинок. За результатами попередніх досліджень, побережник болотяний був відомий як 
вид, що живиться переважно поліхетами (Hediste diversicolor) на Східному Сиваші і, в 
малій кількості, планктонними організмами (Artemia salina) на Центральному Сиваші 
(Verkuil et al., 1993, van der Winden et al., 1993а). Наші дослідження підтвердили 
важливість поліхети рода Hediste, як основного кормового об'єкта для 
побережника болотяного в період весняної міграції на Східному Сиваші. 

Вперше було показано масове використання дрібних ракоподібних − Ostracoda − в 
живленні молодих побережників болотяних восени на Східному Сиваші. Більшу частину 
(від 43 до 100 %) вмісту шлунків молодих побережників болотяних становили остракоди 
(Дядічева і ін., 1999; Nobel et al., 2001; Кирикова, 2002). Аналіз шлунків дорослих 
побережників болотяних також підтвердив важливість цього кормового об'єкту, що 
переважає в осінньому раціоні харчування на Східному Сиваші (65 % від досліджених). 
Поряд з остракодами в шлунках були знайдені поліхети Hediste diversicolor (27 %), 
молюски роду Hydrobia і жуки родини Carabidae. 

Отримані кореляційні залежності вказують на визначальну роль поліхети, 
молюсків, артемії і хірономід в розміщенні тундрових куликів на місцях 
міграційних зупинок Азово-Чорноморського регіону. Недавні дослідження 
біохіміків підтверджують значимість саме цих видів безхребетних для куликів 
(Харченко, Ликова, 2014). Встановлено, що молюски, поліхети, артемія та 
хірономіди служать для куликів основним джерелом незамінних 
поліненасичених жирних кислот, які не синтезуються в організмі птахів, але 
мають першорядне значення в фізіологічних процесах, особливо під час польоту 
(Харченко, Ликова, 2014). 

Кормові об'єкти тундрових видів куликів досліджуваних водно-
болотних угідь. Основу раціону найчисленніших видів куликів, крім брижача 
Philomachus pugnax, що відрізняється широким спектром живлення, в 
досліджуваних водоймах Азово-Чорноморського регіону за даними аналізу 
шлунків становили поліхети (Polychaeta), а в окремі періоди міграції – 
ракоподібні (Crustacea) і личинки хірономід (Insecta). 

Частка поліхети в шлунках куликів варіювала на Східному Сиваші у 
побережників чорногрудих Calidris alpina в межах 50-70 %, у побережників 
червоногрудих Calidris ferriginea − 65-93 %, у побережника болотяного Limicola 
falcinellus − 27-75 %. На лиманах до 92-100 % − у Calidris alpina і Calidris ferriginea. 
Частка ракоподібних варіювала від 1% у Calidris alpina до 65 % у Limicola falcinellus. 
Частка личинок хірономід становила до 45 % у побережника малого Calidris minuta 
в осінній період міграції на Східному Сиваші. 
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Частка черевоногих молюсків Gastropoda варіювала в живленні куликів від 1 
до 8 % в період весняної міграції і від 1 до 4 % в період осінньої міграції. 
Найбільший вміст молюсків виявлено в шлунках побережників чорногрудих. 

Основу раціону трьох досліджуваних видів тундрових куликів, крім 
побережника малого, на Центральному Сиваші становили ракоподібні і личинки 
хірономід. 

Частка ракоподібних на Центральному Сиваші становила до 44 % − у побережників 
чорногрудих, а личинок хірономід − від 89 % у побережників червоногрудих до 96 % − у 
брижача.  

Грунтові організми (жуки та їх личинки) становили від 1 до 22 % тієї кількості, що 
зустрічається в живленні куликів на Східному Сиваші і від 1 до 40 % − на 
Центральному Сиваші. 

Забезпеченість куликів кормовими ресурсами на лиманах і в лагунах 
Сиваша. Кормові ресурси лиманів Азовського і Чорного моря були значно 
нижчими кормових ресурсів лагун Сиваша, незважаючи на більш високі 
значення біомаси бентосу і його енергетичної цінності (рис. 2, 3). Вони складали 
навесні 11 % (Молочний лиман – 2 %, ТГЛ – 9 %), а восени – 29 % (ТГЛ – 6 %, 
Тилігульський лиман – 9 %, Молочний лиман – 14 %) від загальних ресурсів всіх 
досліджуваних водойм. При цьому кормові ресурси лагун Сиваша перевищували 
ресурси лиманів в кілька разів і становили навесні – 89 % (Центральний Сиваш – 
11 %, Східний Сиваш – 78 %), а восени – 71 % (Центральний Сиваш – 9 %, 
Східний Сиваш – 62 %). 

На контрольних ділянках Східного Сиваша при максимальному рівні води 
кормові запаси коливалися від 0.2 до 1551.8 т − навесні, від 48 до 840.6 т − 
восени. При зниженні рівня води на Сиваші кормові ресурси на контрольованих 
ділянках зростали навесні від 0.7 до 2041.3 т, а восени − від 545 до 1189 т. 
Незважаючи на низьку передбачуваність кормових умов на окремих обмежених 
ділянках лагун Сиваша, в цілому площа цієї території дозволяє завжди знайти 
альтернативні варіанти на сусідніх ділянках, що підкреслює важливість Сивашу 
для живлення куликів. 

На лиманах кормові ресурси були обумовлені високими значеннями біомаси 
водних безхребетних (рис. 2), а в лагунах Сиваша − площею доступних для годівлі 
територій. 

Встановлено, що площа кормових територій Східного Сиваша, незалежно від 
сезону, становила найбільшу частку від загальної площі кормових угідь 
досліджуваного регіону (навесні − 74.0 %, а восени − 82.3 %). Якщо до цього 
додати ще й площі кормових територій Центрального Сиваша, то в лагунах 
Сиваша було зосереджено, відповідно 91.2 і 92.6 % площ кормових територій 
дослідженої частини Азово-Чорноморського регіону.  

Динаміка рівня води визначала сезонні відмінності в площах, придатних для 
годівлі куликів. Навесні в лиманах кормові поля ставали доступними на 
короткий період часу при згінних вітрах і характеризувалися крайньою 
нестабільністю рівневого режиму та невеликою площею. Мілководні і великі за 
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площею внутрішні затоки Сиваша при будь-яких змінах вітрового режиму могли 
забезпечити нормальні кормові умови для мігруючих популяцій куликів в будь-
який сезон. 

Енергетична цінність кормових ресурсів і забезпеченість ними куликів 
на лиманах і лагунах. Вперше не тільки для Азово-Чорноморського регіону, а і 
для Східної Європи дана оцінка забезпеченості кормовими ресурсами мігруючих 
куликів. Найвищий рівень сумарних енергетичних потреб куликів в регіоні 
спостерігався на Центральному і Східному Сиваші. Лагуни Сиваша 
забезпечували від 93 % (Центральний Сиваш – 43 %, Східний Сиваш – 50 %) в 
період весняної міграції, а також до 95 % (Центральний Сиваш – 49 %, Східний 
Сиваш – 46 %) в період осінньої міграції (Кирикова, Антоновський, 2011). 

Значення кормової цінності лиманів і лагун Азово-Чорноморського 
узбережжя для охорони мігруючих популяцій куликів. Незважаючи на те, що 
кормові ресурси лагун Сиваша в період досліджень 1994-2002 рр. перекривали 
потреби куликів, чисельність тундрових мігрантів на Сиваші в період з 1998 по 
2009 рр. знижувалася, як і на Тузловській групі лиманів. У той час, як на 
Тилігульському і Молочному лиманах в 2004-2009 рр., чисельність зростала 
(рис. 8). По всій видимості, в зазначені роки відбувався незначний перерозподіл 
куликів між лиманами і лагунами Сиваша. 

 

 
Рис. 8. Динаміка чисельності тундрових куликів на Сиваші і лиманах Азово-

Чорноморського узбережжя в період осінньої міграції (наші дані; Бюлетені 
РОМ, 2005, 2008, 2010 року; Черничко, 2011). 

 

Наші дослідження підтвердили зміну структури донних ценозів і їх 
кормності, що вплинули на зниження чисельності куликів. Так, на Східному 
Сиваші відзначена тенденція до зниження вкладу поліхети в біомасу і 
енергетичну цінність водних безхребетних і збільшення частки личинок 
хірономід (Кирикова, Антоновський, 2010). Порівняльний аналіз біомаси та 
енергетичної цінності водних безхребетних у 1992-1993 рр. з наступними роками 
на Східному Сиваші показав її зниження (табл. 1), що могло вплинути на зміну 
кормності місць міграційних зупинок тундрових куликів. 
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ВИСНОВКИ 
Вперше для Азово-Чорноморського регіону дана оцінка ролі водних 

безхребетних в живленні і сезонному розміщенні тундрових видів куликів на місцях 
їх міграційних зупинок. Вперше для водно-болотних угідь Східної Європи 
розрахована ємність кормових ресурсів, сформованих водними безхребетними, 
важливими для живлення мігруючих куликів.  

1. Склад водних безхребетних в місцях живлення куликів за даними аналізу 
бентосних проб включав 26 видів: черевоногі молюски (Gastropoda) – 11 видів 
(42.3 %); ракоподібні (Crustacea) – 9 видів (34.6 %); багатощетинкові черви 
(Polychaeta) – 4 види (15.4 %); личинки комах (Insecta) – 2 види (7.7 %). 
Максимальна кількість видів характерна для лагун Сиваша – 21 вид (на Східному 
– 19, Центральному – 2); на Молочному лимані – 16 видів, Тузловських лиманах – 
15 видів, а в низинах Тилігульського лиману – 8 видів. 

Вперше для регіону визначено частку різних видів водних безхребетних у 
формуванні доступної біомаси та цінності кормів. У лагунах Східного Сиваша і 
на лиманах основу біомаси та енергетичної цінності водних безхребетних 
становили поліхети і черевоногі молюски, а на Центральному Сиваші – личинки 
хірономід і артемія. 

2. Сезонна біомаса водних безхребетних була вище в лиманах, ніж в 
лагунах, і становила: 

−  в лиманах – навесні – від 36,96 ± 2,52 г•м-2 (Алібей в ТГЛ) і до 31.1±7.01 
г•м-2 (Молочний лиман); восени – від 65.53 ± 15.82 г•м-2 (Молочний лиман) і до – 
27.78±4.6 г•м-2 (Тилігульський лиман); 

−   в лагунах – навесні – від 12.1±1.7 г•м-2 (Східний Сиваш) і до 6.03±1.07 
г•м-2 (Центральний Сиваш); восени - від 14.57±1.07 г•м-2 (Східний Сиваш) до 
5.30±1.47  г•м-2 (Центральний Сиваш). 

3. Основою кормового раціону для куликів служили поліхети Polychaeta 
(при частоті від 27 до 100 %), личинки хірономід Chironomidae sp. (від 44 до 96 
%) і дрібні ракоподібні Crustacea (від 1 до 65 %). Доповнювали раціон жуки та їх 
личинки Carabidae, Dytiscidae (від 1 до 40 %), а також черевоногі молюски 
Gastropoda (від 1 до 8 %). 

4. Відмінності в сумарних кормових ресурсах між лагунами і лиманами 
зумовлені, насамперед, площами доступних для куликів кормових полів, що 
переважають на Східному та Центральному Сиваші і забезпечують високу 
концентрацію куликів на місцях зупинок. Середньобагаторічні значення 
кормових ресурсів в Азово-Чорноморському регіоні становили: 

−  в лагунах Сиваша – навесні – від 461 т сирої маси (1591 ГДж) при 
максимальному рівні води до 757 т (2409 ГДж) – при мінімальному рівні, а 
восени – від 408 т (1343 ГДж) при максимальному рівні води до 950 т (2846 
ГДж) – при мінімальному рівні; 

−  на Молочному лимані – від 0.2 до 34 т навесні і від 16 до 387 т восени; 
−  на Тузловській групі лиманів – від 59 т навесні до 62 т восени; 
−   в пониззі Тилігульського лиману – від 18 до 25 т. 
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Виявлено, що кулики використовують навесні і восени не більше 13 % від 
загальних обсягів продукованої біомаси водних безхребетних. 

5.  Виявлено, що кормові ресурси лагун перекривали потреби куликів в 
енергії: на Східному Сиваші в період весняної міграції – в 22-29 разів, а в період 
осінньої міграції – в 6-11 разів; на Центральному Сиваші – навесні – в 2 рази, а 
восени – в 6 разів. 

Кормові ресурси  лиманів перекривали потреби куликів: на Молочному лимані в 
обидва сезони міграції – в 8 раз; на Тузловській групі лиманів – навесні – в 8 раз, а 
восени – в 17 разів; в пониззі Тилігульського лиману – восени в 28-53 рази. 

6.  Вперше для Азово-Чорноморського регіону виявлено, що розміщення 
зграйних видів куликів детерміновано площею кормових територій, а 
розміщення інших видів куликів – біомасою кормових об'єктів. 

7. Доведено, що лимани і лагуни Азово-Чорноморського узбережжя 
відіграють важливу роль в підтримці чисельності тундрових видів куликів. 
Скорочення площ кормових територій на Сиваші, а також зниження біомаси та 
чисельності кормових об'єктів можуть стати причиною скорочення чисельності 
мігруючих видів куликів. 
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АНОТАЦІЯ  

Кірікова Т.О. Роль водних безхребетних в харчуванні і розміщенні 
тундрових видів куликів у лиманах і лагунах Азово-Чорноморського 
регіону. Рукопис. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
біологічних наук за спеціальністю 03.00.17 – гідробіологія. − Інститут морської 
біології  НАН України, Одеса, 2019. 

Вперше для Азово-Чорноморського регіону дана оцінка ролі водних 
безхребетних в живленні і сезонному розміщенні тундрових видів куликів на місцях 
їх міграційних зупинок. Вперше для регіону визначена участь різних видів водних 
безхребетних у формуванні доступної біомаси та енергетичної цінності кормів.  

Склад водних безхребетних в місцях живлення куликів за даними аналізу 
бентосних проб включав 26 видів: черевоногі молюски (Gastropoda) – 11 видів 
(42.3 %); ракоподібні (Crustacea) – 9 видів (34.6 %); багатощетинкові черви 
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(Polychaeta) – 4 види (15.4 %); личинки комах (Insecta) – 2 види (7.7 %). 
Максимальна кількість видів характерна для лагун Сиваша – 21 вид (на 
Східному – 19, Центральному – 2); на Молочному лимані – 16 видів, 
Тузловських лиманах – 15 видів, а в низинах Тилігульського лиману – 8 видів. 

Вперше для водно-болотних угідь Східної Європи розрахована ємність 
кормових ресурсів, сформованих водними безхребетними, переважно бентосними 
організмами, важливими для живлення мігруючих куликів. Виявлено, що кулики 
використовують не більше 13 % від загальних обсягів продукуємої біомаси 
водних безхребетних в період їх сезонних міграцій.  

Вперше дана оцінка забезпеченості тундрових видів куликів кормовими 
ресурсами на місцях міграційних зупинок в Азово-Чорноморському регіоні. 

Вперше для регіону виявлено, що розміщення зграйних видів куликів 
детерміновано площею кормових територій, а розміщення інших видів куликів – 
біомасою кормових об'єктів. 

Ключові слова: водні безхребетні, тундрові види куликів, кормові ресурси, 
енергетичний еквівалент, Азово-Чорноморський регіон, кормові об'єкти, місця 
міграційних зупинок. 

 
АННОТАЦИЯ 

Кирикова Т.А. Роль водных беспозвоночных в питании и размещении 
тундровых видов куликов в лиманах и лагунах Азово-Черноморского региона. 
Рукопись. − Диссертация на соискание научной степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.00.17 – гидробиология. − Институт морской биологии 
НАН Украины, Одесса, 2019. 

Впервые дана оценка роли водных беспозвоночных лиманов и лагун Азово-
Черноморского побережья в питании и сезонном размещении тундровых видов 
куликов, мигрирующих Средиземноморским континентальным пролетным 
путем.  Впервые для водно-болотных угодий Восточной Европы рассчитана 
емкость кормовых ресурсов, сформированных водными беспозвоночными, 
важными для питания мигрирующих куликов.  

Установлена приоритетность площади кормовых территорий над их 
продуктивностью преимущественно для стайных видов куликов во время их 
остановок. 

Впервые для региона определено долевое участие различных видов водных 
беспозвоночных в формировании доступной биомассы и ценности кормов.  

Состав кормовых объектов куликов (по анализу их желудков) включал как 
водных, так и почвенных, беспозвоночных. Основой кормового рациона для 
куликов служили полихеты Polychaeta (при частоте встречаемости от 27 до 100 %), 
личинки хирономид Chironomidae sp. (от 44 до 96 %) и мелкие ракообразные 
Crustacea (от 1до 65 %). Дополняли рацион жуки и их личинки Carabidae, 
Dytiscidae (от 1 до 40 %), а также брюхоногие моллюски Gastropoda (от 1 до 8 %). 
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Впервые не только для Азово-Черноморского региона, но и для Восточной 
Европы, дана оценка обеспеченности кормовыми ресурсами тундровых куликов на 
местах их миграционных остановок в регионе. 

Впервые для региона утановлено, что размещение стайных видов куликов 
детерминировано площадью кормовых территорий, а размещение остальных видов 
куликов − биомассой кормовых объектов.  

Ключевые слова: водные беспозвоночные, тундровые виды куликов, 
кормовые ресурсы, энергетический эквивалент, Азово-Черноморский регион, 
кормовые объекты, места миграционных остановок. 

 
SUMMARY 

Kirikova T.A. The role of aquatic invertebrates in foraging and distribution 
of tundra waders in limans and lagoons of the Azov-Black Sea region. −  
Manuscript. - Thesis for the degree of Candidate of Biological Sciences in the 
speciality 03.00.17 – hydrobiology. – Institute of Marine Biology, NAS of Ukraine, 
Odessa, 2019. 

For the first time, it was made an assessment of the role of aquatic invertebrates of 
limans and lagoons of the Azov-Black Sea coast in the foraging and seasonal distribution 
of tundra species of waders migrating along the Mediterranean continental flyway. For the 
first time, the resources of aquatic invertebrates were evaluated, predominantly benthic 
organisms, providing the waders with the energy necessary to migrate to their breeding 
areas and required in the early stages of the breeding season. The structure of forage items 
of waders (according to the analysis of their stomachs) included both aquatic and soil 
invertebrates. The polychaetes Polychaeta (with frequency of occurrence from 27 to 
100 %), chironomid larvae Chironomidae sp. (from 44 to 96 %) and small crustaceans 
Crustacea (from 1 to 65 %) constituted the basis of the diet. The diet was diversified 
by beetles and their larvae Carabidae, Dytiscidae (from 1 to 40 %), and gastropods 
Gastropoda (from 1 to 8%). 

For the first time for the region, it was proved that the distribution of flock species 
of waders was determined by the size of foraging areas, while the location of the other 
studied species of waders – by the biomass of forage items. 

The decrease in the number of tundra waders, observed in recent years at 
migration stopovers in the south of Ukraine, may be associated with the decrease in 
forage and changes in the structure of benthic coenoses as well as with the reduction in 
the foraging areas. 

Keywords: aquatic invertebrates, tundra species of waders, forage resources, 
energy equivalent, forage items, Azov-Black Sea region, stopovers. 
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