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РОЗДІЛ 13 ХАРАКТЕРИСТИКА КУМУЛЯТИВНОГО ЕФЕКТУ НА ПЕРІОД БУДІВНИЦТВА ТА 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДНІСТРОВСЬКОЇ ВЕС У РАДІУСІ 20 КМ 

13.1 Вплив планувальної структури ВЕС спільно із запланованими / завершеними будівництвом ВЕС 
у радіусі 20 км на ландшафтні структурні елементи в межах об’єкта ВЕС та прилеглих територій 

13.2 Вплив планувальної структури ВЕС спільно із запланованими / завершеними будівництвом ВЕС 
у радіусі 20 км на компоненти біорозмаїття в межах об’єкта ВЕС 

13.3 Вплив будівництва інфраструктури об’єкта ВЕС спільно із запланованими / завершеними 
будівництвом ВЕС у радіусі 20 км на місця існування рослин та тварин, включаючи і ті, що охороняються 
за міжнародним та національним законодавством 

13.4 Потенційна оцінка впливу будівництва та експлуатації об’єкта ВЕС спільно із запланованими / 
завершеними будівництвом ВЕС у радіусі 20 км на природні території, що охороняються, в межах 20-
кілометрової зони 

13.5 Потенційна оцінка впливу будівництва та експлуатації об’єкта ВЕС спільно із запланованими / 
завершеними будівництвом ВЕС у радіусі 20 км на сезонні та трансконтинентальні міграції 

13.6 Потенційна оцінка впливу будівництва та експлуатації об’єкта ВЕС на популяції кажанів з 
урахуванням сезонного стану кажанів, включаючи і міграційні цикли 

13.7 Вплив будівництва та експлуатації об’єкта ВЕС спільно із запланованими / завершеними 
будівництвом ВЕС у радіусі 20 км на птахів та кажанів (щодо птахів – описується вплив на найважливіші 
види (на кожен окремо), щодо кажанів – на кожен вид окремо) 
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РОЗДІЛ 14 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА СТРУКТУРНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
МОНІТОРИНГУ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ В МЕЖАХ ПРОЕКТНОЇ ТЕРИТОРІЇ  

14.1 Концептуальні підходи 
14.2 Структурні підходи до організації та проведення моніторингу природних комплексів в межах 

площадки ВЕС 
 
ДОДАТКИ 
 
Додаток 1. Рослинність ДОУ. Табличні матеріали та картографічні матеріали у програмі АВТОКАД 
(у форматі А 3) 
 
Додаток 2. Птахи, обліки на пунктах спостережень (ПС). Картографічні матеріали (формат А 4) 
 
Додаток 3. Птахи, міграції, гніздування. Маршрутні обліки. Табличні матеріали та картографічні 
матеріали у програмі АВТОКАД (у форматі А 3) 
 
Додаток 4. Інші природні компоненти. ДОУ. Картографічні матеріали у програмі АВТОКАД (у 
форматі А 3) 
 
Додаток 5. Кажани. Аудіофайли звуків кажанів за результатами досліджень (на окремому 
електронному носії) 
5.1. Сонограми видового складу кажанів 
5.2. Аудіофайли звуків кажанів за результатами досліджень (на окремому електронному носії)  
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РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ТЕРИТОРІЇ 
 
1.1 Території, планувальна характеристика та місце розташування площадки 

 
Проектна територія площадки Дністровської ВЕС знаходиться на півдні від м. Білгород-

Дністровський, а на півночі – с. Удобне. На сході проектна територія межує з узбережжям 
Дністровського лиману, а на сході вона межує з сільськогосподарськими угіддями. Площадку 
перетинає автострада Одеса-Ізмаїл (Е 87) та дорога місцевого значення, яка проходить практично 
крізь всю площадку ВЕС (рис. 1.1). 

 

 
 

Рис. 1.1. План розміщення проектної території площадки Дністровської ВЕС. 
 
У межах проектної території знаходяться сс. Удобне, Козацьке, Семенівка, Південне. На межах 

проектної території знаходяться сс. Красна коса, Старокозаче, Веселе, Нове, Садове. У межах 
проектної території та зон до 5 км. відсутні об’єкти крупної промисловості. Серед видів діяльності 
домінує сільськогосподарське виробництво. 

Протяжність проектної території складає близько 28 км, а її ширина дорівнює від 8 км до 1,2 
км. Загальна площа території ВЕС приблизно складає 84 км. кв. з буферними зонами до 500 м. 
Планувальна структура площадки ВЕС з буферними зонами у 500 м на топографічній основі 
представлена на рис. 1.2. Адміністративно проектна території відноситься до Білгород-
Дністровського району Одеської області. 

У природному аспекті площадка Дністровської ВЕС на сході межує з Дністровським лиманом. 
У межах 2-км зони та проектній території знаходяться русла малих річок та по балкам розміщуються 
штучні лісові масиви.  

В антропогенному аспекті площадка ВЕС з буферною зоною у 500 м. представлена тільки 
сільськогосподарськими угіддями та лісосмугами.	 Більша частина даної території представлена 
різноманітними агрофітоценозами (сільськогосподарські поля). Лісонасадження представлені 
лісосмугами, які відрізняється складом деревних насаджень, шириною та чагарниковим ярусом. 
Частина лісосмуг знаходиться у занепаді в зв’язку зі значним антропогенним впливом (вирубка, 
пожежі), який приводе до їх значної деградації. Природня лугова та солончакова рослинність 
зберіглася частково у межах яружно-балочних біотопів та берегової смуги Дністровського лиману.  

На передпроектній стадії щодо будівництва Дністровської ВЕС планувалося розміщення ВЕУ 
відповідно на 3-х лініях будівництва. На цьому етапі Виконавцем було рекомендовано Замовнику не 
розміщувати 3-тю лінію відповідно до планувальної структури. Оскільки її розміщення знаходилося у 
ризиковій зоні для мігруючих птахів на узбережжі Дністровського лиману. Замовник погодився з 
цією пропозицію. Окремі проектні 3 лінії розміщення ВЕУ представлено на рис. 1.3- 1.6. 
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Рис. 1.2. Планувальна структура площадки ВЕС з буферними зонами у 500 м на топографічній основі 
 

  
 
Рис. 1.3. Загальна планувальна структура площадки 

ВЕС з трьома лініями 

 
Рис. 1.4. Планувальна структура площадки ВЕС – 

перша лінія 
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Рис. 1.5. Планувальна структура площадки ВЕС – 

друга лінія 

 
Рис. 1.6. Планувальна структура площадки ВЕС – 

третя лінія (скасована) 
 
1.2 Природно-заповідний фонд, природні території, що охороняються, оцінка впливу 
будівництва ВЕС 

Території природно-заповідного фонду. Природоохоронні території державного, регіонального і 
місцевого значення в радіусі 7 км від площадки Дністровської ВЕС відсутні. У регіональному 
масштабі на прилеглих територіях до проектної території площадки ВЕС знаходиться тільки 
Нижньодністровський національний природний парк (ННПП). ІВА території також розташовані в 
межах Дністровського лиману. 

Найближчі ділянки Нижньодністровського національного природного парку знаходяться  на 
віддалі від площадки ВЕС у 7-8 км., а до найбільш цінних в орнітологічному плані територій відстань 
складає 10-12 км. ННПП – природна територія дельти Дністра і Дністровського лиману  з площею у 
21311,1 га з диференційованими по зонах режимами охорони. Національний парк створений в 2008 
ці. Проектна схема розміщення функціональних зон представлено на рис. 1.7, а по відношенню до 
площадки ВЕС – рис. 1.8. 

 

 

Рис. 1.7. Проектна схема розміщення 
функціональних зон Нижньодністровського 

національного природного парку 
 



9	
	

Основними цілями на територіях, що охороняються, є заходи направлені на охорону природних 
водно-болотяних і степових ландшафтів, біологічної різноманітності, в т.ч. і видів птахів, 
приурочених до сезонних скупчень (гніздування, міграції, зимівлі). Значення тих або інших сезонних 
скупчень птахів залежить від умови року. Найбільші зміни в чисельності птахів приходяться на 
періоди гніздування і зимівель, тому в окремі роки птахи в ці періоди мають або велику чисельність 
або практично відсутні. Стабільними є переважно міграційні скупчення в дельті Дністра і, особливо в 
північній частині Дністровського лиману.  

 

 

Рис. 1.8. Ситуаційний план розміщення 
територій ПЗФ та площадки ВЕС 

- території ПЗФ (ННПП – 
Нижньодністровський національний 

природний парк, 
- проектна територія площадки 

Дністровської ВЕС 
 

 
Згідно наукових результатів, отриманих при виконання проекту Technical Assistance for the 

Lower Dniester River Basin Management Planning (Технічна допомога у плануванні менеджменту 
басейну Нижнього Дністра) – проект ТАСІС - EuropeAid/120944/C/SV/UA, розділ – ПРОГРАМА 
ПОЛЬОВИХ ЗООЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РАЙОНУ ДЕЛЬТИ ДНІСТРА ТА ДНІСТРОВСЬКОГО 
ЛИМАНУ, 2007 (матеріали представлено виконавцями проекту) відмічаються значні зміни у складі 
орнітофауни за останні 70 років. Завдяки фактору занепокоєння (антропогенний фактор) зникли на 
гніздуванні багато видів хижих птахів. Не гніздяться скопа (Pandion haliaetus), шуліка рудий (Milvus 
milvus), підорлик великий (Aquila clanga), сокіл балабан (Falco cherrug). Орлан білохвіст (Haliaeetus 
albicilla) у 70-ті роки зник з гніздування, але потів почав гніздуватися на рівні одиничних пар. Зник 
на гніздуванні нерозень (Anas strepera), скоротилося чисельність черні білоокої (Aythya nуroca), 
більшості річкових качок (Anas spp.). Особливої уваги заслуговує інформація про значне скорочення 
чисельності фонового виду гуски сірої (Anser anser) – Тилле А.А. (1999). Незначне збільшення 
видового складу відмічено для горобиноподібних птахів.  

 Видове різноманіття птахів Дельти Дністра динамічно у часі та просторі і залежить від 
сукупності впливаючих факторів абіотичного, біотичного та антропогенного походження. Загальний 
список птахів, що реєструвався у дельті за останні 100 років включає 301 вид. За характером 
перебування до осілих видів можна віднести 70, до гніздуючих – 125, до мігруючих (що пролітають) – 
80-100, до зимуючих – 60, до кочуючих – 20, що рідко зустрічаються – 35. Гніздуючи птахи формують 
декілька орнітокомплексів лісовий, очеретяний, луговий, солончаковий, синантропний. Найбільш 
багаті у видовому відношенні орнітокомплекси птахів заплавних лісів та очеретяних заростей у водних 
біотопах. 

Схема розміщення поселень птахів в дельті Дністра представлено на рис. 1.9. 
Головними лімітуючими факторами,  що впливають на стан птахів являються антропогенні 

фактори (Русев, 2003): 
- трансформація природних екосистем; 
- знищення гніздових та кормових біотопів; 
- зменшення кормової бази; 
- пожежі очеретяних заростей на весні; 
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- вирубка пригирлових лісів; 
- промислова заготівля очерету; 
- аварійні скиди води Дністровської ГЕС. 

 

 
 

Рис. 1.9. Основні місця гніздування птахів у дельті Дністра (за даними проекту Technical Assistance 
for the Lower Dniester River Basin Management Planning, 1997). 

 
Більшість видів птахів, що занесені до Червоної книги України являються мало чисельними або 

рідкими в дельті Дністра і мають незначне поширення на даній території.  
Можна припустити, що для територій, що охороняються, будівництво парку вітрових 

електростанцій  в  позначених територіях, можуть контактувати в період кормових переміщень. Але 
види, що гніздяться у межах національного парку, практично не відвідують площадку ВЕС – рис. 
1.10. 

 

 
 

Рис. 1.10. Основні кормові переміщення  колоніальних птахів у період гніздування в дельті Дністра 
(за даними проекту Technical Assistance for the Lower Dniester River Basin Management Planning, 1997). 
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Серед других категорій ПЗФ за межами проектної території ВЕС знаходиться ландшафтний 
заказник місцевого значення «Лиманський» ( 65 га, створений у 1982 році). 

 
Водно-болотні угіддя (ВБУ) та ІВА території. 
Обидві території співпадають у межах. 
Північна частина Дністровського лиману є ВБУ та IBA територією – територією важливої для 

охорони птахів і найближчі ділянки високого біорізноманіття знаходяться на значному віддалені (до 
8 км.) від майданчика ВЕС (рис.1.11). Дана територія входить до складу Ніжньодністровського 
національного природного парку (ННПП) і природні характеристики наведені вище характеризують і 
орнітокомплекси IBA території.  

Вище по Дністру знаходиться ВБУ територія Міжріччя Дністра і Турунчука (рис. 1.11), яка 
знаходиться на віддалені до 44 км. від площадки ВЕС. Оскільки на цих двох територіях знаходяться 
ділянки національного парку, то території IBA мають другорядне значення. Території IBA та ВБУ не 
охороняються і не мають державного статусу територій що охороняються, а в національному 
природному парку охорона природних комплексів є пріоритетним завданням. 

 
Смарагдова мережа.  
Території Смарагдової мережі знаходяться у межах національного природного парку та інших 

важливих у природоохоронному аспекті територіях рис. 1.12. Стан її ділянок повністю відповідає 
характеристикам ННПП та відповідних ВБУ. 
 

  
Рис. 1.11. ВБУ та ІВА території. 

1- Рамсарське угіддя «міжріччя Дністра та 
Турунчука» 

2- Рамсарське угіддя «Півнична частина 
Дністровського лиману» 

Рис. 1.12. Території Смарагдової мережі. 

 
Попередня оцінка впливу будівництва ВЕС на природні комплекси заповідного фонду. 
Необхідно зазначити, що для Дністровського лиману характерні біотопи, які не зустрічаються у 

межах площадки ВЕС.  Тому і набор видів птахів буде різний для цих територій. Крім того необхідно 
врахувати, що на Дністровському лимані близько 60-80% чисельності по роках складає лиска (Fulica 
atra), яка годується тільки на водній акваторії і не відвідує наземні території, то вплив площадки ВЕС 
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на цих домінуючих за чисельністю птахів та інших коловодних видів інших птахів оцінюється як  
низький.  

Крім того, кормові та транзитні міграції коловодних птахів проходять тільки над акваторією 
лиману та на узбережжі і які значно віддалені (2-4 км.) від меж площадки Дністровської ВЕС. 

За результатами досліджень (весна – 2010 р., осінь – 2017 р., весна-літо – 2018 р.) встановлено, 
що домінуюча частина транзитних птахів, яка представлена коловодними птахами практично не 
відвідували території площадки ВЕС, основний проліт яких проходив над акваторією Дністровського 
лиману, і тому в їх прольотному висотному  коридору (200-250 м.) агрегати ВЕС не будуть заважати. 
Міграційні скупчення переважно формують коловодні птахи, і на Дністровському лимані міграції 
проходять тільки у межах акваторії та прибережних ділянках і на значному віддалені від площадки 
ВЕС. 

Необхідно додати, що проектна територія площадки Дністровської ВЕС не відноситься до 
земель природно-заповідного фонду і не мають впливу на стан біорізноманіття на територіях даної 
категорії і вплив на прилеглі території природно-заповідного фонду можна класифікувати як дуже 
низький. 
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РОЗДІЛ 2 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ, МЕТОДИКИ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Комплексні проектні роботи з обґрунтування впливу площадки Дністровської ВЕС на природні 
комплекси довкілля, орнітологічні комплекси та мігруючих птахів, кажанів, рослинність у межах 
Овідіопольського району Одеської області були проведені у 2017-2018 роках. 

Методично роботи проводилися згідно з національного законодавства, відповідно до вимог 
щодо структури та змісту звіту з оцінки впливу на довкілля, які визначені ст. 6 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» та додатком 3 постанови Кабінету міністрів України від 13.12.2017 № 
1026 «Про затвердження порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на 
довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на довкілля». Крім того були враховані «Умови щодо обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля» при будівництві і 
експлуатації Дністровської вітроелектростанції», які надані департаментом екології та природних 
ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. 

Також приділялося важливе значення проведення робіт за міжнародними сучасними 
методиками, стосовно такого виду діяльності. При вивченні сезонних орнітологічних комплексів 
особливу увагу приділяли дослідженням за рекомендаціями	 за рекомендаціями Шотландського 
Фонду Природної Спадщини (Scottish Natural Heritage). Дослідження відносно кажанів проводилося 
за кажанів за рекомендаціями «Surveillance and Monitoring Methods for European Bats Guidelines 
produced by the Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (EUROBATS).  

Визначення  критично важливих місць існування та їх опис проводився відповідно до пункту 16 
Стандарту діяльності № 6 (СД6 – Збереження біологічного різноманіття та стале управління живими 
природними ресурсами) МФК (міжнародна фінансова корпорація – IFC) редакції 2012 року. 

 
2.1 Науково-методична основа щодо проведення робіт 
 
Визначення  критично важливих місць існування тварин і рослин. 
 

Територія аналізу представлена площадкою Дністровської ВЕС та ділянками території, які 
включають блок фрагментованих с/г біотопів, узбережжя та акваторії Дністровського лиману, 
заплавні території р. Дністер – дискретна одиниця управління (ДОУ). Функціонально ДОУ 
представлена наземними та водними ділянками у межах України Дискретна одиниця управління 
представлена на рис. 2.1. 

Для зони дискретної одиниці управління були проведені описи на підставі літературних даних і 
власних досліджень та критеріїв і видів, які визначені у наступних виданнях: 

• Червоному списку МСОП видів під загрозою;1 
• Європейському червоному списку МСОП; 
• Червоній книзі України (ЧКУ).  
Опису підлягали тільки види (в т. ч. птахи, інші тварини, рослини та місця існування) та місця 

їх існування, які відмічені у МСОП як CR (на межі зникнення) або EN (під загрозою зникнення) та в 
Червоній книзі України як EN (під загрозою зникнення). Опис видів птахів включав оцінку 
чисельності популяції та її порівняння з оцінкою в загальнонаціональному / загальносвітовому 
масштабі, регіональному значенні та ДОУ. 

Масштаб території, на якій проводиться визначення критично важливих місць існування, 
залежить від базових екологічних процесів, які стосуються природної середи, що є предметом 
аналізу, і не обмежується проектною територією площадки ВЕС. Пункт GN65 Циркуляру №6 МФК 
говорить, що для критеріїв 1-3 визначення критично важливих місць існування повинно базуватись 
на дискретній (елементарній, окремій) одиниці управління (ДОУ), що представляє собою ділянку, яка 
має межі, які підлягають визначенню, в межах якої біологічні угруповання  мають більше спільного 
між собою, ніж вони мають з угрупованнями поза межами ДОУ. Пункт GN65 також містить 
інструкції щодо вибору ДОУ, які були враховані при визначені меж ДОУ. 

Визначення критично важливих місць існування та видів тварин та рослин було проведено 
згідно Пунктів 16 Стандарту діяльності № 6 (СД6) МФК. 
 

 

																																																													
1В	Інтернеті	на	http://www.iucnredlist.org	
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Рис. 2.1. Територія ДОУ – 10 км радіусу 
 

Сюди входять ділянки, які задовольняють одному або більше з наступних критеріїв: 
1. Критерій 1: Види, що перебувають під критичною загрозою (КЗ) та/або загрозою (З); 
2. Критерій 2: Ендемічні види та/або види з обмеженим ареалом існування;  
3. Критерій 3: Мігруючі та/або зграйні види;  
4. Критерій 4: Унікальні екосистеми та/або екосистеми, що перебувають під високою загрозою 

зникнення; та  
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5. Критерій 5: Ключові еволюційні процеси.  
Як зазначено у Пункті GN56 Циркуляру №6 МФК, визначення критично важливого оселища 

може включати інші визнані значення високого різноманіття, які повинні оцінюватись індивідуально 
у кожному конкретному випадку. Пункт GN56 наводить наступні 7 прикладів: 

• Ділянки, які необхідні для повторного заведення видів, що перебувають під критичною 
загрозою (КЗ) та загрозою (З), а також резервати для таких видів (оселища, що використовуються під 
час стресових періодів (напр., повені, засухи або пожежі)); 

• Екосистеми відомого особливого значення для видів, що перебувають під критичною 
загрозою (КЗ) та загрозою (З) для цілей адаптації до клімату; 

• Концентрації уразливих (У) видів у випадках, коли існує непевність щодо включення до 
природоохоронних списків, а фактичний статус видів може бути «під загрозою» або «під критичною 
загрозою»; 

• Ділянки основних/реліктових/незайманих лісів та/або інші ділянки з надзвичайно високими 
рівнями видової різноманітності; 

• Ландшафтні та екологічні процеси (напр., водозбори, ділянки, які критично важливі для 
контролю за ерозією, режими зовнішніх факторів впливу (напр., пожежа, повінь)), які необхідні для 
збереження критичного оселища; 

• Оселище, необхідне для виживання ключових видів; та 
• Ділянки високої наукової цінності, такі як ділянки, що містять концентрації видів, нових 

та/або маловідомих для науки. 
Особливе значення приділялося виконанням рекомендацій «Wind energy developments and 

Natura 2000», 2011. 
Комплексне значення виконання робіт пов’язано з одного боку – імплементацією Директив 

2009/147/ЄС про охорону диких птахів та Оселищної директиви92/43/ЄС в межах Угоди України про 
асоціацію з ЄС, Угодою про охорону трансконтинентальних мігруючих птахів (AEWA), з другого 
боку – інтенсивністю розвитку вітрової енергетики в Україні. 
 
2.2 Основні методики орнітологічних досліджень 
 

Комплексні методичні підходи при виконання даного проекту пов’язані з одного боку – 
імплементацією Директив 2009/147/ЄС про охорону диких птахів та Оселищної директиви 92/43/ЄС 
в межах Угоди України про асоціацію з ЄС, Угодою про охорону трансконтинентальних мігруючих 
птахів (AEWA), з другого боку – інтенсивністю розвитку вітрової енергетики в Україні. 

Проведення досліджень на площадках ВЕС повинні бути комплементарні до програми 
Пан’європейської екологічної мережі (Смарагдова мережа, Натура 2000), яка на структурному та 
функціональному рівнях на даний час є одним з пріоритетних напрямків наукових досліджень, який 
ініціює Єврокомісія. 

Методичні підходи, методики проведення робіт та представлення матеріалів для підготовки 
наукового обґрунтування та експертного висновку відповідають міжнародному ОВД з оцінки стану 
сезонних та трансконтинентальних міграцій птахів та кажанів і з урахуванням критеріїв, визначених 
у стандартах Світового банку (WB) та Міжнародної фінансової корпорації, Принципів Екватора 
(Equator Principles). 

18 грудня 2017 року введено в дію ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА 
ДОВКІЛЛЯ”. Цей Закон імплементує вимоги Директиви No 2011/92 / ЄС Європейського Парламенту 
та Ради “Про оцінку впливу окремих державних та приватних проектів на довкілля” від 13 грудня 
2011 року. 

В основу представлення подальших методичних матеріалів та результатів, отриманих при їх 
впровадженні у межах площадок ВЕС були покладені рекомендації Шотландського Фонду 
Природньої Спадщини (Scottish Natural Heritage, SNH), які з 2016 р. в Європейському Союзі є 
загальноприйнятими методиками проведення досліджень на площадках вітрових парків. 

 
Методика спеціальних досліджень з міграцій та сезонної активності птахів на пунктах 

спостереженнях за рекомендаціями Шотландського Фонду Природньої Спадщини (Scottish 
Natural Heritage) (Scottish Natural Heritage, 2014). 

 
Згідно рекомендації Шотландського Фонду Природньої Спадщини (Scottish Natural Heritage, 

SNH) та п. 3.8.6 цих рекомендацій достатнім для надання оцінки впливу на орнітокомплекси в межах 
вітрових парків є 72 години на рік (36 годин спостережень у гніздовий період, та 36 годин – у 
позагніздовий період). Згідно цієї міжнародної методики в межах вітрових парків, які розташовані в 
сільськогосподарських угіддях та мають вирівняний рельєф тривалість досліджень може бути 
скорочена. Оцінка будується враховуючи не всі види, а лише птахів цільової групи, не беручи до 
уваги дрібних горобцеподібних птахів. 
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Крім того, наші дослідження додатково враховують всіх облікованих птахів на проектній 
території та значно перевищують зазначену вище тривалість спостережень. Крім того, дослідження 
на пункті спостережень (як рекомендує європейська методика), збагачувалися даними, отриманими 
під час піших та автомобільних обліків птахів.  

Підтвердженням проведених робіт є розроблений та затверджений Замовником Календарний 
план робіт, GPS-треки усіх маршрутів та пунктів спостережень у вигляді KML-файлів за всі роки та 
сезони річного циклу, які можна візуалізувати за допомогою інструментів комп’ютерної програми 
Google Earth, картографування результатів досліджень у програмі AutoCAD, табличний матеріал та 
статистично оформлені висновки (гістограми, діаграми, графіки). 

 
Дослідження на пунктах спостережень (ПС). 
 
Для проведення досліджень на пунктах спостережень рекомендується три таких пункти (ПС). 

Загальна схема розташування моніторингових площадок та пунктів спостережень, фізичні розміри та 
ландшафтно-біотопічна візуалізація ПС в межах Дністровської ВЕС представлена на рис. 2.2-2.8. 

Виходячи з однакової ландшафтно-біотопічної характеристики всієї площадки ВЕС, таке 
розміщення ПС дає можливість раціонально охопити всю територію проектованої ВЕС, включаючи 
можливі міграції птахів з різних буферних зон: ПС-1 – сільськогосподарські лани та лісосмуги; ПС-2 
– сільськогосподарські лани та лісосмуги, прибережні ділянки Дністровського лиману; ПС-3 – 
сільськогосподарські лани та лісосмуги, прибережні ділянки Дністровського лиману. 

Характеристика моніторингових площадок в межах Дністровської ВЕС наведено у табл. 1.1. 
 

Таблиця 2.1. Параметри моніторингових площадок (пунктів спостережень) в межах 
Дністровської ВЕС. 

 

ПС Координати ПС Розміри моніторингової площадки Площа 
N E АВ BC CD CD1 D1D2 D2D3 S, га S, км2 

ПС-1 46.323911 30.020343 1535 1370 610 610 1070 610 82,0772 0,820772 
ПС-2 46.299184 30.085243 1400 1100 610 820 – – 188,1227 1,881227 
ПС-3 46.243686 30.164086 1350 900 1300 850 – – 115,8695 1,158695 
Всього         386,0694 3,860694 

 

	

Рис.2.2. Розташування пунктів спостережень (ПС) №1-3 в межах Дністровської ВЕС. 
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Рис. 2.3. Фізичні розміри та ландшафтно-біотопічна візуалізація моніторингової площадки 

та пункту спостережень № 1 (  – ПС-1). 
 

	
Рис. 2.4. Геоморфологічний профіль моніторингової площадки 

та пункту спостережень № 1 по лінії А–В (  – ПС-1). 
 

	
Рис. 2.5. Фізичні розміри та ландшафтно-біотопічна візуалізація моніторингової площадки  

та пункту спостережень № 2 (  – ПС-2). 
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Рис. 2.6. Геоморфологічний профіль моніторингової площадки 

та пункту спостережень № 2 по лінії А–В (  – ПС-2). 
 

	
Рис. 2.7. Фізичні розміри та ландшафтно-біотопічна візуалізація моніторингової площадки 

та пункту спостережень № 3 (  – ПС-3). 
 

	
Рис. 2.8. Геоморфологічний профіль моніторингової площадки 

та пункту спостережень № 3 по лінії А–В (  – ПС-3). 
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Загальна схема проведення досліджень із пунктів спостережень. 
 
Методичні розробки досліджень орнітологічної ситуації в межах Дністровської  ВЕС базуються 

на рекомендаціях Шотландського Фонду Природньої Спадщини (Scottish Natural Heritage, далі SNH) 
(Scottish Natural Heritage, 2014). Схема проведення досліджень включає наступне. Інформація 
збирається з пунктів спостереження (далі – ПС), які повинні охоплювати заданий район обстеження, 
що сягає на 500 м за межі проектованих найбільш віддалених турбін, щоб врахувати неточності 
розташування при спостереженні ліній польоту птахів. Це також знизить ризик втратити реєстрацію 
птахів, які використовують територію ВЕС тільки зрідка (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.8.3.). 

Виходячи зі схеми розташування площадки ВЕС та її вітроагрегатів, найбільш доречним буде 
вибір двох ПС. Схема проведення досліджень на ПС полягає в наступному. Вранці експедиційне авто 
розвозить трьох спостерігачів (по 1 на кожен ПС), які проводять дослідження упродовж трьох годин 
кожний, по закінченню спостережень вони повертаються на місце базування. Так само проводяться й 
вечірні спостереження – двома спостерігачами впродовж трьох годин кожним. 

Метою при виборі ПС є охоплення всієї області дослідження льотної активності, коли жодна 
точка не перебуває на відстані більше 2 км від ПС. При цьому буде мінімізований вплив спостерігача 
на поведінку птахів, так як він буде якомога більше непомітний на місцевості. Сектор огляду 
спостерігача не буде перевищувати 180о на кожному ПС (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.8.4.). 

Спостереження проводяться при хорошій видимості (> 2 км) біля землі, у відсутність опадів 
(можна і в дощові дні, за умови, що дощі не надто часті і затяжні) (згідно рекомендацій SNH, пункт 
3.8.5.). На один ПС витрачатиметься мінімум 72 години на рік (36 годин в період розмноження і 36 
годин – у позагніздовий період) (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.8.6.). 

При спостереженнях основний упор робиться на реєстрацію птахів цільових видів. Особини 
цих видів відслідковуються до того моменту, поки вони не припинять політ або не зникнуть з поля 
зору. Відстежений маршрут наноситься в полі на картах масштабу 1:25000. Висота польоту птаха 
оцінюється в момент його реєстрації, а потім з інтервалами у 15 секунд. Висота буде класифікуватися 
по смугах: зона нижче обертання ротора, зона обертання ротора і зона вище обертання ротора (згідно 
рекомендацій SNH, пункт 3.8.8). 

Для другорядних видів використовуються зведення активності. Кожне спостереження ділиться 
на 5-хвилинні періоди, в кінці яких фіксуються чисельність і активність всіх спостережуваних 
другорядних видів (список цих видів, як і цільових, буде наведений нижче). Якщо в кінці 5-
хвилинного періоду відслідковуються цільові види, то зведення активності за цей період видаляється, 
і розпочинається нове, після завершення спостереження за особинами цільових видів. Спостереження 
за цільовими видами має пріоритет над другорядними. Нерухомих птахів, і тих, що, летять, 
реєструють окремо. Сидячих птахів записують тільки 1 раз на початку спостережень. Після цього в 
зведення активності включають тільки птахів, що летять (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.8.8.). 

Дані за цільовими видами записують у форми, наведені в таблицях 2.1-2.3. Це виконується для 
кожного ПС окремо, не залежно від того, чи спостерігалися цільові види. При необхідності будуть 
використані додаткові карти, щоб не допустити плутанину між лініями польотів, що перекриваються 
(згідно рекомендацій SNH, пункт 3.8.10). 

 
Оформлення результатів досліджень. Результати досліджень на ПС заносяться у таблиці 2.2-

2.4, приклади яких наведено нижче.  
 

Таблиця 2.2. Зведена таблиця результатів спостережень на ПС. Загальні дані. 
 

Зведена таблиця результатів спостережень з ПС 

Дата Спостерігач ПС Час Час Тривалість 
спостережень (год.) Погода 

20.09.17 А.Спостерігач 1 08:00 11:00 3 Мінлива хмарність, вітер 
ПдЗ F4-5, видимість добра 

21.09.17 А.Спостерігач 2 09:00 12:00 3 Мінлива хмарність, вітер 
ПдС F2-3, видимість добра 

10.10.17 А.Спостерігач 1 08:00 11:00 3 Сухо, сонячно, вітер С1 
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Таблиця 2.3. Зведена таблиця результатів спостережень на ПС. Реєстрація прольоту цільових 
видів. 
 

Зведена таблиця результатів спостережень з ПС 

Вид Дата ПС К-сть 
птахів 

Тип польоту / вік 
птаха 

Час при 
висоті 

ризику для 
польоту в 
секундах 

Загальний час на 
висоті ризику 

(помножений на 
більш ніж одного 
птаха, що приймає 
участь у польоті) 

Кулик 12.03.13 1 1 Демонстраційний 
політ 30 30 

Кулик 14.04.13 2 30 
Напрямок ПнЗ на 
с/г район поза 
площадкою 

15 450 

Лунь польовий 
(Circus 
cyaneus) 

15.04.13 1 1 
Доросла особина. 
Демонстраційний 

політ. 
25 25 

 
Таблиця 2.4. Відображення міграційної картини на ПС. До таблиці додається картосхема у 

програмі Автокад з нанесеною інформацією за шарами (слоями) на кожну годину спостережень 
 

№ Час Вид Чисельність Тип 
міграції 

Висота 
(м) Напрям 

Шар (слой) 1 
1 09.00 Гуска білолоба (Anser albifrons) 22 Транзитна 400 ПнС 
2  Дрізд чорний (Turdus merula) 3 Транзитна 5 Пд 
3  Шпак звичайний (St. vulgaris) 18 Кормова 10 С 
4  Просянка (Emberiza calandra) 22 Транзитна 5 С 

Шар (слой) 2 
5 10.00 Припутень (Columba palumbus) 1 Кормова 5 Пн 
6  Зяблик (Fringilla coelebs) 26 Транзитна 10 ПнС 
7  Мартин жовтоногий (L. cachinnans) 7 Кормова 10 ПдЗ 
8  Зяблик (Fringilla coelebs) 12 Транзитна 5 ПнС 
9  Гуска білолоба (Anser albifrons) 43 Транзитна 400 Пн 

10  Шпак звичайний (St. vulgaris) 8 Кормова 15 ПнЗ 
Шар (слой) 3 

11 11.00 Гуска білолоба (Anser albifrons) 28 Транзитна 400 Пн 
12  Зимняк (Buteo lаgopus) 2 Транзитна 10 Пн 
13  Турухтан (Philomachus pugnax) 35 Кормова 10 ПнС 
14  Мартин звичайний (L. ridibundus) 14 Кормова 20 Пд 
15  Мартин жовтоногий (L. cachinnans) 6 Кормова 10 Пн 
16 12.00 Грак (Corvus frugilegus) 11 Кормова 20 ПнС 

Всього особин (12 видів) – під час міграцій 258    
 

Примітка. Пн – північ, ПнС – північний схід, ПнЗ – північний захід, З – захід, ПдЗ – південний захід, 
С – схід, ПдС – південний схід, Пд – південь. 

 
Особливості спостережень.  
Для птахів різних таксономічних груп існують свої особливості при проведенні спостережень у 

межах площадки ВЕС та буферних зон у 500 м від меж площадки. 
Хижі птахи (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.7.2). Будуть застосовані методики, описані у 

Харді та ін. (Hardey et al., 2009). Район дослідження буде перевищувати стандартні 500 м буферної 
зони. Деякі види птахів (зокрема, шуліка рудий Milvus milvus, орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla і 
лунь польовий Circus cyaneus) формують спільні ночівлі по завершенню гніздового періоду; тому при 
проведенні досліджень буде здійснене виявлення наявності / відсутності таких місць в межах до 2 км 
від проектної території. 

Птахи лісосмуг та сільськогосподарських полів ряду горобцеподібних (аналогічно 
рекомендацій SNH, пункт 3.7.5). Дослідження горобцеподібних у штучних лісонасадженнях, як 
правило, не потрібні, але для деяких птахів (грак Corvus frugilegus, сіра ворона Corvus cornix, сорока 
Pica pica, припутень Columba palumbus, жайворонок польовий Alauda arvensis, дрізд чорний Turdus 
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merula, дрізд-чикотень Turdus pilaris та інші), потрібно провести дослідження типу «Загальний облік 
птахів» (Common Bird Census) або, при необхідності, точкові обліки. 

Нічні види птахів, особливо сови (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.7.6.). У гніздовий період 
їх дослідження проводяться в межах до 500 м від проектної території (для сов – до 1 км). Методи 
дослідження відповідають опублікованим щодо сов Asio spp. (Hardey et al., 2009) і дрімлюги 
Caprimulgus europaeus (Gilbert et al., 1998). Сови та дрімлюга також виявляються прослуховуванням 
птахів, що кричать, в сутінках (ранньою весною, починаючи з лютого, щодо сов, і в травні-липні – по 
відношенню до дрімлюги). 

Зимуючі і перелітні водоплавні птахи, особливо гуси і лебеді (згідно рекомендацій SNH, пункт 
3.7.8). Дослідження гусей Anser spp. і лебедів Cygnus spp. проводяться раз на два тижні, коли 
передбачається, що види знаходяться на зимівлі, або щотижня для ділянок, де передбачається, що 
птахи присутні тільки в період міграцій. Дослідження кормового розподілу проводяться шляхом 
трансект або спостереження з ПС. Але, так як гуси дуже чутливі до порушення спокою під час 
ночівель, всі відомі місця ночівлі в межах 1 км від проектної території обстежуються раз на два 
тижні. 

Там, де може очікуватися значна льотна активність гусей, виходячи зі спостережень на ПС, 
також може знадобитися дослідження ночівель на відстані більше 1 км від проектованої площадки 
ВЕС. 

Прибережні види (включаючи мартинів, що гніздяться, або створюють сезонні міграційні 
скупчення на прилеглих до площадки ВЕС водних територій) (аналогічно рекомендацій SNH, пункт 
3.7.9.). Дослідження спрямовані на виявлення скупчень морських птахів, особливо таких, як мартин 
жовтоногий Larus cachinnans, мартин звичайний Larus ridibundus, в межах до 2 км від проектної 
території. Така схема застосовується і для видів, які годуються на віддалених від моря територіях, а 
також тих видів, що літають між місцями гніздування, живлення і відпочинку, і можуть перетинати 
досліджувану територію. 

У позагніздовий період водоплавні птахи, що зимують та ночують, виявлятимуться в межах 2 
км, особливо, якщо ці птахи демонструють постійні маршрути перельотів до місць ночівлі та від них, 
якщо є ймовірність, що ці маршрути будуть перетинати проектну територію. 
Д. Мінімізація антропогенного впливу під час спостережень. 

За рекомендаціями служби екологічного аудиту та Шотландського Фонду Природньої 
Спадщини (Scottish Natural Heritage) під час спостережень на окремих пунктах, місця розташування 
спостерігачів обирались з урахуванням форм рельєфу та наявності маскуючої рослинності 
(лісосмуги, кущі тощо). Крім того, використовувався камуфляжний одяг. 

 
Маршрутний метод орнітологічного обстеження площадки ВЕС. 
 
Даний метод включає як пішохідні так і автомобільні обліки птахів. Площа, охоплена обліками 

птахів, дорівнювала не менше 80% для території площадки ВЕС. Данні обліки у межах площадки 
ВЕС загалом складають біля 58-70 км. В періоди сезонних маршрутних обліків фіксуються всі види 
птахів, які зареєстровані. У подальшому, при обробці результатів обліків, види поділяються на 
цільові та другорядні. 

В період сезонних міграцій використовується практично однаковий маршрут з незначними 
змінами. Маршрути фіксуються GPS-треками. Терміни проведення досліджень наводяться у Додатку 
2 до Договору з незначними змінами відповідно до погодних умов. 

Обліки виконуються як у межах площадок ВЕС, так і поза ними. Вони можуть бути 
фіксованими в просторі й вибірковими. Ширина облікової смуги диференціюється в залежності від: 

- особливостей пересування (пішки, на автомобілі), 
- проглядання біотопу (відкритий біотопи, лісосмуга), 
- особливостей біології видів (скритні, мешкають у відкритих біотопах), 
- розміру особин, 
- освітлення (ясно, хмарно), 
- сезону року (гніздовий, міграційний, зимовий).  
Перелік обов’язкових для фіксації параметрів: 
Дата 
Час 
Місце 
Обліковці 
Вид обліку (піший, автомобільний) 
Наявність супроводжувальної карти 
Вплив погоди на якість обліку (заважає, не заважає) 
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Довжина маршруту в кожному біотопі та загальна 
Чисельність кожного виду 
В період гніздування обирається декілька змінений маршрут, який включає не тільки 

домінуючи біотопи (сільськогосподарські поля та лісосмуги), так і незначні за площею природні 
степові ділянки. 

Перелік обов’язкових моніторингових параметрів.  
Характеристика сезонних орнітокомплексів в межах площадок ВЕС, буферних зон в 1-2 км., 

прилеглих територій включала наступні головні параметри: 
1. Видова характеристика сезонних орнітокомплексів; 
2. Чисельність та динаміка сезонних орнітокомплексів; 
3. Частота зустрічі птахів за часом та біотопами; 
4. Напрями прольоту мігрантів, включаючи кормових і транзитних; 
5. Висотні характеристики міграцій і кормових переміщень;  
6. Поведінкові характеристики птахів в період міграцій у межах площадки ВЕС; 
7. Ступінь привабливості площадки ВЕС для сезонних орнітокомплексів; 
8. Трофічні міграції і ступінь використання біотопів як кормових ділянок; 
10. Визначення чинників впливу антропогенного і природного характеру на стан птахів 

сезонних орнітокомплексів. 
Обладнання. Спостереження проводиться за допомогою біноклів Etherna та Bushnell (10-х) та 

телескопу VIXEN Geoma (20-60х80) – 6 од. Для визначення видової приналежності, статі, віку птахів, 
а також характеристики зимових та перехідних нарядів, використовували визначник птахів Європи 
(Collins Bird guide / Second edition, 2009). Картування місць скупчень птахів, а також просторова 
характеристика наших пересувань проводиться за допомогою навігатора GARMIN GPSMAP 78s. 
Лінійні розміри між об’єктами та висота польоту пташиних зграй вимірювались за допомогою 
лазерного висотоміра NICON Forestry 550. Метеорологічні дані фіксуються компактною 
метеостанцією Le Crosse 1700. 

Картографія. Практично всі картографічні матеріали для характеристики сезонного стану 
птахів виконуються у програмі АВТОКАД і відповідають таблицям обліків та реєстрації мігрантів. 
Для кожного маршрутного обліку окремо створюються картосхеми на які наносяться за шарами 
(слоями) результати обліків і міграції птахів (транзитні та кормові).  

Оформлення результатів досліджень. У межах площадки ВЕС для кожного окремого 
маршрутного обліку створюється таблиці обліків (табл.2.5) та міграційних переміщень(табл.2.6). 
Відповідно до цих двох таблиць на кожний облік створюються і дві картосхеми у програмі Автокад 
(планується 9 сезонних обліків, які включають 9 таблиць та картосхем обліків та 10 таблиць та 
картосхем з міграційними переміщеннями). 
 

Таблиця 2.5. Результати обліку птахів у межах площадки ВЕС 25.09.2017 р. (відповідно до 
картосхеми, рис. Д 5, який наводиться у Додатку). 
 

Номер 
на картосхемі 

Час Вид Тип біотопу Чисельність 

1 08.00 Дрiзд чорний (Turdus merula) Лісосмуга 6 
2  Канюк звичайний (Buteo buteo) С/г поле 2 
3 09.00 Яструб малий (Accipiter nisus) С/г поле 3 
 Всього особин (29видів) – під час обліків  208 

 
Таблиця 2.6. Результати обліку міграційних переміщень птахів у межах площадки ВЕС, 

25.09.2017 року (відповідно до картосхеми Автокад, рис. Д 6, який наводиться у Додатку). 
 

№ Час Вид Чисельність Тип 
міграції 

Висота 
(м) Напрям 

1 09.00 Гуска бiлолоба (Anser albifrons) 22 Транзитна 400 ПнС 
2  Дрізд чорний (Turdus merula) 3 Транзитна 5 Пд 
3  Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 18 Кормова 10 С 
4  Просянка (Emberiza calandra) 22 Транзитна 5 С 
5 10.00 Припутень (Columba palumbus) 1 Кормова 5 Пн 
6  Зяблик (Fringilla coelebs) 26 Транзитна 10 ПнС 
7  Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 7 Кормова 10 ПдЗ 
8  Зяблик (Fringilla coelebs) 12 Транзитна 5 ПнС 
9  Гуска бiлолоба (Anser albifrons) 43 Транзитна 400 Пн 

10  Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 8 Кормова 15 ПнЗ 
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11 11.00 Гуска бiлолоба (Anser albifrons) 28 Транзитна 400 Пн 
12  Зимняк (Buteo lаgopus) 2 Транзитна 10 Пн 
13  Турухтан (Philomachus pugnax) 35 Кормова 10 ПнС 
14  Мартин звичайний(Larus ridibundus) 14 Кормова 20 Пд 
15  Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 6 Кормова 10 Пн 
16 12.00 Грак (Corvus frugilegus) 11 Кормова 20 ПнС 
Всього особин (12 видів) – під час міграцій 258    
 

Примітка. Пн – північ, ПнС – північний схід, ПнЗ – північний захід, З – захід, ПдЗ – південний захід, 
С – схід, ПдС – південний схід, Пд – південь. 
 

За результатами проведених досліджень сезонних орнітокомплексів поза ПС створюється 
підсумкова таблиця 2.7, яка визначає види які найбільш часто зустрічаються (згідно рекомендацій 
SNH, пункт 3.7, Додаток 1, табл.1.6). 
 
Таблиця 2.7. (табл. 1.6 згідно SNH). Підсумкові спостереження поза ПС за видами та групами, що 
найбільш часто зустрічаються (приклад). 
 

Підсумкова таблиця обліків при спостереженнях в період гніздування, зимівля та міграцій 

Вид Період 
спостережень 

Відстань до 
площадки, де 
збираються дані 

Примітки 

Грак 
(Corvus frugilegus) 

Період 
розмноження В радіусі 1 км 

Визначення використання лісосмуг для 
створення гніздових колоній та 
сільськогосподарських ланів для кормових 
вилетів Оцінка наявності птахів, що не 
розмножуються. Визначення динаміки 
місць розмноження та чисельності. Схеми 
 міграційних кормових переміщень та 
визначення головних кормових територій.  

Турухтан 
(Philomachus 
pugnax) 

Період міграцій В радіусі 1 км	

Визначення використання кормових 
територій у межах площадки 
сільськогосподарські угіддя).  
Характеристика добової кормової 
активності, чисельності та її динаміки за 
періодами весняної та осінньої міграції. 
Схеми маршрутів відвідування територій 
площадки ВЕС та визначення місць ночівлі.  

Мартин звичайний 
(Larus ridibundus) 

Періоди міграцій, 
зимівлі В радіусі 6 км	

Визначення використання кормових 
територій у межах площадки 
сільськогосподарські угіддя).  
Характеристика добової кормової 
активності, чисельності та її динаміки за 
періодами весняної та осінньої міграції, 
зимівлі. Схеми маршрутів відвідування 
територій площадки ВЕС та визначення 
місць ночівлі.  

 
Списки цільових та другорядних видів птахів. 
Створюються відповідно до площадки ВЕС з урахуванням попередньої оцінки стану сезонних 

орнітокомплексів (табл. 2.8 – 2.9). 
 
Таблиця 2.8. Цільові види 

 
№ Вид Обґрунтування 

1 Лебідь-кликун (Cygnus cygnus) ПД (Пташина Директива) 
2 Гуска сіра (Anser anser) * 
3 Гуска білолоба (Anser albifrons) ПД 
4 Казарка червоновола (Rufibrenta ruficollis) ПД, ЧКУ 
5 Лунь болотяний (Circus aeruginosus) ПД 
6 Лунь польовий (Circus cyaneus) ПД, ЧКУ 
7 Лунь степовий (Circus macrourus) ПД, ЧКУ 
8 Лунь лучний (Circus pуgargus) ПД, ЧКУ 
9 Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) ПД, ЧКУ 
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10 Сапсан (Falco peregrinus) ПД, ЧКУ 
11 Балабан (Falco cherrug) ПД, ЧКУ 
12 Підсоколик малий (Falco columbarius) ПД 
13 Канюк степовий (Buteo rufinus) ПД, ЧКУ 
14 Кібчик (Falco vespertinus) ПД 
15 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) ПД 
16 Яструб малий (Accipiter nisus) ПД 
17 Турухтан (Philomachus pugnax) ПД 
18 Мартин середземноморський (Larus melanocephalus) ПД 
19 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) * 
20 Мартин звичайний (Larus ridibundus) * 
21 Припутень (Columba palumbus) ПД 
22 Голуб-синяк (Columba oenas) ЧКУ 
23 Совка (Otus scops) ЧКУ 
24 Сова вухата (Asio otus)  
25 Дрімлюга (Caprimulgus europaeus) ПД 
26 Сиворакша (Coracias garrulus) ПД, ЧКУ 
27 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) * 
28 Грак (Corvus frugilegus) * 
29 Ворона сіра (Corvus cornix) * 
30 Кропив’янка рябогруда (Sylvia nisoria) ПД 
31 Щеврик польовий (Anthus campestris) ПД 
32 Сорокопуд терновий (Lanius collurio) ПД 
33 Сорокопуд чорнолобий (Lanius minor) ПД 
34 Горобець польовий (Passer montanus) * 
35 Зяблик (Fringilla coelebs) * 
36 Щиглик (Carduelis carduelis) * 

 
* – висока чисельність або велика ймовірність пересування на небезпечних висотах 

 
Таблиця 2.9. Другорядні види 

 
№ Вид Обґрунтування 

1 Просянка (Emberiza calandra)  
2 Ластівка сільська (Hirundo rustica)  
3 Галагаз (Tadorna tadorna)  
4 Крижень (Anas platyrhynchos)  
5 Бджолоїдка звичайна (Merops apiaster)  
6 Горлиця звичайна (Streptopelia turtur)  
7 Чикотень (Turdus pilaris)  
8 Дрізд чорний (Turdus merula)  
9 Жайворонок польовий (Alauda arvensis)  

10 Лебідь-шипун (Cygnus olor)  
11 Сорока (Pica pica)  

 
Базові методики орнітологічних досліджень 
Маршрутні обліки. 
Обліки виконуються як у межах контрольних площадок, так і поза ними. Вони можуть бути 

фіксованими в просторі й вибірковими.  
Робота виконується за сприятливих погодних умова, при яких видимість, можливість для 

пересування обліковців та поведінка птахів не будуть суттєво впливати на результати обліків. 
Реєстрації птахів. Бінокль та телескоп бажано використовувати для визначення виду, статі та 

віку птахів. У всіх інших випадках необхідно більше уваги приділяти постійному огляду на 
маршруті. Птахів, що під час обліку летіли транзитом, відзначають окремо й заносять в інший бланк. 
Узагальнені дані обліку по кожному окремому маршруту фіксуються у відповідних картках. На карту 
облікової ділянки наносяться маршрут, місця скупчень або підвищеної концентрації птахів, місця 
зустрічі рідкісних видів або цікавих спостережень (незвичайні види, рідкісні зальоти тощо). 

 
Піший облік на лінійній трансекті з диференційованою для різних груп видів птахів шириною 

облікової смуги (50,100,500 й 1000 м.). 
По мірі проходження фіксованого маршруту обліковець вказує тільки абсолютні цифри 

зареєстрованих особин кожного виду та умовними значками характером перебування доповнює на 
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карті цифру в місці реєстрації. Більшість цифр стосовно водоплавних, чапель, куликів, хижих та ін. 
птахів віддзеркалюють їх загальну чисельність на водоймі, якщо вона невелика, чи добре 
проглядається, або ж співвідносяться із шириною біотопу, охопленого обліками. У такому випадку 
розраховується відносна щільність птахів у досліджуваному біотопі – осіб/га. Для зручності 
визначення ширини смуги, у якій спостерігали птахів, реєструється кутовий сектор першого 
спостереження та відстань до птаха по прямій від обліковця. Така форма реєстрації птахів типова для 
точкових обліків та на лінійних трансектах вона носить характер низки послідовних кругових 
діаграм, розташованих уздовж осі маршруту. Кругова діаграма дозволяє з меншою помилкою 
розрахувати ширину смуги біотопу, охопленої обліками. При отриманні точних даних щодо ширини 
смуги для окремих видів чи груп видів вона враховується в подальших розрахунках. Але можливе й 
округлення цифри ширини смуги до певних градацій (50, 100, 250, 500 тощо метрів), що не суттєво 
впливає на точність розрахунків. Для інвентаризації фауни та загальної оцінки значущості території – 
це цілком задовольняє мету роботи. 

Реєстрація птахів. При сполоху птахів враховується та відстань, на якій вони здійнялися на 
крило, а не дистанція, на яку вони перелетіли. Рахуються птахи спереду та з боків від обліковця. 
Позаду не враховуються, якщо це не новий для даного обліку вид. У такому випадку відзначається 
його поява після проходження орнітологом даної ділянки. На підставі отриманих даних формується 
кінцева таблиця, де поруч із видом птаха, біотопом виставляються чисельність особин нарахованих за 
весь маршрут та двостороння (зліва й справа від фахівця) ширина облікового коридору (50, 100 тощо 
метрів, або конкретний метраж, виходячи з отриманих даних щодо ширини облікової смуги). 

 
Піші обліки на контрольній площадці. 
Мета обліків є визначення видового складу й щільності населення птахів в гніздовий період та 

в інші сезони річного циклу. Картування точок реєстрації окремих пар або особин дозволяє 
виокремити в популяції птахів трьох категорій: ГН – особини, що гніздяться; КР – консервативний 
резерв популяції, птахи які не беруть участі у розмноженні, але зберігають зв’язок з біотопом; ЛР – 
лабільний резерв популяції, особини які не розмножуються в даному сезоні й не зберігають зв’язку з 
біотопом. 

Величина контрольної площадки. Для повноти реєстрації всіх видів контрольна площадка 
повинна мати основну територію й територію корекції розміщення нечисленних видів. На основній 
території реєструються всі види птахів, а на корекційній – тільки нечисленні види. 

У «зімкнутих» біотопах, заростях очерету, площа повинна становити для основної території – 
10-30 гектарів, а для корекційної – 40-100 гектарів. У «відкритих» біотопах площа відповідно 
дорівнює 40-80 та 100-300 гектарів. 

Для «смужкових (стрічкових)» біотопів (лісосмуги, канали й т.п.) за основу приймається 
довжина: основна не менш 2 км, а корекційна – 5 км. 

Берегові обриви, як гніздовий біотоп, позначені сумарною довжиною в межах загальної площі 
контрольної площадки, із вказівкою середньої висоти й розмаху значень та типу ґрунту. 

Опис контрольної площадки. Назва, типи й приблизні площі біотопів, геоморфологічні 
(топографічні) деталі, антропогенне навантаження. 

Система орієнтирів. Для зручності проходження облікових маршрутів і реєстрації зустрічей 
територія розбивається на квадрати або сектори, позначені на карті відвідувань. Якщо немає 
можливості використати контурні кілки (обов’язково загострені), то необхідно перелічити природні 
орієнтири (каміння, дерева, будівлі, деталі рельєфу тощо), за якими обліковець контролює місце 
свого перебування на контрольній площадці. 

На площадці рекомендується використати два типи обліків: лінійну трансекту й стандартні 
точкові обліки, з реєстрацією птахів на кругових діаграмах (див. нижче). Маршрути можуть бути 
жорстко фіксовані в просторі, а можуть прокладатися з якимись змінами, що збільшує ймовірність 
виявлення нових видів. Головна умова, щоб обліки охоплювали всю територію контрольної 
площадки. Щоразу напрямок проходження того самого маршруту бажано міняти, щоб часові 
параметри не вплинули на результати. Для реєстрації птахів, що співають рано вранці, але дуже 
короткий час (голуби, дрозди й ін.) перед початком маршрутів рекомендується організовувати 15-
хвилинне прослуховування всієї території площадки, що дозволить порівняти приблизну чисельність 
цих видів по ранковому піку активності із зустрічами на маршруті. Місце «прослуховування» бажано 
час від часу міняти. У простих біотопах та відкритих ландшафтах швидкість обліку може становити 
0,75-1,0 км/годину. 

 
Автомобільне обстеження облікових квадратів. 
У зональних ландшафтах облік проводиться по квадратах розміром 10 x 10 км (100 км2), у 

межах яких закладаються автомобільні маршрути таким чином, щоб найбільш повно оглянути всю 
їхню площу. Вибірково обліки проводяться й у сільських населених пунктах. 
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Автомобільні обліки у водно-болотних угіддях. 
У водно-болотних угіддях облік проводиться в межах спеціально виділених ділянок на піших 

та автомобільних маршрутах уздовж водойм із зупинками в місцях, з яких добре проглядаються 
відкриті акваторії, і оглядом їх через телескопи. У випадку бездоріжжя (в наслідок опадів) 
переміщення здійснюються по дорогах із твердим покриттям паралельно узбережжю з виїздами до 
водойм для їх огляду. Для максимально повного охоплення водойми обліками виїзди відбуваються з 
такою частотою, щоб поле перегляду чергової ділянки акваторії перекривалося з попереднім. 
Зазначений метод далеко не ідеальний, але в умовах українських реалій – велика сукупна площа 
водно-болотних угідь, він найбільш ефективний. 

 
Точковий облік скупчень птахів. 
Застосовується для картування переважно водоплавних та болотяних птахів на контрольних 

ділянках. За результатами абсолютних або трансектних обліків на карту наноситься точне місце 
локалізації моновидових і полівидових скупчень птахів, межі основних біотопів або, наприклад, 
місць розташування колоній. Площі водойми кормових полів, якщо птахи годувалися там, зручніше 
брати із сучасних електронних карт. На карту необхідно також нанести локалізацію значних 
технічних споруд, місць дренажних та водозабірних каналів, а також важливі антропогенні чинники, 
зокрема наявність наметів, рибалок й т.ін.  

 
Обліки коловодних птахів у колоніальних поселеннях. 
Чисельність. При проведенні облікових робіт використовують дані про відносну (число птахів 

на одиницю площі або одиницю маршруту) і абсолютну (детальний підрахунок птахів у місцях 
колоніальних поселень, гніздувань, догніздових і післягніздових скупчень) чисельності. Абсолютний 
метод обліків безпосередньо застосовується для колоніального типу гніздування й має кілька 
модифікацій. 

Залежно від типу гніздування й конкретних видів застосовуються різні методи обліку. 
Необхідно відзначити, що запропонований метод обліку чисельності птахів, повинен бути 
адаптований для збору (у момент відвідування колоній) інших основних моніторингових показників. 

Метод абсолютного обліку чисельності застосовується для колоніальних відвідувань 
мартинових, куликів, великого баклану, які включають не більше 500-600 пар птахів, що гніздяться. 

Метод часткового абсолютного обліку (максимальна екстраполяція) реальний для значних по 
чисельності поселень мартинів і бакланів, а також для припустимих у відвідуванні колоній 
лелекоподібних птахів. У цих випадках враховується кількість гнізд на 1 кв.м. у центрі й на периферії 
колонії (у місцях з різною щільністю гніздування) в 5-10-значній повторюваності. Виводиться 
середня щільність на 1 кв.м. й екстраполюється на всю площу колонії, яка нанесена на міліметрову 
карту схему. Очевидно, це найбільш підходящий метод обліку тільки для моновидових колоній. 

Для полівидових колоній, на наш погляд, варто застосовувати 3-4 трансекти, зі смугою обліку 
шириною в 4 м., з подальшою екстраполяцією на всю територію поселення. Останнє корегується з 
методом смуг-місць. 

Аналогічні методи програми для визначення чисельності лелекоподібних птахів, що гніздяться 
в очеретяних біотопах островів і кіс. 

Обліки чисельності лелекоподібних птахів в інших поселеннях регіону досить трудомісткі. При 
цьому відносно достовірні дані по чисельності можна одержати тільки при роботі на трансектах за 
допомогою човна або ж піших маршрутах. 

Метод неповного обліку. Застосовується для важкодоступних колоній лелекоподібних птахів. 
На першому етапі визначається локалізація колонії, після чого за допомогою високоякісної оптики 
визначається кількість птахів, що злітають і прилітають (фіксуються окремо) протягом 3-4 ранкових 
годин (5.00.-9.00.). 

Особливості проведення робіт. При роботі в колоніях птахів або в окремих гніздах необхідно 
максимально зменшити фактор тривоги, у зв’язку із чим варто дотримуватися наступних 
рекомендацій: 

- спостереження за птахами, що гніздяться, проводяться тільки з укриття, скрадка й т.д.; 
- у колоніальних поселеннях присутність дослідника припустима один раз у день по 25-30 

хвилин (якщо проводиться абсолютний облік птахів, то час знаходження в колонії може бути 
збільшений до 40-60 хвилин при постійному пересуванні по колонії); 

- при установці намету, скрадка для спостережень за гніздами бажано приходити в супроводі 2-
3 чоловік, після чого одна людина залишається для спостережень, а інші залишають територію, і в 
цьому випадку птахи практично не реагують на укриття. 
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Строки, періоди робіт. При визначенні строків і періодів досліджень, насамперед, 
враховується можливість зняття максимального числа моніторингових показників. Однак, залежно 
від завдань, кваліфікації дослідників, доступного для роботи часу, визначаються строки робіт і 
відповідно до цього кількість параметрів, що реєструються. При проведенні польових робіт 
необхідно враховувати три основних моменти: 

- репродуктивний стан колоній і поселень птахів повинен відповідати найменш уразливим 
періодам гніздування; 

- залежно від погодних умов необхідно вибирати час відвідування гніздових поселень, при 
якому фактор тривоги буде мінімальним; 

- тривалість перебування в колоніальних поселеннях, протягом якого дослідник не завдасть 
шкоди (фактор непокоєння) птахам, що гніздяться. 

Перший гніздовий облік відповідає періоду 20.04.-15.05., а другий: 25.05.-20.06. 
При таких строках і періодах досліджень обліки будуть найбільш повно характеризувати 

гніздову ситуацію. 
 

Окремі методичні підходи з представлення матеріалів для підготовки наукового 
обґрунтування та експертного висновку. 

 
Використання спеціального обладнання для проведення робіт. Важливим моментом при 

підготовці наукового звіту та експертного висновку є отримання матеріалів та даних з використанням 
сучасного обладнання та відповідного програмного забезпечення. Перелік та їх характеристика, 
методика використання даного обладнання дає можливість не ставити під сумнів отримані результати 
та їх інтерпретацію для обговорення матеріалів та формування експертних висновків. 

Інструментальна база. При проведенні досліджень на проектних територіях ВЕС, буферних 
зонах та прилеглих територіях використовувалося наступне обладнання: 

- автомобіль НИВА 2121 – 2 од. 
- біноклі (20х) – 6 од. 
- оптична труба OPTOLYTН 20-60х80 – 2 од. 
- оптична труба VIXEN 20-60х100 – 1 од. 
- оптична труба VIXEN 20-60х80 – 1 од. 
- лазерний прилад для визначення висот NICON Forestry 550 – 1од. 
- прилад для визначення координат GARMIN GPS MAP 78s. – 2 од. 
- комплект приладів (детектор і диктофон) для реєстрації кажанів (Pettersen Ultraschalldetektor 

D240X, Zoom H2 Aufnahmerecorder ) – 2 комплекти. 
- комплект приладів для реєстрації кажанів (Pettersen Ultraschalldetektor D500X) – 1 комплект. 
Шляхи мінімізації впливу ВЕС та компенсаторні заходи. У даному аспекті слід розподіляти 

такі заходи виходячи з етапів створення площадок ВЕС (періоди відведення земельної ділянки, 
будівництва та експлуатації ВЕС). 

На попередніх етапах погодження земельної ділянки, де будуть розміщуватися вітростанції, 
слід внести зміни (якщо такі існують) у планувальну проектну документацію щодо зменшення площі, 
або її конфігурації та щільності розміщення агрегатів ВЕС. 

На наступних етапах (періоди будівництва та експлуатації ВЕС) дії з мінімізації впливів 
повинні бути конкретно визначені відповідно до видів рослин та тварин, сезонів року, проміжку часу 
та контролювати якість проведених дій. При цьому необхідно враховувати, що відносно до різних 
біологічних компонентів існує різна тривалість і періодичність у проведенні заходів з мінімізації 
впливів. Так, для рослинних угруповань та деревних насаджень, амфібій та плазунів основні дії 
припадають на періоди будівництва ВЕС і менш потребують повторення при їх експлуатації. Для 
птахів та рукокрилих найбільш важливі дії співпадають з періодами функціонування ВЕС.  

Відносно рекомендацій щодо використання компенсаторних заходів, на наш погляд, важливим 
є не їх перелік, а реально обґрунтовані дії зменшення впливу ВЕС на природні комплекси. 
Наприклад, створення альтернативних кормових територій для птахів, що втрачають свій корм, на 
достатній відстані від ВЕС – декларативно важлива позиція, але виникає достатня кількість 
проблемних питань: на якому етапі будівництва ВЕС вирішується дане питання, визначення 
конкретних територій з альтернативними кормами, як будуть знижуватися на цих територіях інші 
фактори занепокоєння птахів, моніторинг запровадженого заходу, та хто дасть гарантії, що цей захід 
«працює».  

На наш погляд, відносно працюючих ВЕС важливими компенсаторними заходами мають бути, 
у разі необхідності, створення системи відлякування птахів з площадок ВЕС включаючи 
ультразвукові та оптичні (світлові) репеленти, відеоспостереження за переміщенням птахів на 
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граничних агрегатах ВЕС. Важливими діями відповідно до цього, є прийняття оперативних рішень 
щодо відключення окремих агрегатів у випадку змін міграційних шляхів птахів у періоди критичних 
погодних явищ. 
 

Підходи до формування показників оцінки впливу площадок ВЕС на компоненти 
природних комплексів 

 
Оцінка будь-якого впливу на довкілля на територіях, де діяльність лише планується, носить 

характер констатації фактів з можливим незначним процентом припущень, які ґрунтуються на 
довгострокових дослідженнях екології різних видів і можливих змін континентальних масштабів (для 
мігруючих птахів).  

Матриця чи масштаб того чи іншого впливу більше використовуються при описі явищ 
стабільного характеру. Птахи та кажани – дуже динамічні екологічні системи, вивчення яких 
ускладнюється через досить радикальні зміни в просторі (погодні явища, поведінка під час міграцій 
та гніздування) та в часі (стан біологічної активності в різні сезони року). Саме через цю 
динамічність немає, та й не може бути єдиної матриці оцінки впливу для всіх і кожного.  

В даному розділу приводиться авторська розробка – алгоритм (механізм) прогностичної оцінки 
рівня впливу ВЕС на види птахів у різні періоди року і на різні етапи життєвих циклів. Подібні 
дослідження проводилися і John Laumer (2006). Необхідність такого використання різнорівневих 
оцінок пов’язана з відсутністю в екології принципу універсалізму в реакції організмів на вплив 
факторів природного середовища. Оцінка впливу з позицій системного підходу дає найбільш 
достовірні дані, які можуть бути підтверджені на стадії експлуатації ВЕС з незначними 
припущеннями. 

На етапі планування будівництва ВЕС можливо визначити тільки впливи, які ґрунтуються на 
прогнозах зі статистичною ймовірністю. Підтвердження прогностичних даних можливо після 
проведення досліджень на площадках з працюючими ВЕС. На даному етапі необхідно, з 
відповідними припущеннями, розділити можливі впливи на природні комплекси з боку ВЕС та 
потужного впливу антропогенних факторів і природних флуктуаційних процесів. Але можна 
констатувати, що остання група впливу є домінуючою у регіоні для більшості площадок ВЕС, 
включаючи площадку та буферні зони (1-2 км). 

Використання у науковому звіті та експертному висновку термінів «позитивний» та 
«негативний» вплив є досить важливим і формує загальну та спеціальну оцінки природних 
комплексів та окремих його компонентів. На даний час найбільш важливим є визначення негативних 
впливів, які слід поділити на низький, середній, високий та найшкідливіші наслідки. Але 
використання цих термінів буде мати різне функціональне значення для різних груп тварин та 
рослин. Тому в науковому звіті використовуються різні терміни для обговорення та характеристики 
можливого впливу ВЕС на природні комплекси. 

Якщо із прогнозів впливу виникає, що будуть потрібні заходи щодо компенсації негативного 
впливу, то варто запропонувати їхні види й обсяги. При цьому варто розрізняти заходи, спрямовані 
на запобігання, зменшення й компенсування відповідних негативних впливів. 

 
Формат оцінки впливів, обумовлених будівництвом та експлуатацією площадок ВЕС на 

природні комплекси за міжнародними стандартами. 
Для експертної оцінки очікуваних небезпек для природних компонентів, спричинених парком 

вітроенергетичних установок, необхідно диференціювати небезпеки по різних аспектах і описати їх, 
по можливості, повністю. Необхідно визначити негативні впливи, які можуть бути створені парком 
вітроенергетичних установок і можуть бути диференційовані у наступному форматі (за 
рекомендаціями WKN FG – АТ Віндкрафт Норд, Німеччина, Dr. N. Brielmann – Büro für ökologische 
Studien, Rostock).  

1. Впливи, обумовлені будівництвом, на види рослин і тварин, які, згідно із законодавством про 
охорону видів, можуть розцінюватися, як значні. 

• 1/а – викиди шкідливих речовин під час робіт на будівельному майданчику, наприклад, 
будівельною технікою й транспортом (вихлопні гази, витоки, застосування матеріалів, що створюють 
загрозу) і пов’язані із цим потенційні небезпеки для розмноження й середовища перебування тварин, 
а також місць росту рослин. 

• 1/b – Відлякування й витиснення візуальними ефектами, відлякування шумом, наприклад, 
при можливих польових і бурових роботах, а також будівельною технікою, транспортом, що працює 
на будівельному майданчику, а також перебуванням людей. 
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• 1/с – Зайняття території робочими майданчиками і обладнанням, яке працює на 
будівельному майданчику, і пов’язане із цим створення можливих перешкод для  шляхів міграцій 
тварин під’їзними дорогами і обладнанням, яке працює на будівництві. 

• 1/d – Втрата місць розмноження для видів внаслідок зайняття території при підготовці 
будівельних робіт. 

• 1/е – Втрата окремих індивідуумів видів, що охороняються, під час будівельних робіт. 
2. Впливи, обумовлені обладнанням, на види рослин і тварин що охороняються, які згідно із 

законодавством про охорону видів можуть розцінюватися як значні.  
• 2/а – Тривалим зайняттям територій і, як наслідок цього, зміною характеристик середовища 

перебування й порушенням біотопічних комплексів. 
• 2/b – Відлякуванням щогловими вертикальними конструкціями кажанів і видів птахів. 
• 2/с – Бар’єрний вплив на мігруючі види птахів і перешкоди для перельоту птахів і кажанів. 
3. Впливи, обумовлені виробництвом, на види рослин і тварин, які згідно із законодавством про 

охорону видів можуть бути розцінені як значні. 
• 3/а – Відлякування внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней, відблисків світла й емісії шуму. 
• 3/b – Відлякування внаслідок додаткового освоєння територій елементів ландшафту, які 

раніше не зазнавали впливу. 
• 3/с – Турбування або подразнення видів що охороняються та інших видів птахів і кажанів, 

внаслідок нічного освітлення. 
• 3/d – Зіткнення окремих індивідуумів різних видів птахів і кажанів з вітроенергетичними 

установками. 
 
Формат оцінки для видів птахів, що охороняються національним законодавством та 

міжнародними конвенціями і угодами. 
 
AEWA – угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів: 

характеристика видів мігрантів птахів за визначеними списками. 
IUCN – МСОП – Охоронний статус Міжнародного союзу охорони природи: EN – під загрозою 

зникнення; NT – більший до загрозливого стану; VU – уразливий; LC – найменший ризик. 
EUROBATS – угода про збереження популяцій європейських видів рукокрилих: 

характеристика видів кажанів за визначеними списками. 
ЄЧС – Охоронний статус Європейського червоного список: S – (Secure) – види, які знаходяться 

у безпечному стані; VU – (Vulnarable) вразливий, види, які можуть у найближчому майбутньому бути 
віднесені до категорії «зникаючих», якщо продовжиться дія факторів, що впливають на їхній стан; 
DD – (Declining) – види, чисельність яких знижується; EN – (Endangered) зникаючий, види, що 
перебувають під загрозою зникнення; збереження їх малоймовірне, відтворення неможливе без 
здійснення спеціальних заходів; R – (Rare) рідкісних, популяції яких невеликі, у даний час не 
віднесені до категорії «зникаючих» та «вразливих» хоча їм і загрожує небезпека зникнення; L – 
(Localised) локалізовані. 

БОНН – CMS. Боннська конвенція (конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин): 
Додаток I (1) включає види, що знаходяться під загрозою зникнення; Додаток II (2) включає види, 
стан яких є несприятливим, збереження та регулювання використання яких потребує міжнародних 
угод, а також ті види, стан яких міг би істотно покращитись в результаті міжнародного 
співробітництва, яке може бути здійснено на основі міжнародних угод. Один і той самий вид може 
бути включеним як до Додатку I, так і до Додатку II. 

БЕРН – Бернська конвенція, або Конвенцію про охорону дикої флори і фауни та природних 
середовищ існування в Європі, включає чотири додатки: Додаток I (1) – перелік видів флори, що 
підлягають особливій охороні; Додаток II (2) – перелік видів фауни, що підлягають особливій 
охороні; Додаток III (3) – види фауни, що підлягають охороні; Додаток IV (4) – перелік заборонених 
засобів і способів знищення, вилову та інших форм використання диких тварин. 

CITES – Вашингтонська конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що 
знаходяться під загрозою зникнення (CITES), містить три додатки: Додаток I (1) включає види, «що 
знаходяться під загрозою зникнення, торгівля якими спричинює чи може спричинити на їхнє 
існування негативний вплив. Торгівля зразками таких видів має бути особливо суворо регульована з 
тією метою, щоб не ставити надалі під загрозу їхнє виживання, й має бути дозволена лише у 
виняткових випадках»; Додаток II (2) включає: «а) всі види, які на даний час не обов’язково 
перебувають під загрозою зникнення, але можуть опинитися під такою загрозою, якщо торгівля 
зразками таких видів не буде строго регулюватися з метою уникнення такого використання, що 
несумісне з їхнім виживанням; та b) які мають підлягати регулюванню для того, щоб за торгівлею 
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зразками деяких видів, згаданих в підпункті (a) даного пункту, міг бути встановлений ефективний 
контроль»; Додаток III(3) включає «всі види, які за визначенням будь-якої сторони підлягають 
регулюванню в межах її юрисдикції з метою попередження чи обмеження експлуатації та щодо яких 
існує необхідність співробітництва інших сторін з контролю за торгівлею». 

ЧКУ – Охоронний статус Червоної книги України: ЗН– зникаючий; ВР – вразливий; РІД – 
рідкісний; НЦ – неоцінений.  

 
Методика розрахунку ступеня впливу і схеми формування прогностичної моделі та 

порівняльної оцінки впливу будівництва і експлуатації ВЕС на сезонні комплекси птахів, їх 
міграції. 

 
Загально методичні підходи до створення прогностичної моделі впливу. 
За останні 10 років авторами підготовлена науково-практична основа для розробки науково-

інформаційної системи оцінки та прогнозу стану біорізноманіття на територіях вітрових 
електростанцій у межах Азово-Чорноморського регіону. Концептуально моніторингові роботи 
включають три блоки досліджень, які пов’язані між собою відповідною логістикою та акумулюють 
на кінцевому етапі узагальнену інформацію для її використання не тільки для розвитку економіки, 
але і дотримання природоохоронного законодавства. Це дає можливість концептуально та практично 
об’єднати чотири головні блоки (етапи досліджень):  

- оцінка стану біорізноманіття на проектній стадії; 
- проведення моніторингу після введення вітрових електростанцій (ВЕС);  
- формування на WEB додатку «WebBirds» баз даних з моніторингу сезонних орнітологічних 

комплексів з відповідним програмним інструментом оцінки впливу ВЕС на птахів.  
- формування даних моніторингу з біорізноманіття в автоматизованій системі моніторингу 

довкілля на рівнях площадок ВЕС та на регіональних рівнях. 
Важливим компонентом діяльності при проектуванні, будівництві та експлуатації площадок 

ВЕС є визначення комплексу заходів з попередження або обмеження небезпечних дій економічної 
діяльності на довкілля, які забезпечують дотримання необхідних вимог природоохоронного 
законодавства та інших законодавчих і нормативних документів, пов’язаних з безпекою довкілля. 
Проведення робіт, оцінка і прогноз стану біорізноманіття на територіях площадок ВЕС та подальший 
моніторинг повинні базуватися на уніфікованих методологічних і методичних підходах. Це 
забезпечує послідовність у використанні даних на різних стадіях будівництва та експлуатації 
технологічних об’єктів, а у даному випадку вітрових електростанцій. 

Методична основа досліджень базується на уніфікованій методологічній та методичній основі з 
відповідним форматом проведення робіт, оцінки і прогнозу стану біорізноманіття на основі 
моніторингу на територіях площадок ВЕС. Важливим аспектом є збереження моніторингових даних 
на всіх етапах технологічних процесів на площадках ВЕС у відповідному форматі у автоматизованих 
системах моніторингу довкілля для їх поетапного використання при проведенні робіт. Даний підхід 
забезпечить логічне продовження використання даних на різних стадіях будівництва та експлуатації 
технологічних об’єктів.  

У природоохоронному аспекті на національному рівні актуальність проблеми «ВЕС – природні 
комплекси – довкілля» забезпечується Законами України «Про охорону навколишнього природного 
середовища», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про Червону книгу України», 
Постановами КМ України «Про заходи по посиленню охорони водно-болотних угідь, які мають 
міжнародне значення», «Про концепцію збереження біологічного різноманіття України». 

На міжнародному рівні в галузі збереження природних територій та їх комплексів найбільш 
вагомими і значущими є: Конвенція про біологічне різноманіття (Ріо-де-Жанейро, 1992); Конвенція 
про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування 
водоплавних птахів (Рамсар, 1971, 1987); Конвенція про збереження європейської дикої фауни і 
флори та їх природних середовищ (Берн, 1979); Конвенція про збереження мігруючих видів диких 
тварин (Бонн, 1979); Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного 
різноманіття (Софія, 1995); Угода про збереження популяцій європейських видів рукокрилих 
(EUROBATS-1999); Рекомендації 5-ї сесії конференції Сторін EUROBATS– вітрові електростанції та 
популяції кажанів (Словенія, 2006). 

На державному рівні актуальність проблеми також підтверджується профільними 
законодавчими актами щодо будівництва ВЕС, серед яких головними є: - Закон України «Про 
альтернативні джерела енергії», «Національна енергетична програма з будівництва вітрових 
електростанцій (ВЕС)», Постанови КМ України «Про схвалення Енергетичної стратегії України на 
період до 2030 року» (15.03.2006 р. №145-р), « Про схвалення Комплексної програми будівництва 
вітроелектростанцій»(03.02.1997р. №137), «Про затвердження Державної цільової економічної 
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програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел 
енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 р.» (01.03.2010 р. №243). 

З урахуванням інтенсивності розвитку вітроенергетичної галузі, проблема збереження 
біологічного різноманіття природних комплексів та проведення моніторингу біорізноманіття на 
площадках ВЕС набуває першочергового значення. Розробка системи впровадження комплексного 
формату дій за визначеними етапами (оцінка стану біорізноманіття на проектній стадії – 
проведення моніторингу після введення в експлуатацію ВЕС – формування моніторингових 
даних з біорізноманіття в автоматизованій системі моніторингу довкілля на регіональних 
рівнях) дає можливість об’єктивної оцінки біорізноманіття та розробки механізмів з мінімізації 
впливів ВЕС на природні комплекси. Нажаль в Україні таких спеціальних розробок ще не існує. 

Дана розробка пов’язана з оцінкою впливу будівництва і експлуатації ВЕС на сезонні 
комплекси птахів та їх міграції з урахуванням особливостей екологічної характеристики площадки та 
буферних зон, ландшафтної структури, фаз життєвих циклів птахів, сезонних особливостей їх 
поведінки. 

Зіткнення птахів з працюючими лопатями ВЕС трапляється під час пташиних перельотів. Ризик 
зіткнення залежить від чисельності птахів, льотних властивостей тієї чи іншої групи птахів, біотопів 
перебування птахів, сезону року, добової та льотної активності. 

Представники родини соколоподібних (Falconiformes) з високими льотними характеристиками 
мають більше шансів уникнути зіткнення з ВЕС ніж дрохва (Otis tarda), фазан (Phasianus colchicus) 
або куріпка (Perdix perdix). Птахи, для яких характерне ширяння в повітрі, спокійний політ (луні – 
Circus spp., канюки – Buteo spp., деякі види мартинів – Larus spp.) мають більше часу зреагувати на 
станцію ВЕС ніж види птахів, котрим притаманний швидкий прямолінійний політ (гуси – Anser. spp., 
качки – Anas spp., горобцеподібні – Passeriformes). Також серед чинників, що впливають на 
можливість зіткнення відзначаємо розмір птаха та його зграйність. Так, птахи, що летять 
поодинокими особинами або невеликими зграями (хижі – Falconiformes, лелекоподібні – 
Ciconiiformes) зазвичай уникають зіткнення. Натомість птахи з великих зграй мають багато шансів 
потрапити під лопаті ВЕС. 

Біотопи перебування птахів, а саме місця, де птахи знаходяться більшу частину життєвого 
циклу, також відіграють свою роль. Якщо для гідрофільної групи птахів вода є основним біотопом, то 
ступінь впливу може бути від мінімального до зникаючого (нульового). Для птахів, котрі 
використовують в своєму житті як акваторію водойм, так і сушу, або повністю перебувають в межах 
суходолу, цей ризик звичайно збільшується. 

Поведінка птахів змінюється протягом року. Під час сезонних міграцій птахи, по-перше, 
збираються в зграї, по-друге, виявляють високу добову активність. В зимовий період льотна 
активність зменшується до перельотів з місць ночівлі до кормових ділянок і навпаки. В період 
гніздування всі птахи намагаються вести потайний образ життя, здійснюють мінімум перельотів та 
уникають відкритих ділянок суші. Всі ці зміни поведінки також впливають на можливість зіткнення. 

Здатність птахів вести активне життя як вдень, так і вночі, характеризують їх добову 
активність. Під час міграцій, деякі птахи летять тільки вдень (більшість горобцеподібних – 
Passeriformes та денні хижі птахи – Falconiformes) або тільки вночі (сивкоподібні – Charadriiformes, 
сови – Asio spp., чаплі – Ardeidae). Існує велика група птахів, які долаючи великі відстані летять як 
вдень, так і вночі. Відповідно до цього ризик зіткнення з ВЕС зменшується або збільшується. 

Говорячи про чисельність птахів виявляємо очікувану пряму залежність випадків зіткнення 
конкретного виду птахів від його чисельності. За даними «Avian collisions with wind turbines: a 
summary of existing studies and comparisons to other sources of avian collision mortality in the United 
States» (Erickson,2001) більшість зіткнень птахів з ВЕС відмічене у групи горобцеподібних птахів. 
Чисельність хижих птахів порівняльно незначна, відповідно до цього і низький процент зіткнення для 
цих видів. 

Погодні фактори, при більш детальному їх аналізі, виявилися пріоритетними при визначенні 
ступеню впливу ВЕС на птахів. Будь-які види птахів в туман чи при сильному вітрі, автоматично 
потрапляють в групу ризику, який ще значно підвищується, якщо мова йде про нічні перельоти.  

Для порівняльної характеристики загибелі птахів від ВЕС наводимо відповідні дані з інших 
причин (Erickson,2001; Coleman, John S. Cats & wildlife: a conservation dilemma / Coleman, John S., 
Stanley A. Temple, and Scott R. Craven,1999; Eaton Joe, 2003; Gavin G,2000;  Klem, D., Jr., 1990,1991; 
Pimentel, David, 1992; Weisenel Wendy K, 2002). Аналіз зіткнення птахів з ВЕС характеризується у 
наступних літературних джерелах ( Erickson,2001, Barrios, L, 1995;  Curry Dick -
http://www.currykerlinger.com/birds.htm;Erickson,W,2002; 
http://www.biologicaldiversity.org/swcbd/Programs/bdes/altamont/factsheet.pdf; Grünkorn, T, 2005, 2009; 
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Howe, Robert, 2002 ; Janss, G, 2000; Krijgsveld K.L, 2009; Langston, R.H.W, 2003; Lekuona, J.M, 2006; 
Lowther, S, 1998; Orloff, S, 1992; Sugimoto H, 2011; Горлов П.І., Сіохін В.Д? 2012).  

Міжнародні та національні організації, головною метою яких є охорона птахів, мають свій 
погляд на впровадження вітроенергетичних ініціатив.  

Національне Одюбонівське товариство (The National Audubon Society) та Американське 
товариство охорони птахів (American Bird Conservancy) наголошують на тому, що розвиток 
вітроенергетики є реальністю сьогодення і головною метою подальшого розвитку є зниження 
факторів ризику пташиних колізій. Принципово підтримуючи будівництво вітропарків, ці організації 
наполягають на дотриманні науково обґрунтованих рекомендацій щодо проектування, будівництва та 
експлуатації вітрових станцій (Layton Julia-https://science.howstuffworks.com/environmental/green-
science/wind-turbine-kill-birds2.htm).  

Королівське товариство охорони птахів Великої Британії (Royal Society for the Protection of 
Birds) також виступає за взаємодію двох напрямків – розвиток сучасної вітроенергетики та охорону 
птахів, через врахування двосторонніх вигід (The RSPB: Wind farms. – Retrieved from 
http://www.rspb.org.uk/ourwork/policy/windfarms/ ).  

В своєму звіті BirdLife International Великобританії разом із комісією Бернської Конвенції (Bern 
Convention) розглянувши фактичний матеріал та зробивши аналіз потенційних загроз констатують 
про можливість зниження негативного впливу через проведення моніторингу та коректного 
розташування вітрових станцій (Langston, RHW, 2003). Схожих позицій дотримуються BirdLife 
International в Іспанії (Barrios, L, 1995). 

Українське товариство охорони птахів усіляко підтримує позицію BirdLife International щодо 
впливу вітроенергетики на птахів і вважає розвиток вітроенергетики однією з перспективних і 
важливих галузей для України (Українське товариство охорони птахів. Вітрова енергетика: 
http://birdlife.org.ua/Vitrova-energetika , Windfarms and Birds: An analysis of the effects of windfarms on 
birds, and guidance on environmental assessment criteria and site selection issues: 
http://www.birdlife.org/eu/pdfs/BirdLife_Bern_windfarms.pdf ).  

 
Окремі методологічні аспекти характеристики орнітологічної ситуації в контексті 

експертної оцінки можливого впливу будівництва і експлуатації ВЕС на птахів. 
Вітроенергетичні споруди представляють собою точкові об’єкти значної висоти. Їх небезпека 

для птахів не перевищує таку від опор ЛЕП (лінії електричних передач), а здебільшого є навіть значно 
меншою2. Це пов’язано зі значними площами, які займають ЛЕП, на відміну від ВЕС, площадки яких 
мають значно менші розміри. Вітроенергетичні споруди можуть становити загрозу для птахів у тому 
випадку, коли вірогідність зіткнення птахів з агрегатами ВЕС є дуже високою.  

Така ситуація може спостерігатися тоді, коли агрегати ВЕС розміщені в місцях, де проходять 
шляхи щільних переміщень великої кількості птахів. Оцінка впливу будівництва і експлуатації ВЕС 
на птахів, має виходити з позицій аналізу наявності в межах проектної території шляхів щільних 
переміщень великої кількості птахів. 

Такий аналіз повинен враховувати декілька моментів. Перш за все, це екологічна 
характеристика території проекту, яка має будуватися на основі фізіономічного підходу, оскільки саме 
ландшафтні особливості природних та антропогенних комплексів в першу чергу визначають ті чи 
інші особливості орнітологічної ситуації. В цьому сенсі, фізіономічний підхід до екологічної 
характеристики території тісно переплітається з функціональним аналізом, який дає змогу визначити 
роль різних природних та антропогенних комплексів в життєвому циклі тих чи інших груп видів 
птахів, виділити зони з високим біорізноманіттям і окреслити їх функціональні зв’язки з територією 
проекту.  

З іншого боку, оцінка орнітологічної ситуації має бути диференційована за основними 
фенологічними фазами життєвого циклу птахів (гніздовий період, весняна та осіння міграції, 
зимівля), оскільки функціональне використання тих чи інших природних та антропогенних 
комплексів і характер переміщень птахів в кожну окрему фазу істотно відрізняється між собою. 

																																																													
2	* http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power 
http://energyfacilities.puc.state.mn.us/documents/PubliImpacts%Turbines,%  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/tayside_and_central/7892277m 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%8DD0%B0 
http://www.bwea.com/ref/lowfrequencynoise.html 
http://www.cres.gr/kape/publications//CRESTRANSWINDENVIRONMENT.doc 
www.canwea.ca/pdf/talkwind/ 
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Особливу увагу слід приділяти аналізу орнітологічної обстановки під час міграцій, оскільки в 
цей час в регіоні пролітає велика кількість птахів. В характеристиці орнітологічної обстановки в 
регіоні під час міграцій в контексті оцінки впливу ВЕС на птахів найбільш актуальним питанням є 
локальна диференціація міграційних процесів на кормові міграції (для всіх сезонів року) та 
трансконтинентальних міграції (для весняної та осінньої міграції). 
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РОЗДІЛ 3 ЗАКОНОДАВЧА БАЗА УКРАЇНИ ЩОДО ПЛАНУВАННЯ РОБІТ З 
ПРОЕКТУВАННЯ ПЛОЩАДОК ВЕС, ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ 
КОМПЛЕКСІВ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ РОБІТ У ЗВ’ЯЗКУ З 
БУДІВНИЦТВОМ ПЛОЩАДКИ ВЕС 
 
3.1 Перелік основних міжнародних та національних нормативно-правових актів 

 
При проведенні робіт та підготовки експертного висновку було враховано міжнародну та 

національну нормативно-правову базу, природоохоронні конвенції та угоди, які ратифікувала або 
підтримує держава. 

На міжнародному рівні в галузі охорони і моніторингу біорізноманіття, збереження природних 
територій та їх комплексів найбільш вагомими і значущими є: 

Конвенція про біологічне різноманіття (Ріо-де-Жанейро, 1992); 
Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як 

середовища існування водоплавних птахів (Рамсар, 1971, 1987); 
Конвенція про збереження європейської дикої фауни і флори та їх природних середовищ (Берн, 

1979); 
Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979); 
Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (Софія, 

1995). 
На національному рівні сучасні законодавчі основи збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття регулюються державними правовими актами. 
Першу групу складають законодавчі акти, які регулюють правові відносини щодо забезпечення 

стану довкілля, сприятливого для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття: 
"Основні напрями державної екологічної політики у галузі охорони довкілля, використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки" (1998 р.); 
Закон "Про охорону навколишнього природного середовища" (1991 р.); 
Закон "Про екологічну експертизу" (1995 р.); 
Земельний кодекс (2001 р.); 
Водний кодекс (1995 р.); 
Лісовий кодекс (1994 р.); 
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державну систему 

моніторингу довкілля"(1998 р.). 
Другу групу формують акти, спрямовані на вирішення завдань збереження переважно 

біологічного різноманіття: 
Закон "Про природно-заповідний фонд України" (1992 р.); 
Закон "Про тваринний світ" (2001 р.); 
Закон "Про рослинний світ" (1999 р.); 
Закон "Про Червону книгу України" (2002 р.); 
Положення про Зелену книгу України (1997 р.); 
Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи по посиленню охорони водно-болотних 

угідь, які мають міжнародне значення" (1995 р.); 
Постанова Кабінету Міністрів України "Про концепцію збереження біологічного різноманіття 

України" (1997 р.); 
Закон "Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України 

на 2000-2015 роки" (2017 р.). 
Існує дві загальнодержавні програми збереження біорізноманіття, управління природними 

комплексами, покращення екологічної ситуації, які стосуються водно-болотних угідь міжнародного 
значення та прибережних природних комплексів. Це “Загальнодержавна програма формування 
національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки”, яка затверджена Законом України від 
21 вересня 2000 року N 1989-III та “Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля 
Азовського і Чорного морів”, яка затверджена Законом України від 22 березня 2001 року №2333-ІІІ. 

У ракурсі виконуваних робіт та в зв’язку з міжнародними вимогами щодо вивчення  видового 
складу та сезонного розподілу кажанів на територіях проектованих ділянок для будівництва ВЕС та 
загроз, які можуть виникати на цих територіях для мешкання кажанів, а також рекомендацій 5-й сесії 
конференції Сторін (Ljubljana, Slovenia, 4-6 September 2006, EUROBATS.MoP5.Record.Annex9, 
Resolution 5.6 – вітрові електростанції та популяції кажанів), які направлені на збереження популяцій 
європейських видів кажанів та їх мешкань), роботи за Договором проводилися з урахуванням 
рекомендацій даної Резолюції. 
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При підготовці звітів були враховані Принципи Екватора (Equator Principles) в рамках Оцінки 
соціальних та екологічних впливів (ОСЕВ), також міжнародні директиви та стандарти Світового 
банку та Міжнародної фінансової корпорації (МФК). 
 
3.2 Законодавчо-правова база з організації та проведення робіт з спеціальних заходів, 
які спрямовані на запобігання знищенню чи пошкодженню природних ландшафтів 

 
Діючим законодавством України передбачена організація та проведення робіт, що спрямовані 

на збереження природних ландшафтів. Значна частина Законів та підзаконних актів має загальні 
засади щодо запобігання знищенню чи пошкодженню природних ландшафтів. 

Законом України “Про загальнодержавну програму формування національної екологічної 
мережі України на 2000-2015 роки” зазначено, що природні ландшафти спостерігаються майже на 40 
відсотках території України.  

У найменш зміненому вигляді вони збереглися на землях, зайнятих лісами, чагарниками, 
болотами, на відкритих землях, площа яких становить близько 19,7 % території країни. Враховуючи, 
що лише 44 % лісів виконують захисні та природоохоронні функції, можна вважати, що стан, 
близький до притаманного природному, мають ландшафти на площі майже 12,7 відсотка території 
країни. 

Основною метою Програми є збільшення площі земель країни з природними ландшафтами до 
рівня, достатнього для збереження їх різноманіття, близького до притаманного їм природного стану, 
та формування їх територіально єдиної системи, побудованої відповідно до забезпечення можливості 
природних шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин, яка б забезпечувала збереження 
природних екосистем, видів рослинного і тваринного світу та їх популяцій.  

На територіях – складових національної екологічної мережі має бути забезпечено проведення 
спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних 
ландшафтів, природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, збереження 
видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх існування, 
створення належних умов для розмноження у природних умовах та для розселення. 

З метою забезпечення виконання природоохоронних функцій національної екологічної мережі 
Програмою передбачається здійснення таких заходів: 

- захист середовища існування тварин під час міграції і зимівлі та створення системи їх 
охорони; 

- розширення мережі водних об’єктів для міграції риб; 
- створення умов для відтворення різноманіття видів рослин, тварин і фітоценозів у природних 

зонах; 
- забезпечення охорони водно-болотних угідь міжнародного та загальнодержавного значення; 
- здійснення заходів щодо запобігання негативному впливу на природні комплекси елементів 

національної екологічної мережі; 
- впровадження системи здійснення природоохоронних заходів для збереження природних 

комплексів елементів національної екологічної мережі; 
- забезпечення збереження популяцій видів рослин і тварин; здійснення спеціальних заходів 

для забезпечення міграції тварин і рослин в місцях перетину природних та транспортних коридорів. 
У відповідності до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища” 

завданням законодавства є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення 
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу 
господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних 
ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних 
територій та природних об’єктів, пов’язаних з історико-культурною спадщиною. 

Відповідно до ст. 5 вищевказаного Закону, державній охороні і регулюванню використання на 
території України підлягають: навколишнє природне середовище як сукупність природних і 
природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і 
невикористовуванні в народному господарстві в даний період (земля, надра, води, атмосферне 
повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси. 

Під час проведення заходів щодо охорони, раціонального використання і відтворення 
тваринного світу, а також під час здійснення будь-якої діяльності, яка може вплинути на середовище 
існування диких тварин та стан тваринного світу, повинно забезпечуватися додержання таких 
основних вимог і принципів: 

збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані 
природної волі; 
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недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких 
тварин. 

Охорона тваринного світу забезпечується шляхом: 
охорони середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин; 
запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів; 
Стаття 39 зазначеного Закону “Охорона середовища існування, умов розмноження, шляхів 

міграції тварин” констатує, що: 
Підприємства, установи, організації і громадяни при здійсненні будь-якої діяльності, що 

впливає або може вплинути на стан тваринного світу, зобов’язані забезпечувати охорону середовища 
існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин. Тобто збереження природних ландшафтів. 

Під час проведення екологічної експертизи діючих об’єктів, проектів будівництва та 
реконструкції підприємств, споруд та інших об’єктів, впровадження нової техніки, технології, 
матеріалів і речовин обов’язково враховується їх вплив на стан тваринного світу, середовище 
існування, шляхи міграції та умови розмноження тварин. 

Законом України “Про рослинний світ” стаття 5 “Основні вимоги до охорони, використання та 
відтворення рослинного світу” передбачено, що під час здійснення діяльності, яка впливає на стан 
охорони, використання та відтворення рослинного світу, необхідно дотримуватися таких основних 
вимог: збереження умов місцезростання дикорослих рослин і природних рослинних угруповань. 

Щодо збереження природних ландшафтів, які розташовані на узбережжі Азовського моря ряд 
заходів передбачено “Загальнодержавною програмою охорони та відтворення довкілля Азовського та 
Чорного морів”. 

Метою Програми є розроблення державної політики, стратегії та плану дій, спрямованих на 
запобігання зростанню антропогенного тиску на довкілля Азовського і Чорного морів, сприяння 
розвитку екологічно безпечних видів діяльності в Азово-Чорноморському регіоні, збереження і 
відтворення біологічного різноманіття та ресурсів морів, створення сприятливих умов для 
проживання, оздоровлення та відпочинку населення. 

Програмою визначено такі пріоритетні напрями вирішення основних проблем екологічного 
стану Азовського і Чорного морів: 

зменшення рівня забруднення морів та антропогенного навантаження на їх екосистеми; 
зниження ризику для здоров’я людини, пов’язаного із забрудненням морських вод та 

прибережної смуги; 
збереження та відтворення біологічного різноманіття, природних ландшафтів прибережної 

смуги і місць існування біологічних видів, розширення мережі державних  заповідників, заказників, 
створення  національних парків; 

запобігання руйнуванню морського берега та охорона земель у прибережній смузі морів; 
створення системи інтегрованого управління природокористуванням у межах водоохоронної 

зони морів, прибережній смузі морів, територіальних морських водах України; 
удосконалення системи моніторингу для оцінки впливу природних і антропогенних факторів на 

довкілля. 
Крім цього Водним, Земельним та Лісовим Кодексами України передбачена низка заходів 

спрямованих на збереження та запобігання руйнації природних ландшафтів, про це вказано нижче. 
Природні ділянки (природні ландшафти) міжнародного значення створюються відповідно до 

міжнародних договорів України, зокрема Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне 
значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів (995_031) (1971 р.), 
Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (995_089) (1972 р.), Конвенції 
про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ їх існування в Європі (995_032) (1979 р.), 
Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (995_136) (1979 р.), Конвенції про захист 
Чорного моря від забруднення (995_065) (1992 р.), Конвенції про охорону біологічного різноманіття 
(995_030) (1994 р.), Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного 
різноманіття (1995 р.), Конвенції про охорону та відтворення транскордонних водотоків та 
міжнародних озер (994_273) (1999 р.). 

Нормативні позиції, що регламентують проведення спеціальних робіт. 
Закон України “Про природно-заповідний фонд України”. 
Узбережжя та прилеглі наземні території у межах проектної території площадки ВЕС та 

буферних зон не відносяться до земель природно-заповідного фонду, і знаходяться на значному 
віддалені від заповідних об’єктів. Тобто обмежень щодо будівництва вітроенергетичних споруд 
(вітряків) на даній території немає. 

Водний Кодекс України. 
Відповідно до Статті 5 “Водні об’єкти загальнодержавного і місцевого значення” Водного 

Кодексу України, Обитічна затока відноситься до водних об’єктів загальнодержавного значення. 
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Відповідно до Статті 87 “Водоохоронні зони” Водного Кодексу України для створення 
сприятливого режиму водних об’єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, 
знищення навколоводних рослин і тварин, а також зменшення коливань стоку вздовж річок, морів та 
навколо озер, водосховищ і інших водойм встановлюються водоохоронні зони. Водоохоронна зона є 
природоохоронною територією господарської діяльності, що регулюється. На території 
водоохоронних зон забороняється: 

1) використання стійких та сильнодіючих пестицидів; 
2) влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації; 
3) скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, 

кар’єри тощо), а також у потічки. 
В окремих випадках у водоохоронній зоні може бути дозволено добування піску і гравію за 

межами земель водного фонду на сухій частині заплави, у прируслах річок за погодженням з 
державними органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та 
геології. 

Зовнішні межі водоохоронних зон визначаються за спеціально розробленими проектами. 
Проекту водоохоронної зони Обитічної затоки до сьогодні не розроблено. 

Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської 
діяльності в них встановлюються Кабінетом Міністрів України. Виконавчі комітети місцевих Рад 
зобов’язані доводити до відома населення, всіх заінтересованих організацій рішення щодо меж 
водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також водоохоронного режиму, який діє на цих 
територіях. 

Контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також за 
додержанням режиму використання їх територій здійснюється виконавчими комітетами місцевих Рад 
і державними органами охорони навколишнього природного середовища. 

Відповідно до Статті 88. “Прибережні захисні смуги” Водного Кодексу України з метою 
охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж 
річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються 
земельні ділянки під прибережні захисні смуги. 

Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок та навколо водойм уздовж 
урізу води (у меженний період) шириною: 

- для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25 метрів; 
- для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари - 50 

метрів; 
- для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів. 
Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина прибережної захисної смуги 

подвоюється. 
У межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням 

конкретних умов, що склалися. Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів виділяється 
прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води. 

Відповідно до Статті 90. “Обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах 
уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах” прибережна 
захисна смуга уздовж морів, морських заток і лиманів входить у зону санітарної охорони моря і може 
використовуватися лише для будівництва санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів, з 
обов’язковим централізованим водопостачанням і каналізацією. 

У прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у 
внутрішніх морських водах забороняється: 

1) застосування стійких та сильнодіючих пестицидів; 
2) влаштування полігонів побутових та промислових відходів і накопичувачів стічних вод; 
3) влаштування вигребів для накопичення господарсько-побутових стічних вод обсягом більше 

1 кубічного метра на добу. Тобто обмежень щодо будівництва вітроенергетичних споруд (вітряків) 
немає.  

Земельний кодекс України.  
Відповідно до Статті 58. “Склад земель водного фонду” до земель водного фонду належать 

землі, які зайняті: 
а) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також 

островами, не зайнятими лісами; 
б) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, 

зайнятих лісами. 
Відповідно до Статті 59 “Право на землі водного фонду” Землі водного фонду можуть 

перебувати у державній, комунальній та приватній власності. Громадянам та юридичним особам 
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органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування із земель водного фонду можуть 
передаватися на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і 
берегових смуг водних шляхів, а також озера, водосховища, інші водойми, болота та острови для 
сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і 
туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт тощо. Тобто чітко прописаних обмежень на 
розбудову парку вітрових електростанцій немає, але це питання потребує подальшого обговорення. 

Стаття 62 “Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж 
морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах”. 

1. У прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у 
внутрішніх морських водах забороняється: 

а) влаштування полігонів побутових та промислових відходів і накопичувачів стічних вод;  
б) влаштування вигребів для накопичення господарсько-побутових стічних вод об’ємом понад 

1 кубічний метр на добу; 
в) влаштування полів фільтрації та створення інших споруд для приймання і знезаражування 

рідких відходів; 
г) застосування сильнодіючих пестицидів. 
2. Режим господарської діяльності на земельних ділянках прибережних захисних смуг уздовж 

морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах встановлюється 
законом. Чітких обмежень щодо будівництва вітроенергетичних споруд немає. 

 
3.3 Спеціальна міжнародна та національна регламентна документація 

 
Міжнародні механізми визначення соціальних та екологічних ризиків оцінки у рамках 

проектного фінансування. 
 
Принципи Екватора. Інформація надається у скороченому виді з переважним висвітленням 

екологічних аспектів. 
Екваторіальні принципи – вихідні орієнтири, використовувані у фінансовій сфері для 

визначення оцінки соціальних і екологічних ризиків в рамках проектного фінансування. Фінансові 
організації, що прийняли Принципи Екватора (Equator Principles)3 (далі – «організації EPFI»), 
прийняли вказані Принципи в цілях забезпечення того, щоб проекти, що фінансуються, розроблялися 
на принципах соціальної відповідальності і відповідно до розумних практичних методів управління 
довкіллям. Тим самим там, де це можливо, усуваються негативні наслідки для екосистем і груп 
населення, які зачіпає відповідний проект, а у випадках, коли такі наслідки усунені бути не можуть, 
вони зменшуються, лагідніють і (або) компенсуються належним чином. 

Принцип 1: Аналіз і класифікація. 
Коли пропонується фінансувати той або інший проект, організація EPFI здійснює класифікацію 

такого проекту, виходячи з масштабу його потенційних наслідків і зв’язаних з ним ризиків відповідно 
до екологічних і соціальних критеріїв аналізу, вживаних Міжнародною фінансовою корпорацією 
(далі МФК). Дана класифікація виглядає таким чином: Категорія А – Проекти з потенційно значними 
несприятливими соціальними або екологічними наслідками, які носять всілякий, необоротний або 
безпрецедентний характер. Категорія В – Проекти з потенційно обмеженими несприятливими 
соціальними або екологічними наслідками, які є нечисленними, зазвичай стосуються лише місця 
знаходження об’єкту і можуть бути усунені за допомогою заходів по їх пом’якшенню. 

Принцип 2: Соціальна і екологічна оцінка. 
Стосовно кожного проекту, віднесеного до категорії А або категорії В, позичальник проводить 

процедуру соціальної і екологічної оцінки (далі Оцінка). В рамках Оцінки також позичальник 
пропонує заходи по пом’якшенню наслідків і управлінню ризиками, відповідні і згідні характеру і 
масштабу пропонованого проекту 

Принцип 3: Застосовні соціальні і екологічні стандарти. 
Для проектів, що реалізовуються в країнах, які не входять в Організацію економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР), оцінка проводиться відповідно до застосовних на той момент 
Стандартів діяльності МФК і застосовними на той момент Галузевими рекомендаціями відносно 
охорони довкілля, здоров’я і безпеки («Рекомендації EHS»). Застосовується наступний основний 
перелік Стандартів діяльності МФК:  

- Соціальна і екологічна оцінка, і система управління; 
- Умови праці. Запобігання і усунення забруднення довкілля; 

																																																													
3 http://www.teamprevent.com.ua/ua/poslugi/sistemi_menedzhmentu/principi_ekvatoru.html  
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- Здоров’я і безпека населення; 
- Придбання земельних ділянок і примусове переселення; 
- Збереження біологічної різноманітності і збалансоване управління природними ресурсами; 
- Корінне населення; 
- Культурна спадщина. 
Принцип 4: План дій і Система управління. 
Стосовно всіх проектів, що відносяться до категорії А і категорії В, позичальник готує План дій 

(в області охорони довкілля, охорони праці, промислової безпеки і соціальної діяльності). У Плані 
Дій приводиться опис і визначається черговість дій, необхідних для вживання заходів по 
пом’якшенню наслідків, заходів, що коректують, і заходів контролю, які потрібні для управління 
наслідками і ризиками, визначеними в рамках Оцінки. Позичальники використовують, підтримують 
або створюють Систему управління соціальними і екологічними питаннями, щоб здійснювати 
управління: наслідками і ризиками; заходами, що коректують, необхідними для дотримання 
застосовних соціальних і екологічних законів і нормативних актів приймаючої країни і вимог 
застосовних Стандартів діяльності і Рекомендацій EHS. 

Принцип 5: Консультації і розкриття інформації. 
Стосовно всіх проектів, що відносяться до категорії А, і деяким проектам (у відповідних 

випадках), що відносяться до категорії В, уряд, позичальник або незалежний експерт повинні 
провести консультації з групами населення, які зачіпає проект, в організованому і належному з точки 
зору культурних традицій порядку. 

Принцип 6: Механізм розгляду скарг. 
Принцип 7: Незалежний аналіз. 
Стосовно всіх проектів, що відносяться до категорії А, і деяким проектам, що відносяться до 

категорії В, незалежний експерт з соціальних або екологічних питань, не пов’язаний безпосередньо з 
позичальником, аналізує документацію за Оцінкою, План дій і документацію, підготовлену в рамках 
процесу консультацій, з тим щоб сприяти в проведенні цільової перевірки з боку організації EPFI і 
оцінити, чи дотримуються Принципи Екватора. 

Принцип 8: Зобов’язання. 
Стосовно проектів, що відносяться до категорій А і В, позичальник переймає на себе у 

фінансовій документації зобов’язання: у всіх істотних стосунках дотримувати всі відповідні соціальні 
і екологічні закони, нормативні акти і дозволи приймаючої країни; у всіх істотних стосунках 
дотримувати План дій (там, де це застосовано) протягом терміну будівництва і експлуатації проекту. 

Звітність. Регулярність представлення такої звітності повинна відповідати серйозності 
наслідків або вимогам законодавства, але вона повинна представлятися не рідше за один раз в рік. 
Така звітність має бути підготовлена штатними або незалежними експертами і повинна 
підтверджувати дотримання Плану дій (там, де це застосовано), а також містити завірення відносно 
дотримання відповідних соціальних і екологічних законів, нормативних актів і дозволів, що 
приймаються на місцевому рівні, рівні регіону або рівні приймаючої країни. 

Принцип 9: Незалежний моніторинг і звітність. 
В цілях забезпечення постійного моніторингу і звітності впродовж всього терміну дії кредиту 

організації EPFI вимагають (стосовно всіх проектів, що відносяться до категорії А, і деяким проектам 
(у відповідних випадках), що відносяться до категорії В) призначення незалежного експерта з 
екологічних і (або) соціальних питань або вимагають, щоб позичальник залучив кваліфікованих і 
дослідних зовнішніх експертів до перевірки його інформації про моніторинг. Відповідна інформація 
буде надана організаціям EPFI. 

Система екологічного менеджменту (ISO 14001). 
Система екологічного менеджменту може істотно підсилити здатність організації прогнозувати, 

ідентифікувати і управляти своєю взаємодією з довкіллям, виконувати свої екологічні цілі, а також 
забезпечувати постійну відповідність застосовним законодавчим вимогам і іншим вимогам, які 
організація зобов’язалася виконувати. 

Наявність системи екологічного менеджменту може допомогти організації переконати 
зацікавлені сторони в тому, що: 

- існує зобов’язання з боку керівництва слідувати положенням своєї політики і добиватися 
досягнення екологічних цілей;  

- особливе значення надається застережливим діям;  
- можуть бути представлені дані, що свідчать про розумну обережність і відповідність 

регламентам; 
- в систему закладений процес її постійного поліпшення. 
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Появу серії міжнародних стандартів ISO 14000 називають однією з найбільш значних 
міжнародних природоохоронних ініціатив. Система стандартів ISO 14000 орієнтована не на кількісні 
параметри, а на систему екологічного менеджменту. 

Основна мета міжнародного стандарту ISO 14001 (у його останній редакції) полягає в тому, 
щоб надати допомогу організаціям, які бажають упроваджувати або покращувати систему 
екологічного менеджменту і таким чином поліпшити свою екологічну ефективність. Цей стандарт 
узгоджується з концепцією стійкого розвитку і є сумісним з різними культурними, соціальними і 
організаційними рамками і системами менеджменту. 

Система (стандарт) адаптована до національного законодавства «Система екологічного 
керування» – вимоги до застосування (ISO 14001:2004, IDT) – ДСТУ ISO 
14001:2006.prom.ua/Standart-iso-14001-1.html, 
http://budstandart.com/read/document/show/3105087/id/3126679?submenu=10516 

Пропозиції міжнародної організації BirdLife International. 
Основні положення, які потрібно враховувати при проведенні робіт на площадках ВЕС та 

оцінці впливу ВЕС на птахів викладено у публікації «Вітроенергетика і птахи: Аналіз впливу ВЕС на 
птахів, і критерії екологічної оцінки та питання вибору майданчика» (Windfarms and Birds: An 
analysis of the effects of windfarms on birds, and guidance on environmental assessment criteria and site 
selection issues)/ – http://www.birdlife.org/eu/pdfs/BirdLife_Bern_windfarms.pdf . 
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РОЗДІЛ 4 ЗАГАЛЬНА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЙОНУ БУДІВНИЦТВА ДНІСТРОВСЬКОЇ ВЕС У МЕЖАХ БІЛГОРОД-
ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ПРИЛЕГЛИХ 
ТЕРИТОРІЙ В МЕЖАХ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСУ 
 
4.1 Загальна фізико-географічна характеристика району та регіону досліджень. 
 

Геологічна і тектонічна будова району має складну структуру. Велику частину її займає 
Східноєвропейська платформа, яка має давній кристалічний фундамент. Частиною її є Український 
щит з протерозойських кварцитів, сланців, піщаників тощо. Скрізь залягають четвертинні 
відкладення, які покривають давніші породи. Виходячи з орографічних характеристик територія 
району представлена Причорноморською низовиною і невеликими підвищеннями, а також густою 
мережею інтразональних ландшафтів і приморських зон. Вони, а також кліматичні умови зумовили 
виникнення різноманітних форм рельєфу. Їх різноманітність в значній мірі визначає різноманітність 
ґрунту, тваринного і рослинного світу. 

Вся територія Білгород-Дністровського району знаходиться в межах помірного клімату з 
великими запасами тепла і посушливістю. Району властива значна різноманітність ґрунтів. 
Найродючіші з них – чорноземи – займають в регіоні, найбільшу площу (більше 60 % всіх 
сільськогосподарських угідь). Частина земель категорії «незайманих господарською діяльністю» 
складає незначну частку – близько 15 %. Розораність території останнім часом дещо зменшилася, але 
залишається надзвичайно високою – більше 75%. Надмірне внесення мінеральних добрив, 
перевантаженість просапними культурами, низька вагома частина багаторічних трав при їх високому 
відкритті (до 80 %), тривале екстенсивне використання чорноземів і інших ґрунтів, забезпечили 
прогресуючу деградацію цих ґрунтів. Інтенсивною яружною ерозія уражено близько 20% території 
району. Значна інтенсивність і об’єми антропогенної діяльності істотно впливають на 
біорізноманітність регіону. 

В межах 10-кілометрової зони проекту знаходяться 4 основних типи природних та 
антропогенних комплексів: 

а) природний комплекс узбережжя Чорного моря та Дністровського лиману; 
б) балочна мережа з ярами різної глибини; 
в) сільськогосподарські угіддя; 
г) антропогенно-трансформовані біотопи.  
Дністровський лиман є затокою на північно-західному побережжі Чорного моря, в який впадає 

р. Дністер. Затока вдається в сушу з південного сходу на північний захід на 41 км, ширина 4-12 км, 
глибина 2,6 м. Дністровський лиман відокремлений від моря вузькою піщаною косою Бугаз, в 
південній частині якої є прохід у море – Цареградськє гирло. Взимку Дністровський лиман часто 
замерзає. Побережжя Дністровського лиману сильно розчленоване балочною мережею. Глибина 
балочної мережі досягає 50-65 метрів, при абсолютному переважанні, уздовж лівого берега лиману 
дрібних, але глибоких ярів. Ширина цих ярів від 10 до 150 метрів. Яри мають круті схили, з кутом 
нахилу до 80°.  

Територія майданчика Дністровської ВЕС представлена виключно сільськогосподарськими 
полями, відокремленими між собою штучними лісосмугами, які сформовані деревними породами та 
кущами. Домінуючими культурами на полях на 2011-2012 роки є зернові, озимий ріпак та бобові. 
Лісосмуги сформовані, головним чином, із ясеня звичайного (Fraxinus excelsior L.), в`яза звичайного 
(Ulmus laevis Pall.), софори японської (Styphnolobium japonicum (L.) Schott), акцієї білої (Robinia 
pseudoacacia L.), гледичії колючої (Gleditsia triacanthos L.), горіха волоського (Juglans regia L.), дуба 
звичайного (Quercus robur L.) тощо. У цілому вони не постраждали від несанкціонованих рубок та 
мають зрілий високий деревостан. Лісосмуги, які віддалені від населених пунктів і не піддані 
пасовищному навантаженню, мають підлісок, захаращені хмизом. 

Типовими для регіонального ландшафту є байрачні ліси. Вони збереглися на території області у 
балках (байраках), ярах, на схилах біля узбережжя Дністровського лиману. Основними видами є 
невисокі дерева та посухостійкі кущі: глід, шипшина, терен, степова вишня. Дуже часто в таких 
балках навесні цвітуть великі за площею популяції рідкісних ефемероїдів, які охороняються. 

У межах проектної території знаходяться штучні лісові насадження, які представлені на 
окремих територіях відносно значними за площею ділянками. 

Ландшафтно-біотопічні характеристики території площадки ВЕС та буферних зон представлено 
на рис. 4.1-4.5. 
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Рис. 4.1. Узбережжя 
Дністровського лиману.  

	

	

Рис. 4.2. Балочна мережа 
з ярами.		

	

Рис. 4.3. 
Сільськогосподарські 

угіддя  
	

	

Рис. 4.4. 
Сільськогосподарські 

угіддя 
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Рис. 4.5. Лісосмуги 

 
4.2 Оцінка впливу будівництва ВЕС на елементи головних ландшафтних комплексів 
 

Оскільки територія Дністровської ВЕС представлена виключно сільськогосподарськими 
полями та штучними лісосмугами, які сформовані деревними породами та кущами – тобто це 
антропогенні, а не природні ландшафтні угрупування. Тому зміни у цих ландшафтних комплексах 
пов’язані тільки з цими штучними біотопами. Характеристики категорій земель 
сільськогосподарського призначення незначно змінюються по рокам, але території з 
сільськогосподарською продукцією мають більш значні зміни по рокам і характеризується не 
прогнозованістю. Лісонасадження представлені лісосмугами, стан яких знаходяться у задовільному 
стані.  

Можливо констатувати відсутність впливу на окремі природні ландшафтно-біотопічні 
комплекси на період будівництва площадок ВЕС та відповідної технологічної інфраструктури. З дій 
щодо повної мінімізації впливу на дані антропогенні комплекси слід відзначити компенсаторні 
заходи в разі порушення деревно-чагарникових насаджень (посадка молодих дерев) у межах лісосмуг 
і інших ділянках штучних лісових масивів. 

Вплив будівництва ВЕС та її експлуатація на ландшафтно-біотопічні комплекси 
характеризується як дуже низький, а найшкідливіші наслідки відсутні. 
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РОЗДІЛ 5 МОНІТОРИНГ МІГРАЦІЇ ПТАХІВ ВОСЕНИ У МЕЖАХ 
ПРОЕКТНОЇ ТЕРИТОРІЇ ВЕС, БУФЕРНИХ ЗОН 
 
5.1 Характеристика орнітокомплексу птахів в межах проектної території ВЕС, 
буферних зон та прилеглих територій під час міграції восени 2017 р. 
 

Чисельність та таксономічна характеристика міграційного комплексу 
 

За період осінніх спостережень всього зареєстровано 17412 ос. птахів, які належали 8 
таксономічним рядам (табл. 5.1-5.3). Видове представництво протягом періоду досліджень не мало 
великих розбіжностей. Так, у вересні та жовтні 6 таксонів були представлені 22 та 27 видами, а у 
листопаді 7 таксонів складали 24 види. Така картина може бути пояснена високим різноманіттям 
птахів на заключні стадії осінніх міграцій. 

Весь час домінували горобцеподібні (passeriformes) та соколоподібні (falconiformes), 15 та 8 
видів відповідно. Однак доволі бідне видове різноманіття сивкоподібних птахів (2 види) за 
чисельністю мали 55,9% від загального. Доволі чисельними були пелеканоподібні (pelecaniformes) та 
гусеподібні (anseriformes) – 2347 та 2395 ос. відповідно. Частка чотирьох таксонів була менше за 1% 
для кожної групи. 

Серед всього комплексу птахів група коловодних скадалась 7 видами, а їх загальна чисельність 
дорівнювала 14482 ос., або 83,2%. В середині цієї групи домінував мартин звичайний (Larus 
ridibundus), чисельність якого була 9532 ос., або 54,8% від загального. 

Тобто в межах проектної території птахи інших таксонів майже не зустрічались. Це доволі 
типова ситуація, враховуючи розташування поблизу від Дністровської ВЕС водно-болотного угіддя 
Дністровський лиман. 

Більш детальна характеристика таксономічного поділу осіннього орнітокомплексу 
представлена в таблицях 5.1-5.3. 

 
Таблиця 5.1. Характеристика осінньої міграції птахів на Дністровській ВЕС та прилеглих 

територіях у 2017 році. 
 

Показники Дата Всього 
23.09 15.10 03.11 абс. % 

Всього видів 22 27 24 36 100,0 
Абсолютна чисельність 9915 4054 3443 17412 100,0 
Мігранти 
всього 

видів 12 11 12 17 - 
чисельність 6336 734 863 7933 45,6 

Мігранти  
кормові 

видів 12 8 2 15 - 
чисельність 6336 86 11 6433 - 

Мігранти  
транзитні 

видів 0 3 10 11 - 
чисельність 0 648 752 1400 - 

Обліки видів 22 24 17 29 - 
чисельність 3579 3320 2580 9479 54,4 

Коловодні видів 3 6 5 7 - 
чисельність 8884 3290 2308 14482 83,2 

Сухопутні видів 20 21 20 29 - 
чисельність 1031 764 1135 2930 16,8 

Напрям 

Пн 963 33 4 1000 12,6 
ПнС 1 8 582 591 7,4 
С 32 7 2 41 0,5 
ПдС 2405 8 13 2426 30,6 
Пд 34 302 58 394 5,0 
ПдЗ 460 371 151 982 12,4 
З 2300 5 2 2307 29,1 
ПнЗ 141 0 51 192 2,4 

Висоти 

0-10 881 268 151 1300 16,4 
11-25 556 14 596 1166 14,7 
26-50 4899 2 5 4906 61,8 
51-100 0 0 0 0 0,0 
101-150 0 0 0 0 0,0 
151-200 0 0 0 0 0,0 
> 200 0 450 111 561 7,1 
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Таблиця 5.2. Таксономічна характеристика міграційного орнітокомплексу в межах 
Дністровської ВЕС восени 2017 року. 

 

Ряд вересень жовтень листопад ∑ 
видів особин видів особин видів особин видів особин % ос. 

Пелеканоподібні (pelecaniformes) 1 2347     1 2347 13,5 
Гусеподібні (anseriformes)   3 1444 2 951 3 2395 13,8 
Соколоподібні (falconiformes) 3 6 4 15 6 21 8 42 0,2 
Куроподібні (galliformes) 2 8 2 11 1 5 2 24 0,1 
Сивкоподібні (charadriiformes) 2 6537 2 1843 2 1356 2 9736 55,9 
Голубоподібні (columbiformes) 3 38 3 30 2 48 4 116 0,7 
Совоподібні (strigiformes)     1 1 1 1 0,0.. 
Горобцеподібні (passeriformes) 12 979 13 711 10 1061 15 2751 15,8 
Всього 22 9915 27 4054 24 3443 36 17412 100,0 

 
Таблиця 5.3. Характеристика орнітокомплексів Дністровської ВЕС та прилеглих територій 

восени 2017 року. 
 

№ Вид 23.09 15.10 03.11 Всього 
1 Баклан великий (Phalacrocorax carbo) 2347   2347 
2 Гуска білолоба (Anser albifrons)  450 111 561 
3 Крижень (Anas platyrhynchos)  897 840 1737 
4 Галагаз (Tadorna tadorna)  97  97 
5 Лунь польовий (Circus cyaneus)  1  1 
6 Лунь болотяний (Circus aeruginosus)  3  3 
7 Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) 1   1 
8 Яструб малий (Accipiter nisus)   3 3 
9 Канюк степовий (Buteo rufinus)   1 1 
10 Канюк звичайний (Buteo buteo) 4 6 13 23 
11 Зимняк (Buteo lagopus)   2 2 
12 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 1 5 1 7 
 Circus spp.   1 1 
13 Куріпка сіра (Perdix perdix) 4 7  11 
14 Фазан (Phasianus colchicus) 4 4 5 13 
15 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 6513 1758 1261 9532 
16 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 24 85 95 204 
17 Припутень (Columba palumbus) 1 6  7 
18 Голуб сивий (Columba livia var. domest.)   45 45 
19 Горлиця садова (Streptopelia decaocto) 36 13 3 52 
20 Горлиця звичайна (Streptopelia turtur) 1 11  12 
21 Сова болотяна (Asio flammeus)   1 1 
22 Плиска жовта (Motacilla flava) 30 8  38 
23 Плиска біла (Motacilla alba) 10 5  15 
24 Кам’янка звичайна (Oenanthe oenanthe) 1 6  7 
25 Шпак (Sturnus vulgaris) 585 245 585 1415 
26 Сорока (Pica pica) 7 6 9 22 
27 Грак (Corvus frugilegus) 145 100 286 531 
28 Ворона сіра (Corvus cornix) 18 7 12 37 
29 Галка (Corvus monedula) 69 16 21 106 
30 Крук (Corvus corax) 2 2 4 8 
31 Дрізд чорний (Turdus merula)   3 3 
32 Синиця велика (Parus major) 3  3 6 
33 Щиглик (Carduelis carduelis) 35 80  115 
34 Зяблик (Fringilla coelebs)  153 50 203 
35 Горобець польовий (Passer montanus) 74 25 15 114 
36 Горобець хатній (Passer domesticus)  58  58 
 Passer spp.   73 73 
 

Всього видів 23 27 24 36 
птахів 9915 4054 3443 17412 

 
Примітка:   – домінанти;  – види Червоної книги України 



 
	

47	
	

Біотопічний розподіл птахів міграційного комплексу 
 
В межах проектної території, яка включає безпосередньо майданчик вітрової станції, буферні 

зони та прилеглі території відокремлено 4 біотопічні комплекси: сільськогосподарські угіддя, 
лісосмуги та штучні лісові масиви, населені пункти та акваторія Дністровського лиману. 

Характеризуючи поширення птахів у різних біотопах, констатуємо, що максимальна 
чисельність птахів зареєстрована в межах акваторії Дністровського лиману (8264 ос., або 47,5% від 
загального). Така ситуація пояснюється наявністю великого за площею водно-болотного угіддя, яке 
приваблює птахів цієї групи. На другій позиції – сільськогосподарські угіддя, де були зустрінуті 7012 
ос., або 40,2% від усіх птахів. Населені пункти (7,1%) та лісосмуги (5,9%) значно менше 
відвідувались птахами. Детальна характеристика поширення птахів різними біотопами показана в 
таблиці 5.4. 

 
Таблиця 5.4. Поширення птахів в різних біотопах в межах Дністровської ВЕС, буферних зон та 

прилеглих територій 
 

Біотопи вересень жовтень листопад Всього 
абс. % 

сільгоспугіддя 6117 334 427 6878 39,5 
лісосмуги 290 330 413 1033 5,9 
населені пункти 491 303 443 1237 7,1 
акваторія 3017 3087 2160 8264 47,5 
Всього  9915 4054 3443 17412 100,0 

 
Крім біотопічного поділу проектної території, ми зробили функціональне зонування, коли були 

виділені зона вітропарку, буферні зони та акваторія. В межах вітропарку зустрічались понад 40% 
птахів, решта 60% мали тяжіння до буферних зон та акваторії лиману (табл. 5.5). 

 
Таблиця 5.5. Розподіл птахів функціональними зонами Дністровської ВЕС, буферних зон та 

прилеглих територій 
 

Функціональні 
зони вересень жовтень листопад Всього 

абс. % 
Вітропарк 6003 380 629 7012 40,2 
Буферні зони 895 587 654 2136 12,3 
Акваторія лиману 3017 3087 2160 8264 47,5 
Всього  9915 4054 3443 17412 100,0 

 
Напрямки міграції восени 
 
Аналізуючи напрямки прольоту птахів, яких ми зареєстрували протягом вересня-листопада, 

з’ясувалася доволі очікувана картина, яка відображена на рис. 5.1 та у табл. 5.6. 	
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листопад осінь, 2017 

 
Рис. 5.1. Напрямки осінньої міграції птахів у 2017 р. 

 
Таблица 5.6. Основні напрямки осінньої міграції птахів в межах Дністровської ВЕС та на 

прилеглих територіях у 2017 р. 
 

Напрям Вересень Жовтень Листопад Всього 
абс. % абс. % абс. % абс. % 

Пн 963 15,2 33 4,5 4 0,5 1000 12,6 
ПнС 1 0,0 8 1,1 582 67,4 591 7,4 
С 32 0,5 7 1,0 2 0,2 41 0,5 
ПдС 2405 38,0 8 1,1 13 1,5 2426 30,6 
Пд 34 0,5 302 41,1 58 6,7 394 5,0 
ПдЗ 460 7,3 371 50,5 151 17,5 982 12,4 
З 2300 36,3 5 0,7 2 0,2 2307 29,1 
ПнЗ 141 2,2 0 0,0 51 5,9 192 2,4 
Всього 6336 100,0 734 100,0 863 100,0 7933 100,0 

 
Бачимо, що у вересні майже по 40% від усіх зареєстрованих в польоті птахів прямували на 

південний схід та захід, що для періоду осінньої міграції в межах проектної території говоре про 
кормові напрямки перельотів. Жовтень показав дещо більшу спрямованість польоту, з домінуванням 
південно-західного (50,5%) та південного (41,1%) напрямків. Листопад відображає дещо нетипову 
для осінньої міграції ситуацію, коли 67,4% птахів зареєстровані такими, що летіли на північий схід, 
однак південно-західний напрямок також мав високу частку (17,5%). 

Пояснити нетипові напрямки прольоту можна тим, що більшість зграй та поодиноких птахів 
здійснювали кормові перельоти, яким притаманне тяжіння до місць годівлі, що знаходяться в регіоні 
в основному на сільгоспугіддях, а для водно-болотних птахів – в акваторіях водойм різного типу (в 
основному прісноводних). В жовтні також багато птахів зареєстровані під час кормових перельотів, 
однак вони вже носили характер міграційної кочівлі, що відбилося й на основних напрямках міграції 
для цього місяця. Більш детальна характеристика напрямків осінньої міграції наведена в таблиці 5.6 
та на рис. 5.1. 

 
Характеристика висотних інтервалів переміщення птахів 
 
Для об’єктивної оцінки рівня впливу майбутньої ВЕС на птахів, здійснені дослідження висот, 

на яких зареєстровані всі зграї та окремі птахи як в межах вітрового парку, так і на прилеглих 
територіях. Всього проаналізовано 7933 ос. Дослідження у вересні показали, що в цей період птахами 
використовувались висотні інтервали до 50 м (100% від загальної). Це пояснюється фенологією 
річного циклу окремих таксономічних груп птахів. Вересень є періодом початку осінніх міграційних 
кочівель дрібних горобцеподібних птахів та деяких представників сивкоподібних, а саме вони 
домінували в результатах обліку (табл. 5.7). Ці види майже не використовують висоти понад 50 м, 
зазвичай тримаючись під час перельотів понад землею та у лісосмугах. Спостереження у жовтні 
показали появу транзитних мігрантів, в основному представників гусеподібних птахів, які 
використовували висотні інтервали понад 200 м (61,3%), решта частина орнітокомплексу летіла в 
межах 0–50 м (38,7%). В листопаді на висотах 26-50 м ми фіксували доволі багато зграй, переважно 
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шпаків, мартинів, хижих птахів, які перелітали на місця годівлі. Сумарно в цьому інтервалі 
спостерігали 87,2% птахів. також в цей період зареєстровані окремі зграї на висотах понад 200 м 
(12,9%). 

 
Таблиця 5.7. Характеристика висот міграційного прольоту птахів, зареєстрованих в межах 

Дністровської ВЕС та прилеглих територій восени 2017 р. 
 
Висотні 

інтервали, м 
Вересень Жовтень Листопад Всього 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
0-10 881 13,9 268 36,5 151 17,5 1300 16,4 
11-25 556 8,8 14 1,9 596 69,1 1166 14,7 
26-50 4899 77,3 2 0,3 5 0,6 4906 61,8 
51-100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
101-150 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
151-200 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
> 200 0 0,0 450 61,3 111 12,9 561 7,1 
Всього 6336 100,0 734 100,0 863 100,0 7933 100,0 

 
Таким чином, загальна картина використовування птахами різних висотних інтервалів говоре 

про те, що 92,9 % всього орнітокомплексу восени 2017 р зареєстрована на висотах до 50 м, що 
безпечно з точки зору можливості потрапляння птахів під рухомі лопаті вітрових агрегатів. 
Враховуючи технічні характеристики вітрових установок, небезпечними є висоти від 50 до 200 м. 
Констатуємо, що потенційно небезпечні висоти птахи за нашими спостереженнями не 
використовували, однак вірогідність цього явища доволі висока, тому оцінено нами як середній 
рівень впливу. Більш детальна характеристика висотних інтервалів міграційної поведінки птахів 
восени 2017 р. показана на рис. 5.2 та у табл. 5.7. 

 

  
вересень жовтень 

  
листопад осінь, 2017 

 
Рис. 5.2. Висоти прольоту птахів восени 2017 р. 
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5.2. Розподілення птахів, облікованих під час міграції восени 2017 року, за 
природоохоронними списками національного та міжнародного значення 
 

Осінні дослідження показали присутність в результатах обліків 4 видів птахів, які є 
фігурантами Червоної книги України (табл. 5.8-5.9). Загальна чисельність рідкісних видів складає 4 
ос., або 0,02% від загальної чисельності.  

 
Таблиця 5.8. Види Червоної книги України за результатами обліків восени 2017 р. 

 
№ Вид 23.09 15.10 03.11 Всього 
1 Лунь польовий (Circus cyaneus)  1  1 
2 Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) 1   1 
3 Канюк степовий (Buteo rufinus)   1 1 
4 Сова болотяна (Asio flammeus)   1 1 
 

Всього 

видів ЧКУ 1 1 2 4 
птахів ЧКУ 1 1 2 4 
видів, осінь, 2017 23 27 24 36 
птахів, осінь, 2017 9915 4054 3443 17412 

 
Зазвичай частка птахів з Червоної книги України в результатах осінніх орнітологічних 

спостережень не перевищує 2%, через велику чисельність масових видів (шпаки, ластівки, турухтани, 
граки, побережники, мартини). Аналізуючи поширення рідкісних видів зауважимо, що в межах 
Дністровської ВЕС зустрінуті луні польовий (Circus cyaneus) – 1 ос. та канюк степовий (Buteo rufinus) 
– 1 ос., а сова болотяна (Asio flammeus)  – 1 ос. та орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) зустрінуті в 
буферній зоні. 

Більш детальна характеристика зустрічей рідкісних видів показана в таблиці 5.8. 
Таким чином, чисельність рідкісних видів з національних охоронних списків в межах 

Дністровської ВЕС під час осінньої міграції вкрай мала, а популяціям цих видів діяльність вітрової 
станції не загрожує. 

Окрім виявлення представників орнітофауни під час осінньої міграції, їх чисельності та 
розповсюдження досліджуваною територією, проведено ранжування їх за природоохоронними 
списками: Червоною книгою України, списком Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), 
Європейським червоним списком, Боннською та Бернської конвенціями, а також Вашингтонською 
конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою 
зникнення (CITES) (табл. 5.9). 

Як видно із таблиці 6.13, представники осіннього орнітокомплексу в районі Дністровської ВЕС 
та на прилеглих територіях входять до 6 природоохоронних списків. Найбільше з них було віднесено 
до Бернської конвенції (36 видів з 36, або 100%), з яких 21 види – підлягають особливій охороні, 15 
видів – підлягають охороні. Ситуація з включеністю до Боннської конвенції показує: з 10 видів 
орнітокомплексу, які входять до даної конвенції, 10 видів відносяться до ІІ Додатку (стан існування 
яких є несприятливим), а 8 видів – одночасно включені і до ІІ, і до І (знаходяться під загрозою 
зникнення) додатків (що можливо в рамках даного природоохоронного документу). До Червоної 
книги України (2009) входять 4 види, з яких всі – «рідкісні». 

Червоний список Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) дає оцінку всім видам. Так, з 
36 видів, зареєстрованих нами восени 2017 р. 35 (97,2%) мають статус «найменший ризик»; 1 види – 
«вразливий». 

Європейський Червоний список також включає усі види з наступними категоріями: 2 (5,6%) – 
вразливий, 1 (2,8%) – «більший до загрозливого стану», 33 (83,9%) – «найменший ризик», 3 (91,6 %) 
– «найменший ризик». 

Окрім цього, 9 видів входять до Вашингтонської конвенції про міжнародну торгівлю видами 
дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення (8 видів у Додаток ІІ, та 1 вид у 
Додаток І). 

 
Таблиця 5.9. Птахи Дністровської ВЕС в національних та міжнародних охоронних списках 

(осінь, 2017). 
 

№ Українська назва Наукова назва 
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1 Баклан великий Phalacrocorax carbo м, з, г LC increasing  LC increasing 3   
2 Галагаз  Tadorna tadorna м, з, г LC increasing  LC increasing 2   
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3 Крижень Anas platyrhynchos м, з, г LC stable  LC increasing 3 1,2  
4 Гуска білолоба  Anser albifrons м, з LC stable  LC unknown 3 1,2  
5 Лунь польовий Circus cyaneus м NT decreasing РД LC decreasing 2  2 
6 Лунь болотяний Circus aeruginosus м, з, г LC increasing  LC increasing 2  2 
7 Орлан-білохвіст  Haliaeetus albicilla м, з, г LC increasing РД LC increasing 2 1,2 1 
8 Яструб малий Accipiter nisus м, з LC stable  LC stable 2 1,2 2 
9 Канюк звичайний Buteo buteo м, з, г LC stable  LC stable 2 1,2 2 

10 Канюк степовий Buteo rufinus м, з, г LC increasing РД LC stable 2 1,2 2 
11 Зимняк  Buteo lagopus м, з LC stable  LC stable 2 1,2 2 
12 Боривітер звичайний Falco tinnunculus м, з, г LC decreasing  LC decreasing 2 2 2 
13 Куріпка сіра  Perdix perdix м, з, г LC decreasing  LC decreasing 3   
14 Фазан  Phasianus colchicus м, з, г LC increasing  LC decreasing 3   
15 Мартин звичайний  Larus ridibundus м, з, г LC stable  LC unknown 3   
16 Мартин жовтоногий  Larus cachinnans м, з, г LC increasing  LC increasing 3   
17 Припутень  Columba palumbus м, з, г LC increasing  LC increasing 3   
18 Голуб сивий  Сolumba livia v. dom. м, г LC unknown  LC decreasing 3   
19 Горлиця звичайна  Streptopelia turtur м, г VU decreasing  VU decreasing 3   
20 Горлиця садова  Streptopelia decaocto м, з, г LC increasing  LC increasing 3   
21 Сова болотяна  Asio flammeus м, з VU decreasing РД LC stable 2 1,2 2 
22 Кам’янка звичайна Oenanthe oenanthe м, г LC decreasing  LC decreasing 2   
23 Плиска жовта  Motacilla flava м LC decreasing  LC decreasing 2   
24 Плиска біла Motacilla alba м, з, г LC unknown  LC stable 2   
25 Шпак звичайний Sturnus vulgaris м, з, г LC decreasing  LC decreasing 2   
26 Сорока Pica pica м, з, г LC stable  LC stable 2   
27 Грак Corvus frugilegus м, з, г LC decreasing  LC decreasing 2   
28 Ворона сіра Corvus cornix м, з, г LC increasing  LC increasing 3   
29 Галка Corvus monedula м, з, г LC stable  LC stable 2   
30 Крук Corvus corax м, з, г LC increasing  LC increasing 3   
31 Дрізд чорний  Turdus merula м, з, г LC increasing  LC increasing 3 2  
32 Синиця велика  Parus major м, з, г LC increasing  LC increasing 2   
33 Горобець хатній Passer domesticus м, з, г LC decreasing  LC decreasing 2   
34 Горобець польовий Passer montanus м, з, г LC unknown  LC decreasing 3   
35 Щиглик Carduelis carduelis м, з, г LC increasing  LC increasing 2   
36 Зяблик Fringilla coelebs м, з, г LC stable  LC increasing 2   

 Всього видів   36 4 36 36 8/10 9 
 

Примітки: Статус: м- вид зустрічається під час сезонних міграцій; з – вид зустрічається в зимовий період; г – вид 
зустрічається в гніздовий період. ЧКУ - Охоронний статус Червоної книги України: РІД – рідкісний. IUCN –МСОП - 
Охоронний статус Міжнародного союзу охорони природи: LC – найменший ризик; вид не може претендувати на 
вразливість, що знаходиться під загрозою зникнення. Широко поширені і багаточисельні таксони включені в цю категорію; 
VU – (Vulnarable) вразливий. ЄЧС - Охоронний статус Європейського червоного списку: VU – (Vulnarable) вразливий, 
види, які можуть у найближчому майбутньому бути віднесені до категорії «зникаючих», якщо продовжиться дія факторів, 
що впливають на їхній стан; NT – більший до загрозливого стану; LC –найменший ризик. БОНН - Боннська конвенція: 
Додаток I (1) включає види, що знаходяться під загрозою зникнення; Додаток II (2) включає види, стан яких є 
несприятливим, збереження та регулювання використання яких потребує міжнародних угод, а також ті види, стан яких міг 
би істотно покращитись в результатім міжнародного співробітництва, яке може бути здійснено на основі міжнародних угод. 
Один і той самий вид може бути включеним як до Додатку I, так і до Додатку II. БЕРН - Бернська конвенція, або 
Конвенцію про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі, включає Додаток II (2) - перелік 
видів фауни, що підлягають особливій охороні; Додаток III (3) - види фауни, що підлягають охороні. CITES - 
Вашингтонська конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення: 
Додаток I включає види, «що знаходяться під загрозою зникнення, торгівля якими спричинює чи може спричинити на їхнє 
існування негативний вплив. Торгівля зразками таких видів має бути особливо суворо регульована з тією метою, щоб не 
ставити надалі під загрозу їхнє виживання, й має бути дозволена лише у виняткових випадках»; Додаток II (2) включає: «а) 
всі види, які на даний час не обов'язково перебувають під загрозою зникнення, але можуть опинитися під такою загрозою, 
якщо торгівля зразками таких видів не буде строго регулюватися з метою уникнення такого використання, що несумісне з 
їхнім виживанням; та b) які мають підлягати регулюванню для того, щоб за торгівлею зразками деяких видів, згаданих в 
підпункті (a) даного пункту, міг бути встановлений ефективний контроль». stable – стан популяцій стабільний; decreasing – 
чисельність популяцій зменшується або increasing – збільшується; unknown – стан популяцій невідомий 

 
Якщо говорити про ступінь включеності птахів до природоохоронних списків, то 

вимальовується наступна картина. Переважна більшість представників осіннього орнітокомплексу 
включена до 3 списків – 24 види (66,7%), до 4 списків – 4 види (11,1%), до 5 списків – 5 видів 
(13,9%). Лунь лучний (Circus pуgargus), канюк степовий (Buteo rufinus) та орлан-білохвіст (Haliaeetus 
albicilla) входить одразу до всіх 6 природоохоронних списків.	

Більш детально розподілення представників осіннього міграційного орнітокомплексу за 
охоронними списками наведено в табл. 5.10-5.11. 
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Таблиця 5.10. Розподілення птахів, зустрінутих під час 
осінньої міграції 2017 р. за категоріями 
природоохоронних списків 

Таблиця 5.11. Розподілення птахів за 
кількістю природоохоронних списків 
(осінь, 2017) 

ЄЧС ЧКУ IUCN БОНН БЕРН CITES 
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LC 33 ВР 0 LC 35 1 8 2 21 1 1 
NT 1 РІД 4 VU 1 2 10 3 15 2 8 
VU 2 ЗН 0 unknown 0 1,2 8     

unknown 0           
∑ 36 ∑ 4 ∑ 36 ∑ 8/10 ∑ 36 ∑ 9 

	

Включенність до 
природоохоронних  

списків 
видів % 

0 - - 
1 - - 
2 - - 
3 24 66,7 
4 4 11,1 
5 5 13,9 
6 3 8,3 

Всього 36 100,0 
	

 
Розглядаючи інформацію про тренди чисельності 

популяцій окремих видів, яку можна отримати з офіційних 
джерел Міжнародного союзу охорони природи (IUCN, 
http://www.iucnredlist.org/search) та Європейського Червоного списку 
(http://www.iucnredlist.org/initiatives/europe) констатуємо, що на світовому 
рівні 35,3 % від усіх зареєстрованих нами видів мають 
тенденцію зменшення чисельності популяцій. Однак, на 
європейському рівні мають стабільний стан (27,3%) або 
навіть їх чисельність зростає (42,4%). Детальна 
характеристика стану популяцій відображена в таблиці 5.12. 

 
 

5.3. Оцінка впливів, обумовлених будівництвом проектної території ВЕС, під час 
міграції птахів восени 

 
1. Впливи, обумовлені будівництвом. 
1а – викиди шкідливих речовин. Під час будівництва викиди шкідливих речовин не будуть 

перевищувати припустимі норми завдяки відсутності стаціонарних джерел забруднення та короткого 
періоду будівельних робіт. Негативний вплив на мігруючих птахів відсутній. 

1b – відлякування візуальними ефектами та шумом. Фактор відлякування шумом практично 
відсутній, завдяки  відсутності на території площадки ВЕС значних за чисельністю міграційних 
скупчень. Кормові мігранти мобільно переміщуються територією і мають значні площі 
альтернативних кормових територій поза нею. В прилеглих зонах є більші джерела шуму 
(сільськогосподарська техніка, місцеві автомобільні дороги). Крім цього, у птахів, які обліковані на 
площадці ВЕС, кормові території більш пов’язані із сівозмінами, ніж з проектними роботами. 

Відлякування візуальними ефектами не є загрозливим, тому вплив цих факторів 
характеризується на птахів як низький. На наш погляд, дія цього фактора на період міграцій буде 
зменшувати ризики щодо негативного впливу ВЕС на птахів. 

1с – зайняття території робочими майданчиками та обладнанням. Фізичні розміри 
проектної площадки Дністровської ВЕС досить великі, що дозволить птахам безперешкодно оминати 
робочі майданчики з розташованим на них обладнанням в період будівництва. Крім того, незначна 
щільність розміщення робочих майданчиків та обладнання не перешкоджатиме кормовим перельотам 
птахів, через велику загальну площу площадки ВЕС і значні відстані між вітроагрегатами. Як 
показали власні спостереження на вже працюючих вітропарках, птахи швидко звикають до 
побудованих ВЕС. Тому даний негативний вплив в період будівництва на мігруючих птахів низький, 
а в період експлуатації ВЕС він відсутній. 

1d – втрата місць розмноження. Негативний вплив на транзитних мігруючих птахів 
відсутній, а для кормових мігрантів він низький. Для тих видів, які по закінченню міграції 
залишаються на гніздуванні в межах Дністровської ВЕС, втрата місць розмноження не є суттєвою. 
Низька щільність гніздування птахів, незначний видовий склад дасть можливість без перешкод 
обирати місця гніздування на побудованій площадці ВЕС. Незначна втрата місць гніздування через 
будівництво ВЕС, носитиме не суцільний, а мозаїчний характер, залишаючи більшу частину 
території ВЕС для вільного вибору місць гніздування. Негативний вплив даного фактора оцінюється 
як низький. 

1е – втрата окремих індивідуумів видів, що охороняються. В межах Дністровської ВЕС 
зустрінуті канюк степовий (Buteo rufinus), лунь польового (Circus cyaneus), сова болотяна (Asio 

Таблиця 5.12. Тренди чисельності  
популяцій видів птахів, зареєстрованих 
на проектній території восени 2017 р. 

Тренд  
популяції 

ЄЧС IUCN 
видів % видів % 

stable 9 27,3 8 23,5 
increasing 14 42,4 14 41,2 
decreasing 10 30,3 12 35,3 
Всього 33 100,0 34 100,0 
unknown 3  2  
Всього 36  36  
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flammeus) та орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) тобто чисельність вкрай низька. Решта видів 
належать до групи водно-болотних птахів і були зареєстровані в межах акваторій водойм на 
прилеглих територіях. 

Таким чином, чисельність рідкісних видів з національних охоронних списків в межах 
Дністровської ВЕС вкрай мала, а популяціям цих видів діяльність вітрової станції не загрожує 

Можливість зустрічей рідкісних видів є доволі малою через розташування вітрового парку 
вздовж автомобільної дороги, та великої кількості населених пунктів. При реєстрації видів на 
території площадки ВЕС, негативні впливи на них з боку ВЕС дуже низькі. Це пов’язано з тим, що 
рідкісні хижі птахи добре орієнтуються на прольоті відносно існуючих на прилеглих територіях опор 
електричних мереж, інших висотних споруд і не характеризуються міграційними переміщеннями 
вночі. Інші обліковані рідкісні види прив’язані до коловодних біотопів, у межах яких проходять 
основні їх транзитні переміщення та кормові міграції. Негативний вплив з боку ВЕС оцінюється як 
низький. 

 
2. Впливи, обумовлені обладнанням. 
2а – тривале зайняття території та зміна характеристик середовища. Оскільки територія 

площадки ВЕС представлена здебільшого антропогенними типами біотопів (с/г угіддя, перелоги, 
лісосмуги), то створення незначної за площею інфраструктури території площадки ВЕС не буде 
загрозливим для скупчень та кормових переміщень птахів, оскільки більша частина території ВЕС 
залишиться без змін. Техніка та персонал, які незначний проміжок часу працюватимуть на 
будівництві, створюватимуть несуттєвий антропогенний вплив на птахів. 

Аналіз польових досліджень вказує на відсутність даних про значні транзитні міграційні 
переміщення та зупинки птахів у межах площадки ВЕС. Щодо кормових мігрантів, то обліковані 
види характеризуються широким їх поширенням та спроможністю без перешкод маневрувати 
територією. Негативний вплив на мігруючих птахів низький, а під час поетапного та швидкого 
будівництва вітроагрегатів – відсутній. 

2b – відлякування щогловими вертикальними конструкціями. Для мігруючих птахів 
вертикальні конструкції є сигналом для короткочасної зміни курсу, а велика площа вітропарку 
дозволяє зробити це без перешкод. Крім того, незначна щільність розміщення робочих майданчиків 
та обладнання не перешкоджатиме кормовим перельотам птахів, через велику загальну площу ВЕС і 
значні відстані між вітроагрегатами. Поруч з площадками проходять лінії електричних мереж. 
Спеціальні спостереження не виявили негативного впливу на мігруючих птахів як з боку 
вертикальних конструкцій (опори), так і горизонтальних (електричні дроти). Негативний вплив на 
мігруючих птахів оцінюється як низький. 

2с – бар’єрний вплив і перешкоди для перельоту. Технічні характеристики вітроагрегатів 
створюють загрозу внаслідок руху ротора для мігруючих птахів, які летять в інтервалі 50-150 м. 

Загальна картина використовування птахами різних висотних інтервалів говоре про те, що 92,9 
% всього орнітокомплексу восени 2017 р зареєстрована на висотах до 50 м, що безпечно з точки зору 
можливості потрапляння птахів під рухомі лопаті вітрових агрегатів. Враховуючи технічні 
характеристики вітрових установок, небезпечними є висоти від 50 до 200 м. Констатуємо, що 
потенційно небезпечні висоти птахи за нашими спостереженнями не використовували, однак 
вірогідність цього явища доволі висока, тому оцінено нами як середній рівень впливу. 

До групи птахів, які потрапили в групу ризику входять такі масові багаточисельні види як шпак 
(Sturnus vulgaris), мартин звичайний (Larus ridibundus) популяції яких стабільні, види поширені всім 
регіоном. 

Якщо припустити, що якась частка міграційних зграй потрапить в небезпечні висотні 
інтервали, то ймовірність таких випадків та чисельність птахів будуть низькими. Багаторічні 
спостереження за транзитним прольотом птахів (гуси, качки, журавлі, чаплі, плиски) на діючих ВЕС 
свідчать про традиційні висоти або до 50 м, або у 200 і більше метрів. Птахи при цьому не 
зупиняються в межах ВЕС. 

Виходячи з сумарного аналізу висот міграцій, можливо констатувати, що вони не є 
загрозливими для птахів і вплив ВЕС на останніх оцінюється як низький, лише в окремих випадках 
можя сягати середнього. 

 
3. Впливи, обумовлені експлуатацією вітропарку. 
3а – відлякування внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней, відблисків світла. 
Технічні характеристики вітроагрегатів потенційно можуть створювати загрозу внаслідок руху 

ротора для мігруючих птахів, які летять на висотах 50-200 м. Аналіз досліджень показує, що цей 
висотний інтервал у межах площадки ВЕС майже не використовувався. За нашими спостереженнями 
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на вже працюючих ВЕС, не виявлено впливу цього фактора на птахів в період міграцій. Таким чином, 
негативні впливи, внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней та відблисків світла оцінюється як низькі, 
а для більшості птахів, які перебувають на площадці Дністровської ВЕС, відсутні. 

3b – додаткове освоєння територій. Дія цього фактора можлива для птахів, які гніздяться в 
межах площадки. Для мігруючих птахів негативний вплив відсутній. Слід враховувати, що в 
порівнянні з впливами від ВЕС, сільськогосподарські роботи протягом року значно вище. 

3с – турбування внаслідок нічного освітлення. Відсоток птахів, які мігрують вночі є 
незначним. А невеликі за чисельністю та видовим різноманіттям транзитні мігранти не відчувають 
нічного освітлення у межах площадки завдяки освітленню прилеглих селищ. Вплив даного фактора 
оцінюється як дуже низький. 

3d – зіткнення з вітроенергетичними установами. Оцінюючи дані спостережень за 
міграцією восени 2017 року, а саме таких важливих аспектів як загальна чисельність птахів, динаміка 
інтенсивності прольоту, характеристика висоти та напрямків міграції, добова активність, 
констатуємо, що негативний вплив на мігрантів є низьким, в окремих випадках середній.  
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РОЗДІЛ 6 МОНІТОРИНГ ЗИМУЮЧИХ ПТАХІВ У МЕЖАХ ПРОЕКТНОЇ 
ТЕРИТОРІЇ 
 

6.1. Дослідження стану зимувальних орнітокомплексів за рекомендаціями 
Шотландського Фонду Природньої Спадщини (Scottish Natural Heritage) 

 
Основними завданнями спостережень були вивчення видового складу птахів, їх чисельності, 

аналіз таксономічного поділу зимового орнітокомплексу, фіксація напрямів прольоту та висот 
переміщення пташиних зграй. Важливим також були окремі дослідження птахів, що є фігурантами 
Червоної книги України, або рідкісними для регіону, а також розподілення зимової орнітофауни за 
такими природоохоронними документами, як списком Міжнародного союзу охорони природи 
(МСОП), Європейським червоним списком, Боннською та Бернської конвенціями, а також 
Вашингтонською конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що 
знаходяться під загрозою зникнення (CITES). 

 
Погодні умови. 
Для розуміння загальних погодно-кліматичних тенденцій, які панували в регіоні досліджень у 

лютому, та з метою отримання точної інформації про такі явища, як напрям и сила вітру, вологість, 
мінімальні та максимальні температури повітря, опади, ми скористалися даними з Інтернет джерел, 
які знаходяться у вільному доступі (Метеорологический архив Семёновка, доступ – 
https://www.meteoblue.com/ru/погода/прогноз/archive/semenivka_Украина_694625?fcstlength=1m&year=2018&month=2). 

Детальна характеристика погодних явищ представлена на рис. 6.1. Аналізуючи отриману 
інформацію констатуємо, що протягом спостережень всі показники погоди були традиційними для 
цього періоду. Негативного впливу погодних умов на момент проведення орнітологічних 
спостережень не було. Вітер переважно східний, 5-6 м/сек. Під час проведення обліків опади були 
незначні, не перевищували 6 мм, температурні показники складали -2,5...+2оС. Хмарність складала 
від 25 до 100%. На період проведення досліджень 20-24лютого 2018 р. температура повітря була 
сприятливою для активності птахів. Стан ландшафтно-біотопічних комплексів на території 
Дністровської ВЕС у лютому 2018 р. представлений на рис. 6.2. 

 

 

Рис. 6.1. Погодні умови лютого 
2018 р. по метеостанції 
Семенівка, Одеська обл. 

 

Дослідження на пунктах спостережень (ПС). 
 
Характеристика моніторингових площадок в межах Дністровської ВЕС наведено у табл. 6.1. 

 
Таблиця 6.1. Параметри моніторингових площадок (пунктів спостережень) в межах 

Дністровської ВЕС. 
 

ПС Координати ПС Розміри моніторингової площадки Площа 
N E АВ BC CD CD1 D1D2 D2D3 S, га S, км2 

ПС-1 46.323911 30.020343 1535 1370 610 610 1070 610 82,0772 0,820772 
ПС-2 46.299184 30.085243 1400 1100 610 820 – – 188,1227 1,881227 
ПС-3 46.243686 30.164086 1350 900 1300 850 – – 115,8695 1,158695 
Всього         386,0694 3,860694 
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Рис. 6.2. Стан ландшафтно-біотопічних комплексів Дністровської ВЕС 

у зимовий період 2018 р. 
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Загальна схема розташування моніторингових площадок та пунктів спостережень, фізичні 
розміри та ландшафтно-біотопічна візуалізація ПС в межах Дністровської ВЕС представлена на рис. 
6.3-6.9. 

 

 
 

Рис.6.3. Розташування пунктів спостережень (ПС) №1-3 в межах Дністровської ВЕС. 
 

	

Рис. 6.4. Фізичні розміри та ландшафтно-біотопічна візуалізація моніторингової площадки 
та пункту спостережень № 1 (  –ПС-1). 
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Рис. 6.5. Геоморфологічний профіль моніторингової площадки 
та пункту спостережень № 1 по лінії А–В (  –ПС-1). 

 

	

Рис. 6.6. Фізичні розміри та ландшафтно-біотопічна візуалізація моніторингової площадки  
та пункту спостережень № 2 (  –ПС-2). 

 

	

Рис. 6.7. Геоморфологічний профіль моніторингової площадки 
та пункту спостережень № 2 по лінії А–В (  –ПС-2). 



 
	

59	
	

	

Рис. 6.8. Фізичні розміри та ландшафтно-біотопічна візуалізація моніторингової площадки 
та пункту спостережень № 3 (  –ПС-3). 

 

 
 

Рис. 6.9. Геоморфологічний профіль моніторингової площадки 
та пункту спостережень № 3 по лінії А–В (  –ПС-3). 

 
Результати досліджень на пунктах спостережень у лютому 2018 р. 
 
Спостереження були проведені 20-24 лютого 2018 р. Загальна тривалість – 30 годин (на кожен 

ПС). Однією із важливих задач таких спостережень є фіксація птахів у трьох висотних категоріях: 
нижче ротора (поза зоною ризику), на висоті ротора, що обертається (зона ризику) та вище рухомого 
вітроколеса (теж поза зоною ризику). Спостереження лютого 2018 року показали, що в потенційно-
небезпечному висотному інтервалі було обліковано 5 особин 2 видів, тривалість перебування яких на 
цих висотах склала 263 сек. (табл. 6.2-6.4). Така картина є типовою для зими, коли більша частина 
птахів здійснює переміщення в пошуках їжі у приземних висотних інтервалах (до 50, а – найчастіше 
– до 25 м). 
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Таблиця 6.2. Дослідження міграційних переміщень птахів на Пункті Спостережень №1 (ПС-1). 

№ Вид Дата ПС N Direct Тип польоту/ 
вік птаха H L 

Загальна 
тривалість 
польоту, 
сек. 

До ротора 
 

Тривалість 
польоту 
на висоті 
ризику, сек. 

Вище ротора 
 

Загальний час 
польоту 
на висоті 
ризику, 
N * sec 

  20.02.2018            
1 Accipiter nisus 8.30-11.30 1 2 ПнС кормовий 15 730 40 40 0 0 0 
2 Corvus frugilegus 8.30-11.30 1 11 ПдЗ кормовий 10 420 23 23 0 0 0 
3 Circus aeruginosus 8.30-11.30 1 1 ПнС транзитний 30 1200 66 66 0 0 0 
4 Corvus frugilegus 8.30-11.30 1 17 Пн кормовий 7 480 27 27 0 0 0 
5 Garrulus glandarius 8.30-11.30 1 1 ПдС транзитний 7 300 17 17 0 0 0 
6 Falco tinnunculus 8.30-11.30 1 1 ПнЗ кормовий 10 300 17 17 0 0 0 
  20.02.2018            

1 Passer montanus 13.00-16.00 1 10 Пн кормовий 5 150 8 8 0 0 0 
2 Corvus frugilegus 13.00-16.00 1 6 Пд кормовий 7 560 31 31 0 0 0 
3 Falco tinnunculus 13.00-16.00 1 1 ПнС кормовий 15 940 52 52 0 0 0 
4 Fringilla coelebs 13.00-16.00 1 5 Пн демонстраційний 3 320 18 18 0 0 0 
5 Sturnus vulgaris 13.00-16.00 1 22 С кормовий 5 260 14 14 0 0 0 
6 Fringilla coelebs 13.00-16.00 1 15 ПнС транзитний 3 360 20 20 0 0 0 
7 Buteo lаgopus 13.00-16.00 1 1 Пд транзитний 25 820 45 45 0 0 0 
  21.02.2018            

1 Pica pica 8.30-11.30 1 1 ПнС транзитний 5 350 19 19 0 0 0 
2 Accipiter nisus 8.30-11.30 1 1 З кормовий 15 1200 66 66 0 0 0 
3 Buteo buteo 8.30-11.30 1 1 ПдС транзитний 55 890 49 0 49 0 49 
4 Fringilla coelebs 8.30-11.30 1 22 ПнЗ транзитний 5 340 19 19 0 0 0 
5 Sturnus vulgaris 8.30-11.30 1 16 ПдЗ кормовий 5 270 15 15 0 0 0 
6 Sturnus vulgaris 8.30-11.30 1 10 ПдЗ транзитний 5 280 16 16 0 0 0 
7 Corvus frugilegus 8.30-11.30 1 5 С кормовий 10 200 11 11 0 0 0 
8 Falco tinnunculus 8.30-11.30 1 2 Пд транзитний 15 830 46 46 0 0 0 
9 Passer montanus 8.30-11.30 1 17 З кормовий 7 250 14 14 0 0 0 
  21.02.2018            

1 Fringilla coelebs 13.00-16.00 1 28 С транзитний 5 390 22 22 0 0 0 
2 Falco tinnunculus 13.00-16.00 1 1 ПдС кормовий 15 920 51 51 0 0 0 
3 Corvus frugilegus 13.00-16.00 1 12 З кормовий 7 530 29 29 0 0 0 
4 Circus cyaneus 13.00-16.00 1 1 ПдЗ кормовий 25 1100 61 61 0 0 0 
5 Sturnus vulgaris 13.00-16.00 1 17 ПнЗ транзитний 5 330 18 18 0 0 0 
  22.02.2018            

1 Accipiter nisus 8.30-11.30 1 1 ПдС кормовий 15 990 55 55 0 0 0 
2 Buteo buteo 8.30-11.30 1 1 Пд транзитний 30 830 46 46 0 0 0 
3 Falco tinnunculus 8.30-11.30 1 1 ПдЗ кормовий 15 1000 55 55 0 0 0 
4 Corvus frugilegus 8.30-11.30 1 7 З кормовий 10 280 16 16 0 0 0 
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5 Garrulus glandarius 8.30-11.30 1 1 Пн кормовий 7 250 14 14 0 0 0 
6 Pica pica 8.30-11.30 1 2 ПнС демонстраційний 5 300 17 17 0 0 0 
7 Passer montanus 8.30-11.30 1 21 ПнЗ транзитний 5 150 8 8 0 0 0 
  22.02.2018            

1 Turdus pilaris 13.00-16.00 1 5 ПнЗ кормовий 3 400 22 22 0 0 0 
2 Falco tinnunculus 13.00-16.00 1 2 ПдЗ кормовий 10 1200 66 66 0 0 0 
3 Buteo lаgopus 13.00-16.00 1 1 З кормовий 25 800 44 44 0 0 0 
4 Fringilla coelebs 13.00-16.00 1 25 ПдС транзитний 5 300 17 17 0 0 0 
5 Fringilla coelebs 13.00-16.00 1 11 С транзитний 3 490 27 27 0 0 0 
  23.02.2018            

1 Sturnus vulgaris 8.30-11.30 1 14 Пн кормовий 5 270 15 15 0 0 0 
2 Corvus frugilegus 8.30-11.30 1 5 ПдС транзитний 7 450 25 25 0 0 0 
3 Turdus pilaris 8.30-11.30 1 10 ПнЗ транзитний 3 230 13 13 0 0 0 
4 Accipiter nisus 8.30-11.30 1 1 ПдЗ кормовий 15 350 19 19 0 0 0 
5 Sturnus vulgaris 8.30-11.30 1 10 З кормовий 5 250 14 14 0 0 0 
6 Pica pica 8.30-11.30 1 1 ПнЗ кормовий 5 250 14 14 0 0 0 
7 Buteo lаgopus 8.30-11.30 1 1 С кормовий 30 850 47 47 0 0 0 
  23.02.2018            

1 Buteo buteo 13.00-16.00 1 1 Пд кормовий 25 1100 61 61 0 0 0 
2 Fringilla coelebs 13.00-16.00 1 15 Пн кормовий 5 400 22 22 0 0 0 
3 Turdus pilaris 13.00-16.00 1 6 С демонстраційний 3 350 19 19 0 0 0 
4 Buteo buteo 13.00-16.00 1 1 ПнЗ транзитний 55 880 49 15 34 0 34 
5 Corvus frugilegus 13.00-16.00 1 7 Пн транзитний 10 330 18 18 0 0 0 
6 Falco tinnunculus 13.00-16.00 1 1 ПдС кормовий 10 860 48 48 0 0 0 
  24.02.2018            

1 Accipiter nisus 8.30-11.30 1 1 ПдЗ кормовий 15 1300 72 72 0 0 0 
2 Sturnus vulgaris 8.30-11.30 1 17 З кормовий 5 400 22 22 0 0 0 
3 Corvus cornix 8.30-11.30 1 1 З кормовий 7 450 25 25 0 0 0 
4 Fringilla coelebs 8.30-11.30 1 15 Пн транзитний 5 320 18 18 0 0 0 
5 Falco tinnunculus 8.30-11.30 1 1 Пд кормовий 20 630 35 35 0 0 0 
6 Fringilla coelebs 8.30-11.30 1 21 ПнЗ транзитний 5 250 14 14 0 0 0 
  24.02.2018            

1 Corvus frugilegus 13.00-16.00 1 7 ПнС кормовий 7 360 20 20 0 0 0 
2 Accipiter nisus 13.00-16.00 1 1 ПдЗ транзитний 15 1200 66 66 0 0 0 
3 Sturnus vulgaris 13.00-16.00 1 12 Пн кормовий 5 250 14 14 0 0 0 
4 Pica pica 13.00-16.00 1 1 ПнС кормовий 5 250 14 14 0 0 0 
5 Corvus frugilegus 13.00-16.00 1 4 ПнЗ транзитний 10 570 32 32 0 0 0 
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Таблиця 6.3. Дослідження міграційних переміщень птахів на Пункті Спостережень №2 (ПС-2). 

№ Вид Дата ПС N Direct Тип польоту/ 
вік птаха H L 

Загальна 
тривалість 
польоту, 
сек. 

До ротора 
 

Тривалість 
польоту 
на висоті 
ризику, сек. 

Вище ротора 
 

Загальний час 
польоту 
на висоті 
ризику, 
N * sec 

  20.02.2018            
1 Corvus frugilegus 8.45-11.45 2 4 З кормовий 7 330 18 18 0 0 0 
2 Corvus corax 8.45-11.45 2 1 ПнЗ кормовий 25 880 49 49 0 0 0 
3 Sturnus vulgaris 8.45-11.45 2 23 ПнС транзитний 5 450 25 25 0 0 0 
4 Pica pica 8.45-11.45 2 1 С кормовий 5 590 33 33 0 0 0 
5 Falco columbarius 8.45-11.45 2 1 Пд демонстраційний 20 1250 69 69 0 0 0 
6 Buteo lаgopus 8.45-11.45 2 1 С транзитний 55 1550 86 0 86 0 86 
  20.02.2018            

1 Falco tinnunculus 13.15-16.15 2 1 ПнС транзитний 25 1320 73 73 0 0 0 
2 Falco tinnunculus 13.15-16.15 2 1 ПдЗ кормовий 20 1450 80 80 0 0 0 
3 Passer montanus 13.15-16.15 2 16 Пд кормовий 3 180 10 10 0 0 0 
4 Sturnus vulgaris 13.15-16.15 2 15 Пд кормовий 5 700 39 39 0 0 0 
  21.02.2018            

1 Corvus corax 8.45-11.45 2 1 ПдС кормовий 35 1050 58 58 0 0 0 
2 Falco tinnunculus 8.45-11.45 2 1 ПдЗ кормовий 20 900 50 50 0 0 0 
3 Buteo rufinus 8.45-11.45 2 1 Пд транзитний 40 690 38 38 0 0 0 
4 Pica pica 8.45-11.45 2 2 С демонстраційний 7 750 42 42 0 0 0 
5 Accipiter nisus 8.45-11.45 2 1 Пд кормовий 15 760 42 42 0 0 0 
6 Fringilla coelebs 8.45-11.45 2 25 З транзитний 5 330 18 18 0 0 0 
7 Fringilla coelebs 8.45-11.45 2 30 З транзитний 5 150 8 8 0 0 0 
8 Sturnus vulgaris 8.45-11.45 2 50 Пн кормовий 5 300 17 17 0 0 0 
  21.02.2018            

1 Passer montanus 13.15-16.15 2 16 С кормовий 3 300 17 17 0 0 0 
2 Fringilla coelebs 13.15-16.15 2 20 С транзитний 5 400 22 22 0 0 0 
3 Corvus frugilegus 13.15-16.15 2 7 ПдС кормовий 10 580 32 32 0 0 0 
4 Circus aeruginosus 13.15-16.15 2 1 З транзитний 30 630 35 35 0 0 0 
5 Falco tinnunculus 13.15-16.15 2 1 ПнС транзитний 20 580 32 32 0 0 0 
6 Accipiter nisus 13.15-16.15 2 1 Пд кормовий 15 1100 61 61 0 0 0 
  22.02.2018            

1 Buteo buteo 8.45-11.45 2 1 З транзитний 40 800 44 44 0 0 0 
2 Corvus frugilegus 8.45-11.45 2 8 ПнЗ кормовий 10 810 45 45 0 0 0 
3 Falco tinnunculus 8.45-11.45 2 1 С транзитний 20 1050 58 58 0 0 0 
4 Corvus corax 8.45-11.45 2 1 ПдС транзитний 30 720 40 40 0 0 0 
5 Accipiter nisus 8.45-11.45 2 1 ПнС кормовий 15 560 31 31 0 0 0 
6 Passer montanus 8.45-11.45 2 15 С кормовий 5 350 19 19 0 0 0 
7 Sturnus vulgaris 8.45-11.45 2 25 С кормовий 5 450 25 25 0 0 0 
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8 Turdus pilaris 8.45-11.45 2 30 ПдЗ транзитний 3 440 24 24 0 0 0 
9 Turdus pilaris 8.45-11.45 2 38 ПдС транзитний 3 250 14 14 0 0 0 
  22.02.2018            

1 Passer montanus 13.15-16.15 2 9 ПдЗ кормовий 5 200 11 11 0 0 0 
2 Falco tinnunculus 13.15-16.15 2 1 С транзитний 15 690 38 38 0 0 0 
3 Sturnus vulgaris 13.15-16.15 2 11 ПдЗ кормовий 10 700 39 39 0 0 0 
4 Corvus frugilegus 13.15-16.15 2 5 Пн кормовий 10 730 40 40 0 0 0 
5 Fringilla coelebs 13.15-16.15 2 17 ПнС транзитний 5 320 18 18 0 0 0 
6 Buteo lаgopus 13.15-16.15 2 1 З транзитний 35 1450 80 80 0 0 0 
7 Corvus frugilegus 13.15-16.15 2 6 Пн транзитний 10 450 25 25 0 0 0 
  23.02.2018            

1 Buteo lаgopus 8.45-11.45 2 1 С транзитний 30 900 50 50 0 0 0 
2 Buteo lаgopus 8.45-11.45 2 1 З транзитний 30 1450 80 80 0 0 0 
3 Pica pica 8.45-11.45 2 1 Пд кормовий 5 250 14 14 0 0 0 
4 Corvus cornix 8.45-11.45 2 3 ПдС кормовий 7 820 45 45 0 0 0 
5 Turdus pilaris 8.45-11.45 2 13 ПдЗ кормовий 5 180 10 10 0 0 0 
6 Corvus frugilegus 8.45-11.45 2 11 ПнС кормовий 10 350 19 19 0 0 0 
7 Falco tinnunculus 8.45-11.45 2 1 ПдЗ кормовий 20 1200 66 66 0 0 0 
8 Accipiter nisus 8.45-11.45 2 1 ПдЗ транзитний 15 720 40 40 0 0 0 
9 Sturnus vulgaris 8.45-11.45 2 27 ПнС кормовий 7 230 13 13 0 0 0 
  23.02.2018            

1 Passer montanus 13.15-16.15 2 10 ПдС кормовий 5 200 11 11 0 0 0 
2 Sturnus vulgaris 13.15-16.15 2 10 С кормовий 5 200 11 11 0 0 0 
3 Corvus frugilegus 13.15-16.15 2 4 ПдЗ кормовий 7 700 39 39 0 0 0 
4 Fringilla coelebs 13.15-16.15 2 6 С демонстраційний 5 610 34 34 0 0 0 
5 Turdus pilaris 13.15-16.15 2 7 ПнС транзитний 3 500 28 28 0 0 0 
  24.02.2018            

1 Passer montanus 8.45-11.45 2 15 ПдС кормовий 5 250 14 14 0 0 0 
2 Sturnus vulgaris 8.45-11.45 2 22 Пд кормовий 5 250 14 14 0 0 0 
3 Falco tinnunculus 8.45-11.45 2 1 Пн кормовий 20 850 47 47 0 0 0 
4 Accipiter nisus 8.45-11.45 2 1 З транзитний 20 1000 55 55 0 0 0 
  24.02.2018            

1 Falco tinnunculus 13.15-16.15 2 1 ПдС кормовий 15 600 33 33 0 0 0 
2 Turdus pilaris 13.15-16.15 2 18 Пд кормовий 3 330 18 18 0 0 0 
3 Corvus frugilegus 13.15-16.15 2 7 Пд транзитний 7 600 33 33 0 0 0 
4 Buteo lаgopus 13.15-16.15 2 1 З транзитний 30 1600 89 89 0 0 0 
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Таблиця 6.4. Дослідження міграційних переміщень птахів на Пункті Спостережень №3 (ПС-3). 

№ Вид Дата ПС N Direct Тип польоту/ 
вік птаха H L 

Загальна 
тривалість 
польоту, 
сек. 

До ротора 
 

Тривалість 
польоту 
на висоті 
ризику, сек. 

Вище ротора 
 

Загальний час 
польоту 
на висоті 
ризику, 
N * sec 

  20.02.2018            
1 Pica pica 8.45-11.45 3 1 С кормовий 7 520 29 29 0 0 0 
2 Corvus cornix 8.45-11.45 3 2 Пн кормовий 7 850 47 47 0 0 0 
3 Falco tinnunculus 8.45-11.45 3 1 ПдС транзитний 20 1300 72 72 0 0 0 
4 Sturnus vulgaris 8.45-11.45 3 8 Пд кормовий 10 580 32 32 0 0 0 
5 Pica pica 8.45-11.45 3 1 ПдС демонстраційний 7 720 40 40 0 0 0 
6 Corvus frugilegus 8.45-11.45 3 9 С транзитний 10 480 27 27 0 0 0 
  20.02.2018            

1 Passer montanus 13.15-16.15 3 12 ПнС кормовий 5 400 22 22 0 0 0 
2 Buteo lаgopus 13.15-16.15 3 1 С транзитний 55 970 54 0 54 0 54 
3 Falco tinnunculus 13.15-16.15 3 1 ПнС кормовий 25 1300 72 72 0 0 0 
4 Corvus frugilegus 13.15-16.15 3 4 Пн кормовий 7 870 48 48 0 0 0 
5 Fringilla coelebs 13.15-16.15 3 22 ПдС транзитний 3 500 28 28 0 0 0 
  21.02.2018            

1 Accipiter nisus 8.45-11.45 3 1 Пд транзитний 15 850 47 47 0 0 0 
2 Sturnus vulgaris 8.45-11.45 3 14 С кормовий 10 550 30 30 0 0 0 
3 Corvus cornix 8.45-11.45 3 3 ПдЗ кормовий 10 510 28 28 0 0 0 
4 Corvus corax 8.45-11.45 3 1 ПдС транзитний 40 900 50 50 0 0 0 
5 Falco tinnunculus 8.45-11.45 3 1 З транзитний 20 560 31 31 0 0 0 
6 Corvus frugilegus 8.45-11.45 3 7 ПдС кормовий 7 780 43 43 0 0 0 
7 Passer montanus 8.45-11.45 3 23 ПдЗ кормовий 5 200 11 11 0 0 0 
  21.02.2018            

1 Buteo buteo 13.15-16.15 3 1 ПдЗ транзитний 55 900 50 10 40 0 40 
2 Turdus merula 13.15-16.15 3 8 ПнС демонстраційний 3 800 44 44 0 0 0 
3 Falco tinnunculus 13.15-16.15 3 1 Пн транзитний 15 930 52 52 0 0 0 
4 Falco tinnunculus 13.15-16.15 3 2 Пд транзитний 15 730 40 40 0 0 0 
5 Buteo lаgopus 13.15-16.15 3 1 Пд кормовий 30 1400 78 78 0 0 0 
6 Sturnus vulgaris 13.15-16.15 3 16 ПнС кормовий 5 630 35 35 0 0 0 
7 Accipiter nisus 13.15-16.15 3 1 ПдС кормовий 20 650 36 36 0 0 0 
  22.02.2018            

1 Fringilla coelebs 8.45-11.45 3 25 З транзитний 5 590 33 33 0 0 0 
2 Fringilla coelebs 8.45-11.45 3 25 ПдС транзитний 5 320 18 18 0 0 0 
3 Corvus frugilegus 8.45-11.45 3 11 ПдС кормовий 10 660 37 37 0 0 0 
4 Accipiter nisus 8.45-11.45 3 1 ПнС кормовий 15 900 50 50 0 0 0 
5 Turdus pilaris 8.45-11.45 3 18 ПдЗ транзитний 3 330 18 18 0 0 0 
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  22.02.2018            
1 Buteo lаgopus 13.15-16.15 3 1 ПдС кормовий 35 1200 66 66 0 0 0 
2 Corvus cornix 13.15-16.15 3 2 Пд кормовий 7 630 35 35 0 0 0 
3 Passer montanus 13.15-16.15 3 15 ПнС кормовий 5 530 29 29 0 0 0 
4 Fringilla coelebs 13.15-16.15 3 12 ПнС транзитний 5 270 15 15 0 0 0 
5 Accipiter nisus 13.15-16.15 3 1 З кормовий 20 750 42 42 0 0 0 
6 Circus cyaneus 13.15-16.15 3 1 З транзитний 35 1100 61 61 0 0 0 
  23.02.2018            

1 Turdus pilaris 8.45-11.45 3 23 Пн транзитний 3 320 18 18 0 0 0 
2 Falco tinnunculus 8.45-11.45 3 1 ПдЗ кормовий 20 980 54 54 0 0 0 
3 Buteo buteo 8.45-11.45 3 1 Пд транзитний 30 700 39 39 0 0 0 
4 Haliaeetus albicilla 8.45-11.45 3 1 ПнС транзитний 40 900 50 50 0 0 0 
5 Fringilla coelebs 8.45-11.45 3 20 Пн кормовий 5 370 20 20 0 0 0 
6 Passer montanus 8.45-11.45 3 11 ПдС кормовий 7 400 22 22 0 0 0 
7 Sturnus vulgaris 8.45-11.45 3 7 С кормовий 7 760 42 42 0 0 0 
  23.02.2018            

1 Falco columbarius 13.15-16.15 3 1 Пд транзитний 20 560 31 31 0 0 0 
2 Buteo buteo 13.15-16.15 3 1 ПдЗ кормовий 25 1330 74 74 0 0 0 
3 Turdus pilaris 13.15-16.15 3 8 ПдС транзитний 5 330 18 18 0 0 0 
4 Turdus pilaris 13.15-16.15 3 19 Пн транзитний 5 300 17 17 0 0 0 
5 Corvus cornix 13.15-16.15 3 2 ПнС кормовий 10 250 14 14 0 0 0 
6 Sturnus vulgaris 13.15-16.15 3 12 Пн кормовий 5 680 38 38 0 0 0 
  24.02.2018            

1 Turdus pilaris 8.45-11.45 3 15 Пн транзитний 5 400 22 22 0 0 0 
2 Corvus cornix 8.45-11.45 3 2 ПдС кормовий 7 590 33 33 0 0 0 
3 Falco tinnunculus 8.45-11.45 3 1 С кормовий 20 1100 61 61 0 0 0 
4 Passer montanus 8.45-11.45 3 10 ПнЗ кормовий 5 350 19 19 0 0 0 
5 Fringilla coelebs 8.45-11.45 3 22 З транзитний 3 550 30 30 0 0 0 
  24.02.2018            

1 Fringilla coelebs 13.15-16.15 3 18 ПдС кормовий 3 350 19 19 0 0 0 
2 Buteo buteo 13.15-16.15 3 1 Пн транзитний 30 1250 69 69 0 0 0 
3 Passer montanus 13.15-16.15 3 13 З кормовий 5 300 17 17 0 0 0 
4 Falco tinnunculus 13.15-16.15 3 1 ПнС транзитний 15 890 49 49 0 0 0 
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Лютий на півдні України характеризується як період нестабільних погодних умов та збіднілої 
кормової бази, що й стало слідством доволі невеликої чисельності птахів, яких ми зафіксували в 
межах контрольних ділянок – від 178 до 360 ос. Видове різноманіття склало 9-14 видів (табл. 6.5). 
Характеризуючи поведінку птахів в межах контрольних ділянок з точки зору використання території 
констатуємо, що від 32,6 до 53,8% від усіх зареєстрованих птахів пролетіли транзитом, тобто, в 
цілому, більшеполовини птахів здійснювала добові кормові переміщення проектною територією. 

Загальна чисельність 19 видів птахів, яких зафіксовано в межах трьох пунктів спостережень у 
лютому, склала 1456 ос., з яких 652 ос. (або 44,8%) пролетіли транзитом (табл. 6.5). У лютому 
мігранти мали тяжіння до північного, південного та західного напрямків (53,3%), в основному 
використовуючи висотні інтервали 0-10 м – 1384 ос. (95,1% від загальної), решта птахів 
спостерігалася на висотах 11-25 м (48 ос., 3,3%),19 ос. були обліковані на висотах 26-50 м (1,3%), і 
лише 5 ос. спостерігалися у висотному інтервалі 51-100 м (0,3%). 

 
Таблиця 6.5. Характеристика результатів досліджень на трьох пунктах спостережень у лютому 

2018 р. 
 

Показник ПС-1 ПС-2 ПС-3 Всього 
Р В Р В Р В ПС-1 ПС-2 ПС-3 лютий 

Ч
ис
ел
ьн
іс
ть

 Видів 13 11 14 9 12 13 14 15 16 19 
Птахів 240 219 360 193 266 178 459 553 444 1456 
Кормових 127 98 202 124 122 100 225 326 222 773 
Транзитних 111 110 155 63 143 70 221 218 213 652 
Демонстрац. 2 11 3 6 1 8 13 9 9 31 

Н
ап
ря
м 

Пн 47 49 51 11 60 37 96 62 97 255 
ПнС 6 24 62 26 2 67 30 88 69 187 
С 6 67 46 53 32 1 73 99 33 205 
ПдС 8 27 58 18 59 50 35 76 109 220 
Пд 4 8 26 57 10 6 12 83 16 111 
ПдЗ 40 4 46 25 45 2 44 71 47 162 
З 53 13 62 3 48 15 66 65 63 194 
ПнЗ 76 27 9 - 10 - 103 9 10 122 

В
ис
от
и 

0-10 226 211 343 184 257 163 437 527 420 1384 
11-25 10 7 10 6 6 9 17 16 15 48 
26-50 3 - 6 3 3 4 3 9 7 19 
51-100 1 1 1 - - 2 2 1 2 5 
101-150 - - - - - - - - - - 
151-200 - - - - - - - - - - 
> 200 - - - - - - - - - - 

 
Маршрутні обліки. 
Для отримання більш повної інформації про поширення, видове різноманіття, чисельність 

птахів, а також характер використання території Дністровської ВЕС, були організовані і проведені 
маршрутні обліки на фіксованих трансектах. Обліками охоплена вся територія проектованої ВЕС, де 
основною метою було врахувати всі представлені біотопи – лісосмуги, сільгоспугіддя, населені 
пункти. Окрім цього, спостереження проводилися на узбережжі Дністровського лиману, а також на 
прилеглих територіях (околиці сіл Удобне, Маяки та Паланка). 

Лютий, з його нестабільними погодними умовами, зазвичай дає невисокі показники 
чисельності птахів, що й показали маршрутні обліки, проведені 19.02.2018 р. Загальна чисельність 
зареєстрованих 33 видів птахів дорівнює 1749 ос., з яких 276 ос. 24 видів спостерігалися 
безпосередньо на площадці проектованої ВЕС, а ще 1473 ос. 9 видів – на акваторії Дністровського 
лиману. 

Найчисельнішими на проектній території були крижень (Anas platyrhynchos), попелюх (Aythya 
ferina), мартин звичайний (Larus ridibundus), грак (Corvus frugilegus), чернь чубата (Aythya fuligula), 
мартин жовтоногий (Larus cachinnans) та чикотень (Turdus pilaris), яких було зустрінуто 1489 ос. або 
85,1%.Чисельність інших видів птахів становила 260 ос.Більш детальна характеристика видового 
складу та поширення птахів зимового орнітокомплексу Дністровської ВЕС наведена у Додатку 3 
(табл. 3.7-3.8 та картосхеми АВТОКАД рис. Д 3.7-Д 3.8). 

Частина зареєстрованих птахів перебувала в стані міграції (267 ос.), яка поділяється на 
транзитну, коли птахи долають великі відстані, не зупиняючись в межах Дністровської ВЕС, і 



 
	

67	
	

кормову, коли птахи перелітають на невеликі відстані в пошуках їжі. Аналіз такого розподілу показав 
наявність тільки кормових мігрантів (267 ос., або 100% від загальної чисельності мігруючих птахів) 
взимку 2018 року під час маршрутних обліків. 

 
Кількісна характеристика зимових орнітокомплексів. 
 
Протягом спостережень взимку 2018 р. зібрані польові дані з орнітологічної характеристики 

Дністровської ВЕС, які для птахів, зареєстрованих під час перельотів як в межах контрольних 
площадок на пунктах спостережень, так і під час маршрутних обліків, відображені в табл. 6.6, а 
зведена інформація по всіх зустрінутих птахах взимку 2018 р. в таблиці 6.7. 

 
Таблиця 6.6. Характеристика зареєстрованих у польоті птахів на пунктах спостережень та під 

час маршрутних обліків. 
 

Показник Дата Всього 
20.02 21.02 22.02 23.02 24.02 ПС-1 ПС-2 ПС-3 МО зима 

Ч
ис
ел
ьн
іс
ть

 Видів 13 15 14 14 11 14 15 16 15 24 
Птахів 219 371 360 276 230 459 553 444 267 1723 
Кормових 136 195 123 178 141 225 326 222 267 1040 
Транзитних 76 166 235 86 89 221 218 213 - 652 
Демонстрац. 7 10 2 12 - 13 9 9 - 31 

Н
ап
ря
м 

Пн 38 51 12 110 44 96 62 97 2 257 
ПнС 56 26 48 48 9 30 88 69 15 202 
С 35 85 53 31 1 73 99 33 52 257 
ПдС 25 19 102 38 36 35 76 109 124 344 
Пд 47 9 3 4 48 12 83 16 11 122 
ПдЗ 12 55 71 22 2 44 71 47 25 187 
З 4 87 37 11 55 66 65 63 1 195 
ПнЗ 2 39 34 12 35 103 9 10 37 159 

В
ис
от
и 

0-10 206 349 346 263 220 437 527 420 112 1496 
11-25 10 15 8 7 8 17 16 15 153 201 
26-50 1 5 6 5 2 3 9 7 2 21 
51-100 2 2 - 1 - 2 1 2 - 5 
101-150 - - - - - - - - - - 
151-200 - - - - - - - - - - 
> 200 - - - - - - - - - - 

 

Примітки: ПС – пункт спостережень; Р – ранкові та В – вечірні спостереження; МО – маршрутні 
обліки. 

 
Як бачимо з табл. 6.6, видове різноманіття птахів, зустрінутих під час перельотів, склало 24 

види, чисельність яких дорівнювала 1723 ос. За характером перебування птахів у межах 
Дністровської ВЕС усі птахи поділені на транзитних мігрантів, які не зупинялися в межах 
контрольних територій спостережень (652 ос., або 37,8% від загальної), кормових мігрантів, які 
перелітали в межах вітропарку у пошуках їжі (1040 ос., або 60,4%), та птахів з невизначеною, або 
демонстраційною поведінкою (31 ос., або 1,8%). 

Характеризуючи видове різноманіття птахів зауважимо, що під час досліджень на пунктах 
спостережень воно було більшим (19 видів), ніж на маршрутних обліках (15 видів). 

Видове різноманіття для усіх зустрінутих птахів взимку 2018 р. сягало 37 видів (19 на пунктах 
спостережень та 33 під час маршрутних обліків). Всього зареєстровано 3205 ос. (табл. 6.7).Серед усіх 
зафіксованих протягом зими птахів (табл. 6.7) деякі були зустрінуті поодиноко, решта у групах 
різного розміру. Такі види як крижень (Anas platyrhynchos), зяблик (Fringilla coelebs), шпак 
звичайний (Sturnus vulgaris), горобець польовий (Passer montanus), чикотень (Turdus pilaris),грак 
(Corvus frugilegus) та попелюх (Aythya ferina) мали чисельність більше за 100 ос., що робить їх 
масовими видами. Сумарна чисельність цих 7 видів склала 2750 ос., або 85,8% від загальної. 
Чисельність ще 15 видів була в межах 10-99 ос., а 15 видів показали чисельності менше 10 ос.  
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Таблиця 6.7. Характеристика зимового орнітокомлексу на території Дністровської ВЕС у 2018 
р. 
 

№ Українська назва Наукова назва Чисельність 
ПС-1 ПС-2 ПС-3 МО Всього 

1 Норець великий Podiceps cristatus - - - 35 35 
2 Баклан великий Phalacrocorax carbo - - - 14 14 
3 Лебідь-шипун Cygnus olor - - - 44 44 
4 Лебідь-кликун Cygnus cygnus - - - 2 2 
5 Крижень Anas platyrhynchos - - - 1040 1040 
6 Попелюх Aythya ferina - - - 165 165 
7 Чернь чубата Aythya fuligula - - - 60 60 
8 Лунь польовий Circus cyaneus 1 - 1 - 2 
9 Лунь болотяний Circus aeruginosus 1 1 - - 2 

10 Яструб малий Accipiter nisus 7 5 4 - 16 
11 Зимняк Buteo lagopus 3 5 3 5 16 
12 Канюк степовий Buteo rufinus - 1 - 1 2 
13 Канюк звичайний Buteo buteo 4 1 4 6 15 
14 Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla - - 1 - 1 
15 Підсоколик малий Falco columbarius - 1 1 1 3 
16 Боривітер звичайний Falco tinnunculus 10 9 9 1 29 
17 Куріпка сіра Perdix perdix - - - 8 8 
18 Фазан Phasianus colchicus - - - 1 1 
19 Мартин звичайний Larus ridibundus - - - 61 61 
20 Мартин жовтоногий Larus cachinnans - - - 52 52 
21 Голуб сизий Columba livia var. domestica - - - 17 17 
22 Горлиця кільчаста Streptopelia decaocto - - - 7 7 
23 Дятел сирійський Dendrocopos syriacus - - - 1 1 
24 Шпак звичайний Sturnus vulgaris 118 183 57 40 398 
25 Сойка Garrulus glandarius 2 - - 1 3 
26 Сорока Pica pica 5 4 2 4 15 
27 Грак Corvus frugilegus 81 52 31 61 225 
28 Ворона сіра Corvus cornix 1 3 11 2 17 
29 Крук Corvus corax - 3 1 4 8 
30 Чикотень Turdus pilaris 21 106 83 50 260 
31 Дрізд чорний Turdus merula - - 8 2 10 
32 Синиця блакитна Parus caeruleus - - - 1 1 
33 Синиця велика Parus major - - - 2 2 
34 Горобець хатній Passer domesticus - - - 10 10 
35 Горобець польовий Passer montanus 48 81 84 25 238 
36 Зяблик Fringilla coelebs 157 98 144 25 424 
37 Просянка Emberiza calandra - - - 1 1 

 Всього видів  14 15 16 33 37 
птахів  459 553 444 1749 3205 

 

Примітки: ПС – пункт спостережень; МО – маршрутні обліки. 
 
Таксономічна характеристика орнітокомплексу взимку 2018 р. 
Всі 37 видів, зустрінуті взимку 2018 р. в межах Дністровської ВЕС, належать до 9 

таксономічних груп, що свідчить про середнє видове представництво орнітокомплексу. Однак, 
чисельність видів та птахів має доволі високу амплітуду, яка відображена в таблиці 6.8. Як і 
очікувалось, домінували представники 14 видів групи горобцеподібних (passeriformes) птахів, 
чисельність яких склала 1612 ос., або 50,29%. Це типова картина для ландшафту, біотопи якого 
представлені переважно сільськогосподарськими угіддями та лісосмугами, більша частина яких у 
занедбаному стані. Субдомінантами виступаютьгусеподібні (anseriformes), яких було зареєстровано 
1311 ос. 5 видів, або 40,91%. Чисельність інших 6 таксонів була 8,80% (табл. 6.8). 

 



 
	

69	
	

Таблиця 6.8. Таксономічна характеристика зимового орнітокомплексу в межах Дністровської 
ВЕС у лютому 2018 року (зведені дані, отримані на пунктах спостережень та під час маршрутних 
обліків). 
 

Ряд ∑ 
видів особин % ос. 

Пірникозоподібні (podicipediformes) 1 35 1,09 
Пеліканоподібні (pelecaniformes) 1 14 0,44 
Гусеподібні (anseriformes) 5 1311 40,91 
Соколоподібні (falconiformes) 9 86 2,68 
Куроподібні (galliformes) 2 9 0,28 
Сивкоподібні (charadriiformes) 2 113 3,53 
Голубоподібні (columbiformes) 2 24 0,75 
Дятлоподібні (piciformes) 1 1 0,03 
Горобцеподібні (passeriformes) 14 1612 50,29 
Всього 37 3205 100,00 

 
Напрямки міграційних переміщень взимку 2018 р. 
Аналізуючи напрямки прольоту птахів, яких ми зареєстрували протягом лютого, з’ясувалася 

доволі очікувана картина, яка відображена на рис. 6.10 та у табл. 6.9. 
Міграція птахів набула переважно південно-східних (19,97%), північних (14,92%) та східних 

(14,92%) напрямків. Також був певний відсоток птахів, які летіли у північно-східному (11,72%) та 
західному (11,31%) напрямках, в інших проліт птахів був не таким чисельним. Таке розподілення 
птахів за напрямками є типовим для зими, коли більшість птахів здійснює перельоти в пошуках їжі в 
різних напрямках з різною інтенсивністю. 

Більш детальна характеристика напрямків міграційних переміщень наведена в таблиці 1.9та на 
рис. 1.10. 

 

Таблиця 6.9. Основні напрямки переміщень 
птахів у межах Дністровської ВЕС взимку 
2018 р. 

Напрямок Чисельність 
абс. % 

Пн 257 14,92 
ПнС 202 11,72 
С 257 14,92 
ПдС 344 19,97 
Пд 122 7,08 
ПдЗ 187 10,85 
З 195 11,31 
ПнЗ 159 9,23 
Всього 1723 100,00 

 

Рис. 6.10. Напрямки міграційних переміщень 
птахів взимку 2018 р. (чисельність у %). 

 
Характеристика висотних інтервалів переміщення птахів. 
Для об’єктивної оцінки рівня впливу майбутньої ВЕС на птахів, проведені дослідження висот, 

на яких зареєстровані всі зграї та окремі птахи в межах вітрового парку. 
Всього проаналізовано 1723 ос. Висотні переміщення птахів у межах Дністровської ВЕС 

взимку 2018 року розподілялись наступним чином. Переважна більшість птахів спостерігалася у 
приземному висотному інтервалі 0-10 м (1496 ос., 86,82%) та на висоті 11-25 м (201 ос., 11,67%), а на 
висотах 26-50 м обліковано 21 ос. (1,22%). У потенційно-небезпечному висотному інтервалі 51-150 м 
взимку 2018 р. було зареєстровано лише 5 ос. птахів (0,29%) (табл. 6.10, рис. 6.11). Такі дані є 
очікуваними і характер розподілу птахів по висотам перельотів є традиційним для території 
проектованої ВЕС та даної пори року. Експоненціальна лінія тренду на рис. 6.11 математично 
підтверджує гіпотезу про безпечність висот прольоту птахів у межах Дністровської ВЕС взимку 2018 
року. 

Таким чином, загальна картина використовування птахами різних висотних інтервалів взимку 
2018 р. говорить про те, що отриманий результат дуже схожий з нашими попередніми багаторічними 
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дослідженнями на територіях інших вітрових парків. Якщо навіть розширити діапазон небезпечних 
висот від 26 до 200 м, констатуємо, що їх використовували лише 1,51% птахів, що оцінено нами як 
низький рівень впливу. Більш детальна характеристика висотних інтервалів міграційної поведінки 
птахів взимку 2018 р. показана в табл. 6.10 та на рис. 6.11. 

 

 

Таблиця 6.10. Характеристика 
основних висот перельотів птахів у 
межах Дністровської ВЕС взимку 
2018 р. 

Висотні 
інтервали 

∑ 
абс. % 

0-10 1496 86,82 
11-25 201 11,67 
26-50 21 1,22 
51-100 5 0,29 
101-150 - - 
151-200 - - 
> 200 - - 
Всього 1723 100,00 

 Рис. 6.11. Характеристика висотних інтервалів переміщень 
птахів взимку 2018 р. в межах Дністровської ВЕС. 

 
6.2. Розподіл зимуючих птахів за природоохоронними списками національного та 
міжнародного значення 

 
Види птахів Червоної книги України. 
 
Взимку 2018 р. на досліджуваній території під час маршрутних обліків та спостережень на ПС 

було обліковано3 види птахів Червоної книги України – лунь польовий (Circus cyaneus), канюк 
степовий (Buteo rufinus) та орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla)у кількості 5 ос., 1 з яких 
спостерігалась під час маршрутних обліків, ще 4 – під час точкових обліків на ПС (табл. 6.11). 

Загалом, чисельність раритетної орнітофауни взимку 2018 року не перевищувала 0,16% від усіх 
зустрінутих птахів. Таким чином, чисельність рідкісних видів з національних охоронних списків в 
межах Дністровської ВЕС вкрай мала, а популяціям цих видів діяльність вітрової станції не загрожує. 
 

Таблиця 6.11. Види птахів Червоної книги України за результатами обліків взимку 2018 р. 
 

№ Українська назва Наукова назва ПС-1 ПС-2 ПС-3 МО Всього 
1 Лунь польовий Circus cyaneus 1 - 1 - 2 
2 Канюк степовий Buteo rufinus - 1 - 1 2 
3 Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla - - 1 - 1 

Всього видів 1 1 2 1 3 
птахів 1 1 2 1 5 

 

Примітки: ПС – пункт спостережень; МО – маршрутні обліки 
 
Окрім виявлення представників зимової орнітофауни, їх чисельності та розповсюдження 

досліджуваною територією, виникла необхідність ранжування їх за природоохоронними списками: 
Червоною книгою України, списком Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), Європейським 
червоним списком, Боннською та Бернської конвенціями, а також Вашингтонською конвенцією про 
міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення (CITES) 
(табл. 6.12). 

 
Таблиця 6.12. Розподілення зимової орнітофауни 2018 року за природоохоронними списками. 
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1 Норець великий Podiceps cristatus м, з, г LC decreasing  LC unknown 3   
2 Баклан великий Phalacrocorax carbo м, з, г LC increasing  LC increasing 3   
3 Лебідь-шипун Cygnus olor м, з, г LC increasing  LC increasing 3 1,2  
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№ Українська назва Наукова назва 
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кат. тренд кат. тренд 
4 Лебідь-кликун Cygnus cygnus м, з LC increasing  LC unknown 2 1,2  
5 Крижень Anas platyrhynchos м, з, г LC stable  LC increasing 3 1,2  
6 Попелюх Aythya ferina м, з, г VU decreasing  VU decreasing 3 1,2  
7 Чернь чубата Aythya fuligula м, з LC stable  LC stable 3 1,2  
8 Лунь польовий Circus cyaneus м, з NT decreasing РІД LC decreasing 2 1,2 2 
9 Лунь болотяний Circus aeruginosus м, з, г LC increasing  LC increasing 2 1,2 2 

10 Яструб малий Accipiter nisus м, з LC stable  LC stable 2 1,2 2 
11 Зимняк Buteo lаgopus м, з LC stable  LC stable 2 1,2 2 
12 Канюк степовий Buteo rufinus м, з, г LC increasing РІД LC stable 2 1,2 2 
13 Канюк звичайний Buteo buteo м, з, г LC stable  LC stable 2 1,2 2 
14 Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla м, з, г LC increasing РІД LC increasing 2 1,2 1 
15 Підсоколик малий Falco columbarius м, з LC unknown  LC stable 2 2 2 
16 Боривітер звичайний Falco tinnunculus м, з, г LC decreasing  LC decreasing 2 2 2 
17 Куріпка сіра Perdix perdix м, з, г LC decreasing  LC decreasing 3   
18 Фазан Phasianus colchicus м, з, г LC increasing  LC decreasing 3   
19 Мартин звичайний Larus ridibundus м, з, г LC stable  LC unknown 3   
20 Мартин жовтоногий Larus cachinnans м, з, г LC increasing  LC increasing    
21 Голуб сизий Columba livia м, г LC unknown  LC decreasing 3   
22 Горлиця кільчаста Streptopelia decaocto м, з, г LC increasing  LC increasing 3   
23 Дятел сирійський Dendrocopos syriacus м, г LC stable  LC stable 2   
24 Шпак звичайний Sturnus vulgaris м, з, г LC decreasing  LC decreasing 2   
25 Сойка Garrulus glandarius м, з, г LC increasing  LC stable 2   
26 Сорока Pica pica м, з, г LC stable  LC stable 2   
27 Грак Corvus frugilegus м, з, г LC decreasing  LC decreasing 2   
28 Ворона сіра Corvus cornix м, з, г LC stable  LC increasing 2   
29 Крук Corvus corax м, з, г LC increasing  LC increasing 3   
30 Чикотень Turdus pilaris м, з LC decreasing  LC stable 3 2  
31 Дрiзд чорний Turdus merula м, з, г LC increasing  LC increasing 3 2  
32 Синиця блакитна Parus caeruleus м, з, г LC increasing  LC increasing 2   
33 Синиця велика Parus major м, з, г LC increasing  LC increasing 2   
34 Горобець хатній Passer domesticus м, з, г    LC increasing 2   
35 Горобець польовий Passer montanus м, з, г LC unknown  LC decreasing 3   
36 Зяблик Fringilla coelebs м, з, г LC stable  LC increasing 3   
37 Просянка Emberiza calandra м, з, г LC stable  LC decreasing 3   
 
Примітки: Статус: м – вид зустрічається під час сезонних міграцій; з – вид зустрічається в зимовий 

період; г – вид зустрічається в гніздовий період. 
ЧКУ – Охоронний статус Червоної книги України: ЗН – зникаючий; ВР – вразливий; РІД – 

рідкісний; НЦ – неоцінений.  
IUCN – МСОП - Охоронний статус Міжнародного союзу охорони природи: EN – під загрозою 

зникнення; NT – більший до загрозливого стану; VU – уразливий; LC – найменший ризик.  
ЄЧС – Охоронний статус Європейського червоного списку: VU – (Vulnarable) вразливий, види, які 

можуть у найближчому майбутньому бути віднесені до категорії «зникаючих», якщо продовжиться дія 
факторів, що впливають на їхній стан; EN – (Endangered) зникаючий,  види, що перебувають під 
загрозою зникнення; збереження їх малоймовірне, відтворення неможливе без здійснення спеціальних 
заходів. 

БОНН – Боннська конвенція: Додаток I (1) включає види, що знаходяться під загрозою зникнення; 
Додаток II (2) включає види, стан яких є несприятливим, збереження та регулювання використання яких 
потребує міжнародних угод, а також ті види, стан яких міг би істотно покращитись в результаті 
міжнародного співробітництва, яке може бути здійснено на основі міжнародних угод. Один і той самий 
вид може бути включеним як до Додатку I, так і до Додатку II. 

БЕРН – Бернська конвенція, або Конвенцію про охорону дикої флори і фауни та природних 
середовищ існування в Європі, включає Додаток II (2) - перелік видів фауни, що підлягають особливій 
охороні; Додаток III (3) - види фауни, що підлягають охороні. 

CITES – Вашингтонська конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що 
знаходяться під загрозою зникнення: Додаток I (1) включає види, «що знаходяться під загрозою 
зникнення, торгівля якими спричинює чи може спричинити на їхнє існування негативний вплив. Торгівля 
зразками таких видів має бути особливо суворо регульована з тією метою, щоб не ставити надалі під 
загрозу їхнє виживання, й має бути дозволена лише у виняткових випадках»; Додаток II (2) включає: «а) 
всі види, які на даний час не обов’язково перебувають під загрозою зникнення, але можуть опинитися під 
такою загрозою, якщо торгівля зразками таких видів не буде строго регулюватися з метою уникнення 
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такого використання, що несумісне з їхнім виживанням; та b) які мають підлягати регулюванню для того, 
щоб за торгівлею зразками деяких видів, згаданих в підпункті (a) даного пункту, міг бути встановлений 
ефективний контроль». 

 

Як видно із таблиці 6.12, представники зимового орнітокомплексу в районі Дністровської ВЕС 
входять до 6 природоохоронних списків. Найбільше з них було віднесено до Бернської конвенції (36 
видів з 37, або 97,3%), з яких 19 видів– підлягають особливій охороні, 17 видів – підлягають охороні. 
Ситуація з включеністю до Боннської конвенції показує: з 16 видів орнітокомплексу, які входять до 
даної конвенції, 4 види відносяться до ІІ Додатку (стан існування є несприятливим), а 12 видів – 
одночасно включені і до ІІ, і до І (знаходяться під загрозою зникнення) додатків (що можливо в 
рамках даного природоохоронного документу).  

До Червоної книги України (2009) входять 3 види з категорією – «рідкісні». 
Червоний список Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) дає оцінку всім видам. Так, з 

37 видів, зареєстрованих нами взимку 2018 р., до даного документу входять усі 37, з яких 36мають 
статус «найменший ризик», вид не може претендувати на вразливість, що знаходиться під загрозою 
зникнення. 1 вид – попелюхAythyaferina– має статус «вразливий». 

Європейський Червоний список включає 36видів із 37, з наступними категоріями: 1 (2,8%) – 
«більший до загрозливого стану», 1 (2,8%) – «вразливий», 34 (94,4%) – «найменший ризик». 

Окрім цього, 9 видів входять до Вашингтонської конвенції про міжнародну торгівлю видами 
дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення. 

Якщо казати про ступінь включеності птахів до природоохоронних списків, то вимальовується 
наступна картина. 2 види (7,2%) – мартин жовтоногий Larus cachinnans та горобець хатній Passer 
domesticus – входять до 2 документів. Переважна більшість представників зимового орнітокомплексу 
включена до 3 списків (19 видів, 51,4%), до 4 та 5 документів – 7 та 6 видів (18,9% та 16,2% 
відповідно). До того ж, були види, які одночасно входять до 6 охоронних актів – лунь польовий 
(Circus cyaneus), канюк степовий (Buteo rufinus) та орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla). Видів, які б 
не входили до жодного списку, або навіть лише в один список, не зареєстровано. 

Більш детально розподілення представників зимового орнітокомплексу за охоронними 
списками наведено в табл. 6.13-6.14. 

 
Таблиця 6.13. Розподілення видів птахів, 
зустрінутих взимку 2018 року, за категоріями 
природоохоронних списків. 

Таблиця 6.14. Розподілення видів птахів, 
зустрінутих взимку 2018 р., за кількістю 
природоохоронних списків. 
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EN - ЗН - EN - 1 - 2 19 1 1 
NT 1 ВР - NT - 2 4 3 17 2 8 
VU 1 РІД 3 VU 1 1 та 2 12     
LC 34 НЦ - LC 36       
∑ 36 ∑ 3 ∑ 37 ∑ 16 ∑ 36 ∑ 9 

 

 
Включенність до 

природоохоронних списків видів % 

0 - - 
1 - - 
2 2 5,4 
3 19 51,4 
4 7 18,9 
5 6 16,2 
6 3 8,1 

Всього 37 100 
 

 
Два основних природоохоронних міжнародних правових документа, а саме Червоний список 

Міжнародного Союзу охорони природи, та Європейський Червоний список дають нам інформацію не 
лише про статус окремих видів птахів, а й про популяційні тренди чисельності цих видів. Так, за 
версією зазначених документів стан популяцій може бути стабільним (stable), чисельність птахів 
зростати (increasing), або зменшуватись (decreasing), а також стан популяцій недостатньо вивчений, 
тому невідомий (unknown). 

Аналізуючи за цими критеріями наш видовий список зазначимо, що згідно Європейського 
Червоного списку серед зареєстрованих в межах Дністровської ВЕС птахів 11 видів мають 
стабільний стан, а чисельність популяцій ще 14 видів зростає. Таким чином, 25 видів (або 69,4% від 
загального) знаходяться у безпечному стані. До видів, чисельність яких в Європейському масштабі 
знижується належать 8 видів (30,8%), що, на перший погляд, суттєва частка від загального. Однак, 
аналізуючи видовий склад цих decreasing-видів констатуємо, що більшість з них в масштабах 
українських популяцій мають стабільно високі показники чисельності (боривітер звичайний – 
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Falcotinnunculus, куріпка сіра – Perdix perdix, шпак звичайний – Sturnus vulgaris, грак – Corvus 
frugilegus, чикотень – Turdus pilaris). 

Світовий рівень охорони птахів (IUCN) до стабільних, та тих, хто збільшує чисельність 
включає 24 видів (64,9%), а 10 (27,0%) видів птахів має тренд зменшення чисельності. 

 
Модельні види. 
На підставі багаторічних орнітологічних спостережень, нами були відокремлені 30 модельних 

видів (табл. 6.15), які через свої екологічні особливості (фізичні розміри, масовість, висоти прольоту, 
охоронна категорія тощо) можуть опинитися в групі ризику під впливом працюючої вітрової станції. 

У таблиці 6.15 наведені дані щодо чисельності зустрінутих видів з категорії «модельні», які 
були зареєстровані як на пунктах спостережень, так і під час маршрутних обліків взимку 2018 р. 

 
Таблиця 6.15. Цільові види. 

 

№ Вид Чисельність 
ПС Маршрут Всього 

1 Чапля сіра (Ardea cinerea) - - - 
2 Лебідь-шипун (Cygnus olor) - 44 44 
3 Лебідь-кликун (Cygnus сygnus) - 2 2 
4 Гуска сіра (Anser anser) - - - 
5 Гуска білолоба (Anser albifrons) - - - 
6 Казарка червоновола (Rufibrenta ruficollis) - - - 
7 Галагаз (Tadorna tadorna) - - - 
8 Лунь болотяний (Circus aeruginosus) 2 - 2 
9 Лунь польовий (Circus cyaneus) 2 - 2 

10 Лунь степовий (Circus macrourus) - - - 
11 Лунь лучний (Circus pуgargus) - - - 
12 Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) 1 - 1 
13 Сапсан (Falco peregrinus) - - - 
14 Балабан (Falco cherrug) - - - 
15 Яструб малий (Accipiter nisus) 16 - 16 
16 Зимняк (Buteo lagopus) 11 5 16 
17 Канюк звичайний (Buteo buteo) 9 6 15 
18 Канюк степовий (Buteo rufinus) 1 1 2 
19 Кібчик (Falco vespertinus) - - - 
20 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 28 1 29 
21 Підсоколик великий (Falco subbuteo) - - - 
22 Журавель сірий (Grus grus) - - - 
23 Турухтан (Philomachus pugnax) - - - 
24 Мартин середземномор. (Larus melanocephalus) - - - 
25 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) - 52 52 
26 Мартин звичайний (Larus ridibundus) - 61 61 
27 Припутень (Columba palumbus) - - - 
28 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 358 40 398 
29 Грак (Corvus frugilegus) 164 61 225 
30 Ворона сіра (Corvus cornix) 15 2 17 

 Всього 607 275 882 
 

Примітка:  – види Червоної книги України. 
 
Аналізуючи дані з таблиці 6.15 бачимо, що з 30 модельних видів, зустрічались 15, або 50,0% від 

загального числа. Домінували шпак звичайний (Sturnus vulgaris) – 398 ос. та грак (Corvus frugilegus) – 
225 ос. 

З видів птахів, які є фігурантами Червоної книги України, та входять в даний список, під час 
спостережень взимку 2018 р. реєстрували 3 види: лунь польовий (Circus cyaneus) – 2 ос., орлан-
білохвіст (Haliaeetus albicilla) – 1 ос. та канюк степовий (Buteo rufinus) – 2 ос. 
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6.3. Оцінка впливів, обумовлених будівництвом та експлуатацією проектної 
території ВЕС, на птахів у зимовий період 2018 року за міжнародними стандартами. 

 
Для розуміння можливого впливу ВЕС на птахів до розрахунку в першу чергу потрапили види, 

яких ми спостерігали у польоті на небезпечних висотах (понад 50 м та до 200 м). В таку групу 
потрапили 2 види, загальною чисельністю у 5 ос., або 0,29% від загальної кількості мігрантів (табл. 
6.16). 

 
Таблиця 6.16. Характеристика видів, зареєстрованих на небезпечних висотах. 

 
Вид Дата ПС N Тип польоту Н ТНриз, сек ∑ТНриз, сек 

Buteo buteo 21.02.2018 1 1 транзитний 55 49 49 
Buteo buteo 23.02.2018 1 1 транзитний 55 34 34 
Buteo lаgopus 20.02.2018 2 1 транзитний 55 86 86 
Buteo lаgopus 20.02.2018 3 1 транзитний 55 54 54 
Buteo buteo 21.02.2018 3 1 транзитний 55 40 40 
Всього   5   263 263 

 
Оцінка проведена з використанням моделі Шотландського Фонду Природньої Спадщини (див. 

https://www.snh.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-development/types-
renewable-technologies/onshore-wind-energy/wind-farm-impacts-birds щодо деталей стосовно методики і 
самої моделі). 

Аналізуючи отримані дані, констатуємо, що через таку невисоку чисельність птахів у 
потенційно-небезпечній висотній зоні, вплив на птахів, які здійснюють переміщення взимку, з боку 
проектованої ВЕС мінімальний. 

 
1. Впливи, обумовлені будівництвом. 
 
1а – викиди шкідливих речовин. Під час будівництва викиди шкідливих речовин не будуть 

перевищувати припустимі норми, через незначну кількість техніки та обладнання, відсутність 
стаціонарних джерел забруднення та короткий період будівельних робіт. Негативний вплив на птахів 
відсутній. 

1b – відлякування візуальними ефектами та шумом. Фактор відлякування шумом практично 
відсутній, завдяки відсутності на території площадки ВЕС значних скупчень птахів. Незначні за 
чисельністю кормові мігранти мобільно переміщуються по території, характеризуються низькою 
щільністю, короткочасним періодом перебування завдяки низькій кормовій цінності ділянок 
площадки і мають великі площі альтернативних кормових територій поза нею. Вплив цих факторів 
характеризується як низький. 

1с – зайняття території робочими майданчиками та обладнанням. Вплив цього фактору в 
зимовий період оцінюється як низький, а в період експлуатації ВЕС він відсутній. 

1d – втрата місць розмноження. Негативний вплив даного фактору відсутній в зимовий 
період. 

1е – втрата окремих індивідуумів видів, що охороняються. У межах проектної території в 
зимовий період 2018 року зареєстровано 3 види: лунь польовий (Circus cyaneus) – 2 ос., орлан-
білохвіст (Haliaeetus albicilla) – 1 ос. та канюк степовий (Buteo rufinus) – 2 ос. 

Можливість зустрічей рідкісних видів є доволі малою. При реєстрації видів на території 
площадки ВЕС, негативні впливи на них з боку ВЕС дуже низькі. Це пов’язано з тим, що рідкісні 
хижі птахи добре орієнтуються на прольоті відносно існуючих на прилеглих територіях опор 
електричних мереж, інших висотних споруд і не характеризуються міграційними переміщеннями 
вночі. Негативний вплив з боку ВЕС оцінюється як низький. 

 
2. Впливи, обумовлені обладнанням. 
 
2а – тривале зайняття території та зміна характеристик середовища. Оскільки територія 

ВЕС представлена виключно антропогенними типами біотопів (с/г угіддя, лісосмуги), то створення 
інфраструктури площадки ВЕС не є загрозливим для переміщення птахів у зимовий період. Значних 
змін у домінуючих біотопах не прогнозується завдяки планувальній структурі розміщення ВЕС. 

Вплив оцінюється як низький. 
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2b – відлякування щогловими вертикальними конструкціями. Для невеликої кількості птахів, 
що зустрічаються в зимовий період, і використовують під час польотів висотний коридор 
здебільшого до 50 м, цей фактор не є загрозливим (технічні характеристики вітроагрегатів 
потенційно можуть створювати загрозу внаслідок руху ротора для мігруючих птахів, які летять на 
висотах 51-150 м). Птахи швидко звикають до існуючих конструкцій, тому негативний вплив на 
птахів низький, а для більшості видів він відсутній. 

2с – бар’єрний вплив і перешкоди для перельоту. Технічні характеристики вітроагрегатів 
створюють загрозу внаслідок руху ротора для мігруючих птахів, які летять в інтервалі 51-150 м. 

Загальна картина використовування птахами різних висотних інтервалів взимку 2018 р. 
говорить про те, що 99,7% всього орнітокомплексу зареєстровані на висотах до 50 м, що є безпечним 
з точки зору можливості потрапляння птахів під рухомі лопаті вітрових агрегатів. Небезпечними 
висотами летіло 0,3% від усіх зареєстрованих птахів, що дає нам результат дуже схожий з нашими 
попередніми багаторічними дослідженнями на територіях інших вітрових парків. Якщо навіть 
розширити діапазон небезпечних висот від 26 до 200 м, констатуємо що їх використовували близько 
1,5% птахів, що оцінено нами як низький рівень впливу. 

 
3. Впливи, обумовлені експлуатацією вітропарку. 
 
3а – відлякування внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней, відблисків світла. 
Негативні впливи, внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней та відблисків світла оцінюються як 

низькі, а для більшості птахів, які перебувають взимку на кормових територіях площадки 
Дністровської ВЕС, вони відсутні. 

3b – додаткове освоєння територій. Завдяки вкрай низькій привабливості кормових 
територій та відсутністю безпечних наземних біотопічних угруповань для ночівлі, даний фактор 
немає впливу на зимуючих птахів і характеризується як низький. 

3с – турбування внаслідок нічного освітлення. Вплив даного фактору оцінюється як дуже 
низький. 

3d – зіткнення з вітроенергетичними установами. Незначна чисельність птахів у зимовий 
період на площадці ВЕС і відсутність кормових скупчень та ночівель дає можливість прогнозувати, 
що негативний вплив на птахів буде дуже низьким. 
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РОЗДІЛ 7. МОНІТОРИНГ ВЕСНЯНОЇ МІГРАЦІЇ ПТАХІВ У МЕЖАХ 
ПРОЕКТНОЇ ТЕРИТОРІЇ 
 

7.1. Дослідження стану весняних орнітокомплексів за рекомендаціями Шотландського 
Фонду Природньої Спадщини (Scottish Natural Heritage) 
 

Погодні умови. 
Для розуміння загальних погодно-кліматичних тенденцій, які панували в регіоні досліджень у 

лютому, та з метою отримання точної інформації про такі явища, як напрям и сила вітру, вологість, 
мінімальні та максимальні температури повітря, опади, ми скористалися даними з Інтернет джерел, 
які знаходяться у вільному доступі (Метеорологический архив Семёновка, доступ – 
https://www.meteoblue.com/ru/погода/прогноз/archive/semenivka_Украина_694625?fcstlength=1m&year=2018). 

Детальна характеристика погодних явищ представлена на рис. 7.1-7.2. Аналізуючи отриману 
інформацію констатуємо, що протягом спостережень всі показники погоди були традиційними для 
цього періоду. Різких коливань погодних умов у період спостережень не зафіксовано. 

Очевидним є факт взаємозв’язку фенології міграційних процесів від динаміки погодно-
кліматичних показників. Середньодобові температури повітря в березні коливались від -9,5 до 11,5оС, 
в середньому 2,59оС. У квітні ситуація змінилася: температура коливалася від 9,0 до 20,0оС, в 
середньому 15,13оС. Все це, беззаперечно, відобразилося на ході міграційного процесу. 
Характеризуючи погоду з точки зору її придатності для візуальних спостережень за птахами 
констатуємо, що умови проведення досліджень були сприятливими. 

 

Рис. 7.1. Погодні умови березня 2018 р. по 
метеостанції Семенівка, Одеська обл. 

 

Рис. 7.2. Погодні умови квітня 2018 р. по 
метеостанції Семенівка, Одеська обл. 

 

Результати досліджень на пунктах спостережень у березні 2018 р. 
Тривалість досліджень на кожному з трьох пунктів спостережень дорівнювала 18 годин. 

Спостереження проведені в ранкові й вечірні години 24, 25 та 26 березня. Погодні умови сприяли 
проведенню робіт. 

Однією із важливих задач таких спостережень є фіксація птахів у трьох висотних категоріях: 
нижче ротора (поза зоною ризику), на висоті ротора, що обертається (зона ризику) та вище рухомого 
вітроколеса (теж поза зоною ризику). Спостереження березня 2018 року показали, що в потенційно-
небезпечному висотному інтервалі було обліковано 13 особин 3 видів, тривалість перебування яких 
на цих висотах склала 426 сек. (табл. 7.1.-7.3). 
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Таблиця 7.1. Дослідження міграційних переміщень птахів на Пункті Спостережень №1 (ПС-1). 

№ Вид Дата ПС N Direct Тип польоту/ 
вік птаха H L 

Загальна 
тривалість 
польоту, 
сек. 

До ротора 
 

Тривалість 
польоту 
на висоті 
ризику, сек. 

Вище ротора 
 

Загальний час 
польоту 
на висоті 
ризику, 
N * sec 

  24.03.2018            
1 Corvus frugilegus 08.00-11.00 1 5 Пн кормовий 5 330 18 18 0 0 0 
2 Circus aeruginosus 08.00-11.00 1 1 ПнЗ транзитний 30 980 54 54 0 0 0 
3 Accipiter nisus 08.00-11.00 1 1 Пн кормовий 15 770 43 43 0 0 0 
4 Corvus cornix 08.00-11.00 1 2 ПдС кормовий 7 490 27 27 0 0 0 
5 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 1 25 З кормовий 5 340 19 19 0 0 0 
6 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 1 20 ПнС кормовий 5 320 18 18 0 0 0 
  24.03.2018            

1 Carduelis carduelis 13.30-16.30 1 7 З транзитний 5 1100 61 61 0 0 0 
2 Falco tinnunculus 13.30-16.30 1 1 Пд кормовий 20 300 17 17 0 0 0 
3 Circus aeruginosus 13.30-16.30 1 1 ПнС кормовий 60 1100 61 0 61 0 61 
4 Corvus frugilegus 13.30-16.30 1 13 С кормовий 10 540 30 30 0 0 0 
5 Buteo buteo 13.30-16.30 1 1 ПнЗ транзитний 55 760 42 10 30 0 30 
6 Fringilla coelebs 13.30-16.30 1 8 Пн кормовий 3 170 9 9 0 0 0 
7 Corvus frugilegus 13.30-16.30 1 7 С транзитний 10 220 12 12 0 0 0 
8 Passerinae spp. 13.30-16.30 1 20 ПнС транзитний 5 160 9 9 0 0 0 
  25.03.2018            

1 Fringilla coelebs 08.00-11.00 1 17 З транзитний 5 220 12 12 0 0 0 
2 Corvus frugilegus 08.00-11.00 1 3 ПнС кормовий 7 690 38 38 0 0 0 
3 Falco tinnunculus 08.00-11.00 1 1 ПдЗ транзитний 15 920 51 51 0 0 0 
4 Corvus cornix 08.00-11.00 1 2 ПдС кормовий 10 290 16 16 0 0 0 
5 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 1 15 Пн кормовий 5 180 10 10 0 0 0 
  25.03.2018            

1 Falco tinnunculus 13.30-16.30 1 1 ПнС транзитний 20 930 52 52 0 0 0 
2 Carduelis carduelis 13.30-16.30 1 15 С транзитний 5 280 16 16 0 0 0 
3 Passer montanus 13.30-16.30 1 33 Пд кормовий 3 190 11 11 0 0 0 
4 Circus cyaneus 13.30-16.30 1 1 ПдС транзитний 30 690 38 38 0 0 0 
5 Corvus frugilegus 13.30-16.30 1 7 ПдЗ кормовий 10 370 20 20 0 0 0 
6 Buteo buteo 13.30-16.30 1 1 ПдС кормовий 35 780 43 43 0 0 0 
7 Circus aeruginosus 13.30-16.30 1 1 Пд транзитний 40 720 40 40 0 0 0 
8 Sturnus vulgaris 13.30-16.30 1 10 Пд кормовий 5 310 17 17 0 0 0 
  26.03.2018            

1 Circus aeruginosus 08.00-11.00 1 1 Пд транзитний 60 340 19 0 19 0 19 
2 Falco tinnunculus 08.00-11.00 1 2 Пн демонстраційний 15 890 49 49 0 0 0 
3 Pica pica 08.00-11.00 1 2 Пн кормовий 10 310 17 17 0 0 0 
4 Fringilla coelebs 08.00-11.00 1 30 ПдЗ транзитний 7 160 9 9 0 0 0 
5 Corvus frugilegus 08.00-11.00 1 7 ПдЗ кормовий 15 530 29 29 0 0 0 
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6 Falco tinnunculus 08.00-11.00 1 1 ПнЗ кормовий 20 750 42 42 0 0 0 
7 Passerinae spp. 08.00-11.00 1 9 ПнС транзитний 5 260 14 14 0 0 0 
8 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 1 25 Пд транзитний 5 300 17 17 0 0 0 
  26.03.2018            

1 Corvus cornix 13.30-16.30 1 3 ПнС кормовий 10 360 20 20 0 0 0 
2 Fringilla coelebs 13.30-16.30 1 21 ПнС транзитний 7 290 16 16 0 0 0 
3 Fringilla coelebs 13.30-16.30 1 8 Пн транзитний 7 100 6 6 0 0 0 
4 Accipiter nisus 13.30-16.30 1 1 ПдС кормовий 20 730 40 40 0 0 0 
5 Carduelis carduelis 13.30-16.30 1 9 ПнС транзитний 3 240 13 13 0 0 0 
6 Pica pica 13.30-16.30 1 1 ПдС кормовий 7 190 11 11 0 0 0 
7 Circus aeruginosus 13.30-16.30 1 1 С кормовий 30 1000 55 55 0 0 0 
  21.04.2017            

1 Buteo buteo 08.00-11.00 1 1 Пд транзитний 55 830 46 0 46 0 46 
2 Circus aeruginosus 08.00-11.00 1 1 ПдС транзитний 40 1190 66 66 0 0 0 
3 Fringilla coelebs 08.00-11.00 1 14 С кормовий 5 340 19 19 0 0 0 
4 Falco tinnunculus 08.00-11.00 1 1 З кормовий 25 1100 61 61 0 0 0 
5 Corvus frugilegus 08.00-11.00 1 5 Пн кормовий 10 180 10 10 0 0 0 
6 Buteo buteo 08.00-11.00 1 1 ПдС транзитний 30 810 45 45 0 0 0 
  21.04.2017            

1 Accipiter nisus 14.00-17.00 1 1 З кормовий 15 290 16 16 0 0 0 
2 Carduelis carduelis 14.00-17.00 1 10 Пн транзитний 5 200 11 11 0 0 0 
3 Circus aeruginosus 14.00-17.00 1 1 ПнС кормовий 30 420 23 23 0 0 0 
4 Corvus frugilegus 14.00-17.00 1 3 Пд кормовий 10 330 18 18 0 0 0 
5 Fringilla coelebs 14.00-17.00 1 15 З транзитний 3 160 9 9 0 0 0 
  22.04.2018            

1 Corvus cornix 08.00-11.00 1 2 Пн кормовий 7 260 14 14 0 0 0 
2 Motacilla alba 08.00-11.00 1 9 З транзитний 3 150 8 8 0 0 0 
3 Motacilla alba 08.00-11.00 1 7 С транзитний 3 180 10 10 0 0 0 
4 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 1 37 ПнС кормовий 5 230 13 13 0 0 0 
5 Buteo buteo 08.00-11.00 1 1 ПдС транзитний 55 880 49 11 38 0 38 
6 Falco tinnunculus 08.00-11.00 1 1 Пд кормовий 25 1000 55 55 0 0 0 
7 Corvus frugilegus 08.00-11.00 1 13 ПнС транзитний 10 300 17 17 0 0 0 
8 Pica pica 08.00-11.00 1 1 Пн кормовий 5 290 16 16 0 0 0 
  22.04.2018            

1 Fringilla coelebs 14.00-17.00 1 30 ПнС транзитний 5 220 12 12 0 0 0 
2 Falco tinnunculus 14.00-17.00 1 1 С кормовий 15 550 30 30 0 0 0 
3 Circus aeruginosus 14.00-17.00 1 1 ПдЗ кормовий 25 900 50 50 0 0 0 
4 Passerinae spp. 14.00-17.00 1 20 З транзитний 5 300 17 17 0 0 0 
5 Passer montanus 14.00-17.00 1 23 ПнС кормовий 5 340 19 19 0 0 0 
6 Corvus cornix 14.00-17.00 1 3 ПдС кормовий 7 390 22 22 0 0 0 
7 Falco tinnunculus 14.00-17.00 1 1 ПдЗ кормовий 15 400 22 22 0 0 0 
8 Fringilla coelebs 14.00-17.00 1 15 ПнС транзитний 3 200 11 11 0 0 0 
9 Corvus frugilegus 14.00-17.00 1 6 Пн транзитний 10 520 29 29 0 0 0 
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Таблиця 7.2. Дослідження міграційних переміщень птахів на Пункті Спостережень №2 (ПС-2). 

№ Вид Дата ПС N Direct Тип польоту/ 
вік птаха H L 

Загальна 
тривалість 
польоту, 
сек. 

До ротора 
 

Тривалість 
польоту 
на висоті 
ризику, сек. 

Вище ротора 
 

Загальний час 
польоту 
на висоті 
ризику, 
N * sec 

  24.03.2018            
1 Circus aeruginosus 08.00-11.00 2 1 З транзитний 60 640 35 0 35 0 35 
2 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 2 37 Пд кормовий 5 250 14 14 0 0 0 
3 Corvus cornix 08.00-11.00 2 2 ПнС кормовий 7 320 18 18 0 0 0 
4 Larus ridibundus 08.00-11.00 2 6 ПнС транзитний 10 350 19 19 0 0 0 
5 Corvus frugilegus 08.00-11.00 2 5 Пд кормовий 7 610 34 34 0 0 0 
6 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 2 10 Пн транзитний 10 420 23 23 0 0 0 
  24.03.2018            

1 Falco tinnunculus 13.30-16.30 2 1 Пн кормовий 25 550 30 30 0 0 0 
2 Streptopelia decaocto 13.30-16.30 2 2 ПдС кормовий 5 120 7 7 0 0 0 
3 Larus ridibundus 13.30-16.30 2 7 С транзитний 10 650 36 36 0 0 0 
4 Circus aeruginosus 13.30-16.30 2 1 С кормовий 30 1000 55 55 0 0 0 
5 Larus cachinnans 13.30-16.30 2 3 Пн транзитний 10 490 27 27 0 0 0 
6 Corvus frugilegus 13.30-16.30 2 12 З кормовий 7 330 18 18 0 0 0 
7 Falco tinnunculus 13.30-16.30 2 1 ПнС кормовий 25 540 30 30 0 0 0 
  25.03.2018            

1 Circus aeruginosus 08.00-11.00 2 2 Пн кормовий 30 860 48 48 0 0 0 
2 Larus ridibundus 08.00-11.00 2 5 С транзитний 15 590 33 33 0 0 0 
3 Larus ridibundus 08.00-11.00 2 7 Пн транзитний 60 570 32 6 26 0 182 
4 Falco tinnunculus 08.00-11.00 2 1 ПнЗ кормовий 15 560 31 31 0 0 0 
5 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 2 25 ПнС кормовий 3 320 18 18 0 0 0 
6 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 2 35 Пн кормовий 3 250 14 14 0 0 0 
7 Carduelis carduelis 08.00-11.00 2 11 ПдЗ транзитний 3 300 17 17 0 0 0 
8 Falco tinnunculus 08.00-11.00 2 2 ПнС кормовий 20 690 38 38 0 0 0 
  25.03.2018            

1 Corvus frugilegus 13.30-16.30 2 7 ПдС кормовий 10 440 24 24 0 0 0 
2 Corvus cornix 13.30-16.30 2 2 Пд кормовий 7 470 26 26 0 0 0 
3 Circus aeruginosus 13.30-16.30 2 1 Пн транзитний 25 870 48 48 0 0 0 
4 Larus ridibundus 13.30-16.30 2 4 ПдС транзитний 10 360 20 20 0 0 0 
5 Accipiter nisus 13.30-16.30 2 1 ПдС кормовий 20 1150 64 64 0 0 0 
6 Carduelis carduelis 13.30-16.30 2 5 ПнС транзитний 3 360 20 20 0 0 0 
7 Corvus frugilegus 13.30-16.30 2 7 З транзитний 5 470 26 26 0 0 0 
  26.03.2018            

1 Corvus frugilegus 08.00-11.00 2 2 С кормовий 7 410 23 23 0 0 0 
2 Fringilla coelebs 08.00-11.00 2 7 ПнС кормовий 5 170 9 9 0 0 0 
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3 Larus cachinnans 08.00-11.00 2 6 С транзитний 10 450 25 25 0 0 0 
4 Pica pica 08.00-11.00 2 1 ПнЗ кормовий 5 240 13 13 0 0 0 
5 Falco tinnunculus 08.00-11.00 2 1 ПдС кормовий 20 630 35 35 0 0 0 
6 Fringilla coelebs 08.00-11.00 2 14 С транзитний 3 230 13 13 0 0 0 
7 Circus aeruginosus 08.00-11.00 2 1 З кормовий 25 1120 62 62 0 0 0 
8 Corvus cornix 08.00-11.00 2 3 ПдС кормовий 10 290 16 16 0 0 0 
9 Carduelis carduelis 08.00-11.00 2 18 С транзитний 5 270 15 15 0 0 0 

10 Corvus cornix 08.00-11.00 2 2 З кормовий 7 430 24 24 0 0 0 
  26.03.2018            

1 Fringilla coelebs 13.30-16.30 2 20 ПнС кормовий 5 300 17 17 0 0 0 
2 Carduelis carduelis 13.30-16.30 2 33 ПнЗ транзитний 5 100 6 6 0 0 0 
3 Buteo buteo 13.30-16.30 2 1 С транзитний 55 880 49 0 49 0 49 
4 Buteo buteo 13.30-16.30 2 1 ПдЗ транзитний 40 530 29 29 0 0 0 
5 Larus ridibundus 13.30-16.30 2 9 З транзитний 10 390 22 22 0 0 0 
6 Pica pica 13.30-16.30 2 1 Пд кормовий 5 350 19 19 0 0 0 
7 Falco tinnunculus 13.30-16.30 2 1 Пд кормовий 15 1200 66 66 0 0 0 
8 Passerinae spp. 13.30-16.30 2 6 Пн транзитний 5 220 12 12 0 0 0 
  21.04.2018            

1 Larus ridibundus 08.00-11.00 2 5 Пн транзитний 15 270 15 15 0 0 0 
2 Fringilla coelebs 08.00-11.00 2 17 ПнС транзитний 5 180 10 10 0 0 0 
3 Corvus frugilegus 08.00-11.00 2 3 Пн кормовий 7 390 22 22 0 0 0 
4 Falco tinnunculus 08.00-11.00 2 1 З кормовий 25 790 44 44 0 0 0 
5 Fringilla coelebs 08.00-11.00 2 23 ПнС транзитний 5 300 17 17 0 0 0 
  21.04.2018            

1 Falco tinnunculus 14.00-17.00 2 1 С кормовий 15 1000 55 55 0 0 0 
2 Circus aeruginosus 14.00-17.00 2 1 Пд транзитний 60 1000 55 5 45 5 45 
3 Carduelis carduelis 14.00-17.00 2 25 С транзитний 3 260 14 14 0 0 0 
4 Corvus cornix 14.00-17.00 2 2 ПдС кормовий 5 400 22 22 0 0 0 
5 Carduelis carduelis 14.00-17.00 2 37 Пн транзитний 3 200 11 11 0 0 0 
6 Sturnus vulgaris 14.00-17.00 2 15 Пн кормовий 7 550 30 30 0 0 0 
7 Corvus frugilegus 14.00-17.00 2 4 ПнС кормовий 10 480 27 27 0 0 0 
  22.04.2017            

1 Tadorna tadorna 08.00-11.00 2 5 С транзитний 20 250 250 250 0 0 0 
2 Buteo buteo 08.00-11.00 2 1 Пд транзитний 30 830 830 830 0 0 0 
3 Larus ridibundus 08.00-11.00 2 3 С транзитний 15 560 560 560 0 0 0 
4 Falco tinnunculus 08.00-11.00 2 1 ПдС кормовий 15 690 690 690 0 0 0 
5 Fringilla coelebs 08.00-11.00 2 7 ПнС кормовий 5 270 270 270 0 0 0 
6 Circus aeruginosus 08.00-11.00 2 1 Пд кормовий 30 1150 1150 1150 0 0 0 
7 Pica pica 08.00-11.00 2 1 С кормовий 5 500 500 500 0 0 0 
  22.04.2017            

1 Falco tinnunculus 14.00-17.00 2 1 Пн кормовий 20 1250 69 69 0 0 0 
2 Corvus frugilegus 14.00-17.00 2 6 ПнС транзитний 7 400 22 22 0 0 0 
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3 Fringilla coelebs 14.00-17.00 2 15 З транзитний 3 250 14 14 0 0 0 
4 Larus cachinnans 14.00-17.00 2 10 С транзитний 10 700 39 39 0 0 0 
5 Carduelis carduelis 14.00-17.00 2 12 С транзитний 3 300 17 17 0 0 0 
6 Carduelis carduelis 14.00-17.00 2 14 Пн транзитний 3 260 14 14 0 0 0 
 
Таблиця 7.3. Дослідження міграційних переміщень птахів на Пункті Спостережень №3 (ПС-3). 

№ Вид Дата ПС N Direct Тип польоту/ 
вік птаха H L 

Загальна 
тривалість 
польоту, 
сек. 

До ротора 
 

Тривалість 
польоту 
на висоті 
ризику, сек. 

Вище ротора 
 

Загальний час 
польоту 
на висоті 
ризику, 
N * sec 

  24.03.2018            
1 Falco tinnunculus 08.00-11.00 3 1 ПнЗ транзитний 20 750 42 42 0 0 0 
2 Corvus frugilegus 08.00-11.00 3 3 С кормовий 7 400 22 22 0 0 0 
3 Accipiter nisus 08.00-11.00 3 1 С кормовий 15 1000 55 55 0 0 0 
4 Fringilla coelebs 08.00-11.00 3 35 ПнЗ транзитний 5 250 14 14 0 0 0 
  24.03.2018            

1 Passerinae spp. 13.30-16.30 3 50 Пн кормовий 3 480 27 27 0 0 0 
2 Pica pica 13.30-16.30 3 1 ПнЗ кормовий 5 400 22 22 0 0 0 
3 Corvus cornix 13.30-16.30 3 2 Пд кормовий 5 350 19 19 0 0 0 
4 Corvus frugilegus 13.30-16.30 3 7 ПдС кормовий 5 470 26 26 0 0 0 
5 Falco tinnunculus 13.30-16.30 3 1 Пд транзитний 10 1100 61 61 0 0 0 
  25.03.2018            

1 Corvus cornix 08.00-11.00 3 1 ПнС кормовий 10 750 42 42 0 0 0 
2 Accipiter nisus 08.00-11.00 3 1 ПнС кормовий 15 1330 74 74 0 0 0 
3 Fringilla coelebs 08.00-11.00 3 15 ПнЗ транзитний 5 430 24 24 0 0 0 
4 Fringilla coelebs 08.00-11.00 3 20 Пн транзитний 5 390 22 22 0 0 0 
5 Carduelis carduelis 08.00-11.00 3 17 ПнС транзитний 3 200 11 11 0 0 0 
6 Carduelis carduelis 08.00-11.00 3 21 Пн транзитний 3 200 11 11 0 0 0 
  25.03.2018            

1 Falco tinnunculus 13.30-16.30 3 1 ПдЗ кормовий 25 1000 55 55 0 0 0 
2 Corvus frugilegus 13.30-16.30 3 10 Пд кормовий 7 270 15 15 0 0 0 
3 Accipiter nisus 13.30-16.30 3 1 Пн транзитний 15 900 50 50 0 0 0 
4 Passerinae spp. 13.30-16.30 3 30 С транзитний 3 400 22 22 0 0 0 
  26.03.2018            

1 Corvus frugilegus 08.00-11.00 3 7 ПдЗ кормовий 10 740 41 41 0 0 0 
2 Fringilla coelebs 08.00-11.00 3 11 Пн транзитний 7 220 12 12 0 0 0 
3 Corvus frugilegus 08.00-11.00 3 3 ПдС транзитний 15 540 30 30 0 0 0 
4 Passer montanus 08.00-11.00 3 9 ПнЗ кормовий 5 270 15 15 0 0 0 
5 Falco tinnunculus 08.00-11.00 3 1 ПдЗ кормовий 20 900 50 50 0 0 0 
6 Pica pica 08.00-11.00 3 2 ПнЗ кормовий 5 400 22 22 0 0 0 
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7 Circus aeruginosus 08.00-11.00 3 1 С кормовий 30 690 38 38 0 0 0 
  26.03.2018            

1 Buteo buteo 13.30-16.30 3 1 Пд транзитний 60 900 50 0 50 0 50 
2 Corvus frugilegus 13.30-16.30 3 10 ПдЗ кормовий 7 630 35 35 0 0 0 
3 Falco tinnunculus 13.30-16.30 3 2 С кормовий 15 1380 76 76 0 0 0 
4 Corvus cornix 13.30-16.30 3 3 ПдЗ кормовий 5 640 35 35 0 0 0 
5 Passerinae spp. 13.30-16.30 3 15 ПнС кормовий 3 330 18 18 0 0 0 
6 Accipiter nisus 13.30-16.30 3 1 ПнС транзитний 15 890 49 49 0 0 0 
  21.04.2018            

1 Corvus frugilegus 08.00-11.00 3 3 С транзитний 7 470 26 26 0 0 0 
2 Falco tinnunculus 08.00-11.00 3 1 Пн транзитний 20 1440 80 80 0 0 0 
3 Fringilla coelebs 08.00-11.00 3 18 ПнС транзитний 5 180 10 10 0 0 0 
4 Passer montanus 08.00-11.00 3 10 ПдС кормовий 3 370 20 20 0 0 0 
5 Carduelis carduelis 08.00-11.00 3 15 Пн транзитний 3 560 31 31 0 0 0 
  21.04.2018            

1 Corvus cornix 14.00-17.00 3 2 З кормовий 5 550 30 30 0 0 0 
2 Circus aeruginosus 14.00-17.00 3 1 ПдС кормовий 30 1330 74 74 0 0 0 
3 Corvus frugilegus 14.00-17.00 3 4 З кормовий 10 510 28 28 0 0 0 
4 Falco tinnunculus 14.00-17.00 3 1 ПдЗ кормовий 25 930 52 52 0 0 0 
  22.04.2018            

1 Accipiter nisus 08.00-11.00 3 1 Пд кормовий 15 1000 55 55 0 0 0 
2 Motacilla alba 08.00-11.00 3 4 ПдС транзитний 5 250 14 14 0 0 0 
3 Falco tinnunculus 08.00-11.00 3 1 Пн кормовий 10 660 37 37 0 0 0 
4 Corvus cornix 08.00-11.00 3 2 ПнС кормовий 7 640 35 35 0 0 0 
5 Pica pica 08.00-11.00 3 1 С кормовий 5 440 24 24 0 0 0 
6 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 3 22 Пн транзитний 5 450 25 25 0 0 0 
  22.04.2018            

1 Corvus frugilegus 14.00-17.00 3 5 Пн кормовий 10 500 28 28 0 0 0 
2 Buteo buteo 14.00-17.00 3 1 ПнС кормовий 55 890 49 13 36 0 36 
3 Passer montanus 14.00-17.00 3 17 З кормовий 3 300 17 17 0 0 0 
4 Falco tinnunculus 14.00-17.00 3 1 ПдЗ транзитний 15 890 49 49 0 0 0 
5 Fringilla coelebs 14.00-17.00 3 12 С транзитний 5 270 15 15 0 0 0 
6 Pica pica 14.00-17.00 3 2 С кормовий 3 350 19 19 0 0 0 
7 Corvus frugilegus 14.00-17.00 3 9 Пн транзитний 7 690 38 38 0 0 0 
8 Sturnus vulgaris 14.00-17.00 3 7 ПдС кормовий 5 510 28 28 0 0 0 
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Дослідження на ПС-1 показали, що у березні тут зареєстровано 8-12 видів птахів, загальною 
чисельністю 340 ос., з яких 175 ос. (або 51,5%) пролетіли транзитом не зупиняючись в межах 
моніторингової ділянки. На ПС-2 чисельність птахів 10-12 видів була дещо меншою (330 ос., з яких 
155 ос., або 47,0% пролетіли ділянку транзитом), а на ПС-3 зафіксовано 6-9 видів, чисельністю 284 
ос. (157 ос., або 55,3% транзитних зграй). 

Результати зведених даних по всім трьом пунктам спостережень у березні показали 
перебування в межах моніторингових ділянок Дністровської ВЕС 15 видів птахів, загальною 
чисельністю 954 ос. Показово, що транзитом ці ділянки пролетіли 487 ос., або 51,0% від загальної 
чисельності. Використовували територію Дністровської ВЕС в межах контрольних площадок для 
годівлі 465 ос. (або 48,7%), що говорить про привабливість сільськогосподарських угідь для птахів 
весняного комплексу. Аналіз висотних інтервалів, які використовували птахи, а також 
характеристика основних напрямків прольоту, дана в окремих підрозділах звіту, а детальна 
характеристика досліджень на трьох пунктах спостережень у березні показана в табл. 7.4. 

 
Таблиця 7.4. Результати досліджень на трьох пунктах спостережень у березні 2018р. 
 

Показник ПС-1 ПС-2 ПС-3 Всього 
Р В Р В Р В Р В березень 

Ч
ис
ел
ьн
іс
ть

 Видів 8 12 10 12 9 6 12 15 15 
Птахів 169 171 204 126 149 135 522 432 954 
Кормових 83 80 126 49 26 101 235 230 465 
Транзитних 84 91 78 77 123 34 285 202 487 
Демонстрац. 2 - - - - - 2 - 2 

Н
ап
ря
м 

Пн 25 16 54 11 52 51 131 78 209 
ПнС 32 55 42 26 19 16 93 97 190 
С - 36 45 9 5 32 50 77 127 
ПдС 4 4 4 14 3 7 11 25 36 
Пд 26 45 42 4 - 14 68 63 131 
ПдЗ 38 7 11 1 8 14 57 22 79 
З 42 7 4 28 - - 46 35 81 
ПнЗ 2 1 2 33 62 1 66 35 101 

В
ис
от
и 

0-10 155 162 184 118 141 129 480 409 889 
11-25 12 3 10 5 7 5 29 13 42 
26-50 1 4 2 2 1 - 4 6 10 
51-100 1 2 8 1 - 1 9 4 13 
101-150 - - - - - - - - - 
151-200 - - - - - - - - - 
> 200 - - - - - - - - - 

 
Примітки: Р – ранкові та В – вечірні спостереження. 
 
Результати досліджень на пунктах спостережень у квітні 2018 р. 
Дотримуючись прийнятих методик збору польового матеріалу, у квітні були продовжені 

дослідження на пунктах спостережень, які тривали 12 годин (на кожен з трьох ПС). Видове 
різноманіття мігрантів у межах контрольних площадок коливалося від 8 до 10 видів, а чисельність 
птахів в інтервалі 62-143 ос. Як і у березні, частка транзитних мігрантів була високою, однак 
прослідковується збільшення її ваги (62,5-71,1% від загальної чисельності мігрантів), та зменшення 
ролі території Дністровської ВЕС, як кормової для окремих груп птахів (наприклад, горобцеподібні – 
Passeriformes).  

Таким чином, дослідження у квітні показали перебування в межах контрольних 
моніторингових ділянок 15 видів птахів, загальною чисельністю у 575 ос., з яких 388 ос. (або 67,5% 
від загальної) пролетіли майданчики транзитом, а 32,5% використовували цю територію як кормову 
(табл. 7.5). Діапазон основних напрямків міграції у квітні трохи розширюється, однак тримається 
північного вектору. У зв’язку з наявністю великої частки дрібних горобцеподібних птахів серед 
мігруючих птахів у квітні, основні висотні інтервали характеризуються приземним (до 25 м) шаром. 
Загалом, на висотах 51-100 м було обліковано 4 особини 2 видів птахів, а тривалість їх перебування в 
небезпечній зоні склала 165 сек (табл. 7.1.-7.3). 
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Таблиця 7.5. Результати досліджень на трьох пунктах спостережень у квітні 2018 р. 
 

Показник ПС-1 ПС-2 ПС-3 Всього 
Р В Р В Р В Р В квітень 

Ч
ис
ел
ьн
іс
ть

 Видів 9 8 8 8 10 9 14 12 15 
Птахів 94 130 68 143 78 62 240 335 575 
Кормових 61 34 14 23 15 40 90 97 187 
Транзитних 33 96 54 120 63 22 150 238 388 
Демонстрац. - - - - - - - - - 

Н
ап
ря
м 

Пн 8 16 8 67 39 14 55 97 152 
ПнС 50 69 47 10 20 1 117 80 197 
С 21 1 9 48 4 14 34 63 97 
ПдС 3 3 1 2 14 8 18 13 31 
Пд 2 3 2 1 1 - 5 4 9 
ПдЗ - 2 - - - 2 - 4 4 
З 10 36 1 15 - 23 11 74 85 
ПнЗ - - - - - - - - - 

В
ис
от
и 

0-10 88 125 51 140 76 58 215 323 538 
11-25 2 4 15 2 2 2 19 8 27 
26-50 2 1 2 - - 1 4 2 6 
51-100 2 - - 1 - 1 2 2 4 
101-150 - - - - - - - - - 
151-200 - - - - - - - - - 
> 200 - - - - - - - - - 

 
Примітки: Р – ранкові та В – вечірні спостереження. 
 
Маршрутні обліки. 
Додатково до реєстрацій птахів на пунктах спостережень для отримання більш повної 

інформації про поширення, видове різноманіття, чисельність птахів, а також характер використання 
території Дністровської ВЕС, були організовані та проведені маршрутні обліки на фіксованих 
трансектах. Обліками охоплена вся територія Дністровської ВЕС, де основною метою було врахувати 
всі представлені біотопи – лісосмуги, сільгоспугіддя, берегові схили, населені пункти. 

Маршрутні обліки у березні були проведені 27 числа. Друга половина березня характеризується 
підвищенням показників чисельності як для птахів, що летіли, так і для нерухомих (годувалися, 
відпочивали). Так, з 949 облікованих «нерухомих» птахів домінували представники ряду гусеподібні 
(anseriformes) (3 види, 512 ос.), серед яких лише 1 вид – крижень (Anas platyrhynchos) – 435 ос. склав 
45,8% від загальної чисельності птахів. Субдомінантами були горобцеподібні (208 ос. 11 видів, 
21,9%). В польоті, серед 244 ос., зяблик (Fringilla coelebs) зареєстрований чисельністю у 47 ос. 
(19,3%), шпак звичайний (Sturnus vulgaris) – 39 ос. (16,0%), мартин звичайний (Larus ridibundus) – 29 
ос. (11,9%), плиска біла (Motacilla alba) – 25 ос. (10,2%), крижень (Anas platyrhynchos) – 21 ос. (8,6%). 

У квітні 2018 р. в межах площадки Дністровської ВЕС проведені маршрутні обліки, здійснені 
23.04.2018 р. Маршрутні обліки 23 квітня дали інформацію про 26 видів птахів, загальною 
чисельністю 603 ос. (289 з яких летіли). Максимальні показники чисельності були у ластівки 
сільської (Hirundo rustica) – 120 ос., мартина звичайного (Larus ridibundus) – 103 ос., крижня (Anas 
platyrhynchos) – 53 ос. та турухтана (Philomachus pugnax) – 50 ос. На відміну від березня, в другій 
половині квітня більшість належала горобцеподібним птахам (13 видів, 280 ос., або 46,4%). 

Більш детальна характеристика поширення та видового різноманіття птахів в межах площадки 
Дністровської ВЕС навесні 2018 р. наведена у Додатку 3 (табл. 3.9-3.12 та картосхеми АВТОКАД 
рис. 3.9-3.12). 

Таким чином, дослідження, проведені протягом весняної міграції птахів, дозволяють дати 
характеристику основних показників видового різноманіття, чисельності та поведінки птахів, що є 
об’єктивним підґрунтям для надання оцінки впливу майбутньої ВЕС на орнітокомплекси. 

 
Кількісна характеристика весняної міграції. 
Протягом двох весняних місяців спостережень зібрані польові дані з орнітологічної 

характеристики Дністровської ВЕС, які для птахів, зареєстрованих під час перельотів як в межах 
контрольних площадок на пунктах спостережень, так і під час маршрутних обліків, відображені в 
табл. 7.6, а зведена інформація по всіх зустрінутих птахах навесні 2018 р. в таблиці 7.7. 



 
	

85	
	

Таблиця 7.6. Характеристика зареєстрованих у польоті птахів на пунктах спостережень та під 
час маршрутних обліків. 

 

Показник березень квітень Всього 
Р В МО Р В МО Р В МО весна 2018 

Ч
ис
ел
ьн
іс
ть

 
Видів 12 15 11 14 12 15 15 15 21 24 
Птахів 522 432 244 240 335 289 762 767 533 2062 
Кормових 235 230 197 90 97 287 325 327 484 1136 
Транзитних 285 202 47 150 238 2 435 440 49 924 
Демонстрац. 2 - - - - - 2 - - 2 

Н
ап
ря
м 

Пн 131 78 2 55 97 11 186 175 13 374 
ПнС 93 97 60 117 80 41 210 177 101 488 
С 50 77 1 34 63 51 84 140 52 276 
ПдС 11 25 74 18 13 8 29 38 82 149 
Пд 68 63 43 5 4 127 73 67 170 310 
ПдЗ 57 22 1 - 4 27 57 26 28 111 
З 46 35 16 11 74 11 57 109 27 193 
ПнЗ 66 35 47 - - 13 66 35 60 161 

В
ис
от
и 

0-10 480 409 207 215 323 116 695 732 323 1750 
11-25 29 13 34 19 8 121 48 21 155 224 
26-50 4 6 3 4 2 52 8 8 55 71 
51-100 9 4 - 2 2 - 11 6 - 17 
101-150 - - - - - - - - - - 
151-200 - - - - - - - - - - 
> 200 - - - - - - - - - - 

 
Примітки: Р – ранкові та В – вечірні спостереження на окремих пунктах; МО – маршрутні обліки. 

 
Як бачимо з табл. 7.6, видове різноманіття птахів, зустрінутих під час перельотів, склало 24 

види, чисельність яких дорівнювала 2062 ос. За характером перебування птахів в межах 
Дністровської ВЕС усі птахи поділені на транзитних мігрантів, які не зупинялися в межах 
контрольних територій спостережень (924 ос., або 44,81% від загальної), кормових мігрантів, які 
перелітали в межах вітропарку у пошуках їжі (1136 ос., або 55,09%), та птахів з невизначеною, або 
демонстраційною поведінкою (2 ос., або 0,10%). 

Характеризуючи видове різноманіття птахів зауважимо, що під час досліджень на пунктах 
спостережень воно було дещо меншим (15 видів), ніж на маршрутних обліках (21 вид). 

Видове різноманіття для усіх зустрінутих птахів навесні 2018 р. склало 31 вид (17 на пунктах 
спостережень та 28 під час маршрутних обліків) і мало тенденцію невеликого збільшення видів від 
березня (15-23 види) до квітня (15-26 види). Всього зареєстровано 3325 ос. Ситуація з динамікою 
чисельності (табл. 7.7) показує зниження кількості птахів від березня (1193 ос.) до квітня (603 ос.) для 
маршрутних обліків, та такуж ситуацію для птахів у межах контрольних ділянок пунктів 
спостереження (954 ос. у березні, 575 ос. у квітні). 

Серед усіх зафіксованих протягом весни птахів (табл. 7.7) деякі були зустрінуті поодиноко, 
решта у групах різного розміру. Такі види, як крижень (Anas platyrhynchos), зяблик (Fringilla coelebs), 
шпак звичайний (Sturnus vulgaris), щиглик (Carduelis carduelis), грак (Corvus frugilegus) та мартин 
звичайний (Larus ridibundus), мали чисельність більше за 200 ос., що робить їх масовими видами. 
Сумарна чисельність цих 6 видів склала 2202 ос., або 66,2% від загальної. Чисельність ще 9 видів 
була в межах 50-200 ос., а 5 видів за увесь період весняних спостережень мали чисельності менше 50 
ос. Зауважимо, що чисельність 11 видів була менше 10 ос. за два місяці спостережень, що дає їм 
статус випадкових залітних. 
 
Таблиця 7.7. Характеристика весняного орнітокомплексу в межах Дністровської ВЕС у 2018 р. 

 

№ Українська назва Наукова назва березень квітень ВЕСНА 
ПС МО ПС МО ПС МО ∑ 

1 Норець великий Podiceps cristatus - 63 - - - 63 63 
2 Чапля сіра Ardea cinerea - 2 - 2 - 4 4 
3 Лебiдь-шипун Cygnus olor - 63 - 25 - 88 88 
4 Галагаз Tadorna tadorna - 14 5 8 5 22 27 
5 Крижень Anas platyrhynchos - 456 - 53 - 509 509 
6 Попелюх Aythya ferina - - - 9 - 9 9 
7 Лунь польовий Circus cyaneus 1 - - - 1 - 1 
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8 Лунь болотяний Circus aeruginosus 12 - 6 - 18 - 18 
9 Яструб малий Accipiter nisus 7 - 2 - 9 - 9 

10 Канюк звичайний Buteo buteo 5 9 5 5 10 14 24 
11 Боривiтер звичайний Falco tinnunculus 19 1 12 3 31 4 35 
12 Лиска Fulica atra - 40 - 20 - 60 60 
13 Кулик-сорока Haematopus ostralegus - - - 1 - 1 1 
14 Турухтан Philomachus pugnax - - - 50 - 50 50 
15 Мартин звичайний Larus ridibundus 38 109 8 103 46 212 258 
16 Мартин жовтоногий Larus cachinnans 9 67 10 38 19 105 124 
17 Горлиця кільчаста Streptopelia decaocto 2 3 - 4 2 7 9 
18 Одуд Upupa epops - 1 - 2 - 3 3 
19 Ластiвка сiльська Hirundo rustica - - - 120 - 120 120 
20 Посмітюха Galerida cristata - 2 - - - 2 2 
21 Плиска бiла Motacilla alba - 30 20 17 20 47 67 
22 Шпак звичайний Sturnus vulgaris 202 95 81 38 283 133 416 
23 Сойка Garrulus glandarius - - - 1 - 1 1 
24 Сорока Pica pica 8 7 5 5 13 12 25 
25 Галка Corvus monedula - 4 - 2 - 6 6 
26 Грак Corvus frugilegus 115 60 61 26 176 86 262 
27 Ворона сiра Corvus cornix 22 11 11 7 33 18 51 
28 Крук Corvus corax - 1 - 2 - 3 3 
29 Горобець польовий Passer montanus 42 14 50 10 92 24 116 
30 Зяблик Fringilla coelebs 206 87 166 20 372 107 479 
31 Щиглик Carduelis carduelis 136 22 113 7 249 29 278 

 Дрібні горобцеподібні Passerinae spp. 130 32 20 25 150 57 207 

Всього видів 15 23 15 26 17 28 31 
птахів 954 1193 575 603 1529 1796 3325 

 
Таксономічна характеристика міграційного орнітокомплексу навесні 2018 р. 
Зустрінуті навесні 2018 р. в межах Дністровської ВЕС особини 31 виду птахів, належать до 9 

таксономічних груп, що свідчить про високе видове представництво орнітокомплексу. Однак, 
чисельність видів та птахів має доволі високу амплітуду, яка відображена в таблиці 7.8. Як і 
очікувалось, домінували представники 13 видів групи горобцеподібних (passeriformes) птахів, 
чисельність яких склала 2033 ос., або 61,14%. Це типова картина для ландшафту, біотопи якого 
представлені переважно сільськогосподарськими угіддями та лісосмугами, більша частина яких у 
занедбаному стані. Субдомінантами виступають гусеподібні (anseriformes), яких було обліковано 633 
ос. 4 видів (19,04%) та 4 представники сивкоподібних (charadriiformes), кормові та транзитні міграції 
яких проходили здебільшого уздовж берега Азовського моря (їх зареєстровано 433 ос., або 13,02%). 
Чисельність представників інших 6 таксономічних груп була менше 7% (табл. 7.8). 

 
Таблиця 7.8. Таксономічна характеристика міграційного орнітокомплексу в межах 

Дністровської ВЕС навесні 2018 року (зведені дані, отримані на пунктах спостережень та під час 
маршрутних обліків). 

 

Ряд березень квітень ∑ 
видів особин видів особин видів особин % ос. 

Пірникозоподібні (podicipediformes) 1 63 - - 1 63 1,89 
Лелекоподібні (ciconiiformes) 1 2 1 2 1 4 0,12 
Гусеподібні (anseriformes) 3 533 4 100 4 633 19,04 
Соколоподібні (falconiformes) 5 54 4 33 5 87 2,62 
Журавлеподібні (gruiformes) 1 40 1 20 1 60 1,81 
Сивкоподібні (charadriiformes) 2 223 4 210 4 433 13,02 
Голубоподібні (columbiformes) 1 5 1 4 1 9 0,27 
Одудоподібні (upupiformes) 1 1 1 2 1 3 0,09 
Горобцеподібні (passeriformes) 11 1226 12 807 13 2033 61,14 
Всього 26 2147 28 1178 31 3325 100,00 

 
Напрямки весняної міграції. 
Аналізуючи напрямки прольоту птахів, яких ми зареєстрували протягом березня-квітня, 

з’ясувалася доволі очікувана картина, яка відображена у табл. 7.9 та на рис. 7.3. 
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Таблица 7.9. Напрямки весняної міграції птахів у межах Дністровської ВЕС у 2018 р. 
 

Напрямок Березень Квітень Всього 
абс. % абс. % абс. % 

Пн 211 17,61 163 18,87 374 18,14 
ПнС 250 20,87 238 27,55 488 23,67 
С 128 10,69 148 17,13 276 13,38 
ПдС 110 9,18 39 4,51 149 7,23 
Пд 174 14,52 136 15,73 310 15,03 
ПдЗ 80 6,69 31 3,59 111 5,38 
З 97 8,09 96 11,11 193 9,36 
ПнЗ 148 12,35 13 1,51 161 7,81 
Всього 1198 100,00 864 100,00 2062 100,00 

 
Бачимо, що у березні половина (50,83%) від усіх зареєстрованих в польоті птахів прямували на 

північний схід, північ та північний захід. Додатковим напрямком прольоту був південь (14,52%). 
Квітень показав дещо більшу амплітуду напрямків польоту, однак як і раніше, домінували північні 
вектори (північний схід – 27,55% та північ – 18,87% ), також спостерігався певний відсоток птахів, 
що мігрували у східному (17,13%) та південному (15,73%) напрямках, що типово для транзитних 
мігрантів північно-західного Причорномор’я. Більш детальна характеристика напрямків весняної 
міграції наведена в таблиці 7.9 та на рис. 7.3. 

  
березень квітень 

 

Рис. 7.3. Напрямки весняної міграції птахів у 
2018 р. (чисельність у %). 

 

весна, 2018 
 

Характеристика висотних інтервалів переміщення птахів. 
Для об’єктивної оцінки рівня впливу майбутньої ВЕС на птахів, продовжені дослідження висот, 

на яких зареєстровані всі зграї та окремі птахи в межах вітрового парку. 
Всього проаналізовано 2062 ос. Спостереження у березні показали, що з 1198 ос., 1185 ос., або 

98,91% від усіх за місяць, використовували безпечні висоти до50 м. Лише 13 ос. були обліковані на 
потенційно-небезпечних висотах у 51-100 м. У квітні картина використання різних висот майже не 
змінилася. З 864 ос., яких реєстрували у цьому місяці, на безпечних приземних висотах зустрінуті 860 
ос., або 99,53% від загальної, що свідчить про масову появу дрібних горобцеподібних птахів на 
міграційному прольоті. Небезпечні висотні інтервали використовували 4 ос. (0,47%). 
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Таким чином, загальна картина використовування птахами різних висотних інтервалів навесні 
2018 р. говорить про те, що 99,17% всього орнітокомплексу зареєстровані на висотах до 50 м, що є 
безпечним з точки зору можливості потрапляння птахів під рухомі лопаті вітрових агрегатів. 
Небезпечними висотами летіло лише 0,83% від усіх зареєстрованих навесні птахів, що дає нам 
результат дуже схожий з нашими попередніми багаторічними дослідженнями на територіях інших 
вітрових парків. Якщо навіть розширити діапазон небезпечних висот від 26 до 200 м, констатуємо, 
що їх використовувало близько 4,3% птахів, що оцінено нами як низький рівень впливу.Більш 
детальна характеристика висот весняної міграції наведена в таблиці 7.10 та на рис. 7.4. 

 
Таблица 7.10. Висоти весняної міграції птахів у межах Дністровської ВЕС у 2018 р. 
 

Висотні 
інтервали 

Березень Квітень Всього 
абс. % абс. % абс. % 

0-10 1096 91,48 654 75,69 1750 84,87 
11-25 76 6,34 148 17,13 224 10,86 
26-50 13 1,09 58 6,71 71 3,44 
51-100 13 1,09 4 0,47 17 0,83 
101-150 - - - - - - 
151-200 - - - - - - 
> 200 - - - - - - 
Всього 1198 100,00 864 100,00 2062 100,00 

 

  
березень квітень 

 

Рис. 7.4. Характеристика висотних 
інтервалів переміщень птахів навесні 2018 р. 

у межах Дністровської ВЕС. 
 

весна, 2018 
 

7.2. Розподілення птахів, облікованих під час весняної міграції 2018 року, за 
природоохоронними списками національного та міжнародного значення 

 
Види птахів Червоної книги України. 
Навесні 2018 р. на досліджуваній території обліковані 2 види птахів Червоної книги України – 

лунь польовий (Circus cyaneus), у кількості 1 ос., яка спостерігалася під час точкових обліків на ПС, 
та кулик-сорока (Haematopus ostralegus) у кількості також 1 ос. – зареєстрована на маршрутних 
обліках (табл. 7.11), що складає 0,06% від усіх облікованих навесні 2018 року птахів. 

Зазвичай, частка птахів з Червоної книги України в результатах весняних орнітологічних 
спостережень в межах північно-західного Причорномор’я не перевищує 2%, через велику чисельність 
масових видів (шпаки, ластівки, турухтани, граки, побережники, мартини). 

Таким чином, чисельність рідкісних видів з національних охоронних списків в межах 
Дністровської ВЕС вкрай мала, а популяціям цих видів діяльність вітрової станції не загрожує. 
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Таблиця 7.11. Птахи Червоної книги України за результатами обліків навесні 2018 року. 
 

№ Українська назва Наукова назва Березень Квітень Весна 
1 Лунь польовий Circus cyaneus 1 - 1 
2 Кулик-сорока Haematopus ostralegus - 1 1 

Всього видів 1 1 2 
птахів 1 1 2 

 
Окрім виявлення представників орнітофауни під час весняної міграції, їх чисельності та 

розповсюдження досліджуваною територією, проведено ранжування їх за природоохоронними 
списками: Червоною книгою України, списком Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), 
Європейським червоним списком, Боннською та Бернської конвенціями, а також Вашингтонською 
конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою 
зникнення (CITES) (табл. 7.12). 

 
Таблиця 7.12. Розподілення весняної орнітофауни 2018 року за природоохоронними списками. 

 

№ Українська назва Наукова назва 

С
та
ту
с 

Є
Ч
С

 

Ч
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IU
C

N
 

Б
Е
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C
IT

E
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кат. тренд кат. тренд 
1 Норець великий Podiceps cristatus м, з, г LC decreasing  LC unknown 3   
2 Чапля сіра Ardea cinerea м, з, г LC decreasing  LC unknown 3   
3 Лебідь-шипун Cygnus olor м, з, г LC increasing  LC increasing 3 1,2  
4 Галагаз Tadorna tadorna м, з, г LC increasing  LC increasing 2 1,2  
5 Крижень Anas platyrhynchos м, з, г LC stable  LC increasing 3 1,2  
6 Попелюх Aythya ferina м, з, г VU decreasing  VU decreasing 3 1,2  
7 Лунь польовий Circus cyaneus м, з NT decreasing РІД LC decreasing 2 1,2 2 
8 Лунь болотяний Circus aeruginosus м, з, г LC increasing  LC increasing 2 1,2 2 
9 Яструб малий Accipiter nisus м, з LC stable  LC stable 2 1,2 2 

10 Канюк звичайний Buteo buteo м, з, г LC stable  LC stable 2 1,2 2 
11 Боривітер звичайний Falco tinnunculus м, з, г LC decreasing  LC decreasing 2 2 2 
12 Лиска Fulica atra м, з, г NT decreasing  LC increasing 3 2  
13 Кулик-сорока Haematopus ostralegus м, г VU decreasing ВР NT decreasing 3   
14 Турухтан Philomachus pugnax м LC decreasing  LC decreasing 3 1,2  
15 Мартин звичайний Larus ridibundus м, з, г LC stable  LC unknown 3   
16 Мартин жовтоногий Larus cachinnans м, з, г LC increasing  LC increasing    17 Горлиця кільчаста Streptopelia decaocto м, з, г LC increasing  LC increasing 3   
18 Одуд Upupa epops м, г LC stable  LC decreasing 2   
19 Ластівка сільська Hirundo rustica м, г LC decreasing  LC decreasing 2   
20 Посмітюха Galerida cristata м, з, г LC decreasing  LC decreasing 3   
21 Плиска біла Motacilla alba м, з, г LC unknown  LC stable 2   
22 Шпак звичайний Sturnus vulgaris м, з, г LC decreasing  LC decreasing 2   
23 Сойка Garrulus glandarius м, з, г LC increasing  LC stable 2   
24 Сорока Pica pica м, з, г LC stable  LC stable 2   
25 Галка Corvus monedula м, з, г LC stable  LC stable 2   
26 Грак Corvus frugilegus м, з, г LC decreasing  LC decreasing 2   
27 Ворона сіра Corvus cornix м, з, г LC stable  LC increasing 2   
28 Крук Corvus corax м, з, г LC increasing  LC increasing 3   
29 Горобець польовий Passer montanus м, з, г LC unknown  LC decreasing 3   
30 Зяблик Fringilla coelebs м, з, г LC stable  LC increasing 3   
31 Щиглик Carduelis carduelis м, з, г LC stable  LC increasing 2   

 
Примітки: Статус: м – вид зустрічається під час сезонних міграцій; з – вид зустрічається в зимовий період; г – вид 

зустрічається в гніздовий період. 
ЧКУ – Охоронний статус Червоної книги України: ЗН – зникаючий; ВР – вразливий; РІД – рідкісний; НЦ – 

неоцінений.  
IUCN – МСОП - Охоронний статус Міжнародного союзу охорони природи: EN – під загрозою зникнення; NT – 

більший до загрозливого стану; VU – уразливий; LC – найменший ризик.  
ЄЧС – Охоронний статус Європейського червоного списку: VU – (Vulnarable) вразливий, види, які можуть у 

найближчому майбутньому бути віднесені до категорії «зникаючих», якщо продовжиться дія факторів, що впливають на 
їхній стан; EN – (Endangered) зникаючий,  види, що перебувають під загрозою зникнення; збереження їх малоймовірне, 
відтворення неможливе без здійснення спеціальних заходів. 

БОНН – Боннська конвенція: Додаток I (1) включає види, що знаходяться під загрозою зникнення; Додаток II (2) 
включає види, стан яких є несприятливим, збереження та регулювання використання яких потребує міжнародних угод, а 
також ті види, стан яких міг би істотно покращитись в результаті міжнародного співробітництва, яке може бути здійснено 
на основі міжнародних угод. Один і той самий вид може бути включеним як до Додатку I, так і до Додатку II. 
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БЕРН – Бернська конвенція, або Конвенцію про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в 
Європі, включає Додаток II (2) - перелік видів фауни, що підлягають особливій охороні; Додаток III (3) - види фауни, що 
підлягають охороні. 

CITES – Вашингтонська конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що знаходяться під 
загрозою зникнення: Додаток I (1) включає види, «що знаходяться під загрозою зникнення, торгівля якими спричинює чи 
може спричинити на їхнє існування негативний вплив. Торгівля зразками таких видів має бути особливо суворо регульована 
з тією метою, щоб не ставити надалі під загрозу їхнє виживання, й має бути дозволена лише у виняткових випадках»; 
Додаток II (2) включає: «а) всі види, які на даний час не обов’язково перебувають під загрозою зникнення, але можуть 
опинитися під такою загрозою, якщо торгівля зразками таких видів не буде строго регулюватися з метою уникнення такого 
використання, що несумісне з їхнім виживанням; та b) які мають підлягати регулюванню для того, щоб за торгівлею 
зразками деяких видів, згаданих в підпункті (a) даного пункту, міг бути встановлений ефективний контроль». 

 
Як видно із таблиці 7.12, представники весняного орнітокомплексу в районі Дністровської ВЕС 

входять до 6 природоохоронних списків. Найбільше з них було віднесено до Бернської конвенції (30 
видів з 31, або 96,8%), з яких 16 видів – підлягають особливій охороні, 14 видів – підлягають охороні. 
Ситуація з включеністю до Боннської конвенції показує: з 11 видів орнітокомплексу, які входять до 
даної конвенції, 2 види відносяться до ІІ Додатку (стан існування яких є несприятливим), а 9 видів – 
одночасно включені і до ІІ, і до І (знаходяться під загрозою зникнення) додатків (що можливо в 
рамках даного природоохоронного документу).  

До Червоної книги України (2009) входять 2 види: 1 з категорією «рідкісний» та ще 1 – з 
категорією «вразливий». 

Червоний список Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) дає оцінку всім видам. Так, із 
31 виду, зареєстрованого нами навесні 2018 р., 29 (93,5%) мають статус «найменший ризик», вид не 
може претендувати на вразливість, що знаходиться під загрозою зникнення; 1 вид має статус 
«вразливий», ще 1 – «більший до загрозливого стану». 

Європейський Червоний список також включає усі види з наступними категоріями: 2 (6,5%) – 
«більший до загрозливого стану», 2 (6,5%) – «вразливий», 27 (87,0%) – «найменший ризик». 

Окрім цього, 5 видів входять до Вашингтонської конвенції про міжнародну торгівлю видами 
дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення. 

Якщо казати про ступінь включеності птахів до природоохоронних списків, то вимальовується 
наступна картина. 1 вид (3,2%) – мартин жовтоногий Larus cachinnans – входить до 2 документів. 
Переважна більшість представників весняного орнітокомплексу включена до 3 списків (18 видів), до 
4 документів – 7 видів (22,6%), до 5 документів – 4 види (12,9%). До того ж, був вид, який одночасно 
входить до 6 охоронних актів – лунь польовий (Circus cyaneus). Видів, які б не входили до жодного 
списку, або навіть лише в один список, не зареєстровано. 

Більш детально розподілення представників весняного міграційного орнітокомплексу за 
охоронними списками наведено в табл. 7.13-7.14. 

 
Таблиця 7.13. Розподілення видів птахів, 
зустрінутих під час весняної міграції 2018 року, за 
категоріями природоохоронних списків. 

Таблиця 7.14. Розподілення видів птахів, 
зустрінутих під час весняної міграції 2018 р., 
за кількістю природоохоронних списків. 
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EN - РІД 1 EN - 1 - 2 16 1 - 
NT 2 ЗН - NT 1 2 2 3 14 2 5 
VU 2 ВР 1 VU 1 1 та 2 9     
LC 27 НЦ - LC 29       
∑ 31 ∑ 2 ∑ 31 ∑ 11 ∑ 30 ∑ 5 

 

Включеність до 
природоохоронних списків видів % 

0 - - 
1 - - 
2 1 3,2 
3 18 58,1 
4 7 22,6 
5 4 12,9 
6 1 3,2 

Всього 31 100 
 

 
Два основних природоохоронних міжнародних правових документа, а саме Червоний список 

Міжнародного Союзу охорони природи, та Європейський Червоний список дають нам інформацію не 
лише про статус окремих видів птахів, а й про популяційні тренди чисельності цих видів. Так, за 
версією зазначених документів стан популяцій може бути стабільним (stable), чисельність птахів 
зростати (increasing), або зменшуватись (decreasing), а також стан популяцій недостатньо вивчений, 
тому невідомий (unknown). 

Аналізуючи за цими критеріями наш видовий список зазначимо, що згідно Європейського 
Червоного списку серед зареєстрованих в межах Дністровської ВЕС птахів 10 видів мають 
стабільний стан, а чисельність популяцій ще 7 видів зростає. Таким чином, 17 видів (або 54,8% від 
загального) знаходяться у безпечному стані. До видів, чисельність яких в Європейському масштабі 
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знижується належать 12 видів (38,7%), що, на перший погляд, суттєва частка від загального. Однак, 
аналізуючи видовий склад цих decreasing-видів констатуємо, що більшість з них в масштабах 
українських популяцій мають стабільно високі показники чисельності (чапля сіра – Ardea cinerea, 
попелюх – Aythya ferina, боривітер звичайний – Falco tinnunculus, лиска – Fulica atra, ластівка 
сільська – Hirundo rustica, шпак звичайний – Sturnus vulgaris, грак – Corvus frugilegus). 

Світовий рівень охорони птахів (IUCN) до стабільних, та тих, хто збільшує чисельність 
включає 17 видів (54,8%), а 11 (35,5%) видів птахів має тренд зменшення чисельності. 

 
Модельні види 
На підставі багаторічного досвіду досліджень в регіоні нами були відокремлені 30 модельних 

видів (табл. 7.15), які через свої екологічні особливості (фізичні розміри, масовість, висоти прольоту, 
охоронна категорія тощо) можуть опинитися в групі ризику під впливом працюючої вітрової станції. 

В таблиці 7.15 наведені дані щодо чисельності зустрінутих видів з категорії «модельні», які 
були зареєстровані як на пунктах спостережень, так і під час маршрутних обліків навесні 2018 р. 

 
Таблиця 7.15. Цільові види. 
 

№ Вид Чисельність 
ПС Маршрут Всього 

1 Чапля сіра (Ardea cinerea) - 4 4 
2 Лебідь-шипун (Cygnus olor) - 88 88 
3 Лебідь-кликун (Cygnus сygnus) - - - 
4 Гуска сіра (Anser anser) - - - 
5 Гуска білолоба (Anser albifrons) - - - 
6 Казарка червоновола (Rufibrenta ruficollis) - - - 
7 Галагаз (Tadorna tadorna) 5 22 27 
8 Лунь болотяний (Circus aeruginosus) 18 - 18 
9 Лунь польовий (Circus cyaneus) 1 - 1 

10 Лунь степовий (Circus macrourus) - - - 
11 Лунь лучний (Circus pуgargus) - - - 
12 Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) - - - 
13 Сапсан (Falco peregrinus) - - - 
14 Балабан (Falco cherrug) - - - 
15 Яструб малий (Accipiter nisus) 9 - 9 
16 Зимняк (Buteo lаgopus) - - - 
17 Канюк звичайний (Buteo buteo) 10 14 24 
18 Канюк степовий (Buteo rufinus) - - - 
19 Кібчик (Falco vespertinus) - - - 
20 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 31 4 35 
21 Підсоколик великий (Falco subbuteo) - - - 
22 Журавель сірий (Grus grus) - - - 
23 Турухтан (Philomachus pugnax) - 50 50 
24 Мартин середземномор. (Larus melanocephalus) - - - 
25 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 19 105 124 
26 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 46 212 258 
27 Припутень (Columba palumbus) - - - 
28 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 283 133 416 
29 Грак (Corvus frugilegus) 176 86 262 
30 Ворона сіра (Corvus cornix) 33 18 51 

 Всього 631 736 1367 
 

Примітка:  – види Червоної книги України. 
 
Аналізуючи дані з таблиці 7.15 бачимо, що з 30 модельних видів, зустрічались 14, або 46,7% від 

загального числа. Домінували шпак (Sturnus vulgaris) – 416 ос., грак (Corvus frugilegus) – 262 ос., 
мартин звичайний (Larus ridibundus) – 258 ос. та мартин жовтоногий (Larus cachinnans) – 124 ос. З 
видів птахів, які є фігурантами Червоної книги України та даного списку, під час спостережень 
навесні 2018 р. реєстрували 1 вид: лунь польовий (Circus cyaneus) – 1 ос. 
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7.3 Оцінка впливів, обумовлених будівництвом та експлуатацією проектної території 
ВЕС, під час весняної міграції птахів за міжнародними стандартами 

 
Для розуміння можливого впливу ВЕС на птахів до розрахунку в першу чергу потрапили види, 

яких ми спостерігали у польоті на небезпечних висотах (понад 50 м та до 200 м). В таку групу 
потрапили 3 види, загальною чисельністю у 17 ос., або 0,83% від загальної кількості мігрантів (табл. 
7.16). 

 
Таблиця 7.16. Характеристика видів, зареєстрованих на небезпечних висотах. 

 
Вид Дата ПС N Тип польоту Н ТНриз, сек ∑ТНриз, сек 

Circus aeruginosus 24.03.2018 1 1 кормовий 60 61 61 
Buteo buteo 24.03.2018 1 1 транзитний 55 30 30 
Circus aeruginosus 26.03.2018 1 1 транзитний 60 19 19 
Buteo buteo 21.04.2018 1 1 транзитний 55 46 46 
Buteo buteo 22.04.2018 1 1 транзитний 55 38 38 
Circus aeruginosus 24.03.2018 2 1 транзитний 60 35 35 
Larus ridibundus 25.03.2017 2 7 транзитний 60 26 182 
Buteo buteo 26.03.2018 2 1 транзитний 55 49 49 
Circus aeruginosus 21.04.2018 2 1 транзитний 60 45 45 
Buteo buteo 26.03.2018 3 1 транзитний 60 50 50 
Buteo buteo 22.04.2018 3 1 кормовий 55 36 36 

Всього   17   435 591 
 
Оцінка проведена з використанням моделі Шотландського Фонду Природньої Спадщини (див. 

https://www.snh.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-development/types-
renewable-technologies/onshore-wind-energy/wind-farm-impacts-birds щодо деталей стосовно методики і 
самої моделі). 

Аналізуючи отримані дані, констатуємо, що через таку невисоку чисельність птахів у 
потенційно-небезпечній висотній зоні, вплив на весняних мігрантів з боку проектованої ВЕС 
мінімальний. 

 
1. Впливи, обумовлені будівництвом. 
 
1а – викиди шкідливих речовин. Під час будівництва викиди шкідливих речовин не будуть 

перевищувати припустимі норми завдяки відсутності стаціонарних джерел забруднення та короткому 
періоду будівельних робіт. Негативний вплив на мігруючих птахів відсутній. 

1b – відлякування візуальними ефектами та шумом. Фактор відлякування шумом практично 
відсутній, завдяки  відсутності на території площадки ВЕС значних за чисельністю міграційних 
скупчень. Кормові мігранти мобільно переміщуються проектною територією і мають значні площі 
альтернативних кормових ділянок поза нею. В прилеглих зонах є більші джерела шуму 
(сільськогосподарська техніка, місцеві автомобільні дороги). Крім цього, у птахів, які обліковані на 
площадці ВЕС, кормові території більш пов’язані із сівозмінами, ніж з проектними роботами. 

Відлякування візуальними ефектами не є загрозливим, тому вплив цих факторів 
характеризується на птахів як низький. На наш погляд, дія цього фактору на період міграцій буде 
зменшувати ризики щодо негативного впливу ВЕС на птахів. 

1с – зайняття території робочими майданчиками та обладнанням. Фізичні розміри 
площадки Дністровської ВЕС досить великі, що дозволить птахам безперешкодно оминати робочі 
майданчики з розташованим на них обладнанням в період будівництва. Територія, яка буде зайнята 
під час будівництва робочими майданчиками та обладнанням, складає приблизно 0,4 % від загальної 
площі площадки ВЕС. Крім того, незначна щільність розміщення робочих майданчиків та обладнання 
не перешкоджатиме кормовим перельотам птахів, через велику загальну площу площадки ВЕС і 
значні відстані між вітроагрегатами. Як показали власні спостереження на вже працюючих ВЕС у 
Запорізькій та Херсонський областях, птахи швидко звикають до побудованих ВЕС. Тому даний 
негативний вплив в період будівництва на мігруючих птахів низький, а в період експлуатації ВЕС він 
відсутній. 

1d – втрата місць розмноження. Негативний вплив на транзитних мігруючих птахів 
відсутній, а для кормових мігрантів він низький. Для тих видів, які по закінченню міграції 
залишаються для гніздування в межах Дністровської ВЕС, втрата місць розмноження не є суттєвою. 
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Низька щільність гніздування птахів, незначний видовий склад дасть можливість без перешкод 
обирати місця гніздування на вже побудованій площадці ВЕС. Незначна втрата місць гніздування 
через будівництво ВЕС, носитиме не суцільний, а мозаїчний характер, залишаючи більшу частину 
території ВЕС для вільного вибору місць для гніздування. Крім того, більшість облікованих на 
гніздуванні видів є звичайними та широко поширеними в регіоні, з високою їх чисельністю. 
Негативний вплив даного фактору оцінюється як низький. 

1е – втрата окремих індивідуумів видів, що охороняються. Навесні 2018 р. на проектній 
території були зареєстровані 2 рідкісних види птахів (лунь польовий – Circus cyaneus та кулик-сорока 
– Haematopus ostralegus). 

Можливість зустрічей рідкісних видів є доволі малою. При реєстрації видів на території 
площадки ВЕС, негативні впливи на них з боку ВЕС дуже низькі. Це пов’язано з тим, що хижі птахи 
добре орієнтуються на прольоті відносно існуючих на прилеглих територіях опор електричних мереж, 
інших висотних споруд і не характеризуються міграційними переміщеннями вночі. Інші рідкісні види, 
які можуть бути зустрінуті на проектній території, прив’язані здебільшого до коловодних біотопів, у 
межах яких проходять основні їх транзитні переміщення та кормові міграції. Негативний вплив з боку 
ВЕС оцінюється як низький. 

 
2. Впливи, обумовлені обладнанням. 
 
2а – тривале зайняття території та зміна характеристик середовища. Оскільки територія 

площадки ВЕС представлена виключно антропогенними типами біотопів (сільськогосподарські 
угіддя, лісосмуги), то створення незначної за площею інфраструктури території площадки ВЕС не 
буде загрозливим для скупчень та кормових переміщень птахів, оскільки більша частина території 
ВЕС залишиться без змін.  

Аналіз польових досліджень вказує на відсутність даних про значні міграційні скупчення 
птахів та міграційні зупинки в межах площадки ВЕС. Щодо кормових мігрантів, то обліковані види 
характеризуються широким їх поширенням та спроможністю без перешкод маневрувати територією. 
Негативний вплив на мігруючих птахів низький. 

2b – відлякування щогловими вертикальними конструкціями. Для мігруючих птахів 
вертикальні конструкції є сигналом для короткочасної зміни курсу, а велика площа вітропарку 
дозволить зробити це без перешкод. Крім того, незначна щільність розміщення обладнання не 
перешкоджатиме кормовим перельотам птахів, через велику загальну площу ВЕС і значні відстані 
між вітроагрегатами. Поруч з площадками проходять потужні лінії електричних мереж. Спеціальні 
спостереження не виявили негативного впливу на мігруючих птахів як з боку вертикальних 
конструкцій (опори), так і горизонтальних (електричні дроти). Негативний вплив на мігруючих птахів 
оцінюється як низький. 

2с – бар’єрний вплив і перешкоди для перельоту. Технічні характеристики вітроагрегатів 
створюють загрозу внаслідок руху ротора для мігруючих птахів, які летять в інтервалі 51-150 м. 

Більшість зареєстрованихпід час точкових та маршрутних обліків на весняній міграції 2018 р. 
птахів (2045 ос., або 99,17%), використовували висоти до 50 м. За період спостережень на проектній 
території навесні 2018 року у висотному інтервалі 51-150 м, який може бути загрозливим для 
перельотів територією Дністровської ВЕС, обліковано лише 17 ос. птахів (0,83%) (рис. 7.4). 

Тобто, якщо якась частка міграційних зграй, або поодинокі особини, і потрапляє в небезпечні 
висотні інтервали, то ймовірність таких випадків та чисельність птахів є вкрай низькими. Багаторічні 
спостереження за транзитним прольотом птахів (гуси, качки, журавлі тощо) свідчать про традиційні 
висоти у 150-200 і більше метрів. Птахи при цьому не зупиняються безпосередньо в межах 
Дністровської ВЕС. 

Виходячи з сумарного аналізу висот міграцій, можливо констатувати, що вони не є 
загрозливими для птахів і вплив ВЕС на останніх оцінюється як низький. 

 
3. Впливи, обумовлені експлуатацією вітропарку. 
 
3а – відлякування внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней, відблисків світла. 
Технічні характеристики вітроагрегатів потенційно можуть створювати загрозу внаслідок руху 

ротора для мігруючих птахів, які летять на висотах 51-150 м. Аналіз досліджень показує, що цей 
висотний інтервал навесні 2018 року в межах площадки ВЕС майже не використовувався. За нашими 
спостереженнями на вже працюючих ВЕС, не виявлено впливу цього фактору на птахів в період 
міграцій. Таким чином, негативні впливи внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней та відблисків 
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світла оцінюється як низькі, а для більшості птахів, які перебувають на площадці Дністровської ВЕС, 
відсутні. 

3b – додаткове освоєння територій. Дія цього фактору можлива лише для птахів, які 
гніздяться в межах площадки. Для мігруючих птахів негативний вплив відсутній. Слід враховувати, 
що в порівнянні з впливами від ВЕС, сільськогосподарські роботи протягом року значно вище. 

3с – турбування внаслідок нічного освітлення. Відсоток птахів, які мігрують вночі є 
незначним. А невеликі за видовим різноманіттям транзитні мігранти не відчуватимуть нічного 
освітлення в межах площадки завдяки освітленню прилеглих селищ. Вплив даного фактору 
оцінюється як дуже низький. 

3d – зіткнення з вітроенергетичними установами. Оцінюючи дані спостережень за 
міграцією навесні 2018 року, а саме таких важливих аспектів як загальна чисельність птахів, динаміка 
інтенсивності прольоту, характеристика висоти та напрямків міграції, добова активність, 
констатуємо, що негативний вплив на мігрантів був дуже низький. Крім того, власні спостереження 
під час експлуатації першої та другої черг вже побудованої Ботієвської ВЕС, не виявили фактів 
зіткнення птахів з вітроенегретичними установками. 

Таким чином, навесні 2018 р. на проектованій Дністровській ВЕС облікований 31 видів птахів 
чисельністю 3325 ос. Частина з них (17 видів, 1529 ос., або 46,0%) спостерігалася в межах визначених 
трьох пунктів спостережень (ПС), інша частина – 28 видів, 1796 ос., 54,0% – під час маршрутних 
обліків. Територією вітропарку здійснювали міграційні переміщення 2062 ос., більша частина з яких 
(2045 ос., або 99,17%), використовувала безпечні висоти до 50 м. Лише 17 ос. (0,83%) займали 
інтервал обертання вітроколеса, що підчас сезонних міграцій є звичною картиною для даної 
території. Найбільш поширеними напрямками прольоту були північні (північ, північний схід та 
північний захід), якими летіли 49,62% мігрантів, також 15,03% птахів обирали південний напрямок, 
що пов’язано з кормовими перельотами горобцеподібних птахів (здебільшого, шпака та грака) 
агроценозами площадки ВЕС. 

Серед зареєстрованих птахів було тільки 2 представники Червоної книги України – лунь 
польовий – Circus cyaneus та кулик-сорока – Haematopus ostralegus, яких ми спостерігали в кількості 
2 ос. Рідкісні птахи обирали безпечні висоти прольоту. 

В цілому, можна констатувати низький вплив проектованого вітропарку на птахів під час 
весняної міграції 2018 р. 
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РОЗДІЛ 8. МОНІТОРИНГ ГНІЗДОВОГО ОРНІТОКОМПЛЕКСУ В МЕЖАХ 
ПРОЕКТНОЇ ТЕРИТОРІЇ 
 
8.1. Дослідження стану гніздових орнітокомплексів за рекомендаціями Шотландського 
Фонду Природньої Спадщини (Scottish Natural Heritage) 

 
Основними завданнями спостережень були вивчення видового складу птахів, їх чисельності, 

аналіз таксономічного поділу всього орнітокомплексу, фіксація напрямів прольоту та висот 
переміщення пташиних зграй. Важливим також були окремі дослідження птахів, що є фігурантами 
Червоної книги України, або рідкісними для регіону, а також розподілення гніздової орнітофауни за 
природоохоронними документами. 

 
Погодні умови. 
Для розуміння загальних погодно-кліматичних тенденцій, які панували в регіоні досліджень у 

лютому, та з метою отримання точної інформації про такі явища, як напрям и сила вітру, вологість, 
мінімальні та максимальні температури повітря, опади, ми скористалися даними з Інтернет джерел, 
які знаходяться у вільному доступі (Метеорологический архив Семёновка, доступ – 
https://www.meteoblue.com/ru/погода/прогноз/archive/semenivka_Украина_694625?fcstlength=1m&year=2018). 

Детальна характеристика погодних явищ представлена на рис. 8.1. Аналізуючи отриману 
інформацію констатуємо, що протягом спостережень всі показники погоди були традиційними для 
цього періоду. Негативного впливу погодних умов на момент проведення орнітологічних 
спостережень не було. Вітер переважно південний, 5-8 м/сек. Під час проведення обліків невеликі 
опади були тільки 14 травня. На період проведення досліджень 13-18 травня 2018 р. температура 
повітря була сприятливою для активності птахів. 

 

 
 

Рис. 8.1. Погодні умови травня 2018 р. по метеостанції Семенівка, Одеська обл. 
 

Результати досліджень на пунктах спостережень у травні 2018 р. 
Спостереження були проведені 13-18 травня 2018 р. Загальна тривалість – 36 годин (на кожен 

ПС). 
Однією із важливих задач таких спостережень є фіксація птахів у трьох висотних категоріях: 

нижче ротора (поза зоною ризику), на висоті ротора, що обертається (зона ризику) та вище рухомого 
вітроколеса (теж поза зоною ризику). Спостереження в гніздовий період 2018 року показали, що всі 
мігруючі птахи обирали зону нижче ротора (табл. 8.1.-8.3). 



96	
	

Таблиця 8.1. Дослідження міграційних переміщень птахів на Пункті Спостережень №1 (ПС-1). 

№ Вид Дата ПС N Direct Тип польоту/ 
вік птаха H L 

Загальна 
тривалість 
польоту, 
сек. 

До ротора 
 

Тривалість 
польоту 
на висоті 
ризику, сек. 

Вище ротора 
 

Загальний час 
польоту 
на висоті 
ризику, 
N * sec 

  13.05.2018            
1 Corvus cornix 08.00-11.00 1 2 С транзитний 10 570 32 32 0 0 0 
2 Falco tinnunculus 08.00-11.00 1 1 ПнЗ кормовий 15 870 48 48 0 0 0 
3 Corvus frugilegus 08.00-11.00 1 5 Пд кормовий 10 240 13 13 0 0 0 
4 Columba palumbus 08.00-11.00 1 2 ПнЗ транзитний 5 330 18 18 0 0 0 
5 Tadorna tadorna 08.00-11.00 1 2 З кормовий 15 640 35 35 0 0 0 
6 Turdus merula 08.00-11.00 1 1 C кормовий 5 230 13 13 0 0 0 
7 Chloris chloris 08.00-11.00 1 2 Пн кормовий 3 290 16 16 0 0 0 
  13.05.2018            

1 Streptopelia turtur 14.00-17.00 1 2 Пн кормовий 3 565 31 31 0 0 0 
2 Hirundo rustica 14.00-17.00 1 5 ПнС транзитний 5 1000 55 55 0 0 0 
3 Pica pica 14.00-17.00 1 2 ПнЗ кормовий 10 870 48 48 0 0 0 
4 Sylvia communis 14.00-17.00 1 1 С кормовий 5 315 17 17 0 0 0 
5 Corvus cornix 14.00-17.00 1 1 Пн кормовий 10 310 17 17 0 0 0 
6 Larus cachinnans 14.00-17.00 1 5 ПдС транзитний 15 760 42 42 0 0 0 
7 Coracias garrulus 14.00-17.00 1 2 ПнЗ кормовий 5 853 47 47 0 0 0 
  14.05.2018            

1 Luscinia megarhynchos 08.00-11.00 1 1 Пн кормовий 5 220 12 12 0 0 0 
2 Garrulus glandarius 08.00-11.00 1 2 Пн транзитний 10 720 40 40 0 0 0 
3 Buteo buteo 08.00-11.00 1 1 З транзитний 20 540 30 30 0 0 0 
4 Falco tinnunculus 08.00-11.00 1 2 Пн транзитний 15 530 29 29 0 0 0 
5 Perdix perdix 08.00-11.00 1 2 Пн кормовий 3 80 4 4 0 0 0 
6 Corvus cornix 08.00-11.00 1 2 ПнС транзитний 10 530 29 29 0 0 0 
7 Streptopelia turtur 08.00-11.00 1 2 Пн кормовий 5 330 18 18 0 0 0 
8 Sylvia borin 08.00-11.00 1 1 ПдС кормовий 3 330 18 18 0 0 0 
  14.05.2018            

1 Corvus frugilegus 14.00-17.00 1 5 З транзитний 10 1120 62 62 0 0 0 
2 Columba palumbus 14.00-17.00 1 2 З кормовий 5 440 24 24 0 0 0 
3 Falco vespertinus 14.00-17.00 1 1 ПнЗ кормовий 10 880 49 49 0 0 0 
4 Upupa epops 14.00-17.00 1 2 ПнС кормовий 5 210 12 12 0 0 0 
5 Pica pica 14.00-17.00 1 1 ПдС кормовий 5 370 20 20 0 0 0 
6 Sylvia borin 14.00-17.00 1 1 Пн кормовий 3 240 13 13 0 0 0 
  15.05.2018            

1 Streptopelia turtur 08.00-11.00 1 2 ПдС транзитний 5 330 18 18 0 0 0 
2 Coracias garrulus 08.00-11.00 1 1 ПнС транзитний 5 1180 65 65 0 0 0 
3 Emberiza citrinella 08.00-11.00 1 2 С кормовий 5 350 19 19 0 0 0 
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4 Larus cachinnans 08.00-11.00 1 2 ПнС транзитний 15 1080 60 60 0 0 0 
5 Pica pica 08.00-11.00 1 1 ПдЗ транзитний 5 820 45 45 0 0 0 
6 Upupa epops 08.00-11.00 1 1 ПдЗ кормовий 5 430 24 24 0 0 0 
7 Saxicola rubetra 08.00-11.00 1 1 С кормовий 3 190 11 11 0 0 0 
8 Turdus merula 08.00-11.00 1 2 Пд кормовий 3 300 17 17 0 0 0 
  15.05.2018            

1 Falco tinnunculus 14.30-17.30 1 1 Пн кормовий 10 420 23 23 0 0 0 
2 Tadorna tadorna 14.30-17.30 1 5 З транзитний 15 890 49 49 0 0 0 
3 Hirundo rustica 14.30-17.30 1 4 Пд кормовий 5 830 46 46 0 0 0 
4 Pica pica 14.30-17.30 1 1 Пд транзитний 5 270 15 15 0 0 0 
5 Emberiza citrinella 14.30-17.30 1 1 Пн кормовий 3 70 4 4 0 0 0 
6 Merops apiaster 14.30-17.30 1 6 ПнЗ транзитний 25 980 54 54 0 0 0 
7 Chloris chloris 14.30-17.30 1 2 Пн кормовий 3 245 14 14 0 0 0 
  16.05.2018            

1 Falco vespertinus 08.00-11.00 1 2 ПнЗ кормовий 10 1000 55 55 0 0 0 
2 Chloris chloris 08.00-11.00 1 1 Пн кормовий 3 200 11 11 0 0 0 
3 Passerinae spp. 08.00-11.00 1 12 Пн транзитний 5 710 39 39 0 0 0 
4 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 1 2 ПнС кормовий 3 480 27 27 0 0 0 
5 Lanius  minor 08.00-11.00 1 2 ПдС кормовий 3 100 6 6 0 0 0 
6 Turdus merula 08.00-11.00 1 1 ПдС кормовий 3 110 6 6 0 0 0 
7 Saxicola rubetra 08.00-11.00 1 1 Пн кормовий 3 100 6 6 0 0 0 
8 Corvus cornix 08.00-11.00 1 2 З кормовий 10 480 27 27 0 0 0 
9 Corvus cornix 08.00-11.00 1 1 Пн кормовий 15 800 44 44 0 0 0 
  16.05.2018            

1 Sylvia borin 14.00-17.00 1 1 Пн кормовий 3 220 12 12 0 0 0 
2 Motacilla flava 14.00-17.00 1 2 Пд транзитний 3 110 6 6 0 0 0 
3 Falco tinnunculus 14.00-17.00 1 1 ПдС кормовий 15 300 17 17 0 0 0 
4 Hirundo rustica 14.00-17.00 1 4 З транзитний 5 1290 71 71 0 0 0 
5 Pica pica 14.00-17.00 1 2 Пд кормовий 5 190 11 11 0 0 0 
6 Phasianus colchicus 14.00-17.00 1 1 З кормовий 2 100 6 6 0 0 0 
7 Turdus merula 14.00-17.00 1 2 ПнЗ кормовий 2 288 16 16 0 0 0 
  17.05.2018            

1 Streptopelia turtur 08.00-11.00 1 2 ПдС кормовий 5 620 34 34 0 0 0 
2 Chloris chloris 08.00-11.00 1 1 Пн кормовий 3 180 10 10 0 0 0 
3 Passerinae spp. 08.00-11.00 1 8 ПнС транзитний 5 1050 58 58 0 0 0 
4 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 1 4 ПдС транзитний 5 1100 61 61 0 0 0 
5 Upupa epops 08.00-11.00 1 2 Пн кормовий 3 350 19 19 0 0 0 
6 Falco tinnunculus 08.00-11.00 1 1 З транзитний 15 520 29 29 0 0 0 
7 Coracias garrulus 08.00-11.00 1 1 ПдС кормовий 10 1200 66 66 0 0 0 
8 Passerinae spp. 08.00-11.00 1 7 З транзитний 5 360 20 20 0 0 0 
9 Motacilla flava 08.00-11.00 1 2 Пн кормовий 2 250 14 14 0 0 0 
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  17.05.2018            
1 Oenanthe oenanthe 14.00-17.00 1 2 Пн кормовий 2 125 7 7 0 0 0 
2 Passerinae spp. 14.00-17.00 1 12 Пн транзитний 5 270 15 15 0 0 0 
3 Sturnus vulgaris 14.00-17.00 1 4 Пн кормовий 5 400 22 22 0 0 0 
4 Upupa epops 14.00-17.00 1 1 ПдЗ кормовий 3 400 22 22 0 0 0 
5 Corvus frugilegus 14.00-17.00 1 2 Пд кормовий 10 230 13 13 0 0 0 
6 Falco tinnunculus 14.00-17.00 1 1 ПнЗ транзитний 10 750 42 42 0 0 0 
7 Coracias garrulus 14.00-17.00 1 1 ПнЗ кормовий 5 315 17 17 0 0 0 
8 Pica pica 14.00-17.00 1 2 Пд кормовий 5 340 19 19 0 0 0 
  18.05.2018            

1 Sylvia communis 08.00-11.00 1 1 с кормовий 3 160 9 9 0 0 0 
2 Falco vespertinus 08.00-11.00 1 2 Пд транзитний 5 400 22 22 0 0 0 
3 Tadorna tadorna 08.00-11.00 1 3 ПдС транзитний 15 800 44 44 0 0 0 
4 Perdix perdix 08.00-11.00 1 2 С кормовий 3 110 6 6 0 0 0 
5 Passer montanus 08.00-11.00 1 6 ПдС кормовий 3 490 27 27 0 0 0 
6 Falco tinnunculus 08.00-11.00 1 1 ПдС транзитний 5 320 18 18 0 0 0 
7 Passer montanus 08.00-11.00 1 6 Пд кормовий 5 270 15 15 0 0 0 
8 Streptopelia turtur 08.00-11.00 1 2 ПнЗ транзитний 5 250 14 14 0 0 0 
  18.05.2018            

1 Sturnus vulgaris 14.00-17.00 1 4 ПнС кормовий 3 180 10 10 0 0 0 
2 Lanius collurio 14.00-17.00 1 1 Пд кормовий 3 180 10 10 0 0 0 
3 Falco tinnunculus 14.00-17.00 1 1 З транзитний 15 970 54 54 0 0 0 
4 Emberiza citrinella 14.00-17.00 1 1 Пн кормовий 2 340 19 19 0 0 0 
5 Corvus frugilegus 14.00-17.00 1 6 ПдС транзитний 5 750 42 42 0 0 0 
6 Hirundo rustica 14.00-17.00 1 2 ПдС транзитний 5 900 50 50 0 0 0 
7 Upupa epops 14.00-17.00 1 1 ПдС кормовий 3 420 23 23 0 0 0 
8 Garrulus glandarius 14.00-17.00 1 2 ПнЗ транзитний 10 460 25 25 0 0 0 
9 Buteo buteo 14.00-17.00 1 1 ПдС кормовий 25 1100 61 61 0 0 0 

 
Таблиця 8.2. Дослідження міграційних переміщень птахів на Пункті Спостережень №2 (ПС-2). 

№ Вид Дата ПС N Direct Тип польоту/ 
вік птаха H L 

Загальна 
тривалість 
польоту, 
сек. 

До ротора 
 

Тривалість 
польоту 
на висоті 
ризику, сек. 

Вище ротора 
 

Загальний час 
польоту 
на висоті 
ризику, 
N * sec 

  13.05.2018            
1 Falco tinnunculus 08.00-11.00 2 1 Пд кормовий 10 290 16 16 0 0 0 
2 Pica pica 08.00-11.00 2 1 ПдЗ кормовий 5 500 28 28 0 0 0 
3 Columba palumbus 08.00-11.00 2 2 ПнЗ транзитний 10 580 32 32 0 0 0 
4 Chloris chloris 08.00-11.00 2 3 ПдЗ кормовий 3 640 35 35 0 0 0 
5 Corvus frugilegus 08.00-11.00 2 2 ПдЗ кормовий 5 1370 76 76 0 0 0 
6 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 2 5 ПнЗ кормовий 5 590 33 33 0 0 0 
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  13.05.2018            
1 Oenanthe oenanthe 14.00-17.00 2 1 ПдЗ кормовий 2 300 17 17 0 0 0 
2 Falco tinnunculus 14.00-17.00 2 1 ПдС транзитний 5 550 30 30 0 0 0 
3 Motacilla flava 14.00-17.00 2 2 ПдЗ кормовий 2 350 19 19 0 0 0 
4 Pica pica 14.00-17.00 2 2 ПдС транзитний 3 730 40 40 0 0 0 
5 Upupa epops 14.00-17.00 2 2 ПдС кормовий 3 350 19 19 0 0 0 
6 Fringilla coelebs 14.00-17.00 2 1 ПдС кормовий 2 530 29 29 0 0 0 
7 Corvus corax 14.00-17.00 2 2 С транзитний 10 950 53 53 0 0 0 
  14.05.2018            

1 Corvus monedula 07.30-10.30 2 3 ПнС кормовий 10 750 42 42 0 0 0 
2 Galerida cristata 07.30-10.30 2 2 ПдС кормовий 2 170 9 9 0 0 0 
3 Streptopelia decaocto 07.30-10.30 2 2 ПдС кормовий 5 270 15 15 0 0 0 
4 Sturnus vulgaris 07.30-10.30 2 3 ПдС кормовий 5 1480 82 82 0 0 0 
5 Columba palumbus 07.30-10.30 2 2 ПдС кормовий 5 600 33 33 0 0 0 
6 Larus cachinnans 07.30-10.30 2 5 З транзитний 15 1800 100 100 0 0 0 
7 Corvus monedula 07.30-10.30 2 2 ПдС кормовий 5 1500 83 83 0 0 0 
  14.05.2018            

1 Larus ridibundus 14.00-17.00 2 2 ПдЗ кормовий 15 700 39 39 0 0 0 
2 Passer montanus 14.00-17.00 2 6 ПдС кормовий 5 250 14 14 0 0 0 
3 Corvus cornix 14.00-17.00 2 2 Пд транзитний 10 450 25 25 0 0 0 
4 Pica pica 14.00-17.00 2 1 З кормовий 5 540 30 30 0 0 0 
5 Motocilla alba 14.00-17.00 2 2 С кормовий 2 200 11 11 0 0 0 
6 Chloris chloris 14.00-17.00 2 1 Пд кормовий 3 380 21 21 0 0 0 
7 Larus ridibundus 14.00-17.00 2 7 ПнС транзитний 15 1500 83 83 0 0 0 
  15.05.2018            

1 Alauda arvensis 08.00-11.00 2 4 ПнЗ кормовий 5 230 13 13 0 0 0 
2 Motacilla flava 08.00-11.00 2 2 ПнС транзитний 2 150 8 8 0 0 0 
3 Falco tinnunculus 08.00-11.00 2 1 С кормовий 10 900 50 50 0 0 0 
4 Hirundo rustica 08.00-11.00 2 6 Пн кормовий 5 850 47 47 0 0 0 
5 Circus aeruginosus 08.00-11.00 2 1 З транзитний 5 620 34 34 0 0 0 
6 Fringilla coelebs 08.00-11.00 2 1 Пд кормовий 2 350 19 19 0 0 0 
7 Hirundo rustica 08.00-11.00 2 5 ПнС транзитний 5 950 53 53 0 0 0 
8 Cygnus olor 08.00-11.00 2 3 ПдЗ транзитний 20 1670 92 92 0 0 0 
  15.05.2018            

1 Buteo buteo 13.30-16.30 2 2 ПнЗ транзитний 20 980 54 54 0 0 0 
2 Carduelis carduelis 13.30-16.30 2 3 ПдС кормовий 3 480 27 27 0 0 0 
3 Columba palumbus 13.30-16.30 2 2 Пд транзитний 5 700 39 39 0 0 0 
4 Tadorna tadorna 13.30-16.30 2 2 ПдЗ транзитний 15 1740 96 96 0 0 0 
5 Passerinae spp. 13.30-16.30 2 7 ПдЗ транзитний 3 660 37 37 0 0 0 
6 Sturnus vulgaris 13.30-16.30 2 5 ПдС кормовий 5 530 29 29 0 0 0 
  16.05.2018            

1 Hirundo rustica 08.00-11.00 2 2 С кормовий 5 1400 78 78 0 0 0 
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2 Parus major 08.00-11.00 2 2 С кормовий 3 250 14 14 0 0 0 
3 Lanius minor 08.00-11.00 2 1 ПдС кормовий 5 420 23 23 0 0 0 
4 Corvus frugilegus 08.00-11.00 2 3 З транзитний 10 860 48 48 0 0 0 
5 Corvus frugilegus 08.00-11.00 2 4 З транзитний 10 1100 61 61 0 0 0 
6 Corvus frugilegus 08.00-11.00 2 3 З транзитний 10 650 36 36 0 0 0 
7 Falco tinnunculus 08.00-11.00 2 1 Пд транзитний 10 490 27 27 0 0 0 
8 Passer montanus 08.00-11.00 2 6 ПдЗ кормовий 5 860 48 48 0 0 0 
  16.05.2018            

1 Columba palumbus 14.00-17.00 2 2 З транзитний 5 1060 59 59 0 0 0 
2 Lanius minor 14.00-17.00 2 1 ПдС кормовий 3 280 16 16 0 0 0 
3 Falco tinnunculus 14.00-17.00 2 2 ПдС транзитний 10 760 42 42 0 0 0 
4 Corvus cornix 14.00-17.00 2 1 З транзитний 10 820 45 45 0 0 0 
5 Alauda arvensis 14.00-17.00 2 2 Пд кормовий 2 400 22 22 0 0 0 
6 Tadorna tadorna 14.00-17.00 2 2 ПдЗ транзитний 20 1650 91 91 0 0 0 
7 Larus cachinnans 14.00-17.00 2 5 З транзитний 15 1800 100 100 0 0 0 
  17.05.2018            

1 Pica pica 08.00-11.00 2 2 ПнЗ кормовий 5 440 24 24 0 0 0 
2 Hirundo rustica 08.00-11.00 2 2 ПнС кормовий 5 1480 82 82 0 0 0 
3 Corvus frugilegus 08.00-11.00 2 5 ПнС кормовий 10 930 52 52 0 0 0 
4 Upupa epops 08.00-11.00 2 2 ПнЗ кормовий 3 660 37 37 0 0 0 
5 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 2 2 С кормовий 5 730 40 40 0 0 0 
6 Fringilla coelebs 08.00-11.00 2 1 Пд кормовий 5 450 25 25 0 0 0 
7 Alauda arvensis 08.00-11.00 2 3 С кормовий 10 250 14 14 0 0 0 
8 Tadorna tadorna 08.00-11.00 2 4 ПдЗ транзитний 20 1700 94 94 0 0 0 
  17.05.2018            

1 Falco vespertinus 14.00-17.00 2 1 ПдС кормовий 15 680 38 38 0 0 0 
2 Chloris chloris 14.00-17.00 2 1 Пд кормовий 3 320 18 18 0 0 0 
3 Passerinae spp. 14.00-17.00 2 8 С транзитний 3 1150 64 64 0 0 0 
4 Sturnus vulgaris 14.00-17.00 2 2 З кормовий 3 990 55 55 0 0 0 
5 Lanius collurio 14.00-17.00 2 1 ПдС кормовий 5 170 9 9 0 0 0 
6 Falco tinnunculus 14.00-17.00 2 1 Пд транзитний 15 830 46 46 0 0 0 
7 Emberiza citrinella 14.00-17.00 2 1 ПдЗ кормовий 2 150 8 8 0 0 0 
8 Larus ridibundus 14.00-17.00 2 5 ПнС транзитний 15 880 49 49 0 0 0 
9 Fringilla coelebs 14.00-17.00 2 2 Пн кормовий 3 650 36 36 0 0 0 
  18.05.2018            

1 Streptopelia turtur 08.00-11.00 2 1 ПнЗ кормовий 5 600 33 33 0 0 0 
2 Falco tinnunculus 08.00-11.00 2 1 ПдС транзитний 10 600 33 33 0 0 0 
3 Passerinae spp. 08.00-11.00 2 8 ПдС кормовий 5 600 33 33 0 0 0 
4 Upupa epops 08.00-11.00 2 1 ПдС кормовий 3 200 11 11 0 0 0 
5 Larus cachinnans 08.00-11.00 2 7 ПнС транзитний 20 780 43 43 0 0 0 
6 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 2 4 С кормовий 5 1350 75 75 0 0 0 
7 Pica pica 08.00-11.00 2 2 З кормовий 10 1350 75 75 0 0 0 
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8 Emberiza calandra 08.00-11.00 2 1 Пн кормовий 3 80 4 4 0 0 0 
9 Alauda arvensis 08.00-11.00 2 2 ПдС кормовий 3 80 4 4 0 0 0 
  18.05.2018            

1 Columba palumbus 14.00-17.00 2 2 ПдС транзитний 5 500 28 28 0 0 0 
2 Merops apiaster 14.00-17.00 2 3 ПдЗ транзитний 20 1730 96 96 0 0 0 
3 Dendrocopos major 14.00-17.00 2 1 Пд кормовий 5 80 4 4 0 0 0 
4 Lanius collurio 14.00-17.00 2 1 Пд кормовий 3 200 11 11 0 0 0 
5 Streptopelia decaocto 14.00-17.00 2 1 Пд транзитний 5 600 33 33 0 0 0 
6 Larus ridibundus 14.00-17.00 2 7 З транзитний 20 1900 105 105 0 0 0 
7 Pica pica 14.00-17.00 2 1 ПдЗ транзитний 10 580 32 32 0 0 0 
8 Parus major 14.00-17.00 2 2 Пд кормовий 3 300 17 17 0 0 0 
9 Oriolus oriolus 14.00-17.00 2 1 Пд транзитний 10 650 36 36 0 0 0 

 
Таблиця 8.3. Дослідження міграційних переміщень птахів на Пункті Спостережень №3 (ПС-3). 

№ Вид Дата ПС N Direct Тип польоту/ 
вік птаха H L 

Загальна 
тривалість 
польоту, 
сек. 

До ротора 
 

Тривалість 
польоту 
на висоті 
ризику, сек. 

Вище ротора 
 

Загальний час 
польоту 
на висоті 
ризику, 
N * sec 

  13.05.2017            
1 Larus cachinnans 08.00-11.00 3 6 Пн транзитний 20 1060 59 59 0 0 0 
2 Streptopelia turtur 08.00-11.00 3 1 ПнС кормовий 5 650 36 36 0 0 0 
3 Falco tinnunculus 08.00-11.00 3 1 С транзитний 10 510 28 28 0 0 0 
4 Passerinae spp. 08.00-11.00 3 8 ПдС кормовий 5 770 43 43 0 0 0 
5 Upupa epops 08.00-11.00 3 1 Пд кормовий 3 330 18 18 0 0 0 
6 Larus cachinnans 08.00-11.00 3 3 Пд транзитний 15 970 54 54 0 0 0 
7 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 3 5 Пн кормовий 5 480 27 27 0 0 0 
8 Pica pica 08.00-11.00 3 1 ПдС кормовий 5 580 32 32 0 0 0 
  13.05.2017            

1 Columba palumbus 14.00-17.00 3 2 Пн транзитний 5 340 19 19 0 0 0 
2 Chloris chloris 14.00-17.00 3 2 С кормовий 3 400 22 22 0 0 0 
3 Corvus frugilegus 14.00-17.00 3 3 Пд кормовий 10 750 42 42 0 0 0 
4 Sturnus vulgaris 14.00-17.00 3 4 ПдЗ кормовий 10 910 50 50 0 0 0 
5 Passer montanus 14.00-17.00 3 7 ПнС кормовий 3 280 16 16 0 0 0 
6 Lanius minor 14.00-17.00 3 1 ПнС кормовий 3 190 11 11 0 0 0 
  14.05.2017            

1 Fringilla coelebs 08.00-11.00 3 1 ПнС кормовий 2 280 16 16 0 0 0 
2 Hirundo rustica 08.00-11.00 3 3 С транзитний 2 470 26 26 0 0 0 
3 Coracias garrulus 08.00-11.00 3 1 Пд транзитний 5 900 50 50 0 0 0 
4 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 3 4 Пн транзитний 4 910 50 50 0 0 0 
5 Columba palumbus 08.00-11.00 3 1 С транзитний 5 690 38 38 0 0 0 
6 Passerinae spp. 08.00-11.00 3 4 ПдС транзитний 6 1330 74 74 0 0 0 
7 Falco vespertinus 08.00-11.00 3 1 ПнЗ транзитний 10 1100 61 61 0 0 0 
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8 Lanius minor 08.00-11.00 3 2 ПнС кормовий 3 200 11 11 0 0 0 
9 Sturnus vulgaris 08.00-11.00 3 8 Пд транзитний 5 440 24 24 0 0 0 

10 Falco tinnunculus 08.00-11.00 3 1 С транзитний 5 480 27 27 0 0 0 
  14.05.2017            

1 Alauda arvensis 14.00-17.00 3 3 ПдЗ кормовий 3 120 7 7 0 0 0 
2 Columba palumbus 14.00-17.00 3 1 С транзитний 5 310 17 17 0 0 0 
3 Upupa epops 14.00-17.00 3 1 Пд кормовий 2 350 19 19 0 0 0 
4 Phalacrocorax carbo 14.00-17.00 3 2 ПдЗ транзитний 20 900 50 50 0 0 0 
5 Oenanthe oenanthe 14.00-17.00 3 2 ПнС кормовий 2 90 5 5 0 0 0 
6 Passerinae spp. 14.00-17.00 3 7 ПдЗ транзитний 5 520 29 29 0 0 0 
7 Larus cachinnans 14.00-17.00 3 5 Пд транзитний 10 960 53 53 0 0 0 
8 Luscinia megarhynchos 14.00-17.00 3 2 ПнС кормовий 2 160 9 9 0 0 0 
  15.05.2017            

1 Sylvia communis 07.30-10.30 3 1 ПдС кормовий 5 360 20 20 0 0 0 
2 Saxicola rubetra 07.30-10.30 3 1 Пд кормовий 2 270 15 15 0 0 0 
3 Pica pica 07.30-10.30 3 1 ПнЗ кормовий 5 330 18 18 0 0 0 
4 Dendrocopos major 07.30-10.30 3 1 ПдС кормовий 5 1300 72 72 0 0 0 
5 Hirundo rustica 07.30-10.30 3 4 Пд транзитний 5 1000 55 55 0 0 0 
6 Emberiza citrinella 07.30-10.30 3 1 ПнС кормовий 3 180 10 10 0 0 0 
7 Corvus frugilegus 07.30-10.30 3 5 ПдЗ транзитний 15 860 48 48 0 0 0 
8 Alauda arvensis 07.30-10.30 3 3 С кормовий 2 270 15 15 0 0 0 
  15.05.2017            

1 Falco tinnunculus 13.30-16.30 3 2 ПдЗ транзитний 10 570 32 32 0 0 0 
2 Coracias garrulus 13.30-16.30 3 1 ПдЗ кормовий 5 850 47 47 0 0 0 
3 Passerinae spp. 13.30-16.30 3 7 ПдЗ транзитний 5 720 40 40 0 0 0 
4 Falco tinnunculus 13.30-16.30 3 1 С транзитний 5 390 22 22 0 0 0 
5 Passer montanus 13.30-16.30 3 5 Пн кормовий 3 270 15 15 0 0 0 
6 Coracias garrulus 13.30-16.30 3 2 Пд транзитний 10 730 40 40 0 0 0 
7 Hirundo rustica 13.30-16.30 3 4 С транзитний 5 700 39 39 0 0 0 
8 Larus cachinnans 13.30-16.30 3 3 Пд транзитний 10 900 50 50 0 0 0 
9 Motacilla flava 13.30-16.30 3 1 Пн кормовий 2 690 38 38 0 0 0 
  16.05.2017            

1 Streptopelia turtur 08.11-11.00 2 2 ПнЗ кормовий 5 600 33 33 0 0 0 
2 Chloris chloris 08.00-11.00 2 2 ПнС кормовий 3 280 16 16 0 0 0 
3 Alauda arvensis 08.00-11.00 2 3 ПнЗ кормовий 3 160 9 9 0 0 0 
4 Falco tinnunculus 08.00-11.00 2 1 Пд кормовий 5 900 50 50 0 0 0 
5 Merops apiaster 08.00-11.00 3 2 ПдЗ транзитний 10 910 50 50 0 0 0 
6 Dendrocopos major 08.00-11.00 3 1 ПнС кормовий 5 570 32 32 0 0 0 
7 Streptopelia turtur 08.00-11.00 3 2 Пд транзитний 5 470 26 26 0 0 0 
  16.05.2017            

1 Emberiza citrinella 14.00-17.00 3 1 Пн кормовий 3 200 11 11 0 0 0 
2 Sturnus vulgaris 14.00-17.00 3 3 ПдС транзитний 3 1300 72 72 0 0 0 
3 Passerinae spp. 14.00-17.00 3 4 ПнЗ кормовий 5 830 46 46 0 0 0 
4 Carduelis carduelis 14.00-17.00 3 4 ПнС кормовий 3 300 17 17 0 0 0 
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5 Coracias garrulus 14.00-17.00 3 2 Пд транзитний 3 640 35 35 0 0 0 
6 Phalacrocorax carbo 14.00-17.00 3 2 Пд транзитний 15 680 38 38 0 0 0 
7 Larus cachinnans 14.00-17.00 3 2 ПдС транзитний 20 1350 75 75 0 0 0 
8 Pica pica 14.00-17.00 3 1 ПнС кормовий 5 920 51 51 0 0 0 
9 Dendrocopos major 14.00-17.00 3 1 ПнС кормовий 3 420 23 23 0 0 0 
  17.05.2017            

1 Corvus cornix 08.00-11.00 3 3 ПдС кормовий 10 1200 66 66 0 0 0 
2 Alauda arvensis 08.00-11.00 3 3 С кормовий 3 300 17 17 0 0 0 
3 Falco tinnunculus 08.00-11.00 3 1 ПдЗ кормовий 5 670 37 37 0 0 0 
4 Pica pica 08.00-11.00 3 1 ПнЗ кормовий 5 290 16 16 0 0 0 
5 Pica pica 08.00-11.00 3 3 С кормовий 5 260 14 14 0 0 0 
6 Larus cachinnans 08.00-11.00 3 5 Пд транзитний 10 890 49 49 0 0 0 
7 Streptopelia turtur 08.00-11.00 3 2 ПнЗ кормовий 5 460 25 25 0 0 0 
8 Pica pica 08.00-11.00 3 1 ПдС кормовий 5 380 21 21 0 0 0 
9 Dendrocopos major 08.00-11.00 3 1 ПнС кормовий 3 210 12 12 0 0 0 
  17.05.2017            

1 Passerinae spp. 14.00-17.00 3 4 ПнС кормовий 5 1070 59 59 0 0 0 
2 Hirundo rustica 14.00-17.00 3 6 С кормовий 5 400 22 22 0 0 0 
3 Passer montanus 14.00-17.00 3 8 ПдС кормовий 3 920 51 51 0 0 0 
4 Circus aeruginosus 14.00-17.00 3 1 ПдЗ транзитний 15 460 25 25 0 0 0 
5 Larus cachinnans 14.00-17.00 3 5 ПдЗ транзитний 10 800 44 44 0 0 0 
6 Perdix perdix 14.00-17.00 3 2 З кормовий 1 110 6 6 0 0 0 
  18.05.2017            

1 Saxicola torquata 08.00-11.00 3 1 З кормовий 3 90 5 5 0 0 0 
2 Oenanthe oenanthe 08.00-11.00 3 2 С кормовий 3 300 17 17 0 0 0 
3 Chloris chloris 08.00-11.00 3 2 ПнС кормовий 5 210 12 12 0 0 0 
4 Emberiza calandra 08.00-11.00 3 1 ПнС кормовий 3 290 16 16 0 0 0 
5 Phasianus colchicus 08.00-11.00 3 2 ПдС кормовий 2 280 16 16 0 0 0 
6 Alauda arvensis 08.00-11.00 3 3 ПнЗ кормовий 10 150 8 8 0 0 0 
7 Corvus cornix 08.00-11.00 3 3 Пн кормовий 10 1080 60 60 0 0 0 
8 Pica pica 08.00-11.00 3 1 ПдЗ кормовий 5 670 37 37 0 0 0 
  18.05.2017            

1 Corvus frugilegus 14.00-17.00 3 5 ПнС кормовий 10 900 50 50 0 0 0 
2 Sturnus vulgaris 14.00-17.00 3 4 ПдС кормовий 5 480 27 27 0 0 0 
3 Pica pica 14.00-17.00 3 2 Пд кормовий 5 700 39 39 0 0 0 
4 Oenanthe oenanthe 14.00-17.00 3 2 ПдС кормовий 2 140 8 8 0 0 0 
5 Upupa epops 14.00-17.00 3 1 ПнС кормовий 5 300 17 17 0 0 0 
6 Merops apiaster 14.00-17.00 3 5 ПдС транзитний 15 960 53 53 0 0 0 
7 Columba palumbus 14.00-17.00 3 2 С транзитний 5 520 29 29 0 0 0 
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Травень на півдні України характеризується як період активного насиджування кладок та 
вигодовування пташенят, що й стало слідством доволі невеликої чисельності птахів, яких ми 
зафіксували на прольоті в межах контрольних ділянок – від 107 до 135 ос. Видове різноманіття 
склало 47 видів (табл. 8.4). Характеризуючи поведінку птахів в межах контрольних ділянок з точки 
зору використання території констатуємо, що від 32,5 до 62,4% усіх зареєстрованих птахів пролетіли 
транзитом, тобто, загалом, більше половини птахів (53,17%) здійснювали добові кормові 
переміщення проектною територією. 

Загальна чисельність 47 видів птахів, яких зафіксовано в межах трьох пунктів спостережень у 
травні, склала 709 ос., з яких 332 ос. (або 46,83%) пролетіли транзитом (табл. 8.4). У травні мігранти 
мали тяжіння до південно-східного, північно-східного, північного та південного напрямків (60,23%), 
в основному використовуючи висотні інтервали 0-10 м – 595 ос. (83,92% від загальної), решта птахів 
спостерігалася на висотах 11-25 м (114 ос., 16,08%). 

 
Таблиця 8.4. Характеристика результатів досліджень на трьох пунктах спостережень у травні 

2018 р. 
 

Показник ПС-1 ПС-2 ПС-3 Всього 
Р В Р В Р В ПС-1 ПС-2 ПС-3 травень 

Ч
ис
ел
ьн
іс
ть

 Видів 25 25 23 28 25 23 30 36 32 47 
Птахів 115 107 126 109 117 135 222 235 252 709 
Кормових 58 50 85 41 66 77 108 126 143 377 
Транзитних 57 57 41 68 51 58 114 109 109 332 
Демонстрац. - - - - - - - - - - 

Н
ап
ря
м 

Пн 31 28 7 2 18 9 59 9 27 95 
ПнС 15 11 24 12 12 28 26 36 40 102 
С 9 1 14 12 17 16 10 26 33 69 
ПдС 23 17 24 27 21 24 40 51 45 136 
Пд 15 14 4 15 26 20 29 19 46 94 
ПдЗ 2 1 19 21 9 32 3 40 41 84 
З 13 18 18 18 1 2 31 36 3 70 
ПнЗ 7 17 16 2 13 4 24 18 17 59 

В
ис
от
и 

0-10 102 88 107 72 103 123 190 179 226 595 
11-25 13 19 19 37 14 12 32 56 26 114 
26-50 - - - - - - - - - - 
51-100 - - - - - - - - - - 
101-150 - - - - - - - - - - 
151-200 - - - - - - - - - - 
> 200 - - - - - - - - - - 

 
Маршрутні обліки. 
Для отримання більш повної інформації про поширення, видове різноманіття, чисельність 

птахів, а також характер використання території Дністровської ВЕС, були організовані і проведені 
маршрутні обліки на фіксованих трансектах. Обліками охоплена вся територія проектованої ВЕС, де 
основною метою було врахувати всі представлені біотопи – лісосмуги, сільгоспугіддя, населені 
пункти. 

Дослідження орнітологічної ситуації в межах Дністровської ВЕС були проведені 19 травня 
2018 року. Використовували пішохідні та автомобільні методи обліку птахів. Загальна чисельність 
зареєстрованих 37 видів птахів дорівнює 445 ос. Найчисельнішими на площадці ВЕС були ластівка 
сільська (Hirundo rustica), шпак (Sturnus vulgaris), мартин жовтоногий (Larus cachinnans) та мартин 
звичайний (Larus ridibundus), яких було зустрінуто 206 ос. або 46,3%.Чисельність інших видів птахів 
становила 83 ос. Не зважаючи на розташування поблизу площадки Дністровської ВЕС водно-
болотного угіддя Дністровського лиману, ми не спостерігали тут домінування коловодних видів 
птахів, їх було зареєстровано 112 ос. (або 25,2%). Суходільних птахів було обліковано 333 ос. 
(74,8%). Більш детальна характеристика видового складу та поширення птахів гніздового 
орнітокомплексу, зустрінутих під час маршрутних обліків, на площадці Дністровської ВЕС наведена 
у таблицях та картосхемах АВТОКАД у Додатку 3 (табл. 3.14-3.15, рис. Д 3.14-Д 3.15). 

Частина зареєстрованих птахів перебувала в стані міграції (197 ос.), яка поділяється на 
транзитну, коли птахи долають великі відстані, не зупиняючись в межах Дністровської ВЕС, і 
кормову, коли птахи перелітають на невеликі відстані в пошуках їжі. Аналіз такого розподілу показав 
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наявність тільки кормових мігрантів (197 ос., або 100% від загальної чисельності мігруючих птахів) у 
травні 2018 року під час маршрутних обліків. 

 
Виявлення гнізд. 
 
Вивчення птахів в гніздовий період було здійснено під час декількох експедиційних виїздів. 

Зауважимо, що фенологічні строки гніздового періоду для різних видів дуже розтягнуті в часі, тому 
перші спостереження за гніздовою поведінкою почалися під час вивчення міграційного стану птахів у 
квітні, коли гніздова поведінка характерна для більшості видів (чаплі, баклани, мартини, жайворонки, 
шпаки тощо). В травні спостереження дали безперечні докази гніздування різних видів на 
досліджуваній території, оскільки майже всі птахи сиділи на гніздах. Інтерпретація отриманих даних 
дозволила коректно доповнити картину гніздування на Дністровській ВЕС. 

Спеціальні дослідження дали інформацію про 25 видів птахів, гніздування яких доведено. Під 
доведеним гніздуванням розуміємо наявність гнізда, пташенят, гніздову поведінку (шлюбний спів, 
«відведення» від гнізда, токування, агресивна поведінка тощо) або факти, коли знайдені зруйновані 
гнізда, загиблі пташенята, яйця. Таким чином, загальна чисельність гнізд на території Дністровського 
вітропарку сягає 55. Враховуючи вкрай потайну поведінку деяких видів птахів (жайворонки, куріпка 
сіра, перепілка, сови, кропив’янки, мухоловки, кам’янки та інші), недооблік за нашими оцінками 
становить близько 30-35%, що дає можливість стверджувати про наявність на території вітропарку 
близько 80-90 гнізд, не менш як 30 видів птахів (табл. 8.5; Додаток 3, картосхема АВТОКАД рис. Д 
3.13). 

 
Таблиця 8.5. Гніздовий орнітокомплекс Дністровської ВЕС у 2018 р. 
 

№ Вид Гнізд 

1 Канюк звичайний (Buteo buteo) 1 
2 Кібчик (Falco vespertinus) 1 
3 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 4 
4 Куріпка сіра (Perdix perdix) 1 
5 Припутень (Columba palumbus) 2 
6 Горлиця звичайна (Streptopelia turtur) 2 
7 Сова вухата (Asio otus) 1 
8 Совка (Otus scops) 1 
9 Бджолоїдка звичайна (Merops apiaster) 15 

10 Одуд (Upupa epops) 2 
11 Посмiтюха (Galerida cristata) 1 
12 Сорокопуд чорнолобий (Lanius minor) 1 
13 Сойка (Garrulus glandarius) 1 
14 Сорока (Pica pica) 7 
15 Галка (Corvus monedula) 3 
16 Ворона сіра (Corvus cornix) 1 
17 Кропив’янка садова (Sylvia borin) 1 
18 Кропив’янка сіра (Sylvia communis) 1 
19 Трав’янка лучна (Saxicola rubetra) 1 
20 Кам’янка звичайна (Oenanthe oenanthe) 2 
21 Соловейко західний (Luscinia megarhynchos) 1 
22 Дрізд чорний (Turdus merula) 2 
23 Зеленяк (Chloris chloris) 1 
24 Просянка (Emberiza calandra) 1 
25 Вівсянка звичайна (Emberiza citrinella) 1 

 Всього видів 25 
гнізд 55 

 
Домінуючим видом була бджолоїдка звичайна (Merops apiaster). У межах площадки 

Дністровської ВЕС виявлено 15 її гнізд. 
Стосовно представників родини Воронових, які гніздяться на території площадки ВЕС, нами 

було знайдені гнізда сороки (Pica pica) (7 гнізд), галки (Corvus monedula) (3 гнізда) та ворони сірої 
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(Corvus cornix) (1 гніздо). Всі вони були розташовані поодиноко. Слід відмітити, що в межах 
проектованої площадки ВЕС не було обліковано жодної колонії грака (Corvus frugilegus). 

Чисельність інших видів птахів є вкрай низькою та лежить в межах від окремих гнізд 
конкретного виду (куріпка сіра, сова вухата, совка, трав’янка лучна, зеленяк, просянка тощо) до 1-2 
пар (боривітер звичайний, припутень, горлиця звичайна, одуд, кам’янка звичайна, дрізд чорний). 

 
Кількісна характеристика гніздових орнітокомплексів. 
Протягом спостережень у гніздовий період 2018 р. зібрані польові дані з орнітологічної 

характеристики Дністровської ВЕС, які для птахів, зареєстрованих під час перельотів як в межах 
контрольних площадок на пунктах спостережень, так і під час маршрутних обліків, відображені в 
табл. 8.6, а зведена інформація по всіх зустрінутих птахах у травні 2018 р. в таблиці 8.7. 

 
Таблиця 8.6. Характеристика зареєстрованих у польоті птахів на пунктах спостережень та під 

час маршрутних обліків. 
 

Показник Чисельність 
ПС-1 ПС-2 ПС-3 МО Всього 

Ч
ис
ел
ьн
іс
ть

 Видів 30 36 32 13 47 
Птахів 222 235 252 197 906 
Кормових 108 126 143 197 574 
Транзитних 114 109 109 - 332 
Демонстрац. - - - - - 

Н
ап
ря
м 

Пн 59 9 27 11 106 
ПнС 26 36 40 36 138 
С 10 26 33 - 69 
ПдС 40 51 45 8 144 
Пд 29 19 46 83 177 
ПдЗ 3 40 41 30 114 
З 31 36 3 16 86 
ПнЗ 24 18 17 13 72 

В
ис
от
и 

0-10 190 179 226 115 710 
11-25 32 56 26 82 196 
26-50 - - - - - 
51-100 - - - - - 
101-150 - - - - - 
151-200 - - - - - 
> 200 - - - - - 

 
Примітки: ПС – пункт спостережень; Р – ранкові та В – вечірні спостереження; МО – маршрутні 
обліки. 

 
Як бачимо з табл. 8.6, видове різноманіття птахів, зустрінутих під час перельотів, склало 47 

видів, чисельність яких дорівнювала 906 ос. За характером перебування птахів у межах Дністровської 
ВЕС усі птахи поділені на транзитних мігрантів, які не зупинялися в межах контрольних територій 
спостережень (332 ос., або 36,65% від загальної) та кормових мігрантів, які перелітали в межах 
вітропарку у пошуках їжі (574 ос., або 63,35%). 

Характеризуючи видове різноманіття птахів зауважимо, що під час досліджень на пунктах 
спостережень воно було значно більшим (47 видів), ніж на маршрутних обліках (13 видів). Видове 
різноманіття для усіх зустрінутих птахів у гніздовий період 2018 р. сягало 49 видів (47 на пунктах 
спостережень та 37 під час маршрутних обліків). Всього зареєстровано 1154 ос. (табл. 8.7). 
 
Таблиця 8.7. Видове різноманіття орнітокомплексу Дністровської ВЕС у гніздовий період 2018 р. 
 

№ Українська назва Наукова назва Чисельність Всього ПС-1 ПС-2 ПС-3 МО 
1 Баклан великий Phalacrocorax carbo - - 4 - 4 
2 Лебідь-шипун Cygnus olor - 3 - 21 24 
3 Галагаз Tadorna tadorna 10 8 - 8 26 
4 Лунь болотяний Circus aeruginosus - 1 1 - 2 
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5 Канюк звичайний Buteo buteo 2 2 - 5 9 
6 Кібчик Falco vespertinus 5 1 1 1 8 
7 Боривітер звичайний Falco tinnunculus 9 8 7 2 26 
8 Куріпка сіра Perdix perdix 4 - 2 2 8 
9 Фазан Phasianus colchicus 1 - 2 - 3 

10 Мартин звичайний Larus ridibundus - 21 - 41 62 
11 Мартин жовтоногий Larus cachinnans 7 17 29 42 95 
12 Припутень Columba palumbus 4 10 6 4 24 
13 Горлиця кільчаста Streptopelia decaocto - 3 - 2 5 
14 Горлиця звичайна Streptopelia turtur 10 1 7 3 21 
15 Сова вухата Asio otus - - - 2 2 
16 Совка Otus scops - - - 2 2 
17 Сиворакша Coracias garrulus 5 - 6 - 11 
18 Бджолоїдка Merops apiaster 6 3 7 35 51 
19 Одуд Upupa epops 7 5 3 4 19 
20 Дятел великий Dendrocopos major - 1 4 - 5 
21 Ластівка сільська Hirundo rustica 15 15 17 80 127 
22 Посмітюха Galerida cristata - 2 - 3 5 
23 Жайворонок польовий Alauda arvensis - 11 15 - 26 
24 Плиска жовта Motacilla flava 4 4 1 - 9 
25 Плиска біла Motacilla alba - 2 - 11 13 
26 Сорокопуд терновий Lanius collurio 1 2 - - 3 
27 Сорокопуд чорнолобий Lanius minor 2 2 3 4 11 
28 Вивільга Oriolus oriolus - 1 - - 1 
29 Шпак звичайний Sturnus vulgaris 14 21 28 43 106 
30 Сойка Garrulus glandarius 4 - - 2 6 
31 Сорока Pica pica 9 9 11 4 33 
32 Галка Corvus monedula - 5 - 2 7 
33 Грак Corvus frugilegus 18 17 13 15 63 
34 Ворона сіра Corvus cornix 8 3 6 6 23 
35 Крук Corvus corax - 2 - 2 4 
36 Кропив’янка садова Sylvia borin 3 - - 3 6 
37 Кропив’янка сіра Sylvia communis 2 - 1 2 5 
38 Трав’янка лучна Saxicola rubetra 2 - 1 2 5 
39 Трав’янка чорноголова Saxicola torquata - - 1 - 1 
40 Кам’янка звичайна Oenanthe oenanthe 2 1 6 2 11 
41 Соловейко західний Luscinia megarhynchos 1 - 2 2 5 
42 Дрізд чорний Turdus merula 6 - - 5 11 
43 Синиця велика Parus major - 4 - - 4 
44 Горобець польовий Passer montanus 12 12 20 15 59 
45 Зяблик Fringilla coelebs - 5 1 21 27 
46 Зеленяк Chloris chloris 6 5 6 4 21 
47 Щиглик  Carduelis carduelis - 3 4 - 7 
48 Просянка Emberiza calandra - 1 1 3 5 
49 Вівсянка звичайна Emberiza citrinella 4 1 2 6 13 

 Дрібні горобцеподібні Passerinae spp. 39 23 34 34 130 

 Всього видів  30 36 32 37 49 
птахів  222 235 252 445 1154 

 
Примітки: ПС – пункт спостережень; МО – маршрутні обліки. 
 
Серед усіх зафіксованих протягом травня птахів (табл. 8.7) деякі були зустрінуті поодиноко, 

решта у групах різного розміру. Такі види як ластівка сільська (Hirundo rustica), шпак (Sturnus 
vulgaris), мартин жовтоногий (Larus cachinnans), грак (Corvus frugilegus), мартин звичайний (Larus 
ridibundus), горобець польовий (Passer montanus) та бджолоїдка звичайна (Merops apiaster) мали 
чисельність більше за 50 ос., що робить їх масовими видами. Сумарна чисельність цих 7 видів склала 
563 ос., або 48,8% від загальної. Чисельність ще 17 видів була в межах 10-50 ос., а 25 видів за увесь 
період спостережень мали чисельності менше 10 ос., що дає їм статус випадкових залітних. 
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Таксономічна характеристика гніздового орнітокомплексу 2018 р. 
Усі 49 видів, зустрінуті у травні 2018 р. в межах Дністровської ВЕС, належать до 11 

таксономічних груп, що свідчить про високе видове представництво орнітокомплексу. Однак, 
чисельність видів та птахів має доволі високу амплітуду, яка відображена в таблиці 8.8. Як і 
очікувалось, домінували представники 29 видів групи горобцеподібних (passeriformes) птахів, 
чисельність яких склала 747 ос., або 64,73%. Це типова картина для ландшафту, біотопи якого 
представлені переважно сільськогосподарськими угіддями та лісосмугами, більша частина яких у 
занедбаному стані. Субдомінантами виступають сивкоподібні (charadriiformes), яких було 
зареєстровано 157 ос. 2 видів, або 13,61%. Чисельність інших 9 таксономічних груп була 21,66% 
(табл. 8.8). 

 
Таблиця 8.8. Таксономічна характеристика гніздового орнітокомплексу в межах Дністровської 

ВЕС у травні 2018 року (зведені дані, отримані на пунктах спостережень та під час маршрутних 
обліків). 

 

Ряд ∑ 
видів особин % ос. 

Пеліканоподібні (pelecaniformes) 1 4 0,35 
Гусеподібні (anseriformes) 2 50 4,33 
Соколоподібні (falconiformes) 4 45 3,90 
Куроподібні (galliformes) 2 11 0,95 
Сивкоподібні (charadriiformes) 2 157 13,61 
Голубоподібні (columbiformes) 3 50 4,33 
Совоподібні (strigiformes) 2 4 0,35 
Ракшоподібні (coraciiformes) 2 62 5,37 
Одудоподібні (upupiformes) 1 19 1,65 
Дятлоподібні (piciformes) 1 5 0,43 
Горобцеподібні (passeriformes) 29 747 64,73 
Всього 49 1154 100,00 

 
Напрямки міграційних переміщень у гніздовий період 2018 р. 
Аналізуючи напрямки прольоту птахів, яких ми зареєстрували протягом травня, з’ясувалася 

доволі очікувана картина, яка відображена на рис. 8.2 та у табл. 8.9. 
Міграція птахів набула переважно південного (19,53%), південно-східного (15,89%) та 

північно-східного (15,23%) напрямків. Також був певний відсоток птахів, які летіли у південно-
західному (12,58%) та північному (11,69%) напрямках, в інших проліт птахів був малочисельним. 
Таке розподілення птахів за напрямками є типовим для гніздового періоду, коли більшість птахів 
здійснює перельоти в пошуках їжі в різних напрямках з різною інтенсивністю.Більш детальна 
характеристика напрямків міграційних переміщень наведена в таблиці 8.9 та на рис. 8.2. 

 

 

Таблиця 8.9. Основні напрямки переміщень 
птахів у межах Дністровської ВЕС у гніздовий 
період 2018 р. 

 

Напрямок Чисельність 
абс. % 

Пн 106 11,69 
ПнС 138 15,23 
С 69 7,63 
ПдС 144 15,89 
Пд 177 19,53 
ПдЗ 114 12,58 
З 86 9,49 
ПнЗ 72 7,96 
Всього 906 100,00 

 Рис. 8.2. Напрямки прольоту птахів у гніздовий 
період 2018 р. (чисельність у %). 
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Характеристика висотних інтервалів переміщення птахів. 
Для об’єктивної оцінки рівня впливу майбутньої ВЕС на птахів, проведені дослідження висот, 

на яких зареєстровані всі зграї та окремі птахи в межах вітрового парку. 
Всього проаналізовано 906 ос. Висотні переміщення птахів у межах Дністровської ВЕС у травні 

2018 року розподілялись наступним чином. Переважна більшість птахів спостерігалася у приземному 
висотному інтервалі 0-10 м (710 ос., 78,37%) та на висоті 11-25 м (196 ос., 21,63%), на більших 
висотах птахів обліковано не було (табл. 8.10, рис. 8.3). Такі дані є очікуваними і характер розподілу 
птахів по висотам перельотів є традиційним для території проектованої ВЕС та даної пори року, коли 
більшість птахів знаходиться на гніздах. Експоненціальна лінія тренду на рис. 8.3 математично 
підтверджує гіпотезу про безпечність висот прольоту птахів у межах Дністровської ВЕС у гніздовий 
період 2018 року. 

Таким чином, загальна картина використовування птахами різних висотних інтервалів у травні 
2018 р. дуже схожа з нашими попередніми багаторічними дослідженнями на територіях інших 
вітрових парків. Більш детальна характеристика висотних інтервалів міграційної поведінки птахів у 
гніздовий період 2018 р. показана в табл. 8.10 та на рис. 8.3. 

 

 

Таблиця 8.10. Характеристика основних 
висот перельотів птахів у межах 
Дністровської ВЕС у гніздовий період 
2018 р. 

Висотні 
інтервали 

∑ 
абс. % 

0-10 710 78,37 
11-25 196 21,63 
26-50 - - 
51-100 - - 
101-150 - - 
151-200 - - 
> 200 - - 
Всього 906 100,00 

 Рис. 8.3. Характеристика висот переміщень птахів у 
гніздовий період 2018 р. в межах Дністровської ВЕС. 

 
8.2 Розподілення птахів, облікованих у гніздовий період 2018 року, за 
природоохоронними списками національного та міжнародного значення 

 
Види птахів Червоної книги України. 
У гніздовий період 2018 р. на досліджуваній території під час маршрутних обліків та 

спостережень на ПС були обліковані 2 види птахів Червоної книги України – совка (Otus scops) 
(спостерігалася у кількості 2 ос. під час маршрутних обліків) та сиворакша (Coracias garrulus) – у 
кількості 11 ос., які спостерігались під час обліків на пунктах спостережень (табл. 8.11). Загалом, 
чисельність раритетної орнітофауни у травні 2018 року не перевищувала 1,1% від усіх зустрінутих 
птахів. Таким чином, чисельність рідкісних видів з національних охоронних списків в межах 
Дністровської ВЕС вкрай мала, а популяціям цих видів діяльність вітрової станції не загрожує. 
 

Таблиця 8.11. Види птахів Червоної книги України у гніздовий період 2018 р. 
 

№ Українська назва Наукова назва ПС-1 ПС-2 ПС-3 МО Всього 
1 Совка Otus scops - - - 2 2 
2 Сиворакша Coracias garrulus 5 - 6 - 11 

Всього видів 1 - 1 1 2 
птахів 5 - 6 2 13 

 
Примітки: ПС – пункт спостережень; МО – маршрутні обліки 
 
Окрім виявлення представників орнітофауни у гніздовий період, їх чисельності та 

розповсюдження досліджуваною територією, виникла необхідність ранжування їх за 
природоохоронними списками: Червоною книгою України, списком Міжнародного союзу охорони 
природи (МСОП), Європейським червоним списком, Боннською та Бернської конвенціями, а також 
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Вашингтонською конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що 
знаходяться під загрозою зникнення (CITES) (табл. 8.12). 

 
Таблиця 8.12. Розподілення гніздової орнітофауни 2018 року за природоохоронними списками. 
 

№ Українська назва Наукова назва 

С
та
ту
с 

Є
Ч
С

 

Ч
К
У

 

IU
C

N
 

Б
Е
РН

 

Б
О
Н
Н

 

C
IT

E
S 

кат. тренд кат. тренд 
1 Баклан великий Phalacrocorax carbo м, з, г LC increasing  LC increasing 3   
2 Лебідь-шипун Cygnus olor м, з, г LC increasing  LC increasing 3 1,2  
3 Галагаз Tadorna tadorna м, з, г LC increasing  LC increasing 2 1,2  
4 Лунь болотяний Circus aeruginosus м, з, г LC increasing  LC increasing 2 1,2 2 
5 Канюк звичайний Buteo buteo м, з, г LC stable  LC stable 2 1,2 2 
6 Кібчик Falco vespertinus м, г NT decreasing  NT decreasing 2 2 2 
7 Боривітер звичайний Falco tinnunculus м, з, г LC decreasing  LC decreasing 2 2 2 
8 Куріпка сіра Perdix perdix м, з, г LC decreasing  LC decreasing 3   
9 Фазан Phasianus colchicus м, з, г LC increasing  LC decreasing 3   

10 Мартин звичайний Larus ridibundus м, з, г LC stable  LC unknown 3   
11 Мартин жовтоногий Larus cachinnans м, з, г LC increasing  LC increasing    
12 Припутень Columba palumbus м, з, г LC increasing  LC increasing    
13 Горлиця кільчаста Streptopelia decaocto м, з, г LC increasing  LC increasing 3   
14 Горлиця звичайна Streptopelia turtur м, г VU decreasing  VU decreasing 3   
15 Сова вухата Asio otus м, з, г LC unknown  LC decreasing 2  2 
16 Совка Otus scops м, г LC unknown РІД LC decreasing 2  2 
17 Сиворакша Coracias garrulus м, г LC decreasing ЗН LC decreasing 2 2  
18 Бджолоїдка звичайна Merops apiaster м, г LC stable  LC stable 2 2  
19 Одуд Upupa epops м, г LC stable  LC decreasing 2   
20 Дятел великий Dendrocopos major м, г LC increasing  LC increasing 2   
21 Ластівка сільська Hirundo rustica м, г LC decreasing  LC decreasing 2   
22 Посмітюха Galerida cristata м, з, г LC decreasing  LC decreasing 3   
23 Жайворонок польовий Alauda arvensis м, з, г LC decreasing  LC decreasing 3   
24 Плиска жовта Motacilla flava м, г LC decreasing  LC decreasing 2   
25 Плиска біла Motacilla alba м, з, г LC unknown  LC stable 2   
26 Сорокопуд терновий Lanius collurio м, г LC stable  LC decreasing 2   
27 Сорокопуд чорнолобий Lanius minor м, г LC stable  LC decreasing 2   
28 Вивільга Oriolus oriolus м, г LC unknown  LC stable 2   
29 Шпак звичайний Sturnus vulgaris м, з, г LC decreasing  LC decreasing 2   
30 Сойка Garrulus glandarius м, з, г LC increasing  LC stable 2   
31 Сорока Pica pica м, з, г LC stable  LC stable 2   
32 Галка Corvus monedula м, з, г LC stable  LC stable 2   
33 Грак Corvus frugilegus м, з, г LC decreasing  LC decreasing 2   
34 Ворона сіра Corvus cornix м, з, г LC stable  LC increasing 2   
35 Крук Corvus corax м, з, г LC increasing  LC increasing 3   
36 Кропив’янка садова Sylvia borin м, г LC unknown  LC decreasing 2   
37 Кропив’янка сіра Sylvia communis м, г LC stable  LC increasing 2   
38 Трав’янка лучна Saxicola rubetra м, г LC decreasing  LC decreasing 2 2  
39 Трав’янка чорноголова Saxicola torquata м, г LC decreasing  LC stable 2 2  
40 Кам’янка звичайна Oenanthe oenanthe м, г LC stable  LC decreasing 2   
41 Соловейко західний Luscinia megarhynchos м, г LC stable  LC stable 2 2  
42 Дрiзд чорний Turdus merula м, з, г LC increasing  LC increasing 3 2  
43 Синиця велика Parus major м, з, г LC increasing  LC increasing 2   
44 Горобець польовий Passer montanus м, з, г LC unknown  LC decreasing 3   
45 Зяблик Fringilla coelebs м, з, г LC stable  LC increasing 3   
46 Зеленяк Chloris chloris м, з, г LC stable  LC stable 2   
47 Щиглик Carduelis carduelis м, з, г LC stable  LC increasing 2   
48 Просянка Emberiza calandra м, з, г LC stable  LC decreasing 3   
49 Вівсянка звичайна Emberiza citrinella м, з, г LC decreasing  LC decreasing 2   

 
Примітки: Статус: м – вид зустрічається під час сезонних міграцій; з – вид зустрічається в зимовий період; г – вид 

зустрічається в гніздовий період.ЧКУ – Охоронний статус Червоної книги України: ЗН – зникаючий; ВР – вразливий; РІД – 
рідкісний; НЦ – неоцінений. IUCN – МСОП - Охоронний статус Міжнародного союзу охорони природи: EN – під загрозою 
зникнення; NT – більший до загрозливого стану; VU – уразливий; LC – найменший ризик. ЄЧС – Охоронний статус 
Європейського червоного списку: VU – (Vulnarable) вразливий, види, які можуть у найближчому майбутньому бути 
віднесені до категорії «зникаючих», якщо продовжиться дія факторів, що впливають на їхній стан; EN – (Endangered) 
зникаючий,  види, що перебувають під загрозою зникнення; збереження їх малоймовірне, відтворення неможливе без 
здійснення спеціальних заходів.БОНН – Боннська конвенція: Додаток I (1) включає види, що знаходяться під загрозою 
зникнення; Додаток II (2) включає види, стан яких є несприятливим, збереження та регулювання використання яких 
потребує міжнародних угод, а також ті види, стан яких міг би істотно покращитись в результаті міжнародного 
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співробітництва, яке може бути здійснено на основі міжнародних угод. Один і той самий вид може бути включеним як до 
Додатку I, так і до Додатку II.БЕРН – Бернська конвенція, або Конвенцію про охорону дикої флори і фауни та природних 
середовищ існування в Європі, включає Додаток II (2) - перелік видів фауни, що підлягають особливій охороні; Додаток 
III (3) - види фауни, що підлягають охороні.CITES – Вашингтонська конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої 
фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення: Додаток I (1) включає види, «що знаходяться під загрозою 
зникнення, торгівля якими спричинює чи може спричинити на їхнє існування негативний вплив. Торгівля зразками таких 
видів має бути особливо суворо регульована з тією метою, щоб не ставити надалі під загрозу їхнє виживання, й має бути 
дозволена лише у виняткових випадках»; Додаток II (2) включає: «а) всі види, які на даний час не обов’язково перебувають 
під загрозою зникнення, але можуть опинитися під такою загрозою, якщо торгівля зразками таких видів не буде строго 
регулюватися з метою уникнення такого використання, що несумісне з їхнім виживанням; та b) які мають підлягати 
регулюванню для того, щоб за торгівлею зразками деяких видів, згаданих в підпункті (a) даного пункту, міг бути 
встановлений ефективний контроль». 

 
Як видно із таблиці 8.12, представники гніздового орнітокомплексу в районі Дністровської 

ВЕС входять до 6 природоохоронних списків. Найбільше з них було віднесено до Бернської конвенції 
(47 видів із 49, або 95,9%), з яких 33 види – підлягають особливій охороні, 14 видів – підлягають 
охороні. Ситуація з включеністю до Боннської конвенції показує: з 12 видів орнітокомплексу, які 
входять до даної конвенції, 8 видів відносяться до ІІ Додатку (стан існування є несприятливим), а 4 
види – одночасно включені і до ІІ, і до І (знаходиться під загрозою зникнення) додатків (що можливо 
в рамках даного природоохоронного документу).  

До Червоної книги України (2009) входять 2 види: 1 – з категорією «зникаючий» та 1 – з 
категорією «рідкісний». 

Червоний список Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) дає оцінку всім видам. Так, із 
49 видів, зареєстрованих нами у травні 2018 р., до даного документу входять усі 49, з яких 47 видів 
(95,9%) мають статус «найменший ризик», вид не може претендувати на вразливість, що знаходиться 
під загрозою зникнення. Один вид з нашого списку – горлиця звичайна (Streptopelia turtur) – згідно 
категорій Міжнародного союзу охорони природи отримав статус Vulnerable – «вразливий» (за 
версією 3.1 Status: Vulnerable A2bcd+3bcd+4bcd). В нашому регіоні досліджень цей вид є доволі 
звичайним, а під час сезонних міграцій буває масовим, до того ж включений до списку мисливських 
видів птахів, на яких дозволено полювання. Ще 1 вид має статус «більший до загрозливого стану». 

Європейський Червоний список також включає усі 49 видів з наступними категоріями: 1 (2,1%) 
– «більший до загрозливого стану», 1 (2,1%) – «вразливий», 47 (95,9%) – «найменший ризик». 

Окрім цього, 6 видів входять до Вашингтонської конвенції про міжнародну торгівлю видами 
дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення. 

Якщо казати про ступінь включеності птахів до природоохоронних списків, то вимальовується 
наступна картина. 2 види (4,1%) – мартин жовтоногий Larus cachinnans та припутень Columba 
palumbus – входять до 2 документів. Переважна більшість представників гніздового орнітокомплексу 
включена до 3 списків (33 види, 67,4%), до 4 та 5 документів – 8 та 6 видів (16,3% та 12,2% 
відповідно). Видів, які б не входили до жодного списку, або навіть лише в один список, а також 
знаходилися під захистом усіх 6 охоронних документів, не зареєстровано. 

Більш детально розподілення представників гніздового орнітокомплексу за охоронними 
списками наведено в табл. 8.13-8.14. 

 
Таблиця 8.13. Розподілення видів птахів, 
зустрінутих у гніздовий період 2018 року, за 
категоріями природоохоронних списків. 

Таблиця 8.14. Розподілення видів птахів, 
зустрінутих у гніздовий період 2018 р., за 
кількістю природоохоронних списків. 
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EN - ЗН 1 EN - 1 - 2 33 1 - 
NT 1 ВР - NT 1 2 8 3 14 2 6 
VU 1 РІД 1 VU 1 1 та 2 4     
LC 47 НЦ - LC 47       
∑ 49 ∑ 2 ∑ 49 ∑ 12 ∑ 47 ∑ 6 

 

Включеність до 
природоохоронних списків видів % 

0 - - 
1 - - 
2 2 4,1 
3 33 67,4 
4 8 16,3 
5 6 12,2 
6 - - 

Всього 49 100 
 

 
Два основних природоохоронних міжнародних правових документа, а саме Червоний список 

Міжнародного Союзу охорони природи, та Європейський Червоний список дають нам інформацію не 
лише про статус окремих видів птахів, а й про популяційні тренди чисельності цих видів. Так, за 
версією зазначених документів стан популяцій може бути стабільним (stable), чисельність птахів 
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зростати (increasing), або зменшуватись (decreasing), а також стан популяцій недостатньо вивчений, 
тому невідомий (unknown). 

Аналізуючи за цими критеріями наш видовий список зазначимо, що згідно Європейського 
Червоного списку серед зареєстрованих в межах Дністровської ВЕС птахів 16 видів мають 
стабільний стан, а чисельність популяцій ще 13 видів зростає. Таким чином, 29 видів (або 59,2% від 
загального) знаходяться у безпечному стані. До видів, чисельність яких в Європейському масштабі 
знижується, належать 14 видів (28,6%), що, на перший погляд, суттєва частка від загального. Однак, 
аналізуючи видовий склад цих decreasing-видів констатуємо, що більшість з них в масштабах 
українських популяцій мають стабільно високі показники чисельності (боривітер звичайний – Falco 
tinnunculus, куріпка сіра – Perdix perdix, ластівка сільська – Hirundo rustica, жайворонок польовий – 
Alauda arvensis, плиска жовта – Motacilla flava, шпак звичайний – Sturnus vulgaris, грак – Corvus 
frugilegus, вівсянка звичайна – Emberiza citrinella). 

Світовий рівень охорони птахів (IUCN) до стабільних, та тих, хто збільшує чисельність 
включає 25 видів (51,0%), а 23 (46,9%) види птахів має тренд зменшення чисельності. 

 
Модельні види 
На підставі багаторічного досвіду досліджень в регіоні, нами були відокремлені 30 модельних 

видів (табл. 8.15), які через свої екологічні особливості (фізичні розміри, масовість, висоти прольоту, 
охоронна категорія тощо) можуть опинитися в групі ризику під впливом працюючої вітрової станції. 

В таблиці 8.15 наведені дані щодо чисельності зустрінутих видів з категорії «модельні», які 
були зареєстровані як на пунктах спостережень, так і під час маршрутних обліків у гніздовий період 
2018 р. 

 
Таблиця 8.15. Цільові види. 
 

№ Вид Чисельність 
ПС Маршрут Всього 

1 Чапля сіра (Ardea cinerea) - - - 
2 Лебідь-шипун (Cygnus olor) 3 21 24 
3 Лебідь-кликун (Cygnus сygnus) - - - 
4 Гуска сіра (Anser anser) - - - 
5 Гуска білолоба (Anser albifrons) - - - 
6 Казарка червоновола (Rufibrenta ruficollis) - - - 
7 Галагаз (Tadorna tadorna) 18 8 26 
8 Лунь болотяний (Circus aeruginosus) 2 - 2 
9 Лунь польовий (Circus cyaneus) - - - 

10 Лунь степовий (Circus macrourus) - - - 
11 Лунь лучний (Circus pуgargus) - - - 
12 Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) - - - 
13 Сапсан (Falco peregrinus) - - - 
14 Балабан (Falco cherrug) - - - 
15 Яструб малий (Accipiter nisus) - - - 
16 Зимняк (Buteo lagopus) - - - 
17 Канюк звичайний (Buteo buteo) 4 5 9 
18 Канюк степовий (Buteo rufinus) - - - 
19 Кібчик (Falco vespertinus) 7 1 8 
20 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) 24 2 26 
21 Підсоколик великий (Falco subbuteo) - - - 
22 Журавель сірий (Grus grus) - - - 
23 Турухтан (Philomachus pugnax) - - - 
24 Мартин середземномор. (Larus melanocephalus) - - - 
25 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 53 42 95 
26 Мартин звичайний (Larus ridibundus) 21 41 62 
27 Припутень (Columba palumbus) 20 4 24 
28 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 63 43 106 
29 Грак (Corvus frugilegus) 48 15 63 
30 Ворона сіра (Corvus cornix) 17 6 23 

 Всього 280 188 468 
 

Примітка:  – види Червоної книги України. 
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Аналізуючи дані з таблиці 8.15 бачимо, що з 30 модельних видів, зустрічались 12, або 40,0% від 
загального числа. Домінували шпак звичайний (Sturnus vulgaris) – 106 ос., мартин жовтоногий (Larus 
cachinnans) – 95 ос., грак (Corvus frugilegus) – 63 ос. та мартин звичайний (Larus ridibundus) – 62 ос. 

Представників цільових видів птахів, які є фігурантами Червоної книги України та даного 
списку, під час спостережень у гніздовий період 2018 р., не зареєстровано. 

 
8.3. Оцінка впливів, обумовлених будівництвом та експлуатацією проектної площадки 
ВЕС, на птахів у гніздовий період 2018 р. за міжнародними стандартами 
 

1. Впливи, обумовлені будівництвом. 
 
1а – викиди шкідливих речовин. Під час будівництва викиди шкідливих речовин не будуть 

перевищувати припустимі норми через незначну кількість техніки та обладнання, а також відсутність 
стаціонарних джерел забруднення. Негативний вплив на птахів, що гніздяться, відсутній. 

1b – відлякування візуальними ефектами та шумом. Перебування в межах площадки техніки 
та людей, а також шум, який вони спричиняють, може мати незначний негативний вплив на птахів, 
якщо ця діяльність здійснюється в межах гніздових ділянок, або поблизу них. Це, насамперед 
актуально для жайворонків та птахів лісосмуг (сорока – Pica pica, боривітер – Falco tinnunculus). Дія 
цього фактору знижується через наявність альтернативних місць гніздування не тільки у межах 
площадки проектованої ВЕС, а й поряд (навіть більш придатних, ніж на території ВЕС), що дає 
можливість птахам обирати безпечні території, тому немає підстав говорити про негативний вплив 
цього фактору, який оцінений як дуже низький. 

1с – зайняття території робочими майданчиками та обладнанням. Фізичні розміри 
площадки ВЕС відносно великі, що дозволить птахам безперешкодно оминати робочі майданчики з 
розташованим на них обладнанням, та обирати безпечні гніздові території. Щільність гніздування 
птахів дуже низька, тому потурбована кількість птахів буде незначною. В цілому негативний вплив 
характеризується як низький. 

1d – втрата місць розмноження. Площадка для будівництва вітроагрегату становить 400 м2, 
або 20 х 20 м. Гніздова територія жайворонків, як типових мешканців площадки ВЕС, набагато 
більша (в середньому на 1 км маршруту зустрічались в гніздовий період 1-2 ос.). Крім того, щільність 
розміщення гнізд на площадці у 2018 році становила близько 0,1-0,2 гнізда/га, яка характеризується 
як дуже низька. Ці показники не є загрозливими не тільки через мізерну площу, але й через 
особливості гніздування птахів. Всі вони є масовими, поширеними в регіоні.  

Констатуємо, негативний вплив оцінюється, як низький. 
1е – втрата окремих індивідуумів видів, що охороняються. У 2018 році в межах площадки 

Дністровської ВЕС гніздування було доведено тільки для 1 рідкісного виду птахів – совки Otus scops, 
але чисельність її гнізд була незначною (1 гніздо). Гніздування сиворакші (Coracias garrulus) не 
доведено, але припустимо; інші види з Червоної книги України можуть бути зустрінуті на прилеглих 
територіях. Можливість втрати окремих видів, що охороняються, яка обумовлена будівництвом ВЕС, 
вкрай низька, а для коловодних птахів цієї загрози не існує. Негативний вплив оцінюється, як 
низький. 

 
2. Впливи, обумовлені обладнанням. 
 
2а – тривале зайняття території та зміна характеристик середовища. Зміна 

характеристик середовища подібна до вже існуючих ліній електричних мереж, які не принесли 
значних змін на природних територіях. Обладнання буде розташоване мозаїчно, не створюючи 
бар’єри. Через ці чинники, негативний вплив від тривалого зайняття території та зміни характеристик 
середовища мінімальний, а беручи до уваги здібність птахів пристосовуватись до змін середовища, 
для більшості  видів він відсутній, оскільки існують значні альтернативні місця для гніздування 
(основні місця гніздування знаходяться на прилеглих територіях). Негативний вплив оцінюється  як 
низький. 

2b – відлякування щогловими вертикальними конструкціями. Для птахів, що гніздяться, 
вертикальні конструкції є сигналом для вибору іншого місця для гніздування, а велика площа 
вітропарку дозволить зробити це без перешкод. Крім того, поруч з площадкою проходить 
високовольтна лінія електричних мереж. Спеціальні спостереження не виявили негативного впливу 
на птахів як з боку вертикальних конструкцій (опори), так і горизонтальних (електричні дроти). 
Негативний вплив на птахів в гніздовий період низький. 
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2с – бар’єрний вплив і перешкоди для перельоту. В гніздовий період, коли не стоїть завдання 
подолати великі відстані, і птахи переходять у стан підвищеної обережності, висоти перельотів 
стають меншими, і характеризуються інтервалом до 25 м. Відстані між агрегатами (500-800 м і 
більше) буде достатньо для того, щоб не створювати лінійних бар’єрів. Місцеві птахи швидко 
звикають до існуючих конструкцій, тому негативний вплив на них низький, а для більшості видів, що 
гніздяться, він відсутній. 

 
3. Впливи, обумовлені експлуатацією вітропарку. 
 
3а – відлякування внаслідок руху ротора, миготіння тіней, відблисків світла. Технічні 

характеристики вітроагрегатів створюють загрозу внаслідок руху ротора для мігруючих птахів, які 
летять на висотах 51-150 м. Аналіз досліджень в період гніздування птахів показує, що цей висотний 
інтервал у межах площадки ВЕС птахи не використовують. За нашими спостереженнями на вже 
працюючих ВЕС, не виявлено впливу цього фактору на гніздові комплекси птахів. Таким чином, 
негативні впливи, внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней та відблисків світла оцінюються як низькі, 
а для більшості птахів, які перебувають на гніздуванні і кормових територіях на площадці 
Дністровської ВЕС, вони відсутні. 

3b – додаткове освоєння територій. Оскільки при будівництві ВЕС не відбудеться значних 
змін домінуючих ландшафтів, то гніздова ємність біотопів не зміниться. Зменшення чи збільшення 
кількості птахів в період гніздування значною мірою залежить від популяційних хвиль і 
антропогенного фактору з боку постійних сільськогосподарських робіт протягом року, які в декілька 
раз перевищують ступінь впливу по відношенню до ВЕС. 

3с – турбування внаслідок нічного освітлення. В гніздовий період активність птахів в нічні 
часи припиняється. Спостереженнями за гніздами птахів поблизу будівель, які освітлюються, не 
виявили негативної дії світла на успішність розмноження. Негативний вплив від турбування птахів в 
межах Дністровської ВЕС внаслідок нічного освітлення відсутній. 

3d – зіткнення з вітроенергетичними установами. Оцінюючи дані спостережень за 
поведінкою птахів поблизу високовольтної лінії електричних мереж, констатуємо безперешкодне їх 
пересування через цей суцільний лінійний бар’єр. Спеціальні дослідження на території 
функціонуючої Ботієвської ВЕС також говорять про те, що для більшості птахів працюючий 
вітроагрегат не є перешкодою. Негативний вплив низький. 

 
Таким чином, у гніздовий період 2018 р. на проектованій Дністровській ВЕС обліковано 49 

видів птахів чисельністю 1154 ос. Частина з них (47 видів, 709 ос., або 61,4%) спостерігалася в межах 
визначених трьох пунктів спостережень (ПС), інша частина – 37 видів, 445 ос., 38,6% – під час 
маршрутних обліків. 

Спеціальні дослідження дали інформацію про 25 видів птахів, гніздування яких доведено, 
загальна чисельність гнізд на території Дністровського вітропарку сягає 55. Враховуючи вкрай 
потайну поведінку деяких видів птахів, недооблік за нашими оцінками становить близько 30-35%, що 
дає можливість стверджувати про наявність на території вітропарку близько 80-90 гнізд, не менш як 
30 видів птахів. Домінантом за числом знайдених гнізд була бджолоїдка звичайна (Merops apiaster), 
що є зрозумілим, так як у буферній зоні проектованої ВЕС є урвища на берегових схилах 
Дністровського лиману, що є гніздовим біотопом даного виду. 

Територією вітропарку здійснювали міграційні переміщення 906 ос., всі вони обирали безпечні 
висоти до 25 м., що під час гніздового періоду є звичною картиною для даної території. Найбільш 
поширеними напрямками прольоту були південний (19,53%), південно-східний (15,89%) та північно-
східний (15,23%); також був певний відсоток птахів, які летіли у південно-західному (12,58%) та 
північному (11,69%) напрямках. 

Серед зареєстрованих птахів було тільки 2 представники Червоної книги України – совка Otus 
scops та сиворакша Coracias garrulus, яких ми спостерігали в кількості 13 ос. Рідкісні птахи також 
обирали безпечні висоти прольоту. 

В цілому, можна констатувати низький вплив проектованого вітропарку на птахів під час 
гніздування у 2018 р. 
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РОЗДІЛ 9 ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ЗІТКНЕННЯ ПТАХІВ З 
ВІТРОАГРЕГАТАМИ 
 

Оцінюючи ризик зіткнення птахів з лопатями вітрових електроустановок (ВЕУ) зазвичай 
звертають увагу на три групи параметрів: 

- технічні характеристики ВЕУ; 
- польотні характеристики птахів; 
- швидкість, напрямок і висота польоту, зовнішні умови польотів (пора року та період доби, 

швидкість вітру, стан атмосфери тощо). 
Надалі будемо вважати, що кількість птахів, що гинуть  дорівнює числу зіткнень птахів nст з 

усіма роторами на території станції за проміжок часу Т. У відповідності з рекомендаціями науково-
дослідного центру Scottish Natural Heritage [9] введемо наступні поняття: 

- Зона ризику. 
- Небезпечна зона. 
- Інтенсивність польотів птахів у зоні аналізу. 
Позначимо верхню і нижню межі ризику зіткнення птахів з лопатями роторів, відповідно, через 

Hmax і Hmin. Розмір зони ризику Vротор  приймається рівним похідному її площі Sзона  на різницю висот 
δН=Hmax-Hmin. Розмір небезпечної зони визначається обсягом простору Vротор, який займають усі 
ротори вітропарку. Він дорівнює Vротор= NπR2dsin(γ), де R – радіус лопаті, d – її ширина, γ – кут 
нахилу лопаті до площини вітроколеса.  

Кількість зіткнень птахів nст з лопатями вітрових агрегатів на території вітропарку визначається 
похідним  кількості прольотів птахів за час Т через простір, який займають усі ротори, на ймовірність 
зіткнення одного птаха Р при знаходженні його в небезпечній зоні.  

 
nст =nР        (1) 
 

Інтенсивність польотів характеризується похідним  виміряної кількості птахів ni  в зоні ризику 
на час їх перебування  ti  упродовж проміжку часу Тrisk . Варто зазначити, що якщо значення ni і ti 
відомі, то формула (1) може бути представлена у вигляді 
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Небезпека травмування птаха, що пролітає через простір ротора, пов’язана з лопатями, які в 

цей час обертаються  і центральною зоною вітроколеса  з радіусом  R0. Розглянемо найпростіший 
випадок за умови відсутності вітру. Позначимо площу вітроколеса, «відповідальну» за зіткнення 
птаха з ротором, через S. Значення S складається з площі центральної «мертвої зони», яка дорівнює  
πR0

2 , і трьох площ лопатей з похибкою  на розмах крил птаха, рівний L2 . Величина останньої площі 
приблизно дорівнює  3(dcos(γ)+L2sin(α)),  де d – ширина лопаті, γ – кут її нахилу до площини 
вітроколеса, α – кут нахилу лопаті, що лежить в площині вітроколеса, до горизонту. Імовірність 
зіткнення птаха з ротором в стані спокою дорівнює відношенню площі S до загальної площі 
вітроколеса:  

P= 3(dcos(γ)+L2sin(α))/πR2.      (3) 
 

Нехай в певний момент часу дві лопаті знаходяться, відповідно, в позиціях A і B, рис. 9.1. Час 
прольоту птаха через ротор зі швидкістю v дорівнює 
 

t= (dsin(γ)+L1))/v ,       (4) 
 
де L1 – довжина птаха 

За час t, який визначається формулою (4), вітроколесо повернеться на кут ωt, в результаті чого 
лопаті A і B на рис. 9.1 перемістяться, відповідно, в положення A1 і B1. Можна показати, що в цьому 
випадку величина площі зони зіткнення птаха з ротором в просторі, що відноситься до лопатей A і B, 
в першому наближенні дорівнює  

 
S1= π(R-R0) 2/3+(R-R0)L2+(R-R0)dcos(γ)/2+(R-R0)2ωt/2. (5) 
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Рис. 9.1. Схема частини вітроколеса 
 

Аналогічним чином можна розписати формули для двох інших зон S2, і S3. У цьому випадку 
ймовірність зіткнення птаха з одним ротором оцінюється формулою 
 

P= (S2+S2+S3)/πR2       (6) 
 

Процедура отримання виразу (6) дозволяє висвітлити основні положення, що стосуються 
окресленої проблеми. Ця формула не враховує залежності хорди лопаті від радіуса і залежності кута 
α від кута повороту лопаті, тому її використання має сенс тільки при проведенні напівкількісних 
оцінок. Більш коректний розрахунок може виконуватися за формулою 
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де p(r,φ) – ймовірність зіткнення птаха в зоні колеса в залежності від r і φ. 
 
Після інтегрування по куту φ формула (7) набуває вигляду: 
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де ρ=r/R 
 
Підстановка ймовірності Р з (8) в (2) дає формулу 
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яка визначає кількість птахів, що зазнають зіткнення з лопатями роторів на території 
вітропарку. 

Розрахунки nст проводилися з використанням наступних даних: 
N=26 – кількість вітрових агрегатів. 
S1зона = 1,52 * 106м2 – площа першої ділянки спостереження. 
S2зона = 1,41 * 106м2 – площа другої ділянки спостереження. 
Rv = 67 м – довжина лопаті ротора вітрової електроустановки. 
δН = 140 м – різниця висот, які визначають розмір зони зіткнення птахів з лопатями роторів. 
v = 18,1 м / с – швидкість польоту птахів. 
γ = 300 кут встановлення лопаті (кут між хордою перетину лопаті і площиною вітроколеса). 
ω = 14 обертів за хвилину. 
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Т = 1 рік – період експлуатації вітрової електростанції. 
Тi -1рік – період часу, для якого вимірювалися ti і ni. 
ti і ni приймалися рівними у відповідності з даними табл. 9.1. 
d = 4,1 м, (залежність ширини лопаті по її довжині на сьогодні невідома, тому розрахунки 

проводилися для постійного значення хорди). 
L1, L2 приймалися рівними у відповідності з даними табл. 9.1. 
Результати розрахунку багато в чому залежать від уявної форми птаха. В роботі [1] 

запропоновано пласку хрестоподібну модель з розташуванням крил посередині між дзьобом і 
кінчиком хвоста, рис. 9.2а 

 

 
 

Рис. 9.2. Хрестоподібна (а) та прямокутна (б) пласкі моделі птаха. 
 

Використання цієї моделі дещо занижує розрахункову ймовірність зіткнення. У даній роботі 
використовується пласка прямокутна модель, яка приблизно такою ж мірою завищує розрахункову 
величину, рис. 9.2б. Використовується модель птаха у вигляді прямокутника: одна з його сторін 
приймається рівною довжині птаха L1, а інша – розмаху крил L2. 

 
Таблиця 9.1. Результати спостережень на ділянках №1, №2 та №3. 
 

Вид Довжина, 
М 

Розмах, 
м Сезон ni - число 

птахів 
ti -час 

перебування,с 

Buteo buteo 0.49 1.25 

Зима 
 
 
Весна 
 
 
Літо 
Осінь 

№1:  1,1 
№2:  0 
№3  1 
№1:  1,1,1 
№2:  1 
№3  1,1 
№1,2,3:  0 
№1,2,3:  0 

49, 34 
0 
40 
30, 46, 38 
49 
50, 36 
0 
0 

Buteo lаgopus 0.49 1.25 

Зима 
 
 
Весна 
Літо 
Осінь 

№1:  0 
№2:  1 
№3:  1 
№1,2,3:  0 
№1,2,3:  0 
№1,2,3:  0 

0 
86 
54 
0 
0 
0 

Circus aeruginosus 0.545 1.25 

Зима 
Весна 
 
 
Літо 
Осінь 

№1,2, 3:  0 
№1:  1,1 
№2:  1,1 
№3:  0 
№1,2,3:  0 
№1,2,3:  0 

0 
61, 19 
35, 45 
0 
0 
0 

Larus ridibundus 0.42 0.925 

Зима 
Весна 
 
Літо 
Осінь 

№1,2,3:  0 
№1,3:  0 
№2:  3 
№1,2,3:  0 
№1,2,3:  0 

0 
0 
182 
0 
0 

 
Як приклад розглянемо результати обчислень для птаха виду Buteo buteo. Імовірність його 

зіткнення з ротором в стані спокою дорівнює відповідно до формули (3) 0,043. Розраховане значення 
ймовірності для швидкості обертання вітроколеса, яке дорівнює 7 обертам за хвилину, становить 
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0,067. Збільшення швидкості до максимальної величини у 14 обертів призводить до збільшення 
ймовірності до 0,13. Останнє значення добре узгоджується з даними роботи [1], де розрахована 
величина ймовірності знаходиться в межах 0,093-0,17. При швидкості близько 150 обертів за 
хвилину, яка в 10 разів перевищує максимальне значення, ймовірність досягає 1, тобто 100%. 
Розрахунок числа зіткнень птаха виду Buteo buteo з усіма роторами на території ВЕС упродовж 
одного року, обчислене за формулою (9) при Р = 0,13, дає величину, яка дорівнює 0,69. 

Результати обчислень кількості зіткнення птахів різних видів на території вітропарку протягом 
одного року представлені в табл. 9.2. 
 

Таблиця 9.2. Кількість зіткнення птахів різних видів на території вітропарку протягом одного 
року. 

 

Вид Сезон 
Час прольоту 
через ротор, 
секунди 

Вірогідність 
зіткнення з 
ротором 

Число 
зіткнень за 
сезонами 

Число 
зіткнень за рік 

Buteo buteo 

Зима 
Весна 
Літо 
Осінь 

0,128 
0,144 
0 
0 

0,116 
0,135 
0 
0 

0,25 
0,44 
0 
0 

0,69 
 

Buteo lаgopus 

Зима 
Весна 
Літо 
Осінь 

0,141 
0 
0 
0 

0,133 
0 
0 
0 

0,38 
0 
0 
0 

0,38 

Circus aeruginosus 

Зима 
Весна 
Літо 
Осінь 

0 
0,144 
0 
0 

0 
0,135 
0 
0 

0 
0,34 
0 
0, 

0,34 

Larus ridibundus 

Зима 
Весна 
Літо 
Осінь 

0 
0,144 
0 
0 

0 
0,126 
0 
0 

0 
0,72 
0 
0 

0,72 

 
Висновки. 
Розроблено методику прогнозування кількості зіткнень птахів на території вітрової 

електростанції. Запропоновані формули (3) – (9) дозволяють оцінювати ймовірності зіткнення птахів 
у разі прольоту через простір ротора і число їх зіткнень на території вітрової електростанції протягом 
заданого періоду часу її експлуатації. Основними факторами, що впливають на за загибель птахів, є 
конструкційні та експлуатаційні характеристики вітроколеса, а також геометричні, льотні і 
поведінкові параметри пернатих. Чисельні розрахунки проводилися на підставі результатів вивчення 
на ділянках, де передбачається створення вітропарку. Згідно з отриманими даними, загальна кількість 
зіткнень птахів протягом одного року експлуатації парку складає 3 птаха. З цієї кількості 0,69 птахів 
відноситься до Buteo buteo, 0,38 – до Buteo lаgopus, 0,34 – до Circus aeruginosus, і 0,72 – до Larus 
ridibundus. 

Методика має ряд обмежень, головними з яких є: 
- Уявна форма птаха у вигляді пласкої прямокутної моделі, рис. 9.2б, використання якої дещо 

завищує результати обчислень. 
- Як і в роботі [1], передбачається, що напрямок підльоту птаха до вітрового агрегату збігається 

з віссю вітроколеса. 
- Можливість зіткнення птахів з вежею і гондолою ВЕУ, а також з іншими будівлями на 

території вітропарку не враховується. 
- Імовірність загибелі дрібних горобцеподібних (Passeriformes) птахів до уваги не береться. 
На наш погляд, уточнення методики вивчення поведінки птахів на території вітрових 

електростанцій та удосконалення розрахунків за перерахованими напрямками є важливим завданням, 
і становить практичний інтерес для оцінки впливів від будівництва та експлуатації вітрових парків на 
території нашої країни. 
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РОЗДІЛ 10 ФАУНА ТА РОЗПОДІЛ КАЖАНІВ НА ПРОЕКТНІЙ ТЕРИТОРІЇ 
ТА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 
Вітрові електростанції мають стати новими ландшафтними елементами Причорномор’я. Роботи 

зі спорудження об’єктів вітроенергетики зазвичай включають розчищення земельних ділянок для 
будівельних майданчиків та під’їзних шляхів; земляні і вибухові роботи, скидання породи у відвали; 
транспортування обладнання, матеріалів і пального; закладку фундаментів, використання кранів для 
розвантаження і монтажу; введення нового обладнання в експлуатацію. До числа екологічних 
проблем, пов’язаних з процесом спорудження і експлуатації ВЕС, можуть, зокрема, відноситись шум 
і вібрація, ерозія ґрунту і загроза біорізноманіттю у результаті зміни середовища існування, 
травмування чи загибель тварин під лопатями турбін тощо. 

Узагальнюючи випадки загибелі кажанів у глобальному масштабі, T. J. O’Shea et al. [1] 
означили ряд основних факторів їх смертності: 

1.Умисне вбивство (intentional killing) плодоїдних кажанів для захисту врожаю та вампірів для 
запобігання травмування сільськогосподарських тварин, практикуючи як пряме знищення 
рукокрилих, так і руйнування денних схованок, при цьому страждають і інші види, які не наносили 
збитків рослинництву і тваринництву. Відомі випадки ліквідації колоній без нагальної потреби у 
Європі, а також вбивство на побутовому рівні. 

2. Біотичні фактори (biotic factors) пов’язані з хижацтвом, з недостатньою забезпеченістю 
кормом у холодну пору року. 

3. Природні абіотичні фактори (natural abiotic factors) – стихійні лиха такі, як повінь, що 
призводить до затоплення печер, сильні морози тощо.  

4. Вплив хімічного забруднення середовища (contaminants), коли хлорорганічні інсектициди та 
їх метаболіти посередництвом комах накопичуються в тканинах кажанів, і це, зрештою, призводить 
до літальних наслідків. 

5. Загибель від нещасних випадків (accidents) таких як падіння дерев, де знаходились схованки,  
при руйнуванні споруд, зіткнення з повітряним і наземним транспортом.  

6. Зіткнення з вітровими турбінами (wind turbines), яке, у зв’язку з глобальним розширенням 
використання енергії вітру, набуває чималого значення. Особливо велика смертність відмічається у 
помірних широтах. За 2003-2013 рр. у 18 країнах Європи зареєстровано загибель 5626 кажанів 27 
видів. 

7. Вірусні і бактеріальні захворювання (viral/bacterial diseases) не вважаються такими, які б 
призводили до масової загибелі, хоча щільні скупчення тварин створюють ідеальні умови для 
епізоотій. 

8. Грибкові захворювання (wite-nose syndrome) призводять до масової загибелі декількох видів 
кажанів у Північній Америці. 

9. Незрозумілі (unexplained). 
Зі складеної вказаними вище авторами діаграми випливає, що найбільше випадків загибелі 

кажанів приходиться на вітрові турбіни (рис. 10.1). Вагоме місце займає смертність від грибкових 
захворювань, але це стосується, головним чином, одного континенту. 

 

 
 

Рис. 10.1. Накопичені (1790-2015 рр.) частоти випадків смертності кажанів від різних факторів на 
основі 1180 повідомлень.[1]. 
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Якщо до 2000 р. частка повідомлень про загибель рукокрилих пов’язану з вітровими турбінами 
була порівняно незначною, то після 2000 р., з прогресуючим розвитком вітроенергетики, вона 
зайняла профілююче місце (рис. 10.2).  

 
Рис. 10.2. Відсоток зареєстрованих випадків загибелі кажанів від різних факторів до 2000 р. (n = 409 
випадків) і після 2000 р. (n = 771 випадків). [1, Fig. 3.Percentages of reported multiple mortality events in 

bats by causal category, before 2000 (n=409 events) and from 2000 and there after (n=771 events)]. 
 
При підготовці інфраструктури ВЕС та спорудженні вітроагрегатів вплив на кажанів 

найвірогідніше відповідає пункту 5 вищезгаданого переліку. Для запобігання загрози існуванню 
тварин, в нашому випадку рукокрилих, Статтею 7 «Основні вимоги та принципи охорони, 
раціонального використання і відтворення тваринного світу» Закону України «Про тваринний світ» 
застережується, що «… під час здійснення будь-якої діяльності, яка може вплинути на середовище 
перебування тварин та стан тваринного світу, повинно забезпечуватись додержання таких основних 
вимог і принципів: 

збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані 
природної волі; 

недопустимість погіршення  середовища перебування, шляхів міграції та умов розмноження 
диких тварин». 

Дослідження видового складу кажанів, їх схованок, добових та сезонних міграцій, яке 
здійснюють згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», є складовою частиною загальної 
оцінки можливих ризиків.  

 
10.1 Загальна ландшафтно-кліматична характеристика досліджуваної місцевості та 
методика проведення робіт (за рекомендаціями «Surveillance and Monitoring Methods for 
European Bats Guidelines produced by the Agreement on the Conservation of Populations of 
European Bats (EUROBATS)» 

 
Основні положення методики. 
1. Визначення моніторингових ділянок було проведено з урахуванням представлених в межах 

вітрового парку основних біотопів. 
2. Використовувалися ультразвукові детектори двох типів. 
3. Дослідження проводилися в період незадовго до заходу сонця та протягом як мінімум двох – 

трьох годин після настання темряви. 
4. Було започатковано три методи досліджень: 
- ультразвукове прослуховування простору в окремих точках; 
- ультразвукове прослуховування простору протягом всієї ночі на стаціонарному пункті; 
- ультразвукове прослуховування простору на чотирьох трансектах. 
5. Для характеристики хіроптерофауни регіону були використані ретроспективні дані, отримані 

як в межах проектної території, так і на прилеглих ділянках. 
Основні вимоги до екологічної безпеки місцевим популяціям кажанів. 
1. Всі дослідження проведені в межах вітрового парку після узгодження із землекористувачами 

календарного плану робіт та основних методик досліджень. 
2. Під час проведення досліджень в усіх випадках використовувалися налобні ліхтарики з 

електричним світлом. 
3. Тривалість досліджень не перевищувала встановлені методикою інтервали часу. 
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4. Під час досліджень не використовувались методи відлову тварин. 
5. Кількість дослідників 1-2 особи. 
6. В межах проектної території досліджень не було знайдено жодної колонії кажанів, або місць 

масового скупчення для денного відпочинку, або гібернації. 
7. За період досліджень не було заподіяно негативного впливу на окремих індивідуумів, 

схованки, колоніальні поселення, потенційні місця перебування тварин. 
 
Методика 1. Ультразвукове прослуховування простору в окремих точках. 
 
Вивчення територіального розподілу, видового складу, міграційної активності кажанів 

проводили за загальноприйнятими методиками, використовуючи, головним чином, дистанційну їх 
складову(рис. 10.3, табл. 10.1). 

 

 
 

Рис. 10.3. Розташування пунктів прослуховування кажанів в межах Дністровської ВЕС 
 

Таблиця 10.1. Характеристика пунктів прослуховування голосової активності кажанів в межах 
Дністровської ВЕС (№№ згідно рис. 10.3) 
 

№ Біотоп Координата (географічна, десятична) 
N E 

1 населений пункт 46.220629 30.224736 
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 46.225426 30.200917 
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 46.243647 30.164347 
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 46.263025 30.132650 
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 46.279249 30.090480 
6 сільгоспугіддя, дорога 46.289885 30.112664 
7 урвище, берег лиману 46.312292 30.113438 
8 сільгоспугіддя, дорога 46.331523 30.069928 
9 населений пункт 46.348995 30.045874 
10 лісовий масив, дорога 46.369727 30.021201 
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 46.356536 30.003672 
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 46.312273 30.063632 
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Методика 2. Ультразвукове прослуховування простору протягом всієї ночі на 
стаціонарному пункті. 

 
Використовували також ультразвуковий детектор «Pettersson D 500x», який був установлений 

на прилеглій до вітрового парку Дністровської ВЕС території для визначення добової активності 
кажанів. Також прилад використовувався в межах проектного вітрового парку. Координати 
встановлення детектору 46.694411 N / 35.932922 E (рис. 10.4). 

Умови роботи: 
- Координати стаціонару 46.278080 N / 30.143059 E; 
- Висота встановлення детектору – 2,5 м; 
- Параметри налаштування ультразвукового детектора Pettersson D500X (див. таблицю ліворуч); 
- Тривалість прослуховування з 18:00 до 06:00; 
- Частота прослуховувань  – вересень, жовтень, квітень, травень), всього 6 ночей; 
- Погодні умови не перешкоджали вільній поведінці кажанів (відсутність опадів, сильного вітру, 
низьких температур). 

SAMP. FREQ. = 500 
PRETRIG. = OFF 
REC. LEN = 5 
HP-FILTER =YES 
AUTOREC = YES 
T. SENSE = HIGH 
INPUT GAIN =80 
TRIG LEV=80 
INTERVAL=5	

 
 

Рис. 10.4. Місце встановлення ультразвукового детектора «Pettersson D 500x» 
та параметри його налаштування 

 
Методика 3. Ультразвукове прослуховування простору на трансектах. 
 
Враховуючи рекомендації «Surveillance and Monitoring Methods for European Bats Guidelines 

produced by the Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (EUROBATS)», а також 
беручи до уваги приклад проведення подібних досліджень у Німеччині (Dietz & Simon 2005), в межах 
вітрового парку майбутньої Дністровської ВЕС було створено 4 трансекти довжиною 500 м кожна 
(рис.10.5). 

Основні критерії відбору трансект: 
– кількість лінійних трансект відповідає орієнтовному нормативу 1 км на 500 га проектної 

території, тобто в межах вітрового парку створено 5 лінійних трансекти довжиною 500 м кожна; 
– в межах кожної трансекти виділено 5 точок прослуховування, відстань між якими приблизно 

125 м; 
– періодичність прослуховувань визначено у 8 разів на рік (2 – осіння міграція; 4 – весняна 

міграція; 2 – період розмноження); 
– під час планування експедиційних виїздів враховувались сприятливі погодні умови для 

активності кажанів. 
Всі лінійні трансекти розташовані таким чином, щоб охопити основні біотопи. В межах 

Дністровської ВЕС переважають сільськогосподарські угіддя, які лісосмугами поділені на окремі 
поля. В центральній частині проектної території проходе асфальтована дорога Білгород-
Дністровський-Одеса. Територією пролягають високовольтні лінії електричних мереж, меліораційні 
канали та мережа ґрунтових доріг. 

У відповідності до функціональних зон 4 лінійні трансекти повністю розташовані в межах 
вітрового парку, а п’ята лежить на північному заході та частково виходить за межі вітрового парку у 
бік с. Староказаче. Таке розташування трансекти мотивується необхідністю проведення досліджень 
поблизу населеного пункту, для з’ясування впливу освітлених вночі територій на кормову поведінку 
кажанів. 

Детальна характеристика лінійних трансект наведена в таблиці 10.2 та на рис. 10.6. 
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Рис. 10.5. Розташування трансект (червона лінія) для прослуховування  
голосової активності кажанів в межах Дністровської ВЕС (жовта лінія) 

 
Таблиця 10.2. Характеристика трансект прослуховування кажанів в межах Дністровської ВЕС 

№ Біотоп Координати Довжина, 
метрів 

Час проходження, 
хвилин Початок Кінець 

1 Ґрунтова дорога, лісосмуга, 
агроценоз 

46.219125 
30.211829 

46.217309 
30.207786 500 37-50 

2 Ґрунтова дорога, лісосмуга, 
агроценоз 

46.249155 
30.139355 

46.246251 
30.144316 500 37-50 

3 Ґрунтова дорога, лісосмуга, 
агроценоз, канал 

46.313605 
30.065295 

46.314628 
30.071650 500 37-50 

4 Асфальтова дорога, агроценоз, 
урбоценоз 

46.365346 
30.043196 

46.336281 
30.049508 500 37-50 

5 Ґрунтова дорога, лісосмуга, 
агроценоз, населений пункт 

46.359506 
29.973771 

46.363977 
29.972360 500 37-50 
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Трансекта № 1 Трансекта № 2 

  

  

Трансекта № 3 Трансекта № 4 

 Рис. 10.6. Ландшафтно-біотопічна візуалізація 
трансект та їх геоморфологічний профіль 

 

Трансекта № 5 

Кожна лінійна трансекта довжиною 500 м мала 5 точок прослуховування, на яких 
ультразвукове дослідження голосової активності кажанів здійснювалось протягом 5 хв. (у 
відповідності до рекомендацій «Surveillance and Monitoring Methods for European Bats Guidelines 
produced by the Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (EUROBATS)»). 

Так, тривалість спостережень в межах однієї трансекти дорівнювала 37-40 хвилинам, 
враховуючи 5-хвилинні прослуховування на п’яти точках та 3–4-хвилинні піші переходи між точками 
(рис. 10.7). 

 

 
 

Рис. 10.7. Приклад проходження лінійної трансекти та режим прослуховування голосової активності 
кажанів (  – трансекта; – точки прослуховування) 
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Результати кожного прослуховування на лінійних 
трансектах фіксувалися в спеціальних таблицях, що 
дозволяло протягом певного сезону отримати інформацію 
про динаміку чисельності зафіксованих голосів в окремих 
точках та на окремих ділянках вітропарку (табл. 10.3). 

Фактор антропогенного впливу було зведено до 
мінімуму. Автомобіль не використовувався. Пересування по 
трансекті здійснювалось пішки. Для освітлення використані 
налобні електричні ліхтарики маленького радіусу дії. 
Кількість дослідників – 1 особа. 

 
Інструментальні методи (детектори, диктофони, GPS, планшет, метеостанція, 
фотоапарати) 

 
Через такі особливості біології кажанів як ехолокація, активність в темну частину доби, 

невеликі фізичні розміри, розмноження у схованках, візуально непомітна міграція, тривалі періоди 
гібернації – дослідження за тваринами вимагає використання сучасного високотехнологічного 
обладнання. Під час проведення робіт нами, згідно обраної мети та узгоджених із Замовником 
завдань, були використані наступні інструменти досліджень. 

Ідентифікацію видів проводили за відомими параметрами звукових сигналів (табл. 10.4), 
порівнюючи їх з показниками спектрограм, побудованих за допомогою програми BatSound414 (рис. 
10.8). Кожен файл, записаний детекторами в режимі time expansion оброблявся в програмі BatSound. 
Приклад сонограми наведено нижче. Види кажанів ідентифікували за спектрограмами їх сигналів, 
побудованими за допомогою комп’ютерної програми BatSound414 (рис. 10.8). 

 

Файл 
Середній 

міжімпульсний 
інтервал, мс 

Тривалість 
імпульсу, мс 

Верхня межа, 
кГц 

За максимал. 
Потужності 
звуку, кГц 

Нижня межа, 
кГц 

M00316 101,2 7,62 95,4 39,5 36,2 
Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 

 

Пергач пізній Eptesicus serotinus Schreber, 1774  

 
Рис. 10.8. Сонограми нетопира білосмугого (Pipistrellus kuhlii)  

та пергача пізнього (Eptesicusserotinus) з основними параметрами 

Таблиця 10.3. Приклад оформлення  
результатів прослуховування  
 

Т
ра
н
се
к
та

 №
 3

 № Час Кількість звуків 
1 19:30-19:35 хх 
2 19:38-19:43 х 
3 19:47-19:52 - 
4 19:56-20:01 х 
5 20:03-20:08 хх 
Всього (38 хв.) ХХ звуків 
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Таблиця 10.4. Основні параметри звукових сигналів європейських кажанів. 
 

Види 
Тривалість 
імпульсу, 

мс 

Частота, кГц Джерела 
інформації верхня центральна за макс. потуж. 

звуку нижня 

Підковик малий 
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)   

– – – 110 (110–117) – [3] 
21,6 110,6 – 107,5 89,8 [4] 

45±10,46 93,88±3,42 111,82±1,46 111,57±0,98 91,31±4,88 [5] 

Підковик великий 
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 

– – – 83(80–90) – [3] 
22,7 84,1 – 79,7 69,1 [4] 

55,93±20,69 67,4±2,37 82,69±0,43 82,26±0,27 63,95±3,66 [5] 
Нічниця велика 
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)  

– – – 35(30–35) – [3] 
6,0 86,0 – 37,1 22,2 [4] 

Нічниця довговуха 
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)  

– – – 45(45) – [3] 
4,3 103,5 – 48,4 26,5 [4] 

1,84±0,48 117,57±13,78 75,37±7,5 71,92±4,74 37,47±3,45 [5] 
Нічниця війчаста 
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)  

4,1 108,6 – 40,4 14,0 [4] 
3,17±3,5 125,49±20,97 73,24±27,88 60,29±27,85 24,9±2,46 [5] 

Нічниця триколірна 
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) 

– – – 50 – [3] 
3,6 113,1 – 45,7 27,5 [4] 

Нічниця північна 
Myotis brandtii (Eversmann, 1845) 

– – – 45 – [3] 
4,6 103,6 – 45,7 27,5 [4] 

4,15±1,19 106,93±10,01 60,06±7,8 53,96±3,36 31,13±7,39 [5] 

Нічниця вусата 
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)  

– – – 45 – [3] 
3,6 99,7 – 46,8 27,9 [4] 

2,64±0,83 106,2±19,28 63,79±9,4 54,32±7,87 33,16±8,66 [5] 
Нічниця ставкова Myotis dasycneme (Boie, 1825) – – – 35 – [3] 

Нічниця водяна 
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)  

– – – 45(45–50) – [3] 
3,9 81,2 – 42,7 27,3 [4] 

2,72±1,28 87,86±6,89 56,42±4,31 55,13±6,24 31,87±4,31 [5] 

Вухань бурий (вухань звичайний) Plecotus auritus 
(Linnaeus, 1758)  

– – – 25,45 – [3] 
2,9 55,7 – 37,7 22,7 [4] 

0,82±0,53 52,73±17,72 51,17±18,01 50,47±19,70 37,4±19,88 [5] 
Вухань австрійський (вухань сірий) 
Plecotus austriacus (Fischer, 1829)  

– – – 25,45 – [3] 
5,8 45,3 – 36 18,0 [4] 
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Види 
Тривалість 
імпульсу, 

мс 

Частота, кГц Джерела 
інформації верхня центральна за макс. 

потуж. звуку нижня 

Широковух європейський 
Barbastella barbastellus Schreber, 1774 

– – – 35,65 – [3] 
4,3 48,3 – 36,0 25,7 [4] 

2,91±1,22 38,76±9,04 34,45±6,89 34,24±6,89 27,99±6,46 [5] 

Вечірниця мала 
 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 

– – – 25–30 – [3] 
9,3 49,4 – 27,4 22,1 [4] 

7,37±3,34 63,48±16,84 32,23±4,88 31,01±3,91 26,86±4,48 [5] 

Вечірниця дозірна, руда 
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)  

– – – 20(18–24) – [3] 
14,4 33,8 – 22,1 17,7 [4] 

15,56±10,91 36,4±20,46 24,55±5,24 23,68±4,62 21,75±4,03 [5] 
Вечірниця велетен. Nyctalus lasiopterus (Schreber,1780)  – – – 20 – [3] 
Нетопир білосмугий 
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)  

– – – 38–40 – [3] 
6,3 63,6 – 39,6 33,6 [4] 

Нетопир лісовий 
Pipistrellus nathusii (Keyserling, Blasius, 1839)  

– – – 35–38 – [3] 
6,9 61,5 – 41,3 36,1 [4] 

Нетопир карлик (нетопир малий, звичайний) 
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)  

– – – 58(40–50) – [3] 
6,3 73,8 – 47,4 42,6 [4] 

5,23±2,94 81,31±15,11 47,61±3,47 46,63±2,67 44,92±3,15 [5] 
– – – 45 – [6] 

Нетопир пігмей 
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 

6,0 84,1 – 56,2 51,5 [4] 
7,47±2,59 95,7±20,51 53,22±2,27 52,73±2,08 50,82±3,32 [5] 

– – – 55 – [6] 
Гіпсуг гірський 
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)  

– – – 35 – [3] 
7,3 48,2 – 24,6 20,2 [4] 

Лилик двоколірний 
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758  

– – – 28 – [3] 
15,0 35,8 – 24,6 20,2 [4] 

Пергач пізній  
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 

– – – 25(26–32) – [3] 
10,9 47,2 – 26,8 22,4 [4] 

6,83±3,83 64,45±8,78 34,67±5,18 33,20±5,20 26,37±4,39 [5] 
Пергач донецький  Eptesicus lobatus (Zagorodniuk,2009)  – – – – – [7] 
Пергач північний Eptesicus nilssonii (Keyserling, 
Blasius, 1839) 

– – – 27–32 – [3] 
10,7 48,2 – 29,8 24,6 [4] 

Довгокрил звич. Miniopterus schreibersii (Kuhl,1817)  6,2 87,3 – 53,9 47,4 [4] 
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Ультразвуковий детектор «Pettersson D 500x» 
Найбільш зручний детектор автономного встановлення в точці прослуховування, який може 

тривалий час записувати голоси кажанів в заданих режимах. Тригер детектора має чотири рівні 
чутливості, що вкрай важливо для фільтрації фонових шумів (вітер, комахи) в різні періоди 
прослуховування.  

Виносний мікрофон дозволяє працювати 
детектору, який знаходиться в автомобілі, в будівлі, або у 
схованці. Крім того, захисний корпус приладу дозволяє 
використовувати його в негоду без додаткових заходів 
безпеки. Детектор створює файли у форматі WAV та 
зберігає їх на картах пам’яті. D500X рекордер оснащений 
чотирма слотами для легкодоступних карт флеш-пам’яті 
CF. Загальна місткість 128 Гб, якщо використовуються 
чотири карти 32 GB кожна. Такий об’єм пам’яті та 
спеціальні режими економії, коли ведеться запис лише 
сигналів від кажанів під час перевищення заданого рівня 
звуку, довжина запису окремого сигналу коливається від 
0,3 до 30 сек. (в наших умовах достатньо 1-5 сек.), а 

також задається час спостережень, коли вдень прилад «спить», дозволяє автономно працювати 
протягом тижнів. Однак, ми кожного ранку після нічного прослуховування забирали детектор з місця 
розташування на площадці ВЕС, та проводили оперативну первинну обробку результатів. Таку 
можливість дає програма BatSound. Перевагою цього детектора також є синхронізація часу, дати та 
координат. Інакше кажучи, під час опрацювання результатів нічних спостережень є можливість 
нанесення точки (або точок) прослуховування на карту за допомогою Google Earth для кожної дати, а 
хронометричні показники є основою для виявлення динаміки активності кажанів протягом часу 
сканування.  

 
Ультразвуковий детектор «Pettersson D 240x» 

Компактний універсальний детектор, який дозволяє сканувати 
простір в діапазоні повного спектру (10-120 кГц) та режимі реального 
часу. Вбудованої пам’яті не має, тому потрібен додатковий пристрій 
для запису звуків. Перевагою D 240x є можливість відтворювати звуки 
як в режимі реального часу, так і в Time Expanded (розширений 10х), 
для більш якісної обробки звукового файлу з метою видового 
визначення. Використання звичайних елементів живлення типу АА, 
дозволяє працювати приладу протягом 12-16 годин. Нами 
використовувалися акумулятори такого ж типу, в тому числі й 
запасний комплект, які через зарядний пристрій (стаціонарний та 
автомобільний) забезпечували автономність нашої роботи на площадці 
протягом тривалого часу.  

 
Цифровий диктофон «ZOOM Handy Recorder H2» 

Для збереження інформації, отриманої детекторами «Pettersson D 
240x» фірмою-виробником рекомендовано використовувати цифровий 
диктофон «ZOOM Handy Recorder H2». Цей компактний пристрій через 
кабельне з’єднання підключається до детектора. Вбудована карта пам’яті 
дозволяє зберігати записи за певний проміжок часу. В нашому випадку 
ми використовували карти MicroSD 1GB, однак треба пам’ятати, що під 
час високої активності кажанів, такої карти буде замало. Для цього треба 
періодично переписувати результати на окремий носій інформації, або 
мати запасну карту. Зазвичай, під час найактивнішого прольоту кажанів 
та максимальної потреби в записі звуків карти в 1 GB вистачало на 2-3 
ночі. Файли записуються у форматі WAV, що дозволяє їх аналізувати в 
багатьох спеціальних програмах редагування аудіофайлів. 
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Навігатор «GARMIN GPSMAP 78s» 
Класичний навігатор «морського» типу має водозахисний 

корпус, інтуїтивно зрозуміле меню та відповідає всім вимогам 
дослідника будь-якої спеціалізації. Вбудована власна пам’ять в 1.7 
GB може бути розширена за рахунок карт MicroSD (ми поставили 
2 GB). Однак, протягом чотирьох років, під час доволі великого 
навантаження на прилад, власної пам’яті було достатньо. 
Можливість підключення до комп’ютера - традиційна функція. 
Файли, які створює навігатор, добре обробляються в програмі 
Google Earth (KMZ та KML файли). Елементи живлення – 2 батареї 
типу АА – забезпечують безперебійну роботу протягом 24 годин. 
Однак, під час частого використання вночі, коли потрібне 
підсвічування екрану, час роботи приладу скорочується. 

Вирішення проблеми – запасні елементи живлення (акумулятори) та зарядний пристрій 
(стаціонарний та автомобільний). Крім навігатора, останнім часом для орієнтування в просторі ми 
використовуємо планшет Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 16Gb, який також має автомобільний 
зарядний пристрій. Перевагою цього планшету є також можливість дистанційного доступу до 
Інтернет-мережі. 

Мобільний комплект для детекторного сканування звуків кажанів представлено на рис. 10.9. 
Фотографування цікавих процесів та об’єктів, біотопів, схованок, кажанів вимагало застосування 
фотоапаратів (рис. 10.10). Нами використовувалися камери NIКON D7000, NIКON D80 та CANON 
EOS 550D. Кожен кадр супроводжувався EXIF метаданими (дата, координати, умови зйомки).  

 

  
Pettersson D 240x Pettersson D 500x 

 
Рис. 10.9. Комплекти приладів для досліджень кажанів 

 
Крім цих основних інструментів, необхідних для якісного професійного дослідження кажанів, 

були застосовані методи візуального спостереження. Інколи ми використовували біноклі, коли треба 
було оглянути простір над акваторією, або визначити розміри кажана на великих висотах.  

Автомобільний транспорт, який ми експлуатували під час проведення робіт на площадках ВЕС, 
характеризувався маневреністю, високими якостями позашляховиків та певною комфортабельністю. 
Дві групи дослідників використовували автомобілі ВАЗ 21213 «НИВА» та Chevrolet Niva.  

 
Обробка польового матеріалу. Інтерпретація результатів. 
 
Попередній аналіз звуків ми здійснювали безпосередньо на площадці ВЕС, якщо дозволяли 

умови. Так, всі записи голосів кажанів, отримані детектором «Pettersson D 500x» прослуховувались 
на наявність шумів, вибраковувались записи, що належали не кажанам (комахи). Якщо було 
потрібно, то частина файлів (або всі) експортувалась на інші носії. Для цього достатньо бюджетного 
офісного ноутбука та USB-кабелю (рис. 10.11; 10.13). 
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Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774 

  
Нетопир блосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl,1817 Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling, 

Blasius,1839 

 
Лилик двоколірний Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 

 
Рис. 10.10. Фотографування об’єктів досліджень 

 
Ідентифікацію видів проводили за відомими параметрами звукових сигналів (табл. 8.1), 

порівнюючи їх з показниками спектрограм, побудованих за допомогою програми BatSound. 
Обробка інших матеріалів (видовий склад, динаміка добової та сезонної активності, залежність 

активності від погодних умов, поширення кажанів площадкою ВЕС, виявлення видів, що 
охороняються, характеристика фенологічних явищ, з’ясування статистичних закономірностей тощо) 
зроблені за загальноприйнятими методиками [1-2]. 

Додатково стеження за міграціями кажанів проводили на прилеглих територіях, що дозволяло 
оперативно реагувати на початок міграційних хвиль. Ці додаткові місця спостережень розташовані 
порівняно недалеко від площадки ВЕС та в межах основного міграційного шляху рукокрилих (рис. 
10.12). 
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Камеральна обробка сигналів полягала у тому, щоб за допомогою програми BatSound, 
ідентифікувати всі записи за приналежністю до того чи іншого виду кажанів. Для цього 
розшифровувалась сонограма за основними параметрами (рис. 10.8).  

 

  
Рис. 10.11. Ультразвукове сканування простору  

на узбережжі Азовського моря 
 

Рис. 10.12. Картосхема основного напрямку 
міграційних потоків кажанів в Україні [3]. 

  
 
Рис. 10.13. Обробка польового матеріалу (первинна ліворуч, та камеральна праворуч) 
 
Погодні умови восени 2017 р. – навесні 2018 р. 
Для розуміння загальних погодно-кліматичних тенденцій, які панували в регіоні досліджень у 

вересні-листопаді, та з метою отримання точної інформації про такі явища, як напрям и сила вітру, 
вологість, мінімальні та максимальні температури повітря, опади, ми скористалися даними з Інтернет 
джерел, які знаходяться у вільному доступі. 

Детальна характеристика погодних явищ представлена на рис. 10.14-10.19. Аналізуючи 
отриману інформацію констатуємо, що протягом спостережень всі показники погоди були 
традиційними для цього періоду. Різких коливань погодних умов ні до спостережень, ані після них не 
зафіксовано. 

Характеризуючи погоду з точки зору її придатності для ультразвукових спостережень 
голосової активності кажанів констатуємо, що умови проведення досліджень були сприятливими, що 
опосередковано може бути підтверджене також активним льотом дрібних комах та метеликів навіть у 
другій половині жовтня. 

Погодні умови восени 2017 р. на території вітропарку зберегли тенденцію останніх десятиліть 
до потепління клімату. Осінь була теплою, з опадами нижче норми. Показники температури повітря 
коливалися від +33оС (20 вересня) до -5 оС (4 листопада). На період проведення досліджень кажанів 
3-4 листопада 2017 р. температура повітря була +5 – +12 оС, тобто доволі сприятливою для 
активності тварин. 

Також сприятливими погодні умови були у весняний період 2018 р. (рис. 10.17–10.19) 
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Рис. 10.14. Погодні умови вересня 2017 р. по метеостанції Білгород-Дністровський, Одеська обл. 
 

 
 

Рис. 10.15. Погодні умови жовтня 2017 р. по метеостанції Білгород-Дністровський, Одеська обл. 
 

 
 

Рис. 10.16. Погодні умови листопада 2017 р. (метеостанція Білгород-Дністровський, Одеська обл.) 
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Рис. 10.17. Погодні умови березня 2018 р. по метеостанції Білгород-Дністровський, Одеська обл. 
 

 
 

Рис. 10.18. Погодні умови квітня 2018 р. по метеостанції Білгород-Дністровський, Одеська обл. 
 

 
 

Рис. 10.19. Погодні умови травня 2018 р. по метеостанції Білгород-Дністровський, Одеська обл. 
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Стан вивченості хіроптерофауни 
 
Питання фауни та екології кажанів розглядається у ряді монографій, де узагальнені відомості 

ІХ – середини XX століття, як у цілому по Російській Імперії, а далі по колишньому СРСР [7-9], так і 
окремо по Україні [10-14]. 

Інформацію, стосовно поширення територією України окремих видів кажанів, можна отримати 
з багатьох джерел, однак слід зауважити, що через труднощі вивчення тварин цієї групи, можемо 
говорити про фрагментарний характер спостережень. так, більшість робіт присвячена окремим 
видам, або певній території. Нажаль, доволі мало спостережень, проведених в польових умовах в 
активний період тварин. Маємо традиційні й доступні дослідження. здійснені в межах населених 
пунктів, у різного роду печерах та схованках, або у скупченнях під час періоду зимової сплячки. В 
нашому розумінні завдань досліджень, звичайно, цього замало. Однак, найбільш сучасна та повна 
інформація про кажанів України дана в методичних рекомендаціях Загороднюка із співавторами 
(Загороднюк та ін., 2002). Ми відокремили види які зустрічаються в межах Одеської області та 
констатуємо поширення тут звичайних видів (рис. 10.20). 

  
нічниця ставкова нічниця вусата 

  
нічниця водяна нетопир карлик 

  
вухань австрійський пергач пізній 

 
Рис. 10.20. Поширення кажанів в Одеській області 
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Міграційний статус кажанів 
 

До типових сезонний мігрантів, які, подібно до птахів, здійснюють трансконтинентальні 
перельоти до місць зимівлі, відносяться всі види вечірниць, нетопирі лісовий та карлик, нічниця 
гостровуха та кажан двоколірний. Осілими видами, що переміщаються, змінюючи літні схованки на 
зимові в межах місцевості, де вони постійно мешкають, являються підковики, вухані та широковухи, 
пергач пізній, нетопир білосмугий та нічниця вусата. 

Б.М. Попов [5], на основі власних даних 1938-1939 рр. та О.О. Браунера і І. Д. Іваненка, які 
працювали в Асканії-Нова у 20-х–30-х рр. минулого століття, прийшов до висновку, що у Степовій 
зоні України мігруючими видами є вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774, велетенська  
Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 та мала Nyctalus leisleri Kuhl, 1817, лилик двоколірний Vespertilio 
murinus Linnaeus, 1758 та нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774, нетопир лісовий 
Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839. Три перших з них, як він вважав, влітку в степу взагалі 
не зустрічаються.  

У наступні роки відбулось значне ландшафтне перетворення степу, що, безумовно, змінило 
ситуацію з рукокрилими. За нашими даними у 1979-2016 рр. в Асканії-Нова вечірницю дозірну 
Nyctalus noctula реєстрували цілорічно. Виявляли там і зимуючі колонії цього виду (рис. 10.21), а 
наявність Nyctalus leisleri, Pipistrellus pipistrellus та Pipistrellus nathusii установлена за допомогою 
ультразвукового детектора, тобто ці тварини, принаймні дві перші, край рідкісні. 

 

 
 

Рис. 10.21. Колонія вечірниць дозірних Nyctalus noctula (фото І.К. Поліщука, 19.02.2016 р.) 
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10.4 Характеристика територіального розподілу, видового складу та міграційної та 
кормової активності кажанів у межах площадки ВЕС у сезонах 2017-2018 рр. 
 

Ультразвукове прослуховування простору в окремих точках 
Дослідження міграційної активності кажанів восени 2017 р. були розпочаті 23-24 вересня. 

Починаючи з 19 год 20 хв. і до 23 год. 10 хв. прослуховування протягом 230 хвилин проведено на всіх 
12 пунктах (рис. 10.22). Всього зареєстровано 35 звуків кажанів. максимальна активність кажанів 
зафіксована в пункті 9 (с. Козацьке), де за 10 хвилин зареєстровано 11 звуків. Також високі показники 
мали пункт 1 (с. Молога) – 6 звуків, та пункт 7 (урвистий берег Дністровського лиману) – 5 звуків. 
Сумарно на цих трьох пунктах зафіксовано 22 звуки, або 62,9% від їх загального числа. Показово, що 
у пунктах 8 та 12, які розташовані на автомобільній дорозі за 10 хвилин прослуховування не було 
почуто жодного кажана (рис. 10.22, табл. 10.5). 

 
Рис. 10.22. Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 23-24.09.2017 р. 

 
Таблиця 10.5. Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах 

Дністровської ВЕС 23-24.09 (№№ згідно рис. 5.10) 

№ Біотоп Час, год:хв 
Звуків Записів 

старт фініш 
1 населений пункт 19:20 19:50 6 5 
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:56 20:06 2 2 
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 20:15 20:25 1 1 
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 20:32 20:42 1 1 
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 20:55 21:05 3 2 
6 сільгоспугіддя, дорога 21:11 21:21 3 2 
7 урвище, берег лиману 21:28 21:38 5 3 
8 сільгоспугіддя, дорога 21:55 22:05 0 0 
9 населений пункт 22:10 22:20 11 9 
10 лісовий масив, дорога 22:26 22:36 0 0 
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 22:40 22:50 3 3 
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 23:00 23:10 0 0 
 Всього 230 хв. 35 28 
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В жовтні були продовжені дослідження, які показали, що всього на 12 пунктах зареєстровано 
28 звуків. Тривалість спостережень – 218 хв. В цей період найбільша голосова активність була на 
пункті 7 (урвистий берег Дністровського лиману) – 9 звуків, або 32,1% від загальної. Активність 
кажанів в населених пунктах (точки прослуховування №№  1 та 9) також була високою, а на трьох 
пунктах взагалі звуків кажанів не зареєстровано (рис. 10.23, табл. 10.6). 

 
Рис. 10.23. Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 15-16.10.2017 р. 

 
Таблиця 10.6. Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах 

Дністровської ВЕС 15-16.10.2017 р. (№№ згідно рис. 5.10) 

№ Біотоп Час 
Звуків Записів 

старт фініш 
1 населений пункт 18:50 19:05 4 2 
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:11 19:21 3 2 
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:30 19:40 0 0 
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:47 19:57 0 0 
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 20:10 20:20 1 1 
6 сільгоспугіддя, дорога 20:26 20:36 2 1 
7 урвище, берег лиману 20:45 20:55 9 7 
8 сільгоспугіддя, дорога 21:12 21:22 1 0 
9 населений пункт 21:27 21:37 5 3 
10 лісовий масив, дорога 21:44 21:54 2 1 
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 21:58 22:08 1 1 
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 22:18 22:28 0 0 
 Всього 218 хв. 28 18 

На початку листопада були проведені останні осінні спостереження, які показали різке 
зниження голосової активності кажанів. Так, в ніч 2-3.11.2017 р. на всіх 12 пунктах прослуховування 
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зареєстровано всього 7 звуків. Вісім пунктів взагалі не відвідувались кажанами (0 звуків). 
Традиційно, максимальні показники були в пункті 7 (берег лиману) – 3 звуки (рис. 10.24, табл. 10.7). 

 
Рис. 10.24. Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 02-03.11.2017 р. 

 
Таблиця 10.7. Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах 

Дністровської ВЕС 02-03.11.2017 (№№ згідно рис. 5.10) 

№ Біотоп Час 
Звуків Записів 

старт фініш 
1 населений пункт 17:00 17:20 0 0 
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 17:26 17:36 0 0 
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 17:45 17:55 1 1 
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 18:02 18:12 0 0 
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 18:25 18:35 1 0 
6 сільгоспугіддя, дорога 18:41 18:51 0 0 
7 урвище, берег лиману 18:59 19:09 3 2 
8 сільгоспугіддя, дорога 19:27 19:37 0 0 
9 населений пункт 19:43 19:53 2 2 

10 лісовий масив, дорога 20:00 20:10 0 0 
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 20:15 20:25 0 0 
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 20:35 20:45 0 0 

 Всього 225 хв. 7 5 
Таким чином, проведені дослідження свідчать про динаміку голосової активності кажанів, яка 

показує максимальні показники у вересні (під час міграційних переміщень), а мінімальні – у 
листопаді (кажани на місцях майбутніх зимових схованок). Аналізуючи активність кажанів на 
окремих пунктах прослуховування констатуємо, що найбільш відвідуваними були населені пункти та 
місцевості поблизу відкритих акваторій. Два пункти прослуховування, які розташовані поблизу, або в 
межах населених пунктів – №№ 1 та 9 – мали найвищі показники голосової активності кажанів – 10 
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(14,3%) та 18 (25,7%) звуків відповідно. Пункт № 7 на узбережжі Дністровського лиману за три 
періоди спостережень дав 17 звуків, або 24,3% від усіх голосів. Таким чином лише ці три пункти 
сумарно складають частку звуків у 64,3% від загального. 

В пункті № 12, якій розташований на 
перехресті автомобільних доріг, за всі періоди 
прослуховувань не зареєстровано жодного звуку. 
Наші дослідження хіроптерофауни в інших 
регіонах свідчать, що автомобільні дороги з 
асфальтовим покриттям та світлом фар 
транспортних засобів приваблюють комах, 
відповідно й кажанів. Тому відсутність голосів у 
пункті № 12 скоріш за все пояснюється дифузним 
поширенням кажанів проектною територією, де не 
існує чинників, які б впливали на вузько 
направлені перельоти тварин. Також вважаємо, що 
кормова база проектної території не має переваг 
перед ділянками, розташованими за межами 
вітрового парку й тварини мають достатньо 
простору для полювання. 

Більш детальна характеристика голосової 
активності кажанів в окремих пунктах 
прослуховування показана в таблиці 10.8. 

 
 

Цікавими виявилися результати сканування простору за допомогою детектора Pettersson D500x, 
який було встановлено в м. Білгород-Дністровський (рис. 10.25). Так, в ніч 23-24.09.2017 
зареєстровано майже 3000 звуків, які доволі рівномірно звучали протягом всього періоду 
прослуховування (з 19:00 до 06:00). Оскільки прилад був розташований з одного боку в районі 
багатоповерхових будинків, а з іншого недалеко від акваторії Дністровського лиману, чисельність 
звуків кажанів була максимальною для 10-хвилинних інтервалів (60 і більше звуків). Можливо серед 
будинків були розташовані місця денного відпочинку кажанів, або тварини знайшли тут місця 
зимових схованок (дахи багатоповерхівок). На підтвердження цього припущення бачимо, що 
наприкінці ночі в період з 3:00 до 6:00 зареєстровано 1013 звуків (з 2997 зв.), або 33,8% від 
загального. Така активність притаманна тваринам, які повертаються з кормових вильотів на місця, де 
будуть проводити світлу частину доби. 

 
Рис. 10.25. Характеристика голосової активності кажанів в м. Білгород-Дністровський 23-24.09.2017 

 
Весняні спостереження за активністю кажанів були розпочаті наприкінці березня. Згідно вимог 

європейської методики, березень не є місяцем, коли кажани активні, однак наші спостереження за 
голосовою активністю кажанів в м. Мелітополь, які ми запровадили протягом всього березня, 
показали, що починаючи з другої половини місяця кажани активні. 

Результатом досліджень 27 березня стали 3 зареєстровані звуки. Один в межах населеного 
пункту (точка № 9), а ще 2 на березі Дністровського лиману (точка № 7). На більшій частині 
територій вітрового парку кажани в березні не зареєстровані (рис. 10.26, табл. 10.9). Наступної ночі, 
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Таблиця 10.8. Характеристика голосової  
активності кажанів в межах  
Дністровської ВЕС восени 2017 р. 

Пункт 23-24.09 15-16.10 02-03.11 Всього 
абс. % 

1 6 4 0 10 14,3 
2 2 3 0 5 7,1 
3 1 0 1 2 2,9 
4 1 0 0 1 1,4 
5 3 1 1 5 7,1 
6 3 2 0 5 7,1 
7 5 9 3 17 24,3 
8 0 1 0 1 1,4 
9 11 5 2 18 25,7 

10 0 2 0 2 2,9 
11 3 1 0 4 5,7 
12 0 0 0 0 0,0 

Всього 35 28 7 70 100,0 
 

Примітки: – акваторія; – сільгоспугіддя; 
– населені пункти 
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28 березня, зареєстровано 5 звуків, аналіз яких дозволяє стверджувати тяжіння кажанів до населених 
пунктів та берегових урвищ (рис. 10.27, табл. 10.10). 

 
 

Рис. 10.26. Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 27.03.2018 р. 
 

Таблиця 10.9. Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах 
Дністровської ВЕС 27.03.2018 (№№ згідно рис. 5.10) 

 

№ Біотоп Час, год:хв 
Звуків Записів 

старт фініш 
1 населений пункт 18:20 18:50 0 0 
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 18:56 19:06 0 0 
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:15 19:25 0 0 
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:32 19:42 0 0 
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 19:55 20:05 0 0 
6 сільгоспугіддя, дорога 20:11 20:21 0 0 
7 урвище, берег лиману 20:28 20:38 2 1 
8 сільгоспугіддя, дорога 20:55 21:05 0 0 
9 населений пункт 21:10 21:20 1 1 
10 лісовий масив, дорога 21:26 21:36 0 0 
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 21:40 21:50 0 0 
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 22:00 22:10 0 0 
 Всього 230 хв. 3 2 
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Рис. 10.27. Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 28.03.2018 р. 

 
Таблиця 10.10. Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах 

Дністровської ВЕС 28.03.2018 (№№ згідно рис. 5.10) 
 

№ Біотоп Час, год:хв 
Звуків Записів 

старт фініш 
1 населений пункт 18:20 18:50 1 0 
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 18:56 19:06 0 0 
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:15 19:25 0 0 
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:32 19:42 0 0 
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 19:55 20:05 0 0 
6 сільгоспугіддя, дорога 20:11 20:21 1 1 
7 урвище, берег лиману 20:28 20:38 1 1 
8 сільгоспугіддя, дорога 20:55 21:05 0 0 
9 населений пункт 21:10 21:20 1 0 
10 лісовий масив, дорога 21:26 21:36 0 0 
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 21:40 21:50 0 0 
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 22:00 22:10 1 0 
 Всього хв. 5 2 
 

Наступні спостереження проведені 23-24 квітня, що припадає на періоди активного 
переміщення кажанів, що й відобразилось на результатах прослуховування. Так, 23.04 зафіксовано 19 
звуків, а 24.04 – 28 звуків. Попередній аналіз показує зростання активності тварин по всій території 
вітрового парку, однак їх чисельність невисока та значно поступається активності кажанів поблизу та 
в межах населених пунктів (рис. 10.28–10.29, табл. 10.11–10.12) 
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Рис. 10.28. Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 23.04.2018 р. 
 

Таблиця 10.11. Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах 
Дністровської ВЕС 23.04.2018 (№№ згідно рис. 5.10) 
 

№ Біотоп Час, год:хв 
Звуків Записів 

старт фініш 
1 населений пункт 19:20 19:50 4 2 
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:56 20:06 1 1 
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 20:15 20:25 0 0 
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 20:32 20:42 1 0 
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 20:55 21:05 2 1 
6 сільгоспугіддя, дорога 21:11 21:21 1 1 
7 урвище, берег лиману 21:28 21:38 2 1 
8 сільгоспугіддя, дорога 21:55 22:05 0 0 
9 населений пункт 22:10 22:20 5 2 
10 лісовий масив, дорога 22:26 22:36 0 0 
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 22:40 22:50 1 1 
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 23:00 23:10 2 0 
 Всього 230 хв. 19 9 
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Рис. 10.29. Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 24.04.2018 р. 
 

Таблиця 10.12. Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах 
Дністровської ВЕС 24.04.2018 (№№ згідно рис. 5.10) 
 

№ Біотоп Час, год:хв 
Звуків Записів 

старт фініш 
1 населений пункт 19:20 19:50 5 4 
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 19:56 20:06 1 0 
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 20:15 20:25 1 0 
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 20:32 20:42 1 1 
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 20:55 21:05 3 1 
6 сільгоспугіддя, дорога 21:11 21:21 0 0 
7 урвище, берег лиману 21:28 21:38 9 5 
8 сільгоспугіддя, дорога 21:55 22:05 0 0 
9 населений пункт 22:10 22:20 5 2 
10 лісовий масив, дорога 22:26 22:36 1 0 
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 22:40 22:50 0 0 
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 23:00 23:10 2 1 
 Всього 230 хв. 28 14 

 
Найбільші показники голосової активності кажанів зареєстровані у травні. Дослідження були 

проведені 18 та 19 травня і дали нам 40 та 34 голоси відповідно (рис. 10.30–10.31, табл. 10.13–10.14). 
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Рис. 10.30. Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 18.05.2018 р. 
 

Таблиця 10.13. Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах 
Дністровської ВЕС 18.05.2018 (№№ згідно рис. 5.10) 

 

№ Біотоп Час, год:хв 
Звуків Записів 

старт фініш 
1 населений пункт 20:50 21:05 3 2 
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 21:11 21:21 0 0 
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 21:30 21:40 0 0 
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 21:47 21:57 2 1 
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 22:10 22:20 4 2 
6 сільгоспугіддя, дорога 22:26 22:36 1 1 
7 урвище, берег лиману 22:45 22:55 11 7 
8 сільгоспугіддя, дорога 23:12 23:22 2 2 
9 населений пункт 23:27 23:37 14 7 
10 лісовий масив, дорога 23:44 23:54 0 0 
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 23:58 00:08 1 0 
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 00:18 00:28 2 1 
 Всього 218 хв. 40 23 
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Рис. 10.31. Результати сканування простору детектором Pettersson D240x 19.052018 р. 

 
Таблиця 10.14. Результати прослуховування голосової активності кажанів в межах 

Дністровської ВЕС 19.05.2018 (№№ згідно рис. 5.10) 

№ Біотоп Час, год:хв 
Звуків Записів 

старт фініш 
1 населений пункт 20:50 21:05 2 1 
2 сільгоспугіддя, лісосмуга 21:11 21:21 2 2 
3 сільгоспугіддя, лісосмуга 21:30 21:40 2 2 
4 сільгоспугіддя, лісосмуга 21:47 21:57 0 0 
5 сільгоспугіддя, лісосмуга, канал 22:10 22:20 10 5 
6 сільгоспугіддя, дорога 22:26 22:36 4 2 
7 урвище, берег лиману 22:45 22:55 5 2 
8 сільгоспугіддя, дорога 23:12 23:22 0 0 
9 населений пункт 23:27 23:37 6 2 
10 лісовий масив, дорога 23:44 23:54 1 1 
11 сільгоспугіддя, дорога, лісосмуга 23:58 00:08 1 0 
12 сільгоспугіддя, лісосмуга, дорога 00:18 00:28 1 0 
 Всього 218 хв. 34 17 

 
Таким чином, проведені навесні 2018 року дослідження голосової активності кажанів за 

допомогою методу прослуховування на окремих точках в межах вітрового парку показали очікувану 
картину слабкої активності на початку весни (березень) та її зростання в квітні-травні. 

Зведена таблиця результатів прослуховування показує, що найбільш привабливими для кажанів 
були населені пункти: точка № 9 в с. Козацьке, 32 звуки, або 24,81% від загального; точка № 1 між 
селами Молога та Садове, 15 звуків, або 11,63%. Крім того, високі показники активності тварин 
зареєстровані поблизу узбережжя Дністровського лиману неподалік с. Веселе (точка № 7, 30 звуків, 
або 23,26%). Сумарно ці три пункти прослуховування набрали 77 звуків, або 59,7%. В межах 
вітрового парку активність кажанів була доволі низькою та рівномірною. Дещо підвищена активність 
кажанів зареєстрована в точці № 5, яка розташована на захід від с. Семенівка в безпосередній 
близькості від меліоративного каналу (табл. 10.15).  
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Таблиця 10.15. Голосова активність кажанів в межах Дністровської ВЕС навесні 2018 р. 
Пункт 27.03 28.03 23.04 24.04 18.05 19.05. Всього 

абс. % 
1 0 1 4 5 3 2 15 11,63 
2 0 0 1 1 0 2 4 3,10 
3 0 0 0 1 0 2 3 2,33 
4 0 0 1 1 2 0 4 3,10 
5 0 0 2 3 4 10 19 14,73 
6 0 1 1 0 1 4 7 5,43 
7 2 1 2 9 11 5 30 23,26 
8 0 0 0 0 2 0 2 1,55 
9 1 1 5 5 14 6 32 24,81 

10 0 0 0 1 0 1 2 1,55 
11 0 0 1 0 1 1 3 2,33 
12 0 1 2 2 2 1 8 6,20 

Всього 3 5 19 28 40 34 129 100,00 
Примітки: – акваторія; – сільгоспугіддя; – населені пункти 
 

Ультразвукове прослуховування простору протягом всієї ночі на стаціонарному 
пункті 

Як вже зазначалося в методичній частині звіту, паралельно з прослуховуванням 
ультразвуковим детектором Pettersson D240х, були використані дані, отримані під час досліджень за 
допомогою приладу Pettersson D500х. Така інформація дає можливість провести оцінку добової 
динаміки активності кажанів, більш повно охарактеризувати видовий склад хіроптерофауни. 

Місце встановлення приладу – лісосмуга поблизу невеликого урвища та берегової лінії 
Дністровського лиману (46.278080 N / 30.143059 E). 

Перший кажан в ніч 23-24 вересня зареєстрований в 19:58, останній кажан за ніч - 05:27, а 
загальна їх чисельність – 420 звуків. Тривалість активності кажанів – 9 годин 29 хвилин. 
Максимальна активність в інтервалі 22:50 – 23:00; 22 звуки за 10 хв. (5,2%). В інтервалі 22:30-23:30 
зареєстровано 90 звуків, або 21.4% від усіх за ніч (рис. 10.32). 

Дослідження, проведені наприкінці вересня та на початку жовтня на суміжних територіях, 
показали зменшення голосової активності, що може свідчити про припинення інтенсивної фази 
осінньої міграції. Аналіз даних, зібраних у цей період свідчить про збереження тенденції у 
домінуванні активності кажанів на пунктах спостережень, розташованих поблизу населених пунктів 
над акваторіями прісноводних водойм. 

 
Рис. 10.32. Динаміка добової літної активності кажанів 23-24 вересня 2017 р. (D500x; n=420 звуків) 

 
В межах площадки вітрової станції, яка планується під будівництво 15-16 жовтня 

зареєстровано 29 звуків. Перший кажан - 19:51, останній кажан за ніч - 03:36. Загальна тривалість 
активності кажанів – 7 годин 45 хвилин. Максимальної активності кажанів не зареєстровано, оскільки 
за 10-хвилинний інтервал не було більше 2 звуків. В інтервалі 19:50 – 20:40; 6 звуків за 50 хв., або 
22,2% від усіх за ніч (рис. 10.33). Активність кажанів протягом ночі була низькою. Припинення 
польотів відбулося задовго до світанку. Пікової активності не виявлено. 

 
Рис. 10.33. Динаміка добової літної активності кажанів 10-11 жовтня 2017 р. (D500x; n= 29 звуків) 
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Дослідження, проведені 02-03 листопада, коли було зареєстровано всього 5 звуків (в інтервалі 
19:45-21:00) свідчить про припинення не лише міграційної, але й кормової активності кажанів. Така 
ситуація пояснюється фенологічними закономірностями, коли кажани знаходять схованки для 
зимової гібернації та суттєво знижують свою активність. 

Таку ж саму слабку активність кажанів ми спостерігали в ніч з 27 на 28 березня 2018 року, коли 
були розпочаті весняні спостереження. Всього протягом цієї ночі було зареєстровано 6 голосів в 
інтервалі 20:00 – 21:10(рис. 10.34). 

 

 
Рис. 10.34. Динаміка добової літної активності кажанів 27-28 березня 2018 р. (D500x; n= 6 звуків) 

 
Найбільшу голосову активність кажани виявили у квітні, що пояснюється їх міграційною та 

кормовою активністю в цей період року. Так, в ніч 23-24 квітня 2018 року приладом Pettersson D500x 
на стаціонарному пункті прослуховування було зафіксовано 652 звуки. Перший кажан – 20:30, 
останній кажан за ніч – 04:15. Загальна тривалість активності кажанів – 7 годин 45 хвилин. 
Максимальна активність кажанів за 10 хвилин прослуховування зареєстрована в 21:40 (24 звуки) і 
03:20 (27 звуків). 

В інтервалах 21:30 – 00:00 та 02:00–04:20 зареєстровано 287 та 228 звуків, або 44,0 та 35,0% від 
загального відповідно (рис. 10.35). Тобто, констатуємо два періоди активності кажанів за ніч. 

В ніч 18–19 травня 2018 року було зафіксовано 154 звуки. Перший кажан – 21:20, останній 
кажан за ніч – 04:15. Загальна тривалість активності кажанів – 6 годин 55 хвилин. Максимальна 
активність кажанів за 10 хвилин прослуховування зареєстрована в 23:10 (10 звуків). 

В інтервалах 22:00 – 00:00 та 02:20–04:20 зареєстровано 42 та 67 звуків, або 27,3 та 43,5% від 
загального відповідно (рис. 10.36). Тобто, констатуємо два періоди активності кажанів за ніч, при 
чому в другій половині ночі активність була дещо більшою. 

 
Рис. 10.35. Динаміка добової літної активності кажанів 23-24 квітня 2018 р. (D500x; n= 652 звуків) 
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Рис. 10.36. Динаміка добової літної активності кажанів 18-19 травня 2018 р. (D500x; n= 154 звуків) 

 
Дослідження, проведені за допомогою ультразвукового детектора Pettersson D500x, дозволяють 

зробити декілька висновків (табл. 10.16; рис. 10.32–10.36): 
1. Динаміка голосової активності кажанів на проектній території показує, що найвищі 

показники восени зареєстровані у вересні, а навесні – у квітні. 
2. Протягом ночі існує дві хвилі активності між якими є сезонні відмінності. Восени більша 

активність припадає на першу половину ночі, а навесні дещо більша голосова активність 
зареєстрована у другій половині ночі. 

3. Кількість зареєстрованих звуків у листопаді та березні є мінімальною, що свідчить про 
перебування більшої частини місцевих популяцій кажанів в неактивному стані. 
 
Таблиця 10.16. Характеристика голосової активності кажанів в межах Дністровської ВЕС у 2017–
2018 роках за результатами досліджень ультразвуковим детектором Pettersson D500x. 
 

Показник 23–24.09 10–11.10 02–03.11 27–28.03 23–24.04 18–19.05. 

Початок 19:00 19:00 18:00 18:00 19:30 20:00 
Кінець 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 05:30 
Тривалість роботи приладу 660 хв 660 хв 720 хв 720 хв 630 хв 570 хв 
Перший голос 19:58 19:51 19:35 20:00 20:30 21:20 
Останній голос 05:27 03:36 20:50 21:10 04:15 04:15 
Тривалість активності кажанів 9 год 29 хв 7 год 45 хв 1 год 15 хв 1 год 10 хв 7 год 45 хв 6 год 55 хв 
Всього голосів 420 29 5 6 652 154 

 
Ультразвукове прослуховування простору на трансектах. 
 
У відповідності до вимог методики вивчення кажанів на територіях вітрових парків, прийнятої 

у Європі, найбільш ретельно проведені дослідження на 4-х трансектах.  
Нижче показані результати цих спостережень (таблиці 10.17–10.24). 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 19:50 19:55 46.219125 30.211829 3 
2 19:59 20:04 46.218530 30.210489 0 
3 20:08 20:13 46.217912 30.209137 1 
4 20:17 20:22 46.217309 30.207786 2 
5 20:25 20:30 46.216670 30.206357 0 
Всього: 40 хв.   6 звуків 

 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 20:50 20:55 46.249155 30.139355 0 
2 20:59 21:04 46.248434 30.140574 0 
3 21:08 21:13 46.247678 30.141835 1 
4 21:18 21:23 46.247010 30.143035 0 
5 21:27 21:32 46.246251 30.144316 0 
Всього: 42 хв.   1 звук 

 

Трансекта 1 Трансекта 2 
№ Час Координати Кількість  

звуків старт фініш N E 
1 21:50 21:55 46.313605 30.065295 3 
2 21:58 22:03 46.313857 30.066873 0 
3 22:06 22:11 46.314102 30.068449 1 
4 22:15 22:20 46.314375 30.070019 0 
5 22:24 22:29 46.314628 30.071650 0 
Всього: 39 хв.   4 звуки 

 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 22:50 22:55 46.365346 30.043196 0 
2 22:59 23:04 46.365554 30.044800 0 
3 23:08 23:13 46.365790 30.046382 0 
4 23:17 23:22 46.366003 30.047868 2 
5 23:27 23:32 46.336281 30.049508 2 
Всього:  42 хв.   4 звуки 

 

Трансекта 3 Трансекта 4 
№ Час Координати Кількість  

звуків старт фініш N E 
1 23:50 23:55 46.359506 29.973771 4 
2 00:00 00:05 46.360597 29.973435 0 
3 00:09 00:14 46.361711 29.973071 0 
4 00:17 00:22 46.362754 29.972752 0 
5 00:26 00:31 46.363977 29.972360 1 
Всього:  41 хв.   5 звуків 

 

Таблиця 10.17. Результати прослуховування 
простору 21-22 вересня 2017 р. 
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№ Час Координати Кількість  

звуків старт фініш N E 
1 19:50 19:55 46.219125 30.211829 0 
2 19:59 20:04 46.218530 30.210489 1 
3 20:08 20:13 46.217912 30.209137 1 
4 20:17 20:22 46.217309 30.207786 1 
5 20:25 20:30 46.216670 30.206357 0 
Всього: 40 хв.   3 звуки 

 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 20:50 20:55 46.249155 30.139355 1 
2 20:59 21:04 46.248434 30.140574 1 
3 21:08 21:13 46.247678 30.141835 0 
4 21:18 21:23 46.247010 30.143035 0 
5 21:27 21:32 46.246251 30.144316 0 
Всього: 42 хв.   2 звуки 

 

Трансекта 1 Трансекта 2 
№ Час Координати Кількість  

звуків старт фініш N E 
1 21:50 21:55 46.313605 30.065295 2 
2 21:58 22:03 46.313857 30.066873 2 
3 22:06 22:11 46.314102 30.068449 0 
4 22:15 22:20 46.314375 30.070019 0 
5 22:24 22:29 46.314628 30.071650 1 
Всього:  39 хв.   5 звуків 

 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 22:50 22:55 46.365346 30.043196 2 
2 22:59 23:04 46.365554 30.044800 2 
3 23:08 23:13 46.365790 30.046382 2 
4 23:17 23:22 46.366003 30.047868 0 
5 23:27 23:32 46.336281 30.049508 1 
Всього:  42 хв.   7 звуків 

 

Трансекта 3 Трансекта 4 
№ Час Координати Кількість  

звуків старт фініш N E 
1 23:50 23:55 46.359506 29.973771 3 
2 00:00 00:05 46.360597 29.973435 1 
3 00:09 00:14 46.361711 29.973071 0 
4 00:17 00:22 46.362754 29.972752 0 
5 00:26 00:31 46.363977 29.972360 0 
Всього:  41 хв.   4 звуки 

 

Таблиця 10.18. Результати прослуховування 
простору 22–23 вересня 2017 р. 

 

Трансекта 5  
 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 19:30 19:35 46.219125 30.211829 1 
2 19:39 19:44 46.218530 30.210489 1 
3 19:47 19:52 46.217912 30.209137 1 
4 19:56 20:01 46.217309 30.207786 1 
5 20:05 20:10 46.216670 30.206357 0 
Всього: 40 хв.   4 звуки 

 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 20:30 20:35 46.249155 30.139355 0 
2 20:38 20:43 46.248434 30.140574 0 
3 20:46 20:51 46.247678 30.141835 1 
4 20:54 20:59 46.247010 30.143035 0 
5 21:04 21:09 46.246251 30.144316 0 
Всього: 39 хв.   1 звук 

 

Трансекта 1 Трансекта 2 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 21:25 21:30 46.313605 30.065295 1 
2 21:34 21:39 46.313857 30.066873 1 
3 21:43 21:48 46.314102 30.068449 0 
4 21:52 21:57 46.314375 30.070019 0 
5 22:01 22:06 46.314628 30.071650 0 
Всього:  41 хв.   2 звуки 

 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 22:25 22:30 46.365346 30.043196 1 
2 22:34 22:39 46.365554 30.044800 0 
3 22:43 22:48 46.365790 30.046382 0 
4 22:53 22:58 46.366003 30.047868 0 
5 23:02 23:07 46.336281 30.049508 2 
Всього:  42 хв.   3 звуки 

 

Трансекта 3 Трансекта 4 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 23:25 23:30 46.359506 29.973771 2 
2 23:35 23:40 46.360597 29.973435 0 
3 23:44 23:49 46.361711 29.973071 0 
4 23:53 23:58 46.362754 29.972752 0 
5 00:02 00:07 46.363977 29.972360 0 
Всього:  42 хв.   2 звуки 

 

Таблиця 10.19. Результати прослуховування 
простору 12–13 жовтня 2017 р. 

 

Трансекта 5  
 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 19:30 19:35 46.219125 30.211829 2 
2 19:39 19:44 46.218530 30.210489 2 
3 19:47 19:52 46.217912 30.209137 1 
4 19:56 20:01 46.217309 30.207786 0 
5 20:05 20:10 46.216670 30.206357 1 
Всього: 40 хв.   6 звуків 

 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 20:30 20:35 46.249155 30.139355 0 
2 20:38 20:43 46.248434 30.140574 1 
3 20:46 20:51 46.247678 30.141835 0 
4 20:54 20:59 46.247010 30.143035 1 
5 21:04 21:09 46.246251 30.144316 0 
Всього: 39 хв.   2 звуки 

 

Трансекта 1 Трансекта 2 
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№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 21:25 21:30 46.313605 30.065295 0 
2 21:34 21:39 46.313857 30.066873 3 
3 21:43 21:48 46.314102 30.068449 0 
4 21:52 21:57 46.314375 30.070019 0 
5 22:01 22:06 46.314628 30.071650 0 
Всього:  41 хв.   3 звуки 

 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 22:25 22:30 46.365346 30.043196 1 
2 22:34 22:39 46.365554 30.044800 1 
3 22:43 22:48 46.365790 30.046382 1 
4 22:53 22:58 46.366003 30.047868 0 
5 23:02 23:07 46.336281 30.049508 1 
Всього:  42 хв.   4 звуки 

 

Трансекта 3 Трансекта 4 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 23:25 23:30 46.359506 29.973771 1 
2 23:35 23:40 46.360597 29.973435 2 
3 23:44 23:49 46.361711 29.973071 0 
4 23:53 23:58 46.362754 29.972752 0 
5 00:02 00:07 46.363977 29.972360 1 
Всього:  42 хв.   4 звуки 

 

Таблиця 10.20. Результати прослуховування 
простору 13–14 жовтня 2017 р. 

 

Трансекта 5  
 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 20:30 20:35 46.219125 30.211829 3 
2 20:39 20:44 46.218530 30.210489 3 
3 20:47 20:52 46.217912 30.209137 1 
4 20:55 21:00 46.217309 30.207786 1 
5 21:04 21:09 46.216670 30.206357 1 
Всього: 39 хв.   9 звуків 

 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 21:30 21:35 46.249155 30.139355 1 
2 21:39 21:44 46.248434 30.140574 0 
3 21:47 21:52 46.247678 30.141835 0 
4 21:56 22:01 46.247010 30.143035 2 
5 22:05 22:10 46.246251 30.144316 2 
Всього: 40 хв.   5 звуків 

 

Трансекта 1 Трансекта 2 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 22:25 22:30 46.313605 30.065295 4 
2 22:34 22:39 46.313857 30.066873 0 
3 22:43 22:48 46.314102 30.068449 0 
4 22:52 22:57 46.314375 30.070019 1 
5 23:01 23:06 46.314628 30.071650 1 
Всього:  41 хв.   6 звуків 

 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 23:25 23:30 46.365346 30.043196 1 
2 23:33 23:38 46.365554 30.044800 1 
3 23:42 23:47 46.365790 30.046382 1 
4 23:50 23:55 46.366003 30.047868 1 
5 23:59 00:04 46.336281 30.049508 1 
Всього:  42 хв.   5 звуків 

 

Трансекта 3 Трансекта 4 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 00:25 00:30 46.359506 29.973771 2 
2 00:33 00:38 46.360597 29.973435 1 
3 00:42 00:47 46.361711 29.973071 1 
4 00:51 00:56 46.362754 29.972752 0 
5 01:00 01:05 46.363977 29.972360 0 
Всього:  40 хв.   4 звуки 

 

Таблиця 10.21. Результати прослуховування 
простору 24–25 квітня 2018 р. 

 

Трансекта 5  
 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 20:30 20:35 46.219125 30.211829 0 
2 20:39 20:44 46.218530 30.210489 0 
3 20:47 20:52 46.217912 30.209137 0 
4 20:55 21:00 46.217309 30.207786 3 
5 21:04 21:09 46.216670 30.206357 0 
Всього: 39 хв.   3 звуки 

 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 21:30 21:35 46.249155 30.139355 0 
2 21:39 21:44 46.248434 30.140574 1 
3 21:47 21:52 46.247678 30.141835 0 
4 21:56 22:01 46.247010 30.143035 0 
5 22:05 22:10 46.246251 30.144316 0 
Всього: 40 хв.   1 звук 

 

Трансекта 1 Трансекта 2 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 22:25 22:30 46.313605 30.065295 3 
2 22:34 22:39 46.313857 30.066873 0 
3 22:43 22:48 46.314102 30.068449 1 
4 22:52 22:57 46.314375 30.070019 0 
5 23:01 23:06 46.314628 30.071650 1 
Всього:  41 хв.   5 звуків 

 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 23:25 23:30 46.365346 30.043196 2 
2 23:33 23:38 46.365554 30.044800 2 
3 23:42 23:47 46.365790 30.046382 0 
4 23:50 23:55 46.366003 30.047868 0 
5 23:59 00:04 46.336281 30.049508 1 
Всього:  42 хв.   5 звуків 

 

Трансекта 3 Трансекта 4 
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№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 00:25 00:30 46.359506 29.973771 0 
2 00:33 00:38 46.360597 29.973435 0 
3 00:42 00:47 46.361711 29.973071 0 
4 00:51 00:56 46.362754 29.972752 0 
5 01:00 01:05 46.363977 29.972360 3 
Всього:  40 хв.   3 звуки 

 

Таблиця 10.22. Результати прослуховування 
простору 25–26 квітня 2018 р. 

 

Трансекта 5  
 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 21:05 21:10 46.219125 30.211829 1 
2 21:14 21:19 46.218530 30.210489 3 
3 21:24 21:29 46.217912 30.209137 0 
4 21:33 21:38 46.217309 30.207786 0 
5 21:42 21:47 46.216670 30.206357 1 
Всього: 42 хв.   5 звуків 

 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 22:05 22:10 46.249155 30.139355 0 
2 22:14 22:19 46.248434 30.140574 0 
3 22:23 22:28 46.247678 30.141835 0 
4 22:32 22:37 46.247010 30.143035 1 
5 22:41 22:46 46.246251 30.144316 1 
Всього: 41 хв.   2 звуки 

 

Трансекта 1 Трансекта 2 
№ Час Координати Кількість  

звуків старт фініш N E 
1 23:02 23:07 46.313605 30.065295 2 
2 23:11 23:16 46.313857 30.066873 2 
3 23:20 23:25 46.314102 30.068449 0 
4 23:30 23:35 46.314375 30.070019 0 
5 23:39 23:44 46.314628 30.071650 1 
Всього:  42 хв.   5 звуків 

 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 00:05 00:10 46.365346 30.043196 3 
2 00:13 00:18 46.365554 30.044800 0 
3 00:22 00:27 46.365790 30.046382 0 
4 00:31 00:36 46.366003 30.047868 0 
5 00:40 00:45 46.336281 30.049508 0 
Всього:  40 хв.   3 звуки 

 

Трансекта 3 Трансекта 4 
№ Час Координати Кількість  

звуків старт фініш N E 
1 01:05 01:10 46.359506 29.973771 0 
2 01:13 01:18 46.360597 29.973435 2 
3 01:22 01:27 46.361711 29.973071 3 
4 01:31 01:36 46.362754 29.972752 1 
5 01:40 01:45 46.363977 29.972360 0 
Всього:  40 хв.   6 звуків 

 

Таблиця 10.23. Результати прослуховування 
простору 19–20 травня 2018 р. 

 

Трансекта 5  
 

 
№ Час Координати Кількість  

звуків старт фініш N E 
1 21:05 21:10 46.219125 30.211829 5 
2 21:14 21:19 46.218530 30.210489 1 
3 21:24 21:29 46.217912 30.209137 0 
4 21:33 21:38 46.217309 30.207786 0 
5 21:42 21:47 46.216670 30.206357 0 
Всього: 42 хв.   6 звуків 

 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 22:05 22:10 46.249155 30.139355 0 
2 22:14 22:19 46.248434 30.140574 3 
3 22:23 22:28 46.247678 30.141835 0 
4 22:32 22:37 46.247010 30.143035 0 
5 22:41 22:46 46.246251 30.144316 1 
Всього: 41 хв.   4 звуки 

 

Трансекта 1 Трансекта 2 
№ Час Координати Кількість  

звуків старт фініш N E 
1 23:02 23:07 46.313605 30.065295 2 
2 23:11 23:16 46.313857 30.066873 0 
3 23:20 23:25 46.314102 30.068449 0 
4 23:30 23:35 46.314375 30.070019 1 
5 23:39 23:44 46.314628 30.071650 0 
Всього:  42 хв.   3 звуки 

 

№ Час Координати Кількість  
звуків старт фініш N E 

1 00:05 00:10 46.365346 30.043196 0 
2 00:13 00:18 46.365554 30.044800 0 
3 00:22 00:27 46.365790 30.046382 0 
4 00:31 00:36 46.366003 30.047868 0 
5 00:40 00:45 46.336281 30.049508 0 
Всього:  40 хв.   0 звуків 

 

Трансекта 3 Трансекта 4 
№ Час Координати Кількість  

звуків старт фініш N E 
1 01:05 01:10 46.359506 29.973771 2 
2 01:13 01:18 46.360597 29.973435 0 
3 01:22 01:27 46.361711 29.973071 1 
4 01:31 01:36 46.362754 29.972752 1 
5 01:40 01:45 46.363977 29.972360 0 
Всього:  40 хв.   4 звуки 

 

Таблиця 10.24. Результати прослуховування 
простору 20–21 травня 2018 р. 

 

Трансекта 5  
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Таким чином, за шість ночей спостережень були охоплені періоди осінньої та весняної 
міграцій, а також період розмноження. Територія вітрового парку була досліджена з урахуванням 
ситуаційного плану розміщення вітрових агрегатів та представлених біотопів. 

 
Аналіз результатів прослуховування 
Зведені результати прослуховування простору Дністровської ВЕС на трансектах восени 2017 та 

навесні 2018 років показані в таблиці 10.25–10.26 та на рис. 10.37. 
 

Таблиця 10.25. Результати прослуховування на трансектах на стаціонарному ПС в  2017-2018 р. р. 

Трансекта Дата прослуховування (кількість звуків) Всього 
21-22.09 22-23.09 12-13.10 13-14.10 24-25.04 25-26.04 19-20.05 20-21.05 абс. % 

1 (5 пунктів) 6 3 4 6 9 3 5 6 42 26,92 
2 (5 пунктів) 1 2 1 2 5 1 2 4 18 11,54 
3 (5 пунктів) 4 5 2 3 6 5 5 3 33 21,15 
4 (5 пунктів) 4 7 3 4 5 5 3 0 31 19,87 
5 (5 пунктів) 5 4 2 4 4 3 6 4 32 20,51 
Всього 20 21 12 19 29 17 21 17 156 100,00 

 
Таблиця 10.26. Зведені результати досліджень активності кажанів на проектній території 

Метод Місяці спостережень (2017-2018) Всього 
вересень жовтень листопад березень квітень травень абс. % 

ПС* 35 28 7 8 47 74 199 12,28 
ТС* 41 31 0 0 46 38 156 9,62 
СТ* 420 29 5 6 652 154 1266 78,10 
Всього 496 88 12 14 745 266 1621 100,00 

Примітка: ПС – дослідження на 12-ти пунктах спостережень; ТС – дослідження на трансектах; СТ – 
стаціонарно встановлений детектор Pettersson D500x. 

 

  

пункти спостережень (Pettersson D240x) трансекти (Pettersson D240x) 
 

 

Рис. 10.37. Динаміка голосової активності 
кажанів на Дністровській ВЕС  

у 2017-2018 р.р. 

стаціонар (Pettersson D500x)  
 
Аналізуючи представлені таблично-графічні дані можна зробити декілька висновків (табл. 

10.17–10.26 та рис. 10.37–10.38): 
1. За допомогою трьох методів досліджень об’єктивно та на достатньому для екологічної 

оцінки рівні проаналізовано голосову активність кажанів та їх сезонну та добову динаміку. 
2. Методом точкового прослуховування встановлено, що у вересні 2017 р. та травні 2018 

р.голосова активність кажанів найвища – 35 та 74 зареєстровані звуки відповідно. На ці місяці 
припадає 54,8№ від усіх зареєстрованих звуків. 
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3. Методом детекторного прослуховування простору на трансектах доведено, що в квітні 2018 
року активність тварин була найвищою (46 звуків, або 29,5% від загального). 

4. Найбільш інформативним для оцінки добової динаміки кажанів були дослідження на 
стаціонарному пункті, зроблені за допомогою ультразвукового детектора Pettersson D500x. Загальна 
кількість зареєстрованих звуків – 1266. Половина звуків зареєстрована у квітні (652 звуки, або 
51,5%). Як і очікувалось, для осіннього періоду максимальна кількість звуків фіксувалася у вересні 
(420, або 33,2%). 

5. Порівнюючи дані трьох методів досліджень говоримо про певну схожість результатів, 
отриманих на трансектах та шляхом прослуховування на окремих точках. Натомість, дослідження 
протягом всієї ночі показали сезонну відмінність у голосовій активності кажанів. Так, у вересні та 
травні кажани реєструвалися у всі нічні години, показавши по дві хвилі активності: восени це 
відбувалося у першу половину ночі, а навесні – у другу. 

6. Прослуховування за допомогою детектора Pettersson D500x показало різке зниження 
активності тварин після перших двох-чотирьох темних годин у жовтні, листопаді, березні. До того ж, 
у березні та листопаді констатуємо припинення активної кормової поведінки та низькі показники 
голосової активності. 

Характеристика окремих трансект показала 
відмінності між ними (рис. 10.38). Найбільша 
голосова активність тварин зареєстрована на 
трансекті № 1, яка розташована поблизу сіл Молога 
та Садове. Тут зафіксовано 42 звуки, або 26,92% від 
загального. Порівняно високі показники були на 
трансектах № 3, 4 та 5 (33, 31 та 32 звуки 
відповідно), а найменша активність виявлена в 
межах трансекти 2 (18 звуків, або 11,54%). 
Зауважимо, що для кажанів, які здійснюють 
міграційні та кормові перельоти важливим є фактор 
наявності корму. За нашими спостереженнями на 
різних площадках в межах Азово-Чорноморського 

регіону доведено, що кажани тяжіють населених пунктів, де освітлення приваблює комах, які є 
об’єктами живлення для них. Крім того, математично доведена підвищена активність кажанів 
зафіксована для вузької смуги (150-200 м) уздовж берегової лінії водойм різного рівня (Азовського 
моря, Чорного моря, Молочного, Дністровського лиманів та лиману Сасик, річок Молочна, Дніпро). 
В межах вітрового парку Дністровської ВЕС маємо всі ландшафтні та інфраструктурні елементи, які 
потенційно приваблюють кажанів. Однак, населені пункти лежать за межами вітрового парку. 
Берегові зони Дністровського лиману знаходяться на відстані від 700 і більше метрів, що достатньо 
для безпечного годування кажанів в прибережній смузі. Також нам відома залежність перебування 
кажанів в зонах активного руху автомобільного транспорту по асфальтованим дорогам. Зауважимо, 
що тверде покриття автомобільних шляхів (асфальт) має ефект кумуляції тепла, яке в перші години 
ночі тримає температуру дещо вищу, за прилеглі агроценози. Такі мікрокліматичні умови 
приваблюють комах, відповідно й кажанів, однак спостерігається таке явище виключно у сонячні 
теплі дні. Ще одним фактором, який може вплинути на перебування кажанів саме в цій зоні є 
меліоративний канал. Під час заповнення каналу водою підвищується вологість повітря, що також 
приваблює певні таксономічні групи комах та створює привабливі умови для кажанів. Фрагментарні 
візуальні спостереження в таких зонах показали, що кажани дійсно полюють понад каналом, але 
висота їх перельотів не перевищує 20 м, що є безпечним з точки зору потрапляння під лопаті вітрових 
установок. 

Таким чином, проведені дослідження не виявили місць скупчення кажанів, усталених шляхів 
перельоту, масових схованок для денного відпочинку або гібернації, а голосова активність тварин, 
досліджена за допомогою трьох методів свідчить про невисокі показники, малу чисельність кажанів 
ти дисперсне їх поширення територією вітрового парку. 

 
Видовий склад  
Для характеристики видового складу кажанів, які зустрічаються в межах проектної території 

використані не лише результати польових досліджень на Дністровській ВЕС, але й ретроспективний 
матеріал, отриманий під час спеціальних моніторингових спостережень за кажанами на прилеглих 
територіях. У залежності від тривалості сканування повітряного простору детектором чи 
переміщення спостерігачів співвідношення видів на досліджуваній території змінювалось, але видове 
представництво обмежувалось 10-11 таксонами (табл. 10.11-10.24). Домінуюче положення у всіх 

 
Рис. 10.38. Активність кажанів на трансектах 
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пунктах спостережень займали нетопирі білосмугий Pipistrelluskuhlii Kuhl, 1817 та лісовий Pipistrellus 
nathusii Keyserling et Blasius, 1839. 

Дані щодо хіроптерофауни Одеської області виявились дещо суперечливими. За достовірними 
джерелами тут нараховується 14 видів кажанів спелеобіонтної, дендрофільної та синантропних груп 
(табл. 10.27), що відповідає різноманіттю умов існування тварин у різних її частинах. Методом 
пошуку в каменоломнях та відлову сіткою О. Годлевською зі співавторами [12] у р-ні м. Одеса 
виявлено значно коротший видовий спектр. З огляду на специфіку досліджених схованок, до цього 
списку не потрапили такі широко розповсюджені дендрофіли, як вечірниця дозірна (Nyctalus noctula), 
схильні до синантропії лилик двоколірний (Vespertilio murinus) та нетопир білосмугий (Pipistrellus 
kuhliі). Втім, і типових троглофілів – підковиків малих (Rhinolophus hipposideros) – тут не знайдено. 
Місця знахідок нетопира білосмугого не вказані на картосхемі у Червоній книзі України [13], хоча 
про просування виду у Західне Причорномор’я було відомо ще з 2000 р. [14]. Отже, у степовому 
Причорномор’ї Одещини мешкає, принаймні, 10 видів кажанів.  

 
Таблиця 10.27. Перелік кажанів Одеської області. 

За літературними даними та 
музейними матеріалами [Годлевська, 

Панченко та ін., 2008]  

У каменоломнях на 
околицях Одеси 

[Годлевська, Панченко та 
ін., 2008]  

За картосхемами 
поширення кажанів 

[Червона книга України, 
2009]  

Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800  – – 
Myotis blythii Tomes, 1857 – – 
M. nattereri Kuhl, 1817 – – 
M. daubentonii Kuhl, 1817 31,6 % + 
M. mystacinus Kuhl, 1817 31,9 % + 
M. dasycneme Boie, 1825 - 3,0% + 
Plecotus auritus Linnaeus, 1758 – – 
P. austriacus Fischer, 1829 22,0 % + 
Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 0,2% + 
P. nathusii Keyserling et Blasius, 1839 0,3 % + 
P. kuhlii Kuhl, 1817   – – 
Nyctalus noctula Schreber, 1774 – + 
Vespertilio murinus Linnaeus,1758 – + 
Eptesicus serotinus Schreber, 1774 11,0 % + 

 
Згідно з Додатком 1 до Рішення обласної ради від 18 лютого 2011 р. № 90-VІ про надання 

охоронного статусу тваринам (табл. 10.28), у Одеській області взагалі мешкають лише 10 видів 
[14].Останній перелік (табл. 10.28) поглинається загальним видовим списком (табл. 10.27), але 
містить вечірницю велетенську (Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780), яку не згадують у першому, і 
тому фауну кажанів Одеської області, фактично, складають 15 видів.  

Аналізом спектрограм звукових сигналів кажанів, записаних у період міграцій через територію 
ВЕС, однак, не виявлено такого видового різноманіття (табл. 10.29–10.37). Отримані значення 
частоти за максимальної потужності звуку вказували на малу частку «низькочастотних» кажанів. 
 

Таблиця 10.28. Перелік видів тварин, які підлягають особливій охороні в Одеській області 
 
№ Назва таксону ЄЧС ЧКУ ЧКОдО Примітка 
1 Нічниця гостровуха Myotis blythii (Tomes, 1857) (NT) (ВР) НВ Eurobats, БернК, БоннК 
2 Нічниця Наттерера Myotis nattereri (Kuhl, 1817) (LC) (ВР)	 НВ Eurobats, БернК, БоннК, МСОП 
3 Нічниця вусата Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) (LC) (ВР) НВ Eurobats, БернК,МСОП 
4 Нічниця водяна Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) (LC) (ВР)	 НВ Eurobats, БернК, БоннК, МСОП 
5 Вухань звичайний Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) (LC) (ВР) НВ Eurobats, БернК, МСОП 
6 Вухань австрійський Plecotus austriacus (Fischer, 1829) (LC) (ВР)	 НВ Eurobats, БернК, МСОП 
7 Вечірниця руда Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (LC) (ВР) НВ Eurobats, БернК, МСОП 
8 Вечірниця велетенська Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) (DD) (ВР)	 НВ Eurobats, БернК, БоннК, МСОП 
9 Нетопир звичайний Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) (LC) (ВР) НВ Eurobats, БернК, МСОП 

10 Нетопир середземноморський Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1819) (LC) (ВР)	 НВ Eurobats, БернК, МСОП 
Примітка: ЄЧС – Європейський Червоний список; ЧКУ – Червона книга України; ЧСОдО – Червона список 
Одеської області; ВР – вразливий; НВ – недостатньо вивчений; БернК – Бернська конвенція, БоннК – 
Боннська конвенція 
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Таблиця 10.29. Характеристика імпульсів звукових сигналів кажанів з Овідіопольського району 
(2011-2012 р.р.) 
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1 – 50 40,4  38,1 76 7,28 58,6 39,4 37,4 
2 2,78 90,6 44,3 39,5 77 6,74 70,1 39,1 36,8 
3 6,28 45,9 39,2 37,8 78 9,15 51,4 39,3 37,2 
4 – – 40,7 39,5 79 7,41 70,2 41,2 39,7 
5 5,62 60,1 41,7 39,1 80 8,47 50,0 39,2 37,8 
6 3,9 56,6 42,0 38,5 81 5,58 60,3 39,7 37,6 
7 4,7 59,7 43,5 39,5 82 6,18 94,4 44,1 38,9 
8 4,88 73,9 41,4 39,0 83 8,2 52,1 40,9 38,7 
9 – 49,4 37,8 36,4 84 7,6 52,2 38,3 36,9 

10 10,21 41,3 38,3 35,2 85 6,4 52,9 40,1 37,9 
11 4,55 57,2 40,9 38,7 86 5,7 77,3 40,1 38,5 
12 6,03 54,9 41,7 40,3 87 6,41 74,4 41,3 39,3 
13 6,17 63,2 43,9 40,5 88 4,8 61,2 41,4 39,2 
14 5,66 55,7 40,5 39,1 89 4,8 55,25 42,0 40,0 
15 5,51 55 38,5 37,8 90 8,6 60,9 39,4 36,4 
16 4,79 52,2 39,8 37,2 91 8,3 57,1 39,0 36,5 
17 – 53,9 42,8 40,8 92 7,97 63,1 38,7 36,2 
18 8,4 50,4 39,1 36,9 93 6,7 59,0 38,8 37,3 
19 8,1 53,1 40,9 38,3 94 5,6 83,1 40,0 38,0 
20 9,36 40,6 38 34,7 95 7,8 71,9 42,4 37,9 
21 – 44,5 39,8 37,4 96 6,9 41,2 37,7 36,2 
22 8,4 47,1 40,5 38,3 97 5,3 91,9 40,0 37,8 
23 6,99 48,9 40 37,4 98 6,56 56,7 40,5 38,4 
24 8,03 49,5 40,2 36,7 99 – 37,8 37,3 35,8 
25 9,71 43,9 38,9 36,7 100 4,79 80,5 40,5 38,4 
26 8,32 44,9 41,2 37,8 101 6,01 63,9 39,3 36,9 
27 9,39 45,5 39,7 35,3 102 7,64 61,6 39,5 36,6 
28 6,48 55,2 41,7 40,0 103 5,54 51,3 40,9 38,9 
29 4,53 53,9 41,7 39,5 104 7,17 62,1 39,7 36,1 
30 5,56 54,6 39,3 38 105 5,71 69,3 42,5 40,4 
31 8,24 66,6 39,5 38,4 106 5,3 53,5 41,2 38,7 
32 7,26 43 39 37,4 107 7,47 47,0 42,9 40,7 
33 0,83 63,7 49,9 42,3 108 6,51 68,7 39,8 37,5 
34 4,9 60 41 38,7 109 9,56 45,8 38,2 36,4 
35 2,75 49,4 28,6 24,9 110 6,5 50,4 40,5 38,9 
36 8,28 48,7 37,5 35,5 111 9,6 47,5 38,2 35,9 
37 7,88 57,2 41,4 36,6 112 9,26 51,8 38,8 37,2 
38 5,86 46,2 38,3 37,1 113 6,15 65,0 40 37,8 
39 3,91 64,3 42 39,5 114 7,54 45,8 39,8 37,8 
40 4,76 91,7 43,2 41,2 115 6,8 54,7 39,2 36,9 
41 8,1 67,3 38,3 36,4 116 7,44 56,1 39,3 36,9 
42 5,53 59,3 39,3 37,6 117 5,13 85,0 42,2 39,5 
43 5,11 57,3 40,0 38,8 118 5,41 61,3 40,7 38,4 
44 7,63 74,0 41,2 38,4 119 5,22 62,7 41,9 39,8 
45 8,82 55,7 40,3 37,4 120 6,7 60,1 41,2 38,7 
46 8,38 66,8 39,8 37,1 121 12,83 61,8 38,7 36,4 
47 7,08 63,7 43,4 39,7 122 7,67 45,3 40,3 38,7 
48 8,09 50,5 39,0 37,1 123 8,34 55,3 38,5 36,4 
49 11,6 40,1 37,8 36,4 124 5,45 47,7 26,8 18,4 
50 6,98 62,9 41,2 39,2 125 9,66 40,6 38,7 37,1 
51 6,78 48,6 40,9 39,3 126 8,67 44,0 38,2 37,1 
52 6,55 70,9 42,2 38,7 127 8,71 54,5 40,9 38,8 
53 12,17 41,3 37,3 35,5 128 6,42 55,5 42,4 40,7 
54 7,89 53,2 39,9 37,7 129 5,72 57,4 38,5 37,9 
55 9,27 50,2 41,2 38,8 130 4,88 67,1 40,2 38,6 
56 10,59 42,11 40,2 39,18 131 6,24 49,3 39,8 37,2 
57 6,3 77,0 38,5 36,4 132 7,95 52,7 39,0 37,6 
58 6,2 88,9 40,3 38,4 133 5,3 54,3 42,2 40,9 
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59 6,9 48,5 38,1 35,4 134 7,52 53,1 40,5 38,8 
60 8,7 52,3 38,9 37,1 135 6,82 67,7 38,8 37 
61 9,12 55,2 39,0 37,3 136 4,7 63,8 43,5 39,8 
62 12,35 60,7 38,3 36,6 137 7,22 71,6 41,5 39,4 
63 6,34 47,2 39, 35,7 138 7,64 62,2 42,0 39,6 
64 9,95 54,8 39,8 36,6 139 9,25 45,0 40,3 38,5 
65 6,74 53,4 39,5 37,8 140 7,65 55,2 40,3 38,3 
66 6,4 44,8 38,3 37,0 141 6,93 79,9 40,5 37,9 
67 8,63 74,3 40,5 37,6 142 9,1 48,0 39,5 38,1 
68 8,6 40,4 38,2 35,2 143 4,55 75,6 40,7 37,2 
69 6,54 67,2 37,9 38,3 144 8,55 46,0 40,7 37,7 
70 8,63 56,0 38,8 37,4 145 5,25 66,3 40,9 39,8 
71 6,23 61,7 39,3 37,8 146 7,37 52,6 39,2 37,2 
72 5,49 52,7 40,1 38,2 147 4,26 41,7 38,2 36,9 
73 8,11 45,9 38,5 36,2 148 5,48 95,9 43,4 41,3 
74 7,5 65,2 40,0 38,0 149 6,85 49,2 38,3 36,1 
75 7,5 50,7 40,7 37,8      
 
Порівнянням наведених вище даних з вже відомими параметрами звукових сигналів (табл. 

10.29) встановлено видовий склад мігрантів в Овідіопольського районі Одеської обл. (табл. 10.30, 
рис. 10.39–10.40).  

 
Таблиця 10.30. Видовий спектр мігрантів, зареєстрованих у Овідіопольському р-ні Одеської обл. 

Назва виду Частка у міграційному потоці, % 
квітень вересень 

Нетопир білосмугийPipistrellus kuhlii  Kuhl, 1817)  68,8 68,4 
Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii (Keyserling, Blasius, 1839)  12,4 18,0 
Нетопир карликPipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 18,8 6,0 
Пергач пізній Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) – 1,6 
Не визначено – 6,0 

 
Домінуюче положення у обох випадках займав широко розповсюджений нетопир білосмугий. 

У травні 2011 р. реєстрували і вечірниць дозірних, але тільки на околиці Овідіополя. Цілком 
можливо, що тут не проходить основний міграційний коридор. Так, дослідженням міграційної 
активності кажанів таким самим методом у с. Саржинка Балтського р-ну Одеської обл. наприкінці 
вересня 2011 р. виявлено значно більше видове різноманіття – вечірниця дозірна (Nyctalus noctula 
Schreber, 1774) – 22,8%, нетопир карлик (Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774) – 21,1%, нетопир 
лісовий (Pipistrellus nathusii Keyserling, Blasius, 1839) – 19,3%, нетопир білосмугий (Pipistrellus kuhlii 
Kuhl, 1817) – 17,6%, пергач пізній (Eptesicus serotinus Schreber, 1774) – 14%, вечірниця мала(Nyctalus 
leisleri Kuhl, 1817) – 1,7%, нічниця вусата(Myotis mystacinus Kuhl, 1817) – 1,7% та Myotis sp. – 1,7%. 

 

  
Рис. 10.39. Пошуки схованок кажанів Рис. 10.40. Нетопир білосмугий (Pipistrellus kuhlii Kuhl, 

1817)  
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Таблиця 10.31. Видовий спектр мігрантів у різних природних умовах Одеської області 

Назва виду Частка у міграційному потоці, % 
Татарбунарський р-н Балтський р-н 

Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817) 59,7 17,7 
Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii (Keyserling, Blasius, 1839) 24,2 19,3 
Нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 9,7 21,1 
Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774 – 22,8 
Вечірниця мала Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 – 1,7 
Пергач пізній Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 1,6 14 
Нічниця вусата Myotis mystacinus Kuhl, 1817 – 1,7 
Нічниці Myotis sp. 1,6 1,7 
Не визначено 3,2 – 
Всього 100,00 100,00 

 
Таблиця 10.32. Видовий склад кажанів та частота реєстрації звуків окремих видів ультразвуковим 
детектором "Pettersson D500х" у 23-24 вересня 2017 р. (Дністровська ВЕС) 

№ Види Зуків 
абс. % 

1. Нічниця Myotis sp. 5 0,6 
2. Нічниця вусата Myotis mystacinus Kuhl, 1817 1 0,1 
3. Вухань Plecotus sp. 3 0,3 
4. Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774 59 6,8 
5.  
6. 

Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817 
Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839 648 74,8 

7. Нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 128 14,8 
8. Гіпсуг гірський Hypsugo savii Bonaparte, 1837 ??? 3 0,3 
9. Лилик двоколірний Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 11 1,3 

10. Пергач пізній Eptesicus serotinus Schreber, 1774 3 0,3 
11. Не визначено 6 0,7 

 Всього  867 100,00 
 
Таблиця 10.33. Видовий склад кажанів та частота реєстрації звуків окремих видів ультразвуковим 
детектором "Pettersson D500х" 23–24 квітня 2018 р. (Дністровська ВЕС) 

№ Види Зуків 
абс. % 

1 Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774 27 3,9 
2 
3 

Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817   
Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839 504 73,6 

4 Нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 2 0,3 
5 Лилик двоколірний Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 125 18,3 
6 Пергач пізній Eptesicus serotinus Schreber, 1774 22 3,2 
 Не визначено 5 0,7 

 Всього  685 100 
 
Таблиця 10.34. Видовий склад кажанів та частота реєстрації звуків окремих видів ультразвуковим 
детектором "Pettersson D500х" 17–18 травня 2018 р. (Дністровська ВЕС) 

№ Види Зуків 
абс. % 

1 Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774 10 12,5 
2 
3 

Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817   
Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839 42 52,5 

4 Лилик двоколірний Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 26 32,5 
 Не визначено 2 2,5 

 Всього  80 100 
 
Таблиця 10.35. Видовий склад кажанів та частота реєстрації звуків окремих видів ультразвуковим 
детектором "Pettersson D500х" 18–19 травня 2018 р. (Дністровська ВЕС) 

№ Види Зуків 
абс. % 

1 Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774 5 3,1 
2 Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817   98 61,3 
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3 Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839 
4 Нетопир пігмей Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 3 1,9 
5 Лилик двоколірний Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 52 32,5 
6 Пергач пізній Eptesicus serotinus Schreber, 1774 1 0,6 
 Не визначено 1 0,6 

 Всього  160 100 
 
Таблиця 10.36. Видовий склад кажанів та частота реєстрації звуків окремих видів ультразвуковим 
детектором "Pettersson D500х" 28-29 березня 2018 р. (Дністровська ВЕС) 

№ Види Зуків 
абс. % 

1 Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774 2 33,3 
2 
3 

Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817   
Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839 4 66,7 

 Всього  6 100 
 
Дослідженнями, проведеними на території проектованого вітрового парку восени 2017 року та 

навесні 2018 року встановлено перебування 11 видів кажанів (табл. 10.37). Ці дані ґрунтуються на 
аналізі сонограм за відомими параметрами звукових сигналів, отриманих ультразвуковими 
детекторами двох типів, та обробленими в програмі BatSound. 

Всього проаналізовано 1798 звуків, що є достатнім для об’єктивного відображення 
фауністичного списку кажанів Дністровської ВЕС. 
 
Таблиця 10.37. Видовий склад кажанів за результатами спостережень на території Дністровської 
ВЕС восени 2017-навесні 2018 років 

№ Види Дати спостережень Всього 
23-24.09 28-29.03 23-24.04 17-18.05 18-19.05 абс. % 

1 Нічниця Myotis sp. 5     5 0,28 
2 Нічниця вусата Myotis mystacinus 1     1 0,06 
3 Вухань Plecotus sp. 3     3 0,17 
4 Вечірниця дозірна Nyctalus noctula 59 2 27 10 5 103 5,73 
5 
6 
Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii 
Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii 648 4 504 42 98 1296 72,08 

7 Нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus 128  2   130 7,23 
8 Нетопир пігмей Pipistrellus pygmaeus     3 3 0,17 
9 Гіпсуг гірський Hypsugo savii 3     3 0,17 

10 Лилик двоколірний Vespertilio murinus 11  125 26 52 214 11,90 
11 Пергач пізній Eptesicus serotinus 3  22  1 26 1,45 

 Не визначено 6  5 2 1 14 0,78 
 Всього  867 6 685 80 160 1798 100,00 

 
Аналізуючи таблицю 10.37 бачимо, що домінуюче положення серед зареєстрованих 11 видів 

займають нетопири білосмугий (Pipistrellus kuhlii) та лісовий (Pipistrellus nathusii). Частка цих двох 
видів склала 1296 звуків, або 72,08% від загального числа. Субдомінуюче положення займає лили 
двоколірний (Vespertilio murinus) – 214 звуків, або 11,9%. Такі види як нетопир карлик (Pipistrellus 
pipistrellus) та вечірниця дозірна (Nyctalus noctula) зустрічались у кількості 130 (7,23%) та 103 (5,73%) 
голосів відповідно. Решта 7 видів не перевищували 1,5% кожний в загальному списку, тобто 
ймовірність їх зустрічі невелика. 

 
Охоронний статус 
Низька індивідуальна плодючість самок (1–2 мишенят на рік) та вибагливість до схованок 

cтавлять кажанів у ряд найуразливіших представників теріофауни. Оцінка антропічного впливу на 
рукокрилих неоднозначна. З вилученням дуплистих дерев у лісових масивах, наприклад, 
дендрофільна група втрачає позиції у природних умовах, та набуває їх в урболандшафтах. 
Троглофіли, за вільного доступу людей до печер і каменоломень, страждають від факторів 
турбування, але каменоломні є штучними утворами, які сприяли поширенню тварин цієї групи у 
нехарактерні місця мешкання. У Степовій зоні, позбавленій природної деревної рослинності 
відповідного бонітету на більшій її території, завдяки саме господарській діяльності створені 
сприятливі умови для мешкання рукокрилих. З розбудовою населених пунктів, прокладанням 
зрошувальних каналів і лісонасадженням вони поширились углиб відкритого простору, отримали 
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можливість закріпитись тут і розмножуватись. Так, якщо за спостереженнями О.О. Браунера [28] у 
1923–1924 рр. в Асканії-Нова значились 3 види кажанів, то нині зареєстровано 8, при цьому нетопир 
білосмугий знаходить схованки у різних нішах багатоповерхових будинків, споруджених у 60–80-ті 
роки минулого століття. 

З іншого боку, такі прогресивні явища у суспільстві, як застосування у будівництві нових 
матеріалів і технологій, модернізація старих споруд вкрай негативно позначаються на стані 
популяцій рукокрилих. При заміні, наприклад, дерев’яних віконних рам на євроблоки, що набула вже 
масового характеру, монтажна піна заповнює всі порожнини, які використовували кажани для 
днювання, виводу потомства і зимівлі. У сільській місцевості населені пункти, як правило, 
безпосередньо межують з агроценозами і обробіток культур інсектицидами зменшує кормову базу 
тощо. 

Негативний вплив техногенного середовища знайшов відбиток у черговому виданні Червоної 
книги України [13], де представлений повний видовий склад рукокрилих. З переліку видів Одеської 
обл. до міжнародних червоних списків занесені троглобіонти та один вид дендрофілів (табл. 10.38). 
 
Таблиця 10.38. Кажани Одеської області в охоронних списках державного та міжнародного рівня* 

№ Види ЧКУ МСОП ЄЧС БК БО ВА 
Категорії 

1 Підковик малий Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800   ВР NT NT 2 2 – 
2 Нічниця гостровуха Myotis blythii Tomes, 1857  ВР – NT 2 2 – 
3 Нічниця Наттерера M. nattereri Kuhl, 1817 ВР – – 2 2 – 
4 Нічниця вусата Myotis mystacinus Kuhl, 1817  ВР – – 2 2 – 
5 Нічниця водяна M. daubentonii Kuhl, 1817 ВР – – 2 2 – 
6 Нічниця ставкова M. dasycneme Boie, 1825 ЗК NT NT 2 2 – 
7 Вухань звичайний Plecotus auritus Linnaeus, 1758 ВР – – 2 2 – 
8 Вухань австрійський Plecotus austriacus Fischer, 1829  РК – – 2 2 – 
9 Вечірниця велетенська Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 ЗК NT DD 2 2 – 

10 Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774  ВР – – 2 2 – 
11 Нетопир білосмугий Pipistrelluskuhlii Kuhl, 1817  ВР – – 2 2 – 
12 Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839  НО – – 2 2 – 
13 Нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774  ВР – – 3 2 – 
14 Лилик двоколірний Vespertilio murinus Linnaeus, 1758   ВР – – 2 2 – 
15 Пергач пізній Eptesicus serotinus Schreber, 1774  ВР – – 2 2 – 
Примітки: ЧКУ – Червона книга України [13] : ВР – вразливий; ЗК – зникаючий; РК – рідкісний; НО – 
неоцінений; МСОП – Червоний список Міжнародного союзу охорони природи [29]: NT – близький до стану 
загрози зникнення; ЄЧС – Європейський червоний список: NT – близький до стану загрози зникнення; DD – 
недостатньо даних [29]; БК – Бернська конвенція 1979 р. [30]; додаток 2 включає види, які підлягають 
особливій охороні, 3 – підлягають охороні; БО – Боннська конвенція про збереження мігруючих видів диких 
тварин 1979 р. [26]: додаток 2 включає види, стан яких несприятливий, збереження та регулювання 
використання яких потребує міжнародних угод, а також ті види, стан яких міг би істотно покращитись в 
результаті міжнародного співробітництва на основі міжнародних угод; ВА – Вашингтонська конвенція, 
CITES[31]; " – " – вид не занесений до списку.  

 
Більшість видів кажанів, які зустрічаються у Одеській області (виділені жирним шрифтом), 

широко розповсюджені та зі стабільним станом популяцій (табл.10.39). До їх числа належать й ті, що 
відмічені на майданчику Дністровської ВЕС. 

 
Таблиця 10.39. Розподіл і чисельність кажанів в Україні*[32] 

№ Види Розповсюдження Стан Тендеції зміни 
чисельності 

1 Rhinolophus ferrumequinum о ч с 
2  Rhinolophus hipposideros  о ч ?/с 
3  Miniopterus schreibersii  о в в 
4  Myotis blythii  о ч с 
5  Myotis myotis  о ч с 
6  Myotis bechsteinii  о р ?/с 
7  Myotis nattereri  ш р ?/с 
8  Myotis emarginatus  о др ?/с 
9  Myotis dasycneme  ш р ?/с 
10  Myotis daubentonii  ш з с 
11  Myotis brandtii  о р с 
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12  Myotis mystacinus  ш ч с 
13  Plecotus auritus  ш ч с 
14  Plecotus austriacus  о ч с 
15  Barbastella barbastellus  о р с 
16  Nyctalus leisleri  ш р с 
17  Nyctalus noctula  ш з с 
18  Nyctalus lasiopterus  о др ?/– 
19  Pipistrellus kuhlii  ш з + 
20  Pipistrellus nathusii  ш ч с 
21  Pipistrellus pipistrellus  ш з с 
22  Pipistrellus pygmaeus  ш ч ? 
23  Hypsugo savii  о др с 
24  Eptesicus nilssonii  о др ?/– 
25  Eptesicus serotinus  ш з с 
26  Vespertilio murinus  ш з с 
Примітки.* Розповсюдження виду: ш – широке; о – обмежене; стан(зустрічність): ч – часто; в – вимерлий, р – 
рідко, др – дуже рідко, з – звичаний; тендеції зміни чисельності за останні 10 років: ? – невідомо, c – стабільна, 
(+) – збільшення, (–) – зменшення.  

 
 

10.3 Оцінка впливів, обумовлених будівництвом та експлуатацією проектної території 
ВЕС на життєдіяльність кажанів 

 
Під час осінньої міграції кажанів аномальних явищ в метеорологічних умовах, які б могли 

вплинути на її хід, не відмічалось.   
Детекторне сканування повітряного простору у населеному пункті і на площі ВЕС висвітлило 

різницю у часі максимальної літної активності кажанів. За наявністю денних схованок 
найінтенсивніше їх переміщення приходилось на час масового вильоту з них тварин, а за відсутністю 
(ВЕС) – у період скупчення мігрантів і резидентів. 

При мінливому співвідношенні видів у сезонному і добовому міграційному потоці видове 
різноманіття кажанів у багаторічному плані залишається сталим. Мігранти і резиденти представлені 
широко розповсюдженими видами. 

 
Висновок з впливу Дністровської ВЕС на життєдіяльність кажанів. 
 
1. Впливи, обумовлені будівництвом. 
 
Негативний вплив з боку ВЕС відсутній, оскільки у 2017-2018 роках будівництво не велось. 
 
2. Впливи, обумовлені обладнанням. 
 
2 а – тривале зайняття території та зміна характеристик території. Оскільки територія 

майданчика ВЕС представлена виключно антропогенними типами біотопів (с/г угіддя, перелоги), то 
створення незначної за площею інфраструктури території площадки ВЕС не стане загрозливим для 
кормових переміщень кажанів, оскільки більша частина території ВЕС залишається без змін. 
Негативний вплив на кажанів низький. 

2 b – відлякування щогловими вертикальними конструкціями. Поруч з площадкою ВЕС 
проходить високовольтна лінія електричних мереж. Спеціальні спостереження не виявили 
негативного впливу на мігруючих кажанів як з боку вертикальних конструкцій (опори), так і 
горизонтальних (електричні дроти). Не зафіксований також вплив щільних ліній електромереж в 
населених пунктах, які є основними місцями мешкання кажанів. Простору на площадці ВЕС та в 
буферних зонах цілком вистачає для обминання бар’єрів тваринами, які володіють ехолокацією і 
легко маневрують серед перешкод. Негативний вплив на кажанів, що роблять кормові та 
передміграційні перельоти, відсутній. 

2 с – бар’єрний вплив і перешкоди для перельоту. Кажани не мають усталеного вузького 
кормового перелітного коридору і їх переміщення більше залежать від сівозміни. Дещо більша 
голосова активність кажанів, яка може бути інтерпретована як міграційний коридор пролягає в 
прибережній смузі Дністровського лиману. Негативний вплив на кажанів характеризується як 
низький. 
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Техніка та персонал, які незначний проміжок часу працюватимуть на будівництві, створюють 
несуттєве антропогенне навантаження на кажанів (технологічні роботи на площадці не співпадають у 
добовому аспекті з активністю кажанів). Негативний вплив на кажанів низький, а в період їх 
репродуктивних циклів - відсутній. 

 
3. Впливи, обумовлені експлуатацією вітропарку. 
 
3 а – відлякування внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней, відблисків світла. 
Аналіз досліджень показує, що висотний інтервал у межах площадки ВЕС в період кормових 

перельотів не перевищує 20 м. Відлякування через рух ротора, мерехтіння тіней та відблисків світла 
для кажанів за нашими спеціальними спостереженнями не відмічені. Таким чином, негативні впливи, 
внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней та відблисків світла оцінюється як низький. Дія цього 
фактору потребує додаткового вивчення, але за даними спостережень, цей вплив характеризується як 
низький і це пов’язано з невеликою чисельністю кажанів в період основних репродуктивних циклів. 

3 в – додаткове освоєння території. Потенційно кажани можуть використовувати для денних 
схованок різні ніші у конструкціях ВЕС та технічних спорудах. Негативний вплив на кажанів 
оцінюється як низький. 

3 с – турбування внаслідок нічного освітлення. Кажани, з одного боку, уникають світла, а з 
другого – полюють поряд з ліхтарями, які світлом приваблюють комах. Негативний вплив на кажанів 
низький. 

3 d – зіткнення з вітроенергетичними установками. Низька чисельність кажанів в місцевому 
угрупованні, незначні кормові переміщення на території площадки ВЕС, відсутність транзитних 
міграційних шляхів дають підстави оцінити вплив цього фактору як низький.  

За результатами огляду ділянок на вже працюючих ВЕС жодного загиблого кажана, частин тіла 
або інших доказів зіткнення нами виявлено не було. Опитування працівників наприклад Ботієвського 
вітропарку та місцевих жителів також не вказує на факти потрапляння тварин під лопаті ВЕУ. 

Таким чином, дослідження умов існування рукокрилих в межах площадки Дністровської  ВЕС 
та буферних зон не дають підстав вважати, що експлуатація вітропарку негативно вплине на 
популяції кажанів. 
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РОЗДІЛ 11 ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ РОСЛИННОСТІ ТА МІСЦЬ ІСНУВАННЯ У 
МЕЖАХ ПЛОЩАДКИ ВЕС. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ РОСЛИННОСТІ У 
МЕЖАХ ДОУ З ВИЗНАЧЕННЯМ КРИТИЧНО ВАЖЛИВИХ МІСЦЬ 
ІСНУВАННЯ, СТАТУСУ ВИДІВ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ 
ТА МІЖНАРОДНИХ ОХОРОННИХ СПИСКІВ 

 
11.1 Об’єкти та методи досліджень 

 
Об’єктами досліджень виступала природна флора і рослинність, а також рослинні комплекси 

сільськогосподарських полів, садів та штучних лісозахисних смуг, які розташовувалися в межах 
проектної території Дністровської ВЕС.  

Дослідження флори і рослинності проводилися у травні 2018 р. маршрутним методом.  
Опис рослинності проектної території Дністровської ВЕС наводиться по домінуючим типам 

рослинності – рудеральної (в межах сільськогосподарських полів, садів і штучних захисних лісосмуг) 
і деревно-чагарникової (штучні захисні лісосмуги). 

Для характеристики вказаних типів рослинності, в межах проектної території, наводився 
наступний мінімальний перелік геоботанічних показників:  

1. Облік видового складу рослинного угруповання.  
2. Рясність виду. Визначалася за шкалою Браун-Бланке тільки для основних едифікаторних 

видів рослинних угруповань. Шкала складається з семи балів: 
5 – рослиною покрито більше ¾ площадки (більше 75%); 
4 – рослиною вкрите від ½ до ¾ площадки (або 50-75%); 
3 – рослиною вкрите від ¼ до ½ площадки (або 25-50%); 
2 – рослиною вкрите від 1/20 до ¼ майданчики (5-25%) або достатньо розріджені, але 
покривають більш 1/20 покриття; 
1 – рослини численні, але покривають менше 1/20 (або менше 5%); 
+ – рослини розріджені з дуже низьким покриттям (5-100 екземплярів); 
r – вкрай нечисленні з дуже низьким покриттям (1-5 екземплярів). 

3. Життєвість (віалітет). Цей показник використовувався тільки для видів і угруповань, які 
мають охоронний статус, а також для видів-едифікаторів природних рослинних угруповань. 

4. Характер господарської діяльності. Це інтегральний показник, який дозволяє уникнути низки 
проблемних питань збереження природних рослинних угруповань на стадії будівництва ВЕС і під час 
їх експлуатації. Вказувалися всі види господарської діяльності, які впливають на природні рослинні 
комплекси території (випас, сінокосіння, зимове або осіннє випалювання та ін.) і по можливості їх 
обсяги та інтенсивність. 

Наведений перелік основних геоботанічних параметрів, є важливим і обов’язковим при оцінці 
рослинного покриву території та підготовки наукового обґрунтування і експертного висновку щодо 
проектування і будівництва майданчиків ВЕС.  

В межах проектної території Дністровської ВЕС на кожному з вказаних типів рослинності (за 
виключенням сільськогосподарських полів), нами закладалися пробні площі розмірами 10-25 м2 на 
яких проводився повний геоботанічний опис рослинності, за стандартними геоботанічними 
методиками (Александрова, 1969; Голубев, Корженевский, 1985; Береговий, 1966; Вальтер, 1982; 
Григора, Соломаха, 2000; Работнов, 1978) і методичними розробками щодо дослідження впливу ВЕС 
на навколишнє середовище (Подорожний, 2014). 

Обстеження деревних насаджень на вказаній території проводилося у відповідності до 
галузевих норм (Інструкція..., 2002). Вік дерев визначався за допомогою біометричних показників 
(Ерохина и др., 1987), а висота дерев – за допомогою лазерного дальноміру-висотоміру Nicon 
«Forestry 550». Для більш коректного визначення стану лісових насаджень окрім морфометричних 
показників (висота дерев, діаметр стовбура та ін.) використовувалися і окремі методи і показники 
лісової таксації – зімкненість крон насаджень та їх бонітет.  

Зімкненість крон – це показник, що характеризує покриття контурами крон простору 
фітоценозу. Встановлюється за проекціями крон дерев до поверхні ґрунту або, частіше, поверхні 
небесного простору, без урахування проміжків (ажурності) всередині крони. Ступінь зімкненості має 
велике значення при дослідженні лісових ценозів, оскільки від цього показника залежить світловий 
режим під наметом лісу і можливість проникнення інших компонентів. Зімкненість крон дає 
уявлення про густоту чи щільність деревостану. Чим вона більша, тим більші густота і щільність 
стояння дерев. 

Горизонтальну проекцію крон дерев визначають в частках від одиниці або у відсотках. За 
одиницю або 100% приймають таку зімкненість крон, за якої просвіти між ними не перевищують 1/10 
обстежуваної площі, а сума проекцій крон складає близько 9/10. Подібним способом визначають 
проекції крон окремих деревних порід за 10-бальною шкалою: 
10 балів – повне покриття (100-90%); 
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9 – дуже велике покриття (90-80%); 
8 – велике покриття (80-70%); 
7 – досить велике покриття (70-60%); 
6 – помірне покриття (50-60%); 
5 – помітна зрідженість (50-40%) 
4 – дуже велика зрідженість (40-30%); 
3 – мале покриття (30-20%); 
2 – дуже мале покриття (20-10%); 
1 – майже відсутнє покриття (10%). 

Сумарна проекція може бути більше 100%, якщо проекції одних особин перекривають проекції 
інших (Атрохин, Кузнецов, 1989). 

Для оцінки стану лісосмуг на проектній території Дністровської ВЕС нами використовувалася 
наступна шкала: «добрий», «задовільний» та «незадовільний». Насадження які мали показники 
зімкненості крон 1-3 бали (0-30%) автоматично включалися до категорії «незадовільний». 
Насадження зі зімкненістю крон 4-5 балів найчастіше отримували категорію «задовільний»; 6 балів і 
вище – «добрий». 

Бонітет деревостану – показник продуктивності деревостану, що виражається через ряд 
характеристик: середню висоту дерев залежно від віку, середній об’єм стовбура, кількість дерев на 1 
га, а отже - через запас деревини, поточний і середній прирости запасу деревини. Бонітет визначають 
за кількісною шкалою, що відображає покращення лісорослинних умов і габітусу деревостану: Vб, 
Vа, IV, III, II, Іа, 1б. Високий бонітет (І) показує і якість деревостану, і сприятливий характер 
лісорослинних умов. У дуже несприятливих лісорослинних умовах насадження можуть 
характеризуватись бонітетом V (Інструкція з впорядкування лісового фонду України, 2006; Атрохин, 
Кузнецов, 1989). 

Об’єм природних видів приймався в трактовці «Дендрофлора України» (2002, 2005) та 
«Определителя высших растений Украины» (1987). 

 
11.2 Опис місць існування і типів рослинності проектної території Дністровської ВЕС 

 
Згідно з ботаніко-географічним районуванням територія дослідження знаходиться у межах 

Приазовсько-Чорноморської степової підпровінції, Причорноморської степової провінції, 
Європейсько-Азійської степової області (Лавренко, 1970; Геоботанічне районування Української 
РСР, 1977). 

Відповідно до стандарту діяльності №6 МФК (ред. 2012 р.) «Збереження біорізноманіття та 
збалансоване управління живими природними ресурсами», в межах проектної території 
Дністровської ВЕС нами відмічений тільки один тип місць існування – змінені (табл. 11.1.). 

 
Таблиця 11.1. Типи місць існування в межах проектної території Дністровської ВЕС. 
 

№/п Тип місць існування  Основні складові елементи 

Частка від 
загальної 
площі ВЕС 

(%) 

1. Змінені 
Сільськогосподарські поля, сади (агроценози) з 
рудеральною рослинністю, дерево-чагарникова 

рослинність (захисні лісосмуги) 
100,0 

2. Природні Відсутні 0,0 
3. Критично важливі Відсутні 0,0 

4. 

Території, які 
знаходяться під 

охороною законодавства 
та міжнародно-визнані 

території 

Відсутні 0,0 

 
Змінені місця існування 
Змінені місця існування займають 100% проектної території Дністровської ВЕС. Вони 

представлені двома складовими елементами: 1) сільськогосподарські поля (агроценози) і сади з 
рудеральною рослинністю; 2) штучна дерево-чагарникова рослинність (захисні лісосмуги).  

Рудеральна рослинність. Представлена на землях сільськогосподарського призначення 
(сільськогосподарськими полями і сади), а також вздовж захисних лісосмуг.  
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Найчастіше рослинність вказаних територій представлена чотирма класами (Соломаха та ін., 
1992). 

Найбільш розповсюджені асоціації рудеральної рослинності представлені в таблиці 11.2. 
 
Таблиця 11.2. Найбільш розповсюджені асоціації рудеральної рослинності в межах проектної 

території Дністровської ВЕС. 
 
№/п Назва рослинної асоціації 

1. Agropyretum repentis (Felf. 1942) Gоrs 1966 
2. Cardario-Agropyretum Th. Muller et Gors 1969 
3. Convolvulo-Agropyretum repentis Felf. (1942) 1943 
4. Lepidietum drabae Timar. 1950 
5. Artemisietum absinthii Schubert et Mahn. ех Elias 1982 
6. Polygonetum avicularis Gams 1927 em. Jehlik in Hejny et al. 1979 
7. Bromo-Hordeetum murini (Allorge 1922) Lohm. 1950 
8. Ambrosio-artemisifoliae-Cirsietum setosi Marjushkina et V. Sl. 1985 
9 Erigero-Lactucetum serriolae Lohm. 1950 ар. Oderd. 1957 

10. Cirsio-Lactucetum serriolae Mucina 1978 
11. Bromo-Hordeetum murini (All. 1922) Lohm. 1950 
12. Atriplicetum tataricae Ubrizsy 1949 
13. Plantagini-Polygonetum avicularis (Knapp. 1945) Pass. 1964 

 
Едифікатори вказаних рослинних угруповань і види які входять до їх складу є видами з 

широкою екологічною амплітудою та мають значні за площею ареали.  
Найбільш розповсюдженими видами на периферійних частинах сільськогосподарських полів 

були тонконіг бульбистий (Poa bulbosa), костриця прибережна (Bromopsis riparia), жовтозілля 
весняне (Senecio vernalis), глуха кропива стеблообгортна (Lamium amplexicaule), кудрявець Софії 
(Descurainia sophia), будяк акантовидний (Carduus acanthoides), крупка крупковидна (Cardaria 
draba), берізка польова (Convolvulus arvensis) та ін. 

Охоронні місця існування, рослинні види і рослинні угрупування внесені в різноманітні 
охоронні списки у складі рудеральної рослинності сільськогосподарських полів, які розташовуються 
в межах проектної території ВЕС відсутні (табл. 11.3). 

 
Таблиця 11.3. Охоронні місця існування, рослинні види і рослинні угрупування внесені в 

різноманітні охоронні списки у складі рудеральної рослинності в межах проектної території 
Дністровської ВЕС. 

 
Охоронні місця 

існування, зазначені 
в Додатку I до 
Директиви про 
природні місця 

існування 92/43/EEC 

Види рослин з 
Додатку II до 
Директиви про 
природні місця 
існування 
92/43/EEC 

ЧКУ* ЄЧС* ЧС МСОП* БК* РПС* 

відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні 
 
* - ЧКУ – Червона книга України (2009); ЄЧС – Європейський червоний список; ЧС МСОП – 

Червоний список Міжнародної спілки охорони природи; БК – Бернська конвенція; РПС – перелік 
видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що 
перебувають під загрозою зникнення на території Одеської області 

 
Вважаючи, що у складі рудеральної рослинності охоронні місця існування, зазначені в Додатку 

I до Директиви про природні місця існування 92/43/EEC, види рослин з Додатку II до Директиви про 
природні місця існування 92/43/EE, а також рослинні види та рослинні угруповання, внесенні в інші 
охороні списки відсутні можна стверджувати: негативні впливи на вказані рослинні угруповання 
внаслідок розміщення і експлуатації ВЕУ відсутні.  

 
Деревно-чагарникова рослинність. На території досліджень природна деревна рослинність 

відсутня. Деревні та чагарникові види зустрічаються на проектній території Дністровської ВЕС 
виключно у вигляді штучних насаджень (захисних лісосмуг) в сільгоспугіддях.  

Для зручності аналізу захисних лісосмуг вся проектна територія Дністровської ВЕС розділена 
нами на дві частини – північну та південну (рис. 11.1 та 11.2).  
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Аналіз стану лісосмуг та їх стисла характеристика подається згідно їх нумерації. 
В північній частині проектної території Дністровської ВЕС домінують лісосмуги зі змішаним 
видовим складом. Найчастіше у складі змішаних лісосмуг зустрічаються дуб звичайний (Quercus 
robur), ясен звичайний (Fraxinus excelsior), абрикос звичайний (Armeniaca vulgaris), клен ясенелистий 
(Acer negundo) та ін. породи. 

 

	
Рис. 11.1. Розміщення і нумерація лісосмуг в північній частині  

проектної території Дністровської ВЕС 
 

	
Рис. 11.2. Розміщення і нумерація лісосмуг в південній частині  

проектної території Дністровської ВЕС 
 
Більшість лісосмуг зі змішаним видовим складом знаходиться в доброму і задовільному стані 

(табл. 11.4). 
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Таблиця 11.4. Стисла характеристика лісосмуг північної частини проектної території 
Дністровської ВЕС. 

 

№/п Породний склад Зімкненість 
крон (бал) Висота (м) Стан 

Добрий Задовільний Незадовільний 
1 Акація біла 4-5 8-10 - + - 
2 Змішані 6-8 10-12 + - - 
3 Акація біла 4-5 8-10 - + - 
4 Змішані 3-4 8-10 - + - 
5 Змішані 4-5 6-10 - + - 
6 Акація біла 4-5 4-6 - + - 
7 Ясен звичайний 4-5 6-10 - + - 
8 Змішані 6-8 10-12 + - - 
9 Горіх волоський 2-3 4-6 - - + 

10 Змішані 6-8 8-10 + - - 
11 Дуб звичайний 6-8 8-10 + - - 
12 Акація біла 4-5 4-6 - + - 
13 Змішані 6-8 6-10 + - - 
14 Змішані 6-7 10-12 + - - 
15 Змішані 6-7 10-12 + - - 
16 Змішані 6-7 10-12 + - - 
17 Акація біла 4-5 4-6 - + - 
18 Змішані 6-7 10-12 + - - 
19 Змішані 6-8 10-12 + - - 
20 Змішані 6-8 10-12 + - - 
21 Змішані 6-8 10-12 + - - 
22 Змішані 6-8 10-12 + - - 
23 Абрикос звичайний 3-5 4-5 - + - 
24 Змішані 5-6 8-10 - + - 
25 Акація біла 4-5 6-8 - + - 
26 Змішані 5-6 8-10 - + - 
27 Акація біла 6-8 10-12 + - - 
28 Акація біла 4-5 8-10 - + - 
29 Акація біла 4-5 6-8 - + - 
30 Акація біла 2-3 4-6 - - + 
31 Дуб звичайний 6-8 10-12 + - - 
32 Змішані 5-6 8-10 + - - 
33 Акація біла 4-5 6-8 - + - 
34 Змішані 3-4 4-6 - + - 
35 Змішані 6-7 8-10 + - - 

 
Зімкненість крон змішаних насаджень складає 0,6-0,8, а висота коливається від 8 до 12 м (рис. 

11.3). 

 

Рис. 4.3. Змішана 
лісосмуга з Quercus 

robur і Fraxinus 
excelsior в 

північній частині 
проектної території 
Дністровської ВЕС 

 

Другими за чисельністю були лісосмуги з акації білої (Robinia pseudoacacia L.). (рис. 11.4). 
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Рис. 11.4. Лісосмуга 1 з акації білої в північній частині 

проектної території Дністровської ВЕС 
 
Середній вік деревних насаджень в північній частині проектної території Дністровської ВЕС 

складає в середньому 40-60 років.  
 
Коротка характеристика лісосмуг південної частини проектної території Дністровської ВЕС 

представлена в таблиці 11.5. 
 
Таблиця 11.5. Стисла характеристика лісосмуг південної частини проектної території 

Дністровської ВЕС. 
 

№/п Породний склад Зімкненість 
крон Висота (м) Стан 

Добрий Задовільний Незадовільний 
1 Змішані 0,6-0,8 6-8 + - - 
2 В’яз граболистий 0,4-0,5 10-12 - + - 
3 Змішані 0,6-0,8 10-12 + - - 
4 Мигдаль 0,3-0,4 2-4 - + - 
5 Змішані 0,4-0,5 6-10 - + - 
6 Змішані 0,4-0,5 6-10 - + - 
7 В’яз граболистий 0,4-0,5 6-8 - + - 
8 Змішані 0,3-0,4 4-6 - + - 

9 Стифнолобіум 
японський 0,6-0,8 10-12 + - - 

10 Абрикос 
звичайний 0,4-0,5 4-6 - + - 

11 Змішані 0,4-0,5 4-6 - + - 
12 Ясен звичайний 0,6-0,8 10-12 + - - 
13 Змішані 0,6-0,8 8-10 + - - 
14 Ясен звичайний 0,7-0,8 10-12 + - - 
15 Ясен звичайний 0,6-0,8 10-12 + - - 
16 Змішані 0,7-0,8 10-12 + - - 
17 Змішані 0,6-0,8 10-12 + - - 

 
Більшість лісосмуг, як північної так й південної частини мають порослевий характер. В першу 

чергу, це стосується лісосмуг з акації білої. Насінні дерева в загальному обсязі не перевищують 5-
10%. Це пов’язане зі стихійними рубками насаджень, а також частими пожежами (на більшості дерев 
реєструвалися пожежні шрами від низових пожеж). 

Досить цікавими виглядають лісосмуги з домінуванням фруктових дерев – абрикосу 
звичайного, сливи домашньої, мигдалю (рис. 11.5).  
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Всі лісосмуги в південній частині проектної території знаходяться в доброму або задовільному 
стані. 

Найбільшу біотопічну цінність, на нашу думку, в межах проектної території Дністровської ВЕС 
представляють змішані лісосмуги з різноманітним видовим складом і двох-, або з трьохярусною 
структурою.  

 

	
Рис. 11.5. Лісосмуга з мигдалю в південній частині проектної території Дністровської ВЕС 
 
Охоронні місця існування, рослинні види і рослинні угрупування внесені в різноманітні 

охоронні списки у складі деревно-чагарникової рослинності (захисних лісосмуг), які розташовуються 
в межах проектної території Дністровської ВЕС відсутні (табл. 11.6). 

 
Таблиця 11.6. Охоронні місця існування, рослинні види і рослинні угрупування внесені в 

різноманітні охоронні списки у складі деревно-чагарникової рослинності (захисних лісосмуг) в 
межах проектної території Дністровської ВЕС. 

 

Охоронні місця 
існування, 
зазначені в 
Додатку I до 
Директиви про 
природні місця 
існування 
92/43/EEC 

Види рослин з 
Додатку II до 
Директиви про 
природні місця 
існування 
92/43/EEC 

ЧКУ* ЄЧС* ЧС МСОП* БК* РПС* 

відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні 
 
* - ЧКУ – Червона книга України (2009); ЄЧС – Європейський червоний список; ЧС МСОП – 

Червоний список Міжнародної спілки охорони природи; БК – Бернська конвенція; РПС – перелік 
видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що 
перебувають під загрозою зникнення на території Одеської області 

 
Вважаючи, що у складі деревно-чагарникової рослинності охоронні місця існування, зазначені 

в Додатку I до Директиви про природні місця існування 92/43/EEC, види рослин з Додатку II до 
Директиви про природні місця існування 92/43/EE, а також рослинні види та рослинні угруповання, 
внесенні в інші охороні списки відсутні, можна стверджувати: негативні впливи на рослинні 
угруповання внаслідок розміщення і експлуатації ВЕУ відсутні. 
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Слід зазначити виключно важливу роль цього типу рослинності для регіону – берегозахисну, 
захист орних земель від повітряної ерозії, затримання вологи в зимовий період, середо- і 
ландшафтоутворююча роль та ін. 

У зв’язку з цим, при будівництві ВЕС важливо аби ці біотопи порушувалися б мінімально. 
Окрім цього, бажано передбачити компенсаторні заходи в разі пошкодження деревних насаджень 
(посадка нових лісосмуг, доповнення старих та ін.). 

 
11.3. Опис місць існування і типів рослинності в межах ДОУ (10-ти км зона) та 
проектної території Дністровської ВЕС 

 
Майже 60% 10-ти км зони навколо проектної території Дністровської ВЕС представлено 

зміненими місцями існування – сільськогосподарськими полями (агроценози) з рудеральною 
рослинністю і штучною дерево-чагарниковою рослинністю (захисні лісосмуги). Природні і критично 
важливі місця існування приурочені до гирлової частини річки Дністер та вузької смуги правого 
берегу Дністровського лиману (табл. 11.7).  

 
Таблиця 11.7. Охоронні місця існування, зазначені в Додатку I до Директиви про природні 

місця існування 92/43/EEC та їх стан в межах 10-ти км зони навколо проектної території 
Дністровської ВЕС 

 

Тип місць 
існування 

Охоронні місця 
існування, зазначені в 
Додатку I до Директиви 
про природні місця 
існування 92/43/EEC 

Код згідно 
мережі 
«Natura 

2000» 

Оцінка стану місць існування 

належне 
(FV) 

незадовільне 
(U1) погане (U2) 

Критично 
важливі (іv) Понто-сарматські степи 62С0 * - - + 

Природні Гирла річок 1130 + - - 

Природні Скупчення Salix alba і 
Populus alba 92А0 + - - 

 
Критично важливі місця існування 
До складу критично важливих місць існування нами віднесені ділянки з зональним степовим 

типом рослинності. 
В межах 10-ти км зони навколо проектної території ВЕС, степові ценози представлені дуже 

невеличкою за площею ділянкою вздовж схилу Дністровського лиману (рис. 11.6). 
Критично важливі місця існування для степових ділянок визначалися нами згідно пункту 16 

Стандарту діяльності №6 (СД6) МФК редакції 2012 року. Вони задовольняли вимоги критерію 4 - (iv) 
екосистеми, які знаходяться під загрозою, та/або унікальні екосистеми. Тобто екосистеми, що 
перебувають під ризиком значного зменшення території або якості, а також мають невелике 
просторове поширення. 

Степова рослинність представлена кострицево-житняковими та кострицево-ковиловими 
угрупованнями. Домінантами степових угруповань найчастіше виступають житняк гребінчастий 
(Agropyron pectinatum), костриця валійська (Festuca valesiaca), ковила волосиста (Stipa capillata) та 
ковила Лессінга (S. lessingiana). 

У складі різнотрав’я степових угруповань найчастіше зустрічаються деревій тонколистий 
(Achillea leptophylla), кринітарія волохата (Crinitaria villosa), молочай Сегієрів (Euphorbia 
segueriana), молочай степовий (E. stepposa), віниччя сланке (Kochia prostrate), перстач 
астраханський (Potentilla astracanica), шавлія поникла (Salvia nutans), шавлія дібровна (S. 
tesquicola), пижмо тисячолисте (Tanacetum millefolium), чебрець двовидний (Thymus dimorphus), 
дивина фіолетова (Verbascum phoeniceum) та ін. 

Степові ділянки знаходяться в поганому стані. Основною причиною поганого стану степів є 
випас великої рогатої худоби і овець. 

Всього у складі степових угруповань в межах 10-ти км зони навколо проектної території 
Дністровської ВЕС зустрічається 6 видів вищих судинних рослин, які занесені в різні природоохоронні 
списки (табл. 11.8). 
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 степова рослинність  гирла річок з водно-болотною рослинністю 
 деревна рослинність з Salix alba і Populus alba 

 
Рис. 11.6. Розміщення критично важливих і природних місць існування в межах 10-ти км зони 

навколо проектної території Дністровської ВЕС 
 
Таблиця 11.8. Види, що охороняються, у складі критично важливих (степових) місць існування в 
межах 10-ти км зони навколо проектної території Дністровської ВЕС. 
 

Назва таксона 

Види рослин з 
Додатку II до 
Директиви про 
природні місця 
існування 
92/43/EEC 

ЧКУ* / 
природоохоронний 

статус виду 
ЄЧС* ЧС МСОП* БК* РПС* 

Bulbocodium 
versicolor (Ker-
Gawl.) Spreng. 

- вразливий - - - + 

Stipa capillata L. - Некласифіковані/(UN) - - - - 
Stipa lessingiana 

Trin. et Rupr. - Некласифіковані/(UN) - - - - 
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Amygdalus nana 
L. - - - - - + 

Potentilla 
astracanica Jacq. - - - - - + 

Asparagus 
verticillatus L. - - - - - + 
 
* - ЧКУ – Червона книга України (2009); ЄЧС – Європейський червоний список; ЧС МСОП – 

Червоний список Міжнародної спілки охорони природи; БК – Бернська конвенція; РПС – перелік 
видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що 
перебувають під загрозою зникнення на території Одеської області 

 
З них три види, внесені до Червоної книги України (2009) і три до переліку видів рослин, які не 

занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою 
зникнення на території Одеської області (Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин 
адміністративних територій України, 2012). 

Крім того, на степових ділянках в межах 10-ти км зони навколо проектної території 
Дністровської ВЕС зростає три рослинні асоціації у складі двох формацій, занесених до Зеленої 
книги України (2009) (табл. 11.9 та рис. 11.7). 

 
Таблиця 11.9. Степові рослинні угруповання занесенні до Зеленої книги України (2009) в 

межах 10-ти км зони навколо проектної території Дністровської ВЕС 
 

Формація Категорія і статус 
угрупувань Асоціація 

Формація ковили 
Лессінга (Stipeta 

lessengianae) 
3/типові 

 1. Валіськокострицево-лессінгоковилова (Stipetum 
(lessingianae) festucosum (valesiacae));  
 2. Гребінчастожитняково-лессінгоковилова (Stipetum 
(lessingianae) agropyrosum (pectinatae)) 

Формація ковили 
волосистої (Stipeta 

capillatae) 
4/типові 1. Валіськокострицево-волосистоковилова (Stipetum 

(capillatae) festucosum (valesiacae)) 
 

	
Рис. 11.7. Угрупування з домінуванням Stipa lessengiana (околиці с. Південне) 

 
Зважаючи на те, що найближчі критично важливі місця існування зі степовими ділянками, 

розташовані на відстані більш ніж 2 км від найближчої ВЕУ і лінії електропередач, а також на значне 
пасовищне навантаження на степові ценози, можна стверджувати, що прямі негативні впливи на 
вказані рослинні угруповання внаслідок розміщення і експлуатації ВЕУ будуть відсутні. 
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Природні місця існування  
Природні місця існування в межах 10-ти км зони навколо проектної території Дністровської 

ВЕС, представлені водно-болотною рослинністю гирлової частини Дністра і деревною рослинністю зі 
скупченням верби білої та тополі білої (див. рис. 11.6).  

Водно-болотна рослинність. Основним едифікаторами болотного рослинного комплексу 
виступають очерет південний (Phragmites australis) та рогоз вузьколистий (Typha angustifolia). 
Рослинні ценози з домінуванням Phragmites australis займають значні території і формують 
важкопрохідні монодомінантні зарості з загальним проективним покриттям (ЗПП) 80-100% и 
висотою 3-4 м.   

Водна рослинність представлена неукоріненими вільноплаваючими, укоріненими зануреними, 
укоріненими з плаваючими листками та повітряно-водними формами. Водні рослинні комплекси в 
регіоні характеризуються високим рівнем флороценотичного різноманіття, в їх складі зустрічається 
значна кількість рідкісних видів та рослинних угруповань, які мають охоронний статус.  

Найбільш розповсюдженими у складі водної рослинності є угруповання Ceratophylletum 
demersi. Друге місце у складі водної рослинності займають угруповання з домінуванням Nymphaea 
alba. Вони зустрічаються вдовж очеретяних заростей, а також у вигляді «островків» різноманітної 
площі на відкритих плесах. Зрідка, на більш глибоких місцях, в якості співдомінанта тут може 
траплятися Nuphar lutea. 

На ділянках водойм з невеличкими глибинами і відсутньою течією досить, часто домінують 
угруповання Potametum pectinati, а зі збільшення глибини їх замінюють ценози Myriophylletum spicati.  

На мілководдях внутрішніх водойм гирлової частини Дністра, де спостерігаються процеси 
заболочування (відсутня проточність, дефіцит кисню у воді в літній період), формуються 
угрупування Hydrocharitetum morsus-ranae, а в якості співдомінаната дуже часто виступає водяний 
різак алоевидний (Stratiotes aloides). 

На більший частині акваторії Дністровського лиману водна рослинність відсутня. 
У складі водно-болотних ценозів в межах 10-ти км зони навколо проектної території 

Дністровської ВЕС зустрічається три види вищих судинних рослин, які занесені в різні 
природоохоронні списки (табл. 11.10). 

 
Таблиця 11.10. Види, що охороняються, у складі природних (солончакові луки) місць 

існування в межах 10-ти км зони навколо проектної території Дністровської ВЕС. 
 

Назва таксона 

Види рослин з 
Додатку II до 
Директиви про 
природні місця 
існування 
92/43/EEC 

ЧКУ* / 
природоохоронний 

статус виду 
ЄЧС* ЧС МСОП* БК* РПС* 

Salvinia natans 
(L.) All. - Некласифіковані/(UN) - - + + 

Trapa natans L. 
 - Некласифіковані/(UN) - - + + 

Nymphoides 
peltata (S. G. 

Gmel.) O. Kuntze 
- Вразливий - - - + 

 
* - ЧКУ – Червона книга України (2009); ЄЧС – Європейський червоний список; ЧС МСОП – Червоний 

список Міжнародної спілки охорони природи; (БК) – Додаток І Бернської конвенції (1997); РПС – перелік видів 
рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою 
зникнення на території Одеської області. 

 
З них три види внесені до Червоної книги України (2009), два види до списків Бернської 

конвенції і всі три види є регіонально рідкісними. 
Крім того, у складі водно-болотної рослинності в межах 10-ти км зони навколо проектної 

території Дністровської ВЕС зростає 9 рослинних асоціацій у складі п’яти формацій, занесених до 
Зеленої книги України (2009) (табл. 11.11).  

Зважаючи на те, що найближчі природні місця існування з водно-болотною рослинністю 
розташовані на відстані більш ніж 2 км від найближчої ВЕУ і лінії електропередач можна 
стверджувати, що прямі негативні впливи на вказані рослинні угруповання внаслідок розміщення і 
експлуатації ВЕУ будуть відсутні. 
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Таблиця 11.11. Водно-болотні рослинні угруповання занесенні до Зеленої книги України 
(2009) в межах 10-ти км зони навколо проектної території Дністровської ВЕС. 
 

Формація Категорія і статус 
угрупувань Асоціація 

Формації водяного 
горіху плаваючого 
(Trapeta natantis) 

3/типові 
1. Водяногоріхова чиста (Trapetum natantis purum); 

2. Зануренокуширово-водяногоріхова (Trapetum (natantis) 
ceratophyllosum (demersi). 

Формації глечиків 
жовтих (Nuphareta 

luteae) 
3/типові 1. Плаваючосальвінієво-жовтоглечикова (Nupharetum 

(luteae) salviniosum (natantis). 

Формації сальвінії 
плаваючої (Salvinieta 

natantis) 
 

3/типові 

1. Зануренокуширово-плаваючосальвінієва (Salvinietum 
(natantis) ceratophyllosum (demersi); 

2. Плаваючосальвінієва чиста (Salvinietum natantis 
purum); 

3. Триборозенчасторясково-плаваючосальвінієва 
(Salvinietum (natantis) lemnosum (trisulcae). 

Формації плавуна 
щитолистого 

(Nymphoideta peltatae) 
 

Рідкісні 

1. Зануренокуширово-щитолистоплавунова 
(Nymphoidetum (peltatae) сeratophyllosum (demersi); 

2. Звичайножабурниково-щитолистоплавунова 
(Nymphoidetum (peltatae) hydrocharitosum (morsus-ranae). 

Формації латаття 
білого (Nymphaeeta 

albae) 
Рідкісні 1. Плаваючосальвінієво-білолататтєва (Nymphaeetum 

(albae)salviniosum (natantis). 
 
Деревна рослинність. Природна деревна рослинність розташовується на прируслових валах 

притоків Дністра (див. рис. 11.6). Тут домінують угрупування Saliceto-Populetum. Крім основних 
домінантів лісових ценозів тополі білої (Populus alba) та верби білої (Salix alba) на прирусловому 
валу досить часто зростають ясен високий (Fraxinus excelsior), в’яз гладкий (Ulmus laevis) та ін. 
Поодиноко зустрічаються шовковиця чорна (Morus nigra), груша звичайна (Pyrus communis). Підлісок 
сформований з аморфи чагарникової (Amorpha fruticosa), підросту ясена, порослі клена ясенелистого. 
Самий нижній ярус підліску займає ожина (Rubus caesius). Дуже часто в прируслових лісах 
зустрічаються ліани – виноград лісовий (Vitis sylvestris) та хміль звичайний (Humulus lupulus). 
Трав’янистий ярус практично відсутній. 

На ділянках мулово-піщаних відкладів формуються угрупування Salicetum triandrae, де 
основним едифікатором та домінантом є Saliх triandra висотою до 10 м. Прируслові ліси один з 
небагатьох природних біотопів, який зберігся до наших днів. Їх унікальність полягає насамперед у 
тому, що тут на порівняно невеликій площі зберігається високе біотопічне різноманіття: лісові 
масиви, відкриті лучні біотопи з різним режимом зволоження, чагарникові зарості, невеликі замкнуті 
депресії, заповнені водою та ін. 

Охоронні місця існування, рослинні види і рослинні угрупування внесені в різноманітні 
охоронні списки у складі природної деревної рослинності в межах 10-ти км зони навколо проектної 
території Дністровської ВЕС наведені в таблиці 11.12. 

 
Таблиця 11.12. Охоронні місця існування, рослинні види і рослинні угрупування внесені в 

різноманітні охоронні списки у складі природної деревної рослинності в межах 10-ти км зони 
навколо проектної території Дністровської ВЕС. 

 
Охоронні місця 
існування, 
зазначені в 
Додатку I до 
Директиви про 
природні місця 
існування 
92/43/EEC 

Види рослин з 
Додатку II до 
Директиви про 
природні місця 
існування 
92/43/EEC 

ЧКУ* ЄЧС* ЧС МСОП* БК* РПС* 

Скупчення Salix alba і 
Populus alba (92А0) відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні 

* - ЧКУ – Червона книга України (2009); ЄЧС – Європейський червоний список; ЧС МСОП – Червоний 
список Міжнародної спілки охорони природи; БК – Бернська конвенція; РПС – перелік видів рослин, які не 
занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на 
території Одеської області 
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Зважаючи на те, що найближчі природні місця існування з деревною рослинністю розташовані 
на відстані більш ніж 10 км від найближчої ВЕУ можна стверджувати, що прямі негативні впливи на 
вказані рослинні угруповання внаслідок розміщення і експлуатації ВЕУ будуть відсутні. 

 
Змінені місця існування 
Змінені місця існування займають 60% території 10-ти км зони навколо проектної території  

Дністровської ВЕС. Вони представлені двома складовими елементами: 1) сільськогосподарські поля 
(агроценози) з рудеральною рослинністю; 2) штучна дерево-чагарникова рослинність (захисні 
лісосмуги). 

Рудеральна рослинність. Представлена на землях сільськогосподарського призначення 
(сільськогосподарськими полями), а також вздовж захисних лісосмуг і на околицях населених 
пунктів. 

Домінуючі рослинні асоціації рудеральної рослинності в межах 10-ти км зони навколо 
проектної території Дністровської ВЕС представлені в таблиці 11.13. 

 
Таблиця 11.13. Основні рослинні асоціації рудеральної рослинності в межах 10-ти км зони 

навколо проектної території Дністровської ВЕС. 
 
№/п Рослинна асоціація Статус 

1 Agropyretum repentis (Felf. 1942) Gоrs 1966  звичайні 
2 Cardario-Agropyretum Th. Muller et Gors 1969 звичайні 
3 Convolvulo-Agropyretum repentis Felf. (1942) 1943 звичайні 
4 Lepidietum drabae Timar. 1950 звичайні 
5 Xanthietum spinosi Felf. 1942 звичайні 
6 Melilotetum albi-officinalis Siss 1950 рідкісні 
7 Artemisietum absinthii Schubert et Mahn. ех Elias 1982 рідкісні 
8 Polygonetum avicularis Gams 1927 em. Jehlik in Hejny et al. 1979 рідкісні 
9 Bromo-Hordeetum murini (Allorge 1922) Lohm. 1950 звичайні 

10 Ambrosio-artemisifoliae-Cirsietum setosi Marjushkina et V. Sl. 1985 звичайні 
11 Erigero-Lactucetum serriolae Lohm. 1950 ар. Oderd. 1957 звичайні 
12 Cirsio-Lactucetum serriolae Mucina 1978 звичайні 
13 Cynancho acuti-Convolvuletum arvensis Bagrikova 2002 звичайні 
14 Bromo-Hordeetum murini (All. 1922) Lohm. 1950 звичайні 
 
Едифікатори вказаних рослинних угруповань і види які входять до їх складу є видами з 

широкою екологічною амплітудою та мають значні за площею ареали.  
Найбільш розповсюдженими видами є хрінниця пронизанолиста (Lepidium perfoliatum), 

тонконіг бульбистий (Poa bulbosa), костриця прибережна (Bromopsis riparia), миколайчики польові 
(Eryngium campestre), роман руський (Anthemis ruthenica), жовтозілля весняне (Senecio vernalis), 
шавлія ефіопська (Salvia aethiopis), глуха кропива стеблообгортна (Lamium amplexicaule), кудрявець 
Софії (Descurainia sophia), будяк акантовидний (Carduus acanthoides), крупка крупковидна (Cardaria 
draba), берізка польова (Convolvulus arvensis) та ін. Охоронні місця існування, рослинні види і 
рослинні угрупування внесені в різноманітні охоронні списки у складі рудеральної рослинності 
сільськогосподарських полів та околиць населених пунктів, які входять в межі 10-ти км зони навколо 
проектної території Дністровської ВЕС відсутні (табл. 11.13). 

 
Таблиця 11.13. Охоронні місця існування, рослинні види і рослинні угрупування внесені в 

різноманітні охоронні списки у складі рудеральної рослинності в межах 10-ти км зони навколо 
проектної території Дністровської ВЕС. 

 
Охоронні місця 

існування, зазначені в 
Додатку I до 
Директиви про 
природні місця 

існування 92/43/EEC 

Види рослин з 
Додатку II до 
Директиви про 
природні місця 
існування 
92/43/EEC 

ЧКУ* ЄЧС* ЧС МСОП* БК* РПС* 

відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні 
 
* - ЧКУ – Червона книга України (2009); ЄЧС – Європейський червоний список; ЧС МСОП – Червоний список 

Міжнародної спілки охорони природи; БК – Бернська конвенція; РПС – перелік видів рослин, які не занесені до Червоної 
книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Одеської області 
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Вважаючи, що у складі рудеральної рослинності охоронні місця існування, зазначені в Додатку 
I до Директиви про природні місця існування 92/43/EEC, види рослин з Додатку II до Директиви про 
природні місця існування 92/43/EE, а також рослинні види та рослинні угруповання, внесенні в інші 
охороні списки відсутні можна стверджувати: негативні впливи на вказані рослинні угруповання 
внаслідок розміщення і експлуатації ВЕУ будуть відсутні.  

Деревно-чагарникова рослинність. В межах 10-ти км зони навколо проектної території  
Дністровської ВЕС природна деревна рослинність відсутня (за виключенням прируслових лісів з 
верби білої та тополі білої). Деревні та чагарникові види зустрічаються виключно у вигляді штучних 
насаджень (захисних лісосмуг).  

У складі штучних деревних насаджень нами відмічені сім видів деревних і вісім чагарникових 
видів.  

Середній вік деревних насаджень на території складає 30-40 років. Висота дерев коливається 
від 4 до 13 м, а зімкненість крон від 0,1 до 0,8.  

Більшість лісосмуг, за нашими спостереженнями, мають порослевий характер.  
Слід зазначити виключно важливу роль цього типу рослинності для регіону – берегозахисну, 

захист орних земель від повітряної ерозії, затримання вологи в зимовий період, середо- і 
ландшафтоутворююча роль та ін. 

Охоронні місця існування, рослинні види і рослинні угрупування внесені в різноманітні 
охоронні списки у складі деревно-чагарникової рослинності (захисних лісосмуг), які розташовуються 
в межах 10-ти км зони навколо проектної території Дністровської ВЕС відсутні (табл. 11.14). 

 
Таблиця 11.14. Охоронні місця існування, рослинні види і рослинні угрупування внесені в 

різноманітні охоронні списки у складі деревно-чагарникової рослинності (захисних лісосмуг) в 
межах 10-ти км зони навколо проектної території Дністровської ВЕС. 

 
Охоронні місця 
існування, 
зазначені в 
Додатку I до 
Директиви про 
природні місця 
існування 
92/43/EEC 

Види рослин з 
Додатку II до 
Директиви про 
природні місця 
існування 
92/43/EEC 

ЧКУ*   ЄЧС* ЧС МСОП* БК* РПС* 

відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні 
 
* - ЧКУ – Червона книга України (2009); ЄЧС – Європейський червоний список; ЧС МСОП – 

Червоний список Міжнародної спілки охорони природи; БК – Бернська конвенція; РПС – перелік 
видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що 
перебувають під загрозою зникнення на території Одеської області 

 
Вважаючи, що у складі деревно-чагарникової рослинності (захисні лісосмуги) охоронні місця 

існування, зазначені в Додатку I до Директиви про природні місця існування 92/43/EEC, види рослин 
з Додатку II до Директиви про природні місця існування 92/43/EE, а також рослинні види та рослинні 
угруповання, внесенні в інші охороні списки відсутні можна стверджувати - негативні впливи на 
рослинні угруповання внаслідок розміщення і експлуатації ВЕУ відсутні.  

 
4.4 Інвазійні види рослин в межах території ДОУ 

 
За нашими спостереженнями виявлено один інвазійний вид у складі природної деревно-

чагарникової рослинності (прируслові ліси) – аморфа кущова (Amorpha fruticosa). 
Походить з Північної Америки, інтродукована в Європі та Азії. В природних прируслових лісах 

витісняє аборигенні види – вербу білу та тополю. Інвазійні властивості проявляє тільки на відкритих 
добре зволожених місцях.  

Рослина була занесена на територію України ще наприкінці 19 століття. 
Основним способом обмеження інвазій виду є притінення за рахунок розвитку аборигенних 

деревних видів прируслових лісів. 
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РОЗДІЛ 12 ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНО ВАЖЛИВИХ МІСЦЬ ІСНУВАННЯ 
НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ ГРУП ТВАРИН, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ 
МІЖНАРОДНИМ ТА НАЦІОНАЛЬНИМ СПИСКАМ ВИДІВ, ЩО 
ОХОРОНЯЮТЬСЯ. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ ТАКСОНІВ 
ТВАРИН 
 
12.1. Методичні підходи до визначення критично важливих місць існування 

 
Територія аналізу представлена площадкою Дністровської ВЕС та ділянками території, які 

включають блок фрагментованих с/г біотопів, узбережжя та акваторії Дністровського лиману, 
заплавні території р. Дністер – дискретна одиниця управління (ДОУ). Дискретна одиниця управління 
представлена на рис.12.1. 

 

 
 

Рис. 12.1. Територія дискретної одиниці управління (ДОУ). 
 
Для зони дискретної одиниці управління були проведені описи на підставі літературних даних і 

власних досліджень та критеріїв і видів, які визначені у наступних виданнях: 
• Червоному списку МСОП видів під загрозою;1 
• Європейському червоному списку МСОП; 
• Червоній книзі України (ЧКУ).  

																																																													
1В Інтернеті на http://www.iucnredlist.org 
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Опису підлягали тільки види (в т. ч. птахи, інші тварини, рослини та місця існування) та місця 
їх існування, які відмічені у МСОП як CR (на межі зникнення) або EN (під загрозою зникнення) та в 
Червоній книзі України як EN (під загрозою зникнення). Опис видів птахів включав оцінку 
чисельності популяції та її порівняння з оцінкою в загальнонаціональному / загальносвітовому 
масштабі, регіональному значенні та ДОУ. 

Масштаб території, на якій проводиться визначення критично важливих місць існування, 
залежить від базових екологічних процесів, які стосуються природної середи, що є предметом 
аналізу, і не обмежується проектною територією площадки ВЕС. Пункт GN65 Циркуляру №6 МФК 
говорить, що для критеріїв 1-3 визначення критично важливих місць існування повинно базуватись 
на дискретній (елементарній, окремій) одиниці управління (ДОУ), що представляє собою ділянку, яка 
має межі, які підлягають визначенню, в межах якої біологічні угруповання  мають більше спільного 
між собою, ніж вони мають з угрупованнями поза межами ДОУ. Пункт GN65 також містить 
інструкції щодо вибору ДОУ, які були враховані при визначені меж ДОУ. 

Визначення критично важливих місць існування та їх опис проводився відповідно до пункту 16 
Стандарту діяльності № 6 (СД6) МФК редакції 2012 року як просторова ділянка, що має високу 
цінність біорозмаїття. Сюди входять ділянки, які задовольняють одному або більше з наступних 
критеріїв: 

1. Критерій 1: Види, що перебувають під критичною загрозою (КЗ) та/або загрозою (З); 
2. Критерій 2: Ендемічні види та/або види з обмеженим ареалом існування; 
3. Критерій 3: Мігруючі та/або зграйні види;  
4. Критерій 4: Унікальні екосистеми та/або екосистеми, що перебувають під високою загрозою 

зникнення;  
5. Критерій 5: Ключові еволюційні процеси. 
Як зазначено у Пункті GN56 Циркуляру №6 МФК, визначення критично важливого оселища 

може включати інші визнані значення високого різноманіття, які повинні оцінюватись індивідуально 
у кожному конкретному випадку. Пункт GN56 наводить наступні 7 прикладів: 

• Ділянки, які необхідні для повторного заведення видів, що перебувають під критичною 
загрозою (КЗ) та загрозою (З), а також резервати для таких видів (оселища, що 
використовуються під час стресових періодів (напр., повені, засухи або пожежі)); 

• Екосистеми відомого особливого значення для видів, що перебувають під критичною 
загрозою (КЗ) та загрозою (З) для цілей адаптації до клімату; 

• Концентрації уразливих (У) видів у випадках, коли існує непевність щодо включення до 
природоохоронних списків, а фактичний статус видів може бути «під загрозою» або «під 
критичною загрозою»; 

• Ділянки основних/реліктових/незайманих лісів та/або інші ділянки з надзвичайно високими 
рівнями видової різноманітності; 

• Ландшафтні та екологічні процеси (напр., водозбори, ділянки, які критично важливі для 
контролю за ерозією, режими зовнішніх факторів впливу (напр., пожежа, повінь)), які 
необхідні для збереження критичного оселища; 

• Оселище, необхідне для виживання ключових видів; та 
• Ділянки високої наукової цінності, такі як ділянки, що містять концентрації видів, нових 
та/або маловідомих для науки. 

 
Масштаб території, на якій проводиться визначення критично важливих місць існування, 

залежить від базових екологічних процесів, які стосуються природної середи, що є предметом 
аналізу, і не обмежується проектною територією площадки ВЕС. Пункт GN65 Циркуляру №6 МФК 
говорить, що для критеріїв 1-3 визначення критично важливих місць існування повинно базуватись 
на дискретній (окремій) одиниці управління (ДОУ), що представляє собою ділянку, яка має межі, які 
підлягають визначенню, в межах якої біологічні угруповання  мають більше спільного між собою, 
ніж вони мають з угрупованнями поза межами ДОУ. Пункт GN65 також містить інструкції щодо 
вибору ДОУ, які були враховані при проведенні меж ДОУ. 

Функціонально ДОУ представлена наземними та водними ділянками у межах України і 
включають добре визначений блок фрагментованих с/г біотопів, балок, частину узбережжя та 
акваторії Дністровського лиману. Необхідність у збільшені площі ДОУ відсутня, оскільки дана 
регіональна територія більшістю відноситься до територій низького біорізноманіття. А найбільш 
важливі в рослинному та орнітологічному відношенні ділянки знаходяться у межах ДОУ і 
розміщуються на заплавній частині р. Дністер. 
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12.2 Загальна характеристика видів, що перебувають під критичною загрозою (КЗ) 
та/або загрозою (З); Ендемічних видів та/або видів з обмеженим ареалом існування 

 
Визначення критично важливих місць існування та видів тварин та рослин було проведено 

згідно Критеріїв 1 та 2 Стандарту діяльності № 6 (СД6) МФК. 
Критерій 1: Види, що перебувають під критичною загрозою та/або види, що перебувають під 

загрозою.  
Кінцева зноска 11 Стандарту діяльності №6 МФК визначає підходи до видів, що перебувають 

під критичною загрозою та/або під загрозою зникнення наступним чином: 
1.Види, що внесені до Червоного списку МСОП. Визначення важливих місць існування на 

основі інших списків є наступним: (і) Якщо вид внесений до національного / регіонального 
природоохоронного списку як вид, що перебуває під критичною загрозою зникнення або як 
зникаючий вид, у країнах, що керуються положеннями МСОП, визначення критично важливих місць 
існування проводитись після консультацій з компетентними спеціалістами;  

2.У випадках, коли класифікація внесених до національних або регіональних 
природоохоронних списків видів не повністю відповідає прийнятій у МСОП класифікації (наприклад, 
у деяких країнах дається більш широке визначення таких видів як «охоронні» види або види «під 
забороною»), для визначення причин та мети включення видів до списку повинна проводитись 
оцінка. В такому разі, критично важливі місця існування визначаються на основі такої оцінки. 

Оцінка проводилась з оглядом на наступні матеріали: 
• Червоний список МСОП;  
• Європейський червоний список МСОП; 
• Червона книга України (ЧКУ). 
 
Критерій 2: Ендемічні види та/або види з обмеженою областю оселення. 
Циркуляр №6 МФК наводить наступні визначення ендемічних видів та видів з обмеженою 

областю оселення: 
• Ендемічний вид: визначається як вид, ≥ 95% глобальної популяції якого знаходиться в межах 

досліджуваної країни або регіону; 
• Вид з обмеженою областю оселення. 
Види, визначені у документі та його додатках як такі, що можуть зустрічатись в межах 

Проектної території, були досліджені для визначення тих видів, що класифіковані або як види, що 
перебувають під критичною загрозою зникнення, або як види, що перебувають під загрозою 
зникнення (на світовому, національному або регіональному рівнях). В таблиці 12.1. наводяться 
визначені види разом з їх категорією за Червоним списком МСОП, Європейським червоним списком 
МСОП, та Червоною книгою України (ЧКУ). Наводиться статус видів, що свідчить про їх 
ендемічність або обмежену область існування. 

 
Таблиця 12.1. Зникаючі види. 
 

Вид МСОП ЄЧС 
МСОП ЧКУ Ендемічність 

Обмежена 
область 
існування 

Птахи 
Пелікан рожевий 
Pelecanus onocrotalus LC LC EN NO NO 

Пелікан кучерявий 
Pelecanus crispus NT LC EN NO NO 

Баклан малий 
Phalacrocorax pygmaeus LC LC EN NO NO 

Скопа 
Pandion haliaetus LC LC EN NO NO 

Лунь степовий 
Circus macrourus NT NT EN NO NO 

Балабан 
Falco cherrug EN VU VU NO NO 
Коловодник ставковий 
Tringa stagnatilis LC LC EN NO NO 
Кроншнеп тонкодзьобий 
Numenius tenuirostris CR CR EN NO NO 
Кроншнеп великий 
Numenius arquata NT VU EN NO NO 
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Кроншнеп середній 
Numenius phaeopus LC LC EN NO NO 
Сиворакша 
Coracias garrulus LC LC EN NO NO 

Ссавці 
Нічниця ставкова Myotis 
dasycneme (Boie, 1825) NT	 NT	 EN NO NO 

Мишівка степова Sicista subtilis 
(Pallas, 1773) - LC EN NO NO 

Норка європейська Mustela 
lutreola (Linnaeus, 1761) CR CR EN NO NO 

 
Характеристика видів, зазначених у таблиці 12.1 наводиться у підрозділі 12.5 (птахи), п/розділі 

12.6 (ссавці), п/розділі 12.7 (кажани).  
 

12.3 Первинна інвентаризація ентомофауни території будівництва площадки ВЕС та 
ДОУ, визначення критично важливих місць існування, статус видів по відношенню до 
національних та міжнародних охоронних списків 

 
Історія та результати наукових досліджень. 
 
Систематичних ентомологічних досліджень територій, що знаходяться в зоні впливу 

майбутньої Дністровської ВЕС практично не проводилося і вона в цьому відношенні є «білою 
плямою». 

Вивчення комах на півдні степової зони України розпочато відомим ентомологом С. І. 
Мєдвєдєвим. Науковий матеріал зібраний ним на півдні Української РСР в 1924-1931 рр. був 
використаний в ряді наукових праць (Медведев, 1950-1960). Слід відмітити що жодна зі згаданих 
публікацій спеціально не присвячена ентомофауні Білгород-Дністровського району. Здобуті в тому 
числі імовірно і тут дані розглядаються С. І. Мєдвєдєвим, або в контексті загальних фауністичних чи 
зоогеографічних робіт, або при констатації найбільш цікавих фауністичних знахідок в Одеській 
області. 

Певним чином ситуація змінилася в 2010 р. зі створенням Нижньодністровського 
національного природного парку, до складу якого за проектом створення увійшла і зона ДОУ 
майбутньої ВЕС. Співробітниками парку на цій території час від часу проводилися спорадичні 
ентомологічні дослідження з певних груп комах, що хоча б частково пролили світло на вивченість 
місцевої ентомофауни (Літопис природи НДНПП, т. VII). Крім того останнім часом в цьому регіоні 
місцевими фахівцями-ентузіастами проведені досить серйозні дослідження з вивчення місцевої 
лепідоптерофауни, що суттєво розширили межі вивченості фауни метеликів Дністровського лиману 
(Халаїм, 2015).  

 
Стисла характеристика ентомофауни. 
 
Зважаючи на те, що ділянка запланована під будівництво ВЕС є групою агроценозів 

(монокультурою), яких знаходиться в аридній сухостеповій зоні, видовий склад його 
ентомокомплексів є сильно збідненим. В основному комахи представлені степовими еврибіонтами, 
багато з яких є політрофними шкідниками. Але безпосередня близькість узбережжя Дністровського 
лиману з характерними для нього супроліторальними та солончаковими біотопами, ділянками 
галофітного степу та прибережними глинистими обривами дещо збільшують видове розмаїття за 
рахунок відповідних стенобіонтних видів. Частина цих видів є рідкісними та мають охоронний 
статус. Як видно з попередньго розділу систематичних  досліджень ентомофауни перспективних для 
будівництва ділянок не проводилося. Тим не менш, використовуючи наявні літературні джерела, 
літописи природи НДНПП та власні науковий матеріал, зібраний на цій території в 2006-2007 рр., 
можна стверджувати, що ентомологічна складова їх біоти, а також прилеглих природних біотопів та 
буферних зон налічує в своєму складі не менш 600-700 видів. Близько 60 % вказаної ентомофауни є 
представниками 4 рядів: твердокрилі (Coleoptera); перетинчастокрилі (Hymenoptera); двокрилі 
(Diptera) та лускокрилі (Lepidoptera). Важливу роль в функціонуванні біогеоценозів та агроценозів 
даної території відіграють також представники таких рядів як: бабки (Odonata); богомоли 
(Mantoptera); прямокрилі (Orthoptera); напівтвердокрилі (Hemiptera) та сітчастокрилі (Neuroptera). 
Основне ядро місцевої ентомофауни складають близько 160 фонових видів, що формують основні 
консортивні зв’язки (таблиця 12.2-12.3).  
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Таблиця 12.2. Фауністичний склад фонових представників ентомокомплексів в районі 
проєктованої Дністровської ВЕС.  

 
№ 
п/п Назва латиною Назва українською Родина 

Ряд: Бабки (Odonata) 
1. Calopteryx splendens (Harris, 1780) Красуня блискуча Calopterygidae 
2. Halcolestes parvidens (Artobelevsky, 1929) Лютка дрібнозуба Lestidae 
3. Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) Сіролютка руда Lestidae 
4. Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Плосконіжка звичайна Platycnemidae 
5. Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) Дідок жовтоногий Gomphidae 
6. Апах parthenope (Selys, 1839) Дозорець малий Aeshnidae 
7. Libellula depresa (Linnaeus, 1758)  Плоскобрюх стиснутий Libellulidae 
8. Crocothemis erythraea (Brulle, 1832) Шафранка червона Libellulidae 

Ряд: Богомоли (Mantoptera) 
9. Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) Богомол звичайний Mantidae 

Ряд: Прямокрилі (Orthoptera) 
10. Gryllulus desertus (Pallas, 1771) Цвіркун степовий Gryllidae 
11. Gryllulus campestris (Linnaeus, 1758) Цвіркун польовий Gryllidae 
12. Phaneroptera falcata (Poda, 1761) Пластинокрил - серпоносець Scaphuridae 
13. Locusta migratoria (Linnaeus, 1758) Сарана перелітна   Acrididaea 
14. Oedipoda coerulescens (Linnaeus, 1758) Летюха звичайна Acrididaea 
15. Chorphippus brunneus (Thunberg, 1815) Коньок звичайний Acrididaea 
16. Pararcyptea microptera (Fischer-Waldheim, 1846) Кобилка хрестова Acrididaea 
17. Sphingonotus coerulans (Linnaeus, 1758) Пустинниця блакитнокрила Acrididaea 
18. Oedipoda coerulescens (Linnaeus, 1758) Кобилка блакитнокрила Acrididaea 
19. Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) Прус італійський Acrididaea 
20. Dociostaurus brevicollis (Eversmann, 1832) Хрестовичка мала Acrididaea 
21. Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) Коник зелений Tettigonidae 
22. Decticus verrucivoris (Linnaeus, 1758) Стрибун сірий Tettigonidae 

Ряд: Напівтвердокрилі (Hemiptera) 
23. Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) Клоп-солдатик Pyrrhocoridae 
24. Coreus marginatus (Linnaeus, 1758) Клоп щавлевий Coreidae 
25. Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766) Клоп смугастий Pentatomidae 
26. Aelia rostrata (Boheman, 1852) Елія носата Pentatomidae 
27. Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1852) Щитник гостроплечий Pentatomidae 
28. Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) Клоп ягідний Pentatomidae 
29. Eurydema ornata (Linnaeus, 1758) Клоп капустяний Pentatomidae 
30. Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758) Клоп рапсовий Pentatomidae 
31. Eurygaster austriacus (Linnaeus, 1758) Черепашка австрійська Scutelleridae 
32. Eurygaster integriceps (Puton, 1881) Черепашка шкідлива Scutelleridae 

Ряд: Твердокрилі (Coleoptera) 
33. Cicindela hybrida (Linnaeus, 1758) Стрибун гібридний Carabidae 
34. Cicindela germanica  (Linnaeus, 1758) Стрибун германський Carabidae 
35. Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777) Турун хліблий Carabidae 
36. Pseudophonus rufipes (Degeer, 1774) Турун волосистий Carabidae 
37. Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758) Турун головатий Carabidae 
38. Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) Красотіл золотистокрапковий Carabidae 
39. Calosoma denticolle (Gebler, 1833) Красотіл степовий Carabidae 
40. Hister bipustulatus (Schrenk, 1781) Карапузик двоплямистий Histeridae 
41. Silpha obscura (Linnaeus, 1758) Мертвоїд темний Silphida 
42. Necrophorus vespillo (Linnaeus, 1758) Гробарик звичайний Silphida 
43. Creophilus maxilosus (Linnaeus, 1758) Жук-гнойовик Staphylinidae 
44. Copris lunaris (Linnaeus, 1758) Копр місячний Scarabaeidae 
45. Pentodon idiota (Linnaeus, 1758) Гнойовик кукурудзяний Scarabaeidae 
46. Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) Жук-носоріг Scarabaeidae 
47. Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758). Хрущ червневий Scarabaeidae 
48. Anisoplia austriaca (Herbst, 1784) Кузька хлібний Scarabaeidae 
49. Anisoplia segetum (Herbst, 1784) Кузька посівний Scarabaeidae 
50. Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) Бронзівка золотиста Scarabaeidae 
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№ 
п/п Назва латиною Назва українською Родина 

51. Epicometis  hirta (Poda von Neuhaus, 1761) Оленка мохната Scarabaeidae 
52. Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) Ковалик сірий Elateridae 

53. Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) Сонечко 
двадцятидвохкрапкове Coccinellidae 

54. Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758) Сонечко семикрапкове Coccinellidae 
55. Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) Сонечко двокрапкове Coccinellidae 
56. Blaps halophila (Linnaeus, 1758) Медляк степовий Tenebrionidae 
57. Pedinus femoralis (Linnaeus, 1758) Чорнотілка кукурудзяна Tenebrionidae 
58. Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1758) Чорнотілка піщана Tenebrionidae 
59. Pimelia subglobosa (Pallas, 1771) Медляк шаровидний Tenebrionidae 
60. Agapanthia dahlia (Richter, 1821) Вусач  соняшниковий Cerambycidae 
61. Megopis scabricornis (Scopoli, 1763) Вусач-мегоп зерновусий Cerambycidae 

62. Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) Листоїд десятиполосий 
(колорадський жук) Chrysomelidae 

63. Cassida nebulosa (Linnaeus, 1758) Щитоноска бурякова Chrysomelidae 
64. Cleonus piger (Scopoli, 1763) Довгоносик будяковий Curculionidae 
65. Cosmobaris scolopaceae Germar, 1819  Curculionidae 

Ряд: Сітчастокрилі (Neuroptera) 
66. Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) Золотоочка звичайна Chrysopidae 

Ряд: Лускокрилі (Lepidoptera) 
67. Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) Строкатка таволжана Zygaenidae 
68. Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1758) Строкатка Ефіальт Zygaenidae 
69. Erynnis tages (Linnaeus. 1758) Головчак Тагес Hesperiidae 
70. Carcharodus alceae (Esper, 1780) Головчак великий рожаний Hesperiidae 
71. Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) Фавн Hesperiidae 
72. Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) Головчак Морфей Hesperiidae 
73. Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) Зоряниця звичайна Piеridae 
74. Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) Білан капустяний Piеridae 
70. Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Білан ріп’яний Piеridae 
71. Pieris парі (Linnaeus, 1758) Білан брюквяний Piеridae 
72. Pontia edusa (Fabricius, 1777) Білан резедовий Piеridae 
73. Colias hyale (Linnaeus, 1758) Жовтюх осьмак Piеridae 
74. Colias erate (Esper, 1805) Жовтюх  Ерато Piеridae 
75. Lycaena thersamon (Esper, 1784) Дукачик Терсамон Lycaenidae 
76. Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) Синявець крушиновий Lycaenidae 
77. Plebeius argus (Linnaeus, 1758) Синявець Аргус Lycaenidae 

78. Pseudophilotes vicrama schiffermulleri (Hemming, 
1929) Синявець Вікрама Lycaenidae 

79. Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Синявець Ікар Lycaenidae 
80. Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) Синявець конюшиновий Lycaenidae 
83. Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) Сонцевик рябий Nymphalidae 
84. Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Щербатка с-біле Nymphalidae 
85. Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Сонцевик адмірал Nymphalidae 
86. Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) Сонцевик будяковий Nymphalidae 
87. Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) Рябець Цинксія Nymphalidae 
88. Issoria latonia (Linnaeus, 1758) Підсрібник Латонія Nymphalidae 
89. Argynnis pandora (Denis & Schiffermuller, 1775) Підсрібник Пандора Nymphalidae 
90. Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Прочанок Памфіл Nymphalidae 
91. Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758) Бражник бузковий Sphingidae 
92. Herse convolvuli (Linnaeus, 1758) Бражник березковий Sphingidae 
93. Laothoe populi (Linnaeus, 1758) Бражник тополевий Sphingidae 
94. Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) Бражник молочайний Sphingidae 
95. Hyles galii (Rottemburg, 1775) Бражник підмаренниковий Sphingidae 
96. Hyles lineata (Linnaeus, 1758) Бражник ливорнський Sphingidae 
97. Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) Бражник винний малий Sphingidae 
98. Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) Бражник винний середній Sphingidae 
99. Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) Бражник язикан Sphingidae 

100. Malacosoma neustrium (Linnaeus, 1758) Коконопряд кільчастий Lasiocampidae 
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№ 
п/п Назва латиною Назва українською Родина 

101. Pheosia tremula (Clerck, 1759) Чубатка осикова Notodontidae 
102. Pterostoma palpina (Clerck, 1759) Чубатка носата Notodontidae 
103. Tethea ocularis (Linnaeus, 1758) Совковидка вічкова Drepanidae 
104. Drasteria caucasica (Kolenati, 1846) Драстерія кавказька Еrebidae 
105. Euclidiaglyphica (Linnaeus, 1758) Нічниця конюшинова руда Еrebidae 

106. Abrostola asclepiadis ([Denis & Schiffermuller], 
1775) Совка ластівнева Noctuidae 

107. Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) Металовидка крапля Noctuidae 
108. Autographa gamma ([Denis & Schiffermoller], 1775) Совка гамма Noctuidae 
109. Acontia trabealis (Scopoli, 1763) Совка березкова Noctuidae 
110. Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) Стрільниця щавлева Noctuidae 
111. Craniophora ligustri ([Denis & Schiffermuller], 1775) Совка бірючинова Noctuidae 
112. Protoschinia scutosa ([Denis &Schiffermüller], 1775) Нічниця соняшникова Noctuidae 
113. Helicoverpa armigera (Hubner, 1808) Совка бавовникова Noctuidae 
114. Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766) Совка наземна салатна Noctuidae 
115. Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766) Совка тупокрила Noctuidae 
116. Dypterigia scabriuscula (Linnaeus, 1758) Совка травяна бура Noctuidae 
117. Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) Совка лутигова велика Noctuidae 
118. Chloantha hyperici ([Denis & Schiffermuller], 1775) Совка звіробойна сіра Noctuidae 
119. Anarta trifolii (Hufnagel, 1766) Совка конюшинова Noctuidae 
120. Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766) Совка дрокова Noctuidae 
121. Hecatera cappa (Hubner, [1809]) Совка каппа Noctuidae 
123. Hadena capsincola ([Denis & Schiffermuller], 1775) Совка насіннєва звичайна Noctuidae 
124. Mythimna vitellina (Hubner, [1808]) Совка смугаста жовта Noctuidae 
125. Mythimna albipuncta ([Denis & Schiffermuller], 1775) Совка смугаста білоплямиста Noctuidae 
126. Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) Совка оклична Noctuidae 
127. Agrotis segetum ([Denis & Schiffermuller], 1775) Совка озима Noctuidae 
128. Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) Совка іпсілон Noctuidae 
129. Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) Совка с-чорне Noctuidae 
130. Idaea filicata (Hubner, [1799])  Geometridae 
131. Timan dracomae Schmidt, 1931 П’ядун щавлевий Geometridae 
132. Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758) П’ядун пурпуровий Geometridae 
133. Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758) П’ядун невибагливий Geometridae 

134. Lithostege farinata (Hufnagel, 1767) П’ядун товсто стегновий 
білий Geometridae 

135. Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767) П’ядун чотирьохмісячний Geometridae 
136. Synopsia sociaria (Hübner, [1799]) П’ядун полинний димчастий Geometridae 
137. Eilicrinia trinotata (Metzner, 1845) П’ядун трицятковий Geometridae 
138. Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758) П’ядун плямистий Geometridae 

139. Heliomata glarearia ([Denis &Schiffermüller], 
1775) 

П’ядун гладконогий жовто-
бурий Geometridae 

140. Chiasma clathrata (Linnaeus, 1758) П’ядун конюшиновий Geometridae 
141. Epicallia villica (Linnaeus, 1758) Ведмедиця сільська Arctiidae 
142. Rhyparioides metelkana (Lederer, 1861)  Ведмедиця метелькана Arctiidae 
143. Phragtnatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) Ведмедиця товстянка бура Arctiidae 
144. Hyphantria cunea (Drury, 1773) Метелик американський білий Arctiidae 
145. Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) Лишайниця золотиста Arctiidae 

Ряд: Перетинчастокрилі (Hymenoptera) 
146. Ophion luteus (Linnaeus, 1758) Офіон жовтий Ichneumonidae 
147. Bembix rostrata (Linnaeus, 1758) Бембекс носатий Sphecidae 
148. Sceliphron destillatorum (Illiger, 1807) Пелопей Sphecidae 
149. Philantus triangulum (Fabricius, 1775) Бджолиний вовк Sphecidae 
150. Pseudovespa vulgaris (Linnaeus, 1758) Оса звичайна Vespidae 
151. Vespula germanica (Fabricius, 1793) Оса германська Vespidae 
152. Scolia hirta (Schrenck, 1781) Сколія степова Scoliidae 
153. Scolia fuciformis (Scopoli, 1786) Сколія фуциформис Scoliidae 
154. Mutilla europaea (Linnaeus, 1758) Німка європейська Mutillidae 
155. Chrysis fulgida (Linnaeus, 1761) Оса-блистянка виблискуюча Chrisididae 
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п/п Назва латиною Назва українською Родина 

156. Apis melifera (Linnaeus, 1758) Бджола медоносна Apidae 

157. Eucera chrysopyga (Perez, 1879) Бджола евцера 
золотисточерева Apidae 

158. Rophites quinquespinosus (Spinola, 1808) Бджола рофіт Apidae 
159. Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) Джміль земляний великий Apidae 
160. Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758) Джміль кам’яний Apidae 
161. Lasius fuliginosus (Linnaeus, 1758) Мураха темно-бура Formicidae 
162. Lasius niger (Linnaeus, 1758) Мураха чорна садова Formicidae 

Ряд: Двокрилі (Diptera) 
163. Tipula oleraceae (Linnaeus, 1758) Довгоніжка городня Tipulidae 

 
Таблиця 12.3. Систематичний аналіз фонових видів комах ділянки проєктованої Дністровської 

ВЕС. 
 

Назва ряду Кількість 
родин 

Кількість 
родів 

Кількість 
видів 

Бабки (Odonata) 6 8 8 
Богомоли (Mantoptera) 1 1 1 
Прямокрилі (Orthoptera) 5 12 13 
Напівтвердокрилі (Hemiptera) 5 8 10 
Твердокрилі (Coleoptera) 11 28 33 
Сітчастокрилі (Neuroptera) 1 1 1 
Лускокрилі (Lepidoptera) 13 69 81 
Перетинчастокрилі (Hymenoptera) 8 14 17 
Двокрилі (Diptera) 1 1 1 

Всього: 53 153 178 
 
Рідкісні та зникаючі види комах 
 
Враховуючи умови ТЗ, щодо опису охоронюваних видів, ентомофауна ділянок майбутнього 

будівництва та зони ДОУ не має у своєму складі видів з охоронними статусами високого рангу. Тим 
не менш созологічна складова цієї території є досить істотною, вона надає певної специфічності та 
унікальності місцевій біоті. Серед 10 виявлених охоронюваних видів – 8 внесені до Червоної книги 
України (2009), 3 до Бернської конвенції (додаток ІІ), 5 до Європейського Червоного списку та 3 до 
Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (таблиця 3). 

 
Таблиця 12.4. Види комах району ділянки проєктованої Дністровської ВЕС , що занесені до 

охоронюваних списків.  
 

Група, вид 

Ч
ер
во
на

 
кн
иг
а 

У
кр
аї
ни

 

Б
ер
нс
ьк
а 

ко
нв
ен
ці
я 

С
ІТ
Е
С

 

Є
Ч
С

 

М
С
О
П

 

Латинська назва Українська назва 

Erythromma lindeni (Selys, 1840) Стрілка Ліндена Рідкісний - - - - 
Anax imperator (Leach, 1815) Дозорець-імператор Вразливий - - LC LC 
Bolivaria brachyptera (Pallas, 1773) Боліварія короткокрила Вразливий - - - - 
Osmoderma barnabita (Motschkusky, 1845) Жук-самітник Вразливий ІІ - NT NT 
Papilio machaon (Linnaeus,1758) Махаон Вразливий - - - - 
Iphiclides podalirius (Linnaeus,1758) Подалірій Вразливий - - - - 
Lyсaena dispar (Haworth, 1802) Дукачик непарний - II - LC LC 
Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832) Синявець Бавій Вразливий - - LC - 
Apatura metis Freyer, 1829 Мінливець Метіс - II - LC - 
Saturnia pyri ([Denis & Schiffermuller], 
1775) 

Сатурнія велика Вразливий - - - - 

 
Локалітети знахідок охоронюваних видів комах в зоні ДОУ та території Дністровської ВЕС 

показані на рисунку 12.2 та Додаток 4. Д 4.1. 
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Рис. 12.2. Локалітети рідкісних видів комах ділянки проєктованої Дністровської ВЕС . 
 

Характеристика критично важливих місць існування комах. 
 
Правий берег Дністровського лиману. Вказана територія представляє собою ділянки 

галофітного та псамофітного степу з різним ступенем рудеральності, невеликі за площею деградовані 
лучні ділянки та прибережні глиністі обриви. Перші особливо цінні в плані збереження, оскільки є 
певними резерватами степової та прилиманної ентомофауни, що майже не збереглися. У 
відповідності до Пункту 16 Стандарту діяльності №6 (СД6) МФК редакції 2012 року, дане оселище 
не відповідає критеріям 1-5 згаданого стандарту. Тим не менш, ми вважаємо за необхідне звернути 
увагу на необхідність особливого підходу до цієї території, через наявність унікальних 
видоспецифічних біотопів та значну раритетну складову ентомокомплексів цієї ділянки. 

Як сказано вище дане оселище не містить в своїй ентомофауні ендемічні види, також немає 
доказів того, що воно є екосистемою з високою загрозою зникнення чи має безпосередній вплив на 
ключові еволюційні процеси. Не зважаючі на це, дане місце оселення з точки зору ентомології можна 
охарактеризувати, як досить багате та різноманітне з високим вмістом рідкісної степової 
ентомофауни. Вона переважно представлена видами з низькими охоронними категоріями, що тим не 
менш характеризуються низькою екологічною пластичністю, певну частку складають види, що 
взагалі не мають охоронного статусу, але потребують особливого підходу щодо збереження. До таких 
видів можна віднести D. elpenor та Rh. metelkana (Lepidoptera). Тому правий берег Дністровського 
лиману з раритетною складовою його ентомофауни є унікальним в регіоні резерватом прибережних 
галофільних ентомокомплексів та біоти в цілому. Але її розташування за межами ділянки 
майбутнього будівництва, практично виключає будь які можливі негативні впливи на комах. 

Проаналізувавши потенційні впливи будівництва та функціонування Білгород-Дністровської 
ВЕС на оселище «Правий берег Дністровського лиману», можливий кумулятивний ефект на нього 
можна охарактеризувати наступним чином: 
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1. На стадіїї запланованого та завершеного будівництва ВЕС в радіусі 20 км жодного прямого 
чи опосередкованого впливу на біорізноманіття комах спостерігатися не буде, 

2. На стадіїї запланованого та завершеного будівництва ВЕС та його інфраструктурних 
об´єктів в радіусі 20 км впливу на місця існування комах, включаючи ті, що охороняються 
міжнародним та національним законодавством спостерігатися не буде, 

3. Будівництво та експлуатація ВЕС не буде завдавати помітного впливу на природні об´єкти 
ПЗФ в межах 20 км зони, що в даному свипадку є територією Нижньодністровського національного 
природного парку. 

 
Загальні висновки. 
 
Обстеження зони майбутнього будівництва, та аналіз стану існуючих ентомокомплексів 

показали,  що, з точки зору збереження біорізноманіття та сталої чисельності популяцій комах, 
негативні наслідки будуть мінімальними, а при професійному, та вчасному здійсненні біотехнічних 
заходів з мінімізації, та компенсації можливих втрат, вони можуть бути практично повністю 
знівельовані. З ентомологічної точки зору принципових заперечень проти будівництва Білгород-
Дністровської ВЕС  не виникає. Але, таке будівництво можливе лише за умови додержання 
запропонованих природоохоронних заходів і рекомендацій, з подальшим проведенням 
моніторингових робіт. 
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12.4 Первинна інвентаризація земноводних та плазунів території будівництва 
площадки ВЕС та ДОУ, визначення критично важливих місць існування, статус видів 
по відношенню до національних та міжнародних охоронних списків 

 
Історія та результати наукових досліджень. 
Деякі данні по герпетофауни регіону та суміжних територій надавав ще О.О. Браунер у своїх 

працях (1906-1907). Перші спроби узагальнити інформацію по природі Пониззя Дністра наводять 
С.В. Таращук (1987) та І.Т. Русев (2003), автори дають ще неповні списки амфібій та рептилій, деякі 
дані з їх біології та розповсюдження на цієї території. Пізніше виходить ряд праць узагальнюючого 
характеру по даному регіону [2-4,7,8]. Найбільш повні та детальні данні по біотопічній приуроченості 
та чисельності земноводних та плазунів  Нижнього Дністра надають в своїй роботі Ю.В. Кармишев та 
А.С. Матвєєв (2010) та узагальнюючі дані по розповсюдженню рептилій на півдні в Азово-
Чорноморському екокоридорі наводить Котенко Т.І. (2007). 
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Стан вивченості герпетокомплексів. 
Герпетокомплекси Північно-західного Причорномор’я вивчені достатньо [2-6,8-10], але досить 

фрагментарно по регіону, наприклад данні по плавням Дністра більш повні, ніж по степовій частині 
регіону. Також данні давно не оновлювалися і потребують сучасного уточнення. Герпето та 
батрахокомплекси регіону відрізняються різноманітністю та багатством видового складу та високими 
показниками чисельності амфібій в Пониззі та дельті Дністра [5, 8-10] і бідністю батрахофауни в 
степовій частині  регіону [2,3,6,8,10]. Аналізуючи літературні та власні спостереження на території 
НПП Нижньодністровський та в верхів’ях Дністровського лиману нараховують 2 види хвостатих та 8 
видів безхвостих амфібій та 6 видів рептилій [5,6,8,10] тоді як на інший території регіону достовірно 
відмічаються тільки 4 види безхвостих амфібій та 4 види рептилій [2,5, 6,8,10]. 

 
Стисла характеристика тварин (груп) 
Первинна інвентаризація земноводних в території будівництва ВЕС та ДОУ.  
На території регіону мешкає десять видів амфібій: звичайний та гребінчастий тритони, 

червоночерева джерелянка, звичайна землянка, східна райка, сіра та зелена ропухи та три види жаб – 
озерна, ставкова та їстівна (табл. 12.5, Додаток 4, рис. Д 4.2). Усі види є звичайними та широко 
розповсюдженими видами Східної Європи, але деякі (тритони, сіра ропуха, ставкова та їстівна жаби) 
є рідкісними для півдня України. Більшість видів приурочена тільки для заплавної частини Дністра і 
лише чотири (червоночерева джерелянка, звичайна землянка, зелена ропухи та озерна жаба)  
розповсюджені на всій території регіону. Найбільш цінні території для більшості видів плавневі 
біотопи, заплавні ліси та луки, для деяких синантропних видів (зелена ропуха) це околиці населених 
пунктів та узбережжя (рис. 12.3 – зелена штриховка). Безпосередньо зона будівництва та майбутньої 
ВЕС підпадає на агроценозі, де амфібії мають найменшу чисельність та різноманітність. Види 
амфібій на даній території мають давні, стабільні, чисельні популяції, пристосувались до 
господарської та рекреаційної діяльності людини, мають достатню кількість біотопів для існування та 
розмноження, добру кормову базу та сприятливі умови для відтворення популяції, якщо будівництво  
проводити в теплий період, амфібії здатні мігрувати в більш  прийнятні біотопи та умови. Основним 
вразливим факторами для амфібій є руйнування біотопів та сховищ в холодний період року під час 
зимівлі, руйнування та пересихання нерестових водойм, гибель тварин на міграційних шляхах до 
нерестових водойм, несприятливі погодні умови чи антропогенне втручання  під час зимівлі та 
нересту. 

 
Таблиця 12.5. Види амфібій на територіях ДОУ та прилягаючих ділянках до площадки ВЕС. 
 

Вид 
Розповсюдженість, 

оселища 
Категорія, 
чисельність 
динаміка 

Тип 
перебування 

стан 
популяцій 

Основні 
факторі 
впливу 

Охоронні 
категорії Латинська 

назва 
Українська 
назва 

 Ряд Хвостаті земноводні – Caudata Fischer-Waldheim, 1813 
Родина саламандрові – Salamandridae Goldfuss, 1820 
Рід малий (гладкий) тритон – Lissotriton Bell, 1839 

1. Lissotriton 
vulgaris 

(Linnaeus, 
1758) 

Тритон  
звичайний  

Плавні Дністра, 
заплавні ліси та 

луки 

Рідкісний, 
незначна, 
стабільна 

Відірвана 
окраїна ареалу, 
задовільний 

Наявність 
зимових 

укриттів, стан 
нерестових 
водойм 

БК- ІІІ, 
ЄЧС, 
МСОП - 

LC 

Рід великий тритон - Triturus Rafinesque, 1815 

2. Triturus 
cristatus 

(Laurenti,1768) 
Тритон 

гребінчастий  
Плавні Дністра, 
заплавні ліси та 

луки 

Рідкісний, 
незначна, 
стабільна 

Відірвана 
окраїна ареалу, 
задовільний 

Наявність 
зимових 

укриттів, стан 
водойм 

БК- ІІ, 
ЄЧС, 
МСОП - 

LC 
Ряд Безхвості амфібії – Anura Fischer-Waldheim, 1813 
Родина джерелянки – Bombinatoridae Gray, 1825 

Рід джерелянка – Bombina Oken, 1816 
3. Bombina 

bombina 
(Linnaeus, 

1761) 

Джерелянка  
червоночерева  

Плавні, заплавні 
луки, мілководні 
прісні водойми 

Звичайний, 
достатня, 
стабільна 

Постійний, 
основний ареал 
задовільний 

Наявність стан 
біотопів для 
існування та 
розмноження 

БК-ІІ, 
ЄЧС, 
МСОП - 

LC 
Родина Жаби-землянки – Pelobatidae Bonaparte, 1850 

Рід землянка – Pelobates Wagler, 1830 

4.	Pelobates 
fuscus 

(Laurenti, 1768)	
Землянка 
звичайна  

Повсюдно 
переважно на легких 

ґрунтах 

Звичайний, 
достатня, 
стабільна 

Постійний, 
основний ареал 
задовільний 

Наявність стан 
нерестових 
водойм, 
погодні 

умови, хижаки 

БК-ІІ, 
ЄЧС, 
МСОП - 

LC 
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Родина райки – Hylidae Rafinesque, 1815 
Рід райка – Hyla Laurenti, 1768 

5. Hyla 
orientalis 
(Bedriaga, 

1890) 
Райка східна  Плавневі ліси та 

луки 
Рідкісний, 
незначна, 
стабільна 

Постійний, 
основний ареал 
задовільний 

Наявність стан 
біотопів для 
існування та 
розмноження 

БК-ІІ, 
ЄЧС, 
МСОП - 

LC 
Родина Ропухи – BufonidaeGray, 1825 

Рід ропуха	Bufo Laurenti, 1768 

6. Bufo bufo 
(Linnaeus, 

1758) 
Ропуха сіра, 
або звичайна 

Плавневі ліси 
Пониззя Дністра 

Дуже 
рідкісний в 
регіоні, 
поодиноки 

Відірвана 
окраїна ареалу, 
критичний 

Наявність стан 
нерестових 
водойм, 
укриттів 

БК- ІІІ, 
ЄЧС, 
МСОП - 

LC 

7. Bufoviridis 
(Laurenti, 1768) Ропуха зелена 

Повсюдно 
переважно біля 
населених пунктів 

Звичайний, 
достатня, 
стабільна 

Постійний, 
основний ареал, 
благополучний 

Наявність стан 
нерестових 
водойм та 
укриттів 

БК-ІІ, 
ЄЧС, 
МСОП - 

LC 
Родина Жаби – Ranidae Rafinesque, 1814 

Рід зелена (водяна) жаба – Pelophylax Fitzinger, 1843 

8.Pelophylax 
ridibundus 

(Pallas, 1771) 
Жаба озерна Усі види прісних 

водойм 

Звичайний, 
висока, 
стабільно 
зростаюча 

Постійний, 
основний ареал, 
благополучний 

Наявність та 
стан прісних 
водойм 

БК-ІІІ, 
ЄЧС, 
МСОП - 

LC 
9. Pelophylax 

lessonae 
(Camerano, 

1882)  
Жаба ставкова  

Плавні Дністра, 
заплавні ліси та 

луки 

Звичайний, 
висока, 
стабільно 
зростаюча 

Постійний, 
основний ареал, 
благополучний 

Наявність та 
стан прісних 
водойм 

БК-ІІІ, 
ЄЧС, 
МСОП - 

LC 
10.Pelophylax 

ridibundus 
(Pallas, 1771) 

Жаба їстівна  
Плавні Дністра, 
заплавні ліси та 

луки 

Звичайний, 
висока, 
стабільно 
зростаюча 

Постійний, 
основний ареал, 
благополучний 

Наявність та 
стан прісних 
водойм 

БК-ІІІ, 
ЄЧС, 
МСОП - 

LC 
 
Первинна інвентаризація плазунів території будівництва ВЕС та 10 км зони ДОУ.  
В районі передбаченого будівництва ВЕС та ДОУ мешкає шість видів плазунів: болотяна 

черепаха, прудка та зелена ящірки, жовточеревий полоз, звичайний та водяний вужі (табл.12.6).  
 
Таблиця 12.6. Види рептилій на територіях ДОУ та прилягаючих ділянках до площадки ВЕС 
 
Група, вид Розповсюджені

сть, оселища 

Категорія, 
чисельність 
динаміка 

Тип 
перебування, 
стан популяцій 

Основні 
факторі 
впливу 

Охоронні 
категорії Латинська 

назва 
Українська 
назва 

Ряд Черепахи – Testudines 
Родина Прісноводні черепахи – Emydidae Rafinesque, 1815 

Рід Черепахи болотяні – Emys Dumeril, 1806 

1. Emys 
orbicularis 
(Linnaeus, 

1758) 

Черепаха 
болотяна 

У плавнях, 
прісних,   
водоймах, 
річках 

Звичайний, 
достатня, 
стабільна 

Постійний, 
основний ареал 
благополучний 

Біотопи, 
наявність 
місць для 
кладок, 
кормова 
база 

БК-ІІ, ЄЧС, 
МСОП - 

NT 

Ряд Лускаті – Squamata Oppel, 1811 
Родина Ящіркові – Lacertidae Bonaparte, 1831 

Рід Справжні (зелені) ящірки – Lacerta Linnaeus, 1758 
2. Lacerta 

agilis 
(Linnaeus, 

1758) 

Ящірка прудка 
Повсюдно 
включаючи 
агроценози 

Фоновий, 
висока, 
стабільна 

Постійний, 
основний ареал 
благополучний 

Кормова 
база, 

наявність 
укриттів 

БК-ІІ, ЄЧС, 
МСОП - LC 

3. Lacerta 
viridis 

(Laurenti, 
1768) 

 

Ящірка зелена 

Схили ярів з 
щільним 
рослинним 
покровом, 
деревами та 
кущами 

Рідкісний 
незначна, 
стабільна 

Окраїна ареалу, 
задовільний 

Кормова 
база, 

наявність 
укриттів 

ЧКУ (ІІІ) 
БК-ІІ, ЄЧС, 
МСОП - LC 

Підрід Змії – Serpentes Linnaeus, 1758 
Родина Вужеподібні – Colubridae Oppel, 1811 
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Рід Гієрофіси – Hierophis Bonaparte, 1834 
4. Hierophis 

caspius 
(Gmelin, 

1789)  
 

Полоз 
жовточеревий 

або 
каспійський 

Схили ярів та 
узбережжя з 
щільною 

рослинністю та 
кущами 

Рідкісний 
незначна, 
стабільна 

Постійний, 
основний ареал, 
задовільний 

Кормова 
база, 

наявність 
укриттів 

ЧКУ (ІІІ) 
БК-ІІ, ЄЧС, 
МСОП - LC 

Рід Вуж – Natrix Laurenti, 1768 

5. Natrix 
natrix 

(Linnaeus, 
1758) 

Вуж 
звичайний 

Повсюдно, 
переважно вологі 
місця біля прісних 

вод 

Звичайний 
достатня, 
стабільна 

Постійний, 
основний ареал, 
благополучний 

Наявність 
зимових 
укриттів, 
вологих 
місць для 
кладок 

БК-ІІІ, 
ЄЧС, 

МСОП - LC 

6. Natrix 
tessellata 
(Laurenti, 

1768) 

Вуж 
водяний 

Всі види водойм, 
включаючи 
солони: море 
лиман 

Фоновий, 
висока, 
стабільно 
зростаюча 

Постійний, ареал 
розширюється, 
благополучний 

Кормова 
база, 

наявність 
укриттів 

БК-ІІ, ЄЧС, 
МСОП - LC 

 

  
 

Рис. 12.3 Найбільш цінні території для батрахо-герпотофуни у межах ДОУ. 
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Більшість з них є стабільними благополучними, достатньо чисельними видами, мають 
сприятливі умови для існування та відтворення популяції (кормову базу, наявні біотопи мешкання, 
розмноження, розвитку молоді та зимівлі) та розповсюджені повсюдно, найбільш ціні території для 
плазунів показані на рис. 12.3 – зелена штриховка (наземні ділянки). На території регіону два види 
зелена ящірка та жовточеревий полоз є рідкісними видами з незначною чисельністю, які 
зустрічаються локально на півно-західних схилах Дністровського лиману (рис. 12.3 – червоні 
кружечки – зелена ящірка, червоні кружечки – жовточеревий полоз), в ярах та балках з щільною 
рослинністю деревами та кущами, мають на даній території обмежену кількість придатних біотопів, 
потребують особливої уваги та охорони. Однак в цілому на території Східної Європи всі ці види 
рептилій мають великі, стабіліни популяції та великий ареал за межами регіону. Основними 
вразливими факторами для усіх видів є знищення біотопів та укриттів, особливо в період зимівлі та 
розмноження, гибель тварин на дорогах та пряме знищення людиною в період парування, розорення 
кладок та недостатня кормова база.  

 
Рідкісні та зникаючі види. 
В районі передбаченого будівництва ВЕС та ДОУ рідкісних та зникаючих видів амфібій та 

рептилій немає. 
 
Охороні категорії видів земноводних та плазунів, існуючих на території. 
До Червоної книги України  внесено 2 види регіону: зелену ящірку та жовточеревого полоза в 

ІІІ категорії – рідкісні види, популяції яких не великі на даний момент не належать до категорій 
«зникаючі» або «уразливі», хоча їм і загрожує небезпека. Ці два види рідкісні та малочисельні в 
досліджуваному регіоні та зафіксовані на північно-західному узбережжі Дністровського лиману.  
Інші види амфібій та рептилій також мають різний статус охорони, їх внесено до додатків 
міжнародних конвенцій та Червоних книг (табл. 12.7). По п’ять видів амфібій та рептилій занесені до 
ІІ додатку Бернської конвенції (список видів тварин, які підлягають особливій охороні) решта видів 
до ІІІ додатку (список видів тварин, які підлягають охороні).  

Болотяна черепаха єдиний вид, який внесено до Червоної книги МСОП та Європейської 
Червоної книги МСОП в категорії NT – види, що знаходяться в близькому до загрозливого стану 
видів, чисельність, яких скорочується. До категорії LC – види, що викликають найменшу загрозу 
відносять решту видів рептилій та усі 10 видів амфібій регіону. 

Видів плазунів, яки б перебували в загрозливому стані в місцях передбаченого будівництва 
ВЕС та ДОУ немає. 

 
Таблиця 12.7 Види амфібій та рептилій ДОУ, що занесені до охоронюваних списків різних 

рангів 
 

Група, вид 
ЧКУ БК СІТЕС ЄЧС МСОП 

Латинська назва Українська назва 

1. Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) Тритон звичайний  - 3 - LC LC 
decreasing 

2. Triturus cristatus (Laurenti,1768) Тритон гребінчастий  - 2 - LC LC 
decreasing 

3. Bombina bombina (Linnaeus, 1761) Джерелянка 
червоночерева  - 2 - LC LC 

decreasing 

4. Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) Землянка звичайна  - 2 - LC LC 
decreasing 

5. Hyla orientalis (Bedriaga, 1890) Райка східна - 2 - LC LC 
decreasing 

6. Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Ропуха сіра, або 
звичайна  - 3 - LC LC 

stable 

7. Bufo viridis(Laurenti, 1768) Ропуха зелена - 2 - LC LC 
decreasing 

8.Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) Жаба озерна - 3 - LC LC 
increasing 

9. Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)  Ставкова жаба  - 3 - LC LC 
decreasing 

10.Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) Їстівна жаба  - 3 - LC LC 
decreasing 



192	
	

11. Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) Черепаха болотяна  - 2 - NT NT 
decreasing 

12. Lacerta agilis(Linnaeus, 1758) Ящірка прудка - 2 - LC LC 
decreasing 

13. Lacerta viridis (Laurenti, 1768) Ящірка зелена 3 2 - LC LC 
decreasing 

14. Hierophis caspius (Gmelin, 1789)  Полоз жовточеревий 
або каспійський 3 2 - LC LC 

decreasing 

15. Natrix natrix (Linnaeus, 1758) Вуж звичайний - 3 - LC LC 
decreasing 

15. Natrix tessellata (Laurenti, 1768) Вуж водяний - 2 - LC LC 
decreasing 

Усього: 15  2 15 - 15 15 
 
ЧКУ – Червона Книга України: 
I – Зникаючі види, які перебувають під загрозою зникнення; збереження їх маловірогідне, якщо 
продовжуватиметься згубна дія чинників, що впливають на їх стан. 
II – Вразливі види, які в найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорій «зникаючі», 
якщо дія впливаючих на їх стан чинників не припиниться 
III – Рідкісні види, популяції яких не великі на даний момент не належать до категорій «зникаючі» 
або «уразливі», хоча їм і загрожує небезпека. 
ЧС - Європейський Червоний список, при укладанні нового ЄЧС (2011 р.) використані категорії 
МСОП 
МСОП – Червона книга Міжнародного Союзу Охорони Природи (жовтень, 2005): 
CR – Види, що знаходяться у критичному стані; 
EN – Види, що знаходяться в небезпечному стані; 
VU – Вразливі види; 
NT – Види, що знаходяться в близькому до загрозливого стану;  
LC – Види, що викликають найменшу загрозу; 
LR – Види, що не викликають загрози; 
stable – стабільний стан чисельності; decreasing – чисельність виду скорочується; increasing – 
чисельність збільшується; needs updating – потребує уточнення. 
БК – Бернська конвенція: 
2 – додаток (список видів тварин, які підлягають особливій охороні); 
3 – додаток (список видів тварин які підлягають охороні). 

 
Описи видів – ЕN 
В районі передбаченого будівництва ВЕС та ДОУ видів амфібій та рептилій, внесених до 

списків категорії EN – Види, що знаходяться в небезпечному стані немає. 
 
Стислий опис ДОУ 
Найбільш цінними територіями в межах ДОУ для батрахо та герпетокомплексів є територія 

Нижньодністровського НПП та північно-західні схили узбережжя Дністровського лиману. Також 
важливі місця мешкання синантропних видів в околицях населених пунктів та в долинах річок, 
штучних водоймах та вздовж всього узбережжя Дністровського лиману. Безпосередньо територія 
будівництва представлена агроценозами, на яких, як видова різноманітність так і чисельність амфібій 
та рептилій в межах ДОУ найменша. 

 
Характеристика критично важливих місць існування 
Відповідно до визначених видань (Червоний список МСОП – види під загрозою, 

Європейський червоний список МСОП, Червона книга України)межах ДОУ не мешкає видів амфібій 
та рептилій, що знаходяться в даних категоріях природоохоронних списків (Червоному списку 
МСОП та Європейському червоному списку МСОП видів під загрозою: CR (на межі зникнення) або 
EN (під загрозою зникнення); Червоній книзі України (ЧКУ): EN (під загрозою зникнення). 

Критично важливі місця існування, які визначені у пункті 16 Стандарту діяльності №6 (СД6) 
МФК мають характеристику відповідно до наступних критеріїв. 

Критерій 1: Види, що перебувають під критичною загрозою (КЗ) та/або загрозою (З); 
 - Немає видів амфібій і рептилій під критичною загрозою на данні території. 

Критерій 2: Ендемічні види та/або види з обмеженим ареалом існування;  
- Немає ендемічних видів амфібій і рептилій під критичною загрозою на данні території. 
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Критерій 3: Мігруючі та/або зграйні види; 
- Немає мігруючих видів серед амфібій та рептилій. 

Критерій 4: Унікальні екосистеми та/або екосистеми, що перебувають під високою загрозою 
зникнення;  
- Територія не включає унікальних екосистем, чи екосистем під загрозою зникнення для амфібій та 
рептилій, є тільки незначною частиною їх основного ареалу. 

Критерій 5: Ключові еволюційні процеси;  
- Територія не відіграє ключової ролі в еволюційних процесах у амфібій та рептилій. 

Аналіз критеріїв впливу на батрахо-герпетофауну, не виявив критично-важливих місць 
існування амфібій та рептилій в межах будівництва ВЕС та ДОУ. 
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12.5 Статус видів птахів по відношенню до національних та міжнародних охоронних 
списків території будівництва площадки ВЕС та ДОУ, визначення критично важливих 
місць існування 

 
Критерії 1 та 2 
 
По відношенню до птахів, проаналізовано 3 природоохоронні документи: Червону книгу 

України (ЧКУ), Європейський червоний список МСОП (ЄЧС) та Червоний список МСОП видів під 
загрозою (ЧС МСОП). З видів цих документів, увагу приділяли тільки тим, які відмічені у МСОП як 
CR (на межі зникнення) або EN (під загрозою зникнення) та в Червоній книзі України як ЗН 
(зникаючі). 

До Червоної книги України (2009) входять 87 видів птахів, з яких до категорії «зникаючі» 
віднесено 27 видів. З них на території ДОУ за літературними та нашими багаторічними даними 
ймовірна зустріч 10 видів. З видів птахів, які за Європейським Червоним списком та Червоним 
списком МСОП мають статус CR або EN, на проектній території ймовірні зустрічі тільки кроншнепа 
тонкодзьобого (Numenius tenuirostris) та балабана (Falco cherrug). 

Види, визначені у ЗВНССС та його додатках як такі, що можуть зустрічатись в межах 
Проектної території, були досліджені для визначення тих видів, що класифіковані або як види, що 
перебувають під критичною загрозою зникнення, або як види, що перебувають під загрозою 
зникнення, на світовому, національному або регіональному рівнях. Табл. 12.7 наводить визначені 
види разом з їх категорією за Червоним списком МСОП, Європейським червоним списком МСОП, та 
Червоною книгою України (ЧКУ). Статус видів, що свідчить про їх ендемічність або обмежену 
область оселення, також зазначається. 

 



194	
	

Таблиця 12.8. Зникаючі види птахів. 
 

№ Вид МСОП ЄЧС  
МСОП ЧКУ Ендемічність Обмежена область 

оселення 
1 Пелікан рожевий 

Pelecanus onocrotalus LC LC EN NO NO 

2 Пелікан кучерявий 
Pelecanus crispus NT LC EN NO NO 

3 Баклан малий 
Phalacrocorax pygmaeus LC LC EN NO NO 

4 Скопа 
Pandion haliaetus LC LC EN NO NO 

5 Лунь степовий 
Circus macrourus NT NT EN NO NO 

6 Балабан 
Falco cherrug EN VU VU NO NO 

7 Коловодник ставковий 
Tringa stagnatilis LC LC EN NO NO 

8 Кроншнеп тонкодзьобий 
Numenius tenuirostris CR CR EN NO NO 

9 Кроншнеп великий 
Numenius arquata NT VU EN NO NO 

10 Кроншнеп середній 
Numenius phaeopus LC LC EN NO NO 

11 Сиворакша Coracias garrulus LC LC EN NO NO 
 

Пелікан рожевий Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758. 
Пелікан рожевий віднесений до категорії зникаючих за природоохоронним списком ЧКУ та до 

категорії видів, що перебувають під найменшою загрозою за Червоним списком МСОП та 
Європейським червоним списком МСОП. Ареал виду – Південно-Східна Європа, Південно-Західна 
та Центральна Азія, Екваторіальна Африка. Зимує у Південно-Східній Азії та Екваторіальній Африці. 
Гніздиться у румунській частині дельти Дунаю поряд з Україною, у Чорноморському заповіднику та 
на Лебединих о-вах у Криму. У 2002 р. була спроба (невдала) розмноження на Сиваші. До 1990-х рр. 
регулярно траплявся майже виключно у дельті Дунаю. Зараз є досить звичайним в усіх великих 
угіддях Азово-Чорноморського узбережжя. У найближчі роки можливі регулярні зальоти у 
центральні області країни (рис. 12.4-12.5). 

 

 

Рис. 12.4. Місця гніздування пелікана 
рожевого за даними ЧКУ 

 

Рис. 12.5. Місця гніздування пелікана 
рожевого за даними МСОП 
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За даними BirdLife International (2015), світова популяція виду нараховує 265000-295000 ос., 
європейська складає 9700-11100 ос. У дельті Дунаю в 2002 р. гніздилося 4160 пар. У 
Чорноморському біосферному заповіднику та на Лебединих о-вах розмножуються відносно невеликі 
групи. Літуючі птахи звичайні, місцями численні у дельті Дунаю, р-ні Кінбурнської коси, на Сиваші 
та у деяких інших приморських угіддях. У серпні 2004 р. на півдні країни нараховано більше 15 тис. 
птахів. У найближчі роки ймовірне гніздування у нових місцях Азово-Чорноморського узбережжя. 
Збільшення чисельності дунайської популяції та її інтенсивне просування на сході зумовлено 
належною охороною у заповідниках дельти Дунаю та покращенням стану водного середовища. 

На території ДОУ вид не гніздиться; чисельність мігруючої популяції потребує уточнення, 
представників виду у 2007 та 2017-2018 рр. обліковано не було. Таким чином, вид не є ні ендемічним, 
ні видом з обмеженою областю оселення. ДОУ не класифікується як критично важлива область 
оселення за Критеріями 1 або 2 для пелікана рожевого. 

 
Пелікан кучерявий Pelecanus crispus Bruch, 1832. 
Пелікан кучерявий віднесений до категорії зникаючих за природоохоронним списком ЧКУ, до 

категорії видів, що перебувають у близькому до загрозливого стані за Червоним списком МСОП та 
до категорії видів, що перебувають під найменшою загрозою за Європейським червоним списком 
МСОП. Поширений від південно-східної Європи до Центральної Азії. Дунайська популяція зимує у 
Середземномор’ї. У межах України спорадично гніздиться на придунайських оз. Кугурлуй та Картал, 
у 2000 р. була спроба (невдала) розмноження у Дунайському БЗ. У 2009 р. загніздився на Азовському 
узбережжі (Крива коса). На літуванні регулярно трапляється на водоймах Придунав’я. По Азово-
Чорноморському узбережжю поза дельтою Дунаю є низка поодиноких спостережень (рис. 12.6-12.7). 

 

 

Рис. 12.6. Місця гніздування пелікана 
кучерявого за даними ЧКУ 

 

Рис. 12.7. Місця гніздування (темно-
помаранчевий) та зустрічей на 

прольоті (помаранчевий) пелікана 
кучерявого за даними МСОП 

 
За даними BirdLife International (2015), світова популяція виду нараховує 11400-13400 ос., 

європейська складає 4300-4800 ос. На початку 1990-х рр. чисельність у світі оцінена у 3,19-4,27 тис. 
пар, в Україні – до 14 пар. Чисельність зростає, в 2002 р. у дельті Дунаю (виключно у Румунії) в 3-х 
колоніях було нараховано 419 пар. Кількість літуючих птахів на півдні України теж зростає. У серпні 
2004 р. на півдні України, виключно у Дунай-Дністровському межиріччі, нараховано 142 птахи. Слід 
очікувати подальшого поширення на схід по Азово-Чорноморському узбережжю. Збільшення 
чисельності дунайської популяції за останнє десятиріччя зумовлено належною охороною гніздових 
поселень у Румунії, покращенням стану водного середовища. Можуть викликати негативні зміни 
чисельності: інтенсивне освоєння водно-болотних угідь, зменшення їх рибопродуктивності, 
глобальне забруднення водойм, посилення фактору непокою. 

На території ДОУ вид не гніздиться; чисельність мігруючої популяції потребує уточнення, у 
2007 р. обліковано 2 ос. (оз. Біле), протягом 2017-2018 рр. представників виду обліковано не було. 
Таким чином, вид не є ні ендемічним, ні видом з обмеженою областю оселення. ДОУ не 
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класифікується як критично важлива область оселення за Критеріями 1 або 2 для пелікана 
кучерявого. 

 
Баклан малий Phalacrocorax pygmaeus Pallas, 1773. 
Баклан малий віднесений до категорії зникаючих за природоохоронним списком ЧКУ та до 

категорії видів, що перебувають під найменшою загрозою за Червоним списком МСОП та 
Європейським червоним списком МСОП. Ареал виду – Південно-Східна Європа, Північно-Східна 
Африка, Мала Азія, райони Каспійського та Аральського морів. Зимує там само і дещо південніше. В 
Україні гніздиться на Азово-Чорноморському узбережжі, переважно у дельтах Дунаю, Дністра, 
Дніпра та на Східному Сиваші, невеликі поселення є в інших місцях півдні країни. З кінця 1990-х рр. 
помітно збільшив чисельність і освоїв нові території. Зрідка трапляється пн., зокрема у Київській 
обл., та на Закарпатті. Окремі реєстрації можливі на всій території країни, особливо у басейні Дніпра. 
(рис. 12.8-12.9). 

 

 

Рис. 12.8. Місця гніздування баклана 
малого за даними ЧКУ 

 

Рис. 12.9. Місця історичного ареалу 
(темно-зелений колір), гніздування 
(жовтий) та негніздових скупчень 
(синій) баклана малого за даними 

МСОП 

За даними BirdLife International (2015), світова популяція виду нараховує 48000-137000 ос., 
європейська складає 75100-101000 ос. На кінець 1980-х рр. чисельність у світі оцінювали у 13 тис., у 
Європі – у 6,2-7,5 тис. пар. У наступні роки вона швидко зростала, особливо в Європі. У 2002 р. 
тільки у дельті Дунаю гніздилась 9341 пара, у тому числі 1030 в українській її частині. На початку 
XXI ст. в Україні, переважно у Придунав’ї, нараховували до 2000 пар. Причини зміни чисельності 
точно не встановлено: ймовірно, освоєння водно-болотних угідь, загибель у знаряддях риболовного 
промислу, відстріл на полюванні, зростання фактору непокою, аномально суворі окремі зими. 

На території ДОУ вид, ймовірно, гніздиться; чисельність мігруючої популяції потребує 
уточнення, у 2007 р. обліковано 50 ос. (оз. Тудорове – 3 ос., оз. Біле – 18 ос., риборозплідні ставки 
поблизу с. Маяки – 2 ос., верхня частина Дністровського лиману поблизу с. Красна Коса – 27 ос.), 
протягом 2017-2018 рр. представників виду обліковано не було. Таким чином, вид не є ні 
ендемічним, ні видом з обмеженою областю оселення. ДОУ не класифікується як критично важлива 
область оселення за Критеріями 1 або 2 для баклана малого. 
 

Скопа Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758). 
Скопа віднесена до категорії зникаючих за природоохоронним списком ЧКУ та до категорії 

видів, що перебувають під найменшою загрозою за Червоним списком МСОП та Європейським 
червоним списком МСОП. Ареал виду – майже всі континенти, окрім Антарктики, Південної 
Америки і більшої частини Африки. Вся територія України входить до гніздового ареалу виду. Під 
час міграцій трапляється по всій території країни (рис. 12.10-12.11). 

За даними BirdLife International (2015), світова популяція виду нараховує 119000-176000 ос., 
європейська складає 16700-24600 ос. Сучасна чисельність в Україні становить не більше 1-2 пар. 
Зменшення чисельності виду відмічається з початку ХХ ст. У 1980-1990 рр. було відомо два жилих 
гнізда в заплаві р. Десни (Чернігівська, Сумська обл.) та одне на Корнинському водосховищі 
(Житомирська обл.). Також перебування скопи передбачалось у заплаві р. Тетерев (Житомирська 
обл.) та Рівненському ПЗ. Зараз достовірно відомі два жилих гнізда у Волинській обл., обидва – на 
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теріторіях ПЗФ загальнодержавного значення: Черемський ПЗ (з 2006 р.) та НПП «Прип’ять-Стохід» 
(з 2008 р.). 

 

 

Рис. 12.10. Місця гніздування скопи за 
даними ЧКУ 

 

Рис. 12.11. Місця гніздування (темно-
помаранчевий) та зустрічей на прольоті 

(помаранчевий) скопи за даними 
МСОП 

На території ДОУ вид не гніздиться; чисельність мігруючої популяції потребує уточнення, у 
2007 р. облікована 1 ос. (проліт поблизу оз. Біле), протягом 2017-2018 рр. представників виду 
обліковано не було. Таким чином, вид не є ні ендемічним, ні видом з обмеженою областю оселення. 
ДОУ не класифікується як критично важлива область оселення за Критеріями 1 або 2 для скопи. 

 
Лунь степовий Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1771) 
Лунь степовий віднесений до категорії зникаючих за природоохоронним списком ЧКУ та до 

категорії видів, що перебувають у близькому до загрозливого стані за Червоним списком МСОП та 
Європейським червоним списком МСОП. Ареал виду – Євразія (від пониззя Дунаю до Забайкалля та 
Північно-Західної Монголії. Зимує у Південній Азії, Східній та Південній Африці. В Україні ще у 
середині ХХ ст. був досить звичайним видом майже усієї степової смуги, але потім зник з 
гніздування на усій території, і в останні роки випадків гніздування також не спостерігали. 

За даними BirdLife International (2015), світова популяція виду нараховує 18000-30000 ос., 
європейська складає 600-2300 ос. На гніздуванні в Україні відсутній, дуже рідкісний під час прольоту 
(рис. 12.12-12.13). 

 

Рис. 12.12. Місця зустрічей луня 
степового у міграційний період за 

даними ЧКУ 
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Рис. 12.13. Місця гніздування (темно-
помаранчевий) та зустрічей на прольоті 

(помаранчевий) луня степового за 
даними МСОП 

 
На території ДОУ вид не гніздиться; чисельність мігруючої популяції потребує уточнення, 

представників виду у 2007 та 2017-2018 рр. обліковано не було. Таким чином, вид не є ні ендемічним, 
ні видом з обмеженою областю оселення. ДОУ не класифікується як критично важлива область 
оселення за Критеріями 1 або 2 для луня степового. 
 

Балабан Falco cherrug Gray, 1834 
Балабан віднесений до категорії вразливих за природоохоронним списком ЧКУ, до категорії 

зникаючих за Червоним списком МСОП та до категорії вразливих за Європейським червоним 
списком МСОП. Ареал виду – південна частина Центральної та Східної Європи, а також Азія (лісова, 
степова та пустельна смуги, гірські райони). В Україні на гніздуванні поширений у степовій і 
лісостеповій смугах. Взимку трапляється в Криму (рис. 12.14-12.15). 

За даними BirdLife International (2015), світова популяція виду нараховує 12200-29800 ос., 
європейська складає 1300-1600 ос. В Україні протягом ХІХ – першої половини ХХ ст. вважався 
досить звичайним. Упродовж другої половини ХХ ст. чисельність скорочувалась, у деякі роки 
складала не більше 50 пар. Відновлення чисельності у степовій смузі почалося з 1980-х рр. Станом на 
2009 р. чисельність на території України сягала не менше 250-300 пар. На більшій частині світового 
ареалу чисельність виду зменшується через різке скорочення кормової бази, нелегальний відлов 
самок та вилучення з гнізд пташенят з метою контрабандного вивезення за кордон. 
 

 

Рис. 12.14. Місця гніздування балабана за даними 
ЧКУ 

 

Рис. 12.15. Місця історичного ареалу (темно-
зелений колір), гніздування (жовтий), сезонних 
міграцій (зелений) та негніздових скупчень (синій) 

балабана за даними МСОП 
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На території ДОУ вид, ймовірно, гніздиться; чисельність мігруючої популяції потребує 
уточнення, представників виду у 2007 та 2017-2018 рр. обліковано не було. Таким чином, вид не є ні 
ендемічним, ні видом з обмеженою областю оселення. ДОУ не класифікується як критично важлива 
область оселення за Критеріями 1 або 2 для балабана. 
 

Коловодник ставковий (Поручайник) Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803). 
Коловодник ставковий віднесений до категорії зникаючих за природоохоронним списком ЧКУ 

та до категорії видів, що перебувають під найменшою загрозою за Червоним списком МСОП та 
Європейським червоним списком МСОП. Ареал виду – степова, лісостепова, південна частина 
лісової смуги Європи, Північний Казахстан, Алтай, Далекий Схід. В Україні з початку 1960 рр. 
відбувається загальне скорочення ареалу і зменшення чисельності виду. До 1950 рр. був звичайним 
гніздовим птахом Полтавської і Харківської обл., траплявся в Київській, Черкаській, 
Дніпропетровській обл. Зараз оселяється майже виключно у долині середньої течії р. Десна у межах 
Чернігівської і Сумської обл. Зареєстровані окремі випадки гніздування та зустрічі птахів з 
елементами шлюбної поведінки в Черкаській обл. (Ірдинські болота), заплаві р. Сіверський Донець 
(Донецька, Харківська обл.), заплаві рр. Сейм, Псел, Ворскла (Сумська обл.) – рис. 12.16-12.17. 

 

Рис. 12.16. Місця гніздування 
коловодника ставкового за даними 

ЧКУ 

 

Рис. 12.17. Місця гніздування 
коловодника ставкового за даними 

МСОП 

За даними BirdLife International (2015), світова популяція виду нараховує 260000-1200000 ос., 
європейська складає 24100-60600 ос. В Україні загальна чисельність виду становить від 50 до 100 
пар. 

На території ДОУ вид не гніздиться; чисельність мігруючої популяції потребує уточнення, 
представників виду у 2007 та 2017-2018 рр. обліковано не було. Таким чином, вид не є ні ендемічним, 
ні видом з обмеженою областю оселення. ДОУ не класифікується як критично важлива область 
оселення за Критеріями 1 або 2 для коловодника ставкового. 
 

Кульон тонкодзьобий (Кроншнеп тонкодзьобий) Numenius tenuirostris Vieillot, 1817 
Кроншнеп тонкодзьобий віднесений до категорії зникаючих за природоохоронним списком 

ЧКУ та до категорії видів, що перебувають на межі зникнення за Червоним списком МСОП та 
Європейським червоним списком МСОП. Ареал виду вивчений не достатньо. Гніздиться, ймовірно, 
між південною смугою зони тайги Західного Сибіру та Уральського хребта на сході до долини р. Обі. 
У 1909-1924 рр. гніздування було відоме в Омській обл. РФ (околиці Тари). Раніше зимував у 
Північній Африці, Італії, Греції. Зараз місця регулярних зимівель не відомі. Область міграцій 
охоплює південь РФ, України та Південно-Східну Європу. Існує східний пролітний шлях через 
Близький Схід до місць зимівлі, ймовірно, біля Перської затоки. В Україні мігрує вздовж узбережжя 
морів (рис. 12.18-12.19). 
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За даними BirdLife International (2015), у світі, залишилось близько 50 ос. Ймовірно, ця цифра 
дещо занижена. На Україні під час міграцій і літування спостерігаються окремі особини та зграйки по 
7-48 птахів. 

 

 

Рис. 12.18. Місця зустрічей 
кроншнепа тонкодзьобого 
у міграційний період за 

даними ЧКУ 

 

Рис. 12.19. Місця зустрічей 
негніздових особин 

кроншнепа тонкодзьобого 
за даними МСОП 

На території ДОУ вид не гніздиться; чисельність мігруючої популяції потребує уточнення, 
представників виду у 2007 та 2017-2018 рр. обліковано не було. Таким чином, вид не є ні ендемічним, 
ні видом з обмеженою областю оселення. ДОУ не класифікується як критично важлива область 
оселення за Критеріями 1 або 2 для кроншнепа тонкодзьобого. 

 
Кульон великий (Кроншнеп великий) Numenius arquata (Linnaeus, 1758) 
Кроншнеп великий віднесений до категорії зникаючих за природоохоронним списком ЧКУ, до 

категорії видів, що перебувають у близькому до загрозливого стані за Червоним списком МСОП та 
до категорії вразливих за Європейським червоним списком МСОП. Гніздовий ареал охоплює Євразію 
від Ісландії до Забайкалля. В Україні найбільші гніздові поселення – на Поліссі (Шацькі озера, 
Волинська обл.), подекуди в Рівненській обл. У невеликій кількості гніздиться на узбережжі Чорного 
та Азовського морів (Керченський п-ів, Каркінітська затока, Східний Сиваш). Наприкінці ХІХ – 
початку ХХ ст. гніздився на території сучасних Хмельницької, Вінницької, Полтавської, 
Чернігівської, Дніпропетровської обл. Під час міграцій – вся територія України, у зимовий період – 
Азово-Чорноморське узбережжя. 

За даними BirdLife International (2015), світова популяція виду нараховує 935000-1310000 ос., 
європейська складає 647500-876000 ос. В Україні у 1990 рр. гніздова популяція не перевищувала 100 
пар (з них близько 10 пар на Азово-Чорноморському узбережжі). На прольоті – звичайний, але не 
чисельний птах. Під час міграції на Волині нараховували 250-432 ос., на півдні України навесні до 
160, восени до 1,5 тис. ос. На півдні України щорічно зимує до декількох сотень особин (рис. 12.20-
12.21). 

 

 

Рис. 12.20. Місця гніздування 
кроншнепа великого за даними ЧКУ 
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Рис. 12.21. Місця гніздування (темно-
помаранчевий) та зустрічей на прольоті 
(помаранчевий) кроншнепа великого за 

даними МСОП 

 
На території ДОУ вид не гніздиться; чисельність мігруючої популяції потребує уточнення, 

представників виду у 2007 та 2017-2018 рр. обліковано не було. Таким чином, вид не є ні ендемічним, 
ні видом з обмеженою областю оселення. ДОУ не класифікується як критично важлива область 
оселення за Критеріями 1 або 2 для кроншнепа великого. 
 

Кульон середній (Кроншнеп середній) Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) 
Кроншнеп середній віднесений до категорії зникаючих за природоохоронним списком ЧКУ та 

до категорії видів, що перебувають під найменшою загрозою за Червоним списком МСОП та 
Європейським червоним списком МСОП. Гніздування в лісовій і частково лісотундровій смугах 
Євразії. Головні місця зимівлі – в Африці, Південній Азії, Австралії. В Україні регулярно трапляється 
під час міграцій на морському узбережжі та рідко у Львівській, Волинській, Хмельницькій, 
Житомирській обл. Рідкісний залітний у Черкаській та Дніпропетровській обл. Незначна кількість 
негніздових птахів трапляється влітку на морському узбережжі, окремі особини зимують.  

За даними BirdLife International (2015), світова популяція виду нараховує 1000000-2300000 ос., 
європейська складає 687000-805000 ос. Насьогодні чисельність скорочується. Загальна чисельність 
птахів, мігруючих через Україну, не відома, але навряд чи перевищує декілька тисяч особин. 
Найбільше скупчення – 600 ос. спостерігали у дельті Дунаю (рис. 12.22-12.23). 

 

 

Рис. 12.22. Місця зустрічей 
кроншнепа середнього у 

міграційний період за даними 
ЧКУ 

 

Рис. 12.23. Місця зустрічей 
негніздових особин кроншнепа 
середнього за даними МСОП 



202	
	

На території ДОУ вид не гніздиться; чисельність мігруючої популяції потребує уточнення, 
представників виду у 2007 та 2017-2018 рр. обліковано не було. Таким чином, вид не є ні ендемічним, 
ні видом з обмеженою областю оселення. ДОУ не класифікується як критично важлива область 
оселення за Критеріями 1 або 2 для кроншнепа середнього. 
 

Сиворакша Coracias garrulus Linnaeus, 1758 
Сиворакша віднесена до категорії зникаючих за природоохоронним списком ЧКУ та до 

категорії видів, що перебувають під найменшою загрозою за Червоним списком МСОП та 
Європейським червоним списком МСОП. Ареал виду – степова, лісостепова та південь лісової смуги 
Євразії від Піренейського півострова на схід до долини Верхньої Обі, Західного Алтаю, Пакистану, а 
також північний захід Африки. Зимує у Східній Африці. До 1970-х рр. гніздився по всій території 
України. Зараз став дуже рідкісним або зник у більшості р-нів Полісся та Лісостепу; у степовій смузі 
чисельніший (рис. 12.24-12.25).  

За даними BirdLife International (2015), світова популяція виду нараховує 282000-593000 ос., 
європейська складає 75000-158000 ос. Загальна чисельність в Україні орієнтовно становить 4-5 тис. 
пар і зберігає загальну тенденцію до зниження. Зараз найбільша щільність спостерігається в 
Одеській, Луганській та Харківській обл. (до 1 тис. пар у кожній). У Кіровоградській обл. в 2005 р. 
гніздилося 100-120 пар. 

 

 

Рис. 12.24. Місця гніздування сиворакші за 
даними ЧКУ 

 

Рис. 12.25. Місця гніздування (темно-
помаранчевий) та зустрічей на прольоті 

(помаранчевий) сиворакші за даними МСОП 

 
На території ДОУ вид, ймовірно, гніздиться; чисельність мігруючої популяції потребує 

уточнення, протягом 2017-2018 рр. було обліковано 11 ос. у гніздовий період. Таким чином, вид не є 
ні ендемічним, ні видом з обмеженою областю оселення. ДОУ не класифікується як критично 
важлива область оселення за Критеріями 1 або 2 для сиворакші. 

 
Таким чином, вимальовується наступна картина. З 11 видів охоронних списків, що мають 

категорію «зникаючі» або «на межі зникнення», на території ДОУ у 2007 та протягом 2017-2018 рр. 
обліковано 4 (рис. 12.26, Додаток 4, Д 4.3): пелікан кучерявий (Pelecanus crispus), баклан малий 
(Phalacrocorax pygmaeus), скопа (Pandion haliaetus) та сиворакша (Coracias garrulus). Їхня 
чисельність складала 64 ос., домінували баклан малий – 50 ос. (78,2%) та сиворакша – 11 ос. (17,2%). 
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Рис. 12.26. Розподіл птахів з категорією «зникаючі» або «на межі зникнення»  
на території ДОУ у 2007 та протягом 2017-2018 рр. 

 
Критерій 3: Мігруючі та зграйні види 
 
Розміщення вітропарку заплановане поблизу IBA та Рамсарської території «Дельта Дністра» 

(частково входить у ДОУ в її північно-східній частині) – природного водно-болотного угіддя в 
нижній течії долини Дністра, що включає штучне водосховище, а також заплаву річки Турунчук біля 
м. Біляївка. Ретроспективні дослідження (1992-1993 рр.) характеризували чисельність коловодних 
птахів, що розмножуються, до 15 тис. пар, тоді як загальна чисельність водних птахів, що зупинялися 
в міграційний період, становила 40-70 тис. особин. Загальна чисельність птахів, що зупиняється при 
перельоті, залежить від погодних та водних умов, і може коливатися у доволі широкому діапазоні. 
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Популяції, природоохоронний статус та області оселення у межах IBA-території «Дельта Дністра» 
показані у  

Таблиця9. Треба наголосити, що ці дані є дуже застарілими, і не відображають реальної 
картини сучасної орнітологічної ситуації в дельті Дністра. 

 
Таблиця 12.9 Популяції тригерних видів IBA-території «Дельта Дністра» UA091 (за даними 

1992-1993 рр.). 
 

Вид МСОП ЄЧС 
МСОП ЧКУ Ендемічність 

Обмежена 
область 
оселення 

Сезон 
Рік 

(роки) 
оцінки 

Оцінювана 
чисельність 

Застосовані 
критерії 

IBA-
території 

** 

Критична 
оцінка 

Гуска сіра Anser 
anser LC LC н/о Ні Ні розмноження 1992 130 пар, що 

розмножуються B1i Так 

Чирянка мала Anas 
crecca LC LC н/о Ні Ні проліт 1992 25000 особин A4i, B1i Так 

Коровайка Plegadis 
falcinellus LC LC VU Ні Ні розмноження 1993 

120-1500 пар, 
що 

розмножуються 
A4i, B1i, B2 Так 

Квак Nycticorax 
nycticoraх LC LC н/о Ні Ні розмноження 1993 

1000-2500 пар, 
що 

розмножуються 
A4i, B1i, B2 Так 

Чапля руда Ardea 
purpurea LC LC н/о Ні Ні розмноження 1993 

100-150 пар, 
що 

розмножуються 
B2 Так 

Чепура велика Ardea 
alba LC LC н/о Ні Ні розмноження 1992 

110-330 пар, 
що 

розмножуються 
A4i, B1i Так 

Баклан великий 
Phalacrocorax carbo LC LC н/о Ні Ні розмноження 1993 

2000-2500 пар, 
що 

розмножуються 
A4i, B1i Так 

Група видів A4iii - 
водні птахи н/о     проліт 1992 20000-49999 

особин A4iii Так 

 
* н/о - не оцінювалось 
** - Критерії IBA-території у Додатку 1 

 
Критерій 4: Унікальні екосистеми та/або екосистеми, що перебувають під високою 

загрозою зникнення 
 

По відношенню до птахів, на проектній території унікальних екосистем та/або екосистем, що 
перебувають під високою загрозою зникнення, немає. 

Однак поблизу проектної території знаходиться IBA-територія (Important Bird Area – Важлива 
Орнітологічна Територія, ВОТ) «Дельта Дністра», яка оцінена організацією BirdLife International як 
така, що знаходиться під високою загрозою зникнення. Головні причини такого стану: будівництво 
гідромеліоративних споруд (зокрема, гребель гідроелектростанцій), сільськогосподарське 
використання поверхневих вод та інша господарська діяльність, кліматичні зміни. 

Звичайно, що довгострокові негативні впливи (протягом, щонайменше, 25 років) позначилися 
на стані популяцій птахів дельти Дністра. Дані щодо таких змін (BirdLife International, 2017) показані 
в табл. 12.10. 

 
Таблиця 12.10 Зміни в популяціях тригерних видів станом на 2017 р. 
 

Стан ключових / тригерних популяцій на території 

Вид Тригерна 
популяція 

Сучасна 
популяція Одиниці Залишок, % Результат 

Гуска сіра Anser anser 130 130 гніздових пар 100 сприятливий 
Чирянка мала Anas crecca 25000 3000 гніздових пар 12 дуже несприятливий 
Лиска Fulica atra 2000 2000 гніздових пар 100 сприятливий 
Коровайка Plegadis falcinellus 810 310 гніздових пар 39 дуже несприятливий 
Квак Nycticorax nycticoraх 1750 200 гніздових пар 12 дуже несприятливий 

Чапля руда Ardea purpurea 125 100 гніздових пар 80 близький до 
сприятливого 

Чепура велика Ardea alba 220 110 гніздових пар 50 несприятливий 

Баклан великий Phalacrocorax carbo 2500 2000 гніздових пар 80 близький до 
сприятливого 
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Загалом, на сьогодні чисельність популяції коловодних птахів у дельті Дністра складає лише 

25% від наявної у 1992-1993 рр. На зважаючи на те, що в межах IBA-території існують 3 
природоохоронні структури – північна частина Дністровського лиману (Рамсарське угіддя та ВБУ 
міжнародного значення, площа 20000 га), національний парк «Нижньодністровський» (площа 21311 
га) та межиріччя Дністра та Турунчука (Рамсарське угіддя та ВБУ міжнародного значення, площа 
76000 га) – сучасного природоохоронного менеджмент-плану території на сьогодні немає. 
 

Критерій 5: Ключові еволюційні процеси 
 

Проектна територія розташована поза межами ділянок з ендемічними видами та критично-
важливими екосистемами. Згідно даних Фонду Партнерства щодо Критичних Екосистем (The Critical 
Ecosystem Partnership Fund, CEPF), територія України взагалі не має подібних ділянок. 
 

Список використаних джерел 
The IUCN Red List of Threatened Species – http://www.iucnredlist.org/ 
The European Red List – http://www.iucnredlist.org/initiatives/europe 
The BirdLife International Data Zone – http://datazone.birdlife.org/species/search 
BirdLife International (2018) Important Bird Areas factsheet: Dnister delta. Downloaded from 

http://www.birdlife.org on 14/06/2018. 
Червона книга України. Тваринний світ. – Київ: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с. 

 
12.6 Первинна інвентаризація ссавців території будівництва площадки ВЕС та ДОУ, 
визначення критично важливих місць існування, статус видів по відношенню до 
національних та міжнародних охоронних списків 

 
Історія та результати наукових досліджень.  
 
Фауна ссавців регіону вже вивчається понад 200 років і тому про неї наукова громадськість має 

доволі глибоке уявлення. У значній мірі цьому сприяло створення у Одеському університету 
біологічного факультету, де тривалий час працювало доволі багато визначних вчених. 

Перші відомості про теріофауну пониззя Дністра ми знайшли у видатній роботі Йогана Георгі 
(Georgi, 1801), виданої ще на початку ХІХ ст. у літографічний спосіб. У першій половині ХХ ст. 
важливі дослідження були проведені О.О. Браунером (1914-1935), який узагальнив більшість з них у 
монографії «Сельскохозяйственная зоология» (1923). У 1920-1930 рр. Б.Є. Волянським (1924) та 
іншими зоологами (Шарлемань, 1937) були складені фауністичні списки не лише ссавців, а й інших 
хребетних і, частково, безхребетних. Досить ґрунтовними слід визнати дослідження Абелєнцева В.І., 
Попова Б.М. (1956), Сокура І.Т. (1960), які у своїх монографіях узагальнили попередні результати 
українських та російських вчених, а також висвітлили деякі регіональні особливості теріофауни та 
екології ссавців Південної України. Особливо визначним у ви-вчення природи пониззя Дністра та 
прилягаючих територій є вклад І.І. Пузанова (1962), який ґрунтовно описав стан фауни регіону на 
зламі 60-70 десятиліть ХХ ст. 

Досить глибоким дослідником свого часу був видатний натураліст та мисливець І.Г. Гурський, 
який присвятив все своє життя вивченню біології та морфології вовка, а також деяких інших хижаків 
(Гурский, 1969-1989). Разом з колегами (Гурский, Назаренко, 1966) він виявив зміни меж ареалів і 
чисельності промислових звірів на території північно-західного Причорномор’я у 70-роки ХХ ст. 
Зазначені дослідження мисливських ссавців були вдало доповнені іншими одеськими зоологами 
(Греков и др., 2005; Лобков, 1995; Лобков, Роженко, 1998). Згодом М.В. Роженко зосередився на 
дослідженні хижих ссавців (Роженко, 2000-2008), наслідком чого став захист кандидатської 
дисертації. Вплив антропогенних перетворень заплави нижнього Дністра на населення дрібних 
ссавців також стали предметом кандидатського дослідження І.Т. Русєва (1988). Окрім того, останній 
разом з колегами опублікував ряд помітних статей та книг (1990-2005), присвячених проблемі 
збереження фауністичних комплексів у дністровській дельті. Багато зусиль приділив вивченню 
мисливських ссавців та ховрахів В.О. Лобков (1995-2007), який у 2013 р. захистив доктор-ську 
дисертацію на тему: «Внутрипопуляционная регуляция численности крапчастого суслика 
(Spermophilus suslicus Güld.) и других млекопитающих», а у 2016 р. опублікував відповідну 
монографію. 

Непересічне значення для вивчення екологічних умов пониззя Дністра мають дослідження 
багатьох інших вчених (Дубына, Шеляг-Сосонко, 1989; Сиренко и др., 1992; Шевцова и др., 2004). 
Досить важливими є результати вивчення кажанів (Волянский, 1967; Загороднюк, 2001) та різних 
мікромаммалій (Онищенко, 2013, 2014). Наприкінці ХХ ст. з’явились узагальнення  І.В. Загороднюка 
(1999), присвячені значенню річкових долин у формуванні локальних теріофаун.  Тривалий час на 
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півдні нашої країни і у пониззі Дністра зокрема проводив свої дослідження А.М. Волох (2014, 2016), 
який вивчав переважно рідкісних та мисливських ссавців. Окремо слід згадати висвітлення 
результатів дослідження диких ссавців регіону у закордонних публікаціях (Volokh, Rozhenko, 2007-
2016). До вирішення екологічних проблем Нижнього Дністра долучились наші північні сусіди з 
Республіки Молдова (Аверин, 1966; Андреев и др., 2004). Під час проектування, будівництва та 
експлуатації вітрових та сонячних електростанцій на півдні України були проведені спеціальні 
прикладні комплексні дослідження, які було висвітлено у спеціальній монографії (Горлов та ін., 
2014).  

Таким чином, фауна ссавців, що мешкають у пониззі Дністра, та стан їх угруповань можна 
вважати глибоко вивченим питанням. 

 
Стисла характеристика теріофауни 
Результати досліджень, виконаних співробітниками Одеської протичумної станції в 80-х роках 

ХХ ст., дозволили встановити основні комплекси дрібних ссавців, їх сезонну та багаторічну динаміку 
(Русев, 1988-1998; Русев и др., 1986, 1992). На території майбутньої ВЕС та у 20-кілометровій зоні 
навколо неї серед дрібних ссавців найчисельнішими є гризуни, котрі  представлені 13 видами із 5 
родин (білячі, земляні зайці, сліпакові, хом’якові та мишачі).  Домінуючу роль серед населення 
дрібних ссавців відіграє миша лісова (понад 50% від усього видобутого звірків), яка разом з такими 
субдомінантами, як бурозубка звичайна і полівка звичайна становить до 90% всього обсягу дрібних 
ссавців (Березовський, 1986). Звичайний для дельтових екосистем є  миша-крихітка (2,3% від 
загального числа здобутих звірків). В плавнях заповідного урочища «Дністровські плавні» в окремі 
роки її чисельність різко зростала, про що свідчить дуже висока щільність гнізд – до 16/100 кв. м 
(Русев, 1998). Раніше досить звичайним видом регіону був сірий хом’ячок, якого включили до 
Червоної книги України (2009) у статусі «Неоціненного» виду. Треба визнати, що хоча стан його 
угруповання і поширення в Україні залишаються невідомими, в інших місцях він є характерним 
видом, який тяжіє до лісонасаджень. Отож, вірогідно, сірий хом’ячок дотепер має мешкати у зоні 
впливу майбутньої ВЕС.  

Доволі багатою у регіоні виявилась фауна комахоїдних ссавців, що характерно для всіх 
вологих районів і пов’язано з високою чисельністю комах, різних нідікол, які є основними 
кормовими об’єктами представників цього ряду. У заплавних лісах та лучних ценозах домінує 
бурозубка звичайна, а також чільне місце належить білозубці малій. Вона трапляється на 
прируслових валах меліоративних каналів та на перелогах, досягаючи в окремі роки високої 
відносної щільності населення – до 15 особин/100 пастко-діб. Поряд з нею мешкає бурозубка мала 
(до 0,3 %) та рідкісні кутори звичайна та мала (Русев, 1998; Онищенко, 2014).  
Землерийкам і полівці звичайній властиве тяжіння до вологих ділянків з розвиненим шаром пухкої 
підстилки (перш за все, у вербових заплавних лісах), а щуру сірому та полівці водяній – до зниженої 
частини заплави, представленої очеретяними асоціаціями з мозаїчним розподілом плавунів, гребель 
ставків для риборозведення та гідромеліоративних каналів (Березовский, 1986). 

Завдяки поширенню деревної рослинності у гирловій зоні Дністра та високій чисельності 
комах, тут доволі високою виявилась чисельність та різноманітність кажанів. Наприклад, І.Т. Русев 
(2003) у списку ссавців Дністра вказує такі види рукокрилих як: вечірниця руда, вухань австрійський, 
кажан двокольоровий, нетопир-карлик, нічниця ставкова та інші. Для багатьох з них водойми і 
водотоки є основними місцями, де кажани видобувають корм. У 2000 р. на території с. Яски 
Біляївського району було зловлено кажана, якого діагностували як вечірницю велетенську (Nyctalus 
lasiopterus Sphreb.) (Гуль и др., 2001). Оскільки фахівці, які працювали у Одеській області і які добре 
розуміються на визначенні видової належності рукокрилих утрималися від включення виду до 
регіонального фауністичного списку (Русев, 2003; Годлевская и др., 2008), цей факт проігнорували і 
ми. Причиною цього є:  

а) відсутність будь-яких знахідок велетенської вечірниці на території України упродовж майже 
50 років; 

б) відсутність екземпляру у колекції та сумніви щодо визначення виду. 
Завдяки міграційним процесам, у ХХ ст. в пониззя Дністра проник нехарактерний раніше вид, 

яким є білосмугий (середземноморський) нетопир або нетопир Куля (Волох, 2002). Особливо 
інтенсивно у місцях проведення досліджень розселення зазначеного кажана спостерігалося у 1988-
1990 рр. (Загороднюк, 2001). 

Доволі різноманітною, як для нашого часу, у пониззі Дністра є фауна хижих ссавців, яка 
налічує 15 видів. У зв’язку з цілковитим знищенням степових ділянок, які зберігались до 50-х рр. ХХ 
ст., у регіоні повністю зник степовий тхір. З 1990 р. його перебування, як у заплаві Дністра, так і у 
навколишніх районах ніким із зоологів і мисливців жодного разу не відзначалось (Роженко, 2006; 
Волох, 2014). Дуже цікавим є зростання чисельності та формування міських угруповань кам’яної та 
проникнення на південь лісової куниць (Абелєнцев, 1968; Роженко, 2007; Волох, 2016), що було 
помічено також і у інших частинах їх ареалів.  Завдяки міграційним процесам, у ХХ ст. в пониззя 
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Дністра проник золотавий шакал (Роженко, Волох, 2000), який зараз став характерним видом у 
теріофауні Південної України (Volokh, Roženko, 2016). 

На даний час у регіоні впливу майбутньої ВЕС зареєстроване постійне та тимчасове 
перебування 48 видів ссавців (табл. 12.11). Незважаючи на поєднання у регіоні польових та водно-
болотяних угідь того ландшафту, в структурі теріофауни з’явилось багато нових видів, які порівняно 
недавно були інтродуковані для подальшого господарського використання їх ресурсів. Це, 
насамперед, білка звичайна, ондатра, європейська лань та європейський муфлон (Волох, 2014), а 
також єнотоподібний собака (Волох, Роженко, 2004). Деякі види, наприклад, дикий кабан та 
європейська козуля, з’явилися як наслідок їх охорони на території всієї держави (Волох, 2014), але, 
завдяки переслідування браконьєрами, на досліджуваній території угруповання цих тварини 
перебувають у депресивному стані.  

 
Таблиця 12.11. Фауна ссавців  майданчику ВЕС та ДОУ * 
 
№

№ 
з/п 

Назва латиною Назва українською Родина 

Ряд: Комахоїдні (Eulipotyphla) 
1. Crocidura leucodon (Hermann, 1780) Білозубка білочерева Землерийкові (Sorecidae) 
2. Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) Білозубка мала Землерийкові (Sorecidae) 
3. Neomys anomalus (Cabrera 1907) Рясоніжка мала Землерийкові (Sorecidae) 
4. Neomys fodiens (Pennant 1771) Рясоніжка водяна Землерийкові (Sorecidae) 
5. Sorex araneus (Linnaeus, 1758) Мідиця звичайна   Землерийкові (Sorecidae) 
6. Sorex minutus (Linnaeus, 1758) Мідиця мала Землерийкові (Sorecidae) 
7. Erinaceus concolor (Martin, 1838) Їжак південний Їжакові (Erinaceidae) 
8. Talpa europaea (Linnaeus, 1758) Кріт європейський Кротові (Talpidae) 

Ряд: Рукокрилі або кажани (Chiroptera) 
9. Nyctalus noctula (Schreber, 1774) Вечірниця руда Гладконосі кажани  

10. Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Пергач пізній  (Vespertilionidae) 
11. Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Нетопир звичайний Гладконосі кажани  
12. Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Нетопир білосмугий  (Vespertilionidae) 

13. Pipistrellus nathusii (Кeys. & Blasius, 
1839) Нетопир лісовий Гладконосі кажани  

14. Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) Нічниця водяна  (Vespertilionidae) 
15. Myotis. mystacinus (Kuhl, 1817) Нічниця вусата Гладконосі кажани  
16. Myotis dasycneme (Boie, 1825) Нічниця ставкова  (Vespertilionidae) 
17. Plecotus austriacus (Fischer 1829) Вухань сірий Гладконосі кажани  
18. Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) Вухань бурий  (Vespertilionidae) 
19. Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758) Лилик двоколірний  (Vespertilionidae) 

Ряд: Зайцеподібні (Lagomorpha) 
20. Lepus europaeus (Pallas, 1778) Заєць сірий Зайцеві (Leporidae) 

Ряд: Гризуни (Rodentia) 
21. Spermophilus odessanus (Nordmann, 1840) Ховрах одеський Білячі (Sciuridae) 
22. Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) Вивірка звичайна Білячі (Sciuridae) 
23. Sicista subtilis (Pallas, 1773) Мишівка степова Мишівкові (Smintidae) 
24. Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) Нориця водяна Хом’якові (Cricetidae) 
25. Microtus arvalis (Pallas, 1779) Нориця звичайна Хом’якові (Cricetidae) 
26. Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) Хом’ячок сірий Хом’якові (Cricetidae) 
27. Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) Ондатра Хом’якові (Cricetidae) 
28. Apodemus  sylvaticus (Linnaeus, 1758) Миша лісова   Мишачі  (Muridae) 
29. Mus musculus (Linnaeus, 1758) Миша хатня Мишачі  (Muridae) 
30. Mus spicilegus (Reinwaldt, 1927) Миша курганцева Мишачі  (Muridae) 
31. Micromys minutus (Linnaeus, 1758) Миша крихітка Мишачі  (Muridae) 
32. Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) Щур (пацюк) сірий Мишачі (Muridae) 
31. Mustela putorius (Linnaeus, 1758) Тхір лісовий Куницеві (Mustelidae) 
34. Mustela erminea (Linnaeus, 1758) Горностай Куницеві (Mustelidae) 
35. Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) Норка європейська Куницеві (Mustelidae) 
36. Mustela nivalis (Linnaeus, 1758) Ласка  звичайна Куницеві (Mustelidae) 
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№
№ 
з/п 

Назва латиною Назва українською Родина 

37. Martes foina (Erxleben, 1777) Куниця кам’яна Куницеві (Mustelidae) 
38. Martes martes (Linnaeus, 1758) Куниця лісова Куницеві (Mustelidae) 
39. Meles meles (Linnaeus, 1758) Борсук звичайний Куницеві (Mustelidae) 
40. Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Видра Куницеві (Mustelidae) 
41. Canis lupus (Linnaeus, 1758) Вовк cірий Cобачі (Canidae)  
42. Canis aureus (Linnaeus, 1758) Шакал звичайний Cобачі (Canidae) 
43. Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Лисиця звичайна   Cобачі (Canidae) 
44. Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) Собака єнотоподібний   Cобачі (Canidae) 
45.  Felis silvestris (Schreber, 1777) Кіт лісовий   Котячі (Felidae) 

Ряд: Парнокопитні (Artiodactyla) 
46. Sus scrofa (Linnaeus, 1758) Свиня дика    Свинячі (Suidae) 
47. Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Козуля європейська Оленячі (Сervidae) 

 
*За: Ю.Е. Волянский (1967); И.Т. Русев (1968); Е. Годлевская (2001); Е. Годлевская и др. (2008);  
Ю.Н. Олейник, Н.В. Роженко (2011); Д.О. Онищенко (2014)  
 
Незважаючи на інтродукцію кількох десятків особин лані та муфлона у мисливські угіддя на 

південно-західному та південно-східному узбережжі Дністровського лиману (табл.12.12), зараз ці 
тварини у фауні регіону відсутні. 

 
Таблиця 12.12. Дані про інтродукцію диких копитних на півдні Одеської області* 
 

Роки  
випуску Місця випуску К-ть  

особин Місця відлову 

Лань європейська 
1999 Овідіопольський р-н, мисливське господарство 9-10 Асканія-Нова 
1999 Білгород-Дністровський р-н, с. Південне 3 Молдова 

Муфлон європейський 

1999 Овідіопольський р-н, МГ «Придністровське» и «Дика 
птиця» 30 Асканія Нова 

1999 Білгород-Дністровський р-н, с. Південне, вольєр 4 Молдова 

2004 Овідіопольський р-н, МГ «Придністровське»  і «Дика 
птиця» 10 Асканія Нова 

 
*За: А.М. Волох (2014)  
 
Починаючи з середини ХХ ст. на зазначеній території різними дослідниками встановлено 

мешкання 47  видів з класу Ссавці, які відносяться до 6 рядів 15 родин та 35 родів. Із них до  рядів 
Комахоїдні відносять 8, Зайцеподібні – 1, Кажани – 11, Гризуни – 12, Хижі – 13 та Парнокопитні – 2 
види (табл.12.1 3).  

 
Таблиця 12.13. Систематичний аналіз cсавців ДОУ. 
 

Назва ряду Кількість 
родин 

Кількість 
родів 

Кількість 
видів 

Комахоїдні (Eulipotyphla) 3 5 8 
Кажани (Chiroptera) 1 7 11 
Зайцеподібні (Lagomorpha) 1 1 1 
Гризуни (Rodentia) 5 12 12 
Хижі (Carnivora) 3 8 13 
Парнокопитні (Artiodactyla) 2 2 2 

Всього: 15 35 47 
 
Зважаючи на інтенсивні антропогенні перетворення біоти, зоологічна своєрідність 

Українського Причорномор’я у більшості місць не збереглася. Враховуючи геологічну молодість, на 
території, де передбачається будівництво ВЕС, а також навколо неї, немає ендемічних видів тварин. 
Більш того, деякі види ссавців, які ще недавно були досить чисельними (ховрах одеський, тхір 
лісовий) опинились на межі вимирання. 
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Рідкісні та зникаючі види ссавців 
Ресурси ссавців завжди були предметом господарського використання людини, але лише з 1962 

р. в Україні стали проводити щорічні обліки чисельності мисливських тварин, що дало можливість 
планувати розмір їх вилучення та управління ресурсами. Ідеї збереження тварин, як важливих 
компонентів екосистем, сформувалися відносно недавно, наслідком чого стала охорона великих 
хижаків, кажанів та інших видів. Незважаючи на запроваджені охоронні заходи, популяції деяких 
видів в Україні скоротились наскільки, що їм стало загрожувати зникнення.  

Необхідність охорони представників тваринного світу визначено Законами України (1991-2002) 
та рядом конвенцій природоохоронного спрямування. Із 47 видів ссавців, яких у різні роки виявили 
зоологи у регіоні будівництва майбутньої ВЕС, до списку тих, яким потрібен наш захист і охорона, 
відноситься 20 (42,6 %) видів (табл. 12.14). У систематичному відношенні, це 1 представник родини 
Землерийкові, 10 – родини Гладконосі кажани, 1 – родини Мишівкові, 1 – родини Мишівкові, 1 – 
родини Хом’якові, 1 – родини Білячі, 4 – родини Кунячі і 1 – родини Котячі. 

За природоохоронним статусом більше всього видів ссавців (20) занесено до Червоної книги 
України (2009). Серед останніх найвищий статус мають нічниця ставкова, мишівка степова та норка 
європейська – «Зникаючий», а також рясоніжка або кутора мала та вухань сірий або австрійський – 
«Рідкісний». 

З ссавців, перебування яких було зафіксовано на території, що прилягає до Білгород-
Дністровського лиману і які були включені до Червоної книги МСОП, відносяться 3 види: нічниця 
ставкова, норка європейська та видра. Дещо більше видів (11) було занесено до Європейського 
Червоного списку МСОП, серед яких це такі: рясоніжка (кутора) мала, нічниця ставкова, вухань 
сірий, хом’ячок сірий, мишівка степова, ховрах одеський, тхір лісовий, норка європейська, видра, кіт 
лісовий та вовк cірий. 

 
Таблиця 12.14. Види ссавців ДОУ що занесені до охоронюваних списків різних рангів* 
 

Група, вид 
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Латинська назва 
 Українська назва 

Neomys anomalus (Cabrera 1907) Рясоніжка мала LC LC RA NO NO 
Myotis dasycneme (Boie, 1825) Нічниця ставкова NT NT ЕN NO NO 
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) Нічниця водяна LC LC VU NO NO 
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Нічниця вусата LC LC VU NO NO 
Plecotus austriacus (Fischer 1829) Вухань сірий LC LC RA NO NO 
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) Вухань бурий LC LC VU NO NO 
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) Вечірниця руда LC LC VU NO NO 
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 
1774) 

Нетопир  
звичайний LC LC VU NO NO 

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Нетопир 
білосмугий LC LC VU NO NO 

Pipistrellus nathusii (Кeys. & 
Blasius, 1839) Нетопир лісовий LC LC DD NO NO 
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Пергач пізній LC LC VU NO NO 
Vespertilio murinus (Linnaeus, 
1758) 

Лилик 
двоколірний LC LC VU NO NO 

Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) Хом’ячок сірий LC LC DD NO NO 
Sicista subtilis (Pallas, 1773) Мишівка степова VU DD ЕN NO NO 
Spermophilus odessanus (Nordmann, 
1840) Ховрах одеський – – DD NO NO 
Mustela erminea (Linnaeus, 1758) Горностай LC LC DD NO NO 
Mustela putorius (Linnaeus, 1758) Тхір лісовий LC LC DD NO NO 
Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) Норка європейська СR СR ЕN NO NO 
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Видра NT NT DD NO NO 
Felis silvestris (Schreber, 1777) Кіт лісовий LC LC VU NO NO 
Canis lupus (Linnaeus, 1758) Вовк cірий LC LC – NO NO 

 
За Боннською конвенцією до додатку ІІ включено усіх кажанів, яких на досліджуваній 

території може нараховуватися й більше видів, чим це зараз відомо. Причиною цього є недостатньо 
глибока вивченість хіроптерофауни, яку теріологи почали глибоко досліджувати відносно недавно. 
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Згідно Закону «Про приєднання України до Угоди про збереження кажанів у Європі  (1999), всі вони 
у нашій державі є об’єктами суворої охорони. Місця знахідок рідкісних ссавців представлено на рис. 
12.27а та 12.27в. та Додатку 4, Д 4.4. 

 

 
 

Рис. 12.27-а. Місця знахідок рідкісних ссавців (Червона книга України, 2009). 
 

 
Рис. 12.27-в. Місця знахідок рідкісних ссавців (Червона книга України, 2009). 
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Кутора або рясоніжка мала. Один з 3-х видів роду; один з 2-х видів роду у фауні України. Її 
ареал (рис.12.28) включає гірські області Європи з помірним кліматом, а також зону широколистяних 
лісів: від Португалії на заході до південно-західних областей європейської частини Росії на сході, а на 
півдні – до північних регіонів Малої Азії (Албанія; Австрія; Білорусь; Бельгія; Боснія і Герцеговина; 
Болгарія; Хорватія; Чеська Республіка; Франція; Німеччина; Греція; Угорщина; Ісламська Республіка 
Іран; Італія; Ліхтенштейн; Македонія; Молдова; Чорногорія; Польща; Португалія; Румунія; Російська 
Федерація; Сербія; Словаччина; Словенія; Іспанія; Швейцарія; Туреччина). На території України вид 
поширений у лісовій та лісостеповій зонах Правобережжя, в плавнях Дніпра та Дунаю, в Кримських 
горах; на Лівобережжі – спорадично в лісостеповій зоні. Зважаючи на значне скорочення ареалу та 
окремих локалітетів, цей вид було включено до Європейського Червоного списку (Wildlife in a 
changing World, 2009, 2017). З 2008 р. дотепер охоронний статус цього виду виглядає, як «відносно 
благополучний» (LC)». Охороняється на території Карпатського, Чорноморського та Дунайського 
біосферних заповідників, Кримського та Рівненського природних заповідників, Карпатського, 
Шацького, Деснянсько-Старогутського, Нижньодністровського НПП та «Синевир». 

У типових біотопах чисельність підтримується на досить низькому рівні (не перевищує 1–2 
особини на 100 пастко-діб, звичайно до 0,5). Частка у відловах – до 1,5%. Відмічена тенденція до 
скорочення чисельності виду. Вразливість виду пов’язана зі специфікою місць мешкання і харчовою 
спеціалізацією. Причиною скорочення чисельності є: трансформація місць мешкання (в результаті 
порушення гідрологічного режиму водойм, вирубування дерев, тощо), а також забруднення води та 
узбережних ділянок. 

 

 
 

Рис. 12.28. Сучасний ареал рясноніжки малої 
 
Кутора мала населяє берегові ділянки водойм, які густо заросли трав’янистою рослинністю, 

деревами та кущами. Живиться навколоводною мезофауною (черви, молюски, ракоподібні, комахи, 
личинки) та дрібними хребетними. Статевої зрілості досягає на першому році життя. У приплоді 2-5 
малят. 

Перебування кутори малої у межах проектної території ВЕС та під електричними лініями не 
зафіксовано та їх негативний вплив на тварин цього виду нам невідомий. 

 
Вухань сірий або автрійський. Один з 8-ми видів роду, один з 2-х видів роду фауни в Україні. 

Він поширений на більшій частині Південної і Центральної Європи, на Кавказі, у Малій Азії, у 
Північній Африці. В Україні проходить межа ареалу, поширення обмежене переважно західними і 
приморськими областями. Зважаючи на значне скорочення світового ареалу та окремих локалітетів, 
цей вид було включено до Європейського Червоного списку (Wildlife in a changing World, 2009, 
2017). З 1996 р. дотепер охоронний статус цього виду виглядає, як той, що має «низький ризик 
зникнення» (LR/lc).  Охороняється в заповідниках Карпат, Поділля і Криму. Його чисельність  вкрай 
низька, оскільки відомо лише близько 50-70 знахідок, як літніх, так і зимових, які становлять до 1% 
усіх облікованих кажанів. Загальний розмір популяції оцінено у кілька тисяч особин. Причинами 
скорочення чисельності визнано: зменшення площі старих лісів, знищення дуплистих дерев, 
непокоєння у сховищах. 

Типовим біотопом є широколистяні ліси і печерні регіони. Схильний до синантропії, тяжіє до 
людських осель, парків і садів. Осілий. Оселяється в дуплах дерев і тріщинах скельних відслонень, у 
суворі зими часто зустрічається в печерах і каменоломнях. Політ маневрений; полює на дрібних 
нічних комах, переважно на узліссях, галявинах, садках. Веде переважно усамітнений спосіб життя, 
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влітку самиці формують невеликі виводкові групи. Статевої зрілості досягає на 2 рік життя. Плодить 
раз на рік по 1 малечі. Умовою ефективної охорони є створення заповідних масивів у зоні 
широколистяних лісів, належна охорона підземних місцезнаходжень. 

Перебування вуханя сірого у межах проектної території ВЕС та під електричними лініями не 
зафіксовано і їх негативний вплив на тварин цього виду нам невідомий. 

 
Нічниця ставкова. Один з 103-х видів роду світової фауни та один з 10-ти видів роду у фауні 

України. Ареал виду проходить смугою від західного узбережжя Північного моря до долини Єнісею. 
Дослідженнями останніх років з’ясовано знаходження цього кажана у більшості областей України. У 
Європі угруповання ставкової нічниці дуже скоротились. Завдяки цьому у 1988 р. вид було занесено 
до Червоного списку МСОП, якому у 2008 р . надали категорію «близький до стану загрози 
зникнення» – Near Threatened (NT). Динаміка чисельності має негативну тенденцію, причиною якої 
вважають зменшення кількості придатних сховищ (що пов’язано з вирубками старих дуплястих 
дерев, рекреаційним та господарським освоєнням підземель); непокоєння тварин в сховищах; 
негативне ставлення населення до рукокрилих. 

В Україні нічниця ставкова зустрічається цілорічно. Влітку оселяється у будівлях (на горищах, 
під обшивкою стін), дуплястих деревах, у підземеллях. Самиці утворюють виводкові колонії до 
кількох десятків особин. Народження молодих припадає на червень. Починають літати у віці 4–5 
тижнів. Самці та ялові самиці зазвичай оселяються окремо від виводкових колоній. Період парування 
починається у вересні і продовжується протягом осені. Зимовими сховищами є штучні та природні 
печери. Очевидно, є факультативним мігрантом. Для Західної Європи відомі сезонні переміщення від 
10 до 300 км. Вид тісно пов’язаний з рівнинними водоймами, поблизу яких він оселяється. Полює над 
поверхнею води. Живиться навколоводними комахами. До трофічного списку входять представники 
двокрилих (мотилі, комарі), також ручейники, жуки та лускокрилі. Самиця народжує 1 маля один раз 
на рік. Співвідношення статей серед молодих – рівноцінне. Статевої зрілості самиці досягають на 
другому році життя. Живуть, в середньому, до 10 років (максимальна відома тривалість життя – 19,5 
років). Вид відіграє важливу роль в стабільному функціонуванні коловодних екосистем. 

Перебування нічниці ставкової у межах проектної території ВЕС та під електричними лініями 
не зафіксовано та їх негативний вплив на тварин цього виду нам невідомий.  

 
Мишівка степова. Ця тварина мешкає в Євразії, зустрічаючись в рівнинних і передгірних 

степах, в окремих ділянках лісостепової та напівпустельної зон на значній території від Центральної 
Європи (Східна Австрія, Угорщина, східна частина Балканського півострова) на заході до озера 
Байкал на сході. Окрім того, вона знайдена на півночі  Західного Китаю. У Європі угруповання 
степової мишівки дуже скоротились. Завдяки цьому вид було занесено до Червоного списку МСОП, 
якому у 2008 р . надали категорію «відносно благополучний» (LC). Насправді це не відповідає 
дійсності, оскільки в Україні степова мишівка й раніше була не чисельною твариною, а зараз вона 
перебуває на межі зникнення. 

Степова мишівка веде одиночний спосіб життя. Активність доводиться на сутінки і ніч, іноді 
активність проявляється і в світлий час доби. При цьому в неволі у мишівок виділяється два періоди 
активності: основний – ввечері в сутінки і другорядний – перед світанком. До осені (у вересні), коли в 
тілі накопичилися достатні запаси жиру, звірята впадають в сплячку, яка триває до 6 місяців. 
Пробудження відбувається приблизно в квітні, при цьому самки, як правило, прокидаються на два 
тижні пізніше самців. Пересуваються швидко, рвучко, бігають риссю або галопом (при цьому 
піднятий хвіст служить балансиром). Спритно лазять по похилих і вертикальних стеблах і гілках, при 
цьому хвіст служить для збереження рівноваги. Гнізда степових мишівок знаходяться неглибоко під 
землею. Ймовірно, самі звірки не риють нір, а селяться в покинутих норах інших гризунів. 
Харчуються комахами і деякими іншими безхребетними, а також різної рослинною їжею (насінням, 
цибулинами, кореневищами, зеленими частинами рослин). Проте перевага віддається комахою. 

Степова мишівка є природним носієм туляремії. Крім того, від неї виділені збудники омської 
геморагічної лихоманки, кліщових рикетсіозів, Ку-лихоманки, лептоспірозу. Розмножуються все 
літо, однак період масового розмноження відноситься до травня-початку червня. В першій половині 
сезону розмножуються дорослі особини, у другій – цьогорічки. У період гону пошук самок самцями 
здійснюється по запахових мітках. Звірятко часто видає високий писк. Вагітність триває не менше 25 
днів. Самка приносить 1 виводок, середня величина якого становить 5,5. Дитинчата народжуються 
безпомічними, без шерсті і пігменту. Очі відкриваються тільки на 26-27 день. Вигодовування 
молоком триває близько 33-35 днів. 

Перебування степової мишівки у межах проектної території ВЕС та під електричними лініями 
не зафіксовано, а  їх негативний вплив на тварин цього виду нам невідомий 

 
Хом’ячок сірий. В роді 6 видів, один вид роду в фауні України. Ареал охоплює степи Європи, 

Передньої, Центральної Азії, напівпустелі, пустелі, передгір’я і гірський степ Середньої Азії. В 
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Україні він мешкає у степовій зоні, південному Лісостепу та в Криму, хоча в перший половині ХХ ст. 
його знаходили у південних районах Київської, Сумської та Чернігівської областей. 

Зважаючи на значне скорочення світового ареалу та окремих локалітетів, цей вид було 
включено до Європейського Червоного списку (Wildlife in a changing World, 2009, 2017). Причому у 
1996 р. охоронний статус цього виду виглядав, як той, що має «низький ризик зникнення» (LR/nt), а з 
2008 р. – як відносно благополучний  (LC).  Охороняється в біосферних заповідниках «Асканія-Нова» 
і Чорноморський. Поки що спеціальних заходів по охороні не потребує. 

В Україні сірий хом’ячок раніше відносився до шкідників сільського та лісового господарства і 
тому загальна тенденція чисельності, якого невідома. Відомо, що у 1950–70-х рр. він був одним з 
найчисленніших видів мишоподібних гризунів східного степу, зараз стало помітним зменшення 
популяцій. В місцях оптимальних для його існування, відносна чисельність наприкінці ХХ ст. 
становила від 0,4 до 2 особин на 100 пастко-діб. Причини змiни чисельностi: руйнація природних 
степових ландшафтів. 

Зазначена тварина веде типовий для більшості мишоподібних гризунів наземно-підземний 
сутінково-нічний спосіб життя. Нори відносно простої будови містять численні комори, в яких звір 
утворює зимові запаси. На зиму може впадати в сплячку, хоча головним чином в зимовий період 
просто малоактивний. Досить всеїдна тварина. Поїдає насіння, зелени частки рослин, а також 
різноманітних безхребетних тварин (прямокрилі, жуки-чорнотілки, мурахи, наземні молюски). За 
сезон самка може 2–3 рази на рік народжувати 7-8 малят. Вагітність триває 20 днів. Стають 
статевозрілими вже через кілька місяців і до кінця року встигають дати нове покоління. Основними 
біотопами є: цілина, поля злакових, агроценози, пасовища, ділянки непридатні до 
сільськогосподарської діяльності, лісосмуги. Може заселяти будови людини. 

Перебування сірого хом’ячка у межах проектної території ВЕС та під електричними лініями 
цілком ймовірне, але їх негативний вплив на тварин цього виду нам невідомий 

 
Норка європейська. Один з 13 видів роду. В Україні поширені 2 підвиди: середньоросійська 

норка [(M. l. novikovi Ellerman et Morrison-Skott, 1951 (= M. l. borealis)], що населяє водойми басейнів 
Дніпра (рр. Сож, Прип’ять, Десна, Сейм, Псел, Рось, Хорол, Сула, Ворскла) та Сіверського Дінця, і 
румунська або трансільванська (M. l. transsylvanica Ehik, 1932), яка мешкає в басейнах Дунаю, Прута, 
Дністра та Південного Буга. 

 

Рис. 12.29. Сучасний ареал 
європейської норки. 

 
Ареал європейської норки охоплює Центральну та Східну Європу (Південна Фінляндія, 

Польща, Німеччина, Франція, Угорщина, Чехія, Словаччина, Румунія, Австрія, північні частини 
Болгарії, Сербії, Словенії, Хорватії, Чорногорії та Герцоговини), Туреччину, Кавказ, а також 
Приуралля. Незважаючи на значний ареал (рис. 3), вважається, що вона збереглася лише в Румунії, 
Франції, Україні, Російській Федерації та Іспанії (рис. 12.29).  За оціночними даними (Volokh, 
Rozhenko, ), в Україні мешкає 200-400 особин. У пониззі Дністра М.В. Роженко (2006) виявив її 
мешкання на озерах: Мертвий Турунчук, Сафронове; Вільха; Квашене, Біле, Горілі, Тудорове, а 
також у заплаві Дністра між сс. Чобручі і Яски. 

Зважаючи на значне скорочення світового ареалу та окремих локалітетів, цей вид є об’єктом 
суворої охорони, оскільки його було включено до Європейського Червоного списку (Wildlife in a 
Changing World, 2009, 2017). Причому у 1990 р. охоронний статус цього виду виглядав, як 
«вразливий» (VU), у 1994 – як «вразливий» (VU), 1996-2008 рр. – як такий, що перебуває під 
загрозою зникнення (EN), а з 2011 р. – як такий, що перебуває у критичному стані (CR). 

Процес скорочення ареалу європейської норки почався давно і його причини остаточно не 
з’ясовані. В Карпатах такими вважають високий ступінь використання річкових долин під сінокоси, 
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городи, для будівництва, в Поліссі – осушення боліт, в степовій зоні – висихання річок та 
трансформацію їх русел. Суттєве погіршення умов існування норки відбулося внаслідок 
перетворення річок на каскади водосховищ.  

Норці притаманний широкий спектр харчів. У деяких місцях найбільше значення має риба (20-
35%), жаби (25-73%) та раки (5-30%), а в інших – у раціоні досить велику зустрічальність (18-74%) 
можуть мати ссавці, переважно гризуни (нориці та миші). Норка також залюбки полює на 
водоплавних птахів та поїдає їх яйця; зокрема, в Карпатах це свистунок (2,6%) та лиска (1,2%). Скрізь 
важливою поживою хижака є комахи (Dytiscus sp., Opatrum sp., Cyzicus sp., Gryllotalpa gryllotalpa та 
ін.), зустрічальність яких у раціоні сягає 14-53%. У багатьох місцях норки часто роблять схованки 
корму.  

Статевої зрілості європейська норка досягає у віці 9-11,5 місяців. Вагітність самок норки має 
незначну діапаузу і триває 40-43 дні. Із середини квітня до кінця липня самка народжує від 1 до 7 
(частіше 3-4) сліпих та безпорадних малят, вкритих м’яким пухом рожево-фіолетового або сіро-
темно-фіолетового кольору. Їх маса становить 8,4±0,19 г (самці) та 7,6±0,26 г (самки), а довжина тіла, 
відповідно, – 73,9±0,70 та 72,0±0,90 мм, що свідчить про ранній прояв статевого диморфізму за 
екстер’єром. За результатами дослідження у вольєрі, плодючість європейської норки коливається від 
3,59 до 4,17 малят на самицю. 

У зв’язку з широким розведенням американської норки, яка є вікаріатом європейської, їх 
хвороби досить глибоко вивчені. Всі норки дуже стійкі до рабічного вірусу і не хворіють на сказ, 
виключно рідко у них виявляють туляремію, але вони дуже вразливі від поширених в Україні 
пастерельозу, чуми м’ясоїдних, сибірської лихоманки, ботулізму, туберкульозу тощо. В літньо-
осінній період норка активна в різну пору доби, але найчастіше вночі та в похмуру дощову погоду. 
Вона прекрасно плаває та пірнає, може залазити на дерева. Взимку, незважаючи на морози, її 
активність не припиняється, але в деяких місцях норка мало помітна внаслідок пересування 
підлідними порожнинами. Восени, під час розселення, та навесні, в шлюбний період, її активність 
значно зростає. Але взагалі європейська норка веде осілий спосіб життя і має невелику індивідуальну 
ділянку, яка сягає 12-27 га, а за нестачі корму – 60-100 га. Здебільшого ця тварина контролює від 250 
до 2000 м берегової лінії з шириною смуги у 50-100 м.  

Типовим житлом хижака є нора з надводним входом, яку тварина використовує цілорічно. Вона 
має 1-2 ходи діаметром 8-10 см і довжиною 1.5 м, що ведуть у гніздову камеру розміром 48 х 55 см. 
Нора завжди влаштовується під корінням дерев або підмитими берегами і віддалена від водойми  не 
більше, ніж на 6-10 м. В ній або поряд з нею знаходяться туалети звірка. Окрім основного житла 
норка завжди має тимчасове, яке розташоване під мостами, навислими берегами, в купах очерету або 
хмизу тощо. 

У межах проектної території ВЕС та під електричними лініями європейська норка не 
трапляється, зате вона мешкає у заплавній зоні Дністра, де поки що знаходиться одна із процвітаючих 
популяцій світу.  

 
Тхір лісовий. Один з 20-ти видів роду; один з 6-ти видів роду в фауні України. Ареал виду 

охоплює майже всю Європу, окрім північної частини Скандинавського півострова, значної частини 
Англії, Ірландії та Балканського півострова (рис. 12.30). У Росії є характерним для зони європейських 
лісів. Північна межа його ареалу проходить посередині Карелії до Архангельська, на сході – до 
північних районів Волгоградської області. В Україні зустрічається повсюдно, крім АР Крим. 

 

 
 

Рис. 12.30. Сучасний ареал тхора лісового. 
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Зважаючи на значне скорочення світового ареалу та окремих локалітетів, цей вид є об’єктом 
суворої охорони, оскільки його було включено до Європейського Червоного списку (Wildlife in a 
Changing World, 2009, 2017). Причому у 1996 р. охоронний статус цього виду виглядав, як той, що 
має «низький ризик зникнення» (LR/lc), а з 2008 р. – як відносно благополучний (LC). 

Насправді в Україні чисельність і ареал лісового тхора дуже скоротились: у Причорномор’ї 
він є рідкісним видом, у Центральній Україні реєструється спорадично, а у Приазов’ї напевно вже 
зник.  Причиною зниження чисельності раніше вважали безпосереднє винищення, зараз – зменшення 
чисельності (або вимирання) водяної нориці (полівки), яка є основою трофічного раціону, а також 
інтенсивну трансформацію річкових заплав та боліт. 

Тхір лісовий – це осілий вид. У природних біотопах може рити нори, поселятися в норах 
інших тварин, використовувати порожнин серед скель, каміння та коріння дерев, купи хмизу, 
дуплисті пеньки, скирти. Вид з чітко вираженим синантропізмом. У населених пунктах поселяється в 
присадибних спорудах, на горищах жилих будівель, у купах дров, стодолах. Живиться дрібними 
ссавцями, птахами. Полює на земноводних, плазунів, за нагоди поїдає рибу, рослинний корм. Може 
створювати його запаси. Найбільш типові біотопи – заплава з заливними луками, заростями 
чагарників та острівного типу деревною рослинністю в долинах річок, плавні. Статевої зрілості 
досягає у 10-11-місячному віці. Гін і парування відбуваються, в основному, у лютому–квітні. 
Вагітність 40-42 дні, малята народжуються в травні–червні, зрідка в серпні. Виплод: 2-11, частіше 4-8 
малят. Восени сімейні групи розпадаються, і тварини займають індивідуальні ділянки. Зустрічається 
у відкритих біотопах з заростями чагарників, в берегових урвищах, ярах, острівних і байрачних лісах, 
садах, парках, в агроценозах поблизу населених пунктів, в лісосмугах. Уникає суцільних лісів. 

У межах проектної території ВЕС та під електричними лініями лісовий тхір не трапляється, 
але він, як величезна рідкість, ще мешкає у заплавній зоні Дністра.  

 
Кіт лісовий. Один з 5-ти видів роду, єдиний вид роду в фауні України. Його ареал охоплює 

лісові області Середньої та Південної Європи, Малої Азії та Кавказу (рис. 12.31). Україна є східним 
кордоном номінативної форми лісового кота. Сучасний ареал кота лісового у нашій країні охоплює 
Карпатський регіон, окремі райони Вінницької, Кіровоградської та Одеської обл. В XVII–XVIII ст. 
вид траплявся в Карпатах, на Волині та Сумщині. Незважаючи на занесення до Червоного списку 
МСОП (Wildlife in a Changing World, 2009, 2017), лісовому коту присвоєно статус «відносно 
благополучного виду» – Least Concern (LC). Натомість, завдяки його здатності паруватись зі 
свійськими кішками, у багатьох місцях Європи досить поширеними зараз стали гібриди, що створює 
значну небезпеку для зникнення виду. Занесений до Червоної книги України (1994, 2009). 
Охороняється у Дунайському біосферному заповіднику та Нижньодніпровському природному 
національному парку. 

 

 
 

Рис. 12.31. Сучасний ареал лісового кота у Європі. 
 
Глибокі всебічні дослідження дикої кішки в Україні, проведені показали, що у більшості 

місць нашої країни стали жити гібриди дикої та домашньої форм. Насамперед це стосується тварин, 
що мешакають у пониззі Дунаю та Дністра (Шевченко, Песков, 2009). У гирловій області Дністра 
періодично або постійно за найоптимістичнішими підрахунками між селами Яски і Маяки 
Біляївського району Одеської області мешкає 5-7 особин кішки лісової. Це становить не більше 2 % 
від передбачуваної чисельності даного виду в Україні. З огляду на, що досліджені вченими особини 
представлені переважно молодими тваринами, можна припустити, що звірі проникають сюди з 
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молдавських Кодр, де щільність населення кішки лісової становить 2-3 особини/1 тис. га (Олейник, 
Роженко, 2011). 

Характерними біотопами на більшій частині ареалу виду є широколистяні та мішані, рідше 
шпилькові та плавневі ліси. В гірських районах для виду характерні сезонні вертикальні 
переміщення. Основу раціону складають мишоподібні гризуни та птахи. Тварини ведуть одиночний, 
переважно присмерековий та нічний спосіб життя. Виводкові лігвища та тимчасові сховища 
влаштовують в дуплах старих дерев, розколинах скель, заломах очерету та звалищах хмизу. 
Народжують за рідкісними винятками раз на рік в кінці квітня – на початку травня. У виводку 
зазвичай буває 3-4 кошенят. Нерідко дикий кіт відвідує території поблизу населених пунктів. 
У межах проектної території ВЕС, під електричними лініями, ДОУ та навколо них цей вид не 
трапляється. Окрім того  їх негативний вплив на тварин цього виду нам невідомий 

 
Видра. Один з 12 видів роду; у фауні України представлений підвидом Lutra lutra lutra 

Linnaeus, 1758 (= vulgaris, baicalensis Dybowski, 1922; kamtschatica Dybowski, 1922; steinegeri). У 
Європі угруповання звичайної або річкової видри знаходяться на межі зникнення. Завдяки цьому вид 
було занесено до Червоного списку МСОП у категорії «близький до стану загрози зникнення» – Near 
Threatened (NT). Незважаючи на це, в Україні вона відновила свій ареал, а її чисельність продовжує 
зростати (Волох, 2014). Причиною цього можна вважати заборону на видобування видри 
мисливцями, яка була запроваджена у нас задовго до появи «Червоної книги Української ССР» (1980) 
і Червоної книги України (1994, 2009). За даними І.Т. Русєва (Русев, 1988, 1998), у дельті р. Дністра 
чисельність видри до 1985 р. була незначною і не перевищувала 20 особин. Після всихання 
дністровських плавень, яке було викликане будівництвом на Дністрі гідроелектростанцій та 
обвалуванням заплави при будівництві автошляху Одеса-Рені, з дністровської дельти почалося 
виселення частини тварин. Разом з розселенням видри у Придунав’ї, якому сприяло створення 
значних гідромеліоративних систем та рисових чеків, це призвело до формування  потужного 
південно-західного осередку виду (Роженко, 2007). Зараз видра є чисельною твариною Дністра та 
інших річок (Барабой, Кучурган, В. Куяльник, Ягорлик, Сарата, Хаджидер, Алкалія тощо). 

Зазначена тварина населяє різні водойми, але віддає перевагу плавням, озерам, старицям та 
річкам з захаращеними берегами та заростями очерету. У деяких місцях живе на узбережжі морів. 
Видра веде сутінково-нічний спосіб життя, завдяки чому часто оселюється поблизу населених 
пунктів і навіть у їх межах. При цьому залишається непомітною і невідомою для більшості місцевих 
жителей. Живе в самостійно виритій норі, яка може мати 1-2 входи, розташовані під водою і над нею. 
Полюбляє мешкати в старих бобрових, рідше в ондатрових, норах та хатках, дуже рідко користується 
дуплами упалих дерев. При небезпеці може ховатись у норах лисиці та єнотоподібного собаки. Видра 
харчується переважно рибою (окунь, щука, плітка, краснопірка, бичок та інші), амфібіями та 
річковими раками. Весною її раціон доповнюють водяні (скорпіон, водолюби, плавунці тощо) та 
наземні (хрущі, листоїди, жужелиці та інші) комахи, п’явки. Не гербує вона і водоплавними птахами, 
водними і прибережними гризунами та мідицями. Іноді до складу її кормів потрапляють рептилії 
(ящірки, черепахи) та мушлі (дрейсена). Молоді тварини охоче поїдають рослинні корми (плоди 
груші, вишні, калини, абрикоса; безхлорофільні частини водних рослин тощо). Взагалі скорочення 
видового різноманіття жертв, яке спостерігається скрізь, на стан популяцій не впливає – в багатьох  
водоймах видра задовольняється лише срібним карасем або коропом, озерною жабою та раками. При 
розмноженні видра здатна до поліандрії – відомі випадки парування 1 самки з кількома самцями. 
Статева зрілість наступає у віці 16-17 місяців, коли молоді тварини досягають розміру дорослих. 
Еструс у самки триває 42-46 дні з грудня до початку квітня. Загальна вагітність триває 240-365 діб, а 
латентний період – до січня-лютого. Період розмноження у видри дуже розтягнутий у часі, тому 
пологи можуть відбуватися упродовж всього року, але найчастіше – у квітні-червні. У виплоді буває 
2-3 (1-5) малюків, які  народжуються 1 раз на рік переважно у норі, хоча відомі випадки їх знахідок у 
відкритому лігві. У 1,5 місячному віці щенята починають вилазити з нори, а у 2,5 місяці вже здатні до 
самостійного полювання, хоча ще тривалий час потребують піклування з боку матері. Видра завжди 
була об’єктом хутрового промислу, а в Україні її переслідування набуло значної сили у повоєнні 
роки. На початку ХХ ст. щорічно у нас заготовляли 4-8 тис. смушків цього виду, з 50-х років шкірки 
видри реалізувались нелегально і статистичні відомості про їх заготівлю не відповідають дійсності. 
Завдяки охороні і інших причин, зараз чисельність виросла настільки, що у водоймах у межах 
проектної території ВЕС вона стала звичайною, хоча й не чисельною твариною. За нашими 
спостереженнями, функціонування ВЕС не може спричинити звичайній видрі будь-якої шкоди. 

 
Вовк сірий. Світовий ареал цього виду охоплює Північну Америку і значну частину Євразії. 

До недавнього його популяції зазнали сильного скорочення через надмірне полювання та спрямоване 
знищення у будь-який спосіб. Завдяки здатності ефективно паруватись з свійськими собаками, у 
багатьох місцях світу досить поширеними стали гібриди. У зв’язку зі скороченням європейських 
популяцій, сірого вовка включили до Червоного списку МСОП (Wildlife in a Changing World, 2009, 
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2017), але зі статусом «відносно благополучного виду» – Least Concern (LC). Його також розмістили 
у додатках Вашингтонської конвенції (СІТЕС) – ІІ категорія.  Натомість в Україні спостерігається 
інша ситуація, яка свідчить про невпинне зростання його чисельності. Зараз на теренах нашої 
держави вовк повністю відновив свій ареал і навіть проникнув у Західну Європу (Волох, 2016). Тому 
європейські перестороги відносно його еволюційної долі менш за все стосуються України. Зважаючи 
на низьку щільність населення та значну чисельність вовка, яка у 2016 р. становила 2122 при 
здобування мисливцями 1083 особин, функціонування ВЕС не може спричинити угрупованням його 
виду будь-якої шкоди. 

 
Характеристика критично важливих місць існування ссавців. 
 
Пониззя р. Дністер. Вказана ділянка представляє собою поєдання водно-болотних угідь, 

природного заплавного лісу та осушених заплавних територій зі значною кількістю ставків та  їх 
гребель. Саме на їх території знайшли прихисток кутора мала, нічниця ставкова, вухань сірий, лилик 
двоколірний, мишівка степова, горностай, тхір лісовий, норка європейська та кіт лісовий. Зараз 
угруповання цих тварин перебувають у найбільш небезпечному стані, хоча у зазначеному районі 
також було зафіксоване перебування  й інших занесених до різних природоохоронних документів 
ссавців. Відповідно до Пункту 16 Стандарту діяльності №6 (СД6) МФК редакції 2012 року, оселище 
№ 1 відповідає двом критеріям, оскільки його біота включає види, що перебувають під критичною 
загрозою та/або загрозою, а також мігруючі та/або зграйні види, якими є кажани. Причому, 
незважаючи на їх порівняно велике різноманіття (табл. 12.14), реальні загрози існують лише по 
відношенню до 3 з них: нічниця ставкова, лилик двоколірний та вухань сірий (табл. 12.15). 

 
Таблиця 12.15 Видове різноманіття рідкісних ссавців у оселищі № 1 «Пониззя р. Дністер» 
 

Критерій Вид тварин 
№ Вимоги Латинська назва Українська назва 
1 
 

Види, що перебувають під кри-
тичною загрозою та/або загрозою Neomys anomalus (Cabrera 1907) Рясоніжка мала 

1 
 

Види, що перебувають під кри-
тичною загрозою та/або загрозою 

Spermophilus odessanus (Nordmann, 
1840) Ховрах одеський 

1 
 

Види, що перебувають під кри-
тичною загрозою та/або загрозою Sicista subtilis (Pallas, 1773) Мишівка степова 

1 
 

Види, що перебувають під кри-
тичною загрозою та/або загрозою Mustela erminea (Linnaeus, 1758) Горностай 

1 
 

Види, що перебувають під кри-
тичною загрозою та/або загрозою Mustela putorius (Linnaeus, 1758) Тхір лісовий 

1 
 

Види, що перебувають під кри-
тичною загрозою та/або загрозою Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) Норка 

європейська 
3 Види, що перебувають під кри-

тичною загрозою та/або загрозою Felis silvestris (Schreber, 1777) Кіт лісовий 

3 Мігруючі та/або зграйні види Vespertilionidae Усі кажани 
3 Мігруючі та/або зграйні види Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758) Лилик 

двоколірний 
3 Мігруючі та/або зграйні види Plecotus austriacus (Fischer 1829) Вухань сірий 
3 Мігруючі та/або зграйні види Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) Нічниця водяна 

 
Найбільш загрозливе становище у зоні потенційного впливу ВЕС зараз склалося з мишівкою 

степовою та норкою єаропейською, яким присвоєно статус «Зникаючий», а також рясоніжкою малою, 
котом лісовим, тхором лісовим та горностаєм (Червона книга України, 2009). Таким чином всі вони 
відповідають критерію 1 «Види, що перебувають під критичною загрозою та/або загрозою», 
визначених технічним завданням даного проекту. У місцях потенційного впливу ВЕС перебування 
мишівки степової не фіксували з 60-років ХХ ст., лісового тхора – з 2000 р., малої кутори (рясоніжки) 
– з 1992 р., лісового кота – з 2012 . За критерієм 3 «Мігруючі та/або зграйні види» у місцях наших 
досліджень із ссавців відносяться всі види кажанів, але найменш чисельними є: лилик двоколірний, 
вухань сірий та нічниця водяна. Основними їх місцями перебування у будь-які сезони року є лісові 
масиви, населені пункти, а також урвища, які розташовані на березі Білгород-Дністровського лиману. 
В останніх місцях кажани частіше за все бувають під час осінніх міграцій і не утворюють тут значних 
концентрацій. Тому навіть потенційний вплив ВЕС на цих тварин  має бути несуттєвим (Волох та ін., 
2014). 
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Узагальнення 
За даного рівня наших знань, які ґрунтуються на результатах власних досліджень та аналізу 

відомостей, отриманих іншими вченими, ми стверджуємо, що місце для будівництва ВЕС обране 
цілком вдало. Розташування та функціонування вітрових турбін суттєво не вплине на теріофауну та 
чисельність ссавців регіону. Більш того, відновлення степових ценозів, яке обов’язково відбудеться 
на місці колишніх агроценозів, має сприяти зростанню чисельності зайця-русака, деяких хижаків та 
гризунів. 
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12.7 Інвентаризація кажанів території будівництва площадки ВЕС та ДОУ, визначення 
критично важливих місць існування, статус видів по відношенню до національних та 
міжнародних охоронних списків 

 
Визначення критично важливих місць існування для кажанів. 
 
Згідно пункту 16 Стандарту Діяльності №6 Міжнародної фінансової корпорації редакції 2012 р 

надана оцінка дискретному елементу управління з точки зору цінності окремих ділянок для кажанів. 
Критерій 1. Види, що перебувають під критичною загрозою, або загрозою. 
Негативний вплив техногенного середовища знайшов відбиток у черговому виданні Червоної 

книги України, де представлений повний видовий склад рукокрилих. З цього переліку 1 вид має 
статус «зникаючий», 7 видів – «вразливий», 3 – «рідкісний» та ще 2 – «неоцінений» через брак 
інформації. 

З переліку видів Північно-Західного Приазов’я до міжнародних червоних списків занесена 
лише вечірниця велетенська (Nyctalus lasiopterus), яка за результатами досліджень у 2016-2017 рр. не 
буза зареєстрована, однак теоретично може зустрічатися на проектній території. Згідно 
Європейського Червоного списку даних про поширення та біологію цього виду недостатньо 
(категорія DD – data deficient). 

Більшість видів кажанів, які зустрічаються у Північному Присивашші, Приазов’ї та 
Причорномор’ї широко розповсюджені та зі стабільним станом популяцій та не перебувають під 
критичною загрозою зникнення.  

Критерій 2. Ендемічні види, або види з обмеженим ареалом існування. 
Ендемічні види кажанів на проектній території відсутні. 
Обмежений ареал існування може бути застосований для характеристики наступних видів. 
Гіпсуг гірський Hypsugo savii Bonaparte, 1837 – ареал існування лежить в межах Кримських гір. 

Існує припущення розширення ареалу через зміни клімату, пристосування виду до розмноження в 
будівлях та спорудах. Чисельність на проектній території вкрай низька а зустріч особин цього виду – 
випадкова. 

Два види-двійники нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 та нетопир пігмей 
Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 мають широкий ареал, який включає всю територію України. Однак 
даних про поширення саме нетопира пігмея недостатньо. Його знахідки фрагментарні, тому для 
цього виду можна вважати ареал, обмежений Лісовою та Лісостеповою зонами. 

В Україні проходить межа ареалу вуханя австрійського Plecotus austriacus Fischer, 1829. 
Поширення обмежене переважно західними і приморськими областями, однак на всьому своєму 
ареалі має суцільне розповсюдження. 

Критерій 3. Мігруючи або зграйні види. 
З 13 видів кажанів, які були зареєстровані на проектній території або з великою вірогідністю 

можуть бути заустрінені до типових мігрантів, або видів, які здійснюють перельоти на великі 
відстані, належать 5 видів: вечірниця мала (Nyctalus leisleri Kuhl, 1817), вечірниця дозірна (Nyctalus 
noctula Schreber, 1774), нетопир лісовий (Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839), нетопир 
пігмей (Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825) та лилик двоколірний (Vespertilio murinus Linnaeus, 1758). 

Згідно статусу та категорій Червоної книги України ці види оцінені як 1 – рідкісний, 2 
вразливий, 2 – неоцінений. Міжнародний союз охорони природи (IUCN) для всіх видів дає категорію 
LC – найменший ризик. 

Критерій 4. Унікальні екосистеми або екосистеми, що перебувають під високою загрозою 
зникнення. 

Серед екосистем, які використовуються кажанами та знаходяться під високим антропогенним 
тиском, через що можуть зазнати руйнівних змін, виділяємо гирла річок, внутрішньоматерикові 
солончакові луки.  



220	
	

1130 Гирла річок. 
Гирло р. Дністер  розташоване в межах дискретної одиниці управління на відстані близько 7 км 

від вітрового парку. Гирло р. Дністер  має значне природоохоронне значення і характеризується 
підвищеними показниками біорізноманіття.  Будівництво та експлуатація вітрових установок через 
значну відстань не вплине на представників хіроптерофауни, які перебувають в межах цієї 
екосистеми. 

 
1340. Внутрішньоматерикові солончакові луки. 
Солончакові луки приурочені до гирлових частин р. Дністер та верхів’я Дністровського 

лиману. Всі ці ділянки лежать за межами вітрового парку на відстані від 3 до 9 км від нього. 
Особливого значення для кажанів не мають, оскільки територія на якій кажани полюють значна 
більша за площі солончакових луків. Під час міграційних переміщень кажани долають відносно 
великі відстані, проходячи ці екосистеми транзитом. Умови для знаходження кажанами тут денних 
схованок, місць гібернації або розмноження відсутні, через що мало привабливі для тварин. 
Будівництво та експлуатація вітрового парку на цю екосистему та кажанів не матиме негативного 
впливу. 

 
Критерій 5. Ключові еволюційні процеси. 
Структурні особливості регіону, такі як топографія, геологія, ґрунти та клімат протягом 

певного періоду часу можуть впливати на еволюційні процеси. Циркуляр №6 наводить наступні 
приклади просторових особливостей, які асоціюються з еволюційними процесами: 

– Рівень ізоляції окремих територій, які для видів відрізняються на філогенетичному рівні. В 
межах всієї дискретної одиниці управління така ізоляція відсутня. Територія вітропарку являє собою 
однотипний сільськогосподарський вирівняний ландшафт з великим антропогенним навантаженням. 

– Ступінь ендемічності. Серед представників хіроптерофауни, які були зареєстровані на 
проектній території за весь період досліджень (2017-2018) жоден з видів не має ознак ендемічності. 
Карти ареалів усіх видів охоплюють більшу частину Європи. Для деяких видів (гіпсуг гірський) ареал 
дуже фрагментований, однак пов’язано це з особливостями біології, коли тварини обирають для 
життя гірські райони. З точку зору ключових еволюційних процесів на популяції кажанів 
ендемічність території нульова. 

– Просторова неоднорідність. Територія вітрового парку представлена однорідним 
ландшафтом (сільськогосподарські угіддя). В межах дискретної одиниці управління (ДОУ) маємо 
декілька ландшафтно-біотопічних одиниць, а саме: материкові рівнинні наземні території та ділянки 
заплави р. Дністер та узбережжя та акваторіє Дністровського лиману. Окремим елементом є плакорні 
ділянки с/г виробництва, які в межах ДОУ характеризуються ознаками значного антропогенного 
навантаження. Просторова неоднорідність території ніяким чином не має значення з точку зору 
ключових еволюційних процесів на популяції кажанів. 

– Едафічні зв’язки. Фізичні та хімічні властивості ґрунтів не мають прямого впливу на 
поширення кажанів дискретною одиницею управління. Опосередкований зв’язок існує між 
поведінкою кажанів та формою рельєфу, коли тварини оселяються у тріщинах на урвистих берегах 
лиману. Однак саме едафічні фактори в межах ДОУ не мають значення з точки зору ключових 
еволюційних процесів. 

– Зв’язок між областями оселення (біологічні коридори). За результатами наших спостережень 
вимальовується картина використання кажанами певних ділянок в межах дискретної одиниці 
управління. Так, дослідження голосової активності кажанів показали, що тварини мають тяжіння до 
берегової смуги Дністровського лиману та населених пунктів. На території вітрового парку 
показники голосової активності були найменшими. Таким чином, ці ділянки (берегові зони) можуть у 
періоди сезонних міграцій вважатися екологічними коридорами, які розташовані за межами вітрового 
парку. Однак, вони не можуть вважатися за цінні ділянки з точку зору ключових еволюційних 
процесів. 

Аналізуючи видовий склад, голосову активність та поширення кажанів на проектній території з 
метою визначення критично важливих оселищ, констатуємо, що жоден з видів не знаходиться під 
критичною загрозою зникнення (IUCN – статус CR; Червона книга України – статус EN), не має 
характеристик, які б відповідали критично важливим областям оселення (табл. 12.16). Таким чином, 
можна зробити висновок, що будівництво та експлуатація Дністровської ВЕС у Одеській області не 
матиме негативного впливу на популяції кажанів. 
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Таблиця 12.16. Кажани регіональної території (Дністровський лиман, гирлова зано р. Дністер, 
прилеглі наземні території, штучні лісонасадження) та визначення критично важливих оселищ 
 

Види ЧКУ МСОП ЄЧС Критерії Сезон 2 21 3 4 5 
Нічниця вусата  
Myotis mystacinus Kuhl, 1817  ВР LC LC Ні Ні Ні Ні Ні В, Л, О 

Вухань звичайний  
Plecotus auritus Linnaeus, 1758 ВР LC LC Ні	 Ні	 Ні	 Ні	 Ні	 В, О (?) 

Вухань австрійський  
Plecotus austriacus Fischer, 1829  РК LC LC Ні	 Ні	 Ні Ні	 Ні	 В, Л, О 

Вечірниця мала  
Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 РК LC LC Ні	 Ні	 Так Ні	 Ні	 В, О (?) 

Вечірниця велетенська  
Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 ЗК VU DD Ні	 Ні	 ? Ні	 Ні	 ? 

Вечірниця дозірна  
Nyctalus noctula Schreber, 1774  ВР LC LC Ні	 Ні	 Так Ні	 Ні	 В, Л, О 

Нетопир білосмугий  
Pipistrelluskuhlii Kuhl, 1817  ВР LC LC Ні	 Ні	 Ні Ні	 Ні	 В, Л, О 

Нетопир лісовий  
Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839  НО LC LC Ні	 Ні	 Так Ні	 Ні	 В, Л, О 

Нетопир пігмей  
Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 НО LC LC Ні	 ? Так Ні	 Ні	 В, О 

Нетопир звичайний  
Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774  ВР LC LC Ні	 Ні Ні Ні	 Ні	 В, Л, О 

Лилик двоколірний  
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758   ВР LC LC Ні	 Ні	 Так Ні	 Ні	 В, Л, О 

Пергач пізній  
Eptesicus serotinus Schreber, 1774  ВР LC LC Ні	 Ні	 ? Ні	 Ні	 В, Л, О 

Гіпсуг гірський   
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) РК LC LC Ні	 Так Ні Ні	 Ні	 В, О 

 
Примітка: Критерії: 2 – ендемічність; 21 – обмежений ареал оселення; 3 – мігруючи або зграйні 

види; 4 – унікальні екосистеми; 5 – ключові еволюційні процеси.  – потенційні види, що можуть 
бути зустрінуті в регіоні;  – види, ідентифіковані під час досліджень; ЧКУ – Червона книга 
України: ВР – вразливий; ЗК – зникаючий; РК – рідкісний; НО – неоцінений; МСОП – Червоний 
список Міжнародного союзу охорони природи: LC – найменший ризик; VU – вразливий; ЄЧС – 
Європейський червоний список: DD – даних недостатньо. Сезон: В, Л, О – весна, літо, осінь. 

 
Описи видів, що охороняються, у складі критично важливих  місць існування в межах 

зони ДОУ навколо проектної території Орлівської ВЕС. 
 
Нічниця вусата Myotis mystacinus Kuhl, 1817 
У Європі це один з найпоширеніших видів в межах регулярного розповсюдження. 
Це випадковий мігрант, із записаними рухами до 240 км (Gerell 1999). Охарактеризовано рухи 

до 625 км, хоча найдовша відстань, з певною ідентифікацією видів тварин становить 165 км (Gaisler 
et al., 2003, Hutterer et al., 2005). Вид активний у сутінках та вночі, але зрідка спостерігали полювання 
в денний час. Зазвичай полює поблизу внутрішніх вод, але харчується неводними комахами. 

За різними авторами поширення виду в України в основному обмежується західними регіонами 
(Карпати) та Кримським півостровом з випадковими зустрічами на сході (Луганська обл.), Дністрі 
(Одеська обл.) та у Приазов’ї (рис. 12.32).  
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Червона книга України, 2009 

Рис. 12.32 Поширення Myotis mystacinus в Україні й в світі 
 
Нічниця вусата оселяється в дуплах великих дерев, природних утворах, печерах, але все більше 

її зустрічають в урбанізованому ландшафті, де кажани знаходять житло в будівлях та спорудах. 
Цей вид має великий розмір популяції і широке поширення. Дослідженнями не було виявлено 

зниження чисельності кажанів цього виду, і немає відомих великих загроз. Оцінений як вид, що має 
найменші побоювання. Загальні загрози цьому виду відсутні. Негативно впливають вирубка лісів та 
будівель та підземних схованок. 

В межах проектної території вид не фіксували. 
Лісосмуги, які б мали значення для розмноження та зимівлі кажанів в межах проектної 

території відсутні, через їх низький бонітет. Реалізація проекту як під час будівництва вітрової 
станції, так і під час її експлуатації не завдасть суттєвого негативного впливу на стан популяції 
нічниці вусатої. 

 
Вухань звичайний Plecotus auritus Linnaeus, 1758 
 
Поширений на більшій території Євразії, на Кавказі, у північній Африці. В Україні поширений 

по всій території. В степових районах майже не зустрічається. Ізольовано живе у Гірському Криму. 
Найбільш суцільним є ареал у Поліссі (рис. 12.33). 
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Червона книга України, 2009 

Рис. 12.33 Поширення Plecotus auritus Linnaeus, 1758 в Україні й в світі 
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Чисельність низька, проте реєструється регулярно. В Україні відомо близько 200 знахідок, як 
літніх, так і зимових, які складають до 4% від обсягу колекцій кажанів, така ж частка виду у зимових 
скупченнях кажанів. Загальний розмір популяції – кілька десятків тисяч особин. 

Причини зміни чисельності: знищення дуплистих дерев. У підземних сховищах несприятливим 
чинником є непокій. 

Типовим місцем оселення є мішані та шпилькові ліси, а також заплавні і байрачні ліси і 
лісопарки. Оселяється в дуплах дерев, у суворі зими зустрічається в підземеллях. Великих скупчень 
не утворює. Веде переважно усамітнений спосіб життя, влітку і восени формує материнські колонії 
чисельністю 15–30 особин. Осілий, здійснює лише локальні сезонні міграції. Восени нерідко 
відмічають у штучних гніздівлях. Політ маневрений; полює на дрібних нічних комах на просіках, 
узліссях і в садках, часто збирає поживу з субстрату (стовбури і гілки дерев).  

Цей вид широко поширений майже на всьому Європейському континенті, стан його популяції 
за даними IUCN оцінено як стабільний. Проектна територія розташована в степовій зоні України, де 
цей вид майже не представлений. Лісосмуги, які б мали значення для розмноження та зимівлі кажанів 
в межах проектної території відсутні, через їх низький бонітет. Реалізація проекту як під час 
будівництва вітрової станції, так і під час її експлуатації не завдасть негативного впливу на стан 
популяції вуханя звичайного. 

 
Вухань австрійський Plecotus austriacus Fischer, 1829 
 
Поширений на більшій частині Південної і Центральної Європи, на Кавказі, у Малій Азії, у 

Північній Африці. В Україні проходить межа ареалу, поширення обмежене переважно західними і 
приморськими областями (рис. 12.34). 
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Червона книга України, 2009 

Рис. 12.34 Поширення Plecotus austriacus Fischer, 1829 в Україні й в світі 
 
Чисельність вкрай низька, відомо лише близько 50–70 знахідок, як літніх, так і зимових, які 

становлять до 1% усіх облікованих кажанів. Загальний розмір популяції оцінено у кілька тисяч 
особин. 

Причини зміни чисельності – скорочення площі старих лісів, знищення дуплистих дерев, 
непокоєння у сховищах. 

Типовим біотопом де оселяється вухань австрійський є широколистяні ліси і печерні регіони 
Карпат, Поділля, Криму. Схильний до синантропії, тяжіє до людських осель, парків і садів. Осілий. 
Оселяється в дуплах дерев і тріщинах скельних відслонень, у суворі зими часто зустрічається в 
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печерах і каменоломнях. Політ маневрений; полює на дрібних нічних комах, переважно на узліссях, 
галявинах, садках. Веде переважно усамітнений спосіб життя, влітку самиці формують невеликі 
виводкові групи. Вид-двійник вуханя звичайного. 

В межах проектної території таких біотопів немає. Також не підтверджена до виду 
ідентифікація голосів, які належать однозначно до роду Plecotus, але за нашим припущенням це 
ймовірно вид-двійник Plecotus auritus. 

Таким чином, вухань австрійський широко поширений в Західній, Центральній та частково 
Східній частинах Європейського континенту. Стан його популяції за даними IUCN невідомий, але за 
результатами досліджень деяких авторів може бути оцінений як стабільний (Кажани України та 
суміжних країн…, 2002). Проектна територія розташована в степовой зоні України, за межами 
основного ареалу виду і тут він майже не представлений. Лісосмуги, які б мали значення для 
розмноження та зимівлі кажанів в межах проектної території відсутні, також відсутні печери та 
природні утвори. Реалізація проекту як під час будівництва вітрової станції, так і під час її 
експлуатації не завдасть негативного впливу на стан популяції вуханя звичайного. 

 
Вечірниця мала Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 
 
Ареал виду охоплює смугу листяних лісів Палеарктики, простягаючись від Західної Європи до 

Південно-Західної Азії. Вид є рідкісним і спорадично поширеним на більшій частині території 
України. Загалом в Україні відмічено більше 50 місцезнаходжень виду (рис. 12.35). 
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Рис. 12.35 Поширення Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 в Україні й в світі 
 
Чисельність низька. Протягом 100 років в Україні відмічено реєстрації понад 500 особин 

(переважно самиць). Спостерігається деяке зниження кількості знахідок (на 15–20%) протягом 
півстоліття. Зниження чисельності та збільшення спорадичності поселень відбулось на фоні 
зменшення площ лісів Лісостепу, омолодження лісостанів та змін їх порідного складу з формуванням 
дефіциту сприятливих дупел.  

Полює на лісових галявинах, узліссях, ділянках лісових культур, а також над водоймами. 
Основу раціону складають лускокрилі (Lepidoptera), двокрилі (Diptera), рідше жуки, ручайники та 
сітчастокрилі. Є типовим сезонним мігрантом. Виводкові колонії розміщуються у дуплах листяних 
дерев, іноді у будівлях. 

Вечірниця мала є лісовим дендрофільним видом, помешкання якого в Україні приурочені до 
широколистяних лісових і лісопаркових масивів Лісостепу та до річково-долинних лісів Степу. 
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Проектна територія до таких біотопів не входе. Реєстрацій голосів кажанів цього виду протягом 
періоду досліджень (2016-2017) також не було. Навіть сучасні дослідники не включають південні 
області до районів перебування виду (Червона книга України, 2009; Кажани України та суміжних 
країн…, 2002).  

Таким чином, можна констатувати, що цей вид може зустрічатися на проектній території лише 
гіпотетично. Умов для перебування вечірниці малої як під час сезонних міграцій, так і протягом 
періоду розмноження на території майбутнього вітрового парку не існує. Вплив вітрових агрегатів на 
особин цього виду відсутній як в період будівництва, так і після введення в експлуатацію. 

 
Вечірниця велетенська Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 
 
Ареал виду охоплює південно-західну частину Палеарктики. Спорадичність поширення виду у 

Європі (відомо всього 120–130 місцезнаходжень) пов’язана з розташуванням масивів 
широколистяних лісів. В Україні більшість давніх знахідок приурочені до лісостепової та степової 
зон (рис. 12.36). Дотепер відомо не більше 20-ти місцезнаходжень. Відома єдина сучасна знахідка 
виду на території Чорнобильської зони відчуження (Гащак, Влащенко, 2009). 
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Рис. 12.36. Поширення Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 в Україні й в світі 
 
Чисельність ймовірно є критично низькою. Протягом 100 років в Україні відмічено не більше 

30 реєстрацій виду з різною інформативністю даних. Дані динаміки реєстрацій виду свідчать про 
триваюче зниження чисельності. Можливими причинами цього є зменшення площ стиглих та 
перестійних насаджень широколистяних лісів з достатньою кількістю дуплистих дерев у районах 
поширення виду, зниження чисельності комах певних екологічних та розмірних груп. 

Вечірниця велетенська є лісовим дендрофільним видом, який пов’язаний у своєму поширенні з 
дубовими і дубово-грабовими лісами. Населяє ділянки рідколісь високостовбурних стиглих та 
перестійних насаджень з достатньою кількістю дупел. Крім дупел в якості сховищ зрідка 
використовує горища та інші частини будівель. Є типовим мігрантом. 

На півдні знахідки вечірниці велетенської були зафіксовані на території парку Асканія-Нова у 
1938 р., у заплаві Дніпра (Гола Пристань) – у 1935 р. Інші 4 знахідки відомі з Харківської (1915 р.)та 
Київської (1941 р.) областей (Загороднюк, Годлєвська, 2001). Цей вид у межах проектної території, 
ДОУ відсутній. 
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Критичне падіння підозрюється в Україні та європейській Росії, хоча точних цифр щодо 
зниження чисельності населення немає. 

За останні 50 років немає достовірної інформації про зустріч вечірниці велетенської в межах 
території ДОУ та регіональних ділянок Дністровського узбережжя. Наші спеціальні дослідження 
також не виявили присутність цього виду серед зареєстрованих голосів кажанів. Масивів лісу з 
старими дуплистими деревами на території вітропарку немає. Таким чином негативний вплив від 
реалізації проекту на вечірницю велетенську відсутній. 

 
Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774 
 
Вид поширений на більшій частині Європи та Азії до південно-західного Сибіру, Китаю, 

північного В’єтнаму. В Україні зустрічається на всій території (рис. 12.37). 
У місцях розмноження (лісових і лісостепових районах) – нечисленний, місцями звичайний 

вид. З кінця серпня перелітні особини масово з’являються в місцях, де влітку їх було небагато 
(переважно на півдні країни). 

Перелітний вид. Навесні з’являється в квітні–травні. Селиться в лісах, особливо листяних, з 
високим відсотком старих дерев, у великих парках і садах. Колонії, що можуть налічувати до тисячі 
особин, розташовує в дуплах дерев, за дерев’яним покриттям стін і на горищах будинків. Дальній 
мігрант. Відліт на зимівлю починається в кінці серпня. Зимові сховища – в дуплах дерев, на горищах і 
в щілинах будинків. В останні роки почастішали випадки зимівлі на території України. На полювання 
вилітає ще під час заходу сонця. Літає високо, дуже швидко і маневрено, полює над кронами дерев, 
луками або галявинами.  
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Рис. 12.37 Поширення Nyctalus noctula Schreber, 1774 в Україні й в світі 
 
Причини зміни чисельності – порушення природного середовища існування, зменшення площ 

та омолодження лісів, руйнування місць поселення (вирубування дуплистих дерев, модернізація 
старих будівель і герметизація дахових отворів), використання пестицидів у лісовому і сільському 
господарстві. 

Під час наших досліджень вечірниця дозірна була субдомінантом у двох нетопирів 
(білосмугого та лісового), частка якої складала 10,2-14,13% від загального числа зареєстрованих 
звуків. 
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Виходячи з особливостей біології цього виду констатуємо відсутність на території проекту 
лісосмуг, в яких були б представлені дерева з старими дуплами, однак під час сезонних міграцій, 
особливо у серпні-вересні територія вітрового парку, особливо поблизу населених пунктів, 
використовується кажанами для полювання. Також, за нашими спостереженнями, окремі особини 
вечірниці дозірної можуть використовувати небезпечні висотні інтервали (понад 40 м.), хоча зазвичай 
годуються над деревами (10-12 м). Таким чином, вплив вітрового парку на цей вид оцінено як 
низький, а в періоди сезонних міграцій – середній. 

 
Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817 
 
Ареал виду охоплює південну та південно-східну Європу до південної Азії. На території 

Центральної та Східної Європи спостерігається експансія виду в північному напрямі. В Україні від 
1990-х рр. поширився майже по всій території, однак є доволі рідкісним в північно-західній частині 
(рис. 12.38). 

  
Кажани України та суміжних країн…, 2002 The IUCN Red List of Threatened Species (2016) 

  
Червона книга України, 2009 

Рис. 12.38 Поширення Pipistrelluskuhlii Kuhl, 1817 в Україні й в світі 
 
Протягом двох останніх десятиліть чисельність виду в Україні збільшилася від дуже рідкісного 

до нечисленного, місцями звичайного виду урбанізованих ландшафтів. Значно слабше виявлений у 
західних та північно-західних областях України. 

Спостерігається як у рівнинній, так і низькогірній місцевостях. Проявляє схильність до 
синантропності. Розселення переважно відбувається вздовж великих річок. Літні місця поселення 
розташовані в будівлях, тріщинах у стінах, щілинах скель. Виводкові колонії налічують 30–100 
самок. Самки народжують звичайно 2 малят. Максимальний вік життя – 8 років. Ймовірно, осілий 
вид. Властиві незначні перельоти для сезонної зміни сховищ, максимально – до 5 км. Місцями 
гібернації є будинки: між віконними рамами, у підвалах і надземних частинах. На полювання вилітає 
незабаром після заходу сонця. Політ швидкий і спритний. Літає невисоко, роблячи великі кола. 
Полює в населених пунктах: навколо вуличних ліхтарів, над водоймами, в садах. Ловить дрібних 
літаючих комах (переважно метеликів і двокрилих). 

Основною загрозою для збереження популяцій може бути комплекс антропогенних факторів, 
що включає руйнування місць поселення (модернізація старих будівель, герметизація горищ і 
закриття дахових отворів), використання отрутохімікатів для консервації деревини та дезінсекції, 
пряме знищення. 
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В наших регіональних дослідженнях цей вид був домінантом за кількістю зафіксованих 
голосів. Разом з нетопиром лісовим вони складали у всі періоди досліджень понад 50% від усіх 
зареєстрованих. В середньому частка цих двох видів була 56,39%.  

Через тяжіння цього виду до населених пунктів (як для полювання, так для перебування у 
схованках) та Азовського моря, роль проектної території незначна, через що вплив вітрового парку на 
нетопира білосмугого оцінено як низький. 

 
Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839 
 
Вид поширений майже по всій Європі (окрім Північної), в Малій Азії та на Кавказі. В Україні 

зустрічається по всій території (рис. 12.39). 
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Рис. 12.39 Поширення Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839 в Україні й в світі 
 
Звичайний (особливо під час міграцій) на Поліссі, нечисленний – у Лісостепу й на Закарпатті, 

рідкісний – на Поділлі й у Криму. 
Перелітний вид. Прилітає в березні – на початку квітня. Селиться переважно у лісах різного 

породного складу поблизу водойм або заболочених ділянок; рідко – в населених пунктах. Основні 
сховища – дупла дерев (зі щілиноподібним льотком), штучні гніздівлі, горища й порожнини 
будинків. Виводкові колонії налічують від кількох до кількох сотень самок. Дальній мігрант. Осінній 
відліт – від початку серпня; може тривати до листопада. Місця зимівлі розташовані за межами 
України. Відомі поодинокі випадки зимівлі в Закарпатській обл. – в порожнинах стін будівлі. Вилітає 
в ранніх сутінках. Політ надзвичайно маневрений. Полює на краях лісу, в парках, над водоймами і 
прибережними біотопами, вологими луками, рідше – розрідженими ділянками лісу і лісовими 
озерцями. Живиться двокрилими, рідше волохокрильцями, сітчастокрилими, метеликами, 
перетинчастокрилими й жуками. 

Причини зменшення чисельності: трансформація трофічних біотопів і місць поселення 
(вирубування дуплистих дерев, модернізація старих будівель), використання пестицидів, чинник 
непокою виводкових колоній. 

В наших дослідженнях частка цього виду була вдвічі меншою за нетопира білосмугого, однак 
абсолютні показники зареєстрованих голосів свідчать про те, що нетопир лісовий входе до трійки 
найчисельніших видів проектної території. В період розмноження нетопир лісовий є доволі рідкісним 
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на проектній території, а під час міграцій його чисельність зростає. Таким чином, будівництво та 
експлуатація вітрового парку буде мати вплив, оцінений як низький (період розмноження) до 
середнього (період міграції). 

 
Нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 
 
Цей вид тут описується у традиційному обсязі, тобто включаючи обидва види-двійники, 

Pipistrellus pipistrellus та Pipistrellus pygmaeus  (=mediterraneus). 
Вид поширений від південної Європи до 61° пн. ш., в деяких районах південно-західної Азії та 

у півніній Африці. В Україні зустрічається всюди (рис. 12.40). 
 

  
Кажани України та суміжних країн…, 2002 The IUCN Red List of Threatened Species (2016) 

  
Червона книга України, 2009 

Рис. 12.40. Поширення Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 в Україні й в світі 
 
Звичайний на Закарпатті, нечисленний на Поліссі та в Лісостепу.  Рідкісний на Поділлі, у поясі 

листяних лісів Карпат і Криму. У степовій частині країни (де знаходиться проектна територія) – дуже 
рідкісний у виводковий період і звичайний – під час міграцій.  

Перелітний вид. З’являється в березні – на початку квітня. Селиться в населених пунктах і 
прилеглих ділянках, у парках і лісах. Виводкові колонії (20–250, рідко – до 500 самок) – у будинках 
(у щілинах, на горищах, під дахом), дуплах зі щілинним льотком, розколинах стовбура, під корою 
дерев, у тріщинах скель. Дальній мігрант. Гібернація триває від середини листопада до березня – 
початку квітня. Зимує в печерах, розколинах скель, підвалах. В Україні зимовища виявлені в Криму і 
на Закарпатті (в щілинах будівель). Вилітає рано, відразу після заходу сонця. Полює як на відкритих 
ділянках, так і в кронах дерев, уздовж лінійних структур: краю лісу чи великих галявин, лісових 
доріг, берегів водойм, а також навколо поодиноких дерев і під вуличними ліхтарями. Живиться 
комахами. 

Причинами змін чисельності є трансформація кормодобувних біотопів (фрагментація 
середовища існування) і місць поселення (вирубування дуплистих дерев, модернізація старих 
будівель), збіднення кормової бази внаслідок використання пестицидів, чинник непокою виводкових 
колоній. 

За всі сезони спостережень частка цього виду не перевищувала 3%, в середньому (2017-2018) 
склавши 2,18% від загального числа зареєстрованих голосів. 

Таким чином, вплив вітрового парку на цей вид оцінено як низький, а в періоди сезонних 
міграцій – середній. 
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Нетопир пігмей Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 
 
Ареал виду включає ймовірно Малу Азію, Кавказ. У Європі від Шотландії та південної 

Скандинавії до узбережжя Середземного та Чорного морів і на схід до Середнього Поволжя. 
В Україні відзначений в основному на лісовій і лісостеповій частинах (рис. 12.41). 
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Рис. 12.41 Поширення Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 в Україні й в світі 
 
Цей вид пов’язаний з водоймами: берегами річок, лиманів, вологими і болотистими 

територіями. Селиться в основному поблизу або на краю лісових ділянок, населених пунктів. 
Перелітний вид. Виводкові колонії (від пару десятків до кількох сотень особин) розташовані в 
будівлях, дуплах і щілинах дерев, під корою. Зимує, ймовірно, в дуплах. Міграції не досліджені. 
Припускають, що це дальній мігрант. На полювання вилітає в ранніх сутінках, літає невисоко. Політ 
нешвидкий, маневрений. Кормові біотопи – узлісся та розріджені ділянки лісу, окраїни та вулиці 
населених пунктів, сади, береги водойм. Живиться переважно комарами і мошками, і тому віддає 
перевагу багатим на водойми ландшафтам. 

Нечисленний вид на Поліссі й у Лісостепу. Рідкісний – на Поділлі й Закарпатті. На півдні 
України зустрічається лише під час міграцій у невеликій чисельності. За нашими даними частка 
цього виду в середньому становить 2,35 % від загального числа звуків. 

Причини зниження чисельності – трансформація кормодобувних біотопів і місць поселення 
(вирубування дуплистих дерев, модернізація старих будівель), загибель від рук людини, чинник 
непокою виводкових колоній. 

Через такі особливості біології, як полювання на невеликих висотах та поблизу водойм і 
населених пунктів, проектна територія не може завдати суттєвої шкоди на нетопира пігмея, тому 
будівництво та експлуатація вітрового парку в період розмноження цього виду взагалі не матиме 
негативного впливу, а в період міграцій він оцінений як низький. 

 
Лилик двоколірний Vespertilio murinus Linnaeus, 1758   
 
Ареал виду охоплює Середню, Східну Європу, Кавказ, Передню та Центральну Азію, 

Південний Сибір, Монголію та Північний Китай, до Далекого Сходу. Україна повністю входить в 
ареал виду (рис. 12.42). Відносно звичайний вид. 
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Рис. 1.42 Поширення Vespertilio murinus Linnaeus, 1758  в Україні й в світі 
 
Влітку оселяється в будівлях, дуплах, скельних тріщинах. Самиці утворюють виводкові колонії 

чисельністю до кількох десятків особин, іноді спільні з іншими видами. Народження припадає на 
кінець червня – початок липня. Самці та ялові самиці оселяються окремо. Період парування 
відбувається восени та на початку зимівлі. Восени для самців цього виду характерна демонстрація 
характерної шлюбної вокалізації. Донедавна вид вважався облігатним мігрантом. Останніми роками 
з’явилися докази зимівлі виду у багатьох регіонах України (всі зимові знахідки – у будівлях; 
ймовірно у гірських місцевостях також зимує у скельних тріщинах). За стратегією полювання 
відноситься до видів відкритих просторів. Основу трофічного списку складають двокрилі, крім цього 
– ручейники, жуки, лускокрилі, рівнокрилі, сітчастокрилі.  

Причини зміни чисельності: зменшення кількості придатних сховищ; непокоєння тварин в 
сховищах, негативне ставлення населення до рукокрилих. 

Серед зареєстрованих на проектній території голосів, лилику двоколірному в середньому 
належало 7,54%, що робить цей вид відносно звичайним. 

На території вітропарку відсутні масиви старих дерев з дуплами, немає будівель та скельних 
або урвистих тріщин, через що проектна територія використовується кажанами лише для годування 
та під час транзитного перельоту в періоди сезонних міграцій. 

Таким чином вплив вітрового парку на лилика двоколірного оцінений в період міграцій як 
середній, а під час розмноження – низький. 

 
Пергач пізній Eptesicus serotinus Schreber, 1774 
 
Ареал виду включає Європу (крім Ірландії, північної Англії, частини Скандинавії), Північну 

Африку, Близький Схід, Центральну Азію; на схід – до Китаю. На території України поширений 
всюди (рис. 12.43). 

Звичайний вид західних областей, Поділля, Придніпров’я. Рідше трапляється на Поліссі й у 
високогірних і степових малонаселених ландшафтах. У гірських районах Криму і Карпат 
зустрічається в останні десятиліття. 

Переважно поширений на рівнині та горбогір’ї; у горах – до 1100 м н.р.м. Селиться біля 
населених пунктів (та в них) і в мозаїчних ландшафтах. Вилітає в березні – на початку травня: це 
залежить від локальних кліматичних умов. Літні сховища розташовані в будівлях: на горищах, у 
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порожнинах стін, димоходах. Виводкові колонії – до кількох сотень особин. Парування відбувається 
восени або навесні.  
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Рис. 1.43 Поширення Eptesicus serotinus Schreber, 1774 в Україні й в світі 
 
Осілий вид. З кінця вересня до початку листопада здійснює локальні міграції до місць зимівлі 

(до 40–50 км). Місця гібернації – підземні (печери) і наземні сховища (порожнини будівель, 
вентиляційні шахти тощо). Кормовий раціон змінюється залежно від сезону чи регіону і включає 
жуків, метеликів, двокрилих і перетинчастокрилих. 

Причини зміни чисельності – комплекс антропогенних факторів: недостатня кількість місць для 
поселення в сучасних будівлях, їх руйнування та обмеження доступу (модернізація старих будівель, 
герметизація горищ), знищення особин, використання отрутохімікатів для консервації деревини та 
дезінсекції. 

У всі періоди спостережень частка цього виду складала близько 5% від усіх зареєстрованих 
звуків. Зустрічався з весни до осені. Місць денних схованок та розмноження не виявлено. Незначна 
зміна сільськогосподарського ландшафту не призведе до негативного впливу на чисельність 
популяції пергача пізнього. Загальний вплив вітрового парку на цей вид оцінено як низький. 

 
Гіпсуг гірський  Hypsugo savii Bonaparte, 1837 
 
Ареал виду лежить у південному поясі гір Палеарктики від Північної Африки та Іспанії до 

Японії, Кореї і Бірми. Українська частина ареалу представлена двома сегментами у приморській зоні 
Головного пасма Кримських гір, на ділянках Карадаг – Судак та Ялта – Алупка (рис. 12.44). 

Типовим біотопом є скельні відслонення з обрідною рослинністю. За літні сховища правлять 
тріщини скель, щілини поміж камінням, іноді дупла дерев та горища. Зимові знахідки (за межами 
України) відомі в будівлях, захищених від холоду щілинах, деколи в дуплах дерев. Комахоїдний вид, 
живиться дрібними комахами у польоті. В Криму, скоріш за все, веде осілий спосіб життя, проте 
фактичні знахідки охоплюють лише літній період.  

Чисельність вкрай низька і у абсолютних вимірах, ймовірно, не перевищує 1000 особин; у 
загальній вибірці колекційних зразків кажанів з Криму частка складає до 1%. Характер місць 
перебування виду дозволяє говорити, що з боку людини немає чинників непокою. 
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Рис. 12.44 Поширення Hypsugo savii Bonaparte, 1837 в Україні й в світі 
 
Причини зміни чисельності: обмежене поширення типових для виду біотопів. 
У регіоні досліджень доволі рідкісний вид.  Можливо, потепління клімату та наявність 

придатних для існування окремих видів біотопів (старі будівлі) сприяло поширенню «нетипових» для 
степової зони України видів кажанів.  

Враховуючи той факт, що гіпсуг гірський для регіональної території нетиповий вид, а його 
поява на території узбережжя Азовського моря носить випадковий характер, а також через 
відсутність на проектній території біотопів, придатних для перебування виду в період розмноження, 
констатуємо, що негативний вплив від будівництва та експлуатації вітрового парку на цей вид вкрай 
низький, а для більшої частини року він відсутній. 
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РОЗДІЛ 13 ХАРАКТЕРИСТИКА КУМУЛЯТИВНОГО ЕФЕКТУ НА ПЕРІОД 
БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДНІСТРОВСЬКОЇ ВЕС У РАДІУСІ 20 
КМ 
 

Підходи до вирішення даного питання основані на рекомендаціях Керівництва Європейської 
Комісії (ЄК) (Guidance on EIA, Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well 
as Impact Interactions, May 1999). Оцінка кумулятивних впливів складається з 2-х етапів: - 
ідентифікація (скринінг) можливих кумулятивних впливів; - оцінка кумулятивного впливу на 
компоненти природного середовища. Ідентифікація можливих кумулятивних дій представляється 
простою матрицею, де визначені впливи на компоненти природного середовища, які вже існують на 
даній території, та ті, які плануються.  

Визначають непрямий та кумулятивний впливи і взаємодію впливів. 
Непрямий вплив. Впливи на природне середовище, які не є прямим результатом проекту, 

виявляються на видаленні від району проекту або виникає з ланцюжка причин та ефектів, що можуть 
виникати у процесі реалізації проекту.  

Кумулятивний вплив. Впливи, що виникають в результаті постійно виникаючих змін, 
викликаних, в свою чергу, іншими минулими, справжніми або обґрунтовано передбачуваними діями, 
які супроводжують і реалізацію проекту. При оцінці потенційних кумулятивних впливів, також 
враховується вплив інших проектів, яке в поєднанні з даним проектом може привести до більш 
масштабним і значним впливам. 

Територіальний аспект. Оцінка базується на локальному, обмеженому, місцевому та 
регіональному рівнях впливу. Особливе значення при оцінці впливів приділяється локальному і 
обмеженому рівням впливу, оскільки вони є безпосередніми факторами впливу на найбільш вразливі 
природні компоненти  (наприклад, види тварин та рослин, які потребують охорони, або занесені до 
Червоної книги України). 

Локальні впливи – впливи на компоненти природного середовища, які обмежені рамками 
території (акваторії) з безпосереднім розміщення об’єкту на площі (до 1 км) та впливають на 
елементарні природно-територіальні комплекси на суші та воді на рівні фацій та урочищ. 

Обмежений вплив – впливи, які обмежені рамками території (акваторії) з безпосереднім 
розміщення об’єкту на площі (до 10 км) та впливають на природно-територіальні комплекси на суші 
на рівні груп урочищ та місцевостей. 

Місцевий (територіальний вплив) – вплив на природні компоненти на території (акваторії) до 
100 км. кв., які впливають на рівні ландшафту. 

Регіональний вплив – вплив	на компоненти природного середовища у регіональному масштабі 
на території (акваторії) більш за 100 км, та включають природно-територіальні комплекси на рівні 
ландшафтних округів або провінцій. 

Час масштабу впливів. Базується на наступній градації: - короткочасний вплив (до 3 місяців); - 
вплив середньої тривалості (1-3 роки, період будівництва); - багаторічний(постійний) вплив (3-5 
років, період експлуатації). 

Величина інтенсивності впливу. 
Незначний вплив. Зміни в природному середовищі не перевищують існуючі межі природного 

мінливості. 
Слабкий вплив. Зміни в природному середовищі перевищують межі природного мінливості, 

Природне середовище повністю самовідновлюється. 
Помірний вплив. Зміни в природному середовищі перевищують межі природного мінливості, 

які призводять до порушення окремих компонентів природного середовища. Природна середа 
зберігає здатність до самовідновлення. 

Сильний вплив. Зміни в природному середовищі призводять до значних порушень компонентів 
природного середовища або екосистем. Окремі компоненти природного середовища втрачають 
здатність до самовідновлення. 

 

13.1 Вплив планувальної структури ВЕС спільно із запланованими / завершеними 
будівництвом ВЕС у радіусі 20 км на ландшафтні структурні елементи в межах об’єкта 
ВЕС та прилеглих територій 

 
Площадка Дністровської ВЕС знаходиться в єдиному зональному комплексі ландшафтно-

біотопічних угруповань. Вся територія Білгород-Дністровського району знаходиться в межах 
помірного клімату з великими запасами тепла і посушливістю. Району властива значна 
різноманітність ґрунтів. Найродючіші з них – чорноземи – займають в регіоні, найбільшу площу 
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(більше 60 % всіх сільськогосподарських угідь). Частина земель категорії «незайманих господарською 
діяльністю» складає незначну частку – близько 15 %. Розораність території останнім часом дещо 
зменшилася, але залишається надзвичайно високою – більше 75%. Надмірне внесення мінеральних 
добрив, перевантаженість просапними культурами, низька вагома частина багаторічних трав при їх 
високому відкритті (до 80 %), тривале екстенсивне використання чорноземів і інших ґрунтів, 
забезпечили прогресуючу деградацію цих ґрунтів. Інтенсивною яружною ерозія уражено близько 20% 
території району. Значна інтенсивність і об'єми антропогенної діяльності істотно впливають на 
біорізноманітність регіону. 

Проектна територія Дністровської ВЕС знаходиться в межах змінених сільськогосподарських 
комплексів біотопів, які представлені сільськогосподарськими угіддями, лісосмугами, штучними 
лісовими насадженнями. Дані біотопи включають різноманітні агрофітоценози з непрогнозованими 
сівозмінами (80-90%) і лісосмуги та штучні лісові масиви (до 10-20%). Лісосмуги відрізняється 
складом деревних насаджень, шириною та чагарниковим ярусом.  

У межах 20-ти км зони природна рослинність представлена деревними та трав’янистими 
насадженнями та угрупуваннями.  

Природна трав’яниста рослинність зустрічається у межах балочних систем, інших незначних за 
площею долин малих річок, узбережжя Дністровського лиману.  

В цілому, у межах обговорюваної території (20 км) вплив будівництва площадки Дністровської 
ВЕС на зональні ландшафтні комплекси відсутній, тому що основні проектні території лежать в 
антропогенних ландшафтах (сільгоспугіддя), а природні ділянки з природної рослинність знаходять у 
межах 1 км., або в балках, де будівництво ВЕУ не заплановано. В цих зонах будівельні роботи не 
плануються, а інфраструктура площадок формується тільки у межах вітропарку. 

Перетворення ландшафту людиною спричиняє зміну умов існування птахів (число гніздо 
придатних місць, різноманітність, кількість і доступність кормів, наявність і якість захисних умов 
тощо), а через них і поведінкових особливостей птахів. Види, поведінкові стратегії яких варіюють в 
широких межах, успішно пристосовуються до існування в нових умовах і навіть розширюють свої 
ареали, тоді як птахи з обмеженим набором поведінкових стратегій – навпаки, скорочують 
чисельність, аж до повного зникнення.  

Є всі підстави констатувати, що вплив будівництва Дністровської ВЕС на ландшафтні 
комплекси характеризується як низький (практично відсутній) і він підпадає під локальні впливи, які 
обмежені рамками території з безпосереднім розміщення об’єкту на площі (до 1 км) та можуть 
впливати на елементарні природно-територіальні комплекси на суші та воді на рівні фацій та урочищ. 
Що стосується часового масштабу впливу, то він переважно характеризується градацією впливу 
середньої тривалості (1-3 роки, період будівництва). Багаторічний вплив (3-5 років, період 
експлуатації) відсутній. Причому інтенсивність впливу для категорії середньої тривалості більш 
характеризується слабкий впливом, при якому зміни в природному середовищі не перевищують межі 
природного мінливості і природне середовище здатне до самовідновлювання. 

 

13.2 Вплив планувальної структури ВЕС спільно із запланованими / завершеними 
будівництвом ВЕС у радіусі 20 км на компоненти біорозмаїття в межах об’єкта ВЕС 

 
Ентомологічні комплекси. 
 
Фактори впливу об’єктів ВЕС на комах. Проаналізувавши з ентомологічної точки зору 

можливі впливи будівництва ВЕС на ДОУ, та врахувавши особливості популяцій комах цих 
територій, можна впевнено стверджувати, що (як це видно з попередніх блоків) тієї чи іншої 
трансформації та впливів зазнають лише ентомокомплекси безпосередньо на ділянках будівництва. 
При виконанні запропонованих рекомендацій ці впливи в більшості можуть бути знівельовані. Немає 
жодних обґрунтованих підстав вважати, що критично важливі для життєдіяльності комах території 
зазнають якось впливу, що може бути спричинений будівництвом, чи функціонуванням 
Дністровської ВЕС. 

Проаналізувавши потенційні впливи будівництва та функціонування Дністровської ВЕС на 
оселище «Правий берег Дністровського лиману», можливий кумулятивний ефект на нього можна 
охарактеризувати наступним чином: 

1. На стадії запланованого та завершеного будівництва ВЕС в радіусі 20 км жодного прямого 
чи опосередкованого впливу на біорізноманіття комах спостерігатися не буде; 

2. На стадії запланованого та завершеного будівництва ВЕС та його інфраструктурних об´єктів 
в радіусі 30 км впливу на місця існування комах, включаючи ті, що охороняються міжнародним та 
національним законодавством спостерігатися не буде; 
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3. Будівництво та експлуатація ВЕС не буде завдавати помітного впливу на природні об´єкти 
ПЗФ в межах 20 км зони, що в даному випадку є територією Нижньодністровського національного 
природного парку. 

Негативні явища, що можуть бути породжені впливом вищезазначених факторів: 
• зникнення вразливих та корисних видів осідлих соціальних комах, що будують гнізда на 

поверхні та у верхньому шарі ґрунту (джмелі, мурахи), що мешкають  на ділянці майбутнього 
будівництва; 

• посилення фактору турбування активно летуючих комах (бабки, метелики тощо), внаслідок 
навантаження на ентомокомплекси під час будівництва і експлуатації ВЕС. 

 
Позитивні явища, що можуть бути породжені впливом вищезазначених факторів: 
• після запуску об’єктів в експлуатацію, фактор турбування для хорто- та герпетобіонтних 

комах прилеглих ділянок, все ж, буде набагато меншим, ніж під час їх сільськогосподарського 
використання; 

• можлива фінансова підтримка дослідження та збереження навколишніх ентомокомплексів з 
прибутків від експлуатації ВЕС. 

 
Можливості компенсації чи мінімізації негативних наслідків на ділянках будівництва ВЕС. 

Для запобігання негативних наслідків будівництва ВЕС можна запропонувати наступні 
рекомендації: 

• будівельні роботи бажано починати, або до початку льоту основних груп комах (травень-
червень), або вже після його закінчення. Це дасть можливість цим видам реалізувати свій 
репродуктивний потенціал, і таким чином значно мінімізувати можливі втрати в їх чисельності; 

• для своєчасного усунення непередбачених наслідків, що можуть негативно вплинути на стан 
ентомокомплексів регіону, під час будівництва ВЕС, необхідно періодично проводити екологічний 
контроль під час робіт по спорудженню та після початку функціонування об’єкта; 

• дня мінімізації втрат серед осілих видів суспільних комах, перед початком будівельних робіт 
в місціх прилеглих до майбутнього об’єкту, доцільно встановити штучні гнізда для цих комах, або 
бомбідарії (згідно до стандартної методики); 

• для відновлення ентомокомплексів що постраждають під час будівництва, по завершенні 
робіт доцільно здійснити комплекс рекультиваційних робіт із відновлення рослинності в 
довколишньому середовищі з урахуванням трофічних уподобань комах що будуть знищені, або 
постраждають під час створення об’єкта. 

 
Амфібії та рептилії. 
 
Загальна характеристика впливу ВЕС на регіональному рівні, у межах ДОУ та площадки ВЕС. 
Найбільш негативні явища, будуть спостерігатися тимчасово під час будівництва ВЕС: 
1) руйнування природних місць мешкання при будівництві котлованів, фундаментів, 

прокладанні під’їзних шляхів; 
2) знищення рослинного покрову, що призводить до змінення кормової бази, особливо комах 

під чад час підростання молоді; 
3) прокладення нових доріг та зростання навантаження на існуючи, без урахування шляхів і 

сезонів міграції земноводних, призводить до загибелі тварин в укриттях під час зимівлі та під 
колесами техніки під час міграцій. 

Найбільш вразливими є види герпетофауни, зимуючи в тимчасових укриттях, норах, щілинах 
ґрунту, під камінням, тощо, тому що неминуче порушення ґрунтово-рослинного покриву, як 
наслідок, руйнування укриттів тварин. Також при цьому може кардинально змінитися стан кормової 
бази (чисельність та локалізація комах та гризунів), що також матиме впив на стан популяції  

Під час весняної, літньої та осінньої міграції амфібій до водойм та з них висока ймовірність 
попадання тварин під колеса автомобілів, важкої техніки, в цей короткочасний період, багаторазово 
відмічаються загиблі тварини на дорогах. Фактор турбування, а також пряме знищення тварин 
(особливо змій) людиною може вплинути на стан окремих популяцій.  

Видовий склад рептилій та амфібій безпосередньо на території будівництва представлений 
найбільш розповсюдженими, чисельними, благополучними видами, з високою екологічною 
пластичністю, які пристосовані до постійного антропогенного навантаження, високо синантропні, які 
частіше зустрічаються в населених пунктах, додатково в теплий період здатні до незначних міграцій 
в безпечні середовища. Крім того, аналіз чисельності видів, які можуть відчувати на собі негативний 
вплив від будівництва та експлуатації ВЕС, показує, що території площадки не є місцями їх основних 
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поселень. Всі обліковані види є масовими і широко розповсюдженими, ареал їх розповсюдження 
знаходяться не лише на території ВЕС та ДОУ, але далеко за її межами та охоплює значну частину 
України та Східної Європи. 

При оцінці впливів в період будівництва та експлуатації площадки ВЕС необхідно враховувати 
наступне: використовувати ділянки, які вже підверглися сильному антропогенному впливу; 
прокладати нові шляхи по мінімальній траєкторії подалі від водойм, з урахуванням міграційних 
шляхів тварин; проводити роботи пов’язанні з риттям котлованів, фундаментів тощо в середині 
травня, що дозволить уникнути масової загибелі тварин в зимових сховищах, а також їх кладок; 
проведення роз’яснювальної роботи серед робітників і обслуговуючого персоналу. Будівництво ВЕС 
матиме помірний тимчасовий вплив на чисельність популяцій, деяких (прудка ящірка, зелена ропуха) 
розповсюджених видів. 

 
Кумулятивний вплив (фактори впливу за напрямами дії). 
Вплив на елементи ландшафто-біотопічних комплексів не може не відобразитися на стані 

біотопів та відповідно популяцій герпето- та батрахофауни регіону. Зміни в розподіли площ 
агроландшафтів, лісосмуг, доріг, тимчасових водойм тощо під час експлуатації та особливо 
будівництва ВЕС, фактор турбування, навантаження на автошляхи безумовно мають вплив на окремі 
групи амфібій та рептилій в районі активного будівництва. Але здатність до міграцій, 
пристосованість до постійного антропогенного впливу, екологічна пластичність, існуючих на 
території видів амфібій та рептилій забезпечить збереження популяцій, можливо з тимчасовим, не 
критичним зниженням чисельності. Вплив на популяції видів амфібій та рептилій можна оцінити, як 
обмежений, помірний та тимчасовий, максимально вразливими є рептилії та амфібії при порушеннях 
земельного покрову та знищені степових біотопів в зимовий період під час зимівлі, амфібії при 
порушенні мережі водойм навесні-початку літа під час розмноження: нересту, розвитку пуголовків, 
проходженні метаморфозу та виходу на сушу. Дуже зростає ризик загибелі амфібій та рептилій на 
автошляхах під час інтенсивного будівництва, найбільш вразливі, вони є під час ранньовесняної 
нерестової міграції до водойм та місць розмноження, літньої під час виходу з водойм молодих 
особин, рептилії під час відкладення  кладок та осінньої під час пошуку схованок для зимівлі. 

Оскільки при будівництві ВЕС не відбудеться значних змін домінуючих ландшафтів, то 
кормова цінність біотопів не зміниться. Зменшення чи збільшення чисельності амфібій та рептилій в 
період будівництва та експлуатації ВЕС значною мірою залежить від популяційних хвиль і 
антропогенного фактору з боку постійних сільськогосподарських робіт протягом року, які в декілька 
раз перевищують ступінь впливу по відношенню до ВЕС. Виходячи з аналізу отриманих даних 
констатуємо, що вплив ВЕС на герпето- та батрахофауну регіону майже відсутній з точки зору загроз 
для чисельності їх популяцій 

З переліку видів, які зареєстровані жодний не значиться у Червоному списку Міжнародного 
союзу охорони природи (МСОП), Європейському червоному списку (ЄЧС), Червоній книзі України, 
в категорії «зникаючі». 

Попередні вивчення стану герпетокомплексів на вже діючих ВЕС показало, що вони ні мають 
суттєвого впливу на розповсюдження, чисельність та стан популяцій земноводних та плазунів. 

 
Ссавці (теріологічні комплекси). 
 
Зважаючи на наші тривалі дослідження та спостереження, головним фактором впливу 

запланованого будівництва ВЕС, а також технологічних споруд для обслуговування об’єкту 
(будівництво доріг, ЛЕП тощо) стане трансформація домінуючих агроценозів у примітивний степ. 
Завдяки цьому, потенційно ніяких суттєвих втрат теріокомплекси не понесуть.  

Негативні явища, що можуть бути породжені впливом вищезазначених факторів: 
• після запуску об’єктів в експлуатацію певні перестороги треба вбачати у потенційному 

негативному впливу вітрових турбін на кажанів, що має місце в усіх країнах з розвинутою вітровою 
енергетикою. Відомі у Європі випадки загибелі цих тварин від баротравм дотепер нам гна 
працюючих ВЕС зафіксувати не вдалося. Можливо, це пов`язане зі значною дисперсією кажанів під 
час весняної та літньо-осінньої міграцій. Окрім того, слід зазначити, що їх основні міграційні потоки 
проходять на межі суші та моря у вузькій смузі. На значному просторі тварини летять розсіяно, а їх 
перебування та концентрація у певних місцях виявляє значну залежність від сівозмін 
сільськогосподарських культур, які сприяють розвитку комах – об’єктів живлення кажанів. На всіх 
інших ссавців будівництво ВЕС навряд чи створить будь-який негативний вплив. 

Позитивні явища, що можуть бути породжені впливом вищезазначених факторів: 
• будівництво та функціонування ВЕС суттєво зменшать вплив фактору турбування на 

локальні угруповання зайця-русака та дрібних хижаків.  Більш того, як ми бачили в інших місцях 
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України, пагорби під вітровими агрегатами залюбки використовують лисиця та вовк для створення 
лігвищ. Відновлення степових біоценозів може мати неочікуваний ефект щодо зростання чисельності 
мишоподібних гризунів, у тому числі й, занесеного до Червоної книги України  (2009) сірого 
хом`ячка, а також, ймовірно, ласки чи тхорів. 

 
Для запобігання негативних наслідків будівництва ВЕС бажано: 
• під час вибору майданчиків для будівництва ВЕС та проектування уникати місць, 

розташованих у прибережній смузі Білгород-Дністровського лиману, оскільки потенційно вразливі 
кажани використовують її для регулярних сезонних міграцій; 

• по завершенню будівництва ВЕС доцільно здійснити комплекс рекультиваційних робіт із 
відновлення порушеної рослинності та природних ландшафтів. 

 
Фактори впливу об’єктів ВЕС на теріокомплекси ДОУ. 
Проаналізувавши можливі впливи будівництва ВЕС на ДОУ, та врахувавши особливості 

угруповань ссавців, можна впевнено стверджувати про відсутність помітних загроз для будь-яких 
ссавців окрім кажанів. Але для його вивчення потрібні подальші моніторингові дослідження.  
Проаналізувавши потенційні впливи будівництва та функціонування проектної території ВЕС, 
можливий кумулятивний ефект можна охарактеризувати наступним чином: 

1. На стадії запланованого та завершеного будівництва ВЕС у радіусі 20 км прямого чи 
опосередкованого впливу на біорізноманіття ссавців спостерігатися не буде; 

2. На стадії запланованого та завершеного будівництва ВЕС та його інфраструктурних об’єктів 
в радіусі 20 км впливу на місця існування ссавців, включаючи ті, що охороняються міжнародним та 
національним законодавством спостерігатися не буде; 

3. Будівництво та експлуатація ВЕС не буде завдавати помітного впливу на природні об’єкти 
ПЗФ в межах 20 км зони, яка, входить до території Нижньодністровського національного природного 
парку. 
 

13.3. Вплив будівництва інфраструктури об’єкта ВЕС спільно із запланованими / 
завершеними будівництвом ВЕС у радіусі 20 км на місця існування рослин та тварин, 
включаючи і ті, що охороняються за міжнародним та національним законодавством. 

 
За результатами проведених досліджень можна констатувати, що загальна оцінка природності 

проектної території Дністровської ВЕС є дуже низькою. 100% площі займають змінені місця 
існування, які представлені сільськогосподарськими полями з рудеральною рослинністю, похідними 
луками та штучними деревно-чагарниковими насадженнями (захисні лісосмуги).  

Вплив планувальної структури спільно із запланованим/завершеним будівництвом території 
Дністровської ВЕС на рудеральну і лучну рослинність 

Охоронні місця існування, зазначені в Додатку I Директиви про природні місця існування 
92/43/EEC, види рослин, що занесені у Додаток II Директиви про природні місця існування 
92/43/EEC, а також види та рослинні угрупування, занесені до Червоного списку МСОП, Червоної 
книги України, Європейського червоного списку та Бернської конвенції у складі даних типів 
рослинності в межах проектної території ВЕС відсутні. 

Таким чином, можна стверджувати що негативні впливи на вказані рослинні угруповання 
внаслідок планувальної структури ВЕС спільно із запланованим/завершеним будівництвом ВЕС і 
експлуатацією ВЕУ будуть відсутні. 

Вплив планувальної структури спільно із запланованим/завершеним будівництвом території 
Дністровської ВЕС на деревно-чагарникову рослинність 

Деревно-чагарникова рослинність в межах проектної території ВЕС представляє собою змінені 
місця існування (захисні лісосмуги). На місці лісосмуг в межах проектної території ВЕС заплановано 
розміщення всіх ВЕУ. 

Охоронні місця існування, зазначені в Додатку I Директиви про природні оселища 92/43/EEC, 
види рослин, що занесені у Додаток II Директиви про природні місця існування 92/43/EEC, а також 
види та рослинні угрупування, занесені до Червоного списку МСОП, Червоної книги України, 
Європейського червоного списку та Бернської конвенції у складі даного типу рослинності в межах 
проектної території ВЕС відсутні.	

Крім того, слід зазначити, що при експлуатації ВЕУ і організації певного режиму охорони 
території, такі негативні впливи як пожежі, стихійні рубки та ін. будуть усунені, що, на нашу думку, 
позитивно вплине на лісовідновлення більшості лісосмуг. 
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Слід зазначити виключно важливу роль цього типу рослинності для регіону – берегозахисну, 
захист орних земель від повітряної ерозії, затримання вологи в зимовий період, середо- і 
ландшафтоутворююча роль та ін. 

У зв’язку з цим, при будівництві ВЕС важливо аби ці біотопи порушувалися б мінімально. 
Окрім цього, бажано передбачити компенсаторні заходи в разі пошкодження деревних насаджень 
(посадка нових лісосмуг, доповнення старих та ін.). 

Вплив планувальної структури спільно із запланованим/завершеним будівництвом території 
Дністровської ВЕС на критично важливі місця існування (степова рослинність) в межах 10-ти км 
зони  

До складу критично важливих місць існування нами віднесені ділянки з зональним степовим 
типом рослинності. 

В межах 10-ти км зони навколо проектної території ВЕС, степові ценози представлені дуже 
невеличкою за площею ділянкою вздовж схилу Дністровського лиману (рис. 11.6). 

Критично важливі місця існування для степових ділянок визначалися нами згідно пункту 16 
Стандарту діяльності №6 (СД6) МФК редакції 2012 року. Вони задовольняли вимоги критерію 4 - (iv) 
екосистеми, які знаходяться під загрозою, та/або унікальні екосистеми. Тобто екосистеми, що 
перебувають під ризиком значного зменшення території або якості, а також мають невелике 
просторове поширення. 

Степові ділянки знаходяться в поганому стані. Основною причиною поганого стану степів є 
випас великої рогатої худоби і овець. 

Всього у складі степових угруповань в межах 10-ти км зони навколо проектної території 
Дністровської ВЕС зустрічається 6 видів вищих судинних рослин, які занесені в різні природоохоронні 
списки. 

З них три види, внесені до Червоної книги України (2009) і три до переліку видів рослин, які не 
занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою 
зникнення на території Одеської області (Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин 
адміністративних територій України, 2012). 

Крім того, на степових ділянках в межах 10-ти км зони навколо проектної території 
Дністровської ВЕС зростає три рослинні асоціації у складі двох формацій, занесених до Зеленої 
книги України (2009). 

 
Природні місця існування  
Природні місця існування в межах 10-ти км зони навколо проектної території Дністровської 

ВЕС, представлені водно-болотною рослинністю гирлової частини Дністра і деревною рослинністю зі 
скупченням верби білої та тополі білої. 

Водно-болотна рослинність. Основним едифікаторами болотного рослинного комплексу 
виступають очерет південний (Phragmites australis) та рогоз вузьколистий (Typha angustifolia). 
Рослинні ценози з домінуванням Phragmites australis займають значні території і формують 
важкопрохідні монодомінантні зарості з загальним проективним покриттям (ЗПП) 80-100% и 
висотою 3-4 м.   

У складі водно-болотних ценозів в межах 10-ти км зони навколо проектної території 
Дністровської ВЕС зустрічається три види вищих судинних рослин, які занесені в різні 
природоохоронні списки. З них три види внесені до Червоної книги України (2009), два види до 
списків Бернської конвенції і всі три види є регіонально рідкісними. 

Крім того, у складі водно-болотної рослинності в межах 10-ти км зони навколо проектної 
території Дністровської ВЕС зростає 9 рослинних асоціацій у складі п’яти формацій, занесених до 
Зеленої книги України (2009).  

Зважаючи на те, що найближчі природні місця існування з водно-болотною рослинністю 
розташовані на відстані більш ніж 2 км від найближчої ВЕУ можна стверджувати, що прямі негативні 
впливи на вказані рослинні угруповання внаслідок розміщення і експлуатації ВЕУ будуть відсутні. 

 
Змінені місця існування 
Змінені місця існування займають 60% території 10-ти км зони навколо проектної території  

Дністровської ВЕС. Вони представлені двома складовими елементами: 1) сільськогосподарські поля 
(агроценози) з рудеральною рослинністю; 2) штучна дерево-чагарникова рослинність (захисні 
лісосмуги). 

Рудеральна рослинність. Представлена на землях сільськогосподарського призначення 
(сільськогосподарськими полями), а також вздовж захисних лісосмуг і на околицях населених 
пунктів. 
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Домінуючі рослинні асоціації рудеральної рослинності в межах 10-ти км зони навколо 
проектної території Дністровської ВЕС представлені 14 видами. 

Охоронні місця існування, рослинні види і рослинні угрупування внесені в різноманітні 
охоронні списки у складі рудеральної рослинності сільськогосподарських полів та околиць населених 
пунктів, які входять в межі 10-ти км зони навколо проектної території Дністровської ВЕС відсутні. 

 
13.4 Потенційна оцінка впливу будівництва та експлуатації об’єкта ВЕС спільно із 
запланованими / завершеними будівництвом ВЕС у радіусі 20 км на природні території, 
що охороняються, в межах 20-кілометрової зони 

 
У межах площадки Дністровської ВЕС та буферних зон (до 500 м) відсутні об’єкти природно-

заповідного фонду (ПЗФ) і останні не плануються виходячи з відсутності природних об’єктів 
перспективного значення.  

Об’єкти ПЗФ вищого рангу (національні парки, заповідники) в регіональному масштабі 
представлені Нижньодністровським національним природний парком. Його водні ділянки 
знаходяться на відстані 7 км. Крім того, його найближчі території відносяться до господарської зони, 
де зберігається господарська діяльність, яка має значний антропогенний вплив на сезонні комплекси 
птахів. 

Інші території природно заповідного фонду в регіональному аспекті представлені 
ландшафтним заказником місцевого значення «Лиманський», які знаходяться на відстані від 
площадки ВЕС у 1км. Природні комплекси виходячи з їх категорій локалізовані на визначеній 
території і вплив на них з боку площадки ВЕС відсутній.  

Найближчими водно-болотними угіддями міжнародного значення є ВБУ «Північна частина 
Дністровського лиману» та «Міжріччя Дністра і Турунчука» . Ділянки ВБУ знаходяться на значній 
відстані від площадки ВЕС – від 8 км до 44 км. Про значення цих ВБУ, як місця перебування 
сезонних комплексів птахів в рамках характеристики природно-заповідного об’єкту можливо 
зауважити, що площадка ВЕС з працюючими ВЕУ, на орнітокомплекси ВБУ не матимуть 
негативного впливу. У межах ВБУ розміщуються території IBA та Смарагдової мережі, вплив на 
природні комплекси яких відсутній завдяки різниці у біотопічних характеристиках та значній відстані 
від площадки ВЕС. 

Таким чином, проектна територія площадки ВЕС не відносяться до земель природно-
заповідного фонду і не мають впливу на стан біорізноманіття на території даної категорії, включаючи 
і території ПЗФ на прилеглих ділянках та інші території високого біорізноманіття. 

 
13.5 Потенційна оцінка впливу будівництва та експлуатації об’єкта ВЕС спільно із 
запланованими / завершеними будівництвом ВЕС у радіусі 20 км на сезонні та 
трансконтинентальні міграції 

 
Особливістю регіону є наявність міграційного коридору, що проходить по північному 

узбережжю Азовського і Чорного морів огинаючи їх. Цей фактор зумовлює високу різноманітність 
пролітних видів – під час міграцій в регіоні нараховується більше 200 видів птахів. 

Під час весняного прольоту та частина міграційного потоку, яка огинає Азовське море із заходу 
ділиться на декілька рукавів. Один з них перетинає морський простір у північному напрямку, і прямує 
вглиб континентальної частини Східної Європи, використовуючи акваторію Молочного лиману і 
долину Дніпра. На схід від Молочного лиману птахи, що летять від узбережжя вглиб материка, 
складають незначну частку. Решта потоку прямує вздовж північного узбережжя Азовського моря на 
північний схід. Таким чином, в районі ключових водно-болотних угідь (Утлюцький та Молочний 
лимани, коса Обитічна та затока Обитічна, Бердянська затока) відбувається згущення міграційного 
потоку, який, однак, відразу ж розділяється на потоки нижчого порядку. Левова частка мігрантів далі 
летить вздовж Азовського узбережжя у північно-східному напрямку. 

Осіння міграція. Осіння міграція птахів на Азово-Чорноморському узбережжі починається вже 
у другій половині липня, інтенсивність якої поступово наростає з середині серпня, набуває 
максимуму в вересні та першій половині жовтня, і до середині листопада, зазвичай, закінчуються, так 
звані, «транзитні» міграції. Натомість у другій половині листопада та на початку грудня на Азово-
Чорноморському узбережжі відбуваються передзимові міграції переважно водоплавних птахів (гусок 
та качок) з континентальних частин країни, де погодні умови ускладнюють життя цих птахів. Окрім 
водоплавних птахів, такі міграційні  пересування властиві також шпакам, омелюхам, дроздам, гракам 
та деяким іншим горобцеподібним видам птахів. 

Завершуючи опис деяких загальних особливостей осінньої міграції, треба додати, що напруга 
пташиних перельотів через ділянки ВЕС починає зростати з вересня місяця, завдяки таким видам як 
качки, денні хижі птахи, шпаки, плиски. З кінця вересня і у жовтні до них приєднуються  гуси та 
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журавлі, а в листопаді качки та гуси формують основний фон орнітологічних пересувань через 
ділянки ВЕС. До загальних особливостей осінніх міграцій слід додати, що переважна більшість видів 
горобцеподібних птахів летить вздовж правого високого берегу лиману. Тільки жайворонки та 
ластівки летять широким фронтом через ділянки парку ВЕС, але вплив агрегатів на ці види під час 
прольоту нульовий. Більш того, ластівки, та деякі види соколів використовують агрегати ВЕС, що 
тимчасово не працюють, для відпочинку. 

В темну частину доби більшість транзитних мігрантів летять на значних висотах і лише ті  зграї 
птахів, що здійснюють зупинку на лимані, чи його узбережжі можуть опинитися у тих висотних 
прошарках, де працюють агрегати ВЕС. Але вірогідність таких явищ значно менше 0,1%. 

В цілому, парк ВЕС під час роботи всіх агрегатів може незначно зменшити площу кормових 
угідь для деяких хижих птахів, в тому числі занесених до ЧКУ ( луні, кібці, боривітри, канюки), але 
за наявністю значної кількості таких угідь на відстані 2-5 км від проектної території значно 
компенсує вищеназвані втрати. 

Весняна міграція. Розподіл птахів під час весняної міграції пов’язаний з водною прибережною 
акваторією та узбережжям Чорного моря та Дністровського лиману. Значно менше вона охоплює 
територію парку ВЕС та буферні зони, тому значного впливу на орнітологічну обстановку 
будівництво ВЕС не привнесе. Найбільш потужними через територію екологічного коридору є 
транзитні міграції сірого журавля з місць зимівель на північному узбережжі Африки до місць 
гніздування в центрі та на півночі Європи та Західної Азії, а також червоноволої казарки – з 
«добруджанських» (Румунія) та місцевих зимівель до тундри Західного Сибіру. Через територію 
екокоридору проходять міграційні шляхи багатьох популяцій качок та мартинів з 
середземноморських зимівель далі в вглибину Північної Євразії.  

Особливого значення мають транзитні міграції білолобої гуски. Для весняної міграції 
характерними є північні та східні напрями прольоту. Аналіз спостережень показує, що 56,89% від 
всіх зареєстрованих зграй, прямували саме в цих напрямах, з домінуванням північно-східного 
(50,00%). Доволі висока чисельність зграй (23) зареєстровані в нетиповому південно-східному 
напрямку, частка яких становила 39,66%. Картина дещо змінюється під час аналізу чисельності 
птахів. Традиційних напрямів дотримувались вже 74,86% від усіх зареєстрованих мігрантів, 
натомість частка південно-східних перельотів становила лише 20, 91%. 

Розмір зграй коливався від 8 до 360 особин і для всіх спостережень становив 85,03 ос./зграї. 
Найбільшими були зграї птахів, що прямували на північ (190 ос., 1 зграя) та схід (186,7 ос./зграї), а 
найменшими – на південний схід (43,3 ос./зграї). 

Характер міграцій для більшості видів транзитний, з короткими зупинками вздовж річкових 
заплав (більшість видів), та з довгими зупинками в дельті р. Дністер та Дністровському лимані 
(качки, гуси, лебеді, казарки, мартини) та в штучних лісових насадженнях (хижі птахи, голуби тощо). 
Основні напрямки міграції – з південного заходу на північний схід, або с заходу на схід. Скупчення 
можуть досягати тисяч особин серед водоплавних птахів, а шпаків – навіть десятки тисяч. Менша 
частка популяцій (побережника болотяного, слукви, скопи, та мартина жовтоногого проходить у 
меридіональному напрямку з півдня на північ, але їх скупчення завжди не є численними. 

Зазвичай міграції весною починаються вже на при кінці лютого, тривають понад двох місяців і 
продовжуються то середини травня, коли місцеві популяції багатьох видів вже почали сезон 
гніздування. 

Доволі показовою міграційною характеристикою є співвідношення кормових та транзитних 
мігрантів, яке характеризує інтенсивність міграції. В березні динаміка чисельності кормових 
мігрантів має тенденцію до зниження абсолютних показників, з невеликим сплеском чисельності 
наприкінці місяця (31.03), натомість чисельність транзитних мігрантів навпаки, поступово зростає до 
кінця березня, але 31.03 різко падає, а в квітні знову зростає. 

Порівнюючи напрямки прольоту птахів під час кормових та транзитних міграцій говоримо про 
вузьку спрямованість транзитних мігрантів (північ, північний схід та схід) та широкий діапазон 
розльоту кормових мігрантів (з різною інтенсивністю у всіх напрямках). Пояснення цьому факту 
лежить в площині добової активності різних груп мігрантів. Так, особливістю транзитного прольоту 
птахів є масовість процесу із залученням достатньо великої кількості птахів та видів, 
цілеспрямований активний тип польоту (маховий та ширяючий) у відповідному напрямку, велика 
дистанція разового перельоту (до 600 км), відсутні затримки та зупинки на шляху міграції. Натомість 
кормові мігранти виявляють дещо інший тип поведінки, який характеризується тривалим 
перебуванням птахів в межах регіону, щоденними кормовими перельотами з місць ночівлі до місць 
годівлі, всім спектром міграційних напрямків, обумовленим лише пошуком їжі, утворенням різних за 
розміром скупчень, короткими відстанями перельотів. 

Порівнюючи висоти прольоту різних груп птахів зауважимо на тому, що транзитні мігранти 
летіли вище, ніж кормові. Особливо помітно це в березні, коли мігрують великі за розміром птахи 
(лебеді, гуси, качки, чаплі) на великі відстані. Через це висоти прольоту доволі значні. В квітні, коли 
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видовий склад мігрантів змінюється у бік домінування горобцеподібних птахів, висоти прольоту 
зменшуються як для транзитних, так і для кормових мігрантів. 

Порівнюючи висоти прольоту різних груп птахів, відмітимо те, що транзитні мігранти летіли 
вище, ніж кормові. Особливо помітно це в березні, коли мігрують великі за розміром птахи (лебеді, 
гуси, баклани, мартини тощо) на великі відстані. Через це висоти прольоту доволі значні, більшість 
птахів обирає інтервали більше 200 м. В квітні, коли видовий склад мігрантів змінюється у бік 
домінування горобцеподібних птахів, висоти прольоту зменшуються як для транзитних, так і для 
кормових мігрантів. 

Фактор відлякування шумом практично відсутній, завдяки відсутності на території площадки 
ВЕС значних за чисельністю міграційних скупчень. Кормові мігранти мобільно переміщуються по 
території і мають значні площі альтернативних кормових територій поза нею. В прилеглих зонах є 
більші джерела шуму (сільськогосподарська техніка, місцеві автомобільні дороги). Крім цього, у 
птахів, які обліковані на площадці ВЕС, кормові території більш пов’язані із сівозмінами, ніж з 
проектними роботами. 

Відлякування візуальними ефектами не є загрозливим, тому вплив цих факторів 
характеризується на птахів як низький. На наш погляд, дія цього фактору на період міграцій буде 
зменшувати ризики щодо негативного впливу ВЕС на птахів. 

Фізичні розміри площадки ВЕС досить малі, що дозволяє птахам безперешкодно оминати 
робочі майданчики з розташованим на них обладнанням в період будівництва. Територія, яку 
займатимуть робочі майданчики та обладнання, не буде перевищувати 1% від загальної площі. Це 
дозволить птахам безперешкодно оминати робочі майданчики з розташованим на них обладнанням в 
період будівництва. Крім того, незначна щільність розміщення робочих майданчиків та обладнання 
не перешкоджатиме кормовим перельотам птахів, через велику загальну площу площадки ВЕС і 
значні відстані між вітроагрегатами (близько 500 м). Як показали власні спостереження на вже 
працюючих ВЕС, птахи швидко звикають до побудованих ВЕС. Тому даний негативний вплив в 
період будівництва на мігруючих птахів низький, а в період експлуатації ВЕС він відсутній. 

Негативний вплив на транзитних мігруючих птахів відсутній, а для кормових мігрантів він 
низький. Для тих видів, які по закінченню міграції залишаються для гніздування в межах проектної 
території ВЕС, втрата місць розмноження не є суттєвою. Низька щільність гніздування птахів, 
незначний видовий склад дає можливість без перешкод обирати місця гніздування. Незначна втрата 
місць гніздування, через будівництво ВЕС, носитиме не суцільний, а мозаїчний характер, залишаючи 
більшу частину території ВЕС для вільного вибору місць для гніздування. Крім того, більшість 
облікованих на гніздуванні видів є звичайними та широко поширеними в регіоні, з високою їх 
чисельністю. Негативний вплив даного фактору оцінюється як низький. 

Оскільки територія площадки ВЕС представлена здебільшого антропогенними типами біотопів 
(с/г угіддя, лісосмуги), то створення незначної за площею інфраструктури не стане загрозливим для 
скупчень та кормових переміщень птахів, оскільки більша частина території залишиться без змін.  

Аналіз польових досліджень вказує на незначні міграційні скупчення птахів та міграційні 
зупинки в межах площадки ВЕС. Щодо кормових мігрантів, то обліковані види характеризуються 
широким їх поширенням та спроможністю без перешкод маневрувати територією. Негативний вплив 
на мігруючих птахів низький. Для мігруючих птахів вертикальні конструкції є сигналом для 
короткочасної зміни курсу, при цьому велика площа вітропарку дозволить зробити це без перешкод. 
Крім того, незначна щільність розміщення обладнання не перешкоджатиме кормовим перельотам 
птахів, через велику загальну площу ВЕС і значні відстані між вітроагрегатами. Поруч із площадкою 
проходять потужні лінії електричних мереж. Спеціальні спостереження не виявили негативного 
впливу на мігруючих птахів як з боку вертикальних конструкцій (опори), так і горизонтальних 
(електричні дроти). Негативний вплив на мігруючих птахів оцінюється як низький. 

Відносно бар’єрного впливу і перешкоди для перельоту зауважимо, що технічні 
характеристики вітроагрегатів створюють загрозу внаслідок руху ротора для мігруючих птахів, які 
летять в інтервалі 50-170 м. Наприклад, за результатами досліджень навесні 2016 року на Ботієвській 
ВЕС, більша частина птахів, що мігрують (1540 ос., або 86,9% від загальної кількості мігрантів), 
летіли на висотах до 50 м. Також, певна частина від мігрантів (231 ос., 13,1%) була облікована на 
висотах більше 200 м (в основному, на висоті 300-400 м). За період спостережень в межах вітропарку 
та в буферних зонах навесні 2016 року у висотному інтервалі 50-170 м, який може бути загрозливим 
для перельотів, не було зареєстровано жодної зграї. Виходячи з сумарного аналізу висот міграцій 
птахів, можливо констатувати, що вони не є загрозливими і вплив ВЕС на них оцінюється як низький. 

Технічні характеристики вітроагрегатів потенційно можуть створювати загрозу внаслідок руху 
ротора для мігруючих птахів, які летять на висотах 50-170 м. Аналіз досліджень показує, що цей 
висотний інтервал у межах проектної площадки ВЕС не використовувався. За нашими 
спостереженнями на вже працюючих ВЕС, не виявлено впливу цього фактору на птахів в період 
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міграцій. Таким чином, негативні впливи, внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней та відблисків 
світла оцінюється як низькі, а для більшості птахів, які перебувають на площадці ВЕС, відсутні.  

Відсоток птахів, які мігрують вночі є незначним. А невеликі за чисельністю та видовому 
різноманіттю транзитні мігранти не відчуватимуть нічного освітлення у межах площадок завдяки 
освітленню прилеглих селищ. Паралельні дослідження активності кажанів в темну частину доби на 
території ВЕС, дозволили провести спостереження нічної орнітологічної ситуації. В результаті 
проведених робіт жодних випадків створення небезпечної ситуації через нічні міграції птахів нами не 
виявлено. Вплив даного впливу оцінюється як дуже низький. 

 

13.6. Потенційна оцінка впливу будівництва та експлуатації об’єкта ВЕС на популяції 
кажанів з урахуванням сезонного стану кажанів, включаючи і міграційні цикли 

 
Оцінка впливів, обумовлених будівництвом та експлуатацією ВЕС на кажанів. 
1. Впливи, обумовлені будівництвом. 
1 а – викиди шкідливих речовин. Під час будівництва викиди шкідливих речовин не будуть 

перевищувати припустимі норми завдяки відсутності стаціонарних джерел забруднення та короткому 
періоду будівельних робіт. У відкритому просторі концентрація полютантів навряд чи буде більшою, 
ніж у індустріальних центрах з високим рівнем забрудненості повітря, де кажани мешкають постійно. 
Негативний вплив на мігруючих кажанів відсутній. 

1 b – відлякування візуальними ефектами та шумом. Періоди добової активності 
будівельників і кажанів можуть не збігатися. Люди і кажани співіснують у великих містах, де рух 
автотранспорту не припиняється цілодобово. В прилеглих зонах є більші джерела шуму (населені 
пункти, сільськогосподарська техніка, автомобільні дороги). Відлякування візуальними ефектами не 
є загрозливим, тому вплив цих факторів на кажанів відсутній.  

1 c – зайняття території робочими майданчиками та обладнанням. Простору на площадці 
цілком вистачає для обминання перешкод. Крім того, проектна щільність розміщення робочих 
майданчиків та обладнання не буде перешкоджати кормовим перельотам кажанів, через велику 
площу площадок ВЕС і значні відстані між вітроагрегатами. Негативний вплив на мігруючих кажанів 
відсутній. 

1 d – втрата місць розмноження. На територіях площадки ВЕС та у буферних зонах (за 
виключенням населених пунктів де чисельність також низька) відсутні місця масового мешкання 
кажанів. На проектній території кажани зустрічаються тільки в період кормових міграцій і в 
незначній чисельності в період транзитних міграцій. Негативний вплив на мігруючих кажанів 
відсутній. 

1 e – втрата окремих індивідуумів окремих видів. Простору на площадці цілком вистачає для 
обминання перешкод тваринами, які володіють ехолокацією. Як правило кормові міграції 
реєструвалися на висотах не більше 20 м і цей висотний інтервал є безпечним для кажанів. 
Негативний вплив на мігруючих кажанів характеризується як низький. 

2. Впливи, обумовлені обладнанням. 
2 а – тривале зайняття території та зміна характеристик території. Закладання площадки 

ВЕС серед агроценозу не змінить кормові біотопи кажанів. Оскільки площадки ВЕС представлені 
переважно сільськогосподарськими угіддями, то створення незначної за площею інфраструктури не є 
загрозливим для кормових переміщень кажанів, оскільки більша частина території залишається без 
змін. Техніка та персонал, які незначний проміжок часу працюватимуть на будівництві, створюють 
несуттєве антропогенне навантаження на кажанів (технологічні роботи на площадці не співпадають у 
добовому аспекті з активністю кажанів). Негативний вплив на мігруючих кажанів низький, а більшу 
частину їх репродуктивного циклу - відсутній. 

2 b – відлякування щогловими вертикальними конструкціями. На півночі та північному 
сході площадок ВЕС та буферних зон проходять високовольтні лінії електричних мереж. Спеціальні 
спостереження не виявили негативного впливу на мігруючих кажанів як з боку вертикальних 
конструкцій (опори), так і горизонтальних (електричні дроти). Не відмічений вплив щільних ліній 
електромереж також і в населених пунктах, які є основними місцями мешкання кажанів. Простору на 
площадці ВЕС та у буферних зонах цілком вистачає для обминання тваринами перешкод. Негативний 
вплив на мігруючих кажанів відсутній. 

2 с – бар’єрний вплив і перешкоди для перельоту. Кажани не мають усталеного вузького 
кормового перелітного коридору. На території площадок ВЕС не проходять шляхи інтенсивних 
транзитних міграцій. Перелітний коридор переважно пролягає уздовж берега Азовського моря. 
Негативний вплив на мігруючих кажанів характеризується як низький. 

3. Впливи, обумовлені експлуатацією вітропарку. 
3 а – відлякування внаслідок руху ротора. Технічні характеристики вітроагрегатів 

потенційно можуть створювати загрозу внаслідок руху ротора для транзитних мігруючих кажанів, 
але на території площадок ВЕС вони не відмічені. Аналіз візуальних досліджень свідчить, що 
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висотний інтервал у межах площадки ВЕС в період кормових міграцій не перевищує 20 м. 
Відлякування через рух ротора, мерехтіння тіней та відблисків світла для кажанів не відмічено за 
нашими моніторинговими спостереженнями на вже працюючих ВЕС у Херсонській та Запорізькій 
областях. Таким чином, негативні впливи від дії цих факторів оцінюється як низький.  

3 в – додаткове освоєння території. Потенційно кажани можуть використовувати для денних 
схованок різні ніші у конструкціях інфраструктурних елементів ВЕС (вітроагрегати, підстанції, 
господарські будівлі). Негативний вплив на мігруючих кажанів оцінюється як низький. 

3 с – турбування внаслідок нічного освітлення. Кажани, з одного боку, уникають світла, а з 
другого – полюють поряд з ліхтарями, які приваблюють комах. Освітлення площадки ВЕС 
характеризується значно меншими показниками ніж в населених пунктах – місцях основного їх 
мешкання. Негативний вплив на мігруючих кажанів низький. 

3 d – зіткнення з вітроенергетичними установками. Низька чисельність кажанів місцевого 
угруповання, незначні за чисельністю та інтенсивністю кормові переміщення на території площадок 
ВЕС, відсутність інтенсивних транзитних міграційних шляхів дають підстави вважати вплив цього 
фактору як низький. Але для підтвердження оцінки дії цього фактора необхідні моніторингові 
спостереження на вже діючій площадці ВЕС. 

Таким чином, дослідження умов існування рукокрилих в межах Запорізької ВЕС не дають 
підстав вважати, що розміщення тут вітроагрегатів негативно позначиться на їх популяціях. 
Негативний вплив на мігруючих кажанів оцінено як низький. 

 
Вплив будівництва та експлуатації об’єкта ВЕС спільно із запланованим / завершеним 

будівництвом ВЕС у радіусі 20 км на кажанів. 
 
Для характеристики кумулятивного ефекту від запланованої діяльності з урахуванням 

завершеного будівництва ВЕС в радіусі до 20 км дамо характеристику видового складу кажанів, які 
були зареєстровані на регіональній території протягом 2012-2018 років із зазначенням їх 
природоохоронного статусу (табл. 13.1) та змоделюємо  розташування Дністровської ВЕС в межах 
дискретної одиниці управління. 

 
Таблиця 13.1. Кажани регіонального комплексу в охоронних списках державного та 

міжнародного рівня*.  
 

№ Види ЧКУ МСОП ЄЧС БК БО ВА 
1 Нічниця вусата Myotis mystacinus Kuhl, 1817  ВР LC unknown LC unknown 2 2 – 
2 Вухань звичайний Plecotus auritus Linnaeus, 1758 ВР LC stable LC stable 2 2 – 
3 Вухань австрійський Plecotus austriacus Fischer, 1829  РК LC unknown LC unknown 2 2 – 
4 Вечірниця мала Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 РК LC unknown LC unknown 2 2 – 
5 Вечірниця велетенська Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 ЗК VU decreasing DD unknown 2 2 – 
6 Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774  ВР LC unknown LC unknown 2 2 – 
7 Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817  ВР LC unknown LC increasing 2 2 – 
8 Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839  НО LC unknown LC unknown 2 2 – 
9 Нетопир пігмей Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 НО LC unknown LC unknown 2 2 – 

10 Нетопир звичайний Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774  ВР LC stable LC unknown 3 2 – 
11 Лилик двоколірний Vespertilio murinus Linnaeus, 1758   ВР LC stable LC unknown 2 2 – 
12 Пергач пізній Eptesicus serotinus Schreber, 1774  ВР LC unknown LC stable 2 2 – 
13 Гіпсуг гірський  Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) РК LC stable LC increasing 2 2 – 
 
Примітки:  – потенційні види, що можуть бути зустрінуті в регіоні;  – види, ідентифіковані під час досліджень; 
ЧКУ – Червона книга України: ВР – вразливий; ЗК – зникаючий; РК – рідкісний; НО – неоцінений; МСОП – Червоний 
список Міжнародного союзу охорони природи: NT – близький до стану загрози зникнення; ЄЧС – Європейський червоний 
список: DD – даних недостатньо; БК – Бернська конвенція 1979 р.; додаток 2 включає види, які підлягають особливій 
охороні, 3 – підлягають охороні; БО – Боннська конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин 1979 р.: додаток 2 
включає види, стан яких несприятливий, збереження та регулювання використання яких потребує міжнародних угод, а 
також ті види, стан яких міг би істотно покращитись в результаті міжнародного співробітництва на основі міжнародних 
угод; ВА – Вашингтонська конвенція, CITES; " – " – вид не занесений до списку.  

 
Підходи до вирішення даного питання основані на рекомендаціях Керівництва Європейської 

Комісії (ЄК) (Guidance on EIA, Guidelines for the Assessment of Indire ct and Cumulative Impacts as well 
as Impact Interactions, May 1999). Оцінка кумулятивних впливів складається з 2-х етапів:  

– ідентифікація (скринінг) можливих кумулятивних впливів;  
– оцінка кумулятивного впливу на компоненти природного середовища.  
Ідентифікація можливих кумулятивних дій представляється простою матрицею, де визначені 

впливи на кажанів, які вже існують на даній території, та ті, які плануються. Згідно з аналізом 
поведінки кажанів по відношенню до вітрових парків в роботі Родригеза (Rodrigues et al., 2008) 
проаналізовані можливі впливи, та їх взаємодія з окремими видами рукокрилих. Зведені дані 
представлені в таблиці 13.2. 
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Таблиця 13.2. Кажани регіонального комплексу та існуючи взаємовідносини з вітровими станціями та агрегатами*. 
 

Вид 

Додаток 2 
Оселищної 
Директиви 
Євросоюзу 

Полювання 
поблизу 

біотопічних 
структур 

Мігрує, 
або літає 
на великі 
відстані 

Літає 
понад 
40 м 

Літає 
низько 

Ймовірний 
вплив 

ультразвуку 
від турбін 

Приваблює 
світло 

Доведена 
втрата місць 
полювання 

Ризик 
втрати 
місць 

полювання 

Відомі 
випадки 
зіткнень 
з ВЕУ 

Існує 
ризик 
зіткнень 

Нічниця вусата  
Myotis mystacinus Kuhl, 1817  – + –  + – – – – – + 

Вухань звичайний  
Plecotus auritus Linnaeus, 1758 – + – + + – – – – + + 

Вухань австрійський  
Plecotus austriacus Fischer, 1829  – + – + + – – – – + + 

Вечірниця мала  
Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 – – + + – + + – + + + 

Вечірниця велетенська  
Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 – – ? + – ?  – + + + 

Вечірниця дозірна  
Nyctalus noctula Schreber, 1774  – – + + – + + – + + + 

Нетопир білосмугий  
Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817  – + – + + ? + – – + + 

Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii 
Keyserling et Blasius, 1839  – + + + + ? + – – + + 

Нетопир пігмей  
Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 – + + + + ? + – – + + 

Нетопир звичайний Pipistrellus pipistrellus 
Schreber, 1774  – + – + + ? + – – + + 

Лилик двоколірний  
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758   – – + + – – + – + + + 

Пергач пізній  
Eptesicus serotinus Schreber, 1774  – – ? + – + + (+) – + + 

Гіпсуг гірський   
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) – + – + + ? + – – + + 

 
Примітки: Дані в таблиці наводяться у відповідності до EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation. Annex III: Bat 
behavior in relation to wind farms (Rodrigues et al., 2008) 
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Визначають непрямий вплив та кумулятивний вплив і взаємодію впливів. 
Непрямий вплив. Впливи на природне середовище, які не є прямим результатом проекту, 

виявляються на віддалені від району проекту або виникає з ланцюжка причин та ефектів, що можуть 
виникати у процесі реалізації проекту.  

До непрямого впливу на кажанів, який не є результатом реалізації проекту відносимо в першу 
чергу антропогенне навантаження на територію. Вітровий парк, як суцільне сільськогосподарське 
угіддя, має всі ознаки території на якій проводяться роботи пов’язані з землеробством: 

– робота сільськогосподарської техніки; 
– сівозміни на полях; 
– застосування інсектицидів, пестицидів, гербіцидів. 
Всі ці чинники непрямо впливають на об’єкти живлення кажанів – комах, метеликів, жуків. 

Такий вплив має ознаки негативного (наприклад, використання інсектицидів), але може в окремих 
випадках мати й позитивний ефект (наприклад сівозміни, коли поля зайняті культурами, що 
приваблюють комах – соняшник, бобові). 

Також непрямим впливом можна вважати переобладнання житлових будинків та промислових 
споруд, коли в результаті герметизації утворів та щілин кажани не мають можливості 
використовувати їх під денні схованки, у періоди гібернації чи під час розмноження. 

До непрямого впливу відносимо освітлення у населених пунктах. Навколо території вітрового 
парку розташовані населені пункти сільського типу. Нашими дослідженнями доведено тяжіння 
кажанів до населених пунктів, оскільки завжди (у всі сезони спостережень) голосова активність 
кажанів в урбанізованому ландшафті була достовірно вище за показники з території вітрового парку. 
Це пояснюється в основному фактором освітлення, яке приваблює об’єкти живлення, а через них й 
кажанів. Оскільки в межах населених пунктів негативного впливу на кажанів від працюючої вітрової 
станції немає, дію цього фактору оцінюємо як позитивну. 

Кумулятивний вплив. Впливи, що виникають в результаті постійно виникаючих змін, 
викликаних, в свою чергу, іншими минулими, сучасними або обґрунтовано передбачуваними діями, 
які супроводжують і реалізацію проекту. При оцінці потенційних кумулятивних впливів, також 
враховується вплив інших проектів, яке в поєднанні з даним проектом може привести до більш 
масштабних і значних впливів. 

Територіальний аспект. Оцінка базується на локальному, обмеженому, місцевому та 
регіональному рівнях впливу. Особливе значення при оцінці впливів приділяється локальному і 
обмеженому рівням впливу, оскільки вони є безпосередніми факторами впливу на найбільш вразливі 
природні компоненти (наприклад, види тварин та рослин, які потребують охорони, або занесені до 
Червоної книги України). 

Локальні впливи – впливи на компоненти природного середовища, які обмежені рамками 
території з безпосереднім розміщення об’єкту на площі (до 1 км) та впливають на елементарні 
природно-територіальні комплекси на суші та воді на рівні фацій та урочищ.  

Серед локальних впливів, які будуть мати місце під час будівництва вітрової станції виділяємо 
наступні. 

– Руйнування ділянок лісосмуг під розташування вітрового агрегату. Як вже зазначалося, 
лісосмуги в межах проектної території мають низький бонітет. Вік дерев до 50 років і багато з них 
мають ознаки незаконної рубки з відновленням порослевою молоддю. Дерев, які б мали дупла та 
відшарування кори та були б придатні для схованок кажанам, нами не знайдено. Можна припустити 
використання кажанами дендрофільної групи окремих ділянок лісосмуг, однак незначні масштаби 
вирубок (менш ніж 10% від усіх лісосмуг на території вітропарку) та наявність таких само біотопів на 
прилеглих ділянках нівелюють негативну дію цього фактору. 

– Створення антропогенних ландшафтних елементів (інфраструктури). Під час будівництва 
територія вітрового парку зазнає суттєвої зміни елементів ландшафту. Вертикальні конструкції 
вітрових агрегатів з рухомим вітроколесом – несуть найбільшу загрозу кажанам. Серед 13 видів 
кажанів, які були зареєстровані на проектній території протягом наших досліджень, для 12 видів на 
основі літературних даних доведені факти зіткнень з вітровими агрегатами (Rodrigues et al., 2008; 
табл. 13.2). Прослуховування простору ультразвуковим детектором Pettersson D500x на висоті 42 м, 
показали, що видове різноманіття обмежено 2 видами, а чисельність тварин на цих висотах менша за 
2% від загального числа зафіксованих звуків. Тобто, поведінка кажанів та їх незначна чисельність в 
межах вітрового парку може нівелювати в деякій мірі ризики зіткнень з вітроагрегатами. 

– Будівництво електричних підстанцій та інших промислових та житлових будівель. 
Спостереження, які були проведені поблизу електричних підстанцій на вже працюючий Ботієвській 
ВЕС показали, що кажани використовують факт освітлення цих інфраструктурних елементів для 
вдалого полювання на комах, метеликів, жуків тощо. Деякі будівлі мають пустоти, які теоретично 
можуть бути використані кажанами для денних схованок. Таким чином, дія цього фактору на рівні 
локального впливу може мати позитивний ефект. 
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– Прокладання ліній електричних мереж. Факти зіткнень з дротами електричних мереж нам 
невідомі. За нашими візуальними спостереженнями, проведеними в сутінках, тварини добре 
орієнтуються у просторі з легкістю оминаючи лінії електричних мереж. 

 
Обмежений вплив – впливи, які обмежені рамками території з безпосереднім розміщення 

об’єкту на площі (до 10 км) та впливають на природно-територіальні комплекси на суші на рівні груп 
урочищ та місцевостей.  

Як вже зазначалось, за нашими візуальними спостереженнями, проведеними в сутінках, кажани 
добре орієнтуються у просторі з легкістю оминаючи лінії електричних мереж. Кумулятивний вплив 
на кажанів за межами вітрового парку (обмежений вплив), але пов’язаний з його діяльністю 
мінімальний (незначний), а в період гібернації відсутній. 

 
Місцевий (територіальний вплив) – вплив на природні компоненти  на території (акваторії) до 

100 км2, які впливають на рівні ландшафту. 
Будівництво та експлуатація вітрового парку в більш розширеному територіальному аспекті 

повинна розглядатися з урахуванням вже існуючих ВЕС, які на даний час відсутні у межах ДОУ та 
кумулятивного впливу (20 км).  

Регіональний вплив – вплив	на компоненти природного середовища у регіональному масштабі 
на території (акваторії) більш за 100 км, та включають природно-територіальні комплекси на рівні 
ландшафтних округів або провінцій. 

Представники хіроптерофауни мають широкі ареали існування. Жоден з видів не є ендемічним 
або його існування було б обмежено територією, яка підпадає під регіональний вплив. Жоден з видів 
не має критичного охоронного статусу як на рівні міжнародних (IUCN), так і національних (Червона 
книга України) документів. 

Будівництво та експлуатація вітрового парку Дністровської ВЕС стосовно життєдіяльності 
кажанів та загроз існування їх популяціям на рівні ландшафтних округів або провінцій не завдасть 
негативного впливу.  

 
Час масштабу впливів. Базується на наступній градації:  
- Короткочасний вплив (до 3 місяців) має місце під час будівництва, коли будуть зайняті окремі 

ділянки, проводитися нічні роботи та буде підвищений фактор антропогенного навантаження на 
екосистему вітрового парку. Сучасні технології будівництва вітрових станцій свідчать про те, що на 
монтаж одного вітрового агрегату на вже існуючий фундамент займає близько 3,5-7 діб, після чого 
техніка та людські ресурси переносяться на інший об’єкт (вітроагрегат). Такий графік роботи на 
будівництві з одного боку мінімізує вплив через короткочасність процесу, з іншого, якщо 
будівництво буде проводитися в періоди масової міграції (з середини серпня до середини вересня), 
негативний вплив на вільне пересування простором кажанами буде зростати.  

- Вплив середньої тривалості (1-3 роки, період будівництва). Вітрові станції є об’єктами 
високотехнологічного будівництва, яке для великих парків відбувається у декілька етапів. Наприклад, 
з 65 вітрових агрегатів на Ботієвській ВЕС, перша черга (30 вітроагрегатів) була побудована та 
введена в експлуатацію протягом року, а наступного – друга черга. Таким чином, вплив середньої 
тривалості буде продовжуватися близько 3 років. Чинники негативного впливу в цей період пов’язані 
з активністю техніки та людей на час будівництва. Мінімізація впливу може відбутися через 
планування будівельних робіт, графік яких передбачає найбільш активну фазу у періоди покою для 
кажанів – з середини жовтня по середину квітня. 

- Багаторічний(постійний) вплив (3-5 років, період експлуатації). Після введення вітрового 
парку в експлуатацію, активні пересування техніки та нічне освітлення припиняться. Головним 
чинником впливу буде рухоме вітроколесо. За нашими спостереженнями на небезпечних висотах 
кажани майже не зустрічалися, однак протягом 3-5 років після введення парку в експлуатацію 
потрібні моніторингові дослідження для перевірки прогнозів з оцінки впливу ВЕС на кажанів. 

 
Величина інтенсивності впливу.  
Незначний вплив. Зміни в природному середовищі не перевищують існуючі межі природного 

мінливості. Будівництво вітрового парку призведе до вирубки певних ділянок лісосмуг, серед яких 
теоретично можуть бути дерева, що використовуються видами кажанів дендрофільної групи. Нам не 
відомі випадки перебування кажанів в дуплах дерев або в щілинах відшарованої кори на території 
вітрового парку, однак якщо такі факти будуть, інтенсивність цього впливу незначна. 

Слабкий вплив. Зміни в природному середовищі перевищують межі природної мінливості, 
Природне середовище повністю самовідновлюється. Зміни в природному середовищі (вирубка дерев, 
встановлення вітрових агрегатів) не впливатимуть на кажанів в період розмноження через їх вкрай 
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низьку чисельність, а в періоди міграцій діючи вітроагрегати становлять певну загрозу для 
пересування окремих особин. Однак, аналіз видового складу та чисельності кажанів на території 
вітрового парку, а також спостереження за використанням тваринами висотних інтервалів дозволяє 
оцінити цей вплив як слабкий. 

Помірний вплив. Зміни в природному середовищі перевищують межі природного мінливості, 
які призводять до порушення окремих компонентів природного середовища. Природна середа 
зберігає здатність до самовідновлення. З урахуванням всього спектру чинників, які негативно можуть 
впливати на кажанів в межах 20-км зони навколо Дністровської ВЕС констатуємо відсутність 
порушень, після яких природна середа не мала б змоги відновитися. Будівництво та експлуатація 
вітрового парку не спричинить впливу, який підпадає під категорію «помірний». 

Сильний вплив. Зміни в природному середовищі призводять до значних порушень компонентів 
природного середовища або екосистем. Окремі компоненти природного середовища втрачають 
здатність до самовідновлення. 

Будівництво та експлуатація вітрового парку за нашими прогностичними розрахунками не 
призведе до значних втрат особин кажанів та критичного зменшення популяцій зареєстрованих на 
проектній території видів. Сильний вплив на представників рукокрилих – відсутній. 

 
13.7 Вплив будівництва та експлуатації об’єкта ВЕС спільно із запланованими / 
завершеними будівництвом ВЕС у радіусі 20 км на птахів та кажанів (щодо птахів – 
описується вплив на найважливіші види (на кожен окремо), щодо кажанів – на кожен 
вид окремо) 

 
Характеристика впливів будівництва та експлуатації площадки ВЕС на птахів.  
 
Прогнозна оцінка впливу вітроелектростанції на птахів, яку буде використано для експертизи, 

розроблена на підставі загально прийнятих нормативів організації ВirdLife International, що містяться 
в керівному документі «Вітрові електростанції та птахи», а саме: «Аналіз впливу вітрових 
електростанцій на птахів» та «Керівництво з оцінки стану навколишнього середовища і питань 
вибору майданчика». 

Додатково під час оцінки використовувалися рекомендації, наведені в довіднику «EU Guidance 
on wind energy development in accordance with the EU nature legislation», виданого Європейським 
Союзом у 2011 р. Додаток II зазначеного довідника містить перелік птахів, які вважаються 
експертами Європейського Союзу такими, що в значній мірі схильні до впливу вітрових 
електростанцій. До уваги бралися три основних типи негативного впливу, а саме: 

• втрата середовища існування;  
• загибель, спричинена зіткненням із турбінами;  
• виникнення ефекту носія.  
Рекомендована шкала оцінки ризику має наступні ступені: значний, помірний, потенційний та	

граничний. 
На етапі планування будівництва ВЕС можливо визначити тільки впливи, які ґрунтуються на 

прогнозах зі статистичною ймовірністю. Підтвердження прогностичних даних можливо після 
проведення досліджень на площадках з працюючими ВЕС. На даному етапі необхідно, з 
відповідними припущеннями, розділити можливі впливи на природні комплекси з боку ВЕС та 
потужного впливу антропогенних факторів і природних флуктуаційних процесів. Але можна 
констатувати, що остання група впливу є домінуючою у регіоні для більшості площадок ВЕС, 
включаючи площадку та буферні зони (1-2 км).  

Для експертної оцінки очікуваних небезпек для птахів, спричинених парком вітроенергетичних 
установок, необхідно диференціювати небезпеки по різних аспектах і описати їх, по можливості, 
повністю. Необхідно визначити негативні впливи, які можуть бути створені парком 
вітроенергетичних установок і можуть бути диференційовані у наступному форматі. 

1. Впливи, обумовлені будівництвом, на види рослин і тварин, які, згідно із законодавством про 
охорону видів, можуть розцінюватися, як значні. 

• 1/а – викиди шкідливих речовин під час робіт на будівельному майданчику, наприклад, 
будівельною технікою й транспортом (вихлопні гази, витоки, застосування матеріалів, що створюють 
загрозу) і пов’язані із цим потенційні небезпеки для розмноження й середовища перебування тварин, 
а також місць росту рослин. 

• 1/b – Відлякування й витиснення візуальними ефектами, відлякування шумом, наприклад, при 
можливих польових і бурових роботах, а також будівельною технікою, транспортом, що працює на 
будівельному майданчику, а також перебуванням людей. 
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• 1/с – Зайняття території робочими майданчиками і обладнанням, яке працює на будівельному 
майданчику, і пов’язане із цим створення можливих перешкод для  шляхів міграцій тварин 
під’їзними дорогами і обладнанням, яке працює на будівництві. 

• 1/d – Втрата місць розмноження для видів внаслідок зайняття території при підготовці 
будівельних робіт. 

• 1/е – Втрата окремих індивідуумів видів, що охороняються, під час будівельних робіт. 
2. Впливи, обумовлені обладнанням, на види рослин і тварин що охороняються, які згідно із 

законодавством про охорону видів можуть розцінюватися як значні.  
• 2/а – Тривалим зайняттям територій і, як наслідок цього, зміною характеристик середовища 

перебування й порушенням біотопічних комплексів. 
• 2/b – Відлякуванням щогловими вертикальними конструкціями кажанів і видів птахів. 
• 2/с – Бар’єрний вплив на мігруючі види птахів і перешкоди для перельоту птахів і кажанів. 
3. Впливи, обумовлені виробництвом, на види рослин і тварин, які згідно із законодавством про 

охорону видів можуть бути розцінені як значні. 
• 3/а – Відлякування внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней, відблисків світла й емісії шуму. 
• 3/b – Відлякування внаслідок додаткового освоєння територій елементів ландшафту, які 

раніше не зазнавали впливу. 
• 3/с – Турбування або подразнення видів що охороняються та інших видів птахів і кажанів, 

внаслідок нічного освітлення. 
• 3/d – Зіткнення окремих індивідуумів різних видів птахів і кажанів з вітроенергетичними 

установками. 
Важливим аспектом оцінки впливу ВЕС на птахів є прогнозування значимості додаткової 

смертності. Моделлю, що давала б можливість такої оцінки, є аналіз біологічно безпечного рівня 
поглинання (так званого «потенційного біологічного вилучення», PBR). Це є свого роду метод 
«зверху вниз», який визначає безпечний рівень додаткової смертності, якого можуть зазнавати 
популяції (Уаттс, 2010; Рунґе, Сауер, Авері, Блеквел, та Конефф, 2009). 

З урахуванням даної моделі для 89 видів птахів, які у регіональному аспекті зустрічаються як у 
межах площадки ВЕС, так і у межах буферних зон та територій ДОУ (до 10 км) з урахуванням 
сучасних даних щодо субрегіональної чисельності, були визначені показники потенційного 
біологічного вилучення (PBR) – табл. 13.3. 

 
Таблиця 13.3. Показники потенційного біологічного вилучення (PBR) для видів птахів щодо їх 

субрегіональної чисельності. 
 

№ Birds a s f Nmin, 
ос. PBR, ос. 

1 Podiceps cristatus 2 0,8 0,5 500 33,8 
2 Pelecanus onocrotalus 3 0,85 0,5 50 2,2 
3 Phalacrocorax carbo 3 0,88 1 2000 164,0 
4 Ardeola ralloides 2 0,7 0,5 0 0,0 
5 Egretta alba 2 0,72 0,5 100 7,8 
6 Ardea cinerea 2 0,732 0,5 100 7,6 
7 Platalea leucorodia 3 0,776 0,5 0 0,0 
8 Plegadis falcinellus 3 0,799 0,5 25 1,3 
9 Ciconia ciconia 4 0,745 1 15 1,3 
10 Rufibrenta ruficollis 3 0,91 0,1 200 1,5 
11 Anser anser 3 0,83 1 2500 235,0 
12 Anser albifrons 3 0,724 0,5 25000 1406,0 
13 Cygnus olor 4 0,85 1 1000 72,7 
14 Cygnus cygnus 4 0,801 0,5 500 20,1 
15 Tadorna ferruginea 2 0,8 0,5 50 3,4 
16 Tadorna tadorna 2 0,886 1 1000 106,0 
17 Anas platyrhynchos 1 0,627 1 15000 4580,5 
18 Anas strepera 1 0,72 1 250 66,1 
19 Anas penelope 1 0,53 0,5 5000 857,0 
20 Anas quеrquedula 1 0,589 0,5 10000 1602,7 
21 Netta rufina 2 0,69 0,5 0 0,0 
22 Aythya ferina 1 0,65 0,1 5000 147,9 
23 Aythya nуroca 2 0,69 0,3 10 0,5 
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№ Birds a s f Nmin, 
ос. PBR, ос. 

24 Aythya fuligula 1 0,71 1 5000 1346,3 
25 Aythya marila 2 0,48 0,5 5000 495,3 
26 Bucephala clangula 2 0,772 1 20 2,9 
27 Mergus serrator 2 0,81 1 20 2,6 
28 Pandion haliaetus 3 0,85 1 5 0,4 
29 Milvus migrans 2 0,63 0,5 0 0,0 
30 Circus cyaneus 2 0,81 0,5 250 16,5 
31 Circus macrourus 2 0,79 0,3 20 0,8 
32 Circus pуgargus 3 0,72 0,5 20 1,1 
33 Circus aeruginosus 3 0,74 1 500 55,1 
34 Accipiter gentilis 2 0,83 0,5 10 0,6 
35 Accipiter nisus 1 0,69 1 50 13,9 
36 Buteo lаgopus 2 0,887 1 500 52,8 
37 Buteo rufinus 3 0,89 1 10 0,8 
38 Buteo buteo 3 0,9 1 1000 76,1 
39 Haliaeetus albicilla 5 0,936 1 10 0,5 
40 Falco cherrug 1 0,77 0,1 5 0,1 
41 Falco peregrinus 2 0,8 1 5 0,7 
42 Falco subbuteo 2 0,745 0,5 100 7,5 
43 Falco columbarius 1 0,62 1 25 7,7 
44 Falco vespertinus 1 0,66 0,3 200 17,5 
45 Falco tinnunculus 1 0,69 0,5 500 69,6 
46 Grus grus 4 0,9 1 2500 156,3 
47 Anthropoides virgo 3 0,9 1 100 7,6 
48 Fulica atra 2 0,701 1 15000 2393,0 
49 Otis tarda 4 0,7 0,1 20 0,2 
50 Vanellus vanellus 1 0,705 0,3 150 12,2 
51 Himantopus himantopus 2 0,7 1 200 31,9 
52 Recurvirostra avosetta 2 0,78 0,5 200 14,1 
53 Calidris ferruginea 2 0,74 0,3 10000 452,1 
54 Philomachus pugnax 2 0,524 0,5 25000 2394,7 
55 Numenius tenuirostris 2 0,6 0,1 0 0,0 
56 Numenius arquata 2 0,736 0,3 20 0,9 
57 Numenius phaeopus 2 0,89 0,5 10 0,5 
58 Limosa limosa 2 0,94 0,3 10 0,2 
59 Glareola pratincola 1 0,733 0,5 25 3,2 
60 Larus ichthyaetus 4 0,913 1 10 0,6 
61 Larus melanocephalus 3 0,86 0,5 300 13,1 
62 Larus ridibundus 4 0,898 0,5 5000 157,4 
63 Larus cachinnans 5 0,88 1 1200 68,5 
64 Hydroprogne caspia 3 0,9 1 10 0,8 
65 Sterna albifrons 3 0,899 0,5 150 5,7 
66 Columba oenas 1 0,55 1 10 3,4 
67 Streptopelia turtur 1 0,5 0,1 500 17,7 
68 Asio flammeus 1 0,72 0,5 5 0,7 
69 Otus scops 1 0,65 0,5 25 3,7 
70 Caprimulgus europaeus 1 0,7 0,5 10 1,4 
71 Apus apus 4 0,808 1 3000 237,9 
72 Coracias garrulus 2 0,67 0,5 40 3,3 
73 Merops apiaster 1 0,699 1 15000 4114,8 
74 Upupa epops 1 0,38 0,5 100 19,7 
75 Calandrella rufescens 1 0,53 0,5 50 8,6 
76 Alauda arvensis 1 0,513 0,5 2000 348,9 
77 Corvus frugilegus 2 0,79 0,5 25000 1723,5 
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№ Birds a s f Nmin, 
ос. PBR, ос. 

78 Sturnus vulgaris 2 0,687 0,5 15000 1218,8 
79 Turdus iliacus 1 0,43 0,3 25 2,8 

 
Примітка: a –	 вік першого року розмноження; s –	 вірогідність виживання дорослої особини; f – 
коефіцієнт захищеності; Nmin – мінімальна оціночна кількість особин у субрегіональній 
чисельності; PBR – оцінка потенційного біологічного вилучення. 
 

Видова оцінка впливів на птахів. 
Оцінка впливів на птахів з описом приводиться  нижче та надається у під/розділі 1.5.  

 
Лебідь-шипун Cygnus olor. 
Лебідь-шипун оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші ризики. 

Даний вид є широко розповсюдженим. Він має велику всесвітню популяцію, яка класифікується 
чисельністю у 598000-615000 особин. Європейська популяція виду оцінюється у 83400-116000 пар, 
що відповідає 167000-231000 зрілим особинам. Отже цей вид не має обмежений ареал проживання і 
не є ендемічним. Вид підлягає захисту на ділянках ПЗФ. 

На проектній території місця виведення потомства присутні. Відповідно до рекомендацій 
Європейської Комісії цей вид не класифікується як значно сприйнятливий до роботи 
вітроелектростанцій. Окрім цього, як показують виконані за методом (PBR) (потенційного 
біологічного вилучення) підрахунки (проведеними для регіональної популяції, що налічує мінімум 
1000 особин), більше 72,7 особин мали б бути вбиті щороку (за умови їх малоймовірної ізоляції), щоб 
місцева популяція зазнала негативного впливу. Згідно із підрахунками CRM (комплексної системи 
керування ризиками) жодна із особин не буде вбита турбінами. 

На підставі даних про висоту польоту, невеликої кількості особин на проектній території, 
відсутності місць для виведення потомства у межах площадки, розрахунків PBR та CRM не 
передбачається жодного впливу на цей вид під час фази будівництва та експлуатації. 

 
Лебідь-кликун Cygnus cygnus 
Лебідь-кликун оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші 

побоювання. Даний вид є широко розповсюдженим. Він має велику всесвітню популяцію, яка 
оцінюється у > 1800000 особин. Європейська популяція виду оцінюється у 259000-427000 зрілих 
особин. Отже цей вид не має обмежений ареал проживання і не є ендемічним. Вид підлягає захисту y 
межах територій ПЗФ.  

На території ДОУ та регіональної території у 20 км виведення потомства відсутні. Як 
показують виконані за цим методом підрахунки PBR (проведеними для місцевої популяції, що 
налічує 500 особин за даними ВОТ), більше 20,1 особини мали б бути вбиті щороку (за умови їх 
малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву популяцію, що є украй 
маловірогідним. 

На підставі наведеної вище інформації не передбачається жодного впливу на цей вид під час 
фази будівництва та експлуатації.  

 
Гуска сіра Anser anser 
Гуска сіра оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші побоювання. 

Даний вид є широко розповсюдженим. Він має велику всесвітню популяцію, яка оцінюється у 
1000000-1100000 особин. Європейська популяція виду оцінюється у 259000-427000 зрілих особин. 
Отже цей вид не має обмежений ареал проживання і не є ендемічним. Вид підлягає захисту y межах 
територій ПЗФ.  

Під час спостережень в 2016 та 2017 рр. жодного індивідууму не було зареєстровано. 
Незважаючи на відсутність цього виду, в проектній зоні були проведенні підрахунки PBR. Як 
показують виконані за цим методом підрахунки (проведеними для місцевої популяції, що налічує 
мінімум 2500 особин за регіональними даними), більше 235 особин мали б бути вбиті щороку (за 
умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву популяцію, що є украй 
маловірогідним. 

На підставі наведеної вище інформації не передбачається жодного впливу на цей вид під час 
фази будівництва та експлуатації.  

 
Гуска білолоба Anser albifrons 
Гуска білолоба оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші 

побоювання. Даний вид є широко розповсюдженим. Він має велику всесвітню популяцію, яка 
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оцінюється у 3100000-3200000 особин. Європейська популяція оцінюється у 518000-620000 зрілих 
особин1. Отже цей вид не має обмежений ареал проживання і не є ендемічним. Вид підлягає захисту 
на регіональній території. 

На території ДОУ місця виведення потомства відсутні. Як показують виконані за методом 
(PBR) підрахунки (проведеними для місцевої популяції, що налічує 25000 – регіональна територія), 
більше 1406 особин мали б бути вбиті щороку (за умови їх малоймовірної ізоляції) для того, щоб 
місцева популяція зазнала негативного впливу. Згідно із підрахунками CRM жодна із особин не буде 
вбита турбінами. 

На підставі наведеної вище інформації не передбачається жодного впливу на цей вид під час 
фази будівництва та експлуатації.  

 
Чернь морська Aythya marila 
Чернь морська оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші 

побоювання. В Червоній книзі України цей вид віднесений до уразливого. Даний вид має 
надзвичайно великий ареал проживання. Всесвітня популяція класифікується чисельністю у 4920000-
5130000. В Європі популяція здатних до відтворення птахів оцінюється у 134000-178000 пар, що 
відповідає 269000-355000 зрілим особинам2. Отже цей вид не має обмежений ареал проживання і не є 
ендемічним.  

На проектній території місця виведення потомства відсутні. Цей вид наявний на регіональній  
території під час міграції та у зимовий період. Як показують виконані за методом (PBR) підрахунки 
(проведеними для місцевої популяції, що налічує 5000 особин за даними регіональної території), 
більше 495,3 особин мали б бути вбиті щороку (за умови їх малоймовірної ізоляції) для того, щоб 
місцева популяція зазнала негативного впливу. Згідно із підрахунками CRM жодна із особин не буде 
вбита турбінами. 

На підставі наведеної вище інформації не передбачається жодного впливу проектної території 
на цей вид під час фази будівництва та експлуатації.  

 
Крижень Anas platyrhynchos 
Крижень оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші побоювання. Цей 

вид має надзвичайно великий ареал проживання. Всесвітня популяція налічує більше 19000000 
особин. Європейська популяція виду оцінюється у 2850000-4610000 пар, що відповідає 5700000-
9220000 зрілим особинам3. Отже цей вид не має обмежений ареал проживання і не є ендемічним.  

Як показують виконані за методом (PBR) підрахунки (проведеними для місцевої популяції, що 
налічує мінімум 15000 особин за даними регіональної території), більш 4580,5 особин мали б бути 
вбиті щороку (за умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву 
популяцію, що є украй маловірогідним. 

Відповідно до рекомендацій Європейської Комісії цей вид не класифікується як значно 
сприйнятливий до роботи вітроелектростанцій. На підставі наведеної вище інформації не 
передбачається жодного впливу на цей вид під час фази будівництва та експлуатації.  

 
Пірникоза велика Podiceps cristatus 
Пірникоза велика оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші 

побоювання. Цей вид має надзвичайно великий ареал проживання. Всесвітня популяція 
характеризується чисельністю у 915000-1400000 особин («Міжнародні водно-болотні угіддя», 2015 
р.). Європейська популяція виду оцінюється у 330 000-498 000 пар, що відповідає 660000-997000 
зрілим особинам4. Отже цей вид не має обмежений ареал проживання і не є ендемічним.  

Всі представники виду, що розглядаються, спостерігалися за межами запланованої під 
вітроелектростанцію території. Як показують виконані за методом (PBR)5 підрахунки (проведеними 
для місцевої популяції, що налічує 500 особин за даними регіональної території), більше 33,8 особин 
мали б бути вбиті щороку (за умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на 
місцеву популяцію, що є украй маловірогідним. 

Відповідно до рекомендацій Європейської Комісії цей вид не класифікується як значно 
сприйнятливий до роботи вітроелектростанцій. На підставі наведеної вище інформації не 
передбачається жодного впливу на цей вид під час фази будівництва та експлуатації.  

																																																													
1 http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/greylag-goose-anser-anser/text 
2 http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22680398 
3 http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/mallard-anas-platyrhynchos/text 
4 http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22696602 
5 http://www.bioone.org/doi/abs/10.5253/078.097.0307 
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Чапля сіра Ardea cinerea 
Чапля сіра оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші побоювання. 

Цей вид має надзвичайно великий ареал проживання. Всесвітня популяція класифікується 
чисельністю у 790000-3700000 особин. Європейська популяція виду оцінюється у 223000-391000 пар, 
що відповідає 447000-782000 зрілим особинам. Отже цей вид не має обмежений ареал проживання і 
не є ендемічним.  

Як показують виконані за методом (PBR) підрахунки (проведеними для місцевої популяції, що 
налічує 100 особин за даними регіональної території), більш 7,6 особин мали б бути вбиті щороку (за 
умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву популяцію, що є украй 
маловірогідним.  

Відповідно до рекомендацій Європейської Комісії цей вид не класифікується як значно 
сприйнятливий до роботи вітроелектростанцій. На підставі наведеної вище інформації не 
передбачається жодного впливу на цей вид під час фази будівництва та експлуатації.  

 
Чепура велика Ardea alba 
Чепура велика оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші 

побоювання. Цей вид має надзвичайно великий ареал проживання. Європейська популяція чепури 
великої оцінюється у 20700-34900 пар, що відповідає 41500-69900 зрілим особинам.6 Отже цей вид не 
має обмежений ареал проживання і не є ендемічним.  

На підставі спостережень, які проводилися під час моніторингу у 2017-2018 рр., цей вид 
постійно знаходився за межами майданчику з незначною чисельністю. У 2017-2018 рр. жодної 
особини не було знайдено на проектній території. Окрім цього, як показують виконані за методом 
(PBR) підрахунки (проведеними для місцевої популяції, що налічує 100 особин за даними 
регіональної території), більш 7,8 особин мали б бути вбиті щороку (за умови їх малоймовірної 
ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву популяцію, що є украй маловірогідним. 

Відповідно до рекомендацій Європейської Комісії цей вид не класифікується як значно 
сприйнятливий до роботи вітроелектростанцій. На підставі наведеної вище інформації не 
передбачається жодного впливу на цей вид під час фази будівництва та експлуатації.  

 
Баклан великий Phalacrocorax carbo 
Баклан великий оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші 

побоювання. Цей вид має надзвичайно великий ареал проживання. Всесвітня популяція 
характеризується у 1400000-2100000 особин. Європейська популяція виду оцінюється у 401000-
512000 пар, що відповідає 803000-1020000 зрілим особинам7. Отже цей вид не має обмежений ареал 
проживання і не є ендемічним.  

На майданчику ВЕС умови для виведення потомства цього виду відсутні. Цей вид постійно 
обліковувався за межами майданчику ВЕС. Окрім цього, як показують виконані за методом (PBR) 
підрахунки (проведеними для місцевої популяції, що налічує 2000 особин за даними регіональної 
території), більш164,0 особин мали б бути вбиті щороку (за умови їх малоймовірної ізоляції) для 
значного негативного впливу на місцеву популяцію, що є украй маловірогідним. 

Відповідно до рекомендацій Європейської Комісії цей вид не класифікується як значно 
сприйнятливий до роботи вітроелектростанцій. На підставі наведеної вище інформації не 
передбачається жодного впливу на цей вид під час фази будівництва та експлуатації.  

 
Чоботар Recurvirostra avosetta 
Чоботар оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші побоювання. Цей 

вид має надзвичайно великий ареал проживання. Всесвітня популяція характеризується чисельністю 
у 280000-470000 особин. Європейська популяція виду оцінюється у 58400-74300 пар, що відповідає 
117000-149000 зрілим особинам. Отже цей вид не має обмежений ареал проживання і не є 
ендемічним.  

На підставі спостережень, які проводилися під час попереднього моніторингу, цей вид постійно 
знаходився за межами майданчику ВЕС. У 2017-2018 рр. жодної особини не було знайдено на 
проектній території. Окрім цього, як показують виконані за методом (PBR) підрахунки (проведеними 
для місцевої популяції, що налічує 50-200 особин за даними регіональної території), від 5 до 14,1 
особини мали б бути вбиті щороку (за умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного 
впливу на місцеву популяцію, що є украй маловірогідним. 

Відповідно до рекомендацій Європейської Комісії цей вид не класифікується як значно 
сприйнятливий до роботи вітроелектростанцій. На підставі наведеної вище інформації не 
передбачається жодного впливу на цей вид під час фази будівництва та експлуатації.  

 

																																																													
6 http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/great-white-egret-ardea-alba 
7 http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/great-cormorant-phalacrocorax-carbo/text 
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Лунь очеретяний Circus aeruginosus 
Лунь очеретяний оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші 

побоювання. Цей вид має надзвичайно великий ареал проживання. Всесвітня популяція - 415000-
765000 особин. Європейська популяція виду оцінюється у 199000- 367000 зрілих особин. Отже цей 
вид не має обмежений ареал проживання і не є ендемічним.  

Як показують виконані за методом (PBR) підрахунки (проведеними для місцевої популяції, що 
налічує 500 особин за даними регіональної території), більш 55,1 особина мали б бути вбиті щороку 
(за умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву популяцію, що є 
украй маловірогідним. 

Згідно із підрахунками CRM жодна із особин не буде вбита турбінами. На підставі наведеної 
вище інформації не передбачається жодного впливу на цей вид під час фази будівництва та 
експлуатації.  

 
Лунь польовий Circus cyaneus 
Лунь польовий оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші 

побоювання. В Червоній книзі України цей вид класифікується як уразливий. Даний вид має 
надзвичайно великий ареал проживання. Всесвітня популяція класифікується у 176000-321000 
особин. Європейська популяція виду оцінюється у 60000-109000 зрілих особин. Отже цей вид не має 
обмежений ареал проживання і не є ендемічним.  

Як показують виконані за методом (PBR) підрахунки (проведеними для місцевої популяції, що 
налічує 250 особин за даними регіональної території), більш 16,5 особин мали б бути вбиті щороку 
(за умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву популяцію, що є 
украй маловірогідним. Згідно із підрахунками CRM раз на 100 років 1 особину буде вбито турбінами. 
На підставі наведеної вище інформації не передбачається жодного впливу на цей вид під час фази 
будівництва та експлуатації.  

 
Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla 
Орлан-білохвіст оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші 

побоювання. У Червоній книзі України цей вид оцінюється як рідкісний. Цей вид має надзвичайно 
великий ареал проживання. Всесвітня популяція класифікується у 24200-49000 особин. Європейська 
популяція виду оцінюється у 17900-24500 зрілих особин. Отже цей вид не має обмежений ареал 
проживання і не є ендемічним.  

Як показують виконані за методом (PBR) підрахунки (проведеними для місцевої популяції, що 
налічує 10 особин за даними регіональної території), більш 0,5 особин мали б бути вбиті щороку (за 
умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву популяцію, що є украй 
маловірогідним. 

Можливість кормової міграції цих птахів до території вітроелектростанції вкрай низька через 
незадовільний стан кормової бази для хижих птахів. Під час фази будівництва та експлуатації 
негативний вплив вітрової електростанції буде характеризуватися як низький. 

 
Канюк степовий Buteo rufinus 
Канюк степовий оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші 

побоювання. У Червоній книзі України цей вид оцінюється як рідкісний. Цей вид має надзвичайно 
великий ареал проживання. Всесвітня популяція налічує 139000-226000 особин. Європейська 
популяція виду оцінюється у 23700-38400 зрілих особин. Отже цей вид не має обмежений ареал 
проживання і не є ендемічним.  

Даний вид було зафіксовано на території площадки ВЕС та прилеглих територіях з одиночною 
чисельністю. Як показують виконані за методом (PBR) підрахунки (проведеними для місцевої 
популяції, що налічує 10 особин за даними регіональної території), більш 0,8 особин мали б бути 
вбиті щороку (за умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву 
популяцію, що є украй маловірогідним. Згідно із підрахунками CRM жодна із особин не буде вбита 
турбінами. На підставі наведеної вище інформації не передбачається жодного впливу на цей вид під 
час фази будівництва та експлуатації. 

 
Кібчик Falco vespertinus 
Кібчик оцінюється МСОП та МСОП Європи як близький до ураження вид. Всесвітня популяція 

оцінюється у 300000-800000 особин із 30000-64000 парами в Європі. Отже цей вид не має 
обмеженого ареалу проживання і не є ендемічним.  

Даний вид було зафіксовано на території площадки ВЕС та прилеглих територіях з незначною 
чисельністю. В період гніздування щільність виду складає 0,028 особин/км2). 

Як показують виконані за методом (PBR) підрахунки (проведеними для місцевої популяції, що 
налічує 200 особин за даними регіональної території), більш 17,85 особин мали б бути вбиті щороку 
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(за умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву популяцію, що є 
украй маловірогідним. Згідно із підрахунками CRM жодна із особин не буде вбита турбінами. На 
підставі наведеної вище інформації  не передбачається жодного впливу на цей вид під час фази 
будівництва та експлуатації.  

 
Журавель сірий Grus grus 
Журавель сірий оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші 

побоювання. У Червоній книзі України цей вид оцінюється як рідкісний. Даний вид має надзвичайно 
великий ареал проживання. Всесвітня популяція – 491000-503000 особин. Європейська популяція 
виду оцінюється у 225000-370000 зрілих особин. Отже цей вид не має обмежений ареал проживання і 
не є ендемічним. Є транзитним мігрантом на регіональній території. Вид обліковується в періоди 
міграцій восени та навесні. Міграційні скупчення та зупинки у межах проектної території відсутні. 

Як показують виконані за методом (PBR) підрахунки (проведеними для міграційної місцевої 
популяції, що налічує 2500 особин за даними регіональної території), більш 156,3 особин мали б бути 
вбиті щороку (за умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву 
популяцію, що є украй маловірогідним. 

 
Мартин жовтоногий Larus cachinnans 
Мартин жовтоногий оцінюється МСОП та МСОП Європи як вид, що викликає найменші 

побоювання. Цей вид має надзвичайно великий ареал проживання. Світова популяція невідома через 
нещодавні розщеплення такснонів. Європейська популяція оцінюється у 54100-87500 пар, що 
відповідає 108000-175000 зрілим особинам8 . Отже цей вид не має обмежений ареал проживання і не 
є ендемічним. На підставі спостережень, які проводилися під час попереднього моніторингу, цей вид 
постійно знаходився за межами майданчику. На проектній території було зустрічається одиничними 
особинами, на ділянках поблизу узбережжя Дністровського лиману. 

Як показують виконані за методом (PBR) підрахунки (проведеними для місцевої популяції, що 
налічує 1200 особин за даними регіональної території), більш 68,5 особин мали б бути вбиті щороку 
(за умови їх малоймовірної ізоляції) для значного негативного впливу на місцеву популяцію, що є 
украй маловірогідним. 

Відповідно до рекомендацій Європейської Комісії цей вид не класифікується як значно 
сприйнятливий до роботи вітроелектростанцій. Згідно із Додатком 1 приблизно одну особину 
протягом 1 року буде вбито під час стадії експлуатації вітроелектростанції, що дорівнює 0,0068 – 
0,0049% від популяції регіональної території. Отже ризик істотного впливу проекту на мартина 
жовтоногого низький. 

 
Потенційні оцінки впливів на гніздовий орнітокомплекс проектної території 

Дністровської ВЕС. 
 
Оскільки потенційні оцінки впливу на сезонні та трансконтинентальні міграції розглядається у 

відповідних розділах, тому у цьому підрозділі ми наведемо потенційні оцінки впливу на гніздові 
комплекси у межах площадки ВЕС. 

 
В межах площадки Дністровської ВЕС існує лише два типи біотопів: сільськогосподарські 

угіддя та лісосмуги. В буферних зонах – населені пункти (урболандшафти). 
Гніздовий орнітокомплекс в межах площадки ВЕС характеризується низькою чисельністю і 

видовим різноманіттям. При цьому, всі види птахів, які входять до його складу на даних територіях, 
характеризуються тим, що їх кормові ділянки збігаються з гніздовими територіями, або ж знаходяться 
у безпосередній близькості до них. 

Чисельність та щільність гніздування птахів штучних лісонасаджень дуже низька як на 
площадці ВЕС, так і у межах буферних зон. Практично для всіх видів цієї групи біотопів вплив ВЕС 
можна характеризувати як низький, оскільки їм не характерні значні за відстанню кормові міграції. 
Виключення становить тільки грак, який здійснює значні кормові переміщення. 

Сукупний аналіз орнітологічної ситуації в гніздовий період в межах площадки ВЕС, в буферних 
зонах та на прилеглих територіях, дав змогу виявити наступні її основні особливості. Видовий склад 
птахів, що гніздяться на досліджуваній території, за ознакою взаємного розміщення гніздової і 
кормової території поділяється на три групи: 

а) гніздова і кормова територія співпадають – таких видів переважна більшість; 

																																																													
8	http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/caspian-gull-larus-cachinnans/text	
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б) кормова територія може в більшій чи меншій мірі бути просторово розділеною (деякі птахи 
деревно-чагарникового комплексу); 

в) кормова територія знаходиться поза гніздовою (іноді навіть віддалена на декілька кілометрів) 
– мартин жовтоногий (Larus cachinnans). 

При цьому, у межах площадки ВЕС та буферних зонах в період гніздування зустрічаються 
переважно види, які належать до перших двох груп, через особливості їх територіальної поведінки 
під час гніздування та незначної їх чисельності. Види птахів, які належать до третьої групи, 
гніздяться переважно на досить віддалених від площадок ВЕС ділянках. Зальоти птахів цієї групи на 
територію ВЕС існують, але вони характеризуються незначною частотою та низькими показниками 
чисельності. Крім того, висоти їх переміщення на кормових міграціях не перевищують 25 м, а частіше 
вони використовують висоти до15 м. 

В цілому, з огляду на видовий склад гніздових орнітокомплексів, їх біотопічний розподіл, 
біологічні і поведінкові особливості кожного із видів птахів, можна зробити висновок, що 
будівництво і експлуатація Запорізької ВЕС не несе загрози для зазначеного орнітокомплексу і вплив 
характеризується як дуже низький.  

 
Оцінка впливів, обумовлених будівництвом та експлуатацією площадки Дністровської 

ВЕС під час гніздування у 2018 році. 
1. Впливи, обумовлені будівництвом. 
Під час будівництва вітроагрегатів негативні впливи можуть бути обумовлені наступними 

чинниками: 
1а – викиди шкідливих речовин. Під час будівництва викиди шкідливих речовин не будуть 

перевищувати припустимі норми через незначну кількість техніки та обладнання, а також відсутність 
стаціонарних джерел забруднення. Негативний вплив на птахів, що гніздяться відсутній. 

1b – відлякування візуальними ефектами та шумом. Перебування в межах площадки техніки 
та людей, а також шум, який вони спричиняють може мати незначний негативний вплив на птахів, 
якщо ця діяльність здійснюється в межах гніздових ділянок, або поблизу них. Це, насамперед 
актуально для жайворонків та птахів лісосмуг (сорока – Pica pica, боривітер – Falco tinnunculus). Дія 
цього фактору знижується через наявність альтернативних місць гніздування не тільки у межах 
площадки ВЕС, а і за її межами (навіть більш придатних, ніж на території ВЕС), що дає можливість 
птахам обирати безпечні території. Таким чином, негативний вплив цього фактору може бути 
оцінений як дуже низький. 

1с – зайняття території робочими майданчиками та обладнанням. Фізичні розміри 
площадки ВЕС не значні, тому інфраструктура при будівництві ВЕС за масштабами має локальний 
характер і характеризується коротким періодом технологічних робіт. Не дивлячись на відносно 
значну кількість ВЕУ, їх щільність, як і розміщення робочих майданчиків та обладнання 
характеризується низькими показниками, тому вони не перешкоджатимуть кормовим міграціям 
птахів та розміщенню гнізд. Даний негативний вплив в період будівництва на птахів оцінюється як 
низький, а в період експлуатації ВЕС він відсутній. 

1d – втрата місць розмноження. Для видів птахів, що гніздяться в межах площадки ВЕС, 
втрата місць розмноження не є суттєвою. Незначний видовий склад та їх низька чисельність дасть 
можливість без перешкод обирати місця гніздування у межах площадки ВЕС. Приблизний процент 
зайнятості обладнанням буде невеликим. Незначна втрата місць гніздування через будівництво ВЕС, 
носитиме не суцільний, а вкрай мозаїчний характер, залишаючи більшу частину території ВЕС для 
вільного вибору місць для гніздування. Крім того, більшість облікованих на гніздуванні видів є 
звичайними та широко поширеними в регіоні. Негативний вплив даного фактору оцінюється як 
низький. 

1е – втрата окремих індивідуумів видів, що охороняються. У 2018 році в межах площадки 
Дністровської ВЕС гніздування було доведено тільки для 1 рідкісного виду птахів – совки Otus scops, 
але чисельність її гнізд була незначною (1 гніздо). Гніздові пари на прилеглих територіях на 
узбережжі Дністровського лиману зареєстровані тільки для сиворакш. Можливість втрати окремих 
видів, що охороняються, яка обумовлена будівництвом ВЕС, вкрай низька, а для коловодних птахів 
цієї загрози не існує. Негативний вплив оцінюється, як низький. 

 
2. Впливи, обумовлені обладнанням. 
2а – тривале зайняття території та зміна характеристик середовища. Оскільки територія 

проектованої ВЕС представлена виключно антропогенними типами біотопів (с/г угіддя, лісосмуги), 
то створення інфраструктури площадки ВЕС не є загрозливим для гніздування птахів та кормових 
переміщень. Техніка та персонал, які певний проміжок часу працюватимуть на будівництві, 
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створюють несуттєве антропогенне навантаження на птахів та їх місця гніздування. Значних змін у 
домінуючих гніздових біотопах (лісосмуги) не планується завдяки планувальної структурі 
розміщення ВЕС. Вплив оцінюється як незначний. 

2b – відлякування щогловими вертикальними конструкціями. Для птахів, що гніздяться, 
вертикальні конструкції є сигналом для вибору іншого місця для гніздування, а велика площа 
вітропарку дозволяє зробити це без перешкод. Спеціальні спостереження не виявили негативного 
впливу на птахів як з боку вертикальних конструкцій (опори), так і горизонтальних (електричні 
дроти). Негативний вплив на птахів в гніздовий період низький. 

2с – бар’єрний вплив і перешкоди для перельоту. В гніздовий період, коли не стоїть завдання 
подолати великі відстані і птахи переходять в стан підвищеної обережності, висоти перельотів стають 
меншими і характеризуються інтервалом до 15 м. Видовий склад птахів, які в гніздовий період 
розмножуються в межах площадок ВЕС або відвідують його для годування, є меншим, аніж під час 
міграцій. Проектована відстань між агрегатами (500-800 м і більше) достатня для того, щоб не 
створювати лінійних бар’єрів. Місцеві птахи швидко звикають до існуючих конструкцій, тому 
негативний вплив на них низький, а для більшості видів, що гніздяться, він відсутній. 

 
3. Впливи, обумовлені експлуатацією вітропарку. 
3а – відлякування внаслідок руху ротора, миготіння тіней, відблисків світла. Технічні 

характеристики вітроагрегатів створюють загрозу внаслідок руху ротора для мігруючих птахів, які 
летять на висотах 50-170 м. Аналіз досліджень в період гніздування птахів показує, що цей висотний 
інтервал у межах площадки ВЕС птахи не використовують. За нашими спостереженнями на вже 
працюючій ВЕС, не виявлено впливу цього фактору на гніздові комплекси птахів. Таким чином, 
негативні впливи, внаслідок руху ротора, мерехтіння тіней та відблисків світла оцінюються як низькі, 
а для більшості птахів, які перебувають на гніздуванні і кормових територіях площадки ВЕС, вони 
відсутні. 

3b – додаткове освоєння територій. Оскільки при будівництві ВЕС не відбудеться значних 
змін домінуючих ландшафтів, то гніздова ємність біотопів не зміниться. Зменшення чи збільшення 
кількості птахів в період гніздування значною мірою залежить від популяційних хвиль і 
антропогенного фактору з боку постійних сільськогосподарських робіт протягом року, які в декілька 
раз перевищують ступінь впливу по відношенню до ВЕС. 

3с – турбування внаслідок нічного освітлення. В гніздовий період активність птахів в нічні 
часи припиняється. Спостереженнями за гніздами птахів поблизу будівель, які освітлюються, не 
виявили негативної дії світла на успішність розмноження. Негативний вплив від турбування птахів в 
межах ВЕС внаслідок нічного освітлення відсутній. 

3d – зіткнення з вітроенергетичними установами. Оцінюючи дані спостережень за 
поведінкою птахів поблизу високовольтної лінії електричних мереж, констатуємо безперешкодне їх 
пересування через цей суцільний лінійний бар’єр. Спеціальні дослідження на території вже 
побудованих ВЕС також говорять про те, що для більшості птахів працюючий вітроагрегат не є 
перешкодою. Негативний вплив низький. 

 
Впливи, обумовлені ризиком зменшення чисельності популяцій птахів. 
Аналіз чисельності птахів, види яких можуть відчувати на собі негативний вплив від ВЕС, 

показує, що територія площадок не є місцями їх основних поселень. Практично всі обліковані види є 
масовими і широко розповсюдженими. Гніздові ділянки знаходяться не лише на території ВЕС, але й 
за її межами (на прилеглих територіях). 

Показники чисельності птахів, що гніздяться на проектній території по відношенню до 
Європейської популяції облікованих видів дають можливість стверджувати, що майже для всіх видів, 
їх процент не перевищує 1,0%. Більш детальний аналіз показує, що їх частка від Європейської 
популяції складає 0,00... – 0,002%.  

Виходячи з аналізу отриманих даних констатуємо, що в період гніздування вплив ВЕС на 
птахів відсутній з точки зору загрози для чисельності їх популяцій. Негативні впливи, які можуть 
скоротити чисельність популяцій птахів, відсутні. 

Системно аналізуючи інформацію щодо чисельності, поведінки, особливостей живлення, 
аспектів гніздової біології, вплив ВЕС на птахів, які перебували у межах площадки ВЕС у 2018 році в 
період гніздування характеризується як низький. 

В гніздовий період, коли не стоїть завдання подолати великі відстані і птахи переходять в стан 
підвищеної обережності, висоти перельотів стають меншими і характеризуються інтервалом до 15 м. 
Видовий склад птахів, які в гніздовий період розмножуються в межах площадки ВЕС або відвідують 
її для годування, є меншим, аніж під час міграцій. Відстані між агрегатами (500-800 м і більше) буде 
достатньо для того, щоб не створювати лінійних бар’єрів. Місцеві птахи швидко звикають до 
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існуючих конструкцій, тому негативний вплив на них низький, а для більшості видів, що гніздяться, 
він відсутній. Крім того, низька щільність гніздування птахів, незначний видовий склад дасть 
можливість без перешкод обирати місця гніздування на вже побудованій площадці ВЕС. Незначна 
втрата місць гніздування, через будівництво ВЕС, носитиме не суцільний, а мозаїчний характер, 
залишаючи більшу частину території ВЕС для вільного вибору місць для гніздування. Більшість 
облікованих на гніздуванні видів є звичайними та широко поширеними в регіоні, з високою їх 
чисельністю. Негативний вплив даного фактору оцінюється як низький. 

 
Характеристика впливів будівництва та експлуатації площадки ВЕС на кажанів.  
 
Оцінка впливів на кажанів з описом приводиться у підрозділі 12.7 стосовно наступних видів: 
- Нічниця вусата Myotis mystacinus Kuhl, 1817; 
- Вухань звичайний Plecotus auritus Linnaeus, 1758; 
- Вухань австрійський Plecotus austriacus Fischer, 1829; 
- Вечірниця мала Nyctalus leisleri Kuhl, 1817; 
- Вечірниця велетенська Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780; 
- Вечірниця дозірна Nyctalus noctula Schreber, 1774; 
- Нетопир білосмугий Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817; 
- Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius, 1839; 
- Нетопир карлик Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774; 
- Нетопир пігмей Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825; 
- Нетопир пігмей Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825; 
- Лилик двоколірний Vespertilio murinus Linnaeus, 1758; 
- Пергач пізній Eptesicus serotinus Schreber, 1774; 
- Гіпсуг гірський Hypsugo savii Bonaparte, 1837. 
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РОЗДІЛ 14 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА СТРУКТУРНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 
ТА ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ В МЕЖАХ 
ПРОЕКТНОЇ ТЕРИТОРІЇ 

 
14.1 Концептуальні підходи 

 
Формування системи моніторингу, оцінки та прогнозу стану біорізноманіття на територіях 

вітрових електростанцій у межах Азово-Чорноморського регіону вкрай важлива. Це пов’язано із 
наявністю на Азово-Чорноморському узбережжі України природних територій, які є не тільки 
резервуарами унікального біорізноманіття, але й підтримують численні популяції мігруючих птахів в 
масштабах Євразії та унікальні степові рослинні угруповання. Цей факт накладає суттєві обов’язки 
відносно визначення якісних оцінок комплексних змін у контрольованих екосистемах, охорони, 
моніторингу та управління компонентами природних комплексів як на природних, так і на 
техногенних територіях. 

Головним завданням проведення робіт з моніторингу ландшафтного та біологічного 
різноманіття є створення комплексної системи досліджень, узгодженої у просторі і часі з єдиним 
форматом системи моніторингових змін, що базується на природних територіальних одиницях 
(екосистеми, ландшафтно-біотопічні угруповання, трансформовані території) різного рангу та рівнях 
природних комплексів рослин і тварин. Стан різноманіття є одним з головних індикаторів, який 
забезпечує об’єктивну оцінку та напрями змін у природних комплексах.  

При подальшому впроваджені моніторингових робіт на технологічних площадках ВЕС 
необхідно розробити комплексні моніторингові програми (комплекс домінуючих природних 
компонентів) та спеціальні – видові (окремо рослинність, амфібії та плазуни, орнітологічні 
комплекси, рукокрилі), які будуть основою для проведення моніторингу на площадках. З 
урахуванням географічного розміщення, топоніміки територій, ландшафтно-біотопічних 
характеристик, близькості або віддаленості територій ПЗФ, стану біорізноманіття за рішенням 
дирекцій ВЕС визначаються пріоритети з впровадження першочергових моніторингових програм.  

На даний час Науковим центром «Біорізноманіття» МДПУ, Науково-дослідним інститутом 
біорізноманіття наземних та водних екосистем України МДПУ, громадською екологічною 
організацією «Лагуна» у межах Азово-Чорноморського екологічного коридору проводяться 
моніторингові роботи, які дають можливість впровадити новітні науково-практичні розробки з оцінки 
впливів будівництва і експлуатації ВЕС на природні компоненти. Вони включають наступні авторські 
розробки: 

- методики розрахунку ступеня впливу та схеми формування прогностичної оцінки впливу 
будівництва і експлуатації ВЕС на сезонні комплекси птахів та міграції з урахуванням особливостей 
екологічної характеристики площадки та буферних зон, ландшафтної структури, фаз життєвих циклів 
птахів, сезонних особливостей їх поведінки «Method-prognosis-Birds» (авторське свідоцтво); 

-  математична модель з програмним забезпеченням і комп’ютерним моделюванням оцінки 
впливу ВЕС на природні компоненти та комплекси на основі Веб-додатку «WebBirds» (авторське 
свідоцтво); 

- комплексна орнітологічна моніторингова програма, яка адаптована до площадок ВЕС; 
- пілотна комплексна моніторингова програма природних компонентів, яка адаптована до 

площадок ВЕС. 
Моніторингові роботи, які вже проводить Виконавець, дають можливість (за результатами 

досліджень) впровадження новітніх науково-практичних розробок, які своєю багатофакторністю 
перевищують аналоги в інших країнах. 

Це дає можливість розробки нового напряму комплексних дій, які забезпечують з одного боку 
виконання державного замовлення з розвитку вітроенергетики, а з другого – спрямовані на 
збереження природних комплексів та забезпечення мінімального впливу ВЕС шляхом організації та 
проведення моніторингу на площадках ВЕС з відповідною розробкою заходів менеджменту 
природних комплексів та мінімізації впливу площадок ВЕС. Ключовою технологічною основою є 
розробка мобільного WEB-додатку на основі серверного накопичення моніторингових даних з метою 
удосконалення та оперативності у технологічній ланцюзі: «польові дослідження – створення баз 
даних – комп’ютерна обробка моніторингових даних». А розробка математичної моделі з 
програмним забезпеченням і комп’ютерним моделюванням оцінки впливу ВЕС на основі 
моніторингу сезонних орнітологічних та інших природних комплексів дасть можливість 
представлення об’єктивної експертної оцінки для подальшої розробки менеджмент-планів та 
механізмів мінімізації антропогенних впливів на природні компоненти. 

Згідно міжнародного та національного законодавства, а також міжнародних директив та 
стандартів Світового банку і Міжнародної фінансової корпорації проведення моніторингу 
природних комплексів на різних етапах будівництва площадок ВЕС, є обов’язковим.  
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11.2 Структурні підходи до організації та проведення моніторингу природних 
комплексів в межах площадки ВЕС 

 
Структура комплексної моніторингової програма, що пропонується, є спеціалізованою 

моніторинговою програмою, яка пов’язана з завданнями оцінки впливу площадок ВЕС на сезонні 
природні комплекси та їх менеджмент. Ця програма відлічаться від базових моніторингових програм 
за кількістю моніторингових параметрів та об’єму, періодичністю їх формування та переліку заходів 
з менеджменту. Представлені матеріали у даному підрозділі формують тільки структурні підходи до 
організації та проведення моніторингу. Сама програма буде створена після прийняття рішення про її 
впровадження та вимогами Замовника. Більш детальніше розглядається структура проведення 
моніторингу сезонних орнітокомплексів. Методики проведення моніторингових робіт з рослинності 
та рослинних угруповань, рукокрилих наводяться у приблизному форматі. 

Головним завданням проведення робіт з моніторингу є об’єднання трьох блоків досліджень, які 
б були пов’язані між собою відповідною логістикою та акумулювали на кінцевому етапі узагальнену 
інформацію для її використання не тільки для розвитку економіки, але і для дотримання 
природоохоронного законодавства. Це дає можливість концептуально та практично об’єднати три 
наступні головні блоки (етапи досліджень): 

- оцінка стану біорізноманіття на проектній стадії будівництва; 
- проведення моніторингу в періоди експлуатації вітрових електростанцій; 
- формування даних моніторингу з біорізноманіття в автоматизованій системі моніторингу на 
регіональних рівнях. 

 
Рівні проведення моніторингу природних комплексів у межах проектних територій ВЕС. 
Визначаються три рівні моніторингу природних комплексів: 
A – базовий моніторинг; 
B – поглиблений моніторинг; 
C – спеціальний моніторинг (створення моделей впливу ВЕС на сезонні комплекси птахів). 
 
A – БАЗОВИЙ МОНІТОРИНГ. 
 
Структурні підходи до організації та проведення моніторингу. 
Включають 3 етапи. 
Перший етап. Визначення завдань, створення схеми впровадження моніторингу.  
Другий етап.  Включає наступні дії: 
- визначення термінів та етапів проведення моніторингових досліджень; 
- визначення переліку моніторингових параметрів; 
- визначення переліку моніторингових територій з відповідними координатними параметрами; 
- визначення базових методик щодо проведення моніторингових досліджень; 
- створення картографічних матеріалів на ГІС основі та програмі АВТОКАД, KML файлів; 
- створення автоматизованої системи формування баз даних, структури файлів  та їх 

управління; 
- визначення формату передачі моніторингової інформації Замовнику. 
Третій етап. Проведення моніторингу та оформлення їх результатів для розробки заходів з 

менеджменту та оцінки впливів будівництва і експлуатації ВЕС на природні компоненти. 
 
Терміни проведення моніторингових досліджень. 
У даному аспекті слід розрізняти періодичність та тривалість обліків у межах року та 

тривалість моніторингових робіт по рокам. 
Періодичність та тривалість обліків у межах року. Терміни проведення досліджень пов’язані з 

періодами активності  природних компонентів (табл. 14.1), які більш характерні для Азово-
Чорноморського екологічного коридору. 

Птахи. Моніторинг птахів розрахований на довготривалий період і включає як технологічні 
періоди створення інфраструктури і будівництво площадок ВЕС так і період функціонування ВЕС 
(від 3 до 5 років). 

Сезонна активність птахів у даному регіоні складає 11 місяців і включає періоди гніздування, 
міграцій навесні та восени, зимівлі. Загалом пропонується 11 виїздів на протязі року. При визначені 
термінів та періодів досліджень ми виходимо з можливості отримання максимального числа 
моніторингових показників, які характеризують конкретний період року і функціонально пов’язані з 
площадками ВЕС. 
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Таблиця 14.1. Періоди активності та структура обліків 
 

№ Об’єкти 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
1 Птахи з(1) з(1) мв(2) мв(1) 

гн(1) гн(1) гн(1)  ск(1) мо(1) мо(2) мо(1) з(1) 

2 Рослинність    (1) (1)    (1)    
3 Амфібії    (1) (1) (1)       
4 Плазуни    (1) (1) (1)       
5 Рукокрилі    м(1) р(1) р(1)  м(1) м(1) м(1)   
 
Примітка: Птахи; з – зимівля, мв – весняна міграція, гн – гніздування, ск – скупчення восени, мо – 
міграції восени, (1-2) –кількість моніторингових виїздів. Кажани; м – міграції, р – період 
розмноження  

 
Конкретні терміни проведення обстежень у межах року визначені на основі багаторічних робіт 

на даних територіях.  
Весняна міграція. Проведення робіт у даний період приходиться на першу і третю декади 

березня, першу декаду квітня. Додатковий облік приходиться на березень, або квітень. В залежності 
від погодних характеристик конкретного року терміни обстеження можуть бути змінені у межах 
березня-квітня місяців шляхом прийняття оперативних рішень. Додатковий облік приходиться на 
березень, або квітень. 

Гніздування. Перший гніздовий облік відповідає періоду 25-28.04, а другий – 25.05-28.05.При 
необхідності проводиться і третій гніздовий облік (05-15.06). При таких термінах проведення обліків 
інформація буде включати дані щодо ранніх та пізно гніздуючих птахів. 

Скупчення восени. Дані обліки необхідно проводити у першу декаду серпня. Це дає можливість 
порівнювати обліки з даними за попередні роки. Крім того у другу-третю декади серпня починається 
полювання і орнітологічний стан територій буде значно змінений. 

Міграція восени. Обліки охоплюють другу декаду вересня, першу і другу декади жовтня і 
першу декаду листопада. Два додаткових обліків приходяться на жовтень листопад. Допускається 
корегування термінів обліків відповідно до погодних умов та стану міграційних хвиль. 

Зимівля. Терміни проведення обліків на період зимівель розподіляються наступним чином. 
Стан сформованих зимівель – друга декада січня. Період розпаду зимівель – друга декада лютого. 
Дані терміни також визначені за результатами багаторічних досліджень. 

Рослинність. Моніторинг рослинних угрупувань переважно розрахований на технологічні 
періоди створення інфраструктури і будівництво площадок ВЕС. Включає три терміни обстеження з 
трьома періодами польових робіт (квітень, травень, вересень), які дають можливість оцінити стан 
рослинності з різними стадіями вегетації. Моніторинг площадок ВЕС після їх введення в експлуатації 
може бути проведений у стислому форматі для визначення стану рослинних угрупувань (2-3 роки). 

Амфібії та плазуни. Моніторинг цих груп тварин також  переважно розрахований на 
технологічні періоди створення інфраструктури і будівництво площадок ВЕС (2-3 роки). Включає 
чотири терміни обстеження з чотирма періодами польових робіт(квітень, травень, червень), які дають 
можливість оцінити їх розповсюдження, стан чисельності відповідно від стадій їх репродуктивних 
циклів. Моніторинг площадок ВЕС після їх введення в експлуатації може бути проведений у 
стислому форматі для виявлення наслідків у розповсюджені та чисельності амфібій та плазунів. 

Рукокрилі. Моніторинг кажанів розрахований на довготривалий період і включає як 
технологічні періоди створення інфраструктури і будівництво площадок ВЕС так і період 
функціонування ВЕС (3-4 роки). В зв’язку з тим, що за нашими дослідженнями та ретроспективними 
даними, території площадок ВЕС та буферних зон не являються місцями підвищених зон 
різноманіття високої чисельності кажанів, включаючи як їх місця у період репродуктивних циклів, 
так і міграцій. Пропонується 6 виїздів і ще 2 резервуються на міграційні періоди. Обліки що 
резервуються, приходяться на весняну міграцію – один, і один – на міграцію восени. Але при 
проведенні спеціальних моніторингових досліджень слід планувати до 10 виїздів на рік. 

 
Моніторингові території.  
При обговоренні даного підрозділу слід виходити з того, що більшість регіональних територій 

у межах Азово-Чорноморського екологічного коридору характеризуються відносно високою 
вивченістю на протязі останніх років. При визначенні моніторингових територій, на наш погляд, слід 
враховувати наступні моменти: 
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- площадки ВЕС повинні включати комплексні моніторингові ділянки  на природних 
територіях (для оцінки стану гніздуючих птахів, рослинності, амфібій та плазунів), спеціалізовані 
моніторингові ділянки (для окремої оцінки гніздуючих птахів, рослинності, амфібій та плазунів, 
кажанів). На сільськогосподарських угіддях (для оцінки використання птахами, кажанами як 
кормових територій). Безпосередньо на ділянках розміщення ВЕС (для оцінки можливої загибелі 
птахів та кажанів); 

- у межах буферних зон повинні також знаходитися комплексні та спеціалізовані моніторингові 
ділянки, які відображають структуру домінуючих ландшафтно-біотопічних  комплексів (для оцінки 
стану гніздуючих птахів, кормової активності рукокрилих), а також моніторингові трансекти (для 
визначення кормової та міграційної активності кажанів у різні сезони року); 

- кількість моніторингових ділянок визначається при розробці моніторингової програми і 
погоджується із Замовником. Але їх кількість не повинна перевищувати можливість їх обстеження у 
межах 1-2 діб. При визначені моніторингових ділянок слід включати й ті, на яких проводилися 
багаторічні дослідження і проводилися обліки в період виконання проекту з підготовки наукового 
обґрунтування. 

 
Основні задачі моніторингових досліджень.  
Орнітологічний моніторинг. Включає періоди гніздування (Г), міграцій (навесні та восени, 

післягніздових скупчень) – М, зимівлі (З). Дані позначення будуть використовуватися при 
подальшому створенні картографічних та табличних матеріалів. 

 
Г. Гніздування. 
 
Загальна схема оформлення моніторингових робіт включає у даному періоді включає чотири 

блоки (1-4) з відповідним переліком завдань. 
1. Характеристика та уточнення видового складу птахів що гніздяться. 
1.1. Складання видових списків по відношенню до: 
- основних типам гніздових біотопів; 
- рідкісних видів національного законодавства; 
- рідкісних видів міжнародних конвенцій та списків видів, що охороняються; 
- визначених вразливих видів птахів, які мають різну ступінь впливу з боку ВЕС. 
2. Ландшафтно-біотопічна характеристика місць гніздування. 
2.1. Картографічна характеристика біотопічного різноманіття. 
2.2. Визначення площ, які використовуються птахами як місця гніздування. 
2.3. Визначення факторів впливу на стан ландшафтно-біотопічних комплексів. 
3. Розподіл та чисельність птахів що гніздяться. 
3.1. Картографічна характеристика розміщення гніздових комплексів. 
3.2. Визначення рівня стабільності і «комфортності» гніздових поселень. 
3.3. Визначення факторів впливу на чисельність та розподіл птахів, включаючи і можливий 

вплив з боку ВЕС. 
4. Трофічні міграції. 
4.1. Розміщення і характеристика кормових ділянок та визначення трофічних груп птахів. 
4.2. Трофічні міграції та її сезонна динаміка, складання картографічних матеріалів для дальніх 

мігрантів та загрозливих видів. 
4.3. Визначення факторів впливу на кормову поведінку та трофічні міграції у межах площадок 

ВЕС та буферних зон(1-2 км), включаючи і можливий вплив з боку ВЕС. 
 
М. Міграції та післягніздові скупчення. 
 
Загальна схема  представлення моніторингових робіт з сезонного розміщення птахів включає   

2 періоди на протязі  року з відповідним переліком завдань. 
Весна (Мв). 
а) Динаміка прильоту, міграції та формування міграційних скупчень: 
- хронологічні зміни чисельності і видового складу; 
- видовий склад міграційних хвиль, домінуючи і загрозливі види та їх чисельність; 
- завершення міграції (реєстрація транзитних зграй останніх мігрантів). 
Осінь (Мо). 
б) Формування післягніздових скупчень (динаміка видового складу та чисельності, основні 

місця скупчень). 
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в) Міграції місцевих видів птахів. 
г) Динаміка прольоту, міграції та формування міграційних скупчень: 
- хронологічні зміни чисельності і видового складу мігрантів; 
- міграційні хвилі, видовий склад, домінуючи і загрозливі види та їх чисельність; 
- фенологічна реєстрація останніх мігруючих скупчень та зграй. 
 
З. Зимівля. 
 
1. Визначення та характеристика ландшафтних елементів на яких формуються зимувальні 

комплекси птахів. 
2. Складання списків зимуючих птахів відповідно до динаміки їх формування, максимального 

різноманіття та розпаду. 
3. Характеристика різноманіття і чисельності зимувальних комплексів та дисперсних видів в 

водних та наземних ландшафтних елементах у межах площадок ВЕС, буферних зон та прилеглих 
територіях високого різноманіття. 

4. Визначення тенденцій у динаміки чисельності птахів коловодного комплексу та розміщенні 
зимувальних комплексів. 

5. Визначення добових трофічних міграцій та ступеню використання птахами кормових 
біотопів у межах площадок ВЕС та буферних зон, факторів впливу, включаючи і можливий вплив з 
боку ВЕС. 

6. Визначення факторів впливу на формування та існування зимувальних комплексів птахів 
(абіотичні, антропогенні, кормові, вплив ВЕС). 

7. Картографічна характеристика розміщення зимувальних комплексів та кормових ділянок. 
 
Моніторинг рослинних угрупувань. 
1. Загальна характеристика рослинного покрову ландшафтних елементів у регіональному 

аспекті та у межах площадки ВЕС. 
2. Картування комплексних та спеціалізованих флористичних моніторингових ділянок з 

природною рослинністю. 
3. Характеристика впливу на  природні рослинні угрупування в результаті проведення робіт 

щодо створення інфраструктури, будівництва та експлуатації ВЕС. 
4. Розробка менеджмент плану з мінімізації впливу будівництва ВЕС та визначення заходів 

щодо відновлення природних рослинних комплексів після завершення будівництва. 
5. Проведення контрольних моніторингових робіт у інтервалі 3-4 роки після завершення 

будівництва ВЕС з оцінки стану рослинних угрупувань у межах площадки ВЕС. 
 
Моніторинг амфібій та плазунів.  
1. Характеристика, типізація і картування основних біотопів мешкання. 
2. Визначення видового складу і біотопічного розподілу дорослих тварин. 
3. Характеристика впливу абіотичних факторів до розподілу по біотопам та по сезонам. 
4. Характеристика впливу на місця проживання амфібій та плазунів в результаті проведення 

робіт щодо створення інфраструктури, будівництва та експлуатації ВЕС. 
5. Розробка менеджмент плану з мінімізації впливу будівництва ВЕС та визначення заходів 

щодо відновлення природних місць проживання амфібій та плазунів після завершення будівництва. 
8. Проведення контрольних моніторингових робіт на 2-3 рік після завершення будівництва 

ВЕС з оцінки стану місць проживання амфібій та плазунів у межах площадок ВЕС. 
 
Моніторинг рукокрилих. 
1. Визначення місць для проведення обліків на трансептах та моніторингових ділянка за 

допомогою широкосмугового детектора (із записуючим пристроєм) для реєстрації ехолокаційних та 
соціальних сигналів кажанів. 

2. Характеристика періоду розмноження (визначення видів кажанів, приблизна чисельність та 
розподіл по місцях мешкання, створення реєстру їх домівок з визначенням типів та їх розміщення, 
визначення територій полювання та їх добової активності, характеристика локальної міграційної 
активності кажанів. 

3. Характеристика періоду регіональних та континентальних міграцій  (визначення видів 
кажанів, приблизна чисельність та розподіл по місцях мешкання, напрямки міграцій та їх 
інтенсивність і висоти, визначення термінів найбільшої інтенсивності міграцій (міграційні хвилі), 
можлива характеристика основних міграційних шляхів на регіональному рівні. 
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4. Створення кадастру сезонних ключових територій в системі координат. 
5. Висновки щодо впливу ВЕС на формування та стан сезонного мешкання кажанів та можливі 

шляхи мінімізації впливу ВЕС. 
6. Визначення факторів впливу на сезонний стан кажанів, розробка менеджмент-планів з 

мінімізації можливого впливу ВЕС. 
 
Моніторингові параметри. 
Остаточний перелік моніторингових параметрів буде визначений під час створення 

моніторингової програми. Попередній перелік моніторингових параметрів у вигляді структури баз 
даних, як приклад, показаний для періоду міграцій птахів в табл. 14.2-14.3. 

 
Таблиця 14.2. Перелік моніторингових показників для оцінки міграцій (М) 
 

Код Назва параметрів Примітка 
М 1 Дата ДД.ММ.РР 
М 2 Час Начало-кінець спостережень 
М 3 Код місця або моніторингової 

ділянки Згідно визначеного кодування 

М 4 Назва або код біотопу Згідно створеного реєстру або визначеного кодування 
М 5 

Хмарність в балах 

0-безхмарно, 1-окремі кучеві хмари, 2-меньш половини 
небоскиду в хмарах, 3-чисте від хмар менш половини 
небоскиду, 4-суцільна хмарність, 
 5-слоїста хмарність 

М 6 Опади За даними метеопунктів та портативної метеостанції (в 
інтервалі 3-х годин) 

М 7 Напрямок вітру (8 румбів) 1-північ, 8 – північно-західний напрям 
М 8 Сила вітру в балах (0-5) 0-штиль, 1-легкий бриз, до 3 м/с., 3-свіжий до 10 м/с., 4 – 

сильний до 17 м/с., 5 – штормовий до 25 м/с. вітер. 
М 9 Вид птаха Назва або визначений код 
М 10 Абсолютна чисельність або 

щільність Числовий показник 

М 11 Статус видів Частково осілий, гніздуючий або частково мігруючий, 
мігруючий, линяючий, зимуючий. 

М 12 Характер перебування видів Відпочинок, ночівля, кормління, линька 
М 13 Висота прольоту З даними висотоміру та іншим даним 
М 14 Дальність трофічних міграцій На основі картографічних матеріалів 
М 15 Тип кормового поля Згідно створеного реєстру або визначеного кодування 

 
Таблиця 14.3. Структура комп’ютерних баз даних з міграції птахів на пункті спостереження 

або моніторинговій ділянці 
 

Поле Ім’я поля Тип Ширина 
1 Дата Date 8 
2 Місце або код моніторингової ділянки Character 6 
3 Координати Lat Character 5 
4 Координати Lon Character 5 
5 Початок спостережень Numeric 5 
6 Кінець спостережень Numeric 5 
7 Вид Numeric 2 
8 Чисельність в 1-й час (ранок) Numeric 4 
9 Чисельність в 2-й час (ранок) Numeric 4 

10 Чисельність в 3-й час (ранок) Numeric 4 
11 Чисельність в 4-й час (ранок) Numeric 4 
12 Чисельність в 1-й час (вечір) Numeric 4 
13 Чисельність в 2-й час (вечір) Numeric 4 
14 Чисельність в інші часи світлого періоду доби Numeric 4 

15-22 Чисельність по румбам Numeric 5 
23-26 Чисельність по висотам Numeric 5 

27 Максимальна чисельність в зграї Numeric 3 
28 Середня чисельність в зграї Numeric 3 
29 Інформатор / спостерігач Character 6 
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B – ПОГЛИБЛЕНИЙ МОНІТОРИНГ. 
 
Міжнародна програма «Європа – правовим актам» 
 
Включає адаптацію загальноприйнятих методик збирання польових матеріалів з вивчення 

домінуючих компонентів ландшафтного та біологічного різноманіття до завдань розміщення та 
експлуатації площадок ВЕС з дотриманням міжнародних вимог.  

Стандарт форматів  моніторингових показників з використанням сучасного обладнання, який 
рекомендовано для моніторингу природних компонентів на площадках ВЕС щодо реалізації 
міжнародної програми «Європа – правовим актам» наводиться у табл.14.4. 

 
Таблиця 14.4.Стандарт форматів моніторингових показників для оцінки природних 

компонентів на площадках ВЕС 
 

Що картографується Де робиться 
картографування 

Коли здійснюється 
картографування Що документується 

Нанесення на мапу птахів, 
які відпочивають або 
мігрують, звертаючи 
особливу увагу на 
лякливих/чуттєвих, 
рідкісних, тих, що суворо 
охороняються, та зникаючі 
види. 
 

У межах вітропарку плюс 
2000 м навколишня 
місцевість. 
 
У прибережній зоні, при 
необхідності, прибережні 
біотопи включаються у 
дослідження. 

Під час міграцій 
навесні та восени. 
 
Одне дослідження 
територій приблизно 
раз на 10 днів 

• При кожному картографуванні та 
обліках повинно здійснюватись 
цілодобове повне спостереження, при 
необхідності – кількома спостерігачами. 

• Для птахів, які відпочивають або 
мігрують необхідно документувати на 
мапі та у списку дату/час, вид птахів, 
кількість, територію відпочинку або 
висоту та напрямок перельоту. 

Нанесення на мапу птахів, 
що гніздяться. 

У межах вітропарку плюс 
1000 м. навколишня 
місцевість, 
„Великі птахи“ (денні 
хижі птахи, журавлі, 
лелеки та ін.) та 
«важливі» птахи, які 
гніздяться на землі у 
межах вітряного парку 
плюс 2000 м навколишня 
місцевість - великі денні 
хижі птахи (до 6 км.). 

Під час висиджування 
проводити одне 
дослідження на 
тиждень. 

• У якості основи для картографування 
складається мапа усіх наявних на 
досліджуваній території біотопів. 

• Спостереження за всіма видами птахів 
відображаються на цій мапі. 

• Птахи, що гніздяться наносяться на 
мапу разом із місцем розташування їх 
гнізд або передбачуваним центром 
ділянки. 

• Для птахів, що шукають собі їжу, 
наноситься на мапу місце 
спостереження. 

• Документуються усі спостереження (у 
тому числі і широко розповсюджені) 

• Широко розповсюджені птахи, яким не 
загрожує зникнення («Червона» книга) і 
які не дуже охороняються, помічають у 
списках, при цьому для кожного 
біотопу, який є на досліджуваній 
території - складається окремий список. 

• Особливо точно наносяться на мапу 
спостереження за птахами, які 
знаходяться під загрозою зникнення 
(Червона книга), та за птахами, що 
особливо охороняються (або з інших 
причин важливими птахами). 

Нанесення на мапу 
територій, якими 
користуються птахи. 

Вітропарк плюс 1000 м. 

Влітку, після 
висиджування яєць та 
взимку після осіннього 
перельоту птахів 

• На мапі та у списках документуються 
спостереження за птахами, які на 
досліджуваній території у цей час 
шукають собі їжу або затримуються там 
з інших причин. 

Вітропарк плюс 
навколишня місцевість 
(у деяких випадках на 
віддаленні до 6 км) 

Ввесь рік, робота 
проводиться відповідно 
до всіх термінів 
дослідження. 

• Важливі кормові території птахів, задля 
відвідування яких птахи змушені 
будуть летіти через вітропарк, понад 
ним або навкруги; 

• Місця ночівель та інші місця, де 
регулярно затримуються багато птахів 
або «важливі» птахи, які при цьому 
можуть увійти у контакт з вітропарком. 

З’ясування мисливської 
активності кажанів. 

Вітропарк плюс 1000 м 
(переважно біля та 
посеред чагарників, 

В усі пори року, коли у 
цій місцевості 
полюють кажани. 

• Встановлення видів, що полюють, та 
інтенсивності полювання за допомогою 
візуального та акустичної регістрації, 
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Що картографується Де робиться 
картографування 

Коли здійснюється 
картографування Що документується 

коловодних територій та 
інших привабливих 
біотопів). 

або за необхідності застосуванням 
звукового аналізу. 

• Ділянки полювання позначаються на 
мапі; дата, час, температура та вітер, 
види кажанів, кількість полюючих 
тварин і т. ін. документуються у 
списках. 

З’ясування міграційної 
активності кажанів. Вітропарк плюс 1000 м. 

В усі пори року, коли у 
цій місцевості 
зустрічаються кажани. 

• Проводиться дослідження, щодо 
визначення  наявних на даній території 
шляхів перельоту регулярного 
користування, якими кажани можуть 
перетинати вітряний парк (наприклад 
на шляху з домівки до кормових 
територій, якими вони постійно 
користуються). 

• Шляхи перельоту позначаються на мапі 
і залежно від їх використання (види, 
час, температура та вітер, кількість 
тварин, що перелітають і т. ін.) 
документуються у списках. 

З’ясування усіх форм житла 
кажанів (зимових, 
тимчасових і т.д.). 

Вітряний парк плюс 
навколишня місцевість 
(залежно від значення, у 
деяких випадках на 
відстані до 10 км) 

В усі пори року. 

• Шляхом пошуку, спостереженнями за  
активністю, пов’язаної з залітанням та 
вилітанням.Встановлюється і 
позначаються на мапі місця розміщення 
домівок та місць зимівлі. 

• Домівки документуються у списках; 
тип домівки, види кажанів, що їх 
населяють, кількість тварин та опис 
домівки (розміри, стан та ін.) - 
фіксуються у протоколі. 

 
Рекомендації Шотландського Фонду Природної Спадщини (Scottish Natural Heritage, далі 

SNH) – детальна методика проведення робіт наводиться у Розділі 2. 
 
Загальна схема проведення досліджень із пунктів спостережень. 
Методичні розробки досліджень сезонної орнітологічної ситуації в межах площадок ВЕС 

базуються на рекомендаціях Шотландського Фонду Природньої Спадщини (Scottish Natural Heritage, 
далі SNH). Схема проведення досліджень включає наступне. Інформація збирається з пунктів 
спостереження (далі – ПС), кількість яких повинна охоплювати заданий район обстеження, що сягає 
на 500 м за межі проектованих найбільш віддалених турбін, щоб врахувати неточності розташування 
при спостереженні ліній польоту птахів та ландшафтно-біотопічної характеристики всієї площадки 
ВЕС. 

Метою при виборі ПС є охоплення всієї області дослідження льотної активності, коли жодна 
точка не перебуває на відстані більше 2 км від ПС. При цьому буде мінімізований вплив спостерігача 
на поведінку птахів, так як він буде якомога більше непомітний на місцевості. Сектор огляду 
спостерігача не повинен перевищувати 180о на кожному ПС (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.8.4.). 

Спостереження проводяться при хорошій видимості (> 2 км) біля землі, у відсутність опадів 
(можна і в дощові дні, за умови, що дощі не надто часті і затяжні) (згідно рекомендацій SNH, пункт 
3.8.5.). 

На один ПС витрачатиметься мінімум 72 години на рік (36 годин в період розмноження і 36 
годин – у позагніздовий період) (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.8.6.). 

При спостереженнях основний упор робиться на реєстрацію птахів цільових видів. Особини 
цих видів відслідковуються до того моменту, поки вони не припинять політ або не зникнуть з поля 
зору. Відстежений маршрут наноситься в полі на картах масштабу 1:25000. Висота польоту птаха 
оцінюється в момент його реєстрації, а потім з інтервалами у 15 секунд. Висота буде класифікуватися 
по смугах: зона нижче обертання ротора, зона обертання ротора і зона вище обертання ротора (згідно 
рекомендацій SNH, пункт 3.8.8). 

Для другорядних видів використовуються зведення активності. Кожне спостереження ділиться 
на 5-хвилинні періоди, в кінці яких фіксуються чисельність і активність всіх спостережуваних 
другорядних видів (список цих видів, як і цільових, буде наведений нижче). Якщо в кінці 5-
хвилинного періоду відслідковуються цільові види, то зведення активності за цей період видаляється, 
і розпочинається нове, після завершення спостереження за особинами цільових видів. Спостереження 
за цільовими видами має пріоритет над другорядними. Нерухомих птахів, і тих, що летять, 
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реєструють окремо. Сидячих птахів записують тільки 1 раз на початку спостережень. Після цього в 
зведення активності включають тільки птахів, що летять (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.8.8.). 

Дані за цільовими видами записують у форми, які наведені в таблицях 14.5-14.7. Це 
виконується для кожного ПС окремо, не залежно від того, чи спостерігалися цільові види. При 
необхідності будуть використані додаткові карти, щоб не допустити плутанину між лініями польотів, 
що перекриваються (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.8.10). 

 
В. Оформлення результатів досліджень. 
Результати досліджень на ПС заносяться у таблиці, приклади яких наведено нижче.  
 
Таблиця 14.5.Зведена таблиця результатів спостережень на ПС. Загальні дані 
 

Зведена таблиця результатів спостережень з ПС 

Дата Спостерігач ПС Час Час Тривалість спостережень 
(год.) Погода 

20.09.17 А.Спостерігач 1 08:00 11:00 3 Мінлива хмарність, вітер ПдЗ F4-5, 
видимість добра 

21.09.17 А.Спостерігач 2 09:00 12:00 3 Мінлива хмарність, вітер ПдС F2-3, 
видимість добра 

10.10.17 А.Спостерігач 1 08:00 11:00 3 Сухо, сонячно, вітер С1 
 

Таблиця 14.6. Зведена таблиця результатів спостережень на ПС. Реєстрація прольоту цільових 
видів 
 

Зведена таблиця результатів спостережень з ПС 

Вид Дата ПС К-сть 
птахів 

Тип польоту / вік 
птаха 

Час при висоті 
ризику для 
польоту в 
секундах 

Загальний час на висоті ризику 
(помножений на більш ніж 

одного птаха, що приймає участь 
у польоті) 

Кулик 12.03.13 1 1 Демонстраційний політ 30 30 

Кулик 14.04.13 2 30 Напрямок ПнЗ на с/г 
район поза площадкою 15 450 

Лунь 
польовий 
(Circus 
cyaneus) 

15.04.13 1 1 
Доросла особина. 
Демонстраційний 

політ. 
25 25 

 
Таблиця 14.7. Відображення міграційної картини на ПС. До таблиці додається картосхема у 

програмі АВТОКАД з нанесеною інформацією за шарами (слоями) на кожну годину спостережень  
 

№ Час Вид Чисельність Тип 
міграції 

Висота 
(м) Напрям 

Шар (слой) 1 
1 09.00 Гуска білолоба (Anser albifrons) 22 Транзитна 400 ПнС 
2  Дрізд чорний (Turdus merula) 3 Транзитна 5 Пд 
3  Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 18 Кормова 10 С 
4  Просянка (Emberiza calandra) 22 Транзитна 5 С 

Шар (слой) 2 
5 10.00 Припутень (Columba palumbus) 1 Кормова 5 Пн 
6  Зяблик (Fringilla coelebs) 26 Транзитна 10 ПнС 
7  Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 7 Кормова 10 ПдЗ 
8  Зяблик (Fringilla coelebs) 12 Транзитна 5 ПнС 
9  Гуска білолоба (Anser albifrons) 43 Транзитна 400 Пн 

10  Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 8 Кормова 15 ПнЗ 
Шар (слой) 3 

11 11.00 Гуска білолоба (Anser albifrons) 28 Транзитна 400 Пн 
12  Зимняк (Buteo lаgopus) 2 Транзитна 10 Пн 
13  Турухтан (Philomachus pugnax) 35 Кормова 10 ПнС 
14  Мартин звичайний (Larus ridibundus) 14 Кормова 20 Пд 
15  Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 6 Кормова 10 Пн 
16 12.00 Грак (Corvus frugilegus) 11 Кормова 20 ПнС 

Всього особин (12 видів) – під час міграцій 258    
 
Примітка. Пн – північ, ПнС – північний схід, ПнЗ – північний захід, З – захід, ПдЗ – південний захід, 
С – схід, ПдС – південний схід, Пд – південь. 
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Г. Особливості спостережень. 
 
Для птахів різних таксономічних груп існують свої особливості при проведенні спостережень у 

межах площадки ВЕС та буферних зон у 500 м від меж площадки. 
Хижі птахи (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.7.2). 
Будуть застосовані методики, описані у Харді та ін. (Hardey et al., 2009). Район дослідження 

буде перевищувати стандартні 500 м буферної зони. Деякі види птахів (зокрема, шуліка рудий Milvus 
milvus, орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla і лунь польовий Circus cyaneus) формують спільні ночівлі 
по завершенню гніздового періоду; тому при проведенні досліджень буде здійснене виявлення 
наявності / відсутності таких місць в межах до 2 км від проектної території. 

Птахи лісосмуг та сільськогосподарських полів ряду горобцеподібних (аналогічно 
рекомендацій SNH, пункт 3.7.5). 

Дослідження горобцеподібних у штучних лісонасадженнях, як правило, не потрібні, але для 
деяких птахів (грак Corvus frugilegus, сіра ворона Corvus cornix, сорока Pica pica, припутень Columba 
palumbus, жайворонок польовий Alauda arvensis, дрізд чорний Turdus merula, дрізд-чикотень Turdus 
pilaris та інші), потрібно провести дослідження типу «Загальний облік птахів» (Common Bird Census) 
або, при необхідності, точкові обліки. 

Нічні види птахів, особливо сови (згідно рекомендацій SNH, пункт 3.7.6.). 
У гніздовий період їх дослідження проводяться в межах до 500 м від проектної території (для 

сов – до 1 км). Методи дослідження відповідають опублікованим щодо сов Asio spp. (Hardey et al., 
2009) і дрімлюги Caprimulgus europaeus (Gilbert et al., 1998). Сови та дрімлюга також виявляються 
прослуховуванням птахів, що кричать, в сутінках (ранньою весною, починаючи з лютого, щодо сов, і 
в травні-липні – по відношенню до дрімлюги). 

Зимуючі і перелітні водоплавні птахи, особливо гуси і лебеді (згідно рекомендацій SNH, 
пункт 3.7.8). 

Дослідження гусей Anser spp. і лебедів Cygnus spp. проводяться раз на два тижні, коли 
передбачається, що види знаходяться на зимівлі, або щотижня для ділянок, де передбачається, що 
птахи присутні тільки в період міграцій. Дослідження кормового розподілу проводяться шляхом 
трансект або спостереження з ПС. Але, так як гуси дуже чутливі до порушення спокою під час 
ночівель, всі відомі місця ночівлі в межах 1 км від проектної території обстежуються раз на два 
тижні. 

Там, де може очікуватися значна льотна активність гусей, виходячи зі спостережень на ПС, 
також може знадобитися дослідження ночівель на відстані більше 1 км від проектованої площадки 
ВЕС. 

Прибережні види (включаючи мартинів, що гніздяться, або створюють сезонні міграційні 
скупчення на прилеглих до площадки ВЕС водних територій) (аналогічно рекомендацій SNH, 
пункт 3.7.9.). 

Дослідження спрямовані на виявлення скупчень морських птахів, особливо таких, як мартин 
жовтоногий Larus cachinnans, мартин звичайний Larus ridibundus, в межах до 2 км від проектної 
території. Така схема застосовується і для видів, які годуються на віддалених від моря територіях, а 
також тих видів, що літають між місцями гніздування, живлення і відпочинку, і можуть перетинати 
досліджувану територію. 

У позагніздовий період водоплавні птахи, що зимують та ночують, виявлятимуться в межах 2 
км, особливо, якщо ці птахи демонструють постійні маршрути перельотів до місць ночівлі та від них, 
якщо є ймовірність, що ці маршрути будуть перетинати проектну територію. 
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Маршрутний метод орнітологічного обстеження площадки ВЕС. 
 
Методика. Даний метод включає як пішохідні так і автомобільні обліки птахів. Площа, 

охоплена обліками птахів, дорівнювала не менше 80% для території площадки ВЕС. Данні обліки у 
межах площадки ВЕС загалом складають біля 80-95 км. В періоди сезонних маршрутних обліків 
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фіксуються всі види птахів, які зареєстровані. У подальшому, при обробці результатів обліків, види 
поділяються на цільові та другорядні. 

В період сезонних міграцій використовується практично однаковий маршрут з незначними 
змінами. Маршрути фіксуються GPS-треками. Терміни проведення досліджень наводяться у таблиці 
№ 1 . 

Обліки виконуються як у межах площадок ВЕС, так і поза ними. Вони можуть бути 
фіксованими в просторі й вибірковими. Ширина облікової смуги диференціюється в залежності від: 

- особливостей пересування (пішки, на автомобілі), 
- проглядання біотопу (відкритий біотопи, лісосмуга), 
- особливостей біології видів (скритні, мешкають у відкритих біотопах), 
- розміру особин, 
- освітлення (ясно, хмарно), 
- сезону року (гніздовий, міграційний, зимовий).  
Перелік обов’язкових для фіксації параметрів: 
Дата 
Час 
Місце 
Обліковці 
Вид обліку (піший, автомобільний) 
Наявність супроводжувальної карти 
Вплив погоди на якість обліку (заважає, не заважає) 
Довжина маршруту в кожному біотопі та загальна 
Чисельність кожного виду 
В період гніздування обирається декілька змінений маршрут, який включає не тільки 

домінуючи біотопи (сільськогосподарські поля та лісосмуги), так і незначні за площею природні 
степові ділянки.   

Перелік обов’язкових моніторингових параметрів. 
Характеристика сезонних орнітокомплексів в межах площадок ВЕС, буферних зон в 1-2 км., 

прилеглих територій включала наступні головні параметри:  
1. Видова характеристика сезонних орнітокомплексів; 
2. Чисельність та динаміка сезонних орнітокомплексів; 
3. Частота зустрічі птахів за часом та біотопами;  
4. Напрями прольоту мігрантів, включаючи кормових і транзитних;  
5. Висотні характеристики міграцій і кормових переміщень;  
6. Поведінкові характеристики птахів в період міграцій у межах площадки ВЕС; 
7. Ступінь привабливості площадки ВЕС для сезонних орнітокомплексів; 
8. Трофічні міграції і ступінь використання біотопів як кормових ділянок; 
10. Визначення чинників впливу антропогенного і природного характеру на стан птахів 

сезонних орнітокомплексів. 
Обладнання. Спостереження проводиться за допомогою біноклів Etherna та Bushnell (10-х) та 

телескопу VIXEN Geoma (20-60х80) – 6 од. Для визначення видової приналежності, статі, віку птахів, 
а також характеристики зимових та перехідних нарядів, використовували визначник птахів Європи 
(Collins Bird guide/Second edition, 2009). Картування місць скупчень птахів а також просторова 
характеристика наших пересувань проводиться за допомогою навігатора GARMIN GPSMAP 78s. 
Лінійні розміри між об’єктами та висота польоту пташиних зграй вимірювались за допомогою 
лазерного висотоміра NICON Forestry 550. Метеорологічні дані фіксуються компактною 
метеостанцією Le Crosse 1700. 

Картографія. Практично всі картографічні матеріали для характеристики сезонного стану 
птахів виконуються у програмі АВТОКАД і відповідають таблицям обліків та реєстрації мігрантів. 
Для кожного маршрутного обліку окремо створюються картосхеми на які наносяться за шарами 
(слоями) результати обліків і міграції птахів (транзитні та кормові).  

Оформлення результатів досліджень. У межах площадки ВЕС для кожного окремого 
маршрутного обліку створюється таблиці обліків (табл.14.8) та міграційних переміщень(табл.14.9). 
Відповідно до цих двох таблиць на кожний облік створюються і дві картосхеми у програмі Автокад 
(планується 10 сезонних обліків, які включають 10 таблиць та картосхем обліків та 10 таблиць та 
картосхем з міграційними переміщеннями). 
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Таблиця 14.8. Результати обліку птахів у межах площадки ВЕС 25.09.2017 р. (відповідно до 
картосхеми, рис. Д 5.) 

 
№ місцеположення 
на картосхемі Час Вид Тип біотопу Чисельність 

1 08.00 Дрiзд чорний (Turdus merula) Лісосмуга 6 
2  Канюк звичайний (Buteo buteo) С/г поле	 2 
3 09.00 Яструб малий (Accipiter nisus) С/г поле	 3 

… … … … … 
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Таблиця 14.9. Результати обліку міграційних переміщень птахів у межах площадки ВЕС, 

25.09.2017 року (відповідно до картосхеми Автокад, рис. Д 6.) 
 

№ Час Вид Чисельність Тип міграції Висота 
(м) Напрям 

1 09.00 Гуска бiлолоба (Anser albifrons) 22 Транзитна 400 ПнС 
2  Дрізд чорний (Turdus merula) 3 Транзитна 5 Пд 
3  Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 18 Кормова	 10 С 
4  Просянка (Emberiza calandra) 22 Транзитна 5 С 
5 10.00 Припутень (Columba palumbus) 1 Кормова	 5 Пн 
6  Зяблик (Fringilla coelebs) 26 Транзитна 10 ПнС 
7  Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 7 Кормова 10 ПдЗ 
8  Зяблик (Fringilla coelebs) 12 Транзитна 5 ПнС 
9  Гуска бiлолоба (Anser albifrons) 43 Транзитна 400 Пн 

10  Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) 8 Кормова	 15 ПнЗ 
11 11.00 Гуска бiлолоба (Anser albifrons) 28 Транзитна 400 Пн 
12  Зимняк (Buteo lаgopus) 2 Транзитна 10 Пн 
13  Турухтан (Philomachus pugnax) 35 Кормова	 10 ПнС 
14  Мартин звичайний(Larus ridibundus) 14 Кормова	 20 Пд 
15  Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) 6 Кормова	 10 Пн 
16 12.00 Грак (Corvus frugilegus) 11 Кормова	 20 ПнС 
Всього особин (12 видів) – під час міграцій 258    

 

Примітка. Пн – північ, ПнС – північний схід, ПнЗ – північний захід, З – захід, ПдЗ – південний захід, С – схід, 
ПдС – південний схід, Пд – південь. 

 
За результатами проведених досліджень сезонних орнітокомплексів поза ПС створюється 

підсумкова таблиця 14.10, яка визначає види які найбільш часто зустрічаються (згідно рекомендацій 
SNH, пункт 3.7, Додаток 1, табл.1.6). 

 
Таблиця 14.10.(табл. 1.6- згідно SNH) Підсумкові спостереження поза ПС за видами та 

групами, що найбільш часто зустрічаються (приклад). 
 

Підсумкова таблиця обліків при спостереженнях в період гніздування, зимівля та міграцій 

Вид Період 
спостережень 

Відстань до 
площадки, де 
збираються дані 

Примітки 

Грак 
(Corvus 
frugilegus) 

Період 
розмноження 

В радіусі  
1 км 

Визначення використання лісосмуг для створення гніздових колоній та 
сільськогосподарських ланів для кормових  вилетів Оцінка наявності 
птахів, що не розмножуються. Визначення динаміки місць 
розмноження та чисельності. Схеми міграційних кормових переміщень 
та визначення головних кормових територій.  

Турухтан 
(Philomachus 
pugnax) 

Період  
міграцій 

В радіусі  
1 км	

Визначення використання кормових територій у межах площадки 
(сільськогосподарські угіддя). Характеристика добової кормової 
активності, чисельності та її динаміки за періодами весняної та осінньої 
міграції. Схеми маршрутів відвідування територій площадки ВЕС та 
визначення місць ночівлі на водних територіях (Молочний лиман).   

Мартин 
звичайний 
(Larus 
ridibundus) 

Періоди 
міграцій, 
зимівлі 

В радіусі  
6 км	

Визначення використання кормових територій у межах площадки 
(сільськогосподарські угіддя). Характеристика добової кормової 
активності, чисельності та її динаміки за періодами весняної та осінньої 
міграції, зимівлі. Схеми маршрутів відвідування територій площадки 
ВЕС та визначення місць ночівлі на водних територіях (Молочний 
лиман).   

 
Списки цільових та другорядних видів птахів. 
Дані переліки складаються за результатами ретроспективних даних, результатів обліків та конкретної 
площадки ВЕС з урахуванням орнітологічної ситуації на прилеглих територіях. 
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Таблиця 14.11.Цільові види (приклад) Таблиця 14.12. Другорядні види 
(приклад) 

№ Вид Обґрунтування 
1 Лебідь-кликун (Cygnus cygnus) ПД (Bird 

Directive) 2 Гуска сіра (Anser anser) 
3 Гуска білолоба (Anser albifrons) ПД 
4 Казарка червоновола (Ruf. ruficollis) ПД, ЧКУ 
5 Лунь болотяний (Circus aeruginosus) ПД 
6 Лунь польовий (Circus cyaneus) ПД, ЧКУ 
7 Лунь степовий (Circus macrourus) ПД, ЧКУ 
8 Лунь лучний (Circus pуgargus) ПД, ЧКУ 
9 Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) ПД, ЧКУ 

10 Сапсан (Falco peregrinus) ПД, ЧКУ 
11 Балабан (Falco cherrug) ПД, ЧКУ 
12 Підсоколик малий (Falco columbarius) ПД 
13 Канюк степовий (Buteo rufinus) ПД, ЧКУ 
14 Кібчик (Falco vespertinus) ПД 
15 Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) ПД 
16 Яструб малий (Accipiter nisus) ПД 
17 Турухтан (Philomachus pugnax) ПД 
18 Мартин середземн. (L. melanocephalus) ПД 
19 Мартин жовтоногий (Larus cachinnans) * 
20 Мартин звичайний (Larus ridibundus) * 
21 Припутень (Columba palumbus) ПД 
22 Голуб-синяк (Columba oenas) ЧКУ 
23 Совка (Otus scops) ЧКУ 
24 Сова вухата (Asio otus) ПД 
25 Дрімлюга (Caprimulgus europaeus) ПД 
26 Сиворакша (Coracias garrulus) ПД, ЧКУ 
27 Шпак звичайний (Sturnus vulgaris) * 
28 Грак (Corvus frugilegus) * 
29 Ворона сіра (Corvus cornix) * 
30 Кропив’янка рябогруда (Sylvia nisoria) ПД 
31 Щеврик польовий (Anthus campestris) ПД 
32 Сорокопуд терновий (Lanius collurio) ПД 
33 Сорокопуд чорнолобий (Lanius minor) ПД 
34 Горобець польовий (Passer montanus) * 
35 Зяблик (Fringilla coelebs) * 
36 Щиглик (Carduelis carduelis) * 

 

№ Вид Обґрунтування 
1 Просянка  

(Emberiza calandra) * 

2 Ластівка сільська 
 (Hirundo rustica) * 

3 Галагаз  
(Tadorna tadorna)  

4 Крижень  
(Anas platyrhynchos) * 

5 Бджолоїдка звичайна  
(Merops apiaster)  

6 Горлиця звичайна  
(Streptopelia turtur) * 

7 Чикотень  
(Turdus pilaris)  

8 Дрізд чорний  
(Turdus merula)  

9 Жайворонок польовий  
(Alauda arvensis)  

10 Лебідь-шипун  
(Cygnus olor)  

11 Чапля сіра  
(Ardea cinerea)  

12 Сорока  
(Pica pica)  

* - чисельність повинна складати більше 100 ос. 
за 1 сезон спостережень 
 

* - висока чисельність або велика ймовірність пересування 
на небезпечних висотах 
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Додатки  
до наукового звіту 

з оцінки  впливу будівництва та експлуатації площадки Дністровської ВЕС на природні 
комплекси довкілля, рослинність, сезонні орнітологічні комплекси та мігруючих птахів, 
кажанів за рекомендаціями Шотландського Фонду Природної Спадщини (Scottish Natural 

Heritage) та інших міжнародних документів у межах Білгород-Дністровського району 
Одеської області 

 
 

В рамках договорів 
- № 07л/09 -17 від 18.09.2017 р. «Проведення сучасних моніторингових досліджень та 
розробка експертного висновку і наукового звіту щодо впливу будівництва 
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-  № 4н/03 – 18 від 27.03.2018 р. «Розробка експертного висновку та наукового звіту  з 
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птахів, кажанів за рекомендаціями Шотландського Фонду Природної Спадщини 
(Scottish Natural Heritage) та інших міжнародних документів у межах Білгород-
Дністровського району Одеської області» 
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Додаток 1. Рослинність ДОУ. Табличні матеріали та картографічні матеріали у 
програмі АВТОКАД (у форматі А 3) 
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Додаток 2 
 
 
 
 
Додаток 2. Птахи, обліки на пунктах спостережень (ПС). Картографічні 
матеріали (формат А 4) 
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