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АНОТАЦІЯ 

 

Кірікова Т.О. Роль водних безхребетних в живленні і розміщенні тундрових 

видів куликів у лиманах і лагунах Азово-Чорноморського регіону. −  

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біол. наук за 

спеціальністю 03.00.17 – гідробіологія. – Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького МОН України. – Інститут морської 

біології  НАН України, Одеса, 2019. 

В кінці минулого і 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. Серед них, трофічним факторам відводиться особливе 

місце, в тому числі, і щодо їх впливу на просторове розміщення мігруючих птахів, в 

даному випадку куликів. 

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 кормового 

ресурсу, сформованого водними безхребетними, переважно бентосними організмами, 

важливими для живлення мігруючих куликів. 

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 
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лиманах основу біомаси та енергетичної цінності водних безхребетних становили 

поліхети і черевоногі молюски, а на Центральному Сиваші – личинки хірономід і артемія. 

Сезонна біомаса водних безхребетних була вище в лиманах, ніж в лагунах, і 

становила: 

• в лиманах – навесні – від 36.96±2.52 г•м-2 (Тузловська група лиманів) 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 12.14±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). 

Незважаючи на високу біомасу гідробіонтів в лиманах, кормові ресурси 

лиманів Азовського і Чорного моря були значно нижче кормових ресурсів Сиваша, 

що обумовлено площею доступних для куликів кормових полів, переважаючих на 

Східному та Центральному Сиваші, що забезпечують високу концентрацію куликів 

на місцях зупинок. 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 Азово-

Чорноморського регіону. Найменші площі кормових угідь були на Молочному 

лимані навесні і в пониззі Тилігульського лиману восени. 

Середньобагаторічні значення кормових ресурсів в Азово-Чорноморському 

регіоні становили: 

• в лагунах Сиваша – навесні – від 461 т сирої маси (1591ГДж) 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 тонн. 



 4

Виявлено, що кулики використовують не більше 13 % від загальних обсягів 

продукуємої біомаси водних безхребетних в період їх сезонних міграцій.  

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. 

Склад кормових об'єктів куликів (з аналізу їхніх шлунків) включав як водних, 

так і ґрунтових, безхребетних. 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 1до 65 %). Доповнювали 

раціон жуки та їх личинки Carabidae, Dytiscidae (від 1 до 40 %), а також черевоногі 

молюски Gastropoda (від 1 до 8 %). 

Вперше для Азово-Чорноморського регіону виявлено, що розміщення зграйних 

видів (Calidris alpina, Calidris ferruginea, Calidris minuta, Limicola falcinellus) було 

детерміновано, насамперед, площею кормових територій, а розміщення інших видів 

куликів – біомасою кормових об'єктів. Кормові території Сиваша, представлені 

відкритими мілководними просторами, забезпечували нормальні захисні умови, 

особливо для Calidris alpina, восени під час линьки першорядних махових пір'їн, 

коли птахи втрачали льотні здібності. Так, встановлено, що розміщення Pluvialis 

squatarola, Limosa lapponica, Calidris canutus і Charadrius hiaticula навесні на 

Східному Сиваші було детерміновано біомасою і чисельністю поліхети, а 

розміщення Arenaria interpres – біомасою черевоногих молюсків. На Центральному 

Сиваші навесні розміщення Phalaropus lobatus було обумовлено біомасою і 

чисельністю артемії, а розміщення Charadrius hiaticula тут же восени – біомасою і 

чисельністю хірономід. 

Доведено, що лимани і лагуни Азово-Чорноморського узбережжя грають 

важливу роль в підтримці чисельності тундрових видів куликів. Спостережуване в 

останні роки скорочення чисельності тундрових куликів на місцях міграційних 
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зупинок на півдні України може бути пов'язано зі зниженням кількісних показників 

кормності і зміною структури донних ценозів, а також зі скороченням площ, 

доступних для годівлі. 

Результати досліджень використані для обґрунтування створення 

Приазовського національного природного парку та розробці екологічної мережі 

Азово-Чорноморського екологічного коридору. 

Отримані результати можуть бути використані у викладанні навчальних 

дисциплін «Біологія», «Екологія», «Гідробіологія» для студентів біологічних та 

інших природно-наукових спеціальностей, а також для ефективної оцінки 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, допоможе в розробці проектів організації 

територій та об'єктів ПЗФ, визначить напрямок менеджменту і природоохоронної 

діяльності, моніторингу популяцій навколоводних птахів. Результати досліджень 

можуть поповнити Національні плани дій по рідкісних і зникаючих видах куликів. 

Ключові слова: водні безхребетні, тундрові види куликів, кормові ресурси, 

енергетичний еквівалент, кормові об'єкти, Азово-Чорноморський регіон, місця 

міграційних зупинок. 
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АННОТАЦИЯ  

Кирикова Т.А. Роль водных беспозвоночных в питании и размещении тундровых 

видов куликов в лиманах и лагунах Азово-Черноморского региона. − 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата биол. наук по специальности 

03.00.17 – гидробиология. − Мелитопольский государственный педагогический 

университет имени Богдана Хмельницкого МОН Украины. − Институт морской 

биологии  НАН Украины, Одесса, 2019. 

В конце прошлого и начале нынешнего веков произошли масштабные 

преобразования природных комплексов, в том числе и околоводных. В этих 

условиях роль ключевых факторов, формирующих качество различных 

местообитаний птиц, приобретает особое значение. Среди них, трофическим 

факторам отводится особое место, в том числе, и в отношении их влияния на 

пространственное размещение мигрирующих птиц, в данном случае куликов.  

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, 

преимущественно бентосными организмами, важных для питания мигрирующих 

куликов. Доказана приоритетность площади кормовых территорий над их 

продуктивностью преимущественно для стайных видов куликов во время их 

остановок. 

Состав водных беспозвоночных в местах кормления куликов по данным 

анализа бентосных проб включал 26 видов: брюхоногие моллюски (Gastropoda) − 

11видов (42.3 %); ракообразные (Crustacea) − 9 видов (34.6 %); многощетинковые 
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черви (Polychaeta) − 4 вида (15.4 %); личинки насекомых (Insecta) − 2 вида (7.7 %). 

Максимальное количество видов характерно для лагун Сиваша − 21 вида (на 

Восточном − 19, Центральном − 2); на  Молочном лимане − 16 видов,  Тузловских 

лиманах − 15 видов, а в низовьях Тилигульского лимана − 8 видов. 

Впервые для региона определено долевое участие различных видов водных 

беспозвоночных в формировании доступной биомассы и ценности кормов. В 

лагунах Восточного Сиваша и на лиманах основу биомассы и энергетической 

ценности водных беспозвоночных составляли полихеты и брюхоногие моллюски, а 

на Центральном Сиваше - личинки хирономид и артемия. 

Сезонная биомасса водных беспозвоночных была выше в лиманах, чем в 

лагунах, и составляла: 

• в лиманах – весной – от 36.96±2.52 г•м-2 (Тузловский лиман) и до 31.1±7.01 г•м-2 

(Молочный лиман); осенью – от 65.53 ± 15.82 г•м-2 (Молочный лиман) и до – 

27.78 ± 4.6 г•м-2 (Тилигульский лиман); 

• в лагунах – весной – от 12.14 ± 1.7 г•м-2 (Восточный Сиваш) и до 6.03 ± 1.07  

г•м-2 (Центральный Сиваш); осенью – от 14.57 ± 1.07 г•м-2 (Восточный Сиваш) и 

до 5.30±1.47 г•м-2 (Центральный Сиваш). 

Несмотря на высокую биомассу гидробионтов в лиманах, кормовые ресурсы 

лиманов Азовского и Черного моря были значительно ниже ресурсов Сиваша, что 

обусловлено площадью доступных для куликов кормовых полей, преобладающих на 

Восточном и Центральном Сиваше, обеспечивающими высокую концентрацию 

куликов на местах остановок. Установлено, что площадь кормовых территорий 

Восточного Сиваша, независимо от сезона, составляла наибольшую долю от общей 

площади кормовых угодий исследуемого региона (весной – 74.0 %, а осенью – 82.3 %). 

Если к этому прибавить еще и площади кормовых территорий Центрального 

Сиваша, то в лагунах Сиваша было сосредоточено, соответственно 91.2 и 92.6 % 

площадей кормовых территорий Азово-Черноморского региона. Наименьшие 

площади кормовых угодий были на Молочном лимане весной и в низовье 

Тилигульского лимана осенью. 
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Среднемноголетние значения кормовых ресурсов в Азово-Черноморском 

регионе составляли:  

в лагунах Сиваша – весной − от 461 т сырой массы (1591 ГДж) при 

максимальном уровне воды до 757 т (2409 ГДж) − при минимальном уровне, а 

осенью − от 408 т (1343 ГДж) при максимальном уровне воды до 950 т (2846 ГДж)  

− при минимальном уровне; 

         на Молочном лимане − от 0.2 до 34 т весной и от 16 до 387 т осенью; 

         на Тузловской группе лиманов − от 59 т весной до 62 т осенью; 

         в низовье Тилигульского лимана − от 18 до 25 тонн. 

Доказано, что кулики используют не более 13 % от общих объемов 

продуцируемой биомассы водных беспозвоночных в период их сезонных миграций. 

Кормовые ресурсы лагун перекрывали потребности куликов в энергии: на 

Восточном Сиваше в период весенней миграции  −  в 22-29 раз, а в период осенней 

миграции – в 6-11 раз; на Центральном Сиваше – весной – в 2 раза, а осенью – в 6 раз.  

Кормовые ресурсы лиманов перекрывали потребности куликов: на Молочном 

лимане в оба сезона миграции – в 8 раз; на Тузловской группе лиманов – весной  −  в 

8 раз, а осенью – в 17 раз; в низовье Тилигульского лимана – осенью в 28-53 раза. 

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 %). 

Впервые для Азово-Черноморского региона доказано, что размещение стайных 

видов (Calidris alpina, Calidris ferruginea, Calidris minuta, Limicola falcinellus) было 

детерминировано, прежде всего, площадью кормовых территорий, а размещение 

остальных исследуемых видов куликов – биомассой кормовых объектов. Кормовые 

территории Сиваша, представленные открытыми мелководными пространствами, 

обеспечивали нормальные защитные условия, особенно для Calidris alpina, осенью 

во время линьки первостепенных маховых перьев, когда птицы теряли летные 
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способности. Так, установлено, что размещение тулеса Pluvialis squatarola, малого 

веретенника Limosa lapponica, исландского песочника Calidris canutus и галстучника 

Charadrius hiaticula весной на Восточном Сиваше было детерминировано  биомассой и 

численностью полихет, а размещение камнешарки Arenaria interpres – биомассой 

брюхоногих моллюсков. На Центральном Сиваше весной размещение круглоносого 

плавунчика Phalaropus lobatus было обусловлено биомассой и численностью артемии, 

а размещение галстучника Charadrius hiaticula здесь же осенью – биомассой и 

численностью хирономид. Доказано, что лиманы и лагуны Азово-Черноморского 

побережья играют важную роль  в поддержании численности тундровых видов 

куликов. Наблюдаемое в последние годы сокращение численности тундровых куликов 

на местах миграционных остановок на юге Украины может быть связано со снижением 

кормности и изменением структуры донных ценозов, а также с сокращением 

площадей, доступных для кормления. Результаты исследований использованы для 

обоснования создания Приазовского национального природного парка и разработке 

экологической сети Азово-Черноморского экологического коридора. 

Полученные результаты могут быть использованы в преподавании учебных 

дисциплин «Биология», «Гидробиология», «Экология» для студентов биологических 

и других естественно-научных специальностей, а также для эффективной оценки 

лиманов и лагун Сиваша, как основных мест миграционных остановок куликов на 

континентальном пролетном пути. Это позволит качественно улучшить материалы, 

подаваемые Украиной в Штаб АЕWA, поможет в разработке проектов организации 

территорий и объектов ПЗФ, определит направление менеджмента и 

природоохранной деятельности, мониторинга популяций околоводных птиц. 

Результаты исследований могут пополнить Национальные планы действий по 

редким и исчезающим видам куликов. 

Ключевые слова: водные беспозвоночные, тундровые виды куликов, 

кормовые ресурсы, энергетический эквивалент, кормовые объекты, Азово-

Черноморский регион, места миграционных остановок. 

 

 



 13

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 of 

the qualification scientific work. 

Thesis for the degree of Candidate of Biological Sciences in the speciality 03.00.17 – 

Hydrobiology. – Bohdan Khmelnytskyi Melitopol State Pedagogical University of Ministry 

of Education of Ukraine. – Institute of Marine Biology, NAS of Ukraine, Odessa, 2019. 

The end of the past and the beginning of the current century have brought large-scale 

transformations to natural communities, including coastal ones. Under these conditions, 

the role of key factors, shaping the quality of different bird habitats, is of particular 

importance. Among them, trophic factors occupy a special place, including their impact on 

the spatial distribution of migratory birds, waders in this case. 

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 for the wetlands of Eastern Europe, 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 priority of the size of feeding areas over their productivity has been proved, 

mainly for the flock species of waders on their stopovers. 

According to the analysis of benthic samples, the composition of aquatic 

invertebrates in foraging areas of waders included 26 species: gastropod mollusks 

(Gastropoda) – 11 species (42.3 %); crustaceans (Crustacea) – 9 species (34.6 %); 

polychaete worms (Polychaeta) – 4 species (15.4 %); insect larvae (Insecta) – 2 species 

(7.7 %). The maximum number of species was found at the Sivash lagoons – 21 species 

(Eastern Sivash – 19, Central Sivash – 2); 16 species were revealed at Molochny Liman, 

15 species – at Tuzlovska group of limans, and 8 species at the lower reaches of 

Tylihulskyi Liman. 

For the first time for the region, the proportion of various species of aquatic 

invertebrates in the formation of accessible biomass and the value of forage has been 
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evaluated. In the lagoons of Eastern Sivash and the limans, the basis of biomass and the 

energy value of aquatic invertebrates were formed by polychaetes and gastropods, and in 

Central Sivash – by chironomid larvae and brine shrimps. 

The seasonal biomass of aquatic invertebrates was higher in the limans than in the 

lagoons and constituted as follows: 

• in the limans – in spring – from 36.96±2.52 (g•m-2) (Tuzlovska group of limans) to 

31.1±7.01 (g•m-2) (Molochnyi Liman); in autumn – from 65.53±15.82 (g•m-2) (Molochnyi 

liman) to – 27.78±4.6 (g•m-2) (Tylihulskyi Liman); 

• in the lagoons – in spring – from 12.14±1.7 (g•m-2) (Eastern Sivash) up to 6.03±1.07 

(g•m-2) (Central Sivash); in autumn – from 14.57±1.07 (g•m-2) (Eastern Sivash) to 

5.30±1.47 (g•m-2) (Central Sivash). 

Despite the high biomass of hydrobionts in the limans, the forage resources of the 

Azov and Black Sea limans were significantly lower than the Sivash resources due to the 

size of the foraging areas accessible to the waders, which prevailed in the Eastern and 

Central Sivash and provided a high concentration of waders on stopovers. It was established 

that the size of the foraging areas of Eastern Sivash, regardless of the season, made up the 

largest share in the total area of the foraging lands of the studied region (in spring – 74.0 %, 

and in autumn – 82.3 %). If we add this to the sizes of foraging areas of Central Sivash, then 

the Sivash lagoons encompassed, respectively, 91.2 and 92.6% of the size of foraging areas 

of the Azov-Black Sea region. The smallest foraging areas were found at Molochnyi Liman 

in spring and at the lower reaches of Tylihulskyi Liman in autumn. 

The average long-term resources of aquatic invertebrates in the Azov-Black Sea 

region were as follows: 

at Sivash lagoons – in spring – from 461 tons of wet weight (1591 GJ) with a 

maximum water level and up to 757 tons (2409 GJ) with a minimum level, and in autumn 

– from 408 tons (1343 GJ) with a maximum water level and up to 950 tons (2846 GJ) – 

with a minimum level; 

at Molochnyi Liman – from 0.2 to 34 tons in spring and from 16 to 387 tons in autumn; 

at Tuzlovska group of limans – from 59 tons in spring to 62 tons in autumn; 

at the lower reaches of Tylihulskyi Liman – from 18 to 25 tons. 
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It has been proved that during their seasonal migrations the waders use less than 13% 

of the total volume of the biomass produced by aquatic invertebrates. 

The forage resources of the lagoons covered the energy requirements of waders at Eastern 

Sivash during the spring migration period by 22-29 times, and during the autumn migration 

period – 6-11 times; at Central Sivash in spring – by 2 times, and in autumn – 6 times. 

The forage resources of the limans covered the needs of waders at Molochny liman during 

both migration seasons by 8 times; at Tuzlovska group of limans in spring – by 8 times, in 

autumn –17 times; at the lower reaches of Tylihulskyi Liman in autumn - by 28-53 times. 

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 Azov-Black Sea region, it was proved that the distribution of 

flock species (Calidris alpina, Calidris ferruginea, Calidris minuta, Limicola falcinellus) 

was determined, first of all, by the size of foraging areas, while the location of the other 

studied species of waders – by the biomass of forage items. 

The Sivash foraging areas, represented by open shallow water territories, provided 

normal protective conditions, especially for Calidris alpina in autumn during the moult of 

primaries, when birds lost their flight abilities. 

Thus, it was established that the distribution of Pluvialis squatarola, Limosa 

lapponica, Calidris canutus and Charadrius hiaticula in spring at Eastern Sivash was 

determined by the biomass and the number of polychaetes, while the location of Arenaria 

interpres was determined by the biomass of gastropods. 

At the Central Sivash in spring, the location of Phalaropus lobatus was determined 

by the biomass and the number of brine shrimps Artemia, and the location of Charadrius 

hiaticula in autumn – by the biomass and the number of chironomids. 

It was proved that the limans and lagoons of the Azov-Black Sea coast play an 

important role in supporting the number of tundra species of waders. The decrease in the 
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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. 

The results of the research have been used to substantiate the establishment of the 

Pryazovskyi National Nature Park and the development of the ecological network of the 

Azov-Black Sea Ecological Corridor. 

The obtained results can be used in teaching the disciplines of Biology, Zoology, 

Hydrobiology, Ecology, for students of biological and other natural science specialities as 

well as for the effective assessment of limans and Sivash lagoons as the main places of 

migration of waders along the continental flyway. It will contribute to the qualitative 

improvement of the materials, submitted by Ukraine to the AЕWA Headquarters, promote 

the development of projects on the territorial organization of natural protected areas, 

determine the direction of management, conservation activities and monitoring of 

waterbird populations. 

The results of the research can supplement National Action Plans on rare and 

endangered species of waders. 

Keywords: aquatic invertebrates, tundra species of waders, forage resources, energy 

equivalent, forage items, Azov-Black Sea region, stopovers. 
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ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ. 
Біомаса – сумарна маса організмів на одиницю площі. 

Енергетичний еквівалент біомаси – біомаса, виражена в одиницях енергії. 

Кормовий ресурс куликів – сукупність водних безхребетних, що служать їжею для 

куликів. 

Ємність кормового ресурсу – кількість доступного корму (середня біомаса водних 

безхребетних, помножена на площу кормової території), яке кулики здатні вилучити 

під час годівлі. 

Забезпеченість куликів кормом – відповідність між кількістю доступного корму і 

сумарною потребою в ньому. 

Кормові території – території прибережних мілководь, які використовуються 

куликами під час годівлі, а також більш дрібні частини цих територій –  кормові поля. 

Місця міграційних зупинок – найбільш важливі території для мігруючих 

популяцій, де птахи, зупиняються в значних кількостях і на відносно тривалий час 

для поповнення необхідних енергетичних запасів, линьки і жирування. 

Моніторингова територія – найбільша територіальна одиниця, на якій проведена 

оцінка впливу кормових ресурсів на розміщення тундрових куликів. 

Контрольний майданчик – ділянка моніторингової території, де виконувалися 

конкретні дослідження для виконання певних завдань. 

В роботі нами прийнята така класифікація кормових територій куликів: 

а) ПКП – потенційне кормове поле, куди входять: 

1. АКП – активне кормове поле – постійно доступні для них мілководдя 

відкритих водойм, глибиною до 10 см.  

2. ТОД – тимчасово оголене дно при вітровому згоні. 

б) ТКП – тимчасове кормове поле – прибережні поди і пониззя, що періодично 

заповнюються водою. 

Площа кормової території − добуток абсолютної довжини берегової лінії і ширини 

мілководь з глибинами, доступними для годівлі куликів від 0 до 10 см. 

ТГЛ − Тузловська група лиманів.  
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ВСТУП 

 

 

Відомо, що в період весняно-осінніх міграцій кулики, як і інші види птахів 

водно-болотних комплексів, реалізують різні життєві стратегії в виборі механізмів 

переміщень між арктичними районами гніздування і місцями транзитних 

міграційних зупинок. У той час, як одні види долають відстані невеликими 

відрізками, інші види здійснюють багатоденні перельоти в тисячі кілометрів між 

транзитними зупинками. Мігранти нерідко роблять різні за тривалістю зупинки в 

найбільш сприятливих місцях на трасі перельоту – переважно для відновлення 

енергетичних витрат. 

З причини короткотерміновості безсніжного періоду в арктичних районах 

гніздування кулики змушені укладатися в вузькі проміжки часу для поетапного 

перельоту до місць проживання упродовж року [1]. У зв'язку з цим, на 

трансконтинентальних трасах прольоту великого значення набуває якість і кількість 

місць відпочинку і поповнення жирових запасів. 

Актуальність теми. Масштабні антропогенні трансформації природних 

комплексів, в тому числі і навколоводних, що мали місце в кінці минулого і 

нинішнього століть, сьогодні поглиблюються помітними кліматичними змінами. У 

цих умовах роль ключових факторів, що формують якість різних середовищ 

існування птахів, набуває особливого значення. На нашу думку, трофічний фактор 

серед них є домінуючим у визначенні просторового 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 [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11,  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20], з яких 13 - види, гніздовий ареал яких 

переважно міститься в зоні тундр Євразії.  

Більшість досліджень, що стосуються закономірностей розміщення куликів, 

проводилися на місцях зимівель і зупинок на шляху міграції вздовж східно-атлантичного 

пролітного шляху [21,  22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 25, 31, 32, 33, 34]. На сьогодні 
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наявні різні, нерідко суперечливі точки зору щодо причини вибору куликами місць 

зупинок. Разом з тим, більшість авторів до домінуючих факторів вибору місць зупинок 

відносять кількість і доступність кормових ресурсів, площі кормових біотопів, відсутність 

чинника занепокоєння і т.ін. [21, 35, 23, 36, 37]. При цьому, пріоритетність впливу певних 

факторів, як правило, не розглядалася. Закономірності впливу трофічного фактора на 

розміщення куликів на місцях міграційних зупинок в Азово-Чорноморському 

регіоні практично не вивчалися. Опубліковані відомості щодо куликів даного 

регіону в основному стосувалися фенологічних аспектів міграцій, сезонної динаміки 

чисельності, і видового складу [3, 4, 6, 13, 19]. 

В ході виконання пропонованої роботи нами вперше проведені комплексні 

дослідження з визначення впливу трофічного фактора на чисельність і характер 

розміщення в місцях міграційних зупинок тундрових куликів, мігруючих 

середземноморським пролітним шляхом. 

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.).  

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»; 
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• «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; 
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– оцінити ємність кормових ресурсів для  мігруючих куликів у різних типах їх 

кормових угідь; 

– 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. 

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 природно-

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, 

допоможе в 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 
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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. Особистий внесок автора полягає в обґрунтуванні 

теми, мети, основних завдань роботи, проведені польових та камеральних 

досліджень, статистичній обробці та узагальнені отриманого матеріалу, 

формулюванні основних положень роботи та висновків, написанні одноосібних та 

колективних статей.  

Автором  самостійно здійснено аналіз наукових джерел. В обробці матеріалу 

щодо чисельності куликів використані облікові дані Азово-Чорноморської 

орнітологічної станції, зібрані з 70 % участю автора. Польовий матеріал з кормових 

ресурсів місць міграційних зупинок зібраний також самостійно. 

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); 

• Міжнародній науковій конференції «Птахи Азово-Чорноморського регіону на 

рубежі тисячоліть» (Одеса, Україна, 2000);  

• 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); 
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• 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. З 

них: 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 

сторінки (з них 152 сторінок основного тексту) і складається зі вступу, 5 розділів, 

висновків, списку використаних джерел (141 джерела, з яких 63 іноземною мовою), 6 

додатків на 57 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, та моїм близьким людям – за віру і підтримку. 
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РОЗДІЛ 1 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД 

 

 

1.1. Роль кормових умов в розміщенні куликів на місцях міграційних 

зупинок 

 
Переміщення і транзитні зупинки куликів в період сезонних міграцій 

визначаються низкою чинників, з яких деякі грають особливу роль, наприклад, 

наявність кормових ресурсів, їх доступність, відсутність фактора занепокоєння і 

низький прес хижаків. 

Результати розглянутих досліджень свідчать про те, що кулики в період 

міграції здатні знаходити території з найбільш високою щільністю кормових 

об'єктів [38, 25, 39].  

Наприклад, деякі автори вважають, що щільність кормових об'єктів виступає 

головним чинником впливу на щільність розміщення птахів, як в межах гирлових зон, 

так і міжгирлових територій [36]; як в межах приливно-відливної зони океанічних 

узбереж, так і у внутрішньоматерикових водоймах зі згінно-нагінними явищами [40]. 

На узбережжях США і Великобританії [41, 42], так само як і в місцях міграційних 

зупинок на Каспійському морі [43], степових водоймах Європейської Росії [44, 45, 46, 

47] спостерігалася пряма залежність між кількістю кормів і щільністю птахів на певній 

території. Для різних видів значущими можуть виявитися різні параметри кормової 

бази: наприклад, в басейні р. Берг Рівер (Berg River, ПАР) розподіл сивки  морської 

(Pluvialis squatarola) корелював з біомасою найбільшого виду поліхети, а розподіл 

побережниика червоногрудого (Calidris ferruginea) – з чисельністю всіх поліхет [37]. 

На внутрішніх водоймах Європейської Росії (оз. Ельтон, оз. Сарпа) розподіл куликів 

корелював у сивки  морської і пісочника великого (Charadrius hiaticula) – зі 

щільністю личинок мух-береговушок Ephydridae (ефідр); у брижача (Philomachus 

pugnax) і круглоносих плавунчиків (Phalaropus lobatus) – із загальною щільністю 
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личинок комарів-дзвінців Chironomidae (хірономід); у більшості пісочників – 

побережника чорногрудого (Calidris alpina), побережника малого (Calidris minuta), 

побережника білохвостого (Calidris temminckii), побережника білого (Calidris alba), 

побережника болотяного (Limicola falcinellus) – зі щільністю великих личинок 

хірономід (маса > 1 мг, довжина > 5мм); у побережника червоногрудого (Calidris 

ferruginea) – з біомасою дрібних хірономід (маса < 1 мг, довжина < 5 мм), що 

суперечило деяким фактам [48], і свідчить про фактичне споживання цим видом 

більших об'єктів, ніж відомо з інших літературних джерел. Таким чином, дрібні 

кормові об'єкти мали велике значення для пролітних куликів [45]. 

У деяких випадках розподіл кормових ресурсів не чинить помітного впливу на 

розподіл куликів. 

Це може бути наслідком надмірної кількості корму в цілому, як це 

встановлено для узбережжя Каліфорнії і Перу [21, 23], або може бути пов'язано з 

його доступністю, на що впливають присутність інших птахів, температура мулу, 

вітер, дощ, вологість субстрату [42], а також глибина води на кормовій території. 

Відомості про трофічну екологію мігрантів на трансконтинентальних міграційних 

трасах носили суперечливий характер. Наприклад, встановлено, що розподіл мігрантів 

позитивно корелював з чисельною кількістю потенційних кормових ресурсів [46]. Деякі 

дослідники підкреслювали, що слабкий зв'язок між розподілом куликів і великою 

кількістю видобутку вказує на надлишок кормових ресурсів [21, 23, 36]. 

Про значення кормового чинника в розміщенні тундрових куликів на місцях 

міграційних зупинок в Азово-Чорноморському регіоні практично нічого не було відомо. 

Часткові дослідження І.Веркіл зі співавторами на Сиваші [49, 50] показали, що 

значення весняної біомаси макрозообентосу в лагунах Східного Сиваша подібні зі 

значеннями біомаси на інших місцях міграційних зупинок, розташованих на північ і 

південь від Піренеїв [51, 25]. Вивчення кормової поведінки деяких видів куликів 

дозволило голандським орнітологам дійти висновку, що одні види віддавали 

перевагу лагунам Східного Сиваша для живлення поліхетами, а інші види 

зупинялись в лагунах Центрального Сиваша для живлення личинками хірономід і 

артемій. Крім того, їх спостереження показали, що кормова активність куликів у 
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гіперсолоних лагунах Центрального Сиваша була вищою, порівняно з солонуватими 

лагунами Східного Сиваша (84.6 і 69 % відповідно). Піки ж кормової активності, 

наприклад, побережника червоногрудого на Сиваші відповідали періодам 

максимальної доступності головних кормових об'єктів: артемії – вранці на 

Центральному Сиваші, і бокоплавів (Gammarus sp.) – опівдні на Східному Сиваші 

[50]. Результати, отримані голандськими орнітологами, підтверджували 

дослідження попередніх авторів про кормовому поведінку куликів в інших 

географічних регіонах [50, 25]. 

Залишились невивченими впливи сезонної динаміки кормових умов на 

чисельність і розміщення, а також на характер перебування тундрових видів куликів 

на Сиваші; визначення ролі ключових факторів, таких як біомаса і чисельність 

кормових об'єктів, площа кормових середовищ існування; визначення 

забезпеченості кормовими запасами. Крім того, необхідно було вивчити роль інших 

водойм Півдня України в сезонні міграції далеких мігрантів, які прямують 

континентальними пролітними шляхами, і порівняти їх умови з Сивашем. 

 

1.2. Раціон живлення куликів  

 
Видовий склад  живлення куликів вивчений досить добре [21, 52, 53; 54, 22, 

41, 35, 55, 56, 57, 58, 38]. Праці з вивчення живлення тундрових видів куликів в 

міграційний період в основному охоплювали кормові поля цих видів птахів на 

Східно-Атлантичному пролітному шляху [21, 22, 24, 27, 28, 25, 32, 33, 34], праці 

щодо живлення на внутрішніх водоймах були нечисленними. Наявні відомості про 

раціон куликів в Північному Казахстані (Наурзумський і Коргалжінський 

заповідники), в затоці Кара-Богаз-Гол (східне узбережжя Каспійського моря), на 

степових водоймах європейської частини Росії [59, 60, 46, 61, 47]. 

Очевидно, що мігруючі кулики живляться масовими і різноманітними 

кормовими об'єктами [41, 57, 36, 62, 63, 43, 60,  61]. 

Зазвичай раціон куликів включає личинок двокрилих, імаго наземних і водяних 

комах (жуки, клопи, прямокрилі), ракоподібних та молюсків. Відомо декілька праць, 
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виконаних на матеріалах досліджень степових водойм європейської частини Росії, 

де основу раціону птахів складали личинки хірономід [60, 64, 46,  61, 47]. 

До недавнього часу була відсутня інформація про якісний і кількісний склад 

кормів, споживаних тундровими видами куликів на водоймах Азово-

Чорноморського регіону, крім фрагментарних відомостей [50,  65,  66] 

 

1.3. Значення місць міграційних зупинок для тундрових видів куликів і 

ступінь їх вивченості 

 

На сьогоднішній день існує досить багато публікацій з різних аспектів 

поширення куликів в ході річного циклу. Переважна більшість досліджень 

проведена на місцях міграційних зупинок (ММЗ), приурочених, в основному, до 

океанічних узбереж, з добре вираженими припливно-відпливними циклами, а також 

на зимівлях [21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 25, 67, 31, 32, 33, 34]. 

Порівняно мало праць було присвячено вивченню цих питань на прикладі 

куликів, що користуються континентальними шляхами прольоту, через внутрішні 

водойми, де відсутні приливи і відливи, а періодичність згінно-нагінних явищ 

непередбачувана. В основному ці роботи проведені на степових водоймах європейської 

частини Росії [63, 68, 43, 60, 69, 70, 46, 47, 40], де зупинялися кулики-мігранти з 

Західноазійсько-Африканським пролітним шляхом [71]. Про вплив кормових умов 

ММЗ Азово-Чорноморського регіона на розміщення далеких мігрантів, які прямують 

Середземноморським/Чорноморським внутрішньо-материковим пролітним шляхом 

[72], були відомі лише фрагментарні відомості [50, 13]. 

Кормові ресурси мають велике значення для мігрантів, оскільки дають їм 

можливість накопичити достатню кількість енергії для дальнього перельоту. На 

більшості територій міграційних зупинок ресурси бентосу формують важливу 

частину раціону куликів [41, 73, 74]. 

Досліджувана нами група куликів – трансконтинентальні мігранти (лише деякі 

європейські популяції побережника чорногрудого відносять до ближніх мігрантів). 

Для всіх цих птахів властиві далекі міграції, протяжність яких становить часом (у 
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брижача, побережника малого) не менше 10-12 тис. км [75]. 

Відомо, що зупинки далеких мігрантів на прольоті визначаються 

можливостями мігрувати через райони з багатими і легкодоступними кормовими 

ресурсами [36]. Такі ресурси найчастіше розташовані вздовж узбереж бореальних 

морів. Саме на морських узбережжях більшість куликів знаходить необхідну масу 

кормів, які здатні забезпечити швидке накопичення енергетичних резервів, 

необхідних для здійснення тривалих безпосадочних перельотів [48, 73, 76, 28]. 

Так, наприклад, навесні на одному з найважливіших ММЗ на східно-

атлантичному шляху (на Ваддензее (Wadden Sea)) зупиняється близько 90 % двох 

різних гніздових популяцій побережника чорногрудого Calidris а.alpina: європейської 

та сибірської [77, 32] На час відльоту (до кінця квітня або початку травня) максимальна 

маса тіла побережника чорногрудого європейської популяції C. a. alpina досягає 55 г. 

[76]. Цей енергетичний запас дозволяє зробити переліт довжиною приблизно 750-1000 

км [76] – до зупинок на узбережжі Балтійського моря (в Гданській затоці), де витрачені 

резерви поповнюються – для подальшого перельоту до місць гніздування в 

Скандинавії. Птахи сибірської гніздової популяції C. a. alpina швидко накопичують 

енергетичні запаси і на час відльоту (близько 25 травня) середня маса тіла побережника 

чорногрудого становить 75 г, що дозволяє зробити переліт на відстань близько 2500 км 

[76]: приблизно до півострова Канін Ніс, на узбережжі Баренцевого моря. Тут 

побережники чорногруді здійснюють проміжну зупинку, де упродовж близько 10 днів 

поповнюють свої енергетичні запаси. Збільшення максимальної маси тіла приблизно 

на 4 % в день (що становить близько 2,0 г) дозволяє птахові зробити переліт ще на 1500 

км, тобто до Західного Таймиру [76]. 

Схожі процеси (збільшення маси тіла) спостерігаються навесні не тільки на 

ММЗ уздовж океанічних узбереж (Cхідно-Атлантичний пролітний шлях), а й на 

місцях ММЗ уздовж континентального міграційного шляху, а також на місцях 

зимівель, які нерідко слугують в період міграції місцями зупинок інших видів або 

інших популяцій. Наприклад, приріст маси побережника чорногрудого сибірської 

гніздової популяції, що зимує у Великобританії, становить з року в рік більше 7 г на 

тиждень упродовж травня [76], що відповідає даним для Ваддензее (Wadden Sea); 
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приріст маси тіла побережника чорногрудого у гирлі р.Сіді Мосса (Sidi Moussa, 

Марокко) становив 1.2 г•доб.-1 (березень 1981 р.) і 1.6 г•доб.-1 (квітень 1982 р.) [28] за 

середньої тривалості весняної міграційної зупинки – 16 днів і 11 днів відповідно (1981, 

1982 рр.). Міграційні запаси, накопичені на Банк д'Арген (Banc d'Arguin) 

(Мавританія), дозволяли всім видам куликів досягти наступної міграційної зупинки 

в південно-східній і північно-західній Європі без додаткового поповнення 

енергетичних ресурсів [28]. Деякі кулики на південно-африканських зимівлях 

накопичують запаси жиру, достатні для перельоту в 5000 км [48]. 

Більшість припущень щодо можливих міграційних стратегій тундрових видів 

куликів і значень ММЗ на континентальному пролітному шляху було зроблено на 

підставі вимірів маси тіла птахів в районах зимівлі, а також на місцях міграційних 

зупинок в Східній Європі. Припускають, що тундрові кулики, що зимують у 

Середземномор'ї та  Східній Африці, і мігрують уздовж континентального шляху, 

здійснюють лише короткі перельоти на Чорне море для набору необхідної стартової 

маси для перельоту в місця гніздування. Про це свідчили низькі середні значення 

стартової маси птахів: у побережника чорногрудого в Судані [78], у брижача в 

Східній Африці [79]. У той же час, показники середньої і максимальної маси тіла 

брижачів в заплаві Прип'ять (Східна Європа, Білорусь) дали підставу припускати, 

що птахи можуть долати відстані від 4 до 6 тис. км [80, 81, 82] 

Для багатьох видів тундрових куликів, що мігрують континентальним пролітним 

шляхом, Сиваш (АР Крим, Україна), вочевидь, можна вважати останнім «пунктом 

заправки» перед дальнім кидком до гніздових територій [50]. 

За оцінкою західних учених, запаси макрозообентосу солонуватих лагун 

Східного Сиваша в період весняної міграційної зупинки можна порівняти з запасами 

на мілинах Балтійського моря [50] та на літоральних зонах по всьому світу [25, 83]. 

Так, наприклад, у птахів популяції побережника болотяного Limicola falcinellus, на 

Східному Сиваші відзначався приріст маси тіла 1.93 г•доб.-1, а у побережника 

червоногрудого Calidris ferruginea там же, приросту маси тіла не спостерігалося 

[65]. За даними тих же авторів, живлення побережника червоногрудого і 

побережника болотяного артемією в лагунах Центрального Сиваша в період 
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весняної міграції було малорезультативним і не дозволяло птахам ефективно 

нарощувати масу тіла [49, 6, 65]. За даними інших авторів [12], в лагунах 

Центрального Сиваша добовий приріст маси тіла побережника червоногрудого міг 

скласти в середньому 4.3 ± 1.1 г•доб.-1 за усередненої швидкості споживання артемії 

(89 екз.•хв.-1) і тривалості періоду денного годування (79 % світлого часу доби). 

Однак, за короткий термін перебування куликів в травні на Сиваші побережники 

червоногруді не могли досягти необхідної стартової маси, на підставі чого автор 

висловлює припущення про переміщення виду уздовж континентального шляху 

перельотами на короткі дистанції [12]. 

Приріст маси тіла у побережника чорногрудого, що годується навесні на 

Центральному і Східному Сиваші, відбувався з однаковою швидкістю, близько 0.25 

г•доб.-1 в квітні і близько 0.87 г•доб.-1 в травні [50, 6, 65]. Весняні показники 

(квітень-травень) приросту маси побережників чорногрудих, що зупиняються на 

Сиваші, схожі з показниками для побережників чорногрудих, що зупиняються в 

квітні-травні на Ваден Зеє: 0.1 і 0.9 г•доб.-1 [76]. Такий приріст маси тіла дає 

можливість куликам, що користаються кормовим ресурсом Сиваша в травні, в 

середньому, протягом 20 днів, здійснювати як мінімум 30-ти годинний переліт з 

дальністю близько 2100-3500 км. На думку І. Веркіл з співавторами [65], квітневі 

побережники чорногруді або залишаються довше на Сиваші для накопичення 

необхідних ресурсів для прямого перельоту до місць гніздування, або летять на 

більш короткі відстані. Приріст же маси тіла побережника болотяного, що 

зупиняється в травні на Східному Сиваші, дозволяє летіти без зупинок 

безпосередньо до місць гніздування. 

Залишилася невивченою роль факторів, що впливають на вибір тундровими 

куликами місць міграційних зупинок в Азово-Чорноморському регіоні і на їх 

розміщення під час сезонних міграцій вздовж континентального пролітного 

шляху.Саме у тундрових куликів, що мігрують на далекі відстані, яскраво 

виявляються вимоги до якості місць міграційних зупинок [25, 58, 72, 74, 76, 77, 79]. 
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РОЗДІЛ 2 

СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ ДОСЛІДЖЕНЯ 
 

 

Досліджувані лимани і лагуни півдня України різноманітні за своїм 

походженням, фізико-географічними і екологічними особливостями (рис. 2.1). 

Тузловська група лиманів (Шагани, Алібей, Бурнас) і Тилігульський лиман належать 

басейну Чорного моря і, згідно з фізико-географічним районуванням, знаходяться в 

межах Північно-Західного Причорномор'я. Молочний лиман і Сиваш належать басейну 

Азовського моря і знаходяться в межах Північно-Західного Приазов'я [84]. 

 

  
Рис. 2.1. Район досліджень. Лиманно-лагунні системи Азово-Чорноморського 

регіону – місця основних міграційних зупинок тундрових куликів на 

Середземноморському пролітному шляху. 

 

Всі водойми відокремлені від моря піщано-черепашковими пересипами. 

Зв'язок з морем у них періодично виникає або через природні промоїни (Тузловська 
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група лиманів – ТГЛ), або через штучні канали-промоїни (Тилігульський, Молочний 

лиман), або існує постійно через протоки – Тонка і Промоїна (Східний Сиваш). 

Північно-Західне Причорномор'я характеризується невеликою кількістю 

атмосферних опадів і підвищеним випаровуванням. Клімат регіону помірно-

континентальний з короткою м'якою зимою і тривалим жарким посушливим літом. 

Шар стоку в басейнах лиманів незначний і складає від 6 до 15 мм•рік-1, кількість 

опадів – 350-400 мм•рік-1, кліматична різниця випаровування – опади – 550-600 

мм•рік-1 [85]. Рівень води закритих лиманів не постійний. Сток малих річок 

(Хаджидер, Алкалія), що впадають в закриті лимани, мізерно малий, тому 

гідрологічний режим лиманів близький до лагунного. Їх водопостачання 

відбувається за рахунок весняних паводкових вод, опадів і надходження морської 

води через канали і шляхом фільтрації через косу [86]. У роки, бідні опадами, рівень 

лиманів різко падає, а концентрація солей підвищується до значень, екстремальних 

для багатьох організмів. Коливання рівня води протягом року може становити 0.6 м. 

Унаслідок мілководності і випаровування солоність води в лиманах в середньому в 1.5-2.0 

рази вища, ніж на суміжній ділянці моря. Зазначені лимани відносяться до полігалінних 

лиманів морського типу з солоністю 15-45 ‰ [85]. Наприклад, влітку 2000 р. солоність 

води в лимані Алібей становила 28.0-28.5 ‰, температура – 24.0-26.0°С [87]. 

Вся Тузловська група водойм відноситься до лиманно-лагунного типу [85]. 

Лиман Шагани відноситься до морських лагун або озер, що виникли унаслідок 

затоплення морем балочної платформи прибережної рівнини, а Алібей і Бурнас – до 

лиманів, утворених в результаті затоплення гирлових зон водотоків, а також утворів 

акумулятивних кіс, що ізолювали від моря невеликі мілководні затоки. Сумарна 

площа ТГЛ – 165.0 км2. Довжина найбільшого лиману Алібей близько – 18.0 км, 

ширина – 7.2 км, площа водного дзеркала – 72.0 км2. Максимальна глибина Алібея 

не перевищує 2.5 м, Шаганов – 2.0 м, а Бурнаса – 1.6 м [86]. Кожен з лиманів 

розділяється на дві частини: верхову і приморську [85]. Верхова частина (дуже 

мілководна) лежить в межах річкової долини і подібна в цьому до лиманів. 

Приморська частина, що виникла в результаті відділення піщано-черепашникової 

косою ділянки моря (морської затоки), має деяку схожість із солоними озерами 
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(лагунами). Дно лиманів дуже плоске. Донні відклади представлені переважно 

тонкими мулами з домішкою черепашки [86]. 

Тилігульский лиман розташований на кордоні Одеської та Миколаївської 

областей і відноситься до лиманів напівзакритого типу, який каналом з'єднується з 

Чорним морем. У верхній частині представлений дельтою р. Тилігул, в нижній 

частині – комплексом дрібних озер, намивних і акумулятивних островів і засолених 

лук. Довжина лиману становить 55-80 км, найбільша ширина становить 4.5 км, 

середня глибина – 3 м, максимальна – 21 м, площа водної поверхні – 150-170 км2. 

Тилігульський лиманно-гирловий комплекс представлений чотирма зонами: 1. 

Лиманно-гирлова зона верхньої плавнево-дельтової частини лиману з заболоченм 

узбережжям і затопленої заплавою. 2. Аквально-прибережна мілководна зона 

центральної частини лиману з солонуватоводними прибережними і центральними 

ділянками лиману. 3. Аквально-прибережна глибоководна зона нижньої частини 

лиману. 4. Аквально-прибережна зона, з пересипом в нижній приморській, 

мілководній, солонуватоводній частині лиману, що займає площу близько 520 га від 

с. Кошари до Чорного моря [88]. Особливістю останньої з описуваних ділянок є 

наявність піщано-черепашникового пересипу, островів і мілководь, що слугують 

місцем міграційних зупинок куликів. Низький рівень води, велика площа мілководь з 

муловими донними відкладеннями роблять цю ділянку привабливою для годівлі і 

відпочинку куликів. Тут створено орнітологічний заказник "Тилігульський пересип" 

площею 390 га. Найцінніша територія орнітологічного заказника "Тилігульський 

пересип" представлена системою дрібних острівців і кіс, площа яких залежить від 

рівня води в лимані і коливається від 7 до 17 га. Рівневий режим лиману 

забезпечується за рахунок річкового і підземного стоку, а також атмосферних опадів. 

Провідні фактори формування гідрологічного режиму пониззя Тилігульського 

лиману – періодичний зв'язок з морем через вузький канал і випаровування. Як і 

Тузловська група лиманів, водойма відноситься до полігалінних. Солоність її нижньої 

частини, що становила в 1980-х рр. 15 ‰, внаслідок частої повторюваності 

посушливих періодів і нерегулярного використання каналу в 1990-х рр., до 2002 р. 

зросла до 21 ‰ [89]. 
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Північно-Західне Приазов'я характеризується помірно-континентальним 

кліматом з малосніжною, порівняно прохолодною короткою зимою і довгим 

посушливим літом. Середня багаторічна температура січня – 3.3 С°, липня – 

+23.5 С° [90]. 

Опадів випадає 320-350 мм на рік, в основному у вигляді дощу. 

Випаровування становить 800-900 мм [90]. 

Вітровий режим відрізняється переважанням вітрів північно-східного і 

східного напрямів. Північно-східні вітри для даної місцевості характеризуються як 

нагінні, тоді як північно-західні, навпаки, згінні. 

Молочний лиман розташований на півдні Запорізької області, на кордоні 

Мелітопольського, Приазовського і Якимівського районів, в нижній частині долини 

річки Молочної. Він витягнутий в меридіональному напрямку, і має довжину 36 км. 

Найбільша ширина в південній частині водойми досягає 8-9 км. Водойма 

мілководна, в 1990-х рр. максимальна глибина становила в центральній частині до 

3 м, а середня – близько 1.2 м [90]. 

Гідрологічний режим і режим солоності Молочного лиману визначається, 

головним чином, надходженням в лиман морської води через штучний канал, що 

періодично заноситься піском, прісноводним стоком вод з річок Молочної і 

Тащенак та інтенсивністю випаровування з водної поверхні. 

Для Молочного лиману на рубежі ХХ-ХХІ ст. були характерні три стани: 1) 

напіввідкритий – з'єднання з Азовським морем за рахунок стабільної протоки; 2) 

напівзакритий – ізольований стан з періодичним з'єднанням з морем; 3) закритий – 

гіперсолене озеро, що не має зв'язку з морем. За період з 1997 по 2012 рр. в 

залежності від ступеню зв'язку Молочного лиману з Азовським морем солоність 

води в лимані коливалася в інтервалі 16.6-50 ‰ [91]. З 1997 по 2001 рр. лиман 

знаходився в напіввідкритому стані, середня солоність води становила 16.6-25.5 ‰. 

Ці значення були оптимальними для біоти. У 2002 р. лиман перейшов у фазу 

напівзакритого стану з тенденцією до перетворення в гіперсолоне озеро, внаслідок 

чого солоність води в лимані в кінці літа 2002 р. досягла 50 ‰. З 2003 по 2009 р. 

середні значення солоності становили 30-38 ‰. У 2012 р солоність досягла 42-49 ‰. 
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Такі коливання режиму солоності негативно позначилися на різноманітності 

бентосних організмів водойми (рис. 2.2). 

Переважаючі грунти лиману – мули з домішкою піску, черепашки і органічних 

залишків. Мулисті відкладення займають більше 2/3 площі водойми і особливе 

значення мають в нижній мілководній частині лиману, створюючи сприятливі умови 

для живлення куликів. 
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Рис. 2.2. Динаміка солоності Молочного лиману [91]. 

 

Сиваш - мілководна затока лагунного типу в західній частині Азовського 

моря, розташована в широкій, але вкрай мілководній западині, що відділяє 

Кримський півострів від материкової частини України. У східній частині Сиваш 

відділяється від Азовського моря довгою вузькою піщано-ракушковою косою – 

Арабатською стрілкою (довжина 115 км, ширина – від 270 м до 7.5 км) [92]. Сиваш 

займає площу близько 2640 км2, куди входить площа островів (близько 100 км2) і 

«посух» (560 км2). «Посухами» називають території Сиваша, тимчасово покриті 

водою внаслідок згінно-нагінних явищ. Берегова лінія Сиваша являє собою складне 

поєднання великої кількості періодично затоплюваних під час нагонів заток-

«посух», півостровів, що глибоко вдаються в Сиваш, акумулятивних островів і кіс. 

По всій протяжності Сиваш має невеликі глибини (в середньому 0.6-1.5 м). Тільки в 
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окремих місцях глибина досягає 3 м. Довжина Сиваша з півночі на південь 

становить 115 км, а з заходу на схід – 160 км. 

Сиваш в зв'язку з особливостями гідрологічного режиму та антропогенного 

перетворення ділиться на три частини: Східний, Центральний і Західний Сиваш 

(рис. 2.3). Нагінно-згінні процеси, особливості річкової мережі і штучних водотоків 

визначили значні відмінності екологічних характеристик цих трьох ділянок [93]. 

Західний Сиваш у зв'язку з перетворенням його у відстійник і накопичувач 

солей для хімічної промисловості втратив значення важливого місця міграційної 

зупинки для куликів, тому був виключений з районів наших обстежень. 

Найбільша за площею з ділянок Сиваша – Східна, площа якої становить  

1650 км2, або понад 60 % загальної площі. Східний Сиваш з'єднується з Азовським 

морем через протоки. Його мілководність, велика кількість кіс і островів і відміність 

у  солоності різних акваторій формує значне різноманіття біотопів. 

Центральний Сиваш займає площу близько 800 км2, відділений від інших частин 

Сиваша дамбами з системою регуляції (шлюзи і насосні установки): на сході – Біюк-

Найманською дамбою, на заході – Кутаранською. Центральний Сиваш є мілководним 

солоним озером з порізаною береговою лінією, чисельними косами, півостровами, 

островами, опрісненими затоками, значною мірою порослими очеретом. Для порізаних 

берегів цієї ділянки Сиваша характерні мілководдя глибиною до 10 см (близько чверті 

відкритих акваторій), доступні для живлення куликів. При сильних вітрах тут 

оголюються або затоплюються величезні площі мілководь [93]. 

На гідрологічний режим Сиваша великий вплив чинять вітри, що викликають 

нагінно-згінні явища. Середня швидкість вітру коливається в межах 4.1-6.8 м•с-1, 

максимальна швидкість досягає 24 м•с-1. Найбільш сильні вітри (середньомісячна 

швидкість вітру понад 5 м•с-1) спостерігаються взимку і на початку весни. Літо 

характеризується меншими швидкостями вітру (до 4 м•с-1) [92].  

Гідрологічний режим Східного Сиваша. Річні коливання рівня Східного Сиваша. 

характерні тим, що з листопада починається його підвищення, яке досягає максимуму в 

березні-квітні і змінюється зниженням. 
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Рис. 2.3. Розподіл Сиваша на відокремлені гідрологічні ділянки: Західний, 

Центральний, Східний. Примітка: 1 Кутаранська дамба; 2 – Біюк-Найманська дамба. 

 

Мінімальні рівні спостерігаються в вересні-жовтні [92], що створює сприятливі 

умови для доступу до кормових місць для всіх видів куликів і, особливо, зграйних, 

для яких необхідні достатні площі. В деякі роки максимальні і мінімальні рівні 

спостерігаються відповідно у червні та листопаді. Амплітуда сезонних коливань рівня 

невелика і, зазвичай, не перевищує 30-40см. Амплітуда середніх річних коливань 

рівня спостерігається також в межах 20-40см. 

Гідрологічний режим Центрального Сиваша. Основним фактором, що 

обумовлює місцевий режим коливань рівня води, є вітер. В незначній мірі на 

рівневий режим впливає те, що час від часу через шлюзи в Центральний Сиваш 

впускають воду зі Східного Сиваша. Нагінно-згінні явища сильно спотворюють 

сезонний і річний перепади рівня, що ускладнює його відстеження. 
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Невеликі глибини водойми також ускладнюють визначення амплітуди згінно-

нагінних коливань, оскільки при сильних згонах дно оголюється на значних 

відстанях від берега. 

Гідрологічний режим Сиваша значною мірою змінився після введення в дію 

Північно-Кримського каналу [94]. Причиною трансформації водного режиму стало 

значне перевищення обсягу колекторно-дренажних вод над обсягом природного 

стоку. Природний поверхневий стік коливався від 240 до 310 млн.м3. Скидання 

дренажних вод зерно-кормових і рисових сівозмін, регулювання та спорожнення 

каналів за даними Рескомводгоспу Криму становила близько 330 млн.м3. Таким 

чином, функціювання Північно-Кримського каналу призвело до зниження солоності 

Східного Сиваша порівняно з 1950-1960-ми роками, а також до суттєвих змін, 

насамперед, у мілководдях Сиваша. 

До введення в дію Північно-Кримського каналу солоність на Східному Сиваші 

коливалася від 20 до 30 ‰ в районі Генічеської протоки, 31.6-54.3 ‰ – в районі 

Чонгарської протоки, 55-75 ‰ – в Щасливцевській затоці, від 82-115.6 до 100-185.5 ‰ 

в південній частині Східного Сиваша. У Центральному Сиваші солоність коливалася 

від 47 до 270 ‰ [92]. На початку 90-х рр. солоність в солонуватоводних лагунах в 

північній частині Східного Сиваша становила близько 20 ‰, а в гіперсолоних 

лагунах Центрального Сиваша вона варіювала від 60 до 145 ‰ в літній період [50]. 

Від початку 2000-х рр. солоність Східного Сиваша не перевищувала 20 ‰, а 

солоність Центрального Сиваша – 40 ‰. У міру просування до протоки, біля м. 

Генічеська, солоність істотно спадала, досягаючи показників солоності Азовського 

моря – 14 ‰ [90]. За період 1975-2007 рр. солоність в північній і середній частинах 

затоки Східний Сиваш зменшилася в 2-3 рази, в порівнянні з природним режимом. 

Починаючи з 1998 р. зафіксовані найнижчі середньорічні значення солоності в 

затоці Східний Сиваш (від 20.56 ‰ в 2003 р. до 17.52 ‰ в 2006 р.) [95]. 

Одним з наслідків опріснення водойми став інтенсивний ріст вищої водної 

рослинності (очерету), що спричинило скорочення площі відкритих мілководь, 

важливих для відпочинку та живлення мігруючих куликів [96].  
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РОЗДІЛ 3 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

 

Для оцінки сезонної біомаси водних безхребетних у прибережних мілководдях 

досліджуваних водойм в період з 1994 по 2002 р.р. з 72 станцій відібрано 500 

гідробіологічних проб: в мілководдях відкритих акваторій Тузловської групи лиманів 

(ТГЛ) – 18 проб на 6 станціях; в мілководдях гирлових заток ТГЛ – 21 проба на 7 

станціях, в пониззі Тилігульського лиману – 12 проб на 4 станціях, в пониззі 

Молочного лиману в мілководдях пересипу – 74 проби на 4 станціях, на Центральному 

Сиваші – 70 проб на 18 станціях, на Східному Сиваші – 305 проб на 33 станціях. 

Обстеження кормових територій тундрових куликів в лагунах Сиваша проводилося з 

1994 по 2002 рр.: на пересипу Молочного лиману – з 1996 по 2001 рр., на Тузловській 

групі лиманів – в 1999-2000 рр., в пониззі Тилігульського лиману – в 1999-2000 рр. 

Використаний також матеріал 130-ти бентосних проб, зібраний в 1997-2002 рр. в 

мілководдях корінного берега Молочного лиману і люб'язно наданий в розпорядження 

автора співробітником лабораторії гідробіології Інституту біорізноманіття водних і 

наземних екосистем України при МДПУ О.Г. Антоновським. 

Для визначення систематичної належності і кількості кормових об'єктів, а 

також середньої наповненості шлунків було зібрано 172 шлунки п'яти видів куликів 

(побережник червоногрудий, побережник малий, побережник чорногрудий, 

побережник болотяний, брижач) (табл. 3.1). Матеріал був отриманий від птахів, 

випадково загиблих в мережах в процесі кільцювання, тому він носить 

фрагментарний характер. 

Матеріал по сезонному розміщенню і чисельності 13 видів тундрових куликів на 

місцях міграційних зупинок в Азово-Чорноморському регіоні України зібраний в період з 

1994 по 2002 рр., а з 2002 по 2010 рр. – уточнювалися місця концентрацій куликів і 

співвідношення сезонної чисельності і біомаси водних безхребетних, створювалися і 

оброблялися електронні бази даних. 
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Таблица 3.1 

Кількість шлунків куликів, зібраних за період досліджень 

SE SC OS TZ № Вид весна осінь весна осінь осінь весна осінь Всього

1 Брижач  23 - 1 3 3 - - 30 

2 Побережник 
малий 5 4 - 4 - - - 13 

3 Побережниик 
червоногрудий 3 9 1 3 1 - 1 18 

4 Побережник 
чорногрудий 36 29 1 7 - 1 - 74 

5 Побережник 
болотяний 29 8 - - - - - 37 

 Всього 96 50 3 17 4 1 1 172 
Примітка. SE – Східний Сиваш; SC – Центральний Сиваш; OS – Тилігульский лиман; TZ – 
Тузловська група лиманів; «-» – дані відсутні. 

 

Принцип відбору групи тундрових куликів грунтувався не тільки на 

розташуванні переважної частини ареалу в зоні тундри, а й згідно особливостей їх 

міграцій всередині континенту. 

Досліджувана група куликів належить до двох родин (Сивкові Charadriidae і Баранцеві 

Scolopacidae) підряду Charadrii, ряду Сивкоподібні Charadriiformes:  

Ряд Сивкоподібні Charadriiformes 

підряду Charadrii 

Родина Сивкові Charadriidae 

Сивка  морська – Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) 

Пісочник великий – Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758) 

Крем’яшни́к – Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) 

Родина  Баранцеві  Scolopacidae. 

Плавунець круглодзьобий – Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) 

Брижач  – Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) 

Побережник малий – Calidris minuta (Leisler, 1812) 

Побережник білохвостий – Calidris temminckii (Leisler, 1812) 

Побережниик червоногрудий – Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) 

Побережник чорногрудий – Calidris alpina (Linnaeus, 1758) 
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Побережник ісландський – Calidris canutus (Linnaeus, 1758) 

Побережник білий – Calidris alba (Pallas, 1764) 

Побере́жник боло́тяний – Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763) 

Грицик малий – Limosa lapponica (Linnaeus, 1758) 

Систематичний порядок видів куликів і їх латинські назви наводяться згідно 

Л.С.Степаняну [97]. 

Основний матеріал з кормових скупчень куликів зібраний автором в ході 73-х 

експедиційних виїздів в період з 1994 по 2002 рр. Кількість експедицій експедиційних 

днів представлено в таблиці 3.2. Крім того, для оцінки сезонного розміщення куликів, за 

згодою завідувача Азово-Чорноморської орнітологічної станцією Черничка Й.І., були 

додатково використані облікові матеріали 17-ти експедицій орнітологічної станції. 

Всього, автором проаналізовано матеріал 191 обліків куликів, здійснених з його участю і 

співробітниками Азово-Чорноморської орнітологічної станції в період з 1994 по 2002 рр. 

та матеріали за 2004, 2006 і 2009 рр., що публікувались у бюлетенях РОМ [98, 99, 100]. 

Видовий склад гідробіонтів визначений за допомогою визначників: «Визначник 

фауни Чорного і Азовського морів» [101, 102], І.І. Грезе [103], В.В. Аністратенко, А.П. 

Стадніченко [104], В.В. Аністратенко [105]. Латинські назви видів гідробіонтів 

наведені згідно з порталом World Register of Marine Spacies (WoRMS) [106]. 

Методи досліджень 

Методика відбору бентосних проб і обробки зібраного матеріалу. З метою 

кількісної та якісної характеристики кормових територій взяття проб здійснювали на 

трансектах (по 3 проби в кожній), перпендикулярних берегу і охоплюючи всю зону 

потенційного кормового поля. Бентосні проби були відібрані за стандартною 

методикою [107] бентосною склянкою з площею захоплення 0.015 м2 на глибинах до 

10 см, доступних для живлення куликів. Матеріал проб промитий через набір 

ґрунтових сит з мінімальним розміром вічка 1.0 мм. Фіксацію і камеральну обробку 

зібраного матеріалу проводили за стандартною методикою [108]. 

Виділені нами сезонні періоди в розвитку донних гідробіонтів відповідають 

термінам і періодам весняної та осінньої міграції куликів (весняний – з початку 
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березня до початку червня; осінній – з початку серпня до кінця жовтня). Бентосні 

проби відбиралися одночасно з урахуванням птахів. 

 

Таблиця 3.2  

Кількість експедицій / днів за період досліджень 

Рік Сезон SC SE ML TZ OS 
весна 1/4 2/8 - - - 1994 осінь 3/9 3/14 - - - 
весна - 2/24 - - - 1995 осінь 2/6 2/14 2/9 - - 
весна - 1/5 4/14 - - 1996 осінь 1/2 1/11 3/4 - - 
весна - 2/15 4/8 - - 1997 осінь 1/4 2/24 1/1 - - 
весна - 2/17 1/2 - - 1998 осінь - 2/31 1/1 - - 
весна - - 1/8 - - 1999 осінь 1/2 2/16 1/1 1/6 1/6 
весна 2/3 2/11 1/1 - - 2000 осінь 1/2 1/8 1/1 1/10 1/2 
весна 1/2 1/10 1/2 - - 2001 осінь 1/5 1/18 1/1 - - 
весна 1/5 1/7 2/2 - - 2002 осінь 1/2 1/9 1/1 - - 
весна 5/14 13/97 14/37 - - Всього 

73 /368 осінь 11/32 15/145 11/19 2/16 2/8 
Примітка. SC – Центральний Сиваш; SE – Східний Сиваш; ML – Молочний лиман; TZ – 
Тузловська група лиманів; OS – Тилігульский лиман. 
 

Взяття бентосних проб і вимірювання площ кормових полів здійснювали на 

контрольних майданчиках з найбільш привабливими для годівлі куликів умовами: 

на Східному Сиваші – в південній і північній частинах Яснополянського озера 

(SE12, SE13), в гирлах річок Переможна (SE41) і Стальна (SE45), на Солоному озері 

(SE22), в Чонгарській затоці (SE38a); на Центральному Сиваші – в Зеленівській 

затоці (SС41), в затоках біля Зміїних островів (SC12) і біля с. Цілинне (SC21, SC22), 

в прибережних маршах біля с. Сивашівка (SC53) (рис. 3.1); на Молочному лимані – 

на пересипу (ML20) і вздовж берегової лінії (ML01) (рис. 3.2); на Тузловській групі 

лиманів – в гирлових зонах лиманів Алібей (TZ23), Бурнас (TZ32a), уздовж 
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берегової лінії лиманів Шагани (TZ10a, TZ10b), Алібей (TZ20a, TZ20b), Бурнас 

(TZ30a, TZ30b) і в мілководдях приморської лагуни Малий Сасик (TZ09) (рис. 3.3); 

на Тилігульському лимані – в пониззі лиману (OS21) (рис. 3.4). 

 

 
Рис. 3.1. Картосхема моніторингових територій (виділені темно-сірим кольором) з 

кодами контрольних майданчиків (Додаток А, табл. А1) в лагунах Сиваша. 
Примітка. SE12 − північний скид Яснополянського озера; SE13 − південний скид Яснополянського 
озера; SE22 − Соленоозерна затока; SE31− мілководдя біля Генічеських о-вів; SE37 − мілководдя біля 
Чонгарського півострова; SE38 − мілководдя біля с. Передмостове; SE38a − лагуна Чонгарського 
півострова; SE40 − східна частина Джанкойської затоки; SE41 − гирло р.Переможна; SE43 − 
прибережні марші біля с.Предмостне; SE45  −  гирло р.Стальної; SE53 − урочище Маслини; SE54 − 
мілководдя біля о-вів і кіс мису Тюп-Тархан, SE61− Калинівська затока; SC12 − мілководдя біля 
Зміїних островів; SC21− південний скид біля с. Цілинне; SC22 − північний скид біля с. Цілинне; SC40 
− Сергіївська затока; SC41 − Зеленівська затока; SC53 − прибережні марші біля с.Сивашівка; SC54 − 
мілководдя півострова Каїрка; SC62 − мілководдя біля о-ва Куюк-Тук. 

 



 46

Для всіх водойм розраховані 

середні значення чисельності (в екз•м-2) і 

біомаси (г•м-2, сирої маси) водних 

безхребетних, слугуючих кормовими 

об'єктами для куликів (поліхети роду 

Hediste sp. і Nephthys sp., ракоподібні 

роду Gammarus sp., личинки 

Chironomidae sp., молюски Hydrobia sp. і 

Ostracoda sp). 

 

Рис. 3.2. Карта моніторингових 

територій (виділені темно-сірим кольором) з 

кодами контрольних майданчиків (згідно 

табл. А1, Додатка А) на Молочному лимані.  
Примітка. ML01 – мілководдя уздовж корінного 
берега; ML20 – пересип в пониззі лиману. 

 

 

Методика оцінки забезпеченості куликів кормовими ресурсами. 

Для попередньої оцінки забезпеченості куликів кормом на першому етапі 

досліджень (1994-2001 рр.) в умовах відсутності комп'ютерів і приладів для 

визначення енергетичної цінності гідробіонтів ємність кормового ресурсу і потреба 

куликів в кормі були розраховані в одиницях сирої маси.  

На другому етапі досліджень (2001-2010 рр.) перерахунок кормового ресурсу 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 [25]. 

Ємність кормових ресурсів на першому етапі досліджень розрахована 

виходячи з середніх значень біомаси (г•м-2, сирої маси) водних безхребетних, 

слугуючих кормовими об'єктами куликів, та площі кормової території. 
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Визначення біомаси. Маса ракоподібних, молюсків та личинок визначалася в 

лабораторних умовах зважуванням на торсіонних вагах з точністю до 0.001 мг. Масу 

поліхети розраховували згідно з методикою, розробленою співробітниками 

Інституту Морської біології НАНУ [109], за «формулою полідори» (Polydora ciliata 

limicola), ґрунтуючись на вимірах довжини тіла біонтів: 

W = 0.01 • L2.07,                                                                                        (3.1) 

де: W − загальна сира маса (мг), L − довжина тіла (мм). 

За допомогою цієї формули і мінімального значення довжини тіла поліхети 

роду Hediste sp. були розраховані можливі варіанти маси з умовою перевищення 

довжини на кожен 1мм тіла до максимальної абсолютної довжини. 

Площа кормової території розрахована з абсолютної довжини берегової лінії 

прибережних мілководь і ширини кормової смуги з урахуванням глибин до 10 см, 

доступних для годівлі куликів. Довжина берегової лінії всіх ВБУ розрахована в 

програмі ArcView. Для визначення ширини кормового поля і його динаміки в місцях 

живлення куликів проміряно 40 профілів дна до глибини 0.1 і 0.4 м. Для Сиваша 

площа кормової території розрахована при максимальному і мінімальному рівні води, 

виходячи з довжини берегової лінії при максимальному і мінімальному рівні води. 

Енергетична ємність кормових ресурсів досліджуваних водойм на другому 

етапі досліджень розраховувалася на підставі енергетичного еквівалента біомаси 

(кДж•м-2) і площі доступних для годівлі куликів мілководь.  

Визначення енергетичного еквівалента біомаси. 

Енергетичний еквівалент біомаси (кДж•м-2) розраховувався, виходячи з 

середньої біомаси (г•м-2) кожного виду водного безхребетного на підставі 

«залежностей для обчислення енергетичного еквіваленту ваги представників 

макрозообентосу» [110].  

Для аналізу багаторічної динаміки біомаси водних безхребетних дані, отримані 

раніше на Сиваші в 1992-1993 рр. [49], виражені в одиницях сухої беззольной маси 

(гAFDW• м-2), були перетворені нами в енергетичний еквівалент біомаси (кДж•м-2) [111]. 
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Рис. 3.3. Карта моніторингових територій (виділені темно-сірим кольором) з кодами 

контрольних майданчиків (відповідно табл. А1, Додаток А) в районі Тузловської групи лиманів. 
 

 
Рис. 3.4. Карта моніторингових територій (виділені темно-сірим кольором) з кодами 

контрольних майданчиків (відповідно табл. А1, Додаток А) в пониззі Тилігульського лиману. 
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Методика розрахунку кормових потреб куликів. 

Для попередньої оцінки забезпеченості куликів кормом на першому етапі 

досліджень потреба куликів була розрахована як потреба в сирій масі водних 

безхребетних. Для цього спочатку знаходили добову потребу в енергії (DEB, Daily 

Energy Budget), потім добову потребу в сухій і сирій масі корму. 

Добова потреба куликів в енергії (DEB, кДж•доб-1) розрахована за формулою:  

DEB=12.06 • m0.63,                                                                                       (3.2) 

де: m − середня маса птиці [112]. 

Добова потреба в сухій масі (г•доб-1) розрахована за формулою: 

Рсут (сух.маса) = DEB/20.22,                                                                   (3.3) 

де DEB (Daily Energy Budget) - добова потреба куликів в енергії (в кДж•доб-1), 

число 20.22 − середнє значення питомої калорійності для водних безхребетних, в 

кДж•грам-1 сухої маси. 

Добова потреба куликів  в сирій масі (г•добу-1) розрахована за формулою:  

Рдоб (сир.маса) = Рдоб (сух.маса) • 5,                                                      (3.4) 

де: коефіцієнт 5 відображає перерахунок сухої частини маси в сиру  [107]. 

Сумарна потреба куликів (в сирій масі корму/в енергії)  в різні сезони року для 

кожного виду розрахована виходячи з добової потреби куликів (в сирій масі корму/в 

енергії), їх чисельності та середньої тривалості перебування на ММЗ. 

Середня тривалість перебування прийнята для всіх видів куликів, виходячи з 

їх сезонного розміщення і чисельності, на Сиваші навесні і восени по 70 днів (по 30 

– в квітні, травні, серпні та вересні і по 10 – в червні і жовтні); на Молочному 

лимані: навесні – 10, восени – 20 днів; на Тилігульському лимані: навесні – 18, 

восени – 10 днів; на Тузловській групі лиманів: навесні – 18, восени – 30 днів. 

Загальна потреба в енергії всіх видів куликів розраховувалася 

підсумовуванням енергетичних потреб кожного виду. 

Методика розбору шлунків і стравоходів птахів. Для вивчення сезонних 

особливостей в живленні куликів вміст шлунків і стравоходів птахів розбирався за 

методикою Г.О. Новікова [113]. Шлунки фіксувалися 75 %-ним спиртом і зберігалися в 

пробірках із зазначенням на етикетці – виду, статі, віку, дати, місця і часу загибелі. 
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Визначення харчових проб в шлунках проводилось під бінокуляром, 

попередньо розмочуючи харчовий клубок у воді і розібравши його на фракції. 

Частина тварин і рослинних решток були визначені і підраховані в польових 

умовах. Всі невідомі фрагменти пакувались у пробірки (безхребетні) або в паперові 

пакетики (насіння), або розкладались на ентомологічних килимках (залишки комах) 

для передачі для визначення фахівцям. 

Підрахунок числа поліхет провадився за кількістю виявлених в шлунках 

парних хітинових щелеп, личинок комарів-дзвінців – за кількістю хітинових голів, 

дорослих комах – за кількістю голів і крил. Інформація про кожну фракцію окремого 

шлунка зберігалася в спеціальному журналі. Відзначався приблизний обсяг даного 

виду корму за окомірною п'ятибальною шкалою. Аналогічним чином розбирався 

вміст стравоходу. Крім того, в шлунках аналогічним чином підраховувалася 

кількість гастролітів. 

Методика розрахунку наповненості шлунків куликів. Для оцінки ступеню 

наповнення шлунка птахів за оригінальною методикою [114], описаною нижче, був 

проведений розрахунок маси спожитих куликами поліхет. Для цього в гирловій зоні 

р. Переможна (Східний Сиваш) у вересні 1998 р. був відібраний колекційний 

матеріал поліхет – 74 зразки різних розмірних груп поліхети Hediste diversicolor 

(O.F. Müller, 1776). Обробка матеріалу (промивка, фіксація, проміри, зважування 

поліхет) проводилася за загальноприйнятою методикою [108]. Відділення парних 

хітинових щелеп від тіла і вимір їх довжини проводилося під змінним об'єктивом 

бінокулярного мікроскопа з вбудованою розмірною шкалою [115]. 

Таким чином, на основі вимірів парних фрагментів ротового апарату, довжини 

і маси тіла поліхети в програмі Statistica 6.0 [116] були знайдені достовірні (p=0.05) 

кореляційні залежності: 

1) між масою тіла і довжиною парних щелеп Hediste diversicolor (рис.3.5): 

E (маса тіла Hediste) = -109.2 +100.9 • А,                                                  (3.5) 

де: А − довжина щелепи H. diversicolor. 
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Рис 3.5. Залежність маси тіла Hediste diversicolor від довжини його щелепи. 

 

2) між довжиною тіла і розміром щелепи (рис.3.6): 

В (довжина тіла Hediste) = 9.7 + 29.7 • А,                                        (3.6) 

де: А − довжина щелепи H. diversicolor. 

 

 
Рис. 3.6. Залежність довжини тіла Hediste diversicolor від довжини його щелепи. 
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На основі виявлених залежностей (рис. 3.5, 3.6) нами розрахована маса 

спожитої куликами поліхети (сира маса) і дана оцінка розмірів видобутих ними 

об'єктів живлення [117]. 

Методика виділення типів кормових полів і типів кормових територій 

лиманно-лагунних систем півдня України. Запропонована типологія кормових 

полів, використовуваних куликами, розроблена для Сиваша, де зустрічалася 

максимальна різноманітність кормових територій. Прибережні мілководні ділянки 

водойм, які кулики використовували в якості місць живлення, названі нами 

потенційними кормовими полями (ПКП). Вони являють собою прибережну смугу з 

глибинами від 0 до 10 см, доступними для живлення тундрових видів куликів, що 

оголюються в результаті згінних  явищ – на Сиваші, і, переважно, в результаті 

сезонних коливань рівня води – на лиманах. В межах потенційних кормових полів 

нами були виділені наступні типи полів: 

1. Піщано-мулисті відмілини тимчасово оголеного дна (ТОД). 

2. Постійні мілководдя з глибиною води від 0 до 10 см – активне кормове поле (АКП). 

3. Тимчасові кормові поля: 1 – значні по площі внутрішні мілководні затоки Сиваша, 

що затоплені в окремі роки водою на оптимальну глибину, проте потім 

пересихають; 2 – випадкові кормові поля – наноси мулу і водоростей уздовж 

урізу води, дощові калюжі і скупчення дренажних вод в агроценозах. 

Перші дві групи кормових полів відносяться до постійних водойм. Виділення 

типів кормових полів дозволило нам проаналізувати використання водних 

безхребетних різними групами тундрових куликів, об'єднаних подібним способом 

добування корму. Всі три типи кормових полів вивчалися на десяти контрольних 

майданчиках Центрального і Східного Сиваша. 

Типізація кормових територій  лиманно-лагунних систем півдня України. 

На основі еколого-ландшафтних особливостей досліджуваних водно-болотних угідь 

виділені типи територій лагун і лиманів, що мають велике значення для годівлі 

куликів: 1) затоки у локальних прісних стоків в Сиваш; 2) відкриті затоки Сиваша; 

3) акумулятивні утворення лиманів і Сиваша; 4) берегові мілководдя лиманів і лагун; 
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5) прибережні марші; 6) гирлові зони лиманів; 7) слабозарослі ділянки приморських 

лагун в системі Тузловської групи лиманів; 8) пересипу в пониззях лиманів 

(Додаток А, табл. А1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Типи кормових територій 

куликів на Молочному лимані з кодами 

контрольних майданчиків (Додаток, 

табл. А1). 

 

 

 

 

В роботі використані найменування і кодування кадастрових точок водно-

болотних угідь Азово-Чорноморського узбережжя України [118] для позначення 

контрольних майданчиків. Типи кормових територій досліджуваних водойм 

представлені на малюнках (рис. 3.7, 3.8, 3.9,3.10). 
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Рис. 3.8. Типи кормових територій куликів на Тузловській групі лиманів з 

кодами контрольних майданчиків (Додаток А, табл. А1). 

 

 
Рис. 3.9. Типи кормових територій куликів в пониззі Тилігульського лиману з кодами 

контрольних майданчиків (Додаток А, табл. А1). 
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Рис. 3.10. Типи кормових територій куликів на Центральному і Східному 

Сиваші з кодами контрольних майданчиків  (Додаток А, табл. А1). 

 

Метод кореляційних залежностей використан при аналізі:  

1) впливу чисельності кормових об'єктів на швидкість і успішність годівлі 

тундрових видів куликів на місцях міграційних зупинок (ММЗ) (див. підрозділ 5.2). 

Кореляційний аналіз проведено між середньотравневою і середньосерпневою 

чисельністю кожного з таких кормових об'єктів, як, Hediste diversicolor, Gammarus 

insensibilis, Hydrobia acuta, Chironomus sp. і інтенсивністю, а також ефективністю 

годівлі кожного з чотирьох видів куликів в період їх сезонних міграцій в затоці 

Східного Сиваша (в гирлі р. Переможна) (табл. 5.3). Крім того, кореляційні зв'язки 

між чисельністю кормових об'єктів і інтенсивністю, а також ефективністю живлення 

були встановлені для «зондувальників» і «збирачів» в гирлі р. Переможна (табл.5.4). 

2) впливу ключових параметрів кормових об'єктів (середньої біомаси і 

чисельності) на вибір куликами ММЗ (див. підрозділ 5.4). Кореляційні зв'язки 
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встановлені між весняною (середньотравневою) і осінньою (середньосерпневою) 

біомасою, а також чисельністю окремих кормових об'єктів (поліхети, ракоподібних, 

личинок двокрилих, черевоногих молюсків) і абсолютною чисельністю куликів на 

лиманах і лагунах (табл. 5.5-5.7). 

3) впливу кормових ресурсів на розміщення куликів (див. підрозділ 6.2-6.3). 

Кореляційні взаємозв'язки виявлені між ємністю кормової території (середньотравневою 

або середньосерпневою біомасою, помноженою на площу кормової території) і 

середньосезонною загальною чисельністю куликів на Сиваші (підрозділ 6.2, рис. 6.12-

6.13), а також на Молочному лимані (підрозділ 6.3). Крім того, були встановлені 

кореляційні залежності між ємністю основних типів кормових територій Молочного 

лиману і сезонною чисельністю куликів (підрозділ 6.3, рис. 6.20-6.21, табл. 6.4). 

4) впливу сезонної біомаси водних безхребетних і площі кормової території на 

вибір тундровими куликами ММЗ на лиманах і лагунах Азово-Чорноморського 

узбережжя (підрозділ 6.5). Проаналізовані кореляційні зв'язки між загальною 

сезонною біомасою водних безхребетних лиманів і сезонною чисельністю куликів 

(табл. 6.8). Встановлено кореляційні залежності між площею кормової території і 

абсолютною чисельністю окремих видів тундрових куликів на ТГЛ (див.розділ 6, 

підрозділ 6.3.4, Причорноморські лимани), а також між площею кормових територій і 

загальною середньосезонною чисельністю куликів на ТГЛ (підрозділ 6.5, Додаток Е, 

рис. Е1). Встановлені коефіцієнти кореляції між сезонною біомасою водних 

безхребетних кожної з лагун Сиваша, а також площею кормових територій і 

сезонною чисельністю тундрових мігрантів (Розділ 6, підрозділ 6.5, табл. 6.9). 

Визначено кореляційні зв'язки між площею кормових територій і загальною 

середньосезонною чисельністю куликів на Сиваші (підрозділ 6.5, Додаток Е, рис. Е8). 

Аналізувалися тільки високі і середні коефіцієнти кореляції. Статистично 

достовірними вважали відмінності при р≤0.05. 

Статистична обробка даних. Статистичні тести і графіки, а також 

кореляційний аналіз були виконані за загальноприйнятими методиками (Лакин, 

1986) за допомогою програми Statistica 6.0 (StatSoft Inc., 2001). 
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РОЗДІЛ 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОРМОВИХ УМОВ ЛИМАНІВ І ЛАГУН АЗОВО-

ЧОРНОМОРСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ 

 

 

4.1. Видовий склад, біомаса і енергетичний еквівалент водних 

безхребетних лиманів 

 
У досліджуваних водоймах було зареєстровано 26 видів водних безхребетних, 

серед яких переважали черевоногі молюски (Gastropoda) – 11 видів (42.3 %); ракоподібних 

(Crustacea) відзначено 9 видів (34.6 %); багатощетинкових червів (Polychaeta) – 4 види 

(15.4 %); і личинок комах (Insecta) – 2 види (7.7 %) (Додаток, табл. Б1). 

 

4.1.1. Приазовські лимани (Молочний лиман) 

 
У період з 1996 по 2002 рр. на Молочному лимані відзначено 88 видів донних 

безхребетних. Серед таксономічних груп найбільшим числом видів представлені 

молюски та ракоподібні. У прибережних мілководдях лиману, що слугують місцями 

живлення куликів, зареєстровано 45 видів гідробіонтів [119]. На сьогоднішній день 

після уточнення таксономічних списків за World Register of Marine Spacies (WoRMS) 

[106] залишається 41 вид (Додаток Б, табл. Б2). Кормовими об'єктами для куликів 

могли слугувати 16 видів водних безхребетних [59, 120, 121], серед яких 

багатощетинкових червів (Polychaeta) – 3 види, ракоподібних (Crustacea) – 6 видів 

(Isopoda – 3, Amphipoda – 3); черевоногих молюсків (Gastropoda) – 6 і личинок комах 

(Insecta) – 1 вид (Додаток Б, табл. Б1, Б2). Таким чином, частка кормових об'єктів 

становила не менше 39 % від видового різноманіття прибережних мілководь. 

Біомаса водних безхребетних берегових мілководь Молочного лиману (без 

мілководь пересипу) характеризувалася високими значеннями і в весняний період в 

середньому становила 37.87±7.53 г•м-2 (n=6) при коливаннях від 13.1 до 64.03 г•м-2, 

або 8.9-26.6 % від загальної біомаси гідробіонтів мілководь Молочного лиману 
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(рис.4.3). Восени біомаса коливалася від 7 до 141.5 г•м-2, при середньому значенні 

70.84±19.2 г•м-2 (n=6) [119]. 

Біомаса водних безхребетних мілководь пересипу на глибинах до 10 см змінювалася 

навесні – від 3.88 до 64.93 г•м-2, в середньому 24.33±11.9 г•м-2 (n=50), восени – від 7.68 до 

176.62 г•м-2, в середньому 60.23±26.87 г•м-2 (n=24) (рис. 4.1). 

Відзначено загальна закономірність зміни біомаси водних безхребетних 

берегових мілководь Молочного лиману і мілководь пересипу: крім 2002 р. осінні 

значення біомаси були вищі від весняних (рис. 4.1). Унаслідок погіршення 

гідролого-гідрохімічних умов в лимані c 2000 по 2002 року, а саме, ізоляції його від 

Азовського моря, різкого зниження рівня води і збільшення солоності, яка в кінці 

літа 2002 р. сягала 50 ‰, спостерігалося істотне зниження середньо-сезонних 

показників біомаси кормового зообентосу. 

 

 
Рис. 4.1. Динаміка біомаси водних безхребетних берегових мілководь (А) і 

пересипу (Б) Молочного лиману в 1997-2002 рр. 
Примітка. Білі стовпчики  −  весна, чорні стовпці  −  осінь. 

 

Основну частину біомаси водних безхребетних мілководь пересипу становили 

черевоногі молюски (Gastropoda), багатощетинкові черві (Polyhaeta) і ракоподібні 

(Crustacea). Річна і сезонна динаміка енергоеквівалента біомаси водних 

безхребетних берегових мілководь Молочного лиману і його пересипу подібна до 

динаміки біомаси. Максимальні значення енергетичного еквівалента були відзначені 

в осінній період (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Річна динаміка середньосезонного енергетичного еквівалента біомаси 

водних безхребетних берегових мілководь Молочного лиману і його пересипу. 
Примітка. Білі стовпчики  −  весна, чорні стовпчики  −  осінь. 

 

Основу біомаси і, відповідно, енергетичної цінності водних безхребетних 

берегових мілководь лиману і його пересипу в весняний і осінній періоди становили 

черевоногі молюски (Gastropoda), процентний вміст яких був вищим на берегових 

мілководдях (рис. 4.3-4.6). 

Друге місце за значимістю в біомасі берегових мілководь і пересипу належало 

поліхетам (Polychaeta). Однак вміст поліхети був значно вищим в біомасі мілководь 

пересипу, ніж на інших ділянках лиману (рис. 4.5, 4.6). 

Ракоподібні посідають третє місце за значимістю в біомасі та енергетичному 

еквіваленті берегових мілководь пересипу (рис. 4.3-4.6), переважаючи решту груп у 

біомасі мілководь пересипу (рис. 4.5, 4.6). 

Личинки комах грали незначну роль в біомасі та енергетичному 

еквіваленті берегових мілководь і пересипу, їх вміст був вищим у мілководдях 

пересипу (рис. 4.5, 4.6).  
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Рис. 4.3. Частка (в %) різних таксономічних груп у формуванні весняної біомаси 

та калорійності водних безхребетних берегових мілководь Молочного лиману.  
Примітка. білі стовпчики − біомаса, чорні стовпчики − енергетичний еквівалент. 

 

 
Рис. 4.4. Частка (в %) різних таксономічних груп у формуванні осінньої біомаси 

та калорійності водних безхребетних берегових мілководь Молочного лиману. 

Примітка. Білі стовпчики − біомаса, чорні стовпчики − енергетичний еквівалент. 

0
10
20
30
40
50

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Polychaeta Crustacea

0
10
20
30
40
50

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Insecta

0
10
20
30
40
50

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Gastroроda

0
20
40
60
80

100

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Polychaeta

0
10
20
30
40
50
60

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Crustacea

0
20
40
60
80

100

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Insecta

0
1
2
3
4
5
6

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Gastropoda

0
20
40
60
80

100

1997 1998 1999 2000 2001 2002



 61

Crustacea

0
20
40
60
80

100

1996 1997 1998 1999 2000 2001

%

Gastropoda

0

20

40

60

80

100

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Insecta

0,20,2
0

20

40

60

80

100

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Polychaeta

0,2
0

20
40
60
80

100

1996 1997 1998 1999 2000 2001

%

 
Рис. 4.5. Частка (в %) різних таксономічних груп у формуванні біомаси водних 

безхребетних мілководь пересипу Молочного лиману.  
Примітка. Білі стовпчики  −  весна, чорні стовпчики  −  осінь. 
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Рис. 4.6. Частка ( в %) різних таксономічних груп у формуванні калорійності 

водних безхребетних мілководь пересипу Молочного лиману.  
Примітка. Білі стовпчики  −  весна, чорні стовпчики  −  осінь. 
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Переважання у весняній біомасі мілководь пересипу молюсків, ракоподібних і 

поліхети, а в осінній – молюсків, поліхети і личинок хірономід створювало 

сприятливі умови для живлення тундрових куликів під час сезонних міграцій. 

 

4.1.2. Причорноморські лимани (Тузловська група лиманів і 

Тилігульський лиман) 

 
На Тузловській групі лиманів серед видів водних безхребетних – об'єктів 

живлення куликів виявлені 15 видів, серед яких багатощетинкових червів 

(Polychaeta) – 4 види, ракоподібних (Crustacea) – 4 види, в тому числі (Isopoda – 2, 

Amphipoda – 2 види); черевоногих молюсків (Gastropoda) – 6 видів і личинок комах 

(Insecta) – 1 вид (Додаток Б, табл. Б1). 

У пониззі Тилігульського лиману виявлено 8 видів водних безхребетних, що 

слугують об'єктами живлення куликів, серед яких багатощетинкових червів 

(Polychaeta), ракоподібних (Crustacea, Amphipoda) і личинок комах (Insecta) виявлено 

по 1 виду; черевоногих молюсків (Gastropoda) – 5 видів (Додаток Б, табл. Б1). 

Подібність умов проживання і гідрологічного режиму лиманів Тузловської 

групи, з'єднаних один з одним широкими протоками, сприяли формуванню 

однорідного якісного складу водних безхребетних. Відмінності проявились лише у 

відсутності деяких таксонів в тому чи іншому місці (Додаток Б, табл. Б3). Найвищий 

вміст поліхети в біомасі водних безхребетних виявлено в системі лиману Шагани і в 

гирлової зони лиману Алібей, а найвищий вміст молюсків – в гирлових зонах лиманів 

Шагани і Бурнас. За процентним вмістом від загальної чисельності гідробіонтів на 

всіх кормових територіях, крім слабозарослих ділянок лагуни Малий Сасик в системі 

лиману Шагани, переважали молюски. В лагуні Малий Сасик була відзначена висока 

чисельність (66.3 % від загальної біомаси) хірономід (Додаток Б, табл. Б4). 

Результатами досліджень виявлено, що біомаса гідробіонтів прибережних 

маршів в районі західного берега лиману Шагани (24.14±6.36, n=8) була вищою від 

біомаси всіх берегових мілководь лиману Шагани в 1.7 раза, а біомаса внутрішніх, 

гирлових заток на Алібеї (14.79±1.92, n=12) перевищувала біомасу берегових 
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мілководь цього лиману в 1.4 рази [122]. На Бурнас значення біомаси кормових 

полів берегових мілководь були в 1.6 раза вищими, ніж в гирлових зонах цього 

лиману (Додаток Б, табл. Б5). 

У сезонній динаміці біомаси та енергетичного еквівалента в гирлової зони 

Алібея спостерігалося перевищення весняних значень над осінніми значеннями в 2.5 

рази (Додаток Б, табл. Б5). 

Осіння біомаса водних безхребетних у пониззі Тилігульського лиману була 

вищою, ніж на Тузловській групі лиманів, в 1999 р. – в 1.3-8 разів, а в 2000 р. – в 2-5 

разів (Додаток Б, табл. Б5). 

За процентним складом біомаси водних безхребетних пониззя Тилігульського 

лиману в 1999 р. переважали поліхети (Hediste diversicolor) і черевоногі молюски 

(Hydrobia sp.), а в 2000 р. – ракоподібні (Gammarus sp.) і поліхети. Найбільш численними 

в 1999 р. були черевоногі молюски і личинки двокрилих (Chironomidae sp.), а в 2000 р. – 

черевоногі молюски та поліхети. Середньоосіння біомаса водних безхребетних у пониззі 

Тилігульського лиману склала 27.78±4.6 (n=12) (Додаток Б, табл. Б6). 

 

4.2. Видовий склад, біомаса і енергетичний еквівалент водних 

безхребетних лагун Сиваша 

 
У період з 1994 по 2002 рр. на Сиваші нами відзначено 62 види водних безхребетних 

[123]. Серед таксономічних груп найбільшим числом видів були представлені молюски та 

ракоподібні. У прибережних мілководдях лагун – місцях живлення куликів – зареєстровано 

39 видів водних безхребетних (Додаток Б, табл. Б1, Б7), з яких 21 вид міг слугувати 

кормовими об'єктами куликів (19 видів – на Східному і 2 види – на Центральному Сиваші). 

Серед них – багатощетинкові черви (Polychaeta) – 2 види, ракоподібні (Crustacea) – 7 видів 

(Anostraca – 1, Isopoda – 3, Amphipoda – 3 види), черевоногі молюски (Gastropoda) – 10 видів 

і личинки комах (Insecta) – 2 види. 

Середньосезонна чисельність кормових об'єктів куликів на Центральному 

Сиваші в окремі роки значно перевищувала аналогічний показник на Східному 

Сиваші, а також відрізнялася більш вираженими коливаннями. За період досліджень 
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відзначені два піки чисельності на Центральному Сиваші: в 1997 році він був 

викликаний ростом чисельності личинок хірономід (Chironomus sp.), а у 2000 році – 

артемії (Artemia salina). Чисельність водних безхребетних на Східному Сиваші була 

більш стабільною і зростала до періоду осінньої міграції куликів (рис. 4.7). 

 

 

Рис. 4.7. Багаторічна динаміка середньосезонної чисельності водних 

безхребетних Східного (А) і Центрального (Б) Сиваша в 1994-2002 рр .. 
Примітка. Білі стовпчики − весна; чорні стовпчики − осінь; відсутність стовпчиків у окремі 
сезони відповідає відсутності досліджень в цей період. 
 

Середньосезонна біомаса водних безхребетних Східного Сиваша була вищою, 

ніж на Центральному Сиваші. На Східному Сиваші навесні в 1994-2002 рр. вона 

дорівнювала 12.14±1.7 г•м-2  (n=92), при коливаннях від 0.17 до 15.99 г•м-2 [123]. 

Восени вона була вищою і становила 14.57±1.07 г•м-2 (n=179), при коливаннях від 5.30 

до 22.82 г•м-2 (рис. 4.8). 

Багаторічна середньосезонна біомаса водних безхребетних Центрального Сиваша 

становила  у 2000-2002 рр.: навесні  − 6.03±1.07 (n=18) при коливаннях від 1.25 до 18.22 

г•м-2; восени  −  5.30±1.47 (n=179) при коливаннях від 0.79 до 21.53 г•м-2 (рис. 4.8). 

Таким чином, середньосезонна біомаса водних безхребетних прибережних 

мілководь Східного і Центрального Сиваша за період досліджень характеризувалась 

відносно низькими показниками, крім 1997 року, коли спостерігався ріст чисельності 

личинок хірономід (рис. 4.8). Для багаторічних змін біомаси характерна тенденція до 

збільшення весняної біомаси і зниження осінньої біомаси. Для Східного Сиваша за 
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період досліджень в 1998-1999 рр. в осінній період спостерігались вищі показники 

біомаси, ніж навесні, а в 2000-2001 рр. спостерігалася зворотна тенденція (рис. 4.8). 

 

 

Рис. 4.8. Багаторічна динаміка середньосезонної біомаси водних безхребетних 

Східного (А) і Центрального (Б) Сиваша в 1994-2002 рр. 
Примітка. Білі стовпчики − весна; чорні стовпчики − осінь; відсутність стовпчиків у окремі 
сезони відповідає відсутності досліджень в цей період. 

 

Середньобагаторічні значення енергетичного еквівалента біомаси гідробіонтів 

навесні на Східному Сиваші становили 41.48±4.63 кДж•м-2 (n=92), а восени – 

36.66±2.58 кДж•м-2 (n=179). За досліджуваний період енергетичний еквівалент 

біомаси навесні на Східному Сиваші змінювався від 0.45 до 54.47 кДж•м-2, а восени 

– від 19.49 до 52.38 кДж•м-2. Середнебагаторічні значення енергетичного 

еквівалента біомаси водних безхребетних навесні на Центральному Сиваші 

дорівнювали 11.88±1.52 кДж•м-2 (n=18), а восени − 16.97±4.30 кДж•м-2 (n=47). На 

Центральному Сиваші значення енергетичного еквівалента, за винятком 1997 року, 

були нижчими, змінюючись в інтервалі від 10.48 до 13.28 кДж•м-2, але відрізнялися 

більшою стабільністю, порівняно зі Східним Сивашем (рис. 4.9). 

Дольова участь різних видів у формуванні біомаси водних безхребетних і 

його енергетичного еквівалента. 

Основну частину біомаси водних безхребетних мілководь Східного Сиваша 

становили багатощетинкові черви, що слугували цінним кормом для куликів. Як 

правило, їх частка в осінній біомасі була вищою, ніж у весняній. Процентний вміст 

поліхети у весняній біомасі в середньому сягав від 28.4 до 88.7 % (в середньому 57.0 %), 

а в осінній – 48.8-92.0 (в середньому 72.0 %). Друге місце за внеском в біомасу належало 
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личинкам двокрилих і черевоногих молюсків. Процентний вміст гастропод у весняній 

біомасі переважав над часткою личинок і становив від 8.7 до 88.4 (у середньому 46.0 %), 

а восени доля личинок переважала долю молюсків і становила 2.6-82.2 % (в середньому 

41.6 %). Найменший відсоток зафіксовано серед ракоподібних (рис.4.10). 

 
Рис. 4.9. Багаторічна динаміка середньосезонного енергетичного еквівалента 

біомаси водних безхребетних Східного (А) і Центрального (Б) Сиваша.  
Примітка. Білі стовпчики  −  весна; чорні стовпчики  −  осінь; відсутність стовпчиків у окремі 
сезони відповідає відсутності досліджень в цей період. 

 

Найбільшу частку у формуванні енергетичної цінності водних безхребетних 

Східного Сиваша становили черевоногі молюски, багатощетинкові черви і личинки 

двокрилих (рис. 4.10). Процентний вміст гастропод в енергетичному еквіваленті був 

істотно вищим, ніж в біомасі (рис. 4.10, 4.11). 

За період досліджень на Східному Сиваші відзначена тенденція до зниження 

частки поліхети в біомасі та калорійності водних безхребетних і збільшення частки 

личинок хірономід (рис. 4.10, 4.11). 

Основу біомаси та калорійності кормових ресурсів Центрального Сиваша становили 

личинки хірономід, що доповнюються артемією. 
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Рис. 4.10. Частка (в %) різних таксономічних груп у формуванні біомаси 

водних безхребетних мілководь Східного Сиваша.  

 

 

Рис. 4.11. Частка (в %) різних таксономічних груп у формуванні калорійності 

водних безхребетних мілководь Східного Сиваша. 
Примітка для рис. 4.10-4.11. Білі стовпчики − весна; чорні стовпчики − осінь; відсутність 
стовпчиків у окремі сезони і роки відповідає відсутності досліджень в цей період. 
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Середньосезонна біомаса водних безхребетних і її енергетичний еквівалент 

основних кормових територій на Сиваші. 

На основі ландшафтних особливостей досліджуваної території для Сиваша 

виділені наступні типи територій, що мають значення для годівлі тундрових 

куликів: затоки у локальних прісних стоків (затоки, що мають приплив прісної води 

з Північно-Kримского каналу або малих річок), відкриті затоки, внутрішні 

мілководдя акумулятивних утворень, берегові мілководдя, прибережні марші 

(Додаток А, табл. А1). 

Східний Сиваш. Результати досліджень середньосезонної біомаси водних 

безхребетних показали, що навесні в найбільш використовуваних куликами 

кормових територіях Східного Сиваша біомаса змінювалася в межах від 0.17 до 

22.12 г•м-2, а восени − від 3.19 до 41.76 г•м-2 [123]. Найбільша біомаса спостерігалася 

в обидва сезони в затоках біля локальних прісних стоків, а також восени – в 

прибережних маршах (рис. 4.12). 

 

 
Рис. 4.12. Динаміка середньосезонної біомаси водних безхребетних основних 

кормових територій тундрових куликів на Східному Сиваші (А − весна; Б − осінь). 
Примітка. 1 − затоки поблизу локальних прісних стоків; 2 − відкриті затоки; 3 − внутрішні 
мілководдя акумулятивних утворень; 4 − берегові мілководдя; 5 − прибережні марші; відсутність 
стовпчиків  у окремі сезони і роки відповідає відсутності досліджень в цей період. 
 

Середньосезонні значення енергетичного еквівалента корелювали з біомасою 

водних безхребетних на Східному Сиваші, змінюючись навесні від 0.45 до 67.09 кДж•м2, 
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а восени – від 8.84 до 148.27 кДж•м-2. Найвищі значення спостерігались у затоках біля 

локальних прісних стоків, в період сезонних міграцій куликів. В окремі роки найвищі 

значення енергетичного еквівалента реєструвалися в прибережних маршах (1997 р.) і 

внутрішніх мілководдях акумулятивних утворень (1998 р.) (рис. 4.13). 

 

 
Рис. 4.13. Динаміка середньосезонного енергетичного еквівалента біомаси 

водних безхребетних основних кормових територій тундрових куликів на Східному 

Сиваші (А – весна; Б – осінь). 
Примітка. 1 − затоки біля локальних прісних стоків; 2 − відкриті затоки; 3 − внутрішні 
мілководдя акумулятивних утворень; 4 − берегові мілководдя; 5 − прибережні марші; відсутність 
стовпців в окремі сезони відповідає відсутності досліджень в цей період. 

 

Центральний Сиваш. Середньосезонна біомаса водних безхребетних основних 

кормових територій тундрових куликів на Центральному Сиваші відрізнялася більш 

низькими значеннями в порівнянні з кормовими територіями куликів на Східному 

Сиваші. Навесні основною територією, що використовалася куликами для годівлі, на 

Центральному Сиваші слугували відкриті затоки, де біомаса становила 2.93-7.91 г•м-2. 

Восени на Центральному Сиваші куликами використовувалося три типи кормових 

територій – затоки біля локальних прісних стоків, відкриті затоки і прибережні марші, 

в яких біомаса змінювалася від 0.79 до 24.26 г•м-2, а енергетичний еквівалент біомаси 

від 2.30 до 70.36 г•м-2 (рис. 4.14 ). Найбільш високі значення цих параметрів були 

зареєстровані у відкритих затоках, зокрема, в Зеленівській затоці у 1997 р. (рис. 4.14). 
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Рис. 4.14. Динаміка середніх значень біомаси для осені (А) і енергетичного 

еквівалента біомаси (Б) водних безхребетних основних кормових територій 

тундрових куликів на Центральному Сиваші. 
Примітка. 1 − затоки біля локальних прісних стоків; 2 − відкриті затоки; 3 − прибережні марші; 
відсутність стовпців в окремі сезони відповідає відсутності досліджень в цей період. 

 

Ретроспективні дослідження [50] виявили, що значення біомаси на Східному та 

Центральному Сиваші в період весняної міграції 1992-1993 рр. подібні до показників на 

інших місцях міграційних зупинок, розташованих на північ і південь від Піренеїв [25]. Ці 

значення, на думку дослідників, можна було порівняти з аналогічними для 

балтійських і єгипетських водно-болотних угідь [50]. 

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 [50, 51], виявлено суттєві відмінності. Так, енергетичний 

еквівалент біомаси водних безхребетних на Східному Сиваші навесні 1992 і 1993 рр. 

становив 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). 

Енергетичний еквівалент біомаси бентосу Східного Сиваша в період з 1995 по 2002 

рр. був значно нижчим, ніж навесні 1992-1993 рр. (табл. 4.1). Близькі до єгипетських 

ветландів показники мав тільки Молочний лиман. Решта водно-болотних угідь 

істотно їм поступалися. 
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Таблиця 4.1.  

Динаміка біомаси та енергетичного еквівалента біомаси (ЕЕБ) водних 
безхребетних в місцях міграційних зупинок тундрових куликів на 

Середземноморському пролітному шляху.  
біомаса4 ЭЭБ5, кДж•м-2 ВБУ Дата весна осінь весна осінь 

Східна Манзала1 5-6.04.1990 6.9±2.1 - 162.2±48.2 - 
Північна 
Манзала1 08.05.1990 7.8±4.3 - 172.8±96.0 - 

Суецький регіон1 09.04.1990 16.7±2.2 - 384.0±50.4 - 
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 - 

Східний Сиваш2 

3-4.06.1993 21.4 - 295.1 - 
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 

Східний Сиваш3 

2002 0.2±0 9.6±1.52 0.5±0 26.6±4.1 
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 

Центральний 
Сиваш3 

2002 7.9±1.96 1.4±0.12 13.3±2.94 4.0±0.36 
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

Молочний 
лиман3 

2002 13.1±1.3 7.0±1.1 69.8±7.1 37.3±13.52
1999 37.0±2.52 13.6±1.96 77.5±4.7 70.1±10.6 Тузловська група 

лиманів3 2000 - 7.9±1.12 - 38.9±24.9 
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Продовження таблиці 4.1. 
1999 - 29.7±5.71 - 101.9±13.0Тилігульский 

лиман3 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. 
 

4.3. Кормові об'єкти куликів 

 

Склад кормових об'єктів для тундрових видів куликів значно варіюється –від 

насіння рослин до різних видів водних і ґрунтових організмів. Вміст шлунків 

куликів було представлено, головним чином, поліхетами, молюсками, 

ракоподібними, а також личинками і імаго двокрилих. Всі види тундрових куликів 

на досліджуваних кормових територіях переважно годувалися водними 

безхребетними і насінням рослин, збираючи корм з товщі води, поверхні мулу, або 

зондуючи його на досяжну глибину. 

Як правило, в шлунках куликів містилося від декількох десятків до декількох 

сотень кормових об'єктів. Виняток становили брижачі, в шлунках яких число 

кормових об'єктів досягало от 1100 до 1720. 

Раціон живлення був вивчений на основі аналізу 172 шлунків п'яти видів 

тундрових куликів (побережник чорногрудий, побережник червоногрудий, 

побережник болотяний, брижач і побережник малий), що мають найбільш високу 

чисельність в дослідженнях середовищ існування на місцях міграційних зупинок. 

Результат аналізу шлунків представлений в діаграмах (рис. 4.15, 4.16). 

Основу раціону чотирьох досліджуваних видів куликів, крім брижача, на 

Східному Сиваші і на лиманах становили поліхети, а в окремі періоди міграції – 

ракоподібні і личинки хірономід (рис. 4.15). 

Частка поліхети варіювала від 50-70 % у побережника чорногрудого, 65-93 % у 

побережника червоногрудого, 27-75 % у побережника болотяного на Східному Сиваші; 

до 92-100 % у побережника чорногрудого і побережника червоногрудого на лиманах. 

Частка ракоподібних варіювала від 1 % у побережника чорногрудого до 65 % 

у побережника болотяного. 
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Частка личинок хірономід становила до 45 % в осінній період міграції на 

Східному Сиваші у побережника малого. 

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 побережника чорногрудого. 

Основу раціону трьох досліджуваних видів тундрових куликів, крім побережника 

малого, на Центральному Сиваші становили ракоподібні і личинки хірономід (рис. 4.16). 

 

Побережник чорногрудий  
Весна  (n=36) Осінь  (n=29) 

Побережниик червоногрудий 
Весна  (n=3) Осінь  (n=9) 

Побере́жник болотяний 
Весна  (n=29) Осінь  (n=8) 
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Побере́жник мали́й  
Весна  (n=5) Осінь  (n=4) 

Брижач  
Весна (n=23)  

 
Рис. 4.15. Частота (%) виявлених 
кормових груп в шлунках тундрових
видів куликів в період сезонних міграцій
на Східному Сиваші. 
Примітка. n  −  кількість шлунків. 

 

Частка ракоподібних на Центральному Сиваші становила до 44 % у 

побережника чорногрудого, а личинок хірономід – від 89 % у побережника 

червоногрудого до 96 % у брижача. 

Грунтові організми (жуки та їх личинки) становили від 1 до 22 % складових у 

живленні на Східному Сиваші і від 1 до 40 %  −  на Центральному. 

З одного боку, в шлунках у досліджуваних видів куликів виявлені об'єкти, не 

зазначені в бентосних пробах – дрібні ракоподібні – остракоди, а також в невеликій 

кількості личинки і імаго жуків (родина Carabidae, Dytiscidae). Цих тварин кулики 

добували з товщі води або з поверхні мулу і води. Аналіз шлунків побережника 

болотяного підтвердив наші припущення про використання куликами таких кормових 

об'єктів, які могли бути присутніми в товщі води і не потрапити в бентосну пробу, або 

втрачатися при промиванні проб, що підтверджує ситуація з остракодами. Вони 

становили більшу частину вмісту шлунків молодих побережників болотяних. 

З іншого боку, в шлунках куликів не виявлена низка водних безхребетних, 

зазначених у бентосних пробах і здатних бути потенційними кормовими об'єктами. 
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Це пов'язується або з їх розміром, або з повним травленням в шлунку птаха, 

коли не лишається навіть таких видоспецифічіних решток, як, наприклад, щелеп 

хедісте. Розміри потенційної великої здобичі обмежується і шириною глотки, і 

діаметром стравоходу куликів, а дрібніша за розміром здобич ними зазвичай не 

вибирається, оскільки не покриває витрат енергії на процес живлення [124]. 

Найбільшою різноманітністю споживаних кормових об'єктів 

характеризувалися побережник чорногрудий, побережник болотяний і побережник 

малий (Додаток Б, табл. Б8). 

 

Побережник чорногрудий 
Весна  (n=1) Осінь  (n=7) 

Побережник червоногрудий 
Весна  (n=1) Осінь  (n=3) 

Брижач  
Весна  (n=1) Осінь  (n=3) 
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 Побережник малий 
 Осінь  (n=4) 

 
Рис. 4.16 Частота виявлених (%) кормових
груп у шлунках тундрових видів куликів у 
період сезонних міграцій на
Центральному Сиваші. 
Примітка. n  −  кількість шлунків. 

 
 

Серед спостережених нами на лиманах і лагунах донних безхребетних 

домінували поліхети і молюски, що були присутні на всіх кормових територіях 

досліджуваних лиманів і лагун Східного Сиваша. В основних місцях живлення 

тундрових видів куликів за період 1994-2002 рр. було зареєстровано 26 видів водних 

безхребетних (Додаток Б, табл. Б1). Серед них переважали черевоногі молюски 

(Gastropoda) – 11 видів (42.3 %); ракоподібних (Crustacea) відзначено 9 видів (34.6 

%); багатощетинкових червів (Polychaeta) – 4 види (15.4 %); і личинок комах 

(Insecta) – 2 види (7.7 %) (Додаток Б, табл. Б1). 

Кормовими об'єктами для куликів на Сиваші потенційно могли слугувати 21 вид 

водних безхребетних (19 видів – на Східному і 2 види – на Центральному Сиваші), на 

Молочному лимані – 16 видів; на Тузловській групі лиманів – 15 видів; в пониззі 

Тилігульського лиману – 8 видів (Додаток Б, табл. Б1). 

Основу біомаси і, відповідно, енергетичної цінності водних безхребетних 

мілководь досліджуваних лиманів становили черевоногі молюски та поліхети (рис. 

4.3-4.6, Додаток Б, табл. Б5), а за чисельністю переважали черевоногі молюски і 

личинки комарів-дзвінців (Chironomidae sp.) (Додаток Б, табл. Б3, Б6). 

Найвища біомаса на лиманах Азово-Чорноморського узбережжя в період 

весняної міграції була зареєстрована в гирловій зоні лиману Алібей і в мілководдях 

пересипу Молочного лиману, а в період осінньої міграції – в мілководдях пересипу 

Молочного лиману і пониззі Тилігульського лиману. 

Висока біомаса поліхети і молюсків в мілководдях пересипу Молочного 

лиману і гирлової зони лиману Алібей, а також висока чисельність личинок комарів-

дзвінців у мілководдях пересипу Молочного лиману, прибережних маршах лиману 
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Шагани і в пониззі Тилігульського лиману в основному формували кормову базу 

куликів під час сезонних міграцій в Азово-Чорноморському регіоні. 

На Центральному Сиваші основу біомаси кормових ресурсів і її калорійності 

становили личинки хірономід, що доповнюються артемією. 

На Східному Сиваші основу біомаси кормових ресурсів лагун становили 

поліхети, що слугували цінним кормом для куликів (рис. 4.10), а основу 

енергетичної цінності – черевоногі молюски (навесні) і поліхети (восени). 

За аналізом вмісту шлунків визначено склад кормових об'єктів, який міг бути 

не повним і включав 18 видів – від насіння рослин до різних видів безхребетних, як 

водних (бентосних і планктонних форм), так і ґрунтових (Додаток Б, табл. Б8). 

Основу раціону живлення тундрових видів куликів в лиманах і лагунах Азово-

Чорноморського регіону складали поліхети – для побережника червоногрудого і 

побережника чорногрудого, ракоподібні і личинки хірономід – для побережника 

болотяного і побережника малого в осінній період міграції на Східному Сиваші 

[125]. На Центральному Сиваші ракоподібні слугували основними кормовими 

об'єктами побережника чорногрудого, причому артемією (Artemia salina) кулики 

живились переважно у весняний період міграції, а остракодами (Ostracoda sp.) – в 

осінній період. 

Личинки двокрилих (Chironomidae sp. і Diptera sp.) становили основу 

живлення побережника червоногрудого, побережника малого і брижачів на 

Центральному Сиваші і Молочному лимані. Причому личинки двокрилих, не 

визначених до виду (Diptera sp.), слугували основним кормом для побережника 

червоногрудого і брижачів переважно у весняний період міграції, а личинки 

хірономід (Chironomidae sp.) – в осінній період. 
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РОЗДІЛ 5 

ВПЛИВ КОРМОВИХ УМОВ ЛИМАНІВ І ЛАГУН ПІВДНЯ УКРАЇНИ НА 

РОЗМІЩЕННЯ І ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТУНДРОВИХ КУЛИКОВ 

 

 

5.1. Чисельність тундрових куликів на місцях міграційних зупинок 

 

В даний час в фауні України відомий 51 вид куликів, що відносяться до 5 

родин та 27 родів [126], з яких на Азово-Чорноморському узбережжі України 

зустрічається 50 видів [19]. 

18 видів куликів, зареєстрованих на місцях міграційних зупинок на півдні 

України, віднесені нами до «тундрових» видів, оскільки вони здійснюють дальні 

міграції до місць гніздування в зоні тундри [75, 127]. З них в розділі розглянуті 

особливості сезонного перебування 13 видів тундрових куликів – основних 

споживачів водних безхребетних в період сезонних міграцій на Азово-

Чорноморському узбережжі. Бальна оцінка чисельності куликів за сезонами на 

лагунах і лиманах відображена в таблиці 5.1. 

З точки зору чисельності, до масових видів нами віднесені брижач, 

побережник чорногрудий, побережник червоногрудий, побережник малий  і 

побережник болотяний. У лагунах Сиваша масовими видами в обидва міграційні 

сезони були брижач, побережник чорногрудий і побережник малий. Побережник 

болотяний був масовим на весняному прольоті на Східному Сиваші, а побережник 

червоногрудий – на осінньому прольоті в лагунах Східного і Центрального Сиваша. 

На лиманах масовими видами були брижач, побережник чорногрудий і 

побережник червоногрудий, причому, брижач і побережник червоногрудий – на 

Тузловській групі лиманів, а побережник чорногрудий – на Молочному лимані. 

Крім того, перераховані вище види, що відносяться до масових видів у одних місцях 

спостереження, були чисельними і в інших місцях. 

До найчисельніших видів в лагунах Сиваша віднесені побережник 

червоногрудий (навесні на Центральному Сиваші) і побережник болотяний (восени 
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на Східному Сиваші), а на лиманах – брижач (в пониззі Тилігульського лиману), 

побережник малий (навесні на Тузлівській групі лиманів), побережник 

червоногрудий (восени в пониззі Тилігульського лиману), побережник чорногрудий 

(навесні – на всіх досліджуваних лиманах). До розповсюджених і чисельних видів  

також віднесена сивка морська в лагунах Східного Сиваша. 

До звичайних видів у лиманах Сиваша нами віднесені – побережник 

червоногрудий і побережник ісландський (навесні на Східному Сиваші), плавунець 

круглодзьобий (на Центральному Сиваші), побережник білий (навесні на 

Центральному Сиваші); на лиманах – побережник чорногрудий (восени на 

Причорноморських лиманах), побережник червоногрудий (навесні в пониззі 

Тилігульського лиману і восени на Тузловсьій групі лиманів), побережник білий 

(навесні в пониззі Тилігульського лиману і восени на Молочному лимані), 

побережник малий (восени на Молочному лимані і Тузловському лиманах), сивка 

морська (на Молочному лимані і Причорноморських лиманах), брижач (на 

Молочному лимані). 

До нечисленних і одиничних видів у досліджених лиманах і лагунах півдня 

України можна зарахувати побережника білохвостого, грицика малого, пісочника 

великого і крем'яшника (табл. 5.1). 
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Таблиця 5.1 

Видовий склад і бальна оцінка чисельності тундрових куликів в період сезонних міграцій в Азово-

Чорноморському регіоні за спостереженнями 1994-2002 рр. 

Східний 
Сиваш 

Центральний 
Сиваш 

Молочний 
лиман 

Тузловська 
группа 
лиманів* 

Тилігуль-
ский лиман 

Середній бал 
чисельності за видом № Вид 

весна осінь весна осінь весна осінь весна1 осінь весна2 осінь загаль
ний весна осінь 

1 Pluvialis squatarola 
(Linnaeus, 1758) 4 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2.80 2.80 2.80 

2 Charadrius hiaticula 
(Linnaeus, 1758) 2 2 2 2 1 1 2 2 - 2 1.77 1.75 1.80 

3 Arenaria interpres 
(Linnaeus, 1758)  2 2 1 1 2 2 1 2 - 1 1.55 1.50 1.60 

4 Phalaropus lobatus 
(Linnaeus, 1758) 1 2 3 3 1 1 1 1 - 1 1.56 1.50 1.6 

5 Philomachus pugnax 
(Linnaeus, 1758) 5 5 5 5 3 3 5 5 4 4 4.40 4.40 4.40 

6 Calidris minuta 
(Leisler, 1812) 5 5 5 5 1 3 4 3 1 2 3.40 3.20 3.60 

7 Calidris temminckii 
(Leisler, 1812) 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1.00 1.00 1.00 

8 Calidris ferruginea 
(Pontoppidan, 1763) 3 5 4 5 2 2 5 3 3 4 3.60 3.40 3.80 

9 Calidris alpina 
(Linnaeus, 1758) 5 5 5 5 4 5 4 3 4 3 4.30 4.40 4.20 
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Продовження таблиці 5.1 

Східний 
Сиваш 

Центральний 
Сиваш 

Молочний 
лиман 

Тузловська 
группа 
лиманів* 

Тилігуль-
ский лиман 

Середній бал 
чисельності за видом № Вид 

весна осінь весна осінь весна осінь весна1 осінь весна2 осінь загаль
ний весна осінь 

10 Calidris canutus 
(Linnaeus, 1758) 3 2 - 1 1 2 - - - 1 1.67 2.00 1.50 

11 Calidris alba 
(Pallas, 1764) 2 1 3 1 1 3 - 1 3 1 1.77 2.25 1.40 

12 Limicola falcinellus 
(Pontoppidan, 1763) 5 4 2 2 1 2 1 1 1 1 2.00 2.00 2.00 

13 Limosa lapponica 
(Linnaeus, 1758) - 2 - - 1 1 - - 1 1 1.20 1.00 1.33 

 Середній бал  
за сезонами  3.17 3.08 3.00 2.75 1.69 2.23 2.6 2.27 2.5 1.85 2.51 2.59 2.43 

 Середній бал 
чисельності в 
угіддях  

3.09 2.88 1.96 2.44 2.18  

Примітка. 5 − масовий вид, від тисячі до кількох сотень тисяч особин на місцях зупинок; 4 − чисельний вид, від 300 особин до тисячі особин; 3 − 
звичайний вид, від 100 до 300 особин; 2 − нечисельний вид, регулярні зустрічі птахів з максимальною чисельністю птахів менше 100 особин; 1 −  
одиничний вид, одноразові або не щорічні спостереження одиночних особин; «*» − Тузловська группа лиманів без пересипу; «Весна1» − з бази 
даних Азово-Чорноморської орнітологічної станції за 1999 р.; «Весна2»  − з бази даних Азово-Чорноморської орнітологічної станції за 1991, 1993, 
1994 рр.; «-» − дані відсутні.  
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Розподіл доступних кормових запасів лиманів і лагун є визначальним для 

розміщення куликів на місцях міграційних зупинок. Основний потік тундрових 

мігрантів, які прямують Середземноморським пролітним шляхом через Азово-

Чорноморське узбережжя, зупинявся в лагунах Сиваша. 

Чисельність мігрантів в лагунах Сиваша за період наших досліджень становила: 

на Центральному Сиваші – навесні – від 7900 до 133 140 особин, а восени – від 1840 

до 268860 особин; на Східному Сиваші – навесні від 11800 до 74 820 особин, а 

восени – від 12260 до 165100 особин (рис. 5.1) [128]. 

Навесні і восени на лиманах за період досліджень зупинялося лише від 

декількох сотень до декількох тисяч тундрових видів куликів, що незрівнянно з 

чисельністю мігрантів на Сиваші (рис. 5.1) [129]. 

Причиною низької чисельності тундрових куликів на лиманах була відсутність 

сприятливих умов живлення для великих зграй упродовж тривалого часу. 

За результатами обліку встановлено, що найбільш чисельними в потоці 

мігрантів на Східному та Центральному Сиваші були зграйні види тундрових 

куликів. Крім того, спостерігалася висока чисельність сивки морської (Pluvialis 

squatarola) на Східному Сиваші. 

Навесні і восени на лиманах у період досліджень зупинялося лише від декількох 

сотень до 6000 тундрових куликів. Одним з найчисленніших і спостережених видів на 

лиманах, як і на Сиваші, був брижач, у якого середній бал за чисельністю був 

найвищим в усі сезони міграції (табл. 5.1). Однак, на відміну від Центрального 

Сиваша, де цей вид формував скупчення до декількох сотень тисяч, на лиманах він 

налічував від декількох сотень до 2-3 тисяч особин. Його чисельність складала від 23 % 

до 55 % чисельності всіх мігрантів на Молочному лимані; від 52 до 74 % чисельності 

на Тузловській групі лиманів; від 28 до 36 % всіх куликів в пониззі Тилігульського 

лиману (Додатки, табл. В1-В4; табл. Г1-Г2; табл. Г6-Г8) [119, 122]. 

Чисельність таких видів як побережник чорногрудий і побережник червоногрудий, 

яких налічувалось десятки тисяч особин на Сиваші, на лиманах не перевищувала трьох 

тисяч. На Молочному лимані навесні чисельність побережника червоногрудого 

становила від 1 до 11 % чисельності всіх мігрантів, а восени – від 1 до 29 %; на 
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Тузловській групі лиманів в період осінньої міграції – від 2.5 до 7.7 %, а в пониззі 

Тилігульського лиману – від 32 до 49 %. Чисельність побережника чорногрудого 

становила: навесні на Молочному лимані від 2.8 до 79.6 %, а восени – від 4.8 до 65 %; на 

Тузловській групі лиманів восени – від 8 до 22 %; в пониззі Тилігульського лиману 

восени – від 4 до 16 % (Додатки, табл. В1-В4; табл. Г1-Г2; табл. Г6-Г8). 

Таким чином, розміщення і висока чисельність зграйних видів тундрових 

куликів на Сиваші визначалися наявністю великих кормових територій, які за будь-

яких гідрологічних умов могли забезпечити птахів необхідною кількістю корму 

упродовж досить тривалого періоду часу.  

 

 
Рис. 5.1. Динаміка чисельності тундрових куликів на Азово-Чорноморських 

лиманах і лагунах Сиваша в 1994-2002 рр. 
Примітка. Відсутність стовпчиків у окремі сезони означає відсутність досліджень у цей період.  
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5.2. Сезонні особливості живлення куликів. 

 
У розділі 4 «Характеристика кормових умов лиманів і лагун Азово-

Чорноморського узбережжя» була дана загальна характеристика кормових об'єктів 

для всіх видів куликів на основі аналізу їхніх шлунків, а в цьому розділі буде 

представлена докладна характеристика сезонних особливостей живлення для 

кожного виду куликів у різних місцях міграційних зупинок. 

Східний Сиваш 

Побережник чорногрудий. Основним видом корму побережника 

чорногрудого в період сезонних міграцій на Східному Сиваші слугували 

багатощетинкові черви (поліхета - Hediste diversicolor), частота виявлень яких в 

шлунках куликів навесні становила 50.46 %, а восени – 75.55 % (рис. 4.15). 

Весна. Основний раціон живлення (полі хета – Hediste diversicolor) 

побережника чорногрудого доповнювали личинки жука-жужелиці (Carabidae larvаe 

– 10.06 %), молюски роду Hydrobia (7.83 %) і личинки жуків-плавунців (Dytiscidae 

larvаe – 6.2 %). Крім того, в шлунках побережника чорногрудого були виявлені 

личинки комарів-дзвінців – хірономіди (Chironomidae larvаe), інші личинки 

двокрилих, що не відносяться до виду (Diptera larvаe), а також дрібні ракоподібні 

(Ostracoda) (рис. 4.15). 

Осінь. Основний кормовий раціон (поліхета – Hediste diversicolor) побережника 

чорногрудого доповнювався молюсками родин Planorbidae (6.98 %) і Hydrobia (3.56 %), 

жуками (жужелицею  − 1.43 % і плавунцем  −  0.35 %), дрібними ракоподібними 

(Ostracoda − 1.05 %) і личинками хірономід (Chironomidae larvаe  −  0.35 %) (рис. 4.15). 

Насіння рослин в шлунках побережника чорногрудого зустрічалося частіше 

восени (8 %), ніж навесні (4 %). 

Побережник червоногрудий. Основним видом корму побережника 

червоногрудого в період сезонних міграцій на Східному Сиваші слугували 

багатощетинкові черви (Hediste diversicolor), вміст яких в шлунках куликів був вищим в 

період весняної міграції (93.12 %), ніж в період осінньої міграції (65.92 %) (рис. 4.15). 
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Навесні на Східному Сиваші побережники червоногруді практично 

годувалися тільки поліхетами. Про це свідчить низька частота спостереження (від 

0.12 до 2.42 %) інших кормових об'єктів (личинки комарів – Chironomidae larvаe, 

личинки інших двокрилих, дрібні ракоподібні Ostracoda і молюск Hydrobia), 

виявлених в шлунках. 

Восени в харчуванні побережника червоногрудого, крім поліхети, були 

присутні жуки родин Curculionidae (6.29 %), Carabidae і Dytiscidae (рис. 4.15). 

Побережник болотяний. Особливу увагу було приділено вивченню 

кормового поведінки побережника болотяного на Східному Сиваші, як виду з 

обмеженим гніздовим ареалом [130, 6, 131] 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 [50,131]. 

На моніторинговій ділянці Східного Сиваша в гирлі р. Переможна в серпні 1998 

р. протягом місяця велися спостереження за годівлею побережника болотяного [117]. 

За нашими розрахунками кормова територія в гирлі р. Переможна (Східний Сиваш) 

могла забезпечити кормовими ресурсами одночасно близько 1.5 тисяч побережників 

болотяних, за умови споживання ними різних груп кормових об'єктів [117, 132]. 

Наші дослідження підтвердили важливість поліхети хедісте, як основного 

кормового об'єкта для побережника болотяного в період весняної міграції на Східному 

Сиваші і додатково встановили значення остракод в осінньому живленні виду. 

Весна. У раціоні живлення побережника болотяного на Східному Сиваші 

переважали багатощетинкові черви – Hediste diversicolor (75.05 % зустрічальності). 

Додатковим кормом для виду служили остракоди (16.23 %), личинки хірономід 

(3.19 %), личинки жуків-турунів, личинки двокрилих, ракоподібні родина 

Gammaridae (від 0.08 до 0.8 % спостереженого) (рис. 4.15). 

Осінь. Нами вперше було показано масове використання дрібних ракоподібних – 

Ostracoda – у живленні молодих птахів восени на Східному Сиваші. Більшу частину 

(від 43 до 100 %) вмісту шлунків молодих побережників болотяних становили 
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остракоди [117,  115, 133]. Аналіз шлунків дорослих побережників болотяних також 

підтвердив важливість цього кормового об'єкту, що переважає в осінньому раціоні 

живлення на Східному Сиваші (65.37 % від спостереженого) (див. рис. 4.15 в розділі 4). 

Поряд з остракодами в шлунках були знайдені поліхети Hediste diversicolor (26.95 %), 

молюски роду Hydrobia і жуки родини Carabidae (рис. 4.15). 

Насіння рослин також було присутнє в шлунках цього виду, але в дуже малих 

кількостях порівняно зі шлунками побережника червоногрудого і побережника 

чорногрудого. 

Побережник малий. Весна. Основними кормовими об'єктами для виду 

слугували личинки жуків родини Carabidae (22.22 % від спостереженого) і 

двокрилих Diptera, не визначені до виду (7.41 %). 

Осінь. Кормовий раціон побережника малого восени був більш різноманітний, 

ніж навесні, і складався з личинок комарів родини Chironomidae (44.72 %) і дрібних 

жуків родина Carabidae (22.76 %) (рис. 4.15). 

Крім хірономід і жуків-турунів, восени в шлунках були присутні інші личинки 

двокрилих (5.69 %), поліхета хедісте (4.88 %) і молюск родини Planorbidae (2.44 %). 

Це свідчило про використання побережником малим навесні для живлення в 

основному берегових ділянок лагун, а восени – мулистих мілин. 

Насіння в шлунках побережника малого, так само як і у побережника 

болотяного, було відзначене в малих кількостях. 

Брижач. Зібрані в ході дослідження шлунки брижача дозволили оцінити склад 

живлення тільки в період весняної міграції виду на Східному Сиваші. Основний вміст 

шлунків брижача навесні укладали зернові (пшениця – 45.14 % і овес – 10.16 %), а також 

гастроліти (29.68 % від спостереженого), необхідні при споживанні твердого насіння 

(див. рис. 4.15 в розділі 4). Крім того, в шлунках виявлено личинки двокрилих, не 

визначені до виду, Diptera larvаe (4.86 %), жуки родина Carabidae (1.08 %) і Dytiscidae 

(0.36 %), а також личинки комарів родина Chironomidae (0.27 %) (рис. 4.15). Весняний 

раціон брижача свідчив про живлення кулика не тільки на сільськогосподарських 

угіддях, а й у вологих місцях – в  лагунах. 
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Центральний Сиваш 

Побережник чорногрудий. Основними кормовими об'єктами побережника 

чорногрудого на Центральному Сиваші в період весняної міграції слугували 

планктонні організми – ракоподібні родини Artemiidae – Artemia salina (35.71 % від 

спостереженого) і жуки, (не визначені до виду) які не відносяться до виду Coleoptera 

(35.71 %). Другорядним кормом для виду були личинки жука-плавунця Dytiscidae 

(3.57 %). Іншу частину вмісту шлунків побережника чорногрудого займали 

гастроліти (25 %) (див. рис. 4.16 в розділі 4). 

В осінній період міграції основний раціон живлення виду на Центральному Сиваші 

становили бентосні організми – дрібні ракоподібні – Ostracoda (43.68 %) і личинки 

комарів родина Chironomidae (33.33 %). Доповнювали раціон побережника чорногрудого 

восени личинки жуків-турунів родина Carabidae (5.75 %) і плавунців родина Dytiscidae 

(1.53 %) (рис. 4.16). У шлунках також були присутні насіння і гастроліти. 

Побережниик червоногрудий. Основний раціон харчування побережника 

червоногрудого у весняний період міграції на Центральному Сиваші становили: 

личинки двокрилих (Diptera larvаe), не визначені до виду (40 %); личинки жуків 

(Coleoptera larvаe), не визначені до виду (20 %); жуки, які не визначені до виду     

(20 %) і жуки родина Staphilinidae (20 %) (рис. 4.16). 

В осінній період міграції основним кормом для побережника червоногрудого 

слуували личинки комарів родина Chironomidae (88.63 %). Інша частина шлунків 

свідчила про вживання насіння (4.43 %) і гастролітів (6.94%).  

Брижач. Основний кормовий раціон виду в період весняної міграції на 

Центральному Сиваші складався з двокрилих, не визначених до виду – Diptera (9 %), 

жуків, не визначених до виду – Coleoptera (32 %), личинок жуків родини Dytiscidae 

(32 %), а так ж личинок двокрилих, не визначених до виду Diptera larvаe (27 %). 

У період осінньої міграції в живленні переважали личинки комарів родини 

Chironomidae (96.32 %) (рис. 4.16). Крім личинок, в шлунках брижачів було 

виявлено насіння (3.68 %). 

Побережник малий. Основний раціон живлення побережника малого в осінній 

період міграції на Центральному Сиваші містив: личинки двокрилих, не визначених до 
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виду Diptera larvаe (21.13 %); насіння (21.13 %); жуків родини Carabidae (21.13 %); 

личинки жуків родини Dytiscidae (7.04 %); ракоподібні – Artemia salina (3.52 %); 

двокрилих, не визначених до виду Diptera (1.41 %) (рис. 4.16). Крім того, в шлунках 

побережника малого восени були виявлені гастроліти (24.65 %). 

Лимани.  

Основним кормовим об'єктом для побережника чорногрудого і побережника 

червоногрудого, що зупинялись в період сезонних міграцій на лиманах, слугував 

багатощетинковий черв  −  хедісте. 

Брижач на відміну від побережника чорногрудого і побережника 

червоногрудого в осінній період міграції віддавав перевагу на лиманах личинкам 

хірономід та інших двокрилих. Аналіз шлунків птахів цього виду з тих, що 

зупиняються восени в пониззі Тилігульського лиману, засвідчив вміст личинок 

двокрилих до 75.6 % всього обсягу вмісту, з якого 43.6 % належало личинкам 

комарів-дзвінців (Chironomidae larvae). Гастроліти також були присутні в шлунках 

брижача (24.36 %). 

 

5.3. Вплив кормових об'єктів куликів на їх чисельність і розміщення  

 
Нами були проаналізовані кореляційні зв'язки чисельності куликів з ключовими 

параметрами кормових об'єктів (середньої біомаси і чисельністю) і встановлено 

можливі зумови впливів кожного з них на сезонне перебування куликів на ММЗ Азово-

Чорноморського узбережжя. Крім того, за допомогою кореляційного аналізу було 

визначено ймовірний раціон живлення для тих видів куликів, шлунки яких були 

відсутні в матеріалі дослідження. Отримані залежності були статистично достовірні 

(p<0.05) і свідчили про зв'язок куликів з тими чи іншими кормовими об'єктами. 

Поліхети. 

Східний Сиваш. 

З чотирьох видів багатощетинкових червів, знайдених в пробах на кормових 

територіях куликів, найкращим для живлення був вид Hediste diversicolor, що 

підтвердив аналіз шлунків куликів (див. розділ 4, рис. 4.15). Цей вид поліхет мав 
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високу біомасу, а також найбільшу середню масу особин і найрозповсюдженішим 

видом поліхети в кормових мілководдях лагун Сиваша і лиманів Азово-

Чорноморського регіону (Додаток Б, табл. Б1, Б2, Б7).  

Весна. Аналіз шлунків засвідчив, що основним кормовим об'єктом в період 

весняних міграцій на Східному Сиваші у трьох з п'яти досліджуваних видів куликів 

(побережник чорногрудий, побережник червоногрудий, побережник болотяний) була 

поліхета Hediste diversicolor (див.розділ 4, рис. 4.15). Однак позитивні кореляційні 

зв'язки між чисельністю куликів і бімасою та чисельністю поліхети виявлені тільки у 

побережника болотяного, і не відзначені для побережника чорногрудого та 

побережника червоногрудого (табл. 5.2 А-Б). Очевидно, що для двох останніх видів, 

на відміну від побережника болотяного, біомаса і чисельність поліхети були 

визначальними у виборі місць міграційних зупинок на Східному Сиваші в період їх 

сезонних міграцій. 

Тісні кореляційні зв'язки між весняною чисельністю таких видів куликів, як 

грицик малий, сивка морська і пісочник великий з біомасою, а також чисельністю 

поліхети підтвердили цінність багатощетинкових червів для сивки морської на 

Східному Сиваші та засвідчили її для грицика малого й пісочника великого. Позитивна 

кореляція між чисельністю ісландського побережника і чисельністю поліхети (r=0.69) 

також вказувала на значимість поліхети в харчуванні цього виду навесні на Східному 

Сиваші (табл.5.2 А-Б). 

Встановлені нами тісні кореляційні зв'язки між чисельністю брижача й біомасою, 

а також чисельністю поліхети могли бути випадковими, оскільки в аналізованих 

шлунках брижача решток поліхети не виявлено (табл.5.2 А-Б) 

Осінь. Середні кореляційні зв'язки між чисельністю побережника болотяного і 

біомасою поліхети, а також її чисельністю підтвердили цінність цього корму для 

побережника болотяного (табл. 5.2 А-Б). 

Лимани.  

Весна. Позитивний кореляційний зв'язок між чисельністю грицика малого і чисельністю 

поліхети (r=0.97), а негативний – з їх біомасою (r=-0.87), вказував на використання грициком 

малим кормових територій на Молочному лимані з високою щільністю поліхети і їх 
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незначною біомасою, що характерно для весняного періоду розмноження багатощетинкових 

червів. Середня кореляція з чисельністю поліхети, встановлена також для побережника 

чорногрудого і сивки морської (табл. 5.2 А-Б), свідчила про значимість кормових полів лиманів 

з високою чисельністю поліхети для цих видів навесні.  

 

Таблиця 5.2 А 

Кореляційні зв'язки між абсолютною чисельністю куликів і середньою 

біомасою поліхет 

Східний Сиваш Молочний 
лиман 

Тузловська група 
лиманів № Вид 

весна n осінь n весна N осінь n весна n осінь n 
1 Pluvialis squatarola 0.77 17 -0.04 4 - - - - - - 0.90 4 
2 Charadrius hiaticula 0.75 8 -0.75 5 - - - - - - - - 
3 Arenaria interpres -0.40 4 -0.85 3 0.07 5 0.51 3 - - - - 
4 Philomachus pugnax 0.79 11 0.02 15 1.00 3 - - - - 0.04 6 
5 Calidris minuta -0.33 11 -0.19 12 - - - - - - 0.92 3 
6 Calidris ferruginea 0.46 10 -0.03 16 - - - - - - - - 
7 Calidris alba -0.76 5 - - - - - - - - - - 
8 Calidris alpina -0.08 20 -0.17 20 -0.16 7 0.64 3 - - 0.83 5 
9 Calidris canutus 0.49 7 - - - - - - - - - - 
10 Limicola falcinellus 0.34 10 0.57 12 - - - - - - - - 
11 Limosa lapponica 0.94 7 - - -0.87 3 - - - - - - 
Примітка. n − кількість репрезентативних вибірок; «-»  −  дані відсутні. 

 

Осінь. У період осінньої міграції сильні кореляційні зв'язки між чисельністю 

куликів і біомасою поліхети були відзначені у сивки морської, побережника 

чорногрудого, побережника малого і пісочника великого на Тузловській групі 

лиманів, а середні кореляційні зв'язки – у побережника чорногрудого і крем'яшника 

– на Молочному лимані (табл. 5.2 А-Б). Біомаса поліхети могла визначати 

розміщення цих видів куликів восени на лиманах, що підтверджено позитивною 

кореляційною залежністю.  

Кореляційний аналіз показав, що в період міграцій на розміщення куликів на 

лиманах навесні, ймовірно, більше впливала чисельність поліхети, а восени – 

біомаса поліхети. 
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Таблиця 5.2 Б 

Кореляційні зв'язки між абсолютною чисельністю куликів і середньою 

чисельністю поліхети 

Східний Сиваш Молочний 
лиман 

Тузловська група 
лиманів № Вид 

весна n осінь n весна n осінь n весна n осінь n 
1 Pluvialis squatarola 0.57 17 -0.05 21 0.50 6 0.31 7 - - 0.70 4 
2 Charadrius hiaticula 0.81 8 0.37 5 - - - - - - - - 
3 Arenaria interpres 0.42 4 -0.87 5 0.33 5 - - - - - - 
4 Philomachus pugnax 0.79 11 -0.16 15 -0.64 3 - - - - 0.43 6 
5 Calidris minuta -0.31 11 -0.10 12 - - -1.00 3 - - - - 
6 Calidris ferruginea 0.01 10 -0.13 16 - - -0.64 4 - - - - 
7 Calidris alba -0.76 5 - - - - - - - - - - 
8 Calidris alpina -0.06 20 -0.16 20 0.59 7 0.36 5 - - 0.76 5 
9 Calidris canutus 0.69 7 - - - - - - - - - - 

10 Limicola falcinellus 0.05 10 0.58 12 - - - - - - - - 
11 Limosa lapponica 0.77 7 - - 0.97 3 - - - - - - 

Примітка. n − кількість репрезентативних вибірок; «-»  −  дані відсутні. 
 

Дрібні ракоподібні і личинки двокрилих - хірономіди. 

Артемія. Центральний Сиваш. 

Весна. Провідна роль в живленні плавунця круглодзьобого у період весняної 

міграції на Центральному Сиваші належала артемії, що підтверджує тісний кореляційний 

зв'язок (r=0.96) між чисельністю куликів і біомасою артемії, а також її чисельністю. 

Середні кореляційні зв'язки (r=0.53) між чисельністю побережника червоногрудого і 

біомасою артемії, а також її чисельністю вказували на значимість цього кормового об'єкта 

для побережника червоногрудого в період весняної міграції на Центральному Сиваші. 

Зворотна кореляція між чисельністю побережника малого і аналізованими параметрами 

кормів (r=-0.97) вказувала на використання цим видом кулика мілководь з низьким рівнем 

води, де біомаса і чисельність артемії була набагато меншою [65]. 

Хірономіди. Центральний Сиваш. 

Весна. На Центральному Сиваші нами встановлені середні кореляційні зв'язки 

з біомасою хірономід у побережника червоногрудого і побережника чорногрудого 

(табл. 5.3 А). Крім того, у побережника червоногрудого виявлені тісні кореляційні 

зв'язки з чисельністю хірономід (r=0.91) (табл. 5.3 Б). Розміщення побережника 
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чорногрудого навесні на Центральному Сиваші могло бути детерміновано біомасою 

хірономід, а розміщення побережника червоногрудого – чисельністю хірономід, на 

що вказували позитивні коефіцієнти кореляції (табл. 5.3 А-Б). 

Осінь. На Центральному Сиваші біомаса і чисельність хіономід взначала 

розміщення пісочника велого (r=99), побережника малого (r=97) і побережника 

чорногрудого r=79), про що свідчили високі коефіцієнти кореляції (табл. 5.3. А-Б), а 

також найвища чисельність куликів восени 1997 року на кормових полях з 

хірономідами в Зеленівській затоці (Центральний Сиваш). 

Східний Сиваш.  

Весна. На Східному Сиваші з біомасою і чисельністю хірономід могло бути 

пов'язано розміщення побережника малого, на що вказували високі позитивні 

коефіцієнти кореляції (r=0.89). 

Осінь. На Східному Сиваші у брижача виявлений середньої велечини 

випадковий кореляційний зв'язок з біомасою і чисельністю хірономід. Під час 

осінньої міграції брижач активно використовує для годівлі агроценози, а для 

відпочинку місця концентрації інших видів куликів, чиї скупчення могли бути 

пов'язані з щільністю хірономід (табл. 5.3 А-Б). 

Таблиця 5.3. А  

Кореляційні зв'язки між абсолютною чисельністю куликів і середньою 

біомасою личинок хірономід 

Центральний 
Сиваш Східний Сиваш Молочний 

лиман 

Тузловська 
група 
лиманів № Вид 

весна n осінь n весна n осінь n осінь n осінь n 
1 Pluvialis squatarola - - -  -0.14 14 -0.05 16 -0.60 5 -0.13 4 
2 Charadrius hiaticula - - 0.99 3 -0.57 7 0.27 4 - - - - 
3 Arenaria interpres - - - - -0.87 4 - - -0.23 3 - - 
4 Philomachus pugnax 0.23 7 - - - - 0.47 15 - - -0.70 3 
5 Calidris minuta -0.59 3 0.97 8 0.89 9 0.06 13 1.00 3 - - 
6 Calidris ferruginea 0.50 3 0.79 5 -0.40 8 0.11 16 0.69 5 0.87 3 
7 Calidris alpina 0.57 3 0.26 10 0.15 13 -0.09 19 0.99 3 0.71 3 
8 Limosa lapponica - - - - -0.79 3 - - - - - - 
Примітка. n − кількість репрезентативних вибірок; «-»  −  дані відсутні. 
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Лимани.  

Навесні на лиманах не виявлено кореляційних зв'язків розміщення куликів з 

біомасою і чисельністю хірономід. 

Осінь. На Молочному лимані біомаса хірономід могла визначати розміщення 

побережника малого (r=1.00) і побережника чорногрудого (r=0.99), а чисельність 

хірономід – розміщення побережника червоногрудого (r=0.77), про що свідчили високі 

коефіцієнти кореляції (табл. 5.3 А-Б ). 

 

Таблиця 5.3 Б 

Кореляційні зв'язки між абсолютною чисельністю куликів і середньою 

чисельністю личинок хірономід 

Центральний 
Сиваш Східний Сиваш Молочний 

лиман 

Тузловська 
група 
лиманів № Вид 

весна n осінь n весна n осінь n осінь n осінь n 
1 Pluvialis squatarola - - - - -0.09 14 -0.04 16 -0.68 5 0.02 4 
2 Charadrius hiaticula - - 0.99 3 -0.57 7 0.27 4 - - - - 
3 Arenaria interpres - - - - -0.87 4 - - -0.95 3 - - 
4 Philomachus pugnax - - 0.21 7 0.33 8 0.42 15 - - -0.70 3 
5 Calidris minuta -0.86 3 0.95 8 0.89 9 0.08 13 1.00 3 - - 
6 Calidris ferruginea 0.91 3 0.79 5 -0.41 8 0.22 16 0.77 5 0.87 3 
7 Calidris alpina -0.76 3 0.29 10 0.22 13 -0.15 19 0.98 3 0.88 3 
8 Limosa lapponica - - - - -0.77 3 - - - - - - 
Примітка. n − кількість репрезентативних вибірок; «-»  −  дані відсутні. 

 

Черевоногі молюски. 

З 21 виду молюсків, знайдених в пробах на кормових територіях, найкращим 

кормовим об'єктом для куликів був вид Hydrobia acuta, найпоширеніший з родини 

гідробіїд (Hydrobiidae), що часто зустрічається в бентосних пробах лиманів і лагун 

(Додаток Б, табл. Б1, Б2, Б7 ). 

Гідробії. Кормова цінність гідробії для куликів – питання досить дискурсивне і 

вимагає спеціальних додаткових досліджень, однак їх наявність в шлунках багатьох 

видів куликів і присутність в значних кількостях в пробах бентосу дозволяють нам 

аналізувати можливий вплив гідробії на розміщення куликів. Недавні дослідження 
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біохіміків свідчать про те, що саме молюски, зокрема, молюски роду Hydrobia, містять 

найбільшу кількість поліенових жирних кислот, які впливають на стан мембран і їх 

проникність, тому мають велике значення для енергетичного метаболізму клітини, в 

тому числі м'язової тканини, особливо в період польоту [134].  

Східний Сиваш.  

Весна. На Східному Сиваші між біомасою черевоногих молюсків (роду 

Hydrobia) і чисельністю куликів були виявлені кореляційні зв'язки: середні – у 

крем'яшника і побережника малого; негативні кореляційні зв'язки – у пісочника 

великого, брижача й побережника ісландського (табл. 5.4 А). Крім того, у побережника 

малого (r=0.83) були встановлені тісні кореляційні зв'язки з чисельністю гідробій, а у 

побережника чорногрудого – слабкі зв'язки (табл. 5.4 Б). 

Осінь. На Східному Сиваші виявлена середній кореляційний зв'язок (r=0.50) між 

біомасою гідробій і чисельністю побережника болотяного. Однак, навряд чи гідробії 

могли мати визначальний вплив на розміщення побережника болотяного, оскільки в 

шлунках птахів вони становили лише 1 % від всього вмісту (див.розділ 4, рис. 4.15). 

 

Таблиця  5.4 А 

Кореляційні зв'язки між абсолютною чисельністю куликів і середньою 

біомасою черевоногих молюсків 

Східний Сиваш Молочний лиман 
Тузловська 

група 
лиманів № Вид 

весна n осінь n весна n осінь n осінь n 
1 Pluvialis squatarola -0.17 14 0.17 16 0.22 7 0.71 8 -0.26 10 
2 Charadrius hiaticula -0.55 5 - - - - - - -0.61 3 
3 Arenaria interpres 0.56 3 - - 0.59 5 0.58 3 -0.42 5 
4 Philomachus pugnax -0.48 9 0.04 10 0.95 5 - - 0.17 8 
5 Calidris minuta 0.58 7 -0.46 8 - - -0.43 3 -0.44 5 
6 Calidris ferruginea 0.24 8 -0.22 8 - - -0.64 5 -0.13 5 
7 Calidris alpina 0.07 16 -0.28 16 -0.31 10 -0.38 6 -0.24 7 
8 Calidris canutus -0.77 5 - - - - - - - - 
9 Limicola falcinellus 0.11 8 0.50 9 - - - - - - 

Примітка. n – кількість репрезентативних вибірок; «-» – дані відсутні. 
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Таблиця  5.4 Б 

Кореляційні зв'язки між абсолютною чисельністю куликів і середньою 

чисельністю черевоногих молюсків 

Східний Сиваш Молочний лиман 
Тузловська 

група 
лиманів № Вид 

весна n осінь n весна n осінь n осінь n 
1 Pluvialis squatarola -0.31 14 0.14 16 0.06 7 0.71 8 -0.59 10
2 Charadrius hiaticula -0.63 5 - - - - - - -1.00 3 
3 Arenaria interpres -0.44 3 - - 0.63 5 0.58 3 -0.08 3 
4 Philomachus pugnax -0.29 9 -0.30 10 0.98 5 - - 0.39 8 
5 Calidris minuta 0.83 7 -0.58 8 - - -0.43 3 -0.11 4 
6 Calidris ferruginea 0.16 8 0.08 14 - - -0.64 5 -0.78 5 
7 Calidris alpina 0.31 16 -0.37 16 -0.34 10 -0.38 6 -0.37 7 
8 Calidris canutus -0.59 5 - - - - - - - - 
9 Limicola falcinellus -0.04 8 -0.07 9 - - - - - - 

Примітка. n − кількість репрезентативних вибірок; «-»  −  дані відсутні. 
 

Лимани.  

Весна. Кореляційний аналіз показав, що навесні на Молочному лимані 

розміщення крем'яшника і брижача могло бути пов'язано з біомасою і чисельністю 

гідробій (табл. 5.4 А-Б). 

Осінь. Біомаса і чисельність гідробій, імовірно, впливала на розміщення сивки 

морської на Молочному лимані, а також чисельність гідробій могла визначати 

розміщення сивки морської і пісочника великого на кормових територіях ТГЛ. 

Ракоподібні. 

Найпоширенішим в лиманах і лагунах Азово-Чорноморського узбережжя з 

ракоподібних був вид Gammarus insensibilis (Додаток Б, табл. Б1, Б2, Б7), але 

кореляційні зв'язки, встановлені з даним кормовим об'єктом, могли мати випадковий 

характер, оскільки в шлунках куликів не були виявлені їх рештки. 

Таким чином, з усіх встановлених нами кореляційних зв'язків заслуговували 

на увагу наступні зв'язки: 

– між чисельністю куликів з біомасою і чисельністю поліхети на Східному 

Сиваші: навесні – у грицика малого, пісочника великого і ісландського 

побережника, а восени – у побережника болотяного;  
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на лиманах: навесні – у грицика малого, сивки морської і побережника 

чорногрудого, а восени – у сивки морської, побережника чорногрудого, 

побережника малого, пісочника великого і крем'яшника (табл. 5.2 А-Б); 

– між чисельністю куликів і біомасою та чисельністю артемії на 

Центральному Сиваші: навесні – у плавунця круглодзьобого, побережника 

червоногрудого і побережника малого; 

– між чисельністю куликів і біомасою та чисельністю хірономід на 

Центральному Сиваші: навесні – у побережника червоногрудого і побережника 

чорногрудого, а восени – у побережника червоногрудого, пісочника великого і 

побережника малого; на Східному Сиваші: навесні – у побережника малого, а 

восени – у брижача; на лиманах: восени – у побережника малого, побережника 

чорногрудого і побережника червоногрудого (табл. 5.3 А-Б); 

– між чисельністю куликів і біомасою та чисельністю гідробій на Східному 

Сиваші: навесні – у крем'яшника і побережника малого, а восени – у побережника 

болотяного; на лиманах: навесні – у крем'яшника і брижача, а восени – у сивки 

морської і пісочника великого (табл. 5.4 А-Б). 

Інші кореляційні зв'язки могли бути випадковими, оскільки їх складно 

пояснити з точки зору трофічної спеціалізації виду, тому вони вимагають 

додаткових досліджень. 

Крім того, за допомогою кореляційного аналізу ми визначили можливий набір 

кормових об'єктів для тих видів куликів, шлунки яких були відсутні в матеріалі 

дослідження. Можливий раціон харчування міг включати: навесні на Східному 

Сиваші – у грицика малого – поліхети; у пісочника великого і ісландського 

побережника – поліхети; у крем'яшника – гідробії; восени – у брижача, крім насіння 

різних культурних рослин, також і хірономіди. 

Навесні на Центральному Сиваші основним кормовим об'єктом плавунця 

круглодзьобого була артемія, що і підтвердив кореляційний аналіз. Восени на 

Центральному Сиваші можливими кормовими об'єктами у пісочників великих 

могли бути личинки комарів – хірономіди. 
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Згідно з даними кореляційного аналізу раціон живлення куликів на лиманах 

могли доповнювати: навесні – у грицика малого – поліхети; у сивки морської – 

поліхети; у крем'яшника і брижача – гідробії; восени – у побережника малого – 

поліхети і хірономіди; у сивки морської – поліхети і гідробії; у пісочника великого – 

поліхети і гідробії; у побережника чорногрудого – поліхети і хірономіди; у 

побережника червоногрудого – хірономіди; у крем'яшника – поліхети. 

Основними кормовими об'єктами: на Східному Сиваші і лиманах для 

«зондувальників» були поліхети, а для «збирачів» – хірономіди; на Центральному 

Сиваші для «зондувальників» і «збирачів» – артемія і хірономіди. 

З огляду на той факт, що в шлунках побережника червоногрудого і 

побережника чорногрудого поліхети навесні займали від об’єму всього корму від 50 

до 93 % (див. розділ 4, рис. 4.15), відсутність тісних кореляційних зв'язків між 

чисельністю цих куликів з біомасою і чисельністю поліхети свідчило про те, що 

вибірковість кормових місць існування навесні визначалася іншими чинниками. 

Однією з причин вибірковості куликами поліхети міг бути високий вміст в них 

поліенових жирних кислот, необхідних для далеких мігрантів, що і доводили 

численні позитивні кореляційні зв'язки. Поступаючи разом з кормом в організм 

птахів, ці кислоти покращували обмінні процеси, регулювали водний баланс в 

організмі птахів і забезпечували синтез речовин, що поліпшують процеси 

скорочення м'язової тканини і кровообігу в м'язових волокнах під час польоту. Це, в 

свою чергу, підвищувало витривалість м'язів і забезпечувало птахам успішне 

завершення міграції [134]. 

Встановлено, що молюски та поліхети слугують основним джерелом поліенових 

жирних кислот, які сприяють підвищенню коефіцієнту ненасиченості ліпідів у 

тканинах птахів і, тим самим, покращують обмінні процеси в організмі птахів в 

предміграціонний період і під час самої міграції. Артемія і хірономіди слугують для 

куликів джерелом моноенових жирних кислот, які дають можливість птахам швидко 

поповнити організм ненасиченими жирними кислотами, які включаються в загальний 

метаболізм жирів в організмі, піддаються окисленню і служать основним джерелом 

енергії для більшості тканин птахів, особливо м'язової [134]. 
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5.4. Використання куликами кормових територій Сиваша 

 

5.4.1. Динаміка кормових полів Сиваша і розміщення куликів в умовах 

згінно-нагінних явищ 

 
Динаміка кормових полів Сиваша залежить від гідрологічного режиму року, 

сили й напрямку вітрів. Основними факторами, що викликають коливання рівня 

води протягом року, є вітрові згони і нагони. 

Кормові поля на Східному Сиваші динамічні, але більш постійні, ніж на 

Центральному Сиваші. Навесні з квітня по травень відбувалося поступове 

збільшення їх площ. Це явище спостерігалося на двох ділянках Східного Сиваша, де 

в гирлі р. Переможна (SE41) площа ТКП збільшилася за один місяць на 3.02 км2 

(травень, 1996 р.), а в гирлі р. Стальна (SE45) на 1.49 км2 (травень, 1997 р.). Причини 

змін – падіння рівня води за рахунок часткового випаровування і дії згінних вітрів. 

У травні 1997 р. кормові площі в гирлі р. Переможна (SE41) були дуже малі – 

0.62 км2, що було пов'язано з пізньою весною і високим рівнем води [132, 135, 8]. 

Навесні високий рівень води спостережено практично на всіх контрольних 

майданчиках Східного Сиваша, при цьому влітку він трохи знижувався через 

випаровування, а з серпня по жовтень піднімався до весняної позначки завдяки 

опадам. Зниження рівня води навесні на окремих контрольних майданчиках Східного 

Сиваша пов'язується з тривалим, стійким впливом вітрів західних румбів. Так, 

наприклад, при впливі західного вітру в травні протягом двох тижнів на вході в русло 

р. Стальна реєструвалось падіння рівня води на 12 см, а в цілому по руслу – на 5 см, 

що призвело до збільшення потенційного кормового поля на 135 м. Так, площа 

кормових глибин по всьому угіддю (гирлова зона р. Стальна) зменшилась в 1.2 рази, а 

на обліковому майданчку завдовжки в 1.5 км (вхід в русло) – в 3 рази [8]. Площа 

піщано-мулистого дна, що тимчасово оголилося при згоні, збільшилася на 30 %. 

Розміщення куликів в умовах згінно-нагінних явищ вивчалося протягом 

одного місяця (серпень, 1998 р.) на моніторинговому майданчику Східного Сиваша 

в гирлі р. Переможна – SE41 (рис. 5.2). В результаті щоденних реєстрацій рівня води 
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і обліку чисельності куликів при вітрах різної сили і різних напрямків отримана 

можливість оцінити зміни площ кормових територій куликів (мілководь – АКП і 

піщано-мулистого дна – ТОД) і їх вплив на чисельність куликів [132]. 

 

 
Рис. 5.2. Схема контрольного майданчика в гирловій зоні р. Переможна. 

Примітка. «●»  −  станції взяття бентосних проб (1-6); - - - умовна межа потенційного кормового 
поля (ПКП); А  −  південна ділянка майданчика, В  −  північна ділянка майданчика, С  −  ділянка 
до с. Медведівка. 

 

З 29 липня по 27 серпня 1998 року в гирлі р. Переможна були зареєстровані вітри 

всіх напрямків, крім південного. Для району досліджень вітри західних румбів вважалися 

згінними (в серпні їх частка становила 54 %), а вітри східних румбів – нагінними (46 %). 

Залежно від напрямку і сили вітру змінювалася площа потенційного кормового поля 
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(ПКП), що складалося з площі мілководь від 0 до 10 см (активне кормове поле – АКП) і 

площі піщано-мулистого дна, що тимчасово оголилося при згоні (ТОД) (рис. 5.3 ). 

 
Рис. 5.3. Динаміка площі кормового поля контрольного майданчика в гирлі р. 

Переможна в липні-серпні 1998 р. 
Примітка. 1 − глибока вода;  2 − площа активного кормового поля; 3 – площа тимчасово 

 оголеного дна; 4 − суха частина;        −  нагін,          −  згін. 
 

У період спостережень в районі досліджень переважали західні (згінні) вітри. За 

силою і часом впливу вони були більш стійкими. Коливання рівня води при помірному 

вітрі (5-7 м•с-1) створювали на північній ділянці ширину ПКП до 120 м (з шириною ТОД 

від 10 до 22 м і шириною АКП – 90-100 м). При сильному вітрі (10-13 м•с-1) ширина 

ВКП була відзначена до 200 м (з шириною ТОД – 110 м і шириною АКП – 90 м). 

При аналогічних коливаннях рівня води на південній ділянці ширина ТОД 

становила 280 м, а ширина АКП – 190 м. 

Відмінності в розмірах потенційних кормових полів північної і південної 

ділянок були пов'язані з рельєфом дна. Кут нахилу поверхні дна південної ділянки 

був вдвічі нижчим, ніж північного, тому більш полога і вирівняна південна ділянка за 

період спостережень практично весь час залишалась вологою   (з глибиною води від  

0 до 2 см), тобто доступною для годівлі куликів. 
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Північно-східні (згінні) вітри лише двічі за період спостережень значно 

вплинули на доступність кормових об'єктів, затопивши ВКП куликів на північній 

ділянці (рис. 5.4). При цьому кормове поле південної ділянки залишалося доступним 

для годування куликів (з глибиною води до 10 см). 

Вітровий режим в районі спостережень сприяв перерозподілу куликів лише на 

північній ділянці моніторингової території. Так, при різкому падінні рівня води (при 

згоні) в районі спостережень на північній ділянці чисельність птахів збільшувалася, а 

на ділянці до с. Медведівка зменшувалася (рис. 5.4). Кулики швидко реагували на силу 

вітру і зміну його напрямку. Птахів приваблювали значні за площею ділянки вологого 

мулу, що оголювались протягом доби під дією сильних згінних вітрів (10-13 м•с-1). В 

результаті цього ставали доступними кормові поля ТОД з високою біомасою 

(23.98±4.48 г•м-2), яка перевищувала біомасу інших ділянок майже вдвічі [132]. 

Значення біомаси на всіх станціях гирлової зони, крім 2 і 4 (табл. 5.5), 

варіювали в невеликих межах, що вказувало на приблизно однаковий розподіл 

гідробіонтів в межах одного контрольного майданчика. У серпні 1998 р. середнє 

значення біомаси для потенційного кормового поля (ПКП) в гирлі р. Переможна 

становило 12.6±2. г•м-2 (n=18) і було схожим зі значеннями в серпні 1997 року – 

13.6±7.1 г•м-2 (n=3). 

Найвища біомаса водних безхребетних була зареєстрована 8 серпня на станції 

№2 після падіння рівня води. Це сприяло збільшенню чисельності куликів з 8 по 11 

серпня на кормовому полі північної ділянки (табл. 5.5, рис. 5.4).  

Найнижча біомаса була виявлена на станції №4, причиною якої могло бути 

споживання куликами бентосних організмів. Чисельність куликів на цій  кормовій 

ділянці (конус виносу р. Переможна) завжди була високою. Наприклад, облікові дані з 

чисельності побережника болотяного на 3-х контрольних точках в межах контрольного 

майданчика показали, що конус виносу р. Переможна був найбільш привабливим 

місцем живлення для цього виду. Від інших майданчиків він відрізнявся складом 

грунту (суцільні мулисті відкладення), ступенем опріснення і обводнення. У 

досліджуваний період він завжди був обводненим, на відміну від інших ділянок, 

оскільки згінні західні вітри збільшували надходження води з русла річки. Незважаючи 
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на низьку величину біомаси макрозообентосу на цьому майданчику (табл. 5.5., станція 

№4), побережники болотяні, на відміну від інших видів куликів, продовжували 

інтенсивно використовувати його в якості кормової території після 12 серпня. Аналіз 

шлунків побережника болотяного показав, що більшу частину вмісту шлунків (від 43 

до 100 %) становили остракоди (Ostracoda sр.). Цей факт пояснює причину 

інтенсивного використання побережником болотяним ділянки конуса виносу р. 

Переможна, що, імовірно, містить остракодові мули [117]. 

 

 
Рис. 5.4 Динаміка рівня води і чисельності куликів на північній ділянці контрольного 

майданчика в гирлі р. Переможна і ділянці до с. Медведівка (Східний Сиваш). 

 

При різкому підйомі рівня води (при нагоні) кормові поля північної ділянки 

виявлялися затопленими, а прибережні солончакові поди ставали тимчасовими 

кормовими полями (ТКП), з глибиною води, доступною для живлення куликів. 

Велике значення для годівлі куликів на Сиваші мали тимчасові кормові поля: 

прибережні солончакові поди, які восени і навесні (особливо в періоди, коли основні 

кормові поля залиті) слугували куликам основними кормовими територіями, а 
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упродовж усього року – додатковими кормовими територіями [132]. Поблизу 

гирлової зони р. Переможна площі додаткових кормових територій склали 0.16 км2 

(13.5 %  від потенційного кормового поля), а в гирловій зоні р. Стальна – 2.9 км2   

(36 %-143.5 % від площі потенційного кормового поля). 

 

Таблиця 5.5  

Біомаса водних безхребетних в гирлі р. Переможна, г•м-2  (серпень, 1998) 

Дата 
08.08.98 08.08.98 11.08.98 12.08.98 19.08.98 19.08.98 Вид 
АКП-1* ВОД-2 АКП-3 АКП-4 АКП-5 АКП-6 

H. diversicolor 10.27±3.44 22.12±3.52 10.95±3.52 0.37±0.08 7.17±2.40 10.8±3.69 
G. insensibilis 0.59±0.29 - - - - - 
H. acuta 1.68±0.55 1.19±0.62 1.33±0.43 2.17±1.57 1.05±1.05 1.33±0.07 
Chironomidae sр. 
(larvаe) 0.4±0.28 0.08±0.04 0.6±0.21 1.1±0.44 1.29±0.14 0.56±0.15 

Diptera sp. 
(larvаe) 0.4 - 0.4 0.16±0.04 - - 

Загальна  
біомаса 12.98±3.16 23.98±4.48 12.92±3.45 3.8±1.26 9.5±3.0 12.69±3.77 

Примітка. 1*-6  −  номери станцій взяття бентосних проб; «-»  −  дані відсутні. 
 

Південна ділянка (рис.5.2.) на моніторинговому майданчику в гирлі р. 

Переможна була напридатнішою для тундрових куликів в серпні 1998 р., оскільки із-за 

більш низького рівня дна площа її ТКП менше залежала від вітрового режиму. 

Облікові дані підтвердили значимість цієї ділянки для куликів. Її кормові запаси 

становили 25 % від середніх запасів гирла р. Переможна. У серпні на південній ділянці 

чисельність скупчення налічувала до 4 000 особин, а на північній – до 1 000 ос. 

Отже, середня площа ПКП в гирлі р. Переможна в серпні 1998 р. склала 2.9 км2, 

при ширині ПКП від 100 до 250 м. Максимальна площа ТКП була при згінних вітрах 

і становила 3.5 км2, а мінімальна – при нагінних – 2.5 км2. 

Кормовою територією для куликів на Центральному Сиваші потенційно могла 

слугувати вся берегова лінія, оскільки кормові умови Центрального Сиваша 

визначалися не тільки планктонними (Artemia salina), але і бентосними організмами. 
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Ми оцінювали потенційну кормову площу, виходячи виключно з бентосних 

організмів, розрахувавши ємність планктонного корму для куликів за даними 

літературних джерел [50]. Ширина потенційного кормового поля вимірювалась на 

двох майданчиках Центрального Сиваша (в районі Зеленівсько затоки і скиду біля с. 

Цілинне), де воно коливалось від 423 м (мінімальна величина для Зеленівської 

затоки), до 25 м (мінімальна величина для скиду біля с. Цілинне). Потенційна площа 

кормового поля у с. Цілинне становила 1.1 км2, а у Зеленовського затоки від 

11.25км2 до 13км2. 

Кормові об'єкти в бентосних пробах біля с. Цілинне у вересні 1997 р. були 

відсутні, за винятком личинок комах (зі вкрай низьким показником біомаси, середнє 

значення якої становило – 0.71±0.28 г•м-2). Зеленівська затока (SC41) являла велике 

кормове поле з глибиною води не більше 7 см і високим показником біомаси – 

39.26±6.29 г•м-2. Тут було відзначене найбільше угруповання куликів, що перевищує 

за чисельністю середні багаторічні дані (рис. 6.1.25) [8]. 

Загалом розрахункова площа кормових територій, використовуваних куликами 

для живлення, на контрольованих ділянках Східного Сиваша за період досліджень 

становила навесні при максимальному рівні води від 1.1 до 90.6 км2, при мінімальному 

– від 4.4 до 121.4 км2, а восени при максимальному рівні від 0.14 до 86.4 км2, при 

мінімальному – від 26.3 до 127.0 км2. У відсотковому виразі площі кормових полів 

куликів на контрольованих ділянках в залежності від рівня води охоплювали від 0.01 

до 7.43 % площі Східного Сиваша [123]. 

Розрахунки переконують в тому, що мілководні і великі за площею внутрішні 

затоки Сиваша, що мають стабільні кормові запасами при будь-яких змінах вітрового 

режиму могли забезпечити нормальні умови для живлення мігруючих видів куликів. 

 

5.4.2. Забезпеченість куликів кормовими ресурсами на Сиваші 

 
Під забезпеченістю куликів кормом ми розуміємо відповідність між кількістю 

доступного корму, яке кулики здатні спожити в межах потенційного кормового поля 
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(на тимчасово оголеному дні і мілководдях, глибиною до 10 см), і сумарною 

потребою в кормі. 

Середньосезонні значення ємності кормових ресурсів основних кормових 

територій куликів на Східному Сиваші змінювалися в залежності від рівня води, 

який визначався дією згінно-нагінних явищ і випаровуванням. При зниженні рівня 

води під час згону відбувалося збільшення ємності кормових ресурсів унаслідок 

збільшення площ територій, доступних для живлення куликів. 

Навесні ємність кормових ресурсів у різних типах кормових територій тундрових 

видів куликів на Східному Сиваші змінювалася в залежності від рівня води: при 

максимальному рівні води – від 0.49 до 4143.55 ГДж, а при мінімальному – від 1.96 до 

5248.50 ГДж [123]. Найбільшу цінність для куликів навесні являли затоки поблизу 

локальних прісних стоків, кормові ресурси  яких укладали 592.51-2059.36 ГДж (рис. 5.5). 

Під впливом весняних згінних вітрів кормові ресурси Східного Сиваша зростали: у 

відкритих затоках – в 1.3-1.4 рази, на мілководдях акумулятивних утворень – в 4.0, а на 

берегових мілководдях – в 4.3 рази (рис. 5.5, 5.6).  

Кормові ресурси відкритих заток Східного Сиваша практично не 

використовувались для забезпечення енергетичних потреб тундрових куликів до 2000 р., 

що видно на діграмі 5.5. Кормові ресурси відкритих заток у 2000 і 2001 рр. перевищили 

ресурси заток біля локальних прісних стоків, склавши 1450.85-5248.50 ГДж. 

Восени ємність кормових ресурсів у різних типах кормових територій тундрових 

видів куликів на Східному Сиваші змінювалася залежно від рівня води: при 

максимальному рівні води – від 2.63 до 2438.69 ГДж, а при мінімальному – від 42.38 до 

2759.57 ГДж (рис. 5.6). При максимальному рівні води в період осінньої міграції кормові 

поля в затоках біля локальних прісних стоків виявлялися залитими водою, унаслідок 

чого різко знижувалася їх доступність. Основну роль в цих умовах відігравали кормові 

поля відкритих заток, кормові ресурси яких становили 751.61-2438.69 ГДж (рис. 5.6 А). 

При мінімальному рівні води ємність кормових ресурсів в затоках біля локальних 

прісних стоків зростала і мала ключове значення для живлення куликів (рис. 5.6 Б). 
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Рис. 5.5. Кормові ресурси основних кормових територій тундрових куликів на 

Східному Сиваші в період весняної міграції: А – при максимальному рівні води; Б – 

при мінімальному рівні води. 
Примітка. 1 − затоки біля локальних прісних стоків (SEZLS); 2 − відкриті затоки (SEZ); 3 −  
мілководдя акумулятивних утворень (SEAO); 4 − берегові мілководдя (SEAZ); відсутність стовпців в 
окремі сезони вказує на відсутність досліджень в цей період; рис. А: x1=43.26 ГДж (SEAO); x2=11.77 
ГДж (SEAZ); x3=0.49 ГДж (SEAO). Рис. Б: x1=50.6 ГДж (SEAZ); x2=1.96 ГДж (SEAO). 

 

На Центральному Сиваші в період весняної міграції тундрові види куликів в 

основному використовували для годівлі території відкритих заток, ємність яких при 

максимальному рівні води на контрольованих майданчиках становила від 10.75 до 13.64 

ГДж, а при мінімальному зростала в 23.7 рази, сягаючи 322.59 ГДж навесні 2002 р . 

Восени ємність кормових ресурсів куликів на Центральному Сиваші залежно 

від рівня води становила: при максимальному рівні води – від 0.93 до 116.20 ГДж, а 

при мінімальному – зростала в 1.9-23.7 рази, досягаючи значень 1.74-2749.78 ГДж. 

Значущими для куликів в період осінньої міграції, як і в період весняної міграції, 

залишалися кормові території відкритих заток, доступні кормові ресурси яких при 

максимальному рівні води на контрольованих майданчиках становили 2.35-116.26 

ГДж, а при мінімальному 55.63-2749.78 ГДж (рис. 5.7 ). 
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Рис. 5.6. Кормові ресурси основних кормових територій тундрових куликів на 

Східному Сиваші в період осінньої міграції: А – при максимальному рівні води; Б – 

при мінімальному рівні води. 
Примітка. 1 − затоки біля локальних прісних стоків (SEZLS); 2 − відкриті затоки (SEZ); 3 −  
мілководдя акумулятивних утворень (SEAO); 5 − прибережні марші (SEPO); відсутність стовпців в 
окремі сезони вказує на відсутність досліджень в цей період; Рис. А: х1=6.81 ГДж (SEZLS); 
х2=5.49 ГДж (SEZLS); х3=10.58 ГДж (SEAO); х4=4.48 ГДж (SEZLS); х5=2.91 ГДж (SEZLS); 
х6=3.39 ГДж (SEZLS); х7=2.63 ГДж (SEZLS); х8=3.17 ГДж (SEZLS). 

 

За період досліджень в багаторічній динаміці сумарних кормових ресурсів 

Східного Сиваша, виражених в одиницях сирої маси, спостерігалася тенденція до їх 

збільшення (рис. 5.8), що змінилася в 2000 р. тенденцією до зниження весняних 

показників. Сумарні кормові ресурси Східного Сиваша залежно від рівня води 

становили: навесні – при максимальному рівні води – від 0.19 до 1551.75 т, а при 

мінімальному – від 0.74 до 2041.25 т; восени – при максимальному рівні води – від 47.99 

до 840.58 т, а при мінімальному – від 545 до 1189 т. (рис. 5.8). Таким чином, за період 

досліджень сумарні кормові ресурси Східного Сиваша в результаті зниження рівня води 

при згонах зростали навесні в середньому в 1.7 рази, а восени в 3.0 рази [123]. 
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Рис. 5.7. Кормові ресурси основних кормових територій тундрових куликів на 

Центральному Сиваші в період осінньої міграції: А – при максимальному рівні води; 

Б – при мінімальному рівні води. 
Примітка. 1 − затоки біля локальних прісних стоків (SCZLS); 2 − відкриті затоки (SCZ); 3 − 
прибережні марші (SCPO); відсутність стовпчиків у окремі сезони вказує на відсутність 
досліджень в цей період; рис.Б: х1=6.98 ГДж (SCPO); х2=8.12 ГДж (SCPO); х3=1.74 (SCPO). 

 

Динаміка сумарної весняної енергетичної ємності подібна до динаміки 

ємності, вираженої в одиницях сирої маси. Динаміка осінньої енергетичної ємності 

відрізнялася від їх динаміки в одиницях сирої маси, що свідчило про зміни у видовій 

структурі водних безхребетних (рис. 5.8, 5.9). 

Сумарні кормові ресурси Центрального Сиваша, за винятком 1997 року, 

істотно нижчі, ніж Східного. Слід зазначити, що кормові ресурси Центрального 

Сиваша, на відміну від Східного Сиваша, характеризувалися нестабільністю (рис. 

5.8-5.11). Сумарні кормові ресурси Центрального Сиваша в залежності від рівня 

становили: навесні – при максимальному рівні води – від 4 до 8 тонн сирої маси 

бентосу, а при мінімальному – від 100.5 до 192 тонн; восени – при максимальному 

рівні – від 1 до 43 т, а при мінімальному – від 2.4 до 994 тонн (рис. 5.10). 
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Рис. 5.8. Сумарні кормові ресурси прибережних мілководь Східного Сиваша 

(тонн сирої маси): А – при максимальному рівні води; Б – при мінімальному рівні води. 
Примітка. Білі стовпчики – весна, чорні стовпці – осінь; відсутність стовпчиків у окремі сезони 
вказує на відсутність досліджень в цей період; рис.А: х1=3.24 т (осінь), х2=0.19 т (весна); рис.б: 
х1=0.74 т (весна). 

 

Рис. 5.9. Сумарні кормові ресурси прибережних мілководь Східного Сиваша 

(ГДж). А – при максимальному рівні води; Б – при мінімальному рівні води.  
Примітка. Білі стовпчики − весна, чорні стовпчики − осінь; відсутність стовпчиків у окремі 

сезони вказує на відсутність досліджень в цей період; рис.А: х1=6.81 ГДж (осінь), х2=0.49 ГДж 
(весна); рис.б: х1=1.96 ГДж (весна). 

 

Сумарні кормові ресурси Центрального Сиваша, виражені енергетичним 

еквівалентом, при різних рівнях становили: навесні – при максимальному рівні води – від 11 
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до 14 ГДж, а при мінімальному рівні – від 254 до 323 ГДж; восени – при максимальному рівні 

– від 2 до 125 ГДж, а при мінімальному рівні – від 7 до 2890 ГДж восени (рис. 5.10, 5.11). 

Сумарні кормові ресурси на Центральному Сиваші протягом весняного і 

осіннього сезонів зростали від 1.9 до 23.7, у середньому – в 17 разів при зниженні рівня 

води в результаті вітрових згонів і випаровування (рис. 5.10, 5.11). 

Середньобагаторічні кормові ресурси, які використовуються куликами при 

різних рівнях води на Сиваші, за нашими розрахунками могли становити: на Східному 

Сиваші – при максимальному рівні води – від 454.3 т навесні до 400.4 т восени 

(відповідно від 1578.4 до 1319.3 ГДж), а при мінімальному – від 610.3 т навесні до 

777.1 т восени (відповідно від 2120.3 до 2315.2 ГДж); на Центральному Сиваші – при 

максимальному рівні води – від 6.2 т навесні до 7.8 т восени (відповідно від 12.2 до 

24.0 ГДж), а при мінімальному – від 146.2 т навесні до 172.7 т восени (відповідно від 

288.5 до 530.8 ГДж) (табл. 5.6) 

 

Рис. 5.10. Сумарні кормові ресурси прибережних мілководь Центрального 

Сиваша (тонн сирої маси): А – при максимальному рівні води; Б – при мінімальному 

рівні води.  
Примітка. Білі стовпчики  −  весна, чорні стовпчики  −  осінь; відсутність стовпчиків у окремі 

сезони відповідає відсутності досліджень в цей період; рис.Б: х1=2.44 т (осінь), х2=2.8 т (осінь). 
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Рис. 5.11. Сумарні кормові ресурси прибережних мілководь Центрального 

Сиваша (ГДж): А – при максимальному рівні води; Б – при мінімальному рівні.  
Примітка. Білі стовпчики – весна, чорні стовпчики – осінь; відсутність стовпчиків у окремі сезони 

відповідає відсутності досліджень в цей період; рис.Б: х1=6.98 ГДж (осінь), х2=8.12 ГДж (осінь). 
 

Таблиця 5.6.  

Середньобагаторічні кормові ресурси лагун Сиваша, які 

використовуються куликами при різних рівнях води.  

max min Місце Сезон тон ГДж тон ГДж 

весна 6.2±1.9 
n=3 

12.2±1.4 
n=3 

146.2±45.6 
n=3 

288.5±34.1 
n=3 Центральний 

Сиваш осінь 7.8±5.9 
n=7 

24.0±16.9 
n=7 

172.7±137.5 
n=7 

530.8±397.2 
n=7 

весна 454.3±208.2 
n=7 

1578.4±719.9
n=7 

610.3±273.3 
n=7 

2120.3±947.8 
n=7 Східний 

Сиваш осінь 400.4±123.50
n=7 

1319.3±383.1
n=7 

777.1±86.8 
n=7 

2315.20±377.9
n=7 

Примітка. Мax  −  при максимальному рівні води; min  −  при мінімальному рівні води. 
 

Таким чином, середньобагаторічні кормові ресурси, виражені в сирій масі 

водних безхребетних, в основному бентосними організмами, для лагун Центрального і 

Східного Сиваша могли скласти: при максимальному рівні – від 460.5 т навесні до 

408.2 т восени; при мінімальному рівні – від 756.5 т навесні до 949.8 т восени. 
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Середнебагаторічні запаси гідробіонтів, виражені в енергетичному еквіваленті 

біомаси бентосу, на Сиваші становили: при максимальному рівні – від 1590.6 ГДж 

навесні до 1343.3 ГДж восени; при мінімальному рівні – від 2409 ГДж навесні до 2846 

ГДж восени. 

 

5.4.3. Кореляційні взаємозв'язки між середньосезонною чисельністю 

куликів і кормовими запасами в лагунах Сиваша. 

 
В період весняної міграції на Східному Сиваші кореляція між 

середньосезонною чисельністю куликів і ємністю кормових ресурсів була відсутня 

(рис. 5.12), а в період осінньої міграції в умовах низького рівня води з 1998 по 2002 

рр. – відзначена середня кореляційна залежність (r=0,62). Позитивна кореляція між 

кількістю доступного корму і чисельністю куликів в період осінньої міграції на 

Сиваші побічно вказувала на позитивну роль кормових ресурсів у виборі куликами 

ММЗ в лагунах Східного Сиваша. Оскільки найбільш масовими в потоці мігрантів 

на Східному Сиваші навесні були побережник чорногрудий (27-57 % від загальної 

чисельності мігрантів), брижач (1-60 %) і побережник болотяний (7-30 %), а восени 

– побережник чорногрудий (35-82 %), брижач (6-36 %) і побережник червоногрудий 

(2-33 %) (табл.6.1, Додаток Г, табл. Г1, Г2), кормові ресурси могли істотно впливати 

на розміщення саме цих видів тундрових куликів. 

 

 
Рис. 5.12. Динаміка загальної чисельності куликів і кормових ресурсів 

Східного Сиваша в період сезонних міграцій. 
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Рис. 5. 13. Динаміка загальної чисельності куликів і кормових ресурсів 

Центрального Сиваша в період осінньої міграції: А – при максимальному рівні води; 

Б – при мінімальному рівні води. 

 

Переважаючі за чисельністю види куликів, що зупиняються на місцях 

міграційних зупинок Східного Сиваша, могли також впливати на водних 

безхребетних, будучи їх споживачами (розділ 4, рис. 4.15). 

На Центральному Сиваші, як і на Східному Сиваші, в період осінньої 

міграції з 1998 по 2002 рр. нами була встановлена позитивна кореляція між 

чисельністю куликів і кормовими ресурсами. Причому, сильний кореляційний 

зв'язок виявлявся як при високому (r=0.87), так і при низькому рівні води (r = 

0.90) (рис. 5.13). Оскільки найбільш масовими в потоці мігрантів на Центральному 

Сиваші навесні були побережник чорногрудий (55-97 % від загальної чисельності 

мігрантів), брижач (2-95 %), а восени – побережник чорногрудий (10-97 %), брижач 

(2-70 % ), побережник червоногрудий (6-31 %) і побережник малий (4-30 %) 

(табл.6.1, Додаток В, табл. В3, В4), кормові ресурси могли істотно впливати на 

розміщення саме цих видів тундрових куликів. Вказані вище найбільші за 

чисельністю види тундрових куликів, що зупиняються на місцях міграційних 

зупинок Центрального Сиваша, могли також впливати на водних безхребетних, 

будучи їх споживачами (розділ 4, рис. 4.16). 

Восени мігрантів на Східному та Центральному Сиваші приваблювали великі 

кормові поля, зручні для поповнення енергії після кидка з місць гніздування і в 
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період післяшлюбної линьки, тому восени спостерігалася позитивна кореляція між 

чисельністю птахів і їх кормовими ресурсами. 

Для того, щоб визначити чинники, що лімітують розміщення куликів і види 

куликів, схильних до впливу цих факторів, потрібен більш детальний кореляційний 

аналіз між чисельністю окремих видів куликів і ключовими параметрами кормових 

ресурсів – біомасою кормових об'єктів і площею кормових територій. 

 

5.4.4. Сумарні сезонні потреби куликів в енергії 

 
Ґрунтуючись на середніх даних добової потреби куликів в енергії, 

розрахованої за методикою В.Р.Дольніка [112], і їх чисельності в окремих районах 

Сиваша, були розраховані максимальні обсяги вилученої (спожитої) куликами 

енергії, що міститься в сирій масі бентосних організмів ( Додаток, табл. В5-В27). 

Сумарні сезонні потреби куликів в енергії за середньобагаторічними даними 

на Сиваші становили: навесні на Східному Сиваші – 138.55±27.65 ГДж (62.7-243.3 

ГДж, n=6), навесні на Центральному Сиваші – 120.17±44.64 (0.11-294.2 ГДж, n=7); 

восени на Східному Сиваші – 291.09±94.25 ГДж (55.96-961.9 ГДж, n=9), восени на 

Центральному Сиваші – 309.12±196.34 ГДж (8.3-1808.7 ГДж, n=9) (рис. 5.14). 

 

Рис. 5. 14. Сумарна потреба куликів в енергії в період міграції на Східному (А) 

і Центральному (Б) Сиваші. 
Примітка. Білі стовпчики − весна, чорні стовпчики − осінь; відсутність стовпчиків у окремі 
сезони відповідає відсутності досліджень в цей період. 
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Сумарні енергетичні потреби куликів на Східному Сиваші восени, 

перевищували їх весняні потреби. Сумарні потреби куликів на Центральному 

Сиваші, за винятком осені 1998 р. були нижчими, ніж потреби куликів Східного 

Сиваша (рис. 6.14, Додаток В, табл. В28-В31). Висока потреба куликів в енергії на 

Центральному Сиваші восени 1998 р. була пов'язана, насамперед, з їх вищою 

чисельністю на осінньому прольоті (Додаток В, табл. В1-В4). 

Кормові ресурси Східного Сиваша навесні в умовах максимального рівня води 

перекривали потреби куликів в 4.4-75.9 разів (в середньому в 21.5 разів), а при 

мінімальному рівні води в 6.1-100.4 разів (в середньому в 28.7 разів). Восени 

потреби куликів в енергії перекривалися доступними кормовими ресурсами в 

1.1-11.1 разів (в середньому в 6.2 разів) при максимальному рівні води, а при 

зниженні рівня води − в 3.5-21.8 разів (в середньому в 10.9). Так, в серпні 

1998 р. на міграційній зупинці в гирлі р. Переможна (Східний Сиваш) 

близько п'яти тисяч тундрових куликів були забезпечені кормовими ресурсами, 

що перекривали їх потреби в 2.4 рази. 

У весняний період міграції, кулики, що зупиняються на Центральному Сиваші, 

при максимальному рівні води теоретично могли бути забезпечені енергією на 5-15 % 

від їх потреб, але при зниженні рівня води кормові ресурси вже перекривали потреби в 

1.1-3.7 рази (в середньому в 2.4 разів). В осінній період міграції на Центральному 

Сиваші при максимальному рівні води за винятком 1997 року також спостерігався 

дефіцит кормів, і кулики були  забезпечені на 35.4 % від їх потреб. Ця проблема 

частково вирішувалася при падінні рівня води, коли потреби в середньому 

перекривалися в 5.7 разів. Несприятливі кормові умови Центрального Сиваша сприяли 

переміщенню куликів на багатші кормом мілководдя Східного Сиваша [123]. 

 

5.5. Використання куликами кормових територій на лиманах 

 

5.5.1. Динаміка кормових полів Молочного лиману  

визначалася сезонними змінами гідрологічного і вітрового режимів лиману, а також 

ступенем ізольованості лиману від моря. Навесні через високий рівень води ширина і площа 
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доступних кормових полів була меншою, ніж восени. Ширина ПКП на Молочному лимані 

становила навесні – 0.5 м (для берегових мілководь лиману, за винятком пересипу) і 20 м (для 

мілководь пересипу); восени, відповідно, 1 м і 90 м. Різниця в ширині кормових полів 

пересипу і берегових мілководь лиману визначалася рельєфом дна. Донні відкладення 

пересипу сформували пологе дно в пониззі лиману з повільно наростаючими глибинами, що 

сприяло створенню великого кормового поля площею 0.46 км2 навесні і 2.06 км2 восени, 

дуже динамічного в ємності з-за згінно-нагінних вітрів [119]. У порівнянні з кормовими 

площами мілководь пересипу (навесні – 0.07 км2, восени – 0.16 км2), доступні для годівлі 

куликів площі всіх інших прибережних мілководь Молочного лиману були значно меншими. 

Тому мілководдя пересипу, особливо її Степанівської частини, слугували улюбленим місцем 

відпочинку і живлення основних скупчень куликів на Молочному лимані [18]. 

 

5.5.2. Забезпеченість куликів кормовими ресурсами на Молочному лимані 

 
Сумарні кормові ресурси Молочного лиману в 1996-2002 рр. у середньому 

становили:  

навесні – 14.6±4.63 т сирої ваги (розмах варіації 3.44-33.86 т, n=7),  

в енергетичному еквіваленті  −  83.98±26.76 ГДж (24.63-191.32 т, n=7);  

восени – 118.35±52 т (15.55-386.83 т, n=7),  

в енергетичному еквіваленті – 660.25±284.76 ГДж (82.87-2064.47, n=7).  

Осінні ресурси, як правило, були істотно вищими весняних (рис. 5.15), що пов'язано зі 

збільшенням біомаси кормових об'єктів і площі кормових територій [136]. Найвища 

весняна кормова ємність берегових мілководь лиману і пересипу Молочного лиману 

спостерігалася в 1998 р., а найвища осіння – в 1999 р. (рис. 5.15). Найнижчі значення 

кормової ємності відзначені навесні 1996, 1997, 2001, 2002 рр. і восени 2002 року 

Кормові ресурси берегових мілководь лиману в 1996-2002 рр. в середньому 

нараховували: навесні 2.98±0.59 т сирої ваги (розмах варіації становив від 1.02 до 

5.0 т, n=6), восени – 11.14±.02 т (1.1-22.2 т, n=6). В енергетичному еквіваленті це 

становило навесні 16.42±3.23 ГДж (5.48-26.82 ГДж, n=6), восени – 68.26±22.46 ГДж 

(5.86-157.11 ГДж, n=6) (рис. 5.16). 
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Рис. 5.15. Сумарні кормові ресурси Молочного лиману в 1996-2002 рр .: А – в 

тоннах сирої ваги; Б – в енергетичному еквіваленті сирої ваги, кДж.  
Примітка. Білі стовпчики  −  весна, чорні стовпчики  −  осінь. 
 

Кормові ресурси пересипу в 1996-2002 рр. характеризувалися наступними 

значеннями: навесні в середньому – 11.97±4.48 т. сирої маси (при амплітуді 

варіації від 1.78 до 29.78 т, n = 7); восени – 108.63±49.43 т. (14.45-364.59 т, n=7).  

В енергетичних одиницях це склало: навесні в середньому 67.56±26.68 ГДж (в 

межах 7.06-169.59 ГДж, n=7), восени – 591.99±268.14 ГДж (77.0-1907.36 ГДж, 

n=7) (рис. 5.15). 

Як видно з малюнка 5.16, основні кормові ресурси Молочного лиману були 

зосереджені на мілководдях пересипу і становили: навесні в середньому 68.7 % (від 

20.8 до 93.9 %), а восени 84.7 % (від 60,7 до 94.2 %) від загальних ресурсів всіх 

прибережних мілководь лиману. 

Найчисленнішим видом серед мігрантів навесні і масовим видом восени на 

Молочному лимані був побережник чорногрудий (Calidris alpina), кількість якого 

становила за період досліджень в середньому більше 50 % загальної чисельності 

весняних і осінніх мігрантів (табл.5.1, Додаток Г, табл. Г1, Г2). Відсотковий 

показник його присутності змінювався навесні від 4 до 99.8 % і становив у 

середньому – 52 %, а восени – від 10.1 до 82.7 % (в середньому – 50.3 %). 

Серед видів, що складають в середньому від 10 до 30 % чисельності в 

скупченнях на Молочному лимані в період весняної міграції, були брижач 

(Philomachus pugnax), а в період осінньої міграції – сивка морська. Їх відсоток 
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змінювалося наступним чином: навесні – у брижача – від 0.9 до 79.3 % (в 

середньому 39 %); восени – у сивки морської – від 1.6 до 86.9 (у середньому 30.6 %). 

 

 
Рис. 5.16. Кормові ресурси берегових мілководь лиману і мілководь пересипу 

Молочного лиману в 1996-2002 рр.: А – в тоннах сирої ваги; Б – в енергетичному 

еквіваленті сирої ваги, кДж. 
Примітка. Білі стовпчики  −  весна, чорні стовпчики  −  осінь. 

 

Серед видів, що становлять від 1 до 10 % чисельності скупчень, навесні і 

восени були крем'яшник (Arenaria interpres), побережник малий (Calidris minuta), 

побережник червоногрудий (Calidris ferruginea). 

Менше одного відсотка чисельності навесні і восени належало пісочнику 

великому (Charadrius hiaticula) і круглодзьобим плавунцям (Phalaropus lobatus) 

(Додаток Г, табл. Г1, Г2). 
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Рис. 5.17. Потенційна потреба куликів в енергії в період міграції на Молочному лимані.  
Примітка. Білі стовпчики − весна, чорні стовпчики − осінь; відсутність стовпчиків у окремі 
сезони відповідає відсутності досліджень в цей період. 

 

Виходячи з енергетичних потреб куликів, до основних споживачів бентосних 

організмів на Молочному лимані належали побережник чорногрудий, брижач, сивка 

морська (Додаток Г, табл. Г1, Г2). Потреби тундрових видів куликів в енергії за період 

досліджень склали: навесні в середньому 3.45±1.25 ГДж (від 0.77 до 7.1 ГДж, n=6), восени 

– 10.89±3.34 ГДж (0.72-18.91 ГДж, n=6). За досліджуваний період восени відзначена вища 

потреба куликів в енергії, за винятком 1997 року, що пов'язано, перш за все, з більш 

високою чисельністю куликів на осінньому прольоті (рис. 5.17, Додаток, табл. Г3, Г4). 

За опублікованими раніше даними [137], кормові ресурси в пониззі Молочного 

лиману перекривали потреби куликів-побережників у 4-10 разів. Згідно з результатами 

цього дослідження потреби всіх видів тундрових куликів можуть перекриватися 

навесні в пониззі лиману в межах 1-10 разів, а восени – 3-17 разів [119]. Як показали 

розрахунки, за умови повного задоволення своїх енергетичних потреб, в період 

весняної міграції кулики могли вилучати від 0.39 до 33.2 %, (в середньому 13.3 %) 

бентосних організмів Молочного лиману, а в період осінньої міграції – від 0.25 до 35.9 

% (в середньому 13.2 %) (рис. 5.18). Таким чином, в різні сезони року тундрові види 

куликів, в цілому, були забезпечені кормами в необхідному обсязі. 
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Рис. 5.18. Використання куликами сумарних енергетичних ресурсів 

Молочного лиману (розрахунковий відсоток вилучення).  
Примітка. Білі стовпчики − весна, чорні стовпчики − осінь; відсутність стовпчиків у окремі 

сезони відповідає відсутності досліджень в цей період. 
 
Згідно припущення, що кулики в період міграції живилися тільки на 

мілководдях пересипу, розрахункове споживання бентосних організмів (в 

енергетичному еквіваленті) склало б навесні від 0.4 до 112.8 %, (в середньому 33.6 %), 

а восени – від 0.27 до 38.7 % (в середньому 18.2 %). Таким чином, в окремі роки в 

період весняної міграції в результаті високої чисельності тундрових куликів, що 

зупиняються на пересипу, міг виникати дефіцит корму, що сприяло перерозподілу 

чисельності куликів на Молочному лимані. Така ситуація спостерігалася навесні 1997 і 

2001 рр.. (рис. 5.19). 
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Рис. 5.19. Використання куликами енергетичних ресурсів мілководь пересипу 

(розрахунковий відсоток вилучення).  
Примітка. Білі стовпчики  −  весна, чорні стовпчики  −  осінь. 
 

5.5.3. Кореляційні взаємозв'язки між середньосезонною чисельністю 

куликів і кормовими ресурсами на Молочному лимані 
 

Результати досліджень кормових ресурсів і облікування чисельності куликів 

показали, що в окремі роки спостерігалася зворотна залежність між загальною 

чисельністю куликів і кормовими ресурсами. Нами була відзначена наступна 

тенденція: піки весняної чисельності птахів на Молочному лимані спостерігалися в 

роки з низькими кормовими ресурсами – 1997, 2001 і 2002 рр. І, навпаки, в роки, 

коли кормові ресурси в період весняної міграції були трохи вище, ніж зазвичай, 

спостерігалася мінімальна чисельність куликів (1998, 2000 рр.) (рис. 5.20). 

У період осінньої міграції, в умовах наявності значної ємності кормових ресурсів 

мілководь Молочного лиману, відзначена пряма залежність між загальною чисельністю 

куликів і ємністю кормових ресурсів Молочного лиману, крім 2001 року (рис. 5.21). 

Припускаємо, що спостерігаються прямі й зворотні зв'язки загальної 

чисельності птахів з ємністю кормових ресурсів, обумовлені міграційною 

поведінкою тундрових куликів і доступністю кормових територій в період сезонних 

міграцій. Навесні у переміщеннях куликів були відсутні тісні кореляційні зв'язки з 

кормовими ресурсами на відміну від осені (таблиця 5.7), оскільки в весняний період 
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міграції вони прагнули якомога швидше досягти місць гніздування, зупиняючись 

лише на короткий час для поповнення енергії, необхідної для перельоту. Невеликі за 

площею, але багаті кормом місця міграційних зупинок на Молочному лимані, могли 

забезпечити необхідні умови для тундрових видів куликів під час міграції, 

дозволяючи реалізувати їх міграційну стратегію. 

 

 
Рис. 5.20. Динаміка загальної чисельності куликів і ємності кормових ресурсів 

Молочного лиману в період весняної міграції. 

 

 
Рис. 5.21. Динаміка загальної чисельності куликів і ємністю кормових ресурсів 

Молочного лиману в період осінньої міграції. 
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Таблиця 5.7 

Кореляційні зв'язки між чисельністю куликів і кормовою ємністю: берегових 

мілководь (А), мілководь пересипу (В), сумарною місткістю (C) 

А В C № Вид весна осінь Весна осінь весна осінь 
1 Pluvialis squatarola 0.64 0.64 -0.71 0.72 -0.65 0.72 
2 Charadrius hiaticula - 0.90 - 0.91 - 0.91 
3 Arenaria interpres 0.12 -0.68 -0.62 -0.77 -0.61 -0.76 
4 Phalaropus lobatus - 0.80 - 0.84 - 0.85 
5 Philomachus pugnax -0.24 -0.16 -0.49 -0.08 -0.51 -0.08 
6 Calidris minuta 0.24 0.40 -0.36 0.03 -0.34 0.06 
7 Calidris ferruginea -0.65 -0.07 -0.22 -0.43 -0.29 -0.40 
8 Calidris alpina 0.45 0.56 - 0.46 0.41 -0.42 0.42 
9 Limosa lapponica 0.77 0.26 -0.51 -0.12 -0.43 -0.10 
Примітка. «-»  −  дані відсутні. 
 

Восени кореляційні зв'язки між ємністю кормових ресурсів і чисельністю 

мігрантів на Молочному лимані були стійкішими, ніж навесні. Це обумовлено 

сприятливими кормовими умовами (високою біомасою кормових об'єктів, їх 

доступністю порівняно з весняними умовами) і більш тривалими зупинками, 

пов'язаними з потребою поповнення енергетичних запасів у період линьки та для 

перельотів до місць зимівлі. 

Як видно з таблиці Г1 (Додаток Г), основний потік мігрантів на Молочному 

лимані в період сезонних міграцій був представлений побережником чорногрудим і 

брижачем. Отже, кормові ресурси лиману могли сприяти розміщенню саме цих 

масових видів куликів, на що вказували осінні кореляційні взаємозв'язки (рис. 5.21). 

Метод кореляційного аналізу для кожного окремого виду куликів підтвердив 

наше припущення – у побережника чорногрудого, а також ще у 8 видів куликів, 

були отримані статистично достовірні залежності (p<0.05) між їх чисельністю і 

ємністю кормових ресурсів. Встановлено, що ємність кормових ресурсів визначала 

присутність побережника чорногрудого, побережника малого, плавунця і пісочника 

великого – восени, а сивки морської і грицика малого – навесні, про що свідчили 

значні і середні коефіцієнти кореляції (таблиця 5.7). Для того, щоб дізнатися 

конкретніше про фактор, що лімітує перебування куликів на кормових територіях 
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лиману, потрібен більш детальний аналіз кореляційних взаємозв'язків з 

параметрами, складовими кормових ресурсів – з біомасою кормових об'єктів і 

площею кормових територій. 

Із 12 видів тундрових куликів, що зупиняються на Молочному лимані, у трьох 

видів (ісландського побережника Calidris canutus, побережника болотяного Limicola 

falcinellus і побережник білого Calidris alba) не вдалося відстежити кореляційні 

зв'язки з кормовими ресурсами лиману через нестачу презентативних даних.  

 

5.5.4. Забезпеченість куликів кормовими ресурсами на Причорноморських 

лиманах. 

 
Тузловська група лиманів. Чисельність тундрових видів куликів в період 

осінньої міграції на Тузлівських лиманах в 1999 р. становила 39.5 % від чисельності 

всіх врахованих куликів, а в 2000 р. – 31.5 % [122]. 

Попередні дослідження кормової цінності лиманів виявили, що кормові ресурси, 

виражені в сирій масі корму, в серпні 1999 р. перекривали місячну потребу всіх куликів-

мігрантів в 4.7 разів [122]. Кормові ресурси, виражені в енергетичних одиницях, 

перекривали потреби тундрових куликів в енергії: навесні 1999 р. – в 7.8 разів, а восени 

1999-2000 рр. – відповідно в 13 і 20 разів (Додаток Г, табл. Г5). 

Так, доступні кормові ресурси для тундрових видів куликів склали навесні 

1999 р. – 59.1 т (124 ГДж); в серпні 1999 р. – 54 т (253 ГДж), а в серпні 2000 р. – 62 т 

(290 ГДж). Велика частина цих ресурсів – 49 % восени 1999 р. виявилася 

зосередженою в гирлових зонах лиманів і внутрішніх мілководдях середньої 

частини лиману Алібей, а 28 % – в прибережних маршах системи лиману Шагани і 

23 % – в берегових мілководдях лиманів. Найвища ємність кормових ресурсів 

зафіксована на лимані Алібей (46 % від загальних ресурсів). 

Розміщення куликів на місцях міграційних зупинок в Тузловській групі 

лиманів було тісно пов'язане з розміщенням доступних кормових ресурсів. 
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Основна частина дальніх мігрантів (62 %) восени 1999 р. перебувала на 

мілководдях лиману Алібей, решта – на кормових територіях лиманів Шагани (31 %) 

і Бурнас (7 %) (Додаток, табл. Г6). 

Аналіз розміщення птахів на кормових територіях показав, що 85 % тундрових 

видів куликів, врахованих у системі лиману Шагани в серпні 1999 р., живився в 

прибережних маршах біля с. Приморське, а 15 % – на вузькій смузі берегових 

мілководь; 83 % дальніх мігрантів, врахованих у системі лиману Алібей, годувалися 

в мілководдях гирлових зон лиману, 13 % – у внутрішніх мілководдях середньої 

частини лиману Алібей, 4 % – на вузькій смузі берегових мілководь; 64 % мігрантів, 

врахованих на лимані Бурнас, годувалися і відпочивали в гирловій зоні, 36 % – на 

вузькій піщано-ракушняковій смузі берегових мілководь (Додаток Г, табл. Г6). 

Як видно з аналізу розміщення птахів восени 1999 року, основна частина 

куликів живилася в прибережних маршах лиману Шагани і в гирлових зонах Алібея 

(Додаток Г, табл. Г6). Висока чисельність куликів на Шагани була обумовлена 

найвищою, порівняно з сусідніми лиманами цієї групи, біомасою гідробіонтів 

(Додаток Б, табл. Б3). Висока чисельність куликів на Алібеї, в порівнянні з іншими 

лиманами, пояснювалася тим, що 57% площі гирлових зон і мілководь зосереджена 

саме на цьому лимані [122]. 

На вибір місця міграційної зупинки куликами в період осінньої міграції в 

гирлових зонах Тузловських лиманів вплинули не тільки наявність доступного 

кормового ресурсу, а й наявність великих за площею кормових територій, зручних для 

формування більшістю куликів великих скупчень під час міграцій, що підтверджують 

кореляційні зв'язки наймасовіших видів тундрових куликів (Кирикова, 2000). 

Чисельність брижача мала позитивний кореляційний зв'язок з площею кормових полів 

(r=0.7), але розміщення цього виду більше залежало від біомаси кормових об'єктів 

(r=0.9), чисельність побережника чорногрудого сильно корелювала і з біомасою (r=0.8) 

і з площею ( r=0.8). Чисельність побережника червоногрудого перебувала в середній 

кореляційній залежності з площею (r=0.6) і біомасою (r=0.5). 

Восени 2000 р. кормові ресурси були зосереджені інакше, ніж восени 1999 р. 

Основна частина ресурсів (42 %) знаходилась в слабозарослих мілководдях приморської 
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лагуни Малий Сасик, 40 % – у мілководдях зони лиману Алібей; 10 % – внутрішніх 

мілководдях середньої частини лиману Алібей і 8% – в інших берегових мілководь. 

Аналіз розміщення тундрових куликів в серпні 2000 р. підтвердив значення 

кормових територій Тузловської групи лиманів, особливо гирлових зон, а також показав 

роль слабозарослих ділянок приморської лагуни Малий Сасик в системі лиману Шагани, 

як важливих місць годівлі для тундрових куликів в період осінньої міграції. На відміну 

від серпня 1999 р., коли основні скупчення тундрових куликів були зосереджені на 

лимані Алібей (Додаток Г, табл. Г6), в 2000 році основна частина тундрових птахів 

(71 %) розміщувалася на кормових територіях лиману Шагани (Додаток Г, табл. Г7). 

Решта птахів живилася на лимані Алібей (27 %) і лимані Бурнас (2 %). Більшість птахів 

(58 %), врахованих у системі лиману Шагани в 2000р., відпочивали і годувалися в 

прибережних маршах у с. Трихатки, 36 % – на слабозарослих ділянках приморської 

лагуни Малий Сасик, а 6 % – на вузькій смузі берегових мілководь лиману. Значна  

частина куликів (65 %), врахованих у системі лиману Алібей, відзначена в гирлових 

зонах, а 35 % – на внутрішніх мілководдях у його середній частині. Всі кулики, 

враховані в системі лиману Бурнас, живилися в його гирловій зоні (Додаток Г, табл. Г7). 

Важливе значення для живлення куликів в системі лиманів Шагани-Алібей-

Бурнас, поряд з такими територіями як гирлові зони і внутрішні мілководдя в середній 

частині лиману Алібей, мають прибережні марші у с. Приморське і с. Трихатки (лиман 

Шагани), а також слабозарослі ділянки приморської лагуни Малий Сасик. 

Тилігульський лиман. Чисельність тундрових видів куликів в пониззі 

Тилігульського лиману в період осінньої міграції в 1999 р. становила 69.2 % від 

чисельності всіх врахованих куликів, а в 2000 р. –  56.5 % (Додаток Г, табл. Г8). 

Багаторічні дослідження міграції та сезонного розміщення куликів в приморській 

частині Тилігульського лиману вказують, що в роки з дуже низьким рівнем води 

чисельність куликів була вище звичайної в 2-3 рази [5]. У роки із середнім ступенем 

заводнення чисельність куликів досягала мінімуму (майже в 2 рази нижче середньої 

багаторічної), що пояснювалося низькими показниками кормів на територіях, 

затоплюваних після 1-2 річної перерви. 
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Чисельність таких видів куликів, як побережник чорногрудий і побережник 

червоногрудий, в серпні 1999 р. була нижчою від середніх багаторічних даних вдвічі, що 

свідчило про середню ступінь обводнення угіддя, за якої кормові поля понизь були 

малодоступні для цих видів. Незважаючи на це, побережник червоногрудий був 

найчисельнішим видом на кормових територіях в пониззі Тилігульського лиману в 

серпні 1999 р. (Додаток, табл. Г8). Чисельність же брижача на осінньому прольоті в 

пониззі Тилігульського лиману була вищою середніх багаторічних даних в 1.5 рази, що, 

можливо, було пов'язано зі сприятливими кормовими умовами для цього виду. Таким 

чином, побережник чорногрудий з побережником червоногрудим мали індикаторне 

значення для оцінки кормових ресурсів міст міграційних зупинок куликів. 

Енергетичні потреби тундрових видів куликів, які перебувають в середньому до 

десяти днів на міграційній зупинці в пониззі лиману, перекривалися кормовими 

ресурсами в 1999 р. – в 28 разів, а в 2000 р. – в 53 рази (Додаток Г, табл. Г9). 

Незважаючи на більш високу біомасу і достатні кормові ресурси, чисельність 

тундрових видів куликів на кормових територіях пониззя порівняно з Тузловськими 

лиманами була меншою в 1.6 рази в 1999 р. і в 3.2 рази – в 2000 р. (Додаток Г, табл. Г8). 

Це дозволяє припустити,  що однією з причин низької чисельності тундрових куликів в 

серпні 1999-2000 рр. в пониззі Тилігульського лиману була відсутність доступних 

кормових полів. 

 

5.6. Порівняльна характеристика кормових умов лиманів і лагун 

 
Площі кормових територій. Порівняльний аналіз кормових територій показав, 

що досліджувані лимани Азово-Чорноморського узбережжя і лагуни Сиваша, 

насамперед, суттєво різнилися доступними для годівлі куликів площами. Незалежно 

від сезону площа кормових територій Східного Сиваша значно перевищувала 

лиманські і Центрального Сиваша. В середньому на Східному Сиваші вона досягала 

45.2 км2 в період весняної міграції та 78.9 км2  – під час осінньої міграції (рис. 5.22 А). 

Саме на Східному Сиваші площі, придатні для годівлі куликів, охоплювали 

найбільшу частку від площі самої водойми і від загальної площі кормових територій 
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(від 2.7 % навесні до 4.8 % восени), розташованих у всіх обстежених водно-болотних 

угіддях півдня України (рис. 5.22 Б ) 

 

  
Рис. 5.22. Розподіл абсолютних (A) і відносних (Б) площ кормових територій 

по акваторіях.  
Примітка. Білі стовпчики  −  весна, чорні стовпчики  −  осінь. 

 

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 

площі кормових територій Центрального Сиваша, то в лагунах Сиваша було 

зосереджено, відповідно 91.2 і 92.6 % площ кормових територій. Найменші площі 

кормових угідь були на Молочному лимані навесні і в пониззі Тилігульського 

лиману восени (рис. 5.23). 

У зв'язку з сезонною динамікою рівня води виявлені сезонні відмінності в 

площах, придатних для живлення куликів. Навесні в лиманах кормові поля ставали 

доступними на короткий період часу при згону вітрах і характеризувалися крайньою 

нестабільністю рівневого режиму та невеликими площами. Мілководні і великі за 

площею внутрішні затоки Сиваша, що мали стабільні кормові ресурси, при будь-

яких змінах вітрового режиму могли забезпечити нормальні кормові умови для 

мігруючих популяцій куликів в будь-який сезон. 
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Рис. 5.23. Роль досліджуваних водойм у формуванні загальної площі кормових полів.  
Примітка. А − в  період весняної міграції, Б − в період осінньої міграції. 

 

Біомаса і ємність кормових ресурсів. Крім площі кормових полів, важливим 

показником, що впливає на формування кормової ємності і розміщення куликів, є 

біомаса донних гідробіонтів. Найвищі середні багаторічні значення весняної біомаси 

були відзначені на лиманах: на Молочному – 31.1±7.01 г•м-2 (n=108) [119]; на оз. 

Алібей у Тузлівській групі лиманів – 36.96 ± 2.52 г•м-2 (n=3) [122]. У лагунах Східного і 

Центрального Сиваша середня багаторічна весняна біомаса дорівнювала, відповідно, 

12.14±1.7 г•м-2 (n=92) і 6.03±1.07 (n=18) г•м-2 (рис. 5.24 А). 

Середні багаторічні значення осінньої біомаси також були вищими на 

лиманах: на Молочному – 65.5 ±15.82 г•м-2 (n=96); на Тилігульському – 27.78±4.6 

г•м-2 (n=12). Виняток становила Тузловська група лиманів, де біомаса (середня по 

ТГЛ) дорівнювала 11.72±1.41 г•м-2 (n=56). Біомаса лагун була значно нижчою і 

становила: на Східному Сиваші – 14.57±1.07 г•м-2 (n=179), а на Центральному 

Сиваші – 5.30±1.47 г•м-2 (n=35) (рис. 5.24 Б). 

Відповідно біомасі водних безхребетних, найвищі значення її енергетичного 

еквівалента були характерні також для Молочного лиману в обидва міграційні періоди. 

Решта водойми за цим показником суттєво йому поступалися (рис. 5.25). 
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Рис. 5.24. Динаміка біомаси водних безхребетних Азово-Чорноморських лиманів 

і лагун Сиваша.  
Примітка. А − весна, Б − осінь; відсутність стовпчиків у окремі сезони відповідає відсутності 

досліджень в цей період. 
 

 
Рис. 5.25. Динаміка енергетичного еквівалента біомаси водних безхребетних 

лиманів і лагун Сиваша.  
Примітка. А − весна; Б − осінь; відсутність стовпчиків у окремі сезони відповідає відсутності 

досліджень в цей період. 
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Незважаючи на більш високі значення біомаси та енергетичного еквівалента 

біомаси бентосних організмів лиманів в порівнянні з лагунами Сиваша (рис. 5.24, 

5.25), кормові ресурси лиманів Азовського і Чорного моря, виражені в одиницях 

сирої маси бентоса (в тоннах), були значно нижчими запасів лагун Сиваша. Вони 

складали навесні 11 % (Молочний лиман – 2 %, ТГЛ – 9 %), а восени – 29 % (ТГЛ – 6 

%, Тилігульський лиман – 9 %, Молочний лиман – 14 %) від загальних кормових 

ресурсів всіх досліджуваних водойм (рис. 5.26). При цьому кормові ресурси лагун 

Сиваша перевищували ресурси лиманів в декілька разів і становили навесні – 89 % 

(Центральний Сиваш – 11 %, Східний Сиваш – 78 %), а восени – 71 % (Центральний 

Сиваш – 9 %, Східний Сиваш – 62 %). За досліджуваний період кормові ресурси 

лиманів налічували: в пониззі Тилігульського лиману – від 76.9 до 103 тонн – восени; 

на Тузловській групі лиманів – від 59.1 т навесні до 53.7-61.9 т восени; на Молочному 

лимані навесні – від 5.7 до 33.9 т, а восени – від 15.5 до 386.8 т (табл. 5.8). Слід 

зазначити, що на контрольованих ділянках Східного Сиваша при максимальному 

рівні води ємність кормових ресурсів коливалася від 0.2 до 1551.8 т – навесні, від 48 

до 840.6 т – восени (табл. 5.8). 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 (табл. 5.8). На лиманах ємність кормових ресурсів була обумовлена високими 

значеннями біомаси бентосних організмів (рис. 5.24), а в лагунах Сиваша – площею 

доступних для живлення територій (рис. 5.22). Все це підвищувало привабливість 

кормових угідь Сиваша для зграйних видів тундрових мігрантів. 

Кормові ресурси лиманів Азовського і Чорного моря, виражені в одиницях 

енергії (в ГДж), були також значно нижчими ресурсів лагун Сиваша і становили 

навесні 10 % (Молочний лиман – 4 %, ТГЛ – 6 %), а восени – 39 % (ТГЛ – 8 %, 

Тилігульський лиман – 9 %, Молочний лиман – 22 %) загальних ресурсів водних 

безхребетних (рис. 5.27). При цьому весняні кормові ресурси лагун Сиваша були 

вищими за осінніх і становили навесні 90 % (Центральний Сиваш – 7 %, Східний 

Сиваш – 83 %), а восени – 61 % (Центральний Сиваш – 8 %, Східний Сиваш – 53 %). 
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Рис. 5.26. Кормові ресурси (т) лиманів і лагун за середньобагаторічними 

даними, з огляду на максимальний і мінімальний рівні води на Сиваші. 

 

Таблиця 5.8.  

Кормові ресурси (в тонах) лиманів і лагун Азово-Чорноморського регіону 

(абсолютні значення). 

Східний 
Сиваш 

Центральний 
Сиваш 

Молочний 
лиман ТГЛ Тилігульский 

лиман 
З урахуванням рівня води  Без урахування рівня води Рік Сезон 

max min max min - - - 
1994 осінь 3.24 600.2 0.81 19.2 - - - 

весна 86.3 120.3 - - - - - 1995 осінь -  - - - - - 
весна - 210.0 - - - - - 1996 осінь -  - - - - - 
весна 351.7 490.6 - - 5.7 - - 1997 осінь 48.0 626.6 42.8 994.4 26.9 - - 
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Продовження таблиці 5.8 
весна 234.6 327.3 - - 33.9 - - 1998 осінь 320.6 743.1 3.2 75.6 184.0 - - 
весна - - - - 16.4 59.1 - 1999 осінь 494.0 765.5 1.3 2.4 386.8 53.7 103.0 
весна 1551.8 2041.3 4.3 100.6 28.9 - - 2000 осінь 317.7 545.3 1.5 2.8 159.3 61.9 76.9 
весна 804.7 1081.7 - - 6.8 - - 2001 осінь 778.5 969.0 3.7 81.3 38.8 - - 
весна 0.2 0.7 8.1 191.9 6.9 - - 2002 осінь 840.6 1189.8 1.4 33.3 15.5 - - 

Примітка. ТГЛ − Тузлівська група лиманів; max − при максимальному рівні води; min − при 
мінімальному рівні води. 
 

 
Рис. 5.27. Кормові ресурси (ГДж) лиманів і лагун за средньобагаторічними 

даними, з огляду на максимальний і мінімальний рівні води на Сиваші. 
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Так, на контрольованих ділянках Східного Сиваша в період весняної міграції 

кормові ресурси, виражені в одиницях енергії (в ГДж), становили від 2 до 7090.2 

ГДж, в той час як на лиманах максимальний показник становив лише 191.3 ГДж 

(табл. 5.9). Восени в формуванні енергетичної цінності кормових ресурсів Азово-

Чорноморського узбережжя поряд з Східним Сивашом в окремі роки важливу роль 

також відігравали Центральний Сиваш (1997 р.) і Молочний лиман (1998-2000 рр.). 

Так, кормові ресурси в одиницях енергії на Східному Сиваші в середньому 

становили 1817.2 ГДж. У 1997 р., коли восени найдоступніші кормові поля для 

куликів були зосереджені на Центральному Сиваші, його кормова ємність досягала 

2890.1 ГДж (табл. 5.9). Енергетична ємність кормових ресурсів Молочного лиману в 

1998-2000 роках в середньому становила 1366.2 ГДж. Така ситуація зумовила 

перерозподіл тундрових куликів на водно-болотних угіддях півдня України восени 

1997 і 1999 рр. Саме в ці роки спостерігалася висока чисельність тундрових куликів 

на Центральному Сиваші (осінь 1997 р.) і Молочному лимані (осінь 1999 р.) [8, 119]. 

В той же досліджуваний період кормові ресурси Тузлівської групи лиманів становили 

в середньому 271.2 ГДж, а Тилігульського лиману – 310.2 ГДж (табл. 5.9). 

Слід зазначити, що розподіл кормових ресурсів між досліджуваними 

водоймами вкрай нерівномірний, з різким переважанням ресурсів на Східному 

Сиваші (рис. 5.26, 5.27; табл. 5.8, 5.9). 

Особливості розподілу загальних кормових ресурсів з досліджуваних водойм 

обумовлені, насамперед, площею доступних для куликів кормових полів, які, як 

зазначалося вище, зосереджені переважно в лагунах Східного і Центрального 

Сиваша (рис. 5.23). 

Енергетична цінність кормових ресурсів і забезпеченість ними куликів на 

лиманах і лагунах. Найвищий рівень сумарних енергетичних потреб мігруючих 

куликів спостерігався на Центральному і Східному Сиваші (рис. 5.28), де він досягав 

в середньому 128.7 ГДж під час весняної міграції та 300.1 ГДж під час осінньої 

міграції (табл. 5.10). Лагуни Сиваша забезпечували від 93 % (Центральний Сиваш – 

43 %, Східний Сиваш – 50 %) в період весняної міграції до 95 % (Центральний 

Сиваш – 49 %, Східний Сиваш – 46 %) енергетичних потреб тундрових куликів, що 
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в період осінньої міграції рухались континентальним пролітним шляхом через 

Азово-Чорноморське узбережжя (рис. 5.28) 

 
Рис. 5.28. Сумарні енергетичні потреби куликів у період сезонних міграцій в Азово-

Чорноморському регіоні за середньобагаторічними даними.  

 

Кормові ресурси  Східного Сиваша навесні в умовах максимального рівня води 

перекривали потреби куликів в середньому в 21.5 разів, а при мінімальному рівні води – 

в 28.7 разів. Восени потреби куликів в енергії перекривалися доступними кормовими 

ресурсами Східного Сиваша в середньому в 6.2 рази при максимальному рівні води, а 

при зниженні рівня води  – у 10.9. У весняний період міграції на Центральному Сиваші 

при зниженні рівня води кормові ресурси перекривали потреби куликів в середньому в 

2.4 разів, а в осінній період – в 5.7 разів. 

На Молочному лимані потреби куликів, як навесні, так і восени, в середньому 

перекривалися доступними кормовими ресурсами в 7.5 разів. На Тузлівській групі 
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лиманів енергетичні потреби мігрантів перекривалися наявними ресурсами в 7.8 рази 

навесні і в 16.8 рази – восени. Енергетичні потреби куликів, які перебували на 

міграційній зупинці в пониззі Тилігульського лиману, перекривалися кормовими 

ресурсами в 1999 р. – в 28 разів, а в 2000 р. – в 53 рази [128]. 

Таким чином, мілководдя лиманів і лагун Азово-Чорноморського узбережжя 

забезпечували необхідні екологічні умови для куликів в період міграції. Найкращі умови для 

зупинок склалися на Східному Сиваші, що, перш за все, обумовлено великою площею 

кормових полів і загальними кормовими ресурсами, що підтверджують результати 

кореляційного аналізу між середньосезонною чисельністю куликів і ключовими параметрами 

кормових ресурсів (біомасою кормових об'єктів і площею кормової території) [138].  

 

Таблиця 5.9 

Ємність кормових ресурсів (в ГДж) на лиманах і лагунах (абсолютні значення) 

Сх.Сиваш Центр. Сиваш Молочний
лиман ТГЛ Тилігульский 

лиман 
З урахуванням рівня води Без урахуванням рівня води  Рік Сезон 

max min max min - - - 
1994 осінь 6.8 1261.1 2.4 55.6 - - - 

весна 592.5 826.4 - - - - - 1995 осінь -  - - - - - 
весна 716.9 999.9 - - - - - 1996 осінь -  - - - - - 
весна 748.1 1043.5 - - 24.6 - - 1997 осінь 164.3 1206.9 124.6 2890.1 122.0 - - 
весна 704.8 983.0 - - 191.3 - - 1998 осінь 1880.1 3382.7 17.8 421.9 1181.4 - - 
весна - - - - 98.8 124.0 - 1999 осінь 1601.5 2347.5 3.8 7.0 2064.5 252.7 353.9 
весна 5358.5 7090.2 10.8 254.3 170.0 - - 2000 осінь 755.0 1478.0 4.4 8.1 852.8 289.7 266.5 
весна 2927.3 3897.1 - - 33.9 - - 2001 осінь 2385.1 3182.8 10.9 236.4 160.5 - - 
весна 0.5 2.0 13.6 322.6 37.5 - - 2002 осінь 2441.9 3347.4 4.1 96.7 82.9 - - 

Примітка. ТГЛ − Тузловська група лиманів; max −  при максимальному рівні води; min − при 
мінімальному рівні води. 

 



 

 

137

Таблиця 5.10  

Енергетичні потреби тундрових видів куликів (в ГДж) в період сезонних міграцій 

Сх.Сиваш Центр.Сиваш Молочний 
лиман ТГЛ Тилігульский 

лиман Роки 
весна осінь весна осінь весна осінь весна осінь весна осінь 

1994 - 497.4 - 565.6 - - - - - - 
1995 62.7 56.0 0.1 18.9 - - - - - - 
1996 162.6 226.6 281.4 167.8 0.8 11.9 - - - - 
1997 - 155.8 35.3 96.9 4.2 0.7 - - - - 
1998 124.7 961.9 74.5 1808.7 0.9 - - - - - 
1999 - 173.9 - 13.5 0.8 16.0 15.8 19.1 - 3.0 
2000 70.6 67.8 69.6 8.3 - 0.7 - 14.2 - - 
2001 243.3 258.2 86.1 73.9 7.0 18.9 - - - - 
2002 167.4 222.3 294.2 28.5 7.1 17.1 - - - - 
Примітка. Сх.Сиваш −  Східний Сиваш; Центр.Сиваш  −  Центральний Сиваш; ТГЛ − Тузловська 
група лиманів; «-» − дані відсутні. 

 

5.7. Кореляційні взаємозв'язки між середньосезонною чисельністю 

куликів і ключовими параметрами кормових ресурсів (біомасою і площею 

кормової території) лиманів і лагун 

 
Кореляційні взаємозв'язки між чисельністю куликів і біомасою водних 

безхребетних лиманів показали, що висока біомаса бентосних організмів була 

важливим фактором у виборі місць міграційних зупинок на лиманах для наступних 

видів тундрових куликів: 

в період весняної міграції – для брижача, сивки морської і грицика малого – на 

Молочному лимані; 

в період осінньої міграції – для брижача – на Тузловській групі лиманів і 

Тилігульському лимані; для побережника червоногрудого – на всіх досліджуваних 

лиманах; для побережника чорногрудого – на Тузловській групі лиманів і 

Тилігульському лимані. Про це свідчили позитивні коефіцієнти кореляції між 

чисельністю цих видів куликів і біомасою водних безхребетних (табл. 5.11), а також 

між чисельністю куликів і біомасою окремих кормових об'єктів (табл. 5.2А-5.4А). 
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Таблиця 5.11 

Кореляційні зв'язки між сезонною чисельністю мігрантів, що 

зупиняються на лиманах, і сезонною біомасою бентосних організмів лиманів. 

Тузловська група 
лиманів 

Тилігульский 
лиман Молочний лиман Види 

осінь Осінь весна осінь 
Pluvialis squatarola -0.6 (n=5) -0.12 (n=5) 0.65 (n=8) -0.06 (n=8) 
Charadrius hiaticula - -0.92 (n=4) - - 
Arenaria interpres -0.83 (n=5) -0.81 (n=4) -0.68 (n=3) 0.44 (n=5) 
Phalaropus lobatus - -0.24 (n=3) - - 

Philomachus pugnax 0.97 (n=12) 0.99 (n=10) 0.65 (n=5) - 
Calidris minuta -0.32 (n=4) -0.87 (n=5) - 0.31 (n=3) 

Calidris ferruginea 0.41 (n=4) 0.95 (n=14) - 0.54 (n=5) 
Calidris alpina 0.80 (n=9) 0.78 (n=6) -0.38 (n=11) -0.20 (n=6) 
Calidris alba - -0.76 (n=4) - - 

Limicola falcinellus - -0.18 (n=3) - - 
Limosa lapponica - - 0.64 (n=3) - 

Примітка. n  − кількість репрезентативних вибірок; «-»  − дані відсутні. 
 

Негативні кореляційні зв'язки між чисельністю окремих видів куликів і 

біомасою кормових об'єктів могли зумовити як випадковість зупинок куликів 

(побережник малий (Calidris minuta), пісочник великий (Charadrius hiaticula) під час 

переміщень між лиманами в регіоні, так і можливі конкурентні відносини з більш 

чисельними «куликами-зондувальниками». Наприклад, крем'яшник (Arenaria 

interpres) і побережник білий (Calidris alba) частіше живилися по урізу морської 

літоралі, і тому демонстрували менш тісний зв'язок з кормовими ресурсами цих 

основних кормових територій. 

Кореляційні взаємозв'язки між чисельністю куликів і площею кормової 

території лиманів. Оскільки площі кормових полів на лиманах характеризувалися 

крайньою нестабільністю, особливо навесні [119, 128], вплив цього фактора на 

розміщення куликів встановлено тільки для гирлової зони лиману Алібей (ТГЛ) в 

період осінньої міграції, коли чисельність окремих видів куликів (див. розділ 5, 

підрозділ «Причорноморські лимани») і загальна чисельність куликів-побережників 

тісно корелювали з площею кормової території (Додаток Д, рис. Д1). 
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Кореляційні взаємозв'язки між чисельністю куликів і біомасою водних 

безхребетних, а також площею кормових територій лагун Сиваша показали, що 

розміщення шести з тринадцяти видів тундрових куликів було детерміновано 

біомасою водних безхребетних (табл. 5.12).  

Позитивні кореляційні зв'язки між чисельністю виду і біомасою гідробіонтів 

свідчили про значущість цього параметра корму для наступних видів куликів: 

в період весняної міграції – для сивки морської (r=0.63), побережника 

болотяного (r=0.36), побережника червоногрудого (r=0.68), грицика малого (r=0.94) і 

пісочника великого (r=0.75) – на Східному Сиваші, а для плавунця круглодзьобого 

(r=0.98) – на Центральному Сиваші (Додаток Д, рис. Д2-Д6); 

в період осінньої міграції – для побережника болотяного (r=0.47) – на 

Східному, а для пісочника великого (r=1.00), побережника малого (r=0.97) і 

побережника червоногрудого (r=0.45) – на Центральному Сиваші (табл. 5.12 ). 

 

Таблиця 5.12 

Кореляційні зв'язки між сезонною чисельністю мігрантів, що 

зупиняються на Сиваші, і сезонною біомасою водних безхребетних (B), а також 

площею кормових територій (S). 

Східний Сиваш Центральний Сиваш 
весна Осінь весна осінь Вид 

S B S B B S B 

Pluvialis squatarola -0.26 
(n=20) 

0.63 
(n=21) 

-0.25 
(n=18) 

-0.19 
(n=25) - - - 

Charadrius hiaticula - 0.75 
(n=10) - - - - 1.00 

(n=3) 

Arenaria interpres - 0.38 
(n=5) - - - - - 

Phalaropus lobatus - - - - 0.99 
(n=3) - - 

Philomachus pugnax -0.35 
(n=11) 

0.34 
(n=13) 

-0.9 
(n=13) 

-0.17 
(n=19) - - 0.29 

(n=7) 

Calidris minuta -0.46 
(n=10) 

-0.22 
(n=13) 

-0.73 
(n=11) 

-0.06 
(n=17) 

-0.37 
(n=5) 

0.49 
(n=9) 

0.97 
(n=8) 

Calidris ferruginea 0.48 
(n=13) 

0.68 
(n=13) 

-0.94 
(n=20) 

-0.06 
(n=24) 

0.49 
(n=5) - 0.45 

(n=5) 
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Продовження таблиці 5.12 

Calidris alpina 0.07 
(n=23) 

-0.12 
(n=23) 

1.00 
(n=19) 

-0.28 
(n=27) 

-0.35 
(n=4) 

0.49 
(n=6) 

0.23 
(n=9) 

Calidris canutus - 0.25 
(n=7) - - - - - 

Calidris alba 0.49 
(n=5) 

-0.71 
(n=5) - - - - - 

Limicola falcinellus 0.39 
(n=11) 

0.36 
(n=13) 

0.97 
(n=15) 

0.47 
(n=17) - - - 

Limosa lapponica -0.82 
(n=6) 

0.94 
(n=7) - - - - - 

Примітка. n – кількість репрезентативних виборок; «-» − дані відсутні.  
 

Причина негативного кореляційного зв'язку між чисельністю побережника 

білого і біомасою водних безхребетних Східного Сиваша (Додаток Д, рис. Д7) могла 

бути тією ж, що і в описаному вище випадку з лиманами, а у брижача – з 

використанням кормових місць перебування (заток поблизу локальних прісних 

стоків в Сиваш), як місць водопою, особливо в період весняної міграції. 

Кореляційний аналіз між чисельністю куликів і площею кормової території показав, 

що розміщення побережника червоногрудого (r=0.48) і побережника білого (r=0.49) в 

період весняної міграції, а побережника болотяного (r=0.97) і побережника чорногрудого 

(r=1.00) – в період осінньої міграції на Східному Сиваші, як і розміщення побережника 

чорногрудого (r=0.49) і побережника малого (r=0.49) – в період осінньої міграції на 

Центральному Сиваші, було детерміновано площею кормових територій лагун Сиваша 

(табл. 5.12). Показники щодо побережника болотяного і побережника чорногрудого, які 

належать до групи побережників, більше, ніж інші види, корелювали з площею кормових 

територій, на що вказували високі коефіцієнти кореляції. З площею кормових територій 

тісно корелювала і загальна чисельність куликів-побережників (r=0.98), які зупиняються в 

осінній період міграцій на кормових територіях Східного Сиваша (Додаток Д, рис. Д8). 

В період весняної міграції на Центральному Сиваші взаємозв'язків між 

чисельністю куликів і площею кормової території не встановлено. За допомогою 

кореляційного аналізу ми визначили, для яких видів тундрових куликів при виборі місця 

зупинки на лиманах і в лагунах ключового значення набував один з лімітуючих 

факторів, (біомаса кормових об'єктів або площа кормової території). 
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Встановлено, що біомаса кормових об'єктів лімітувала розміщення наступних 

видів куликів: 

- брижача, побережника чорногрудого і побережника червоногрудого – восени на 

Причорноморських лиманах; 

- брижача, сивки морської і грицика малого – навесні на Молочному лимані (табл. 5.11); 

- сивки морської, пісочника великого, побережника червоногрудого і грицика 

малого – навесні на Східному Сиваші; 

- плавунця круглодзьобого і побережника червоногрудого – навесні на 

Центральному Сиваші; 

- побережника болотяного – восени на Східному Сиваші; 

- пісочника великого, побережника малого, побережника червоногрудого – восени 

на Центральному Сиваші (табл. 5.12). 

Встановлено, що площа кормових територій лімітувала розміщення наступних 

видів куликів: 

- брижача, побережника чорногрудого, побережника червоногрудого – восени на 

Причорноморських лиманах (див. розділ 5); 

- побережника червоногрудого, побережника білого – навесні на Східному Сиваші; 

- побережника чорногрудого і побережника болотяного – восени на Східному Сиваші; 

- побережника чорногрудого і побережника малого – восени на Центральному 

Сиваші (табл. 5.12). 

Дослідження на степових водоймах Калмикії [70] підтвердили наші висновки 

про значущість для побережників на місцях міграційних зупинок не тільки великої 

кількості корму, а й площі кормових угідь [8, 139, 122, 140]. 

 

5.8. Значення кормової цінності лиманів і лагун Азово-Чорноморського 

узбережжя для охорони мігруючих популяцій куликів 

 

Великі за площею і доступні кормові поля лагун Сиваша, зручні для 

поповнення енергетичних запасів, залучали зграї далеких мігрантів навесні, коли 

вони йшли до місць гніздування, і восени, коли вони поверталися до місць зимівлі. 
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Сиваш входить в число найбільш значимих територій на Середземноморському 

пролітному шляху для таких видів як побережник червоногрудий і побережник 

болотяний, оскільки ці види в період весняної міграції утворювали масові 

концентрації всього на декількох ключових ділянках [6]. У районі Сиваша 

спостерігалися найбільші скупчення побережника червоногрудого в Європі [4, 117, 

12, 13, 141, 142]. Сиваш служив єдиним місцем міграційної зупинки для 

скандинавської гніздової популяції побережника болотяного в Європі і Західній 

Палеарктиці [6]. Великі мілководні і солонуватоводні лагуни Східного Сиваша 

забезпечували побережника болотяного необхідним кормом в потрібний час (кінець 

травня) і в потрібному місці (середина пролітного шляху до місць гніздування в 

Північній Європі і зимівль у Перській затоці) [117]. 

Особливого значення кормові поля Сиваша набували в період осінньої 

міграції, коли відкриті простори лагун, захищені від наземних хижаків, слугували 

зручним місцем післяшлюбної линьки, наприклад, для таких видів, як побережник 

чорногрудий. Український Сиваш поряд з голандським Ваддензее (Wadden Sea) 

відігравав значну роль в річному циклі C. a. аlpina як місце линьки цього підвиду, 

який єдиний з усіх підвидів линяє на місцях міграційних зупинок [48], втрачаючи 

при цьому льотні здібності. 

Східний Сиваш слугував основним місцем міграційної зупинки в період 

весняної міграції як для популяції сивки морської, що зимує в Середземномор'ї і 

мігруює континентальним пролітним шляхом і гніздиться в Сибіру, так і для 

популяції, що зимує в Південній Африці і гніздиться в тундрі Таймиру [4, 6, 141]. 

Крім того, Східний Сиваш мав величезне значення як місце основної міграційної 

зупинки для пролітної популяції ісландського побережника, що зимує в 

Середземномор'ї. 

Сиваш (Крим, Україна) також слугував чи не єдиним на 

Середземноморському пролітному шляху місцем міграційної зупинки для двох 

популяцій пісочника великого (європейської та тундрової) [6, 20], а також для 

популяцій побережника малого, що зимують у Середземноморсько-

Чорноморському регіоні, Північній і Західній Африці, Західній Європі [4]. 
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Однак, незважаючи на те, що кормові ресурси лагун Сиваша в період 

досліджень 1994-2002 рр. перекривали потреби куликів, чисельність тундрових 

мігрантів в період з 1998 по 2009 рр. помітно знизилася, а також знизилася їх 

чисельність і на Тузловській групі лиманів. Чисельність куликів на Тилігульському і 

Молочному лиманах в 2004-2009 рр. зросла [98, 99, 100, 141] (рис. 5.29). Є підстави 

вважати, що в останні роки відбувався незначний перерозподіл куликів між 

лиманами і лагунами Сиваша на тлі загального зниження чисельності куликів на 

досліджуваних місцях міграційних зупинок. 

 

 
Рис. 5.29. Динаміка чисельності тундрових куликів на Сиваші і лиманах Азово-

Чорноморського узбережжя в період осінньої міграції (за даними Бюлетеня РОМ, 

2005, 2008, 2010). 

 

Помітно знизилася чисельність ключових видів куликів в лагунах Сиваша (рис. 5.30). 

 
Рис. 5.30. Динаміка чисельності найбільш масових видів тундрових куликів в 

період осінньої міграції на місцях міграційних зупинок (включаючи дані Бюлетеня 

РОМ, 2005, 2008, 2010): А – Східний Сиваш, Б – Центральний Сиваш. 



 

 

144

Однією з причин зниження чисельності тундрових мігрантів могло бути 

зниження ємності кормових ресурсів, пов'язане зі зміною структури донних ценозів 

і їх поживності, а також зі скороченням площ доступних кормових полів [96]. Наші 

дослідження підтвердили зміну структури донних ценозів і їх кормності. Так, на 

Східному Сиваші відзначена тенденція до зниження вмісту поліхети і збільшення 

частки личинок хірономід в біомасі та калорійності водних безхребетних [123]. 

Порівняльний аналіз енергетичного еквіваленту біомаси водних безхребетних на 

Східному Сиваші в 1992-1993 рр. з біомасою в 1994-2002 рр. виказує  тенденцію до 

зниження біомаси (розділ 4, табл. 4.1), що могло вплинути на зміну кормової 

цінності місць міграційних зупинок тундрових куликів. 

Зміна умов відпочинку і живлення в досліджуваних середовищах перебування, 

особливо на Сиваші, може серйозно впливати на стан популяцій тундрових куликів, 

що використовують стратегію «кидків» або перельотів на дальні дистанції, оскільки 

Сиваш вважається останнім місцем міграційної зупинки на Середземноморському 

пролітному шляху перед «кидком» до місць гніздування. 

Таким чином, лимани Північно-Західного Причорномор'я і Північно-Західного 

Приазов'я, а також лагуни Сиваша, слугували важливими місцями міграційних 

зупинок для тундрових видів куликів [142]. 

Основний проліт куликів в Азово-Чорноморському регіоні проходив через 

лагуни Сиваша (рис. 5.1). 

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 (рис. 5.1). 

Причиною значно нижчої чисельності куликів на лиманах була відсутність 

сприятливих умов, що дозволяють годуватися великим зграй тривалий час. 

Вперше нами детально вивчені сезонні особливості живлення ключових видів 

тундрових куликів – основних споживачів водних безхребетних. 

За результатами кореляційного аналізу для видів, шлунки яких були відсутні в 

матеріалі дослідження, встановлено, що навесні на Східному Сиваші розміщення 

наступних видів куликів могло бути детерміновано: 
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- сивки морської і пісочника великого – біомасою і чисельністю поліхети 

(табл. 5.2 А-Б); 

- ісландського побережника – чисельністю поліхети (табл. 5.2 Б); 

- грицика малого – біомасою і чисельністю поліхети (табл. 5.2 А-Б); 

- крем'яшника – біомасою черевоногих молюсків (табл. 5.4 А); 

Навесні на Центральному Сиваші розміщення плавунця круглодзьобого 

зумовлювалось  біомасою і чисельністю артемії. 

Восени на Центральному Сиваші розміщення пісочника великого було 

детерміновано біомасою і чисельністю хірономід (табл. 5.3 А-Б). 

В період весняної міграції на лиманах розміщення видів куликів було 

детерміновано у сивки морської і грицика малого –  чисельністю поліхети (табл. 5.2 Б), 

а у крем'яшника – біомасою і чисельністю черевоногих молюсків (табл. 5.4 А-Б). 

У період осінньої міграції на лиманах розміщення сивки морської визначалось 

біомасою поліхети (табл. 5.2 А), біомасою і чисельністю черевоногих молюсків (табл. 

5.4 А-Б), а крем'яшника і пісочника великого – біомасою поліхети (табл. 5.2 А). 

Отримані кореляційні залежності вказують на детермінуючу роль поліхети, 

молюсків, артемії і хірономід в розміщенні тундрових видів куликів на місцях 

міграційних зупинок Азово-Чорноморського регіону. Недавні дослідження біохіміків 

підтверджують значимість вказаних видів безхребетних для куликів [134]. Встановлено, 

що молюски, поліхети, артемія та хірономіди слугують для куликів основним джерелом 

незамінних поліненасичених жирних кислот, які не синтезуються в організмі птахів, але 

мають першорядне значення в фізіологічних процесах.  

Аналіз динаміки рівня води виявив, що кормові поля на лиманах ставали 

доступними на короткий період часу при згонових вітрах і характеризувалися 

крайньою нестабільністю рівневого режиму. Мілководні ж і великі за площею 

лагуни Сиваша при будь-яких змінах вітрового режиму були доступними для годівлі 

куликів водними безхребетними в будь-який сезон. 

Розміщення і висока чисельність в основному зграйних видів куликів на 

Сиваші визначалися наявністю необхідної кількості доступного корму на 

величезних за площею кормових територіях. 
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Місцями найбільш масової концентрації тундрових видів куликів в період 

міграції на лиманах ставали зручні для зондування і багаті кормом мулисті 

відмілини і мілководдя в гирлових зонах Тузловської групи лиманів [122], в 

пониззях Молочного [136, 119] і Тилігульського лиманів. 

Місцями основних скупчень куликів на Сиваші слугували затоки біля 

локальних прісних стоків (на Східному Сиваші – в гирлах річок Переможної і 

Стальної, в північній і південній частинах Яснополянських озер; на Центральному 

Сиваші – в затоці біля с.Цілинне), відкриті затоки (на Східному Сиваші – 

Соленоозерна затока; на Центральному Сиваші – в Зеленівській  затоці, в затоці біля 

Зміїних островів) і прибережні марші (на Східному Сиваші – біля с. Предмостное; 

на Центральному Сиваші – біля с. Сивашівка) [8, 123], що було обумовлено їх 

кормовою цінністю для куликів. 

Найбільш високі значення енергетичного еквівалента біомаси на Східному 

Сиваші відзначені в затоках поблизу локальних прісних стоків (рис. 4.13), а на 

Центральному Сиваші – у відкритих затоках (рис. 4.14). Крім того, високу 

енергетичну цінність для куликів містили прибережні марші лагун і внутрішні 

мілководдя акумулятивних утворень Сиваша (рис. 4.13). 

У сезонному аспекті як місця живлення найбільш привабливими для куликів були: 

навесні на Східному Сиваші – затоки біля локальних прісних стоків, кормові 

ресурси яких при різних рівнях води могли становити від 592.5 до 2059.4 ГДж (рис. 5.5); 

восени на Східному Сиваші – при максимальному рівні – відкриті затоки з 

ресурсами від 751.6 до 2438.7 ГДж (рис. 5.6 А), а при мінімальному рівні води – 

затоки у локальних прісних стоків з ресурсами від 600 до 1250 ГДж (рис. 5.6 Б); 

навесні на Центральному Сиваші – відкриті затоки – з ємністю кормових 

ресурсів при максимальному рівні води від 10.8 до 13.6 ГДж, а при мінімальному 

рівні води – 322.6 ГДж; 

восени на Центральному Сиваші – відкриті затоки – при максимальному 

рівні води – з ємністю кормових ресурсів від 2.4 до 116.3 ГДж, а при мінімальному 

від 55.6 до 2749.8 ГДж (рис. 5.7). 
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Кормові ресурси Центрального Сиваша, за винятком 1997 року, були істотно 

нижчими, ніж Східного [123] і характеризувалися нестабільністю (рис. 5.10, 5.11). 

Середнебагаторічні кормові ресурси  на Сиваші становили: при 

максимальному рівні – навесні – 460.5 т сирої маси бентоса (1590.6 ГДж), а восени 

до 408.2 т (1343.3 ГДж); при мінімальному рівні – від 756.5 т (2409 ГДж) навесні до 

949.8 т (2846 ГДж) восени. 

Найбільшими кормовими ресурсами тундрові види куликів були забезпечені в 

лагунах Східного Сиваша (табл. 5.6). 

Порівняльний аналіз кормових умов лиманів Азово-Чорноморського 

узбережжя і лагун Сиваша показав: 

1) площі кормових територій лагун Сиваша незалежно від сезону значно 

перевищували лиманські і на Центральному Сиваші. В середньому на Східному 

Сиваші вони досягали 45.2 км2 в період весняної міграції та 78.9 км2 – під час 

осінньої міграції. Найменші площі кормових угідь були на Молочному лимані 

навесні (0.53 км2) і в пониззі Тилігульського лиману (3.5 км2) (рис. 5.22); 

2) значення біомаси водних безхребетних і його енергетичного еквівалента 

були вищі на лиманах, ніж в лагунах Сиваша (рис. 5.24, 5.25) і становили навесні від 

31.1±7.01 г•м-2 (n=108) на Молочному лимані до 12.14±1.7 г•м-2 (n=92) в лагунах 

Східного і до 6.03±1.07 (n=18) г•м-2 в лагунах Центрального Сиваша (рис. 5.24 А). 

Середньо багаторічні значення осінньої біомаси на лиманах, крім Тузловської групи 

– 11.72±1.41 г•м-2 (n=56), також перевищували значення біомаси в лагунах Сиваша. 

На Молочному лимані вони становили 65.53±15.82 г•м-2 (n=96), на Тилігульському 

лимані – 27.78 ± 4.6 г•м-2 (n=12), а в лагуні Східного Сиваша – 14.57±1.07 г•м-2 

(n=179) . Найнижчими були показники біомаси в лагуні Центрального Сиваша – 

5.30±1.47 г•м-2 (n=35) (рис. 5.24 Б). 

3) кормові ресурси лиманів Азовського і Чорного моря були значно нижчими 

ресурсів Сиваша (рис. 5.26, 5.27): на Тузловській групі лиманів – 59.1 т навесні і від 

53.7 до 61.9 т восени; в пониззі Тилігульського лиману – від 18.4 до 24.6 тонн,  тоді 

як на Молочному лимані кормові ресурси становили за період досліджень лише від 

0.19 до 33.86 т навесні і від 15.5 до 386.8 т восени. Особливості розподілу сумарних 
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кормових ресурсів досліджуваних водойм обумовлені, перш за все, розмірами 

доступних для куликів кормових полів, зосереджених переважно в лагунах Східного 

і Центрального Сиваша (рис. 5.22, 5.23). 

4) на лиманах доступні кормові ресурси були обумовлені високими 

значеннями біомаси бентосних організмів (рис. 5.24), а в лагунах Сиваша – площею 

доступних для годування територій (рис. 5.22); 

5) найвищий рівень сумарних енергетичних потреб куликів в Азово-

Чорноморському регіоні спостерігався на Центральному і Східному Сиваші (рис. 

5.28). Лагуни Сиваша забезпечували від 93 % (Центральний Сиваш – 43 %, Східний 

Сиваш – 50 %) в період весняної міграції до 95 % (Центральний Сиваш – 49 %, 

Східний Сиваш – 46 %) в період осінньої міграції енергетичних потреб тундрових 

куликів, що мігрували континентальним пролітним шляхом через Азово-

Чорноморське узбережжя (рис. 5.28). 

Кормові ресурси лагун перекривали потреби куликів: на Східному Сиваші в 

період весняної міграції – в 21.5-28.7 разів, а в період осінньої міграції – в 6.2-10.9 

разів; на Центральному Сиваші – навесні – в 2.4 разів, а восени – в 5.7 разів. 

Кормові ресурси лиманів перекривали потреби куликів: на Молочному лимані 

в обидва сезону міграції – в 7.5 разів; на Тузловській групі лиманів – навесні – в 7.8 

разів, а восени – в 16.8 разів; в пониззі Тилігульського лиману – восени від 28 до 53 

разів [128]. Отже, мілководдя і лиманів, і лагун Азово-Чорноморського узбережжя 

забезпечували необхідні екологічні умови для куликів в період міграції, однак 

найкращі умови для зупинок склалися на Східному Сиваші, що, перш за все, було 

обумовлено площею кормових полів і сумарними ресурсами.  

Кореляційний аналіз між чисельністю куликів і основними параметрами кормів 

(біомасою водних безхребетних і площею кормових територій) встановив, що 

розміщення зграйних видів (побережник чорногрудий, побережник червоногрудий, 

побережника малий і побережник болотяний) було в основному детерміновано 

площею кормових територій, а розміщення інших видів тундрових куликів – біомасою 

водних безхребетних (табл. 5.11, табл. 5.12). Як випливає з аналізу кореляційних 

зв'язків, позитивна роль сумарної площі кормових територій була значущою тільки для 
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видів з високим ступенем зграйності, для яких великі відкриті мілководні простори 

Сиваша забезпечували нормальні захисні умови, особливо для побережника 

чорногрудого – восени під час линьки першорядних махових пір'їн. 

Основним фактором, що визначає просторове розміщення і чисельність 

тундрових куликів на Сиваші, була площа кормової території, а на лиманах – біомаса 

бентосних організмів. Отже, скорочення площ кормових територій на Сиваші, а також 

зниження біомаси та чисельності кормових об'єктів на лиманах і Сиваші можуть 

спричинити за собою скорочення загальної чисельності тундрових видів куликів в 

Азово-Чорноморському регіоні. 

Кормові умови лиманів і лагун Азово-Чорноморського узбережжя забезпечують 

поповнення енергетичних запасів тундрових куликів в будь-який період міграції і в той 

же час визначають розміщення мігрантів. Лимани і лагуни можуть слугувати місцем 

відпочинку і живлення для популяцій тундрових куликів з різною міграційної 

стратегією [142]. 

Спостережуване в останні роки скорочення чисельності тундрових куликів на 

місцях міграційних зупинок на півдні України може бути пов'язано зі зниженням 

кількісних показників поживності і зміною структури донних ценозів, а також зі 

скороченням площ, доступних для годування. 

Назріла необхідність розробки низки заходів щодо поліпшення умов проживання 

тундрових куликів в період міграції на лиманах, а також на Сиваші – найважливішої 

міграційної зупинці на Середземноморському пролітному шляху. 
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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, 

переважно бентосними організмами, 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). 
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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. 

Доведено, 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. 
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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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Додаток А 
 

ТИПІЗАЦІЯ КОРМОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА СПИСОК КОРМОВИХ ОБ’ЄКТІВ 
КУЛИКІВ  

Таблиця А1 
Типи і коди кормових територій тундрових куликів в період сезонних міграцій 

на лиманах Азово-Чорноморського узбережжя і лагунах Сиваша 

№ Типи кормових 
територій 

Коди 
корм. 

територі
й 

Назва контрольної площадки 
 (кадастрових точок) 

Код 
контрол. 
площадк

и 
Гирло р. Переможна SE41 
Гирло р. Стальна SE45 SEZLS 
Південний скид озера Яснополянського  SE13 
Південний скид у с. Цілинне SС21 
Північний скид у с. Цілинне SC22 

1 
Затоки у локальних 
прісних стоків в 

Сиваш SCZLS 
Мілководдя півострова Каїрка SC54 
Північний скид озера Яснополянського  SE12 
Соленоозерна затока SE22 
Калиновська затока SE61 SEZ 

Східна частина Джанкойської затоки SE40 
Сергіївська затока SC40 
Зеленовська затока SC41 
Мілководдя у Зміїних островів SC12 

2 Відкриті затоки 
Сиваша 

SCZ 

Каїрська затока з островами SC50 
SCAO Мілководдя у п-ова Куюк-Тук SC62 

Урочище Маслини SE53 
Мілководдя у о-вів і кіс мису Тюп-Тархан SE54 
Мілководдя у п-ова Верблюдка SE14 
Мілководдя у Генічеських о-вів SE31 

3 

Внутрішні 
мілководдя 

акумулятивних 
утворень Сиваша 

SEAO 

Лагуна Чонгарського п-ова SE38a 
Мілководдя у Чонгарського п-ова SE37 SEAZ Мілководдя у с. Предмостне SE38 

TZAAZ Мілководдя правого берега лиману Алібей TZ20a 
TZAAZ Мілководдя лівого берега лиману Алібей TZ20b 

TZSHAZ Мілководдя правого берега лиману Шагани TZ10a 
TZSHAZ Мілководдя лівого берега лиману Шагани TZ10b 
TZBAZ Мілководдя правого берега лиману Бурнас TZ30a 
TZBAZ Мілководдя лівого берега лиману Бурнас TZ30b 

4 Берегові мілководдя 
лиманів і лагун 

MLAZ Берегові мілководдя Молочного лиману ML01 

SCPM Прибережні марші у с. Сівашовка (Центральний 
Сиваш) SC53 

SEPM Прибережні марші у с. Предмостне (Східний 
Сиваш) SE43 

TZPM Прибережні марші у с.Приморське (лиман Шагани) TZ11a 

5 Прибережні марші

TZPM Прибережні марші у с.Тріхаткі (лиман Шагани) TZ14 
TZAUZ Гирлова зона лиману Алібей TZ23 6 Гирлові зони 

лиманів TZBUZ Гирлова зона лимана Бурнас TZ32a 
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7 
Слабозарослі 

ділянки 
приморських лагун

PRLAG Мілководдя лагуни Малий Сасик TZ09 

TZVMA Внутрішні мілководдя в середній частині 
лиману Алібей TZ22 

OSKOS Мілководдя в пониззі Тилігульського лиману OS21 8 Мілководдя і барові 
системи лиманів 

MLKOS Мілководдя пересипу Молочного лиману ML20 
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Додаток Б  
 

ВИДОВИЙ СКЛАД І СТРУКТУРА СПІЛЬНОТ ВОДНИХ БЕЗХРЕБЕТНИХ 
 

Таблиця Б1 
Видовий склад водних безхребетних прибережних мілководь лиманів і лагун 

Азово-Чорноморського узбережжя 
№ 
п/п Вид Молочний 

лиман Сиваш ТГЛ Тилігульський 
лиман 

POLYCHAETA 
1 Hediste diversicolor (Müller, 1776) + + + + 
2 Alitta succinea (Leuckart, 1847) + + +  
3 Nephthys hombergii Savigny, 1818   +  
4 Spio filicornis (Müller, 1776) +  +  

CRUSTACEA 
Anostraca 

5 Artemia salina Linnaeus, 1758    (*)  +   
Isopoda 

6 Idotea balthica (Pallas, 1772) + + +  
7 Sphaeroma serratum (Fabricius, 1787) + + +  
8 Lekanesphaera hookeri (Leach, 1814) + + +  

Amphipoda 
9 Ampelisca diadema (A. Costa, 1853) +    
10 Gammarus aequiqauda (Martinov, 1931) + + +  
11 Gammarus insensibilis Stock, 1966  +   
12 G. subtypicus Stock, 1896  +  + 
13 Corophium volutator (Pallas, 1776) +    

INSECTA 
Diptera 

14 Chironomus plumosus (Linne, 1758) + + + + 
15 Ch. salinarius (Kieffer, 1921)  +   

GASTROPODA 
16 Hydrobia acuta (Draparnaud, 1805)  + + + + 
17 H. aciculina (Bourguignat, 1876)  +   
18 H. euryomphala (Bourgiugnat, 1876) + + + + 
19 H. mabilli (Bourgiugnat, 1876) + + + + 
20 Heleobia macei (Paladilhe, 1867) + + + + 
21 Ecrobia maritime (Milaschewitsch, 1916) - +   
22 P. cissana (Radoman, 1973) + +   
23 P. paludinelliformis (Bourgiugnat, 1876) - +   
24 P. pontieuxini (Radoman, 1973) - +   
25 P. leneumicra (Bourgiugnat, 1876) + + + + 
26 Physa acuta (Draparnaud, 1805)   +  
 Всього видів кормових об'єктів  16 21 15 8 
Примітка. ТГЛ  − Тузловська група лиманів; «+»  − потенційний кормовий об'єкт.  
(*)  − Artemia salina включена нами до складу бентосу через її виявлення й щільності в 
мілководдях, доступних для годівлі куликів (від 0 до 10 см.). Латинські назви видів гідробіонтів 
наведені згідно з порталом World Register of Marine Spacies (WoRMS). 
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Таблиця Б2 
Видовий склад водних безхребетних прибережних мілководь Молочного 

лиману 
№ Вид  /  Species OЖ m % 

POLYCHAETA 
1 Hediste diversicolor (Müller, 1776) + 46.1 95 
2 Alitta succinea (Leuckart, 1847) + 7.5 10 
3 Polydora cilliata (Johnston, 1838)  4.6 10 
4 Spio filicornis (Müller, 1776) + 7.0 10 

CRUSTACEA 
CIRRIPEDIA 

5 Amphibalanus improvises (Darwin, 1854) - 31.2 42.5 
Isopoda 

6 Idotea balthica (Pallas, 1772) + 31.5 35 
7 Sphaeroma serratum (Fabricius, 1787) + 20.5 2.5 
8 Lekanesphaera hookeri (Leach, 1814) + 23.7 35 

Amphipoda 
9 Ampelisca diadema (A. Costa, 1853) + 2.5 83.3 
10 Gammarus aequiqauda (Martinov, 1931) + 5.6 52.5 
11 Corophium volutator (Pallas, 1776) + 0.5 33.3 
12 Monocorophium acherusicum (Costa, 1853) - 0.8 2.5 
13 Dexamine spinosa (Montagu, 1813) - 1.3 16.7 
14 Apohyale prevostii (H. Milne Edwards, 1830) - 1.0 10 
15 H. pontica Rathke, 1837 - 0.6 2.5 
16 Echinogammarus olivii (H. Milne Edwards, 1830) - 6.0 2.5 

Decapoda 
17 Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) - 1500 5 

INSECTA 
Diptera 

18 Chironomus plumosus (Linne, 1758) + 3.0 30 
GASTROPODA 

19 Retusa truncatula (Bruguière, 1792) - 8.1 27.5 
20 Rissoa venusta (Philippi, 1844) - 9.0 37.5 
21 Rissoa membranacea (J. Adams, 1800) - 5.3 12.5 
22 R. vicina (Milaschevitch, 1946) - 3.6 7.5 
23 R benzi (Arados et Maggiore, 1848) - 4.9 25 
24 R. parva (Da Costa, 1778) - 4.5 2.5 
25 Hydrobia acuta (Draparnaud, 1805) + 6.4 90 
26 H. aciculina (Bourguignat, 1876) - 4.3 7.5 
27 H. euryomphala (Bourgiugnat, 1876) + 3.6 17.5 
28 H. mabilli (Bourgiugnat, 1876) + 3.8 17.5 
29 Heleobia macei (Paladilhe, 1867) + 3.6 15 
34 H. procerula (Paladilhe, 1869) - 5.0 10 
30 Pseudopaludinella arrenarum (Bourguignat, 1876) - 4.1 2.5 
31 P. cissana (Radoman, 1973) + 5.0 7.5 
32 P. paludinelliformis (Bourgiugnat, 1876) - 3.0 7.5 
33 Ecrobia maritime (Milaschewitsch, 1916) - 5.0 5 
34 P. leneumicra (Bourgiugnat, 1876) + 4.0 20 
35 Thalassobia moitessieri (Bourgiugnat, 1876) - 2.8 2.5 
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Продовження таблиці Б2 
36 Heleobia rausiana (Radoman, 1974) - 3.5 7.5 
37 Th. coutagnei (Bourgiugnat in Coutagne, 1881) - 3.0 2.5 

BIVALVIA 
38 Mya arenaria (Linne, 1758) - 452.2 32.5 
39 Abra segmentum (Récluz, 1843) - 68.7 92.5 
40 Mytilaster lineatus (Gmelin, 1790) - 32.4 70 
41 Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789) - 1151.1 92.5 

Всього видів кормових об'єктів 16   
Примітка. ОЖ  − об’єкти живлення куликів; m  �  cередня сира маса особини, мг; 

%  − процент зустрічальності; «+»  −  види водних безхребетних (об'єкти живлення 
куликів). Латинські назви видів гідробіонтів наведені згідно з порталом World 
Register of Marine Spacies (WoRMS). 
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Таблиця Б3 
Видовий склад і структура гідробіонтів Тузловської групи лиманів восени 1999-2000 рр. 

(верхній ряд цифр – середньо осіння біомаса, г•м-2; нижній ряд – середньо осіння чисельність, екз•м-2) 
Шагани Алібей Бурнас Основні 

таксономічні 
групи ПМ1 СПЛ ПМ2 БМ ВМА ГЗЛ БМ ГЗЛ БМ 

18.33±10.34 2.7±2.12 2.52±0.62 6.17±3.41 1.38±0 11.35±3.05 1.6±0 1.34±0.87 0.46±0.09 Поліхети 654±299 200±67 378±89 167±33 67 900±215 134 245±146 178±44 
11.35±6.88 3.52±2.72 - 5.04±4.15 2.42±0.31 0.97±0.22 0.53±0.06 - 2.89±1.28 Ракоподібні 167±79 300±167 - 67 133±0 143±23 67±0 - 111±44 
11.26±4.62 1.96±0.64 7.46±0 9.24±2.68 1.21±0.11 3.69±1.08 9.8±3.92 5.02±0.41 4.07±0.45 Молюски 3468±574 1367±33 7537 5422±965 1223±111 3552±1172 5047±1209 834±348 4158±461 
0.1±0.02 5.61±2.81 0.64±0.34 0.33±0 - - 2.13±1.59 0.4 - Личинки двукрилих 67±0 3669±2335 356±190 200 - - 356±226 67 - 

Примітка. ПМ1 – прибережні марші у с. Предмостне; ПМ2 – прибережні марші у с. Трихатки; СПЛ – слабозарослі ділянки приморьских лагун; 
 ГЗЛ – гирлові зони лиманів; БМ – берегові мілководдя; ВМА –  внутрішні мілководдя в середній частині лиману Алібей. 
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Таблиця Б4  
Порівняльна характеристика кормових територій Тузловської групи лиманів у 1999-2000 рр.  

(чисельник  −  процентний вміст таксона в середньо осінній біомасі; 
знаменник  −  процентний вміст таксона в середньо осінній чисельності) 

Шагани Алібей Бурнас Основні 
таксономічні 

групи ПМ1 СПЛ ПМ2 БМ ВМА ГЗЛ БМ ГЗЛ БМ 

44.67 19.58 23.73 29.69 27.55 70.89 11.37 19.82 6.20 Поліхети 
15.1 3.6 4.6 2.9 4.7 19.6 2.35 21.4 4.0 
27.66 25.52 - 24.25 48.30 6.06 3.77 - 38.95 Ракоподібні 
4.0 5.4 - 1.1 9.35 3.1 1.2 - 2.5 
27.43 14.21 70.24 44.47 24.15 23.05 69.70 74.26 54.85 Молюски 
80.0 24.7 91.1 92.6 85.95 77.3 90.1 72.76 93.5 
0.24 40.69 6.03 1.59 - - 15.16 5.92 - Личинки двукрилих 
0.01 66.3 4.3 3.4 - - 6.35 5.84 - 

Примітка. ПМ1 – прибережні марші у с. Предмостне; ПМ2 – прибережні марші у с. Трихатки; СПЛ – слабозарослі ділянки приморських лагун;  
ГЗЛ – гирлові зони лиманів; БМ – берегові мілководдя; ВМА – внутрішні мілководдя в середній частині лиману Алібей. 
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Таблиця Б5 
Середньосезонні значення біомаси та енергетичного еквівалента біомаси 

водних безхребетних Тузловської групи лиманів (ТГЛ) і пониззя 
Тилігульського лиману 

1999 1999 2000 Тип 
корм. території 

Характеристики 
весна осінь осінь 

n - - 3 
Б - - 11.13±3.16 PRLAG 

ЭЭБ - - 37.67±8.50 
n - 6 - 
Б - 11.42±4.72 - TZAAZ 

ЭЭБ - 78.47±29.99 - 
n 3 9 3 
Б 36.96±2.52 15.51±2.47 12.63±2.08 TZAUZ 

ЭЭБ 77.53±4.72 51.54±9.57 73.57±10.77 
n - 6 - 
Б - 5.98±1.18 - TZBAZ 

ЭЭБ - 42.87±7.16 - 
n - 6 - 
Б - 3.65±1.3 - TZBUZ 

ЭЭБ - 23.13±9.82 - 
n - 5 3 
Б - 12.81±3.1 7.8±4.22 TZSHAZ 

ЭЭБ - 86.48±23.1 34.4±18.24 
n - 9 6 
Б - 22.14±5.95 4.8±0.8 TZPМ 

ЭЭБ - 112.02±31.89 36.19±6.18 
n - 9 3 
Б - 29.66±5.71 22.12±7.29 OSKOS 

ЭЭБ - 101.86±12.98 76.68±24.94 
Примітка. ТГЛ – Тузловська група лиманів; PRLAG – слабозарослі ділянки приморської лагуни 
Малий Сасик в системі ТГЛ; TZAAZ – мілководдя правого берега лиману Алібей в системі ТГЛ; 
TZAUZ – гирлова зона лиману Алібей (ТГЛ); TZBAZ – мілководдя лівого берега лиману Бурнас в 
системі ТГЛ; TZBUZ – гирлова зона лиману Бурнас (ТГЛ); TZSHAZ –  мілководдя лівого берега 
лиману Шагани в системі ТГЛ; TZPM – прибережні марші у с. Трихатки і с. Приморське (лиман 
Шагани) в системі ТГЛ; OSKOS – мілководдя в пониззі Тилігульського лиману; n – кількість проб; 
Б – біомаса (г•м-2); ЭЭБ – энергетичний еквівалент біомаси (кДж•м-2).  
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Таблиця Б6 
Видовий склад і структура співтовариств гідробіонтів в пониззі Тилігульського лиману восени 1999-2000рр. 

 (верхній ряд цифр - біомаса, г•м-2; нижній ряд - чисельність, екз.•м-2) 
1999 1999 2000 2000 

Вид Сер.біомаса/чисел-ть % склад таксона у 
біомасі/чисел-ті Сер.біомаса/чисел-ть % склад таксона у 

біомасі/чисел-ті 

Середньо осіння 
біомаса/чисел-ть 

17.67±14.2 59.3 6.93±1.21 31.0 16.53±5.96 Hediste diversicolor 704±281 6.9 578±22 23 715±96 
1.55±0.83 5.2 12.30±5.85 55.5 7.25±3.03 Gammarus sp. 59±26 0.6 267±39 10 190±33 
7.41±3.43 24.8 2.48 11.0 6.16±1.48 Hydrobia sp. 7544±3419 73.5 1334 54.1 5991±1589 
3.18±2.32 10.7 0.62±0.24 2.5 2.67±0.98 Chironomidae sp. 1956±1483 19 334±133 12.9 1827±726 

загальна біомаса 29.82±10.14 100 22.12±7.29 100 27.78±4.6 
загальна чисельність 10264±4636 100 2401±139 100 8281±2084 
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Таблиця Б7 
Видовий состав водних безхребетних прибережних мілководдь Сиваша 

№ п/п Вид ОЖ
Середня 
маса 

особини, мг 

Зустрічальність
% 

POLYCHAETA 
1 Hediste diversicolor (Müller, 1776) + 57 50 

2 Alitta succinea (Leuckart, 1847) + 23 23.1 
CRUSTACEA 

Anostraca 
3 Artemia salina Linnaeus, 1758 + 0.6 19.6 

Isopoda 
4 Idotea balthica (Pallas, 1772) + 33.9 53.8 
5 Sphaeroma serratum (Fabricius, 1787) + 16.5 11.5 
6 Lekanesphaera hookeri (Leach, 1814) + 23.7 35 

Cumacea 
7 Iphinoe maeotica (Sowinskyi, 1893)  0.6 23.1 

Amphipoda 
8 Gammarus aequiqauda (Martinov, 1931) + 19 38,5 
9 Gammarus insensibilis Stock, 1966 + 20 50 
10 G. subtypicus Stock, 1996 + 19 7.7 
11 Corophium volutator (Pallas, 1776)  0.5 7.7 
12 Dexamine spinosa (Montagu, 1813)  1 15.4 
13 Hyale pontica Rathke, 1837  1 11.5 
14 Stenothoe monoculoides (Montagu, 1815)  1.4 3.8 

Decapoda 
15 Crangon crangon (Linnaeus, 1758)  20 3.8 

INSECTA 
Diptera 

16 Chironomus plumosus (Linnaeus, 1758) + 3 73.1 
17 Ch. salinarius (Kieffer, 1921) + 1.8 17.1 

GASTROPODA 
18 Theodoxus pallasi Lindholm, 1924  10 23.1 
19 Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)  13 19.2 
20 Retusa truncatula (Bruguière, 1792)  12 11.5 
21 Retusa variabilis (Milaschewitsch, 1912)  11 11.5 
22 Rissoa parva (Da Costa, 1778)  16 11.5 
23 Rissoa lilacina Récluz, 1843  12.5 7.7 
24 Hydrobia eurуomphala (Bourgiugnat, 1876) + 2.1 50.0 
25 H. mabilli (Bourgiugnat, 1876) + 2.1 50.0 
26 Heleobia macei (Paladilhe, 1867) + 2.1 53.8 
27 H. acuta (Draparnaud, 1805) + 1.8 19.2 
28 H. procerula (Paladilhe, 1869) + 2.7 19.2 
29 H. aciculina (Bourguignat, 1876) + 4.3 7.5 
30 Pseudopaludinella cissana (Radoman, 1973) + 2,6 19.2 
31 P. arenarum (Bourguignat, 1876) + 5 5.9 
32 P. leneumicra (Bourgiugnat, 1876) + 2.8 30.8 
33 P. paludinelliformis (Bourgiugnat, 1876) + 2 3.8 
34 Ecrobia maritime (Milaschewitsch, 1916) + 4 3.8 
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Продовження таблиці Б7 

BIVALVIA 
35 Mya arenaria (Linnaeus, 1758)  168 3.8 
36 Abra segmentum (Récluz, 1843)  68 88.5 
37 Mytilaster lineatus (Gmelin, 1790)  63 61.5 
38 Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789)  77 38.5 
39 Loripes orbiculatus Poli, 1795  36 11.5 
 Всього видів кормових об’єктів 22   

Примітка. ОЖ, +  об’єкти живлення куликів.  
Латинські назви видів гідробіонтів наведені згідно з порталом World Register of Marine Spacies 
(WoRMS) 
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Таблиця Б8 
Список кормових об’єктів тундрових видів куликів (аналіз желудків)  

в період сезоних міграцій в Азово-Чорноморському регіоні 
Побережник 
чорногрудий 

Побережниик 
червоногрудий 

Побере́жник 
боло́тяний 

Побере́жник 
малий Брижач № Кормові об’єкти 

весна осінь весна осінь весна осінь весна осінь весна осінь 
 POLYCHAETA           
1 Hediste diversicolor (O.F.Müller, 1776) + + + + + + - + - - 
 CRUSTACEA           
 BRANCHIOPODA           
 Anostraca           
2 Artemia salina Linnaeus, 1758 + - - - - - - + - - 
 OSTRACODA           
3 Ostracoda sp. + + + - + + - - - - 
 MALACOSTRACA           
 Amphipoda           
4 Gammaridae - - - - + - - - - - 
 GASTROPODA           
5 Hydrobia sp. + + + - + + - - - - 
6 Planorbidae - + - - - - - + - - 
 INSECTA           
 Diptera           
7 Diptera (larvae) + - + - - - + + + - 
8 Diptera (imago) - - - - + - + - + - 
9 Chironomidae (larvae) + + + + + - - + + - 
10 Chironomidae (imago) - - - - - - - - - + 
 Coleoptera           

11 Carabidae (larvae) + + - - + - + - - - 
12 Carabidae (imago) - + - + - + - + + - 
13 Dytiscidae (larvae) + + - - - - - + + - 
14 Dytiscidae (imago) - + - + + - - - + - 
15 Curculionidae - - - + - - - - - - 
16 Staphilinidae - - + - - - - - - - 
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 Рослинні об’єкти           
17 Семена рослин + + + + + + + + + + 
18 Зерна (пшениця, овес) - - - - - - - - + - 
 Всього 9 10 7 6 9 5 4 8 8 2 

Примітка. «+»  −  об’єкт присутній в желудку; «-»  −  об’єкт відсутній в желудку. 
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Додаток  В  
 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ КУЛИКІВ В ЛАГУНАХ СИВАША ТА ЇХ ПОТРЕБА В ЕНЕРГІЇ 
  

Таблиця В1 
Чисельність тундрових видів куликів (в особинах та в %) на Східному Сиваші 

в період весняної міграції (1995-2002 рр.) 
1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 № 

п/п 
Вид 

ос. % ос. % ос. % ос. % ос. % ос. % ос. % 
1 Pluvialis squatarola 213 1.81 269 1.06 1233 2.76 915 4.05 562 3.45 4423 8.78 2075 6.11 
2 Charadrius hiaticula 40 0.34 3 0.01 72 0.16 136 0.60 20 0.12 147 0.29 17 0.05 
3 Arenaria interpres 10 0.08 120 0.47 299 0.67 125 0.55 2 0.01 58 0.12 28 0.08 
4 Phalaropus lobatus 0 0.00 0 0.00 1 0.00 2 0.01 0 0.00 10 0.02 0 0.00 
5 Philomachus pugnax 3550 30.09 15283 60.07 7248 16.21 6627 29.34 234 1.43 165 0.33 2000 5.89 
6 Calidris alba 0 0.00 5 0.02 12 0.03 12 0.05 50 0.31 5 0.01 70 0.21 
7 Calidris minuta 208 1.76 8 0.03 2934 6.56 468 2.07 1560 9.57 3558 7.07 538 1.58 
8 Calidris temminckii  0 0.00 0 0.00 10 0.02 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.0 
9 Calidris ferruginea 202 1.71 241 0.95 468 1.05 152 0.67 50 0.31 6723 13.35 1872 5.51 
10 Calidris alpina 4962 42.07 9512 37.39 23960 53.58 10393 46.01 9300 57.03 13770 27.35 14860 43.77 
11 Calidris canutus 11 0.09 0 0.00 259 0.58 130 0.58 0 0.00 5 0.01 0 0.00 
12 Limicola falcinellus 2600 22.04 0 0.00 3220 7.20 0 0.00 4530 27.78 14989 29.77 2392 7.05 
13 Limosa lapponica 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Calidris sp. 0 0.00 0 0.00 5000 11.18 3630 16.07 0 0.00 6500 12.91 10100 29.75 
 Всього 11796 100.00 25441 100.00 44716 100.00 22590 100.00 16308 100.00 50354 100.00 33952 100.00 

Примітка. Calidris sp.– невизначені до виду тундрові кулики. 
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Таблиця  В2 
Чисельність тундрових видів куликів (в особинах та в %) на Східному  Сиваші  

в період осінньої міграції (1994-2002 рр.) 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 № 

п/п Вид ос. % ос. % ос. % ос. % ос. % ос. % ос. % ос. % ос. % 

1 Pluvialis 
squatarola 803 0.78 478 3.71 286 0.69 448 0.57 2515 1.52 886 2.07 1108 9.04 1871 3.56 534 1.26 

2 Charadrius 
hiaticula 410 0.04 82 0.64 97 0.23 8 0.01 291 0.18 45 0.11 8 0.07 123 0.23 27 0.06 

3 Arenaria 
interpres 1 0.00 2 0.02 40 0.10 4 0.01 1021 0.62 5 0.01 0 0.00 48 0.09 1 0.00 

4 Phalaropus 
lobatus 56 0.05 38 0.29 44 0.11 0 0.00 31 0.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 0.04 

5 Philomachus 
pugnax 16025 15.59 2252 17.48 14129 34.09 5004 6.38 60712 36.78 3737 8.73 1900 15.50 2109 4.02 9350 22.08 

6 Calidris alba 0 0.00 1 0.01 0 0.00 0 0.00 1004 0.61 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 

7 Calidris minuta 801 0.78 94 0.73 1963 4.74 4765 6.07 5267 3.19 127 0.30 232 1.89 1810 3.45 1600 3.78 

8 Calidris 
temminckii 0 0.00 0 0.00 2 0.00 0 0.00 27 0.02 0 0.00 0 0.00 19 0.04 0 0.00 

9 Calidris 
ferruginea 19601 19.07 234 1.82 8977 21.66 2689 3.43 37184 22.52 492 1.15 1320 10.77 17375 33.10 8303 19.60 

10 Calidris alpina 43094 41.93 7320 56.81 14462 34.90 64530 82.22 36267 21.97 27610 64.53 7280 59.39 24146 46.00 7465 17.63 

11 Calidris canutus 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 0.01 0 0.00 0 0.00 1 0.00 84 0.20 

12 Limicola 
falcinellus 285 0.28 285 2.21 644 1.55 1040 1.33 2138 1.30 385 0.90 410 3.34 2339 4.46 470 1.11 

13 Limosa 
lapponica 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

14 Calidris sp. 22070 21.47 2100 16.30 800 1.93 0 0.00 18613 11.27 9500 22.20 0 0.00 2650 5.05 14500 34.24 
 Всього 102777 100.00 12886 100.00 41444 100.00 78488 100.00 165088 100.00 42787 100.00 12258 100.00 52491 100.00 42354 100.00 

Примітка. Calidris sp.– невизначені до виду тундрові кулики. 
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Таблиця  В3 
Чисельність тундрових видів куликів (в особинах та в %) на Центральному Сиваші 

в період весняної міграції (1995-2002 рр.) 
1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 № 

п/п 
Вид 

Ос. % ос. % ос. % ос. % ос. % ос. % ос. % 
1 Pluvialis squatarola 0 0.0 0 0.00 0 0.0 15 0.05 2 0.01 11 0.06 45 0.07 
2 Charadrius hiaticula 0 0.0 5 0.01 0 0.0 16 0.06 0 0 10 0.05 97 0.15 
3 Arenaria interpres 4 22.2 0 0.00 0 0.0 236 0.81 5 0.02 47 0.24 1 0.001 
4 Phalaropus lobatus 0 0.0 105 0.28 12 0.2 119 0.41 500 2.51 10900 56.5 2724 4.21 
5 Philomachus pugnax 0 0.0 35725 95.35 300 3.8 0 0.00 0 0 620 3.21 569 0.88 
6 Calidris alba 0 0.0 0 0.00 0 0.0 412 1.42 170 0.85 460 2.38 2 0.003 
7 Calidris minuta 0 0.0 22 0.06 700 8.9 1821 6.28 2210 11.1 708 3.67 7951 12.3 
8 Calidris temminckii  0 0.0 0 0.00 0 0.0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 
9 Calidris ferruginea 14 77.8 4 0.01 1550 19.6 4155 14.33 900 4.50 5160 26.74 28910 44.73 
10 Calidris alpina 0 0.0 1606 4.29 5330 67.5 21907 75.55 10050 50.41 1380 7.15 6332 9.8 
11 Calidris canutus 0 0.0 0 0.00 0 0.0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 
12 Limicola falcinellus 0 0.0 0 0.00 0 0.0 16 0.06 100 0.5 0 0 0 0 
13 Limosa lapponica 0 0.0 0 0.00 0 0.0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 
14 Calidris sp. 0 0.0 0 0.00 0 0.0 300 1.03 6000 30.1 0 0 18000 27.85 
 Всього 18 100.0 37467 100.00 7892 100.0 28997 100.00 19937 100.0 19296 100.0 64631 100.0 

Примітка. Calidris sp.– невизначені до виду тундрові кулики. 
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Таблиця  В4 
Чисельність тундрових видів куликів (в особинах та в %) на Центральному Сиваші 

в період осінньої міграції (1994-2002 рр.) 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 № 

п/п 
Вид 

ос. % ос. % ос. % ос. % ос. % ос. % ос. % ос. % ос. % 
1 Pluvialis squatarola 54 0.05 9 0.20 1 0.00 9 0.04 70 0.03 0 0.00 0 0.00 5 0.03 6 0.10 
2 Charadrius hiaticula 45 0.04 12 0.27 26 0.09 71 0.35 81 0.03 0 0.00 8 0.44 8 0.05 0 0.00 
3 Arenaria interpres 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 35 0.01 0 0.00 4 0.22 3 0.02 0 0.00 
4 Phalaropus lobatus 30 0.03 25 0.55 1368 4.81 0 0.00 5963 2.22 0 0.00 0 0.00 6 0.04 0 0.00 
5 Philomachus pugnax 46679 43.60 75 1.66 12691 44.62 5002 24.35 188534 70.12 0 0.00 40 2.18 721 4.35 810 13.50 
6 Calidris alba 4500 4.20 0 0.00 3 0.01 180 0.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 0.12 1 0.02 
7 Calidris minuta 4325 4.04 549 12.15 2755 9.69 6200 30.18 11193 4.16 90 2.82 190 10.37 260 1.57 40 0.67 
8 Calidris temminckii  0 0.00 0 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
9 Calidris ferruginea 9173 8.57 5 0.11 7551 26.55 1 0.00 35524 13.21 0 0.00 570 31.11 963 5.81 100 1.67 
10 Calidris alpina 32423 30.28 3814 84.40 3909 13.74 9071 44.16 27307 10.16 3100 97.18 1020 55.68 9553 57.62 40 0.67 
11 Calidris canutus 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
12 Limicola falcinellus 747 0.70 30 0.66 60 0.21 0 0.00 52 0.02 0 0.00 0 0.00 40 0.24 5 0.08 
13 Limosa lapponica 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Calidris sp. 9095 8.49 0 0.00 80 0.28 0 0.00 100 0.04 0 0.00 0 0.00 5000 30.16 5000 83.31 
 Всього 107071 100.00 4519 100.00 28445 100.00 20542 100.00 268859 100.00 3190 100.00 1832 100.00 16579 100.00 6002 100.00 

Примітка. Calidris sp.– невизначені до виду тундрові кулики. 
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Таблиця В5 
Розрахунок потреб тундрових видів куликів в період осінньої міграції на Східному Сиваші (1994 р.) 

А серпень вересень жовтень осінь 
Вид 

кДж•сут-1 чисел-ть 
куликів 

Кіл-ть
діб ГДж•місяць-1 чисел-ть 

куликів
Кіл-ть 
діб ГДж•місяць-1 чисел-ть 

куликів
Кіл-ть
діб ГДж•місяць-1 заг.потреба, 

ГДж 
Pluvialis squatarola 389.7 402 30 4.7 64 30 0.7 337 10 1.3 6.7 
Charadrius hiaticula 159.1 4 30 0.02 2 30 0.01 35 10 0.1 0.08 
Arenaria interpres 283.3 1 30 0.008 0 30 0 0 10 0 0.008 
Phalaropus lobatus 134.5 0 30 0 56 30 0.2 0 10 0 0.2 
Philomachus pugnax 256.0 13956 30 107.2 2027 30 15.6 42 10 0.1 122.8 
Calidris alba 141.8 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Calidris minuta 99.3 431 30 1.3 340 30 1.01 30 10 0.03 2.3 
Calidris temminckii 109.1 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Calidris ferruginea 173.1 3396 30 17.6 16204 30 84.1 1 10 0.002 101.8 
Calidris alpina 142.5 4768 30 20.4 32599 30 139.4 5727 10 8.2 167.9 
Calidris canutus 192.2 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Limicola falcinellus 126.5 228 30 0.8 57 30 0.2 0 10 0 1.1 
Limosa lapponica 447.6 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Calidris sp. 142.5 21920 30 93.7 150 30 0.6 0 10 0 94.4 

Всього 2797.3 45106 30 245.7 51499 30 241.8 6172 10 9.7 497.3 
Примітка.  А – добова потреба куликів в енергії, розрахована за методикою В.Р.Дольника (1982);  Calidris sp.– невизначені до виду тундрові 
кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Таблиця В6 
Розрахунок потреб тундрових видів куликів в період весняної міграції на Східному Сиваші (1995 р.) 

А квітень травень червень весна 
Вид 

кДж•сут-1 чисел-ть 
куликів

Кіл-ть 
діб ГДж•місяць-1 чисел-ть 

куликів 
Кіл-ть 
діб ГДж•місяць-1 чисел-ть Кіл-ть

діб ГДж•місяць-1 заг.потреба, 
ГДж 

Pluvialis squatarola 389.7 86 30 1.01 123 30 1.4 4 10 0.02 2.5 
Charadrius hiaticula 159.1 0 30 0 40 30 0.2 0 10 0 0.2 
Arenaria interpres 283.3 0 30 0 2 30 0.02 8 10 0.02 0.04 
Phalaropus lobatus 134.5 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Philomachus pugnax 256.0 1870 30 14.4 1680 30 12.9 0 10 0 27.3 
Calidris alba 141.8 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Calidris minuta 99.3 0 30 0 200 30 0.6 8 10 0.01 0.6 
Calidris temminckii 109.1 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Calidris ferruginea 173.1 2 30 0.01 200 30 1.04 0 10 0 1.05 
Calidris alpina 142.5 3740 30 15.9 1200 30 5.1 22 10 0.03 21.2 
Calidris canutus 192.2 10 30 0.06 1 30 0.01 0 10 0 0.06 
Limicola falcinellus 126.5 0 30 0 2600 30 9.9 0 10 0 9.9 
Limosa lapponica 447.6 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Calidris sp. 142.5 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 

Всього 2797.3 5708 30 31.4 6046 30 31.2 42 10 0.08 62.7 
Примітка.  А – добова потреба куликів в енергії, розрахована за методикою В.Р.Дольника (1982);  Calidris sp.– невизначені до виду тундрові 
кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Таблиця В7 
Розрахунок потреб тундрових видів куликів в період осінньої міграції на Східному Сиваші (1995 р.). 

А серпень вересень жовтень осінь 
Вид 

кДж•сут-1 чисел-ть 
куликів

Кіл-ть 
діб ГДж•місяць-1 чисел-ть 

куликів 
Кіл-ть 
діб ГДж•місяць-1 чисел-ть Кіл-ть 

діб ГДж•місяць-1 заг.потреба, 
ГДж 

Pluvialis squatarola 389.7 301 30 3.5 132 30 1.5 45 10 0.2 5.2 
Charadrius hiaticula 159.1 17 30 0.1 32 30 0.2 33 10 0.1 0.3 
Arenaria interpres 283.3 2 30 0.02 0 30 0 0 10 0 0.02 
Phalaropus lobatus 134.5 21 30 0.1 17 30 0.07 0 10 0 0.2 
Philomachus pugnax 256.0 2164 30 16.6 88 30 0.7 0 10 0 17.3 
Calidris alba 141.8 1 30 0.004 0 30 0 0 10 0 0.004 
Calidris minuta 99.3 48 30 0.14 46 30 0.1 0 10 0 0.3 
Calidris temminckii 109.1 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Calidris ferruginea 173.1 91 30 0.5 43 30 0.2 100 10 0.2 0.9 
Calidris alpina 142.5 898 30 3.8 3122 30 13.3 3300 10 4.7 21.9 
Calidris canutus 192.2 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Limicola falcinellus 126.5 233 30 0.9 2 30 0.007 50 10 0.1 0.9 
Limosa lapponica 447.6 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Calidris sp. 142.5 2100 30 8.9 0 30 0 0 10 0 8.9 
Всього 2797.3 5876 30 34.6 3482 30 16.1 3528 10 5.3 55.9 
Примітка.  А – добова потреба куликів в енергії, розрахована за методикою В.Р.Дольника (1982);  Calidris sp.– невизначені до виду тундрові 
кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Таблиця В8 
Розрахунок потреб тундрових видів куликів в період весняної міграції на Східному Сиваші (1996 р.) 

А квітень травень червень весна 
Вид кДж•сут-1 чисел-ть 

куликів
Кіл-ть 
діб ГДж•місяць-1 чисел-ть 

куликів 
Кіл-ть 
діб ГДж•місяць-1 чисел-ть 

куликів
Кіл-ть 
діб ГДж•місяць-1 заг.потреба, 

ГДж 
Pluvialis squatarola 389.7 75 30 0.9 124 30 1.4 70 10 0.3 2.6 
Charadrius hiaticula 159.1 3 30 0.01 0 30 0 0 10 0 0.01 
Arenaria interpres 283.3 0 30 0 120 30 1.02 0 10 0 1.02 
Phalaropus lobatus 134.5 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Philomachus pugnax 256.0 12888 30 98.9 2335 30 17.9 60 10 0.2 117.1 
Calidris alba 141.8 0 30 0 0 30 0 5 10 0.007 0.007 
Calidris minuta 99.3 8 30 0.02 0 30 0 0 10 0 0.02 
Calidris temminckii 109.1 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Calidris ferruginea 173.1 1 30 0.01 230 30 1.2 10 10 0.02 1.2 
Calidris alpina 142.5 5633 30 24.1 3879 30 16.6 0 10 0 40.7 
Calidris canutus 192.2 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Limicola falcinellus 126.5 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Limosa lapponica 447.6 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Calidris sp. 142.5 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Всього 2797.3 18608 30 123.9 6688 30 38.1 145 10 0.5 162.6 
Примітка.  А – добова потреба куликів в енергії, розрахована за методикою В.Р.Дольника (1982);  Calidris sp.– невизначені до виду тундрові 
кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Таблиця В9 
Розрахунок потреб тундрових видів куликів в період осінньої міграції на Східному Сиваші (1996 р.) 

А серпень вересень жовтень осінь Вид 

кДж•сут-1 чисел-ть 
куликів

Кіл-ть 
діб ГДж•місяць-1 чисел-ть 

куликів
Кіл-ть 
діб ГДж•місяць-1 чисел-ть 

куликів
Кіл-ть 
діб ГДж•місяць-1 заг.потреба, 

ГДж 
Pluvialis squatarola 389.7 278 30 3.3 0 30 0 8 10 0.03 3.3 
Charadrius hiaticula 159.1 22 30 0.1 75 30 0.4 0 10 0 0.5 
Arenaria interpres 283.3 40 30 0.3 0 30 0 0 10 0 0.3 
Phalaropus lobatus 134.5 44 30 0.2 0 30 0 0 10 0 0.2 
Philomachus pugnax 256.0 12839 30 98.6 790 30 6.1 500 10 1.3 105.9 
Calidris alba 141.8 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Calidris minuta 99.3 1341 30 3.9 502 30 1.5 120 10 0.1 5.6 
Calidris temminckii 109.1 2 30 0.007 0 30 0 0 10 0 0.006 
Calidris ferruginea 173.1 8122 30 42.2 815 30 4.2 40 10 0.07 46.5 
Calidris alpina 142.5 12844 30 54.9 418 30 1.8 1200 10 1.7 58.4 
Calidris canutus 192.2 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Limicola falcinellus 126.5 597 30 2.3 37 30 0.1 10 10 0.01 2.4 
Limosa lapponica 447.6 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Calidris sp. 142.5 800 30 3.4 0 30 0 0 10 0 3.4 
Всього 2797.3 36929 30 209.2 2637 30 14.1 1878 10 3.2 226.5 
Примітка.  А – добова потреба куликів в енергії, розрахована за методикою В.Р.Дольника (1982);  Calidris sp.– невизначені до виду тундрові 
кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Таблиця В10 
Розрахунок потреб тундрових видів куликів в період весняної міграції на Східному Сиваші (1997 р.) 

Примітка.  А – добова потреба куликів в енергії, розрахована за методикою В.Р.Дольника (1982);  Calidris sp.– невизначені до виду 
тундрові кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 

 
 

А квітень травень весна 
Вид кДж•сут-1 чисел-ть 

куликів 
Кіл-ть 
діб ГДж•місяць-1 чисел-ть 

куликів 
Кіл-ть 
діб ГДж•місяць-1 заг.потреба, 

ГДж 
Pluvialis squatarola 389.7 41 30 0.5 1192 30 13.9 14.4 
Charadrius hiaticula 159.1 0 30 0 72 30 0.3 0.3 
Arenaria interpres 283.3 0 30 0 299 30 2.5 2.5 
Phalaropus lobatus 134.5 0 30 0 1 30 0.004 0.004 
Philomachus pugnax 256.0 3469 30 26.6 3779 30 29.02 55.7 
Calidris alba 141.8 10 30 0.04 2 30 0.008 0.05 
Calidris minuta 99.3 0 30 0 2934 30 8.7 8.7 
Calidris temminckii 109.1 2 30 0.007 8 30 0.03 0.03 
Calidris ferruginea 173.1 1 30 0.005 467 30 2.4 2.4 
Calidris alpina 142.5 3167 30 13.5 20793 30 88.9 102.4 
Calidris canutus 192.2 0 30 0 259 30 1.5 1.5 
Limicola falcinellus 126.5 0 30 0 3220 30 12.2 12.2 
Limosa lapponica 447.6 0 30 0 0 30 0 0 
Calidris sp. 142.5 0 30 0 5000 30 21.4 21.4 
Всього 2797.3 6690 30 40.7 38026 30 181.04 221.8 
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Таблиця В11 
Розрахунок потреб тундрових видів куликів в період осінньої міграції на Східному Сиваші (1997 р.) 

А серпень вересень жовтень осінь Вид 

кДж•сут-1 чисел-ть 
куликів

Кіл-ть 
діб ГДж•місяць-1 чисел-ть 

куликів
Кіл-ть 
діб ГДж•місяць-1 чисел-ть 

куликів
Кіл-ть 
діб ГДж•місяць-1 заг.потреба, 

ГДж 
Pluvialis squatarola 389.7 364 30 4.3 4 30 0.05 80 10 0.3 4.6 
Charadrius hiaticula 159.1 5 30 0.02 0 30 0 3 10 0.005 0.03 
Arenaria interpres 283.3 3 30 0.03 0 30 0 1 10 0.003 0.03 
Phalaropus lobatus 134.5 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Philomachus pugnax 256.0 4930 30 37.9 74 30 0.6 0 10 0 38.4 
Calidris alba 141.8 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Calidris minuta 99.3 330 30 0.9 230 30 0.7 4205 10 4.2 5.8 
Calidris temminckii 109.1 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Calidris ferruginea 173.1 584 30 3.03 0 30 0 2105 10 3.6 6.7 
Calidris alpina 142.5 1490 30 6.4 0 30 0 63040 10 89.8 96.2 
Calidris canutus 192.2 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Limicola falcinellus 126.5 1040 30 3.9 0 30 0 0 10 0 3.9 
Limosa lapponica 447.6 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Calidris sp. 142.5 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 
Всього 2797.3 8746 30 56.5 308 30 1.3 69434 10 97.9 155.8 
Примітка.  А – добова потреба куликів в енергії, розрахована за методикою В.Р.Дольника (1982);  Calidris sp.– невизначені до виду тундрові 
кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Таблиця В12 
Розрахунок потреб тундрових видів куликів в період весняної міграції на Східному Сиваші (1998 р.) 

А травень червень весна 
Вид кДж•сут-1 чисел-ть 

куликів 
Кіл-ть 
діб ГДж•місяць-1 чисел-ть 

куликів Кіл-ть діб ГДж•місяць-1 заг.потреба, 
ГДж 

Pluvialis squatarola 389.7 885 30 10.3 30 10 0.1 10.5 
Charadrius hiaticula 159.1 136 30 0.6 0 10 0 0.6 
Arenaria interpres 283.3 125 30 1.1 0 10 0 1.1 
Phalaropus lobatus 134.5 2 30 0.008 0 10 0 0.008 
Philomachus pugnax 256.0 6396 30 49.1 231 10 0.6 49.7 
Calidris alba 141.8 10 30 0.04 2 10 0.003 0.05 
Calidris minuta 99.3 468 30 1.4 0 10 0 1.4 
Calidris temminckii 109.1 0 30 0 0 10 0 0 
Calidris ferruginea 173.1 124 30 0.6 28 10 0.05 0.7 
Calidris alpina 142.5 10383 30 44.4 10 10 0.01 44.4 
Calidris canutus 192.2 130 30 0.7 0 10 0 0.7 
Limicola falcinellus 126.5 0 30 0 0 10 0 0 
Limosa lapponica 447.6 0 30 0 0 10 0 0 
Calidris sp. 142.5 3630 30 15.5 0 10 0 15.5 
Всього 2797.3 22289 30 123.7 301 10 0.7 124.7 
Примітка.  А – добова потреба куликів в енергії, розрахована за методикою В.Р.Дольника (1982);  Calidris sp.– невизначені до виду 
тундрові кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Таблиця В13 
Розрахунок потреб тундрових видів куликів в період осінньої міграції на Східному Сиваші (1998 р.) 

А серпень вересень осінь 
Вид кДж•сут-1 чисел-ть 

куликів 
Кіл-ть 
діб ГДж•місяць-1 чисел-ть 

куликів 
Кіл-ть 
діб ГДж•місяць-1 заг.потреба, ГДж 

Pluvialis squatarola 389.7 2473 30 28.9 42 30 0.5 29.4 
Charadrius hiaticula 159.1 291 30 1.4 0 30 0 1.4 
Arenaria interpres 283.3 1021 30 8.7 0 30 0 8.7 
Phalaropus lobatus 134.5 31 30 0.1 0 30 0 0.1 
Philomachus pugnax 256.0 60712 30 466.3 0 30 0 466.3 
Calidris alba 141.8 1004 30 4.3 0 30 0 4.3 
Calidris minuta 99.3 5267 30 15.7 0 30 0 15.7 
Calidris temminckii 109.1 27 30 0.09 0 30 0 0.09 
Calidris ferruginea 173.1 37184 30 193.1 0 30 0 193.1 
Calidris alpina 142.5 36167 30 154.6 100 30 0.4 155.1 
Calidris canutus 192.2 18 30 0.1 0 30 0 0.1 
Limicola falcinellus 126.5 2138 30 8.1 0 30 0 8.1 
Limosa lapponica 447.6 0 30 0 0 30 0 0 
Calidris sp. 142.5 1613 30 6.9 17000 30 72.7 79.6 
Всього 2797.3 147946 30 888.2 17142 30 73.6 961.8 
Примітка.  А – добова потреба куликів в енергії, розрахована за методикою В.Р.Дольника (1982);  Calidris sp.– невизначені до виду 
тундрові кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Таблиця В14 
Розрахунок потреб тундрових видів куликів в період осінньої міграції на Східному Сиваші (1999 р.) 

А вересень жовтень осінь 
Вид кДж•сут-1 чисел-ть 

куликів 
Кіл-ть 
діб ГДж•місяць-1 чисел-ть 

куликів 
Кіл-ть 
діб ГДж•*місяць-1 заг.потреба, 

ГДж 
Pluvialis squatarola 389,7 497 30 5.8 389 10 1.5 7.3 
Charadrius hiaticula 159.1 25 30 0.1 20 10 0.03 0.2 
Arenaria interpres 283.3 5 30 0.04 0 10 0 0.04 
Phalaropus lobatus 134.5 0 30 0 0 10 0 0 
Philomachus pugnax 256.0 3237 30 24.9 500 10 1.3 26.1 
Calidris alba 141.8 0 30 0 0 10 0 0 
Calidris minuta 99.3 107 30 0.3 20 10 0.02 0.3 
Calidris temminckii 109.1 0 30 0 0 10 0 0 
Calidris ferruginea 173.1 492 30 2.5 0 10 0 2.6 
Calidris alpina 142.5 19610 30 83.8 8000 10 11.4 95.2 
Calidris canutus 192.2 0 30 0 0 10 0 0 
Limicola falcinellus 126.5 385 30 1.5 0 10 0 1.5 
Limosa lapponica 447.6 0 30 0 0 10 0 0 
Calidris sp. 142.5 9500 30 40.6 0 10 0 40.6 
Всього 2797.3 33858 30 159.6 8929 10 14.2 173.9 
Примітка.  А – добова потреба куликів в енергії, розрахована за методикою В.Р.Дольника (1982);  Calidris sp.– невизначені до виду 
тундрові кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Таблиця В15 
Розрахунок потреб тундрових видів куликів в період осінньо-весняної міграції на Східному Сиваші (2000 р.) 

А травень весна серпень вересень осінь 
Вид кДж•сут-1 чисел-ть 

куликів
Кіл-ть
діб 

ГДж• 
місяць-1 

заг.потреба, 
ГДж 

чисел-ть 
куликів 

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1

чисел-ть 
куликів

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1

заг.потреба, 
ГДж 

Pluvialis squatarola 389.7 562 30 6.6 6.6 600 30 7.01 508 30 5.9 12.9 
Charadrius hiaticula 159.1 20 30 0.1 0.1 8 30 0.04 0 30 0 0.04 
Arenaria interpres 283.3 2 30 0.02 0.02 0 30 0 0 30 0 0 
Phalaropus lobatus 134.5 0 30 0 0 0 30 0 0 30 0 0 
Philomachus pugnax 256.0 234 30 1.8 1.8 240 30 1.8 1660 30 12.7 14.6 
Calidris alba 141.8 50 30 0.2 0.2 0 30 0 0 30 0 0 
Calidris minuta 99.3 1560 30 4.6 4.6 62 30 0.2 170 30 0.5 0.7 
Calidris temminckii 109.1 0 30 0 0 0 30 0 0 30 0 0 
Calidris ferruginea 173.1 50 30 0.3 0.3 200 30 1.04 1120 30 5.8 6.9 
Calidris alpina 142.5 9300 30 39.8 39.8 880 30 3.8 6400 30 27.4 31.1 
Calidris canutus 192.2 0 30 0 0 0 30 0 0 30 0 0 
Limicola falcinellus 126.5 4530 30 17.2 17.2 160 30 0.6 250 30 0.9 1.6 
Limosa lapponica 447.6 0 30 0 0 0 30 0 0 30 0 0 
Calidris sp. 142.5 0 30 0 0 0 30 0 0 30 0 0 
Всього 2797.3 16308 30 70.6 70.6 2150 30 14.5 10108 30 53.3 67.8 
Примітка.  А – добова потреба куликів в енергії, розрахована за методикою В.Р.Дольника (1982);  Calidris sp.– невизначені до виду тундрові 
кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Таблиця  В16 
Розрахунок потреб тундрових видів куликів в період осінньо-весняної міграції на Східному Сиваші (2001 р.) 

А травень весна серпень вересень осінь 
Вид кДж•сут-1 чисел-ть 

куликів
Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1 

заг.потреба, 
ГДж 

чисел-ть 
куликів 

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1 

чисел-ть 
куликів 

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1 

заг.потреба, 
ГДж 

Pluvialis squatarola 389.7 4423 30 51.7 51.7 1663 30 19.4 208 30 2.4 21.9 
Charadrius hiaticula 159.1 147 30 0.7 0.7 120 30 0.6 3 30 0.01 0.6 
Arenaria interpres 283.3 58 30 0.5 0.5 27 30 0.2 21 30 0.2 0.4 
Phalaropus lobatus 134.5 10 30 0.04 0.04 0 30 0 0 30 0 0 
Philomachus pugnax 256.0 165 30 1.3 1.3 2109 30 16.2 0 30 0 16.2 
Calidris alba 141.8 5 30 0.02 0.02 0 30 0 0 30 0 0 
Calidris minuta 99.3 3558 30 10.6 10.6 1010 30 3.01 800 30 2.4 5.4 
Calidris temminckii 109.1 1 30 0.003 0.003 19 30 0.06 0 30 0 0.06 
Calidris ferruginea 173.1 6723 30 34.9 34.9 6575 30 34.1 10800 30 56.1 90.2 
Calidris alpina 142.5 13770 30 58.9 58.9 17746 30 75.9 6400 30 27.4 103.2 
Calidris canutus 192.2 5 30 0.03 0.03 0 30 0 1 30 0.006 0.006 
Limicola falcinellus 126.5 14989 30 56.9 56.9 1329 30 5.04 1010 30 3.8 8.9 
Limosa lapponica 447.6 0 30 0 0 0 30 0 0 30 0 0 
Calidris sp. 142.5 6500 30 27.8 27.8 0 30 0 2650 30 11.3 11.3 
Всього 2797.3 50354 30 243.3 243.3 30598 30 154.5 21893 30 103.6 258.2 
Примітка.  А – добова потреба куликів в енергії, розрахована за методикою В.Р.Дольника (1982);  Calidris sp.– невизначені до виду тундрові 
кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Таблиця В17 
Розрахунок потреб тундрових видів куликів в період осінньо-весняної міграції на Східному Сиваші (2002 р.) 

А травень весна серпень вересень осінь 
Вид кДж•сут-1 чисел-ть 

куликів
Кіл-ть
діб 

ГДж• 
місяць-1

заг.потреба, 
ГДж 

чисел-ть 
куликів 

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1

чисел-ть 
куликів 

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1

заг.потреба, 
ГДж 

Pluvialis squatarola 389.7 2075 30 24.3 24.3 504 30 5.9 30 30 0.4 6.2 
Charadrius hiaticula 159.1 17 30 0.08 0.08 27 30 0.1 0 30 0 0.1 
Arenaria interpres 283.3 28 30 0.2 0.2 1 30 0.008 0 30 0 0.008 
Phalaropus lobatus 134.5 0 30 0 0 17 30 0.07 2 30 0.008 0.08 
Philomachus pugnax 256.0 2000 30 15.4 15.4 2850 30 21.9 6500 30 49.9 71.8 
Calidris alba 141.8 70 30 0.3 0.3 0 30 0 1 30 0.004 0.004 
Calidris minuta 99.3 538 30 1.6 1.6 1000 30 2.9 600 30 1.8 4.8 
Calidris temminckii 109.1 0 30 0 0 0 30 0 0 30 0 0 
Calidris ferruginea 173.1 1872 30 9.7 9.7 2900 30 15.1 5403 30 28.1 43.1 
Calidris alpina 142.5 14860 30 63.5 63.5 6865 30 29.4 600 30 2.6 31.9 
Calidris canutus 192.2 0 30 0 0 83 30 0.5 1 30 0.006 0.5 
Limicola falcinellus 126.5 2392 30 9.1 9.1 350 30 1.3 120 30 0.5 1.8 
Limosa lapponica 447.6 0 30 0 0 0 30 0 0 30 0 0 
Calidris sp. 142.5 10100 30 43.2 43.2 5500 30 23.5 9000 30 38.5 61.9 
Всього 2797.3 33952 30 167.4 167.4 20097 30 100.7 22257 30 121.6 222.3 
Примітка.  А – добова потреба куликів в енергії, розрахована за методикою В.Р.Дольника (1982);  Calidris sp.– невизначені до виду тундрові 
кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Таблиця  В18 
Розрахунок потреб тундрових видів куликів в період осінньої міграції на Центральному Сиваші (1994 р.) 

А серпень вересень жовтень листопад осінь 
Вид кДж•

сут-1
чисел-ть 
куликів 

Кіл-ть
діб 

ГДж• 
місяць-1

чисел-ть 
куликів

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1

чисел-ть 
куликів

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1

чисел-ть 
куликів

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1

заг.потреба, 
ГДж 

Pluvialis 
squatarola 389.7 10 30 0.1 0 30 0 44 10 0.2 0 10 0 0.29 
Charadrius 
hiaticula 159.1 34 30 0.2 11 30 0.05 0 10 0 0 10 0 0.21 
Arenaria 
interpres 283.3 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 10 0 0.00 
Phalaropus 
lobatus 134.5 5 30 0.02 25 30 0.1 0 10 0 0 10 0 0.12 
Philomachus 
pugnax 256.0 42855 30 329.1 3804 30 29.2 20 10 0.05 0 10 0 358.40 
Calidris alba 141.8 0 30 0 4500 30 19.1 0 10 0 0 10 0 19.14 
Calidris minuta 99.3 3467 30 10.3 847 30 2.5 11 10 0.1 0 10 0 12.86 
Calidris 
temminckii 109.1 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 10 0 0.00 
Calidris 
ferruginea 173.1 1721 30 8.9 2480 30 12.9 3842 10 6.6 1130 10 1,9 30.42 
Calidris alpina 142.5 7506 30 32.1 12208 30 52.2 11360 10 16.2 1349 10 1,9 102.40 
Calidris 
canutus 192.2 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 10 0 0.00 
Limicola 
falcinellus 126.5 90 30 0.3 657 30 2.5 0 10 0 0 10 0 2.83 
Limosa 
lapponica 447.6 0 30 0 0 30 0 0 10 0 0 10 0 0.00 
Calidris sp. 142.5 8295 30 35.5 800 30 3.4 0 10 0 0 10 0 38.89 
Всього 2797.3 63983 30 5369.4 25332 30 122.02 15277 10 23.1 2479 10 3,8 565.57 
Примітка.  А – добова потреба куликів в енергії, розрахована за методикою В.Р.Дольника (1982);  Calidris sp.– невизначені до виду тундрові 
кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Таблиця  В19 
Розрахунок потреб тундрових видів куликів в період осінньо-весняної міграції на Центральному Сиваші (1995 р.) 

А травень весна серпень осінь 
Вид кДж•сут-1 чисел-ть 

куликів 
Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1 

заг.потреба, 
ГДж 

чисел-ть 
куликів

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1 

заг.потреба, 
ГДж 

Pluvialis squatarola 389.7 0 30 0 0 9 30 0.1 0.1 
Charadrius hiaticula 159.1 0 30 0 0 12 30 0.06 0.06 
Arenaria interpres 283.3 4 30 0.03 0.03 0 30 0 0 
Phalaropus lobatus 134.5 0 30 0 0 25 30 0.1 0.1 
Philomachus pugnax 256.0 0 30 0 0 75 30 0.6 0.6 
Calidris alba 141.8 0 30 0 0 0 30 0 0 
Calidris minuta 99.3 0 30 0 0 549 30 1.6 1.6 
Calidris temminckii 109.1 0 30 0 0 0 30 0 0 
Calidris ferruginea 173.1 14 30 0.07 0.07 5 30 0.03 0.03 
Calidris alpina 142.5 0 30 0 0 3814 30 16.3 16.3 
Calidris canutus 192.2 0 30 0 0 0 30 0 0 
Limicola falcinellus 126.5 0 30 0 0 30 30 0.1 0.1 
Limosa lapponica 447.6 0 30 0 0 0 30 0 0 
Calidris sp. 142.5 0 30 0 0 0 30 0 0 
Всього 2797.3 18 30 0.1 0.1 4519 30 18.9 18.9 

Примітка.  А – добова потреба куликів в енергії, розрахована за методикою В.Р.Дольника (1982);  Calidris sp.– невизначені до виду тундрові 
кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Таблиця  В20 
Розрахунок потреб тундрових видів куликів в період весняної міграції на Центральному Сиваші (1996 р.) 

 

Примітка.  А – добова потреба куликів в енергії, розрахована за методикою В.Р.Дольника (1982);  Calidris sp.– невизначені до виду 
тундрові кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 

 
 
 

А квітень червень весна 
Вид кДж•сут-1 чисел-ть 

куликів 
Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1 

чисел-ть 
куликів 

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1 

заг.потреба, 
ГДж 

Pluvialis squatarola 389.7 0 30 0 0 10 0 0 
Charadrius hiaticula 159.1 0 30 0 5 10 0.008 0.008 
Arenaria interpres 283.3 0 30 0 0 10 0 0 
Phalaropus lobatus 134.5 0 30 0 105 10 0.1 0.1 
Philomachus pugnax 256.0 35725 30 274.4 0 10 0 274.4 
Calidris alba 141.8 0 30 0 0 10 0 0 
Calidris minuta 99.3 0 30 0 22 10 0.02 0.02 
Calidris temminckii 109.1 0 30 0 0 10 0 0 
Calidris ferruginea 173.1 0 30 0 4 10 0.007 0.007 
Calidris alpina 142.5 1600 30 6.8 6 10 0.008 6.8 
Calidris canutus 192.2 0 30 0 0 10 0 0 
Limicola falcinellus 126.5 0 30 0 0 10 0 0 
Limosa lapponica 447.6 0 30 0 0 10 0 0 
Calidris sp. 142.5 0 30 0 0 10 0 0 
Всього 2797.3 37325 30 281.2 142 10 0.2 281.4 
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Таблиця В21 
Розрахунок потреб тундрових видів куликів в період осінньої міграції на Центральному Сиваші (1996 р.) 

А серпень вересень осінь 
Вид кДж•сут-1 чисел-ть 

куликів 
Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1 

Чисел-ть 
куликів 

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1 

заг.потреба, 
ГДж 

Pluvialis squatarola 389.7 1 30 0.01 0 30 0 0.01 
Charadrius hiaticula 159.1 14 30 0.07 12 30 0.06 0.1 
Arenaria interpres 283.3 0 30 0 0 30 0 0 
Phalaropus lobatus 134.5 1295 30 5.2 73 30 0.3 5.5 
Philomachus pugnax 256.0 12603 30 96.8 88 30 0.7 97.5 
Calidris alba 141.8 0 30 0 3 30 0.01 0.01 
Calidris minuta 99.3 2195 30 6.5 560 30 1.7 8.2 
Calidris temminckii 109.1 1 30 0.003 0 30 0 0.03 
Calidris ferruginea 173.1 5651 30 29.3 1900 30 9.9 39.2 
Calidris alpina 142.5 1095 30 4.7 2814 30 12.03 16.7 
Calidris canutus 192.2 0 30 0 0 30 0 0 
Limicola falcinellus 126.5 60 30 0.2 0 30 0 0.2 
Limosa lapponica 447.6 0 30 0 0 30 0 0 
Calidris sp. 142.5 80 30 0.3 0 30 0 0.3 
Всього 2797.3 22995 30 143.2 5450 30 24.6 167.8 
Примітка.  А – добова потреба куликів в енергії, розрахована за методикою В.Р.Дольника (1982);  Calidris sp.– невизначені до виду 
тундрові кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Таблиця  В22 
Розрахунок потреб тундрових видів куликів в період осінньо-весняної міграції на Центральному Сиваші (1997 р.) 

А травень весна вересень осінь 
Вид кДж•сут-1 чисел-ть 

куликів
Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1

заг.потреба, 
ГДж 

чисел-ть 
куликів 

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1 

заг.потреба, 
ГДж 

Pluvialis squatarola 389.7 0 30 0 0 9 30 0.1 0.1 
Charadrius hiaticula 159.1 0 30 0 0 71 30 0.3 0.3 
Arenaria interpres 283.3 0 30 0 0 1 30 0.008 0.008 
Phalaropus lobatus 134.5 12 30 0.05 0.05 0 30 0 0 
Philomachus pugnax 256.0 300 30 2.3 2.3 5002 30 38.4 38.4 
Calidris alba 141.8 0 30 0 0 180 30 0.8 0.8 
Calidris minuta 99.3 700 30 2.1 2.1 6200 30 18.5 18.5 
Calidris temminckii 109.1 0 30 0 0 0 30 0 0 
Calidris ferruginea 173.1 1550 30 8.1 8.1 1 30 0.005 0.005 
Calidris alpina 142.5 5330 30 22.8 22.8 9071 30 38.8 38.8 
Calidris canutus 192.2 0 30 0 0 7 30 0.04 0.04 
Limicola falcinellus 126.5 0 30 0 0 0 30 0 0 
Limosa lapponica 447.6 0 30 0 0 0 30 0 0 
Calidris sp. 142.5 0 30 0 0 0 30 0 0 
Всього 2797.3 7892 30 35.3 35.3 20542 30 96.9 96.9 
Примітка.  А – добова потреба куликів в енергії, розрахована за методикою В.Р.Дольника (1982);  Calidris sp.– невизначені до виду 

тундрові кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Таблиця  В23 
Розрахунок потреб тундрових видів куликів в період осінньо-весняної міграції на Центральному Сиваші (1998 р.) 

А травень червень весна серпень осінь 
Вид кДж• 

сут-1 
чисел-ть 
куликів

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1

чисел-ть 
куликів

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1 

заг.потреба, 
ГДж 

чисел-ть 
куликів 

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1

заг.потреба, 
ГДж 

Pluvialis 
squatarola 389.7 14 30 0.2 1 10 0.004 0.2 70 30 0.8 0.8 

Charadrius 
hiaticula 159.1 15 30 0.07 1 10 0.002 0.07 81 30 0.4 0.4 

Arenaria 
interpres 283.3 116 30 0.9 120 10 0.3 1.3 35 30 0.3 0.3 

Phalaropus 
lobatus 134.5 27 30 0.1 92 10 0.1 0.2 5963 30 24.1 24.1 

Philomachus 
pugnax 256.0 0 30 0 0 10 0 0 188534 30 1447.9 1447.9 

Calidris alba 141.8 261 30 1.1 151 10 0.2 1.3 0 30 0 0 
Calidris minuta 99.3 1226 30 3.7 595 10 0.6 4.2 11193 30 33.3 33.3 

Calidris 
temminckii 109.1 0 30 0 0 10 0 0 0 30 0 0 

Calidris 
ferruginea 173.1 155 30 0.8 4000 10 6.9 7.7 35524 30 184.4 184.4 

Calidris alpina 142.5 9404 30 40.2 12503 10 17.8 58.03 27307 30 116.8 116.8 
Calidris canutus 192.2 0 30 0 0 10 0 0 0 30 0 0 

Limicola 
falcinellus 126.5 16 30 0.06 0 10 0 0.06 52 30 0.2 0.2 

Limosa lapponica 447.6 0 30 0 0 10 0 0 0 30 0 0 
Calidris sp. 142.5 300 30 1.3 0 10 0 1.3 100 30 0.4 0.4 
Всього 2797.3 11534 30 48.4 17463 10 26.02 74.5 268859 30 1808.7 1808.7 

Примітка.  А – добова потреба куликів в енергії, розрахована за методикою В.Р.Дольника (1982);  Calidris sp.– невизначені до виду тундрові 
кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Таблиця  В24 
Розрахунок потреб тундрових видів куликів в період осінньої міграції на 

Центральному Сиваші (1999 р.) 
А вересень осінь 

Вид кДж•сут-1 Кіл-ть діб чисел-ть 
куликів ГДж•місяць-1 заг.потреба, 

ГДж 
Pluvialis squatarola 389.7 30 0 0 0 
Charadrius hiaticula 159.1 30 0 0 0 
Arenaria interpres 283.3 30 0 0 0 
Phalaropus lobatus 134.5 30 0 0 0 
Philomachus pugnax 256.0 30 0 0 0 
Calidris alba 141.8 30 0 0 0 
Calidris minuta 99.3 30 90 0.3 0.3 
Calidris temminckii 109.1 30 0 0 0 
Calidris ferruginea 173.1 30 0 0 0 
Calidris alpina 142.5 30 3100 13.3 13.3 
Calidris canutus 192.2 30 0 0 0 
Limicola falcinellus 126.5 30 0 0 0 
Limosa lapponica 447.6 30 0 0 0 
Calidris sp. 142.5 30 0 0 0 
Всього 2797.3 30 3190 13.6 13.6 
Примітка.  А – добова потреба куликів в енергії, розрахована за методикою В.Р.Дольника (1982);  
Calidris sp.– невизначені до виду тундрові кулики (енергетичні потреби розраховані по 
побережнику чорногрудому). 
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Таблица  В25 
Розрахунок потреб тундрових видів куликів в період осінньо-весняної міграції на Центральному Сиваші (2000 р.) 

А травень червень весна вересень осінь Вид 
кДж• 
сут-1 

чисел-ть 
куликів

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1

чисел-ть 
куликів

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1 

заг.потреба, 
ГДж 

чисел-ть 
куликів

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1

заг.потреба, 
ГДж 

Pluvialis squatarola 389.7 0 30 0 2 10 0.008 0.008 0 30 0 0 
Charadrius hiaticula 159.1 0 30 0 0 10 0 0 8 30 0.04 0.04 
Arenaria interpres 283.3 5 30 0.04 0 10 0 0.04 4 30 0.03 0.03 
Phalaropus lobatus 134.5 300 30 1.2 200 10 0.3 1.5 0 30 0 0 
Philomachus pugnax 256.0 0 30 0 0 10 0 0 40 30 0.3 0.3 
Calidris alba 141.8 20 30 0.09 150 10 0.2 0.3 0 30 0 0 
Calidris minuta 99.3 710 30 2.1 1500 10 1.5 3.6 190 30 0.6 0.6 
Calidris temminckii 109.1 0 30 0 0 10 0 0 0 30 0 0 
Calidris ferruginea 173.1 700 30 3.6 200 10 0.3 3.9 570 30 2.9 2.9 
Calidris alpina 142.5 7050 30 30.1 3000 10 4.3 34.4 1020 30 4.4 4.4 
Calidris canutus 192.2 0 30 0 0 10 0 0 0 30 0 0 
Limicola falcinellus 126.5 0 30 0 100 10 0.1 0.1 0 30 0 0 
Limosa lapponica 447.6 0 30 0 0 10 0 0 0 30 0 0 
Calidris sp. 142.5 6000 30 25.7 0 10 0 25.7 0 30 0 0 
Всього 2797.3 14785 30 62.9 5152 10 6.7 69.6 1832 30 8.3 8.3 
Примітка.  А – добова потреба куликів в енергії, розрахована за методикою В.Р.Дольника (1982);  Calidris sp.– невизначені до виду тундрові 
кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Таблиця  В26 
Розрахунок потреб тундрових видів куликів в період осінньо-весняної міграції на Центральному Сиваші (2001 р.) 

А травень весна вересень осінь 
Вид кДж• 

сут-1 
чисел-ть 
куликів 

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1 

заг.потреба, 
ГДж 

чисел-ть 
куликів 

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1 

заг.потреба, 
ГДж 

Pluvialis squatarola 389.7 11 30 0.1 0.1 5 30 0.06 0.06 
Charadrius hiaticula 159.1 10 30 0.05 0.05 8 30 0.04 0.04 
Arenaria interpres 283.3 47 30 0.4 0.4 3 30 0.03 0.03 
Phalaropus lobatus 134.5 10900 30 43.9 43.9 6 30 0.02 0.02 
Philomachus pugnax 256.0 620 30 4.8 4.8 721 30 5.5 5.5 
Calidris alba 141.8 460 30 1.9 1.9 20 30 0.08 0.08 
Calidris minuta 99.3 708 30 2.1 2.1 260 30 0.8 0.8 
Calidris temminckii 109.1 0 30 0 0 0 30 0 0 
Calidris ferruginea 173.1 5160 30 26.8 26.8 963 30 5.0 5.0 
Calidris alpina 142.5 1380 30 5.9 5.9 9553 30 40.8 40.8 
Calidris canutus 192.2 0 30 0 0 0 30 0 0 
Limicola falcinellus 126.5 0 30 0 0 40 30 0.2 0.2 
Limosa lapponica 447.6 0 30 0 0 0 30 0 0 
Calidris sp. 142.5 0 30 0 0 5000 30 21.4 21.4 
Всього 2797.3 19296 30 86.1 86.1 16579 30 73.9 73.9 

Примітка.  А – добова потреба куликів в енергії, розрахована за методикою В.Р.Дольника (1982);  Calidris sp.– невизначені до виду тундрові 
кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Таблиця  В27 
Розрахунок потреб тундрових видів куликів в період осінньо-весняної міграції на Центральному Сиваші (2002 р.) 

А травень весна серпень вересень осінь 
Вид кДж• 

сут-1 
чисел-ть 
куликів

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1 

заг.потреба, 
ГДж 

чисел-ть 
куликів 

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1

чисел-ть 
куликів

Кіл-ть 
діб 

ГДж• 
місяць-1

заг.потреба, 
ГДж 

Pluvialis squatarola 389.7 45 30 0.5 0.5 6 30 0.07 0 30 0 0.07 
Charadrius hiaticula 159.1 97 30 0.5 0.5 0 30 0 0 30 0 0 
Arenaria interpres 283.3 1 30 0.008 0.008 0 30 0 0 30 0 0 
Phalaropus lobatus 134.5 2724 30 10.9 10.9 0 30 0 0 30 0 0 
Philomachus pugnax 256.0 569 30 4.4 4.4 810 30 6.2 0 30 0 6.2 
Calidris alba 141.8 2 30 0.008 0.008 1 30 0.004 0 30 0 0.004 
Calidris minuta 99.3 7951 30 23.7 23.7 40 30 0.1 0 30 0 0.1 
Calidris temminckii 109.1 0 30 0 0 0 30 0 0 30 0 0 
Calidris ferruginea 173.1 28910 30 150.1 150.1 100 30 0.5 0 30 0 0.5 
Calidris alpina 142.5 6332 30 27.1 27.1 40 30 0.2 0 30 0 0.2 
Calidris canutus 192.2 0 30 0 0 0 30 0 0 30 0 0 
Limicola falcinellus 126.5 0 30 0 0 5 30 0.02 0 30 0 0.02 
Limosa lapponica 447.6 0 30 0 0 0 30 0  30 0 0 
Calidris sp. 142.5 18000 30 76.9 76.9 0 30 0 5000 30 21,4 21.4 
Всього 2797.3 64631 30 294.2 294.2 1002 30 7.1 5000 30 21,4 28.5 
Примітка.  А – добова потреба куликів в енергії, розрахована за методикою В.Р.Дольника (1982);  Calidris sp.– невизначені до виду тундрові 
кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Таблиця В28 
Потенційна потреба тундрових видів куликів в енергії в період весняної міграції 

на Східному Сиваші 
1995 1996 1998 2000 2001 2002 № п/п Вид ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % 

1 Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) 2.46 3.92 2.60 1.60 10.46 8.39 6.57 9.31 51.71 21.25 24.26 14.50 
2 Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 0.19 0.30 0.01 0.01 0.65 0.52 0.10 0.14 0.70 0.29 0.08 0.05 
3 Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) 0.04 0.06 1.02 0.63 1.06 0.85 0.02 0.02 0.49 0.20 0.24 0.14 
4 Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00 
5 Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) 27.26 43.49 117.07 71.99 49.71 39.86 1.80 2.55 1.27 0.52 15.36 9.18 
6 Calidris alba (Pallas, 1764) 0.00 0.00 0.01 0.004 0.05 0.04 0.21 0.30 0.02 0.01 0.30 0.18 
7 C. minuta (Leisler,1812) 0.60 0.96 0.02 0.01 1.39 1.12 4.65 6.59 10.60 4.36 1.60 0.96 
8 C. temminckii (Leisler,1812)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 0.001 0.00 0.00 
9 C. ferruginea (Pontoppidan, 1763) 1.05 1.67 1.22 0.75 0.69 0.56 0.26 0.37 34.91 14.35 9.72 5.81 
10 C. alpina (Linnaeus, 1758) 21.15 33.74 40.67 25.01 44.41 35.61 39.76 56.36 58.88 24.20 63.54 37.96 
11 C. canutus (Linnaeus, 1758) 0.06 0.10 0.00 0.00 0.75 0.60 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 
12 Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763) 9.87 15.74 0.00 0.00 0.00 0.00 17.19 24.36 56.88 23.38 9.08 5.42 
13 Limosa lapponica (Linnaeus, 1758) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
14 Calidris sp. 0.00 0.00 0.00 0.00 15.52 12.45 0.00 0.00 27.79 11.42 43.18 25.80 

 Всього 62.69 100.00 162.62 100.00 124.71 100.00 70.55 100.00 243.31 100.00 167.35 100.00 
     Примітка.  Calidris sp.– невизначені до виду тундрові кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Таблиця  В29 
Потенційна потреба тундрових видів куликів в енергії в період осінньої міграції 

на Східному Сиваші 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 № 

п/п Вид ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % 
1 P. squatarola 6.76 1.36 5.24 9.36 3.28 1.45 4.61 2.96 29.40 3.06 7.33 4.21 12.95 19.10 21.87 8.47 6.24 2.81 
2 Ch. hiaticula 0.08 0.02 0.29 0.51 0.46 0.20 0.03 0.02 1.39 0.14 0.15 0.09 0.04 0.06 0.59 0.23 0.13 0.06 
3 A. interpres 0.01 0.00 0.02 0.03 0.34 0.15 0.03 0.02 8.68 0.90 0.04 0.02 0.00 0.00 0.41 0.16 0.01 0.00 
4 Ph. lobatus 0.23 0.05 0.15 0.27 0.18 0.08 0.00 0.00 0.13 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.03 
5 Ph. pugnax 122.86 24.70 17.30 30.90 105.95 46.77 38.43 24.67 466.28 48.48 26.14 15.03 14.59 21.52 16.20 6.27 71.81 32.30 
6 C. alba 0.00 0.00 0.004 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 4.27 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 C. minuta 2.33 0.47 0.28 0.50 5.61 2.48 5.84 3.75 15.69 1.63 0.34 0.19 0.69 1.02 5.39 2.09 4.77 2.14 
8 C. temminckii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.003 0.00 0.00 0.09 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.02 0.00 0.00 
9 C. ferruginea 101.77 20.46 0.87 1.55 46.47 20.51 6.68 4.29 193.07 20.07 2.55 1.47 6.85 10.11 90.21 34.94 43.11 19.39 
10 C. alpina 167.93 33.76 21.89 39.11 58.41 25.78 96.22 61.76 155.06 16.12 95.25 54.78 31.13 45.90 103.24 39.99 31.92 14.36 
11 C. canutus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.48 0.22 
12 L. falcinellus 1.08 0.22 0.95 1.71 2.42 1.07 3.95 2.53 8.11 0.84 1.46 0.84 1.56 2.29 8.88 3.44 1.78 0.80 
13 L. lapponica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
14 Calidris sp. 94.36 18.97 8.98 16.04 3.42 1.51 0.00 0.00 79.58 8.27 40.62 23.36 0.00 0.00 11.33 4.39 62.00 27.89 
 Всього 497.41 100.0 55.97 100.0 226.55 100.0 155.78 100.0 961.85 100.0 173.88 100.0 67.81 100.0 258.19 100.0 222.33 100.0 

Примітка. Calidris sp.– невизначені до виду тундрові кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Таблиця  В30 
Потенційна потреба тундрових видів куликів в енергії в період весняної міграції 

на Центральному Сиваші 
1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 № 

п/п 
Вид 

ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % 
1 P. squatarola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.23 0.01 0.01 0.13 0.15 0.53 0.18 
2 Ch. hiaticula 0.00 0.00 0.01 0.003 0.00 0.00 0.07 0.10 0.00 0.00 0.05 0.06 0.46 0.16 
3 A. interpres 0.03 31.87 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 1.78 0.04 0.06 0.40 0.46 0.01 0.003 
4 Ph. lobatus 0.00 0.00 0.14 0.05 0.05 0.14 0.23 0.31 1.48 2.13 44.00 51.10 11.00 3.74 
5 Ph. pugnax 0.00 0.00 274.37 97.50 2.30 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 5.53 4.37 1.49 
6 C. alba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 1.78 0.30 0.43 1.96 2.27 0.01 0.003 
7 C. minuta 0.00 0.00 0.02 0.01 2.09 5.91 4.24 5.70 3.60 5.18 2.11 2.45 23.69 8.05 
8 C. temminckii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9 C. ferruginea 0.07 68.13 0.01 0.002 8.05 22.82 7.73 10.38 3.98 5.72 26.79 31.12 150.11 51.02 
10 C. alpina 0.00 0.00 6.85 2.43 22.79 64.60 58.03 77.93 34.42 49.44 5.90 6.85 27.07 9.20 
11 C. canutus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
12 L. falcinellus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.08 0.13 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 
13 L. lapponica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
14 Calidris sp. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 1.72 25.65 36.85 0.00 0.00 76.96 26.16 
 Всього 0.11 100.00 281.40 100.00 35.27 100.00 74.47 100.00 69.61 100.00 86.09 100.00 294.20 100.00 

           Примітка. Calidris sp.– невизначені до виду тундрові кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Таблиця  В31 
Потенційна потреба тундрових видів куликів в енергії в період осінньої міграції 

на Центральному Сиваші 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 № 

п/п 
Вид 

ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % 
1 P. squatarola 0.29 0.05 0.11 0.56 0.01 0.01 0.11 0.11 0.82 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.08 0.07 0.25 
2 Ch. hiaticula 0.21 0.04 0.06 0.30 0.12 0.07 0.34 0.35 0.39 0.02 0.00 0.00 0.04 0.46 0.04 0.05 0.00 0.00 
3 A. interpres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.30 0.02 0.00 0.00 0.03 0.41 0.03 0.03 0.00 0.00 
4 Ph. lobatus 0.12 0.02 0.10 0.53 5.52 3.29 0.00 0.00 24.07 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00 
5 Ph. pugnax 358.40 63.37 0.58 3.04 97.47 58.07 38.42 39.63 1447.96 80.06 0.00 0.00 0.31 3.72 5.54 7.49 6.22 21.83 
6 C. alba 19.14 3.38 0.00 0.00 0.01 0.01 0.77 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.12 0.004 0.01 
7 C. minuta 12.86 2.27 1.64 8.64 8.21 4.89 18.47 19.05 33.34 1.84 0.27 1.98 0.57 6.85 0.77 1.05 0.12 0.42 
8 C. temminckii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
9 C. ferruginea 30.42 5.38 0.03 0.14 39.21 23.36 0.01 0.01 184.45 10.20 0.00 0.00 2.96 35.80 5.00 6.76 0.52 1.82 
10 C. alpina 102.40 18.11 16.31 86.18 16.71 9.96 38.78 40.01 116.75 6.46 13.25 98.02 4.36 52.76 40.85 55.26 0.17 0.60 
11 C. canutus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
12 L. falcinellus 2.83 0.50 0.11 0.60 0.23 0.14 0.00 0.00 0.20 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.21 0.02 0.07 
13 L. lapponica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
14 Calidris sp. 38.89 6.88 0.00 0.00 0.34 0.20 0.00 0.00 0.43 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 21.38 28.92 21.38 75.01 

 Всего 565.57 100.00 18.92 100.00 167.84 100.00 96.93 100.00 1808.71 100.00 13.52 100.00 8.27 100.00 73.92 100.00 28.50 100.00 
Примітка. Calidris sp.– невизначені до виду тундрові кулики (енергетичні потреби розраховані по побережнику чорногрудому). 
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Додаток  Г 
 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ КУЛИКІВ НА ЛИМАНАХ ТА ЇХ ПОТРЕБА В ЕНЕРГІЇ 
 

Таблиця Г1 
Чисельність тундрових видів куликів (в особинах та  в %) на Молочному лимані 

в період весняної міграції в 1996-2002 рр. 
1996 1997 1998 1999 2001 2002 № 

п/п Вид ос. % ос. % ос. % ос. % ос. % ос. % 
1 Pluvialis squatarola 57 19.3 75 3.1 0 0.0 55 12.6 125 3.8 0 0.0 
2 Charadrius hiaticula 14 4.7 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0 
3 Arenaria interpres 120 40.7 87 3.7 0 0.0 40 9.2 24 0.7 1 0.0 
4 Phalaropus lobatus 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0 
5 Philomachus pugnax 0 0.0 426 17.9 0 0.0 4 0.9 1649 50 2374 79.3 
6 Calidris alba 4 1.4 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 
7 Calidris minuta 4 1.4 0 0 0 0.0 70 16 0 0 0 0 
8 Calidris ferruginea 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 20 0.6 500 16.7 
9 Calidris alpina 83 28.1 1790 75.2 600 99.8 258 59 1463 44.3 120 4 
10 Calidris canutus 0 0.0 3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
11 Limicola falcinellus 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 0.1 0 0.0 
12 Limosa lapponica 13 4.4 0 0 1 0.2 10 2.3 18 0.5 0 0.0 
 Всього 295 100.0 2381 100.0 601 100.0 437 100.0 3301 100.0 2995 100.0 
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Таблиця Г2 
Чисельність тундрових видів куликів (в особинах та  в %) на Молочному лимані 

в період осінньої міграції в 1996-2002 рр. 
1996 1997 1999 2000 2001 2002 № п/п Вид ос. % ос. % ос. % ос. % ос. % ос. % 

1 Pluvialis squatarola 234 6.6 81 71.7 453 10.3 86 86.9 94 1.6 284 6.5 
2 Charadrius hiaticula 15 0.4 0 0 11 0.3 0 0 0 0 1 0 
3 Arenaria interpres 21 0.6 6 5.3 0 0 3 3 14 0.3 19 0.4 
4 Phalaropus lobatus 4 0.1 0 0 7 0.2 0 0.0 0 0 2 0.1 
5 Philomachus pugnax 232 6.5 1 0.9 537 12.2 0 0.0 300 5.2 1323 30.5 
6 Calidris alba 2 0.1 0 0 95 2.1 0 0.0 400 6.9 14 0.3 
7 Calidris minuta 14 0.4 5 4.4 148 3.3 0 0.0 300 5.2 56 1.3 
8 Calidris ferruginea 68 1.9 20 17.7 50 1.1 0 0.0 2341 40.3 487 11.2 
9 Calidris alpina 2942 82.7 0 0.0 3116 70.5 10 10.1 2250 38.7 2159 49.7 
10 Calidris canutus 25 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 
11 Limicola falcinellus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 100 1.7 0 0.0 
12 Limosa lapponica 0 0.0 0 0.0 2 0.0 0 0.0 8 0.1 0 0.0 
 Всього 3557 100.0 113 100.0 4419 100.0 99 100.0 5807 100.0 4343 100.0 
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Таблиця  Г3 
Потенційна потреба тундрових видів куликів в енергії (в ГДж і в%) 
в період весняної міграції на Молочному лимані в 1996-2002 рр. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 № п/п Вид ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % 
1 Pluvialis squatarola 0.22 28.57 0.29 7.0 0 0.0 0.21 25.9 0 0.0 0.49 7.0 0 0.0 
2 Charadrius hiaticula 0.02 2.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
3 Arenaria interpres 0.34 44.15 0.25 5.9 0 0.0 0.11 13.5 0 0.0 0.07 1.0 0.0033 0.04 
4 Phalaropus lobatus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
5 Philomachus pugnax 0 0.0 1.09 26.0 0 0.0 0.01 1.23 0 0.0 4.22 60.3 6.08 85.6 
6 Calidris alba 0.006 0.77 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
7 Calidris minuta 0.004 0.51 0 0.0 0 0.0 0.07 8.64 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
8 Calidris ferruginea 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.03 0.5 0.87 12.2 
9 Calidris alpina 0.12 15.58 2.55 61.0 0.86 99.54 0.37 45.67 0 0.0 2.09 29.8 0.17 2.4 
10 Calidris canutus 0 0.0 0.006 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
11 Limicola falcinellus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.003 0.04 0 0.0 
12 Limosa lapponica 0.06 7.79 0 0.0 0.004 0.46 0.04 4.93 0 0.0 0.08 1.2 0 0.0 
 Всього 0.77 100 4.18 100 0.864 100 0.81 100 0 100 7.0 100 7.1 100.0 
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Таблиця  Г4 
Потенційна потреба тундрових видів куликів в енергії (в ГДж і в%) 
в період осінньої міграції на Молочному лимані в 1996-2002 рр. 

1996 1997 1999 2000 2001 2002 № п/п Вид ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % ГДж % 
1 Pluvialis squatarola 1.82 15.21 0.63 84.0 3.53 22.12 0.67 93.05 0.73 3.86 2.21 12.93 
2 Charadrius hiaticula 0.05 0.41 0 0.0 0.03 0.18 0 0.0 0 0.0 0.003 0.02 
3 Arenaria interpres 0.12 1.00 0.03 4.0 0 0.0 0.02 2.77 0.08 0.42 0.11 0.64 
4 Phalaropus lobatus 0.01 0.08 0 0.0 0.02 0.12 0 0.0 0 0.0 0.005 0.03 
5 Philomachus pugnax 1.19 9.94 0.01 1.33 2.75 17.23 0 0.0 1.54 8.14 6.77 39.61 
6 Calidris alba 0.01 0.08 0 0.0 0.27 1.69 0 0.0 1.13 5.97 0.04 0.23 
7 Calidris minuta 0.03 0.25 0.01 1.33 0.29 1.81 0 0.0 0.6 3.17 0.11 0.64 
8 Calidris ferruginea 0.24 2.00 0.07 9.33 0.17 1.06 0 0.0 8.1 42.83 1.69 9.88 
9 Calidris alpina 8.39 70.15 0 0.0 8.88 55.63 0.03 4.16 6.41 33.89 6.15 35.98 
10 Calidris canutus 0.1 0.83 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
11 Limicola falcinellus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.25 1.32 0 0.0 
12 Limosa lapponica 0 0.0 0 0.0 0.02 0.12 0 0.0 0.07 0.37 0 0.0 
 Всього 11.96 100.0 0.75 100.0 15.96 100.0 0.72 100 18.91 100.0 17.09 100.0 
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Таблиця Г5 
Потенційна потреба тундрових видів куликів в енергії (в ГДж і в%) в період сезонних міграцій  

на Тузловській групі лиманів 
1999 2000 

весна осінь осінь № Вид 
ГДж % ГДж % ГДж % 

1 Pluvialis squatarola 0.2 1.4 2.5 13.0 3.2 22.6 
2 Charadrius hiaticula 0.2 1.2 0.1 0.6 0.0 0.0 
3 Arenaria interpres 0.0 0.0 0.6 2.9 0.1 0.4 
4 Phalaropus lobatus 0.0 0.0 0.01 0.1 0.0 0.0 
5 Philomachus pugnax 10.6 67.1 14.4 75.6 7.6 53.4 
6 Calidris alba 0.0 0.0 0.004 0.02 0.0 0.0 
7 Calidris minuta 1.6 10.0 0.2 1.2 0.4 3.2 
8 Calidris temminckii 0.1 0.4 0.1 0.4 0.0 0.0 
9 Calidris ferruginea 0.4 2.3 0.3 1.7 0.8 5.3 
10 Calidris alpina 2.8 17.5 0.9 4.6 2.1 15.1 
11 Limicola falcinellus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.1 
 Всього 15.8 100 19.1 100 14.2 100 
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Таблиця Г6 
Чисельність тундрових видів куликів в різних типах кормових територій Тузловської групи лиманів, 

серпень 1999 р. 
Шагани Алібей Бурнас 

ПМ БМ ГЗЛ ВМА БМ ГЗЛ БМ 

№ Вид 
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л-ть 
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ка 

(в %) 
вида 
а 

Σ 
сум.ч
исел-
ть 
вида 

Σ  
Загаль
на 

чисел-
ть 
вида  

1 Pluvialis squatarola 69 93 5 7 74 - - 34 65 18 35 52 65 76 21 24 86 212 
2 Charadrius hiaticula 11 44 14 56 25 - - - - - - - - - - - - 25 
3 Phalaropus lobatus - - - - - 2 100 -  - - 2 1 100 - - 1 3 
4 Arenaria interpres - - 25 100 25 -  2 8 9 82 11 - - 29 100 29 65 
5 Philomachus pugnax 419 86 71 14 490 1309 96 2 1 45 3 1356 33 100 - - 33 1879 
6 Calidris minutа - - - - - 12 16 64 84 - - 76 - - - - - 76 
7 Calidris temminckii - - - - - 9 100 -  - - 9 12 100 - - 12 21 
8 C. ferruginea 61 100 - - 61 - - -  - - - - - 2 100 2 63 
9 C. alpina 133 100 - - 133 - - 61 100 - - 61 - - 11 100 11 205 

10 C. alba 1 100 - - 1 - - -  - - - - - - - - 1 
Разом (чисельність) 694  115  809 1332  163  72  1567 111  63 36 174 2550 
частка (в%) всіх видів 
тундрових куликів на 
кормовій території 

 86  14   85  10  5   64     

частка (в%) всіх видів 
тундрових куликів в 

лиманах 

    32       62     6 100 

Примітка. ПМ – прибережні марші у с. Приморське (лиман Шагани); ГЗЛ – гирлова зона лимана; БМ – берегові мілководдя; ВМА –  внутрішні мілководдя в 
середній частині лиману Алібей. 
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Таблиця   Г7 

Чисельність тундрових видів куликів в різних типах кормових територій Тузловської групи лиманів, 
серпень 2000 р. 

Шагани Алібей Бурнас 
ПЛ ПМ БМ ГЗЛ ВМА ГЗЛ 

№ Вид 

Ч
ис
ел

-т
ь,

 
ос

. 

Частк
а 

(в %) 
вида Ч

ис
л-
ть

, 
ос

. Частка
(в %) 
вида 

Ч
ис
ел

-т
ь,

 
ос

. 

Частк
а 

(в %) 
вида

Σ 
сум. 
чисел-
ть 
вида Ч

ис
ел

-т
ь,

 
ос

. 

Част
ка 

(в %) 
вида Ч

ис
ел

-т
ь,

 
ос

. 

Част
ка 

(в %) 
вида

Σ 
сум. 
чисел-
ть 
вида Ч

ис
ел

-т
ь,

 
ос

. 

Частк
а 

(в %) 
вида

Σ 
сум. 
чисел-
ть 
вида

Σ 
Загальна 
чисел-ть 
вида 

1 Pluvialis squatarola 36 53 12 18 20 29 68 1 1 103 99 104 - - - 172 
2 Arenaria interpres 3 43 - - 4 57 7 - - - - - - - - 7 
3 Philomachus pugnax 139 15 758 84 6 1 903 50 100 - - 50 34 100 34 987 
4 Calidris minutа 23 100 - - - - 23 128 100 - - 128 - - - 151 
5 C. ferruginea 137 94 7 5 2 1 146 - - - - - - - - 146 
6 C. alpina 139 74 - - 50 26 189 153 66 80 34 233 - - - 422 
7 Limicola falcinellus - - - - - - - 2 100 - - 2 - - - 2 

Разом (чисельність) 477  777  82  1336 334  183  517 34  34 1887 
частка (в%) всіх видів 
тундрових куликів на 
кормовій території 

 36  58  6   65  35   100   

частка (в%) всіх видів 
тундрових куликів в 
лиманах 

      71     27   2 100 

Примітка. ПЛ – слабозарослі ділянки приморської лагуни Малий Сасик; ПМ – прибережні марші у с.Трихатки (лиман Шагани); ГЗЛ – гирлова 
зона лимана; БМ – берегові мілководдя; ВМА – внутрішні мілководдя у середній частині лимана Алібей.  
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Таблиця  Г8. 
Чисельність тундрових видів куликів на кормових територіях пониззя 

Тилігульського лиману, осінь 1999-2000рр. 
1999 2000 № Вид ос. % ос. % 

1 Pluvialis squatarola 37 2.5 37 6.3 
2 Charadrius hiaticula 38 2.6 14 2.4 
3 Phalaropus lobatus 16 1.0 6 1 
4 Arenaria interpres 13 0.9 17 2.9 
5 Philomachus pugnax 446 30.6 205 35 
6 Calidris minutа 68 4.6 21 3.6 
7 C. ferruginea 774 53.1 185 31.6 
8 C. alpina 65 4.5 94 16 
9 Limicola falcinellus 0 0 7 1.2 
10 C. alba 6 0.2 - - 
 Всього 1457 100 586 100 

 
 
 
 
 

Таблиця Г9 
Потенційна потреба тундрових видів куликів в енергії 

(в ГДж і в%) на кормових територіях в пониззі Тилігульського лиману в період 
осінньої міграції (1999-2000рр). 

 

 

1999г. 2000г. № Вид ГДж % ГДж % 
1 Pluvialis squatarola 0.1 4.8 0.1 8.8 
2 Charadrius hiaticula 0.1 2.0 0.02 1.8 
3 Arenaria interpres 0.04 1.2 0.05 4.4 
4 Phalaropus lobatus 0.02 0.7 0.008 0.7 
5 Philomachus pugnax 1.1 38.1 0.5 43.9 
6 Calidris alba 0.01 0.3 0 0 
7 Calidris minuta 0.1 2.3 0.02 1.8 
8 Calidris ferruginea 1.3 44.7 0.3 26.3 
9 Calidris alpina 0.1 3.1 0.13 11.4 
10 Limicola falcinellus 0.1 3.5 0.008 0.7 
 Всього 3.0 100 1.14 100 
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Додаток  Д 
 

КОРЕЛЯЦІЙНІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ З ПЛОЩЕЮ КОРМОВИХ ТЕРИТОРІЙ 
ТА БІОМАСОЮ ВОДНИХ БЕЗХРЕБЕТНИХ 

 

 
Рис. Д1. Кореляційна залежність між чисельністю куликів (на прикладі пісочників) і площею 
кормової території в період осінньої міграції в гирлової зоні лиману Алібей (ТГЛ). 
 

 
Рис. Д2. Кореляційна залежність між чисельністю сивки морської (Pluvialis squatarola) і 
загальною біомасою водних безхребетних навесні на Східному Сиваші.  
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Рис. Д3. Кореляційна залежність між чисельністю грицика малого (Limosa lapponica) і 
загальною біомасою водних безхребетних навесні на Східному Сиваші. 

 

 
Рис. Д4. Кореляційна залежність між чисельністю пісочника великого (Charadrius 
hiaticula) і загальною біомасою водних безхребетних навесні на Східному Сиваші. 
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Рис. Д5. Кореляційна залежність між чисельністю плавунця круглодзьобого (Phalaropus 
lobatus) і загальною біомасою водних безхребетних навесні на Центральному Сиваші. 

 

 
Рис. Д6. Кореляційна залежність між чисельністю побережниика червоногрудого (Calidris 
ferruginea) і загальною біомасою водних безхребетних навесні на Східному Сиваші. 

 
 



 

 

223

 
Рис. Д7. Кореляційна залежність між чисельністю побережника білого (Calidris alba) і 
загальною біомасою водних безхребетних навесні на Східному Сиваші. 

 

 
Рис. Д8. Кореляційна залежність між чисельністю куликів (на прикладі пісочників) і 
площею кормової території в період осінньої міграції на Сиваші. 
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