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Впродовж 18-24.12.2020 були проведені обліки пелікана кучерявого 

 в Придунайському регіоні України – Придунайських озерах та в районі 
Кілійського гирла р. Дунай в зимовий період. 

Особлива увага була приділена територіям, де в минулі роки були відмічені на 

зимівлі кучеряві пелікани . На окремих ділянках для пошуку пеліканів 
використовувався квадрокоптер DJI Mavic 2 Zoom. Огляд відкритих територій і 
акваторій проводився за допомогою 10-х біноклів і 20-60-х телескопу.  

Обліки в приморській частині дельти Дунаю були проведені на човні з 
підвісним двигуном 22.12.2020, піші та обліки з човна були проведені на о. Єрмаків 
23.12.2020, автомобільні та піші обліки в районі Стенцівсько-Жебриянівських плавнів 
були проведені 20-21.12.2020 та частково 24.12.2020. Автомобільні та піші обліки на 
Придунайських озерах були проведенні 18-20.12.2020. Під час обліків були обстежені 
повністю усі крупні водойми – оз. Китай, оз. Ялпуг, оз. Катлабух, оз. Кагул, оз. 
Кугурлуй, оз. Лунг. 

Під час обліку фіксувалася чисельність птахів, біотопічний розподіл. Території 
на яких були відмічені птахи були нанесені на мапу (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Чисельність та розподіл пелікана кучерявого 

 в українській частині дельти Дунаю за результатми обліків 18-
24.12.2020. 
 
 Загалом в період 18-24.12.2020 було обліковано 33 ос. пелікана кучерявого 

 (табл. 1). Найбільша кількість птахів була відмічена в приморській частині 
дельти Дунаю. Найбільші скупчення птахів були відмічені на Курильських мілинах, 
приморській частині гирла бистре та на о. Єрмаків. 
  



Таблиця – Чисельність та розподіл пелікана кучерявого 

 в українській частині дельти Дунаю за результатами обліків 18-
24.12.2020. 
 

Територія реєстрації Дата 
Кількість 

(ос.) 
Біотоп, характер 

перебування 

Придунайські 
озера 

Оз. Кугурлуй 19.12.2020 1 Птах харчувався 
разом з великими 
бакланами на 
мілководних ділянках 

Дунайський 
біосферний 
заповідник 

приморська 
частина гирла 

Полуденне 

22.12.2020 1 Птах відпочив 

Дунайський 
біосферний 
заповідник 

Кут Ананькин 22.12.2020 3 Харчувалися 

Дунайський 
біосферний 
заповідник 

Курильські мілини 22.12.2020 13 Харчувався та 
відпочивали 

Дунайський 
біосферний 
заповідник 

Гирло 
Старостамбульське 

22.12.2020 1 Харчувалися 

Дунайський 
біосферний 
заповідник 

о. Єрмаків 23.12.2020 8 Харчувалися 

Дунайський 
біосферний 
заповідник 

Гирло Бистре 23.12.2020 6 Харчувався та 
відпочивали 

Разом: 33  

 

 Необхідно зазначити, що чисельність  в листопаді була дещо вищою. 
Так, під час проведення обліків нами в районі оз. Кугурлуй було відмічено 60 ос., 23 
ос. – в верхів'ї водосховища Сасик, близько 30 ос. трималося в районі  
Джантшейського лиману та лиману Малий Сасик, що входять до складу Тузлівської 
групи лиманів. 

 Також масові скупчення виду були відмічені минулої зими (2019-2020 рр.), коли 
лише на території Курильських мілин в дельті було відмічено одночасно 155 ос. 
кучерявого пелікану. 

 Зазначена інформація вказує, що на чисельність  та його розподіл по 
території в зимовий період першочергово впливають кліматичні умови. 

 Під час обліків нами 18.12.2020 в верхів'ї оз. Ялпуг був відмічена одиночна 

особина пелікана рожевого . Це четверта реєстрація виду в 
зимовий період в Придунайському регіоні України. 
 
 


