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Кучерявий пелікан надзвичайно 
вразливий всюди, де він зустрічається. 
Цей птах включений до Червоного 
списку МСОП в категорії «Вид, 
близький до загрозливого стану». 
Протягом останніх десятиліть 
світова популяція виду зазнала 
різкого скорочення через зіткнення 
з лініями електропередач, втрату 
оселищ, турбування, переслідування 
рибалками та недостатню обізнаність 
серед місцевих громад.

пРо пРоект
«Шлях життя пелікана» – важливий проект зі 
збереження кучерявого пелікана (Pelecanus crispus) 
в Європі та в глобальному масштабі. Він має на меті 
зменшити загрози для птахів та покращити їх місця 
існування на 27 територіях в Румунії, Болгарії, Греції 
та Україні на Чорноморсько-Середземноморському 
пролітному шляху. Проект також приділяє увагу 
науковим дослідженням та моніторингу, залученню 
місцевих партнерів та громад до зусиль зі збереження 
виду, а також підвищенню кваліфікації спеціалістів 
в Туреччині, Албанії, Чорногорії та Північній Македонії.

Величний птах 
піД загРозою
Маючи розмах крил майже три метри 
і вагу понад 10 кг, кучерявий пелікан – 
один з найбільш вражаючих птахів 
Європи. Побачити групу цих величних 
рибоїдів, що разом здіймаються 
у повітря – незабутнє видовище.

пРоектні 
захоДи

монітоРинг
Під час проекту 
будуть відстежуватися 
ключові показники, 
пов›язані з розмноженням 
та гніздуванням, турбуванням 
птахів, їх біологією та міграцією, 
а також ефективністю проектних 
заходів. Буде також оцінений 
соціально-економічний 
вплив проекту та його вплив 
на природні послуги.

пРиРоДоохоРонні 
захоДи
Зменшення ризику зіткнення 
Відлякувачі птахів будуть встановлені 
вздовж не менше ніж 10 км ліній 
електропередач на ключових територіях 
у співпраці з комунальними компаніями.
Покращення умов розмноження 
та відпочинку 
Вздовж прольоту на ключових ділянках 
будуть встановлені або розширені 
штучні платформи для гніздування 
та відпочинку пеліканів.
Зменшення турбування 
На семи територіях у співпраці з органами 
управління та мисливськими асоціаціями 
будуть створені нові схеми патрулювання.

інфоРмаційні захоДи
Інформаційно-просвітницька 
кампанія, веб-сайт проекту та сторінки 
у соціальних мережах залучать 
підтримку основних зацікавлених сторін 
та підвищать обізнаність населення 
щодо збереження пеліканів. Також 
будуть докладені зусилля із просування 
екологічного туризму, посилення 
збереження пеліканів у сусідніх країнах 
та співпраці між проектами.

ВиВчення 
та ДосліДження
Наукові дослідження виду будуть 
проводитися за допомогою супутникової 
телеметрії, кільцювання та тематичних 
досліджень і обліків. Це дасть 
можливість розробити базу даних ГІС. 
Буде проведена оцінка ризику зіткнення 
птахів з лініями електропередач, а також 
досліджене ставлення місцевих громад 
до рибоїдних птахів.


