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Впродовж 25-31.05.2020 були проведені обліки пелікана кучерявого 

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

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

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 25.05.2020, піші та обліки з човна були проведені на о. Єрмаків 
26.05.2020, автомобільні та піші обліки в районі Стенцівсько-Жебриянівських плавнів 
були проведені 27.05.2020. Автомобільні та піші обліки на Придунайських озерах 
були проведенні 27-31.05.2020. Під час обліків були обстежені повністю усі крупні 
водойми – оз. Китай, оз. Ялпуг, оз. Катлабух, оз. Кагул, оз. Кугурлуй, оз. Лунг. Через 
негоду не обстеженими лишилися острова – о. Великий Далєр, о. Малий Далєр, о. 
Малий Татару. Але результати минулих років показують, що зазначені території 
пелікани використовують вкрай рідко. 

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 25-
31.05.2020. 
 
 Загалом в період 25-31.05.2020 було обліковано 58 ос. пелікана кучерявого 

 (табл.. 1). Найбільша кількість птахів була відмічена в приморській частині 
дельти Дунаю. Найбільші скупчення птахів були відмічені на Курильських мілинах, 
куту Ананькиному, куту Дурному та оз. Кугурлуй. 



 Під час досліджень були обстеженні біотопи, які в подальшому можуть 

використовувати для гніздування пелікани кучеряві . На оз. Кугурлуй, де в 
минулі роки відмічалося гніздування окремих пар пелікана, гніздування не виявлене. 
Найбільш вірогідною причиною могло стати випалювання водної рослинності на 
острівці де птахи гніздилися. 
 

Таблиця – Чисельність та розподіл пелікана кучерявого 

 в українській частині дельти Дунаю за результатами обліків 25-
31.05.2020. 
 

Територія реєстрації Дата 
Кількість 

(ос.) 
Біотоп, характер 

перебування 

Дунайський 
біосферний 
заповідник 

Кут Бадика 25.05.2020 4 Птахи відпочивали на 
мілководній ділянці 

Дунайський 
біосферний 
заповідник 

Кут Дурний 25.05.2020 10 Птахи разом з 
бакланами великими та 
мартинами відпочивали 
на косі 

Дунайський 
біосферний 
заповідник 

Гирло 
Гнєушеве 

25.05.2020 1 Птах кружляв над 
територією 

Дунайський 
біосферний 
заповідник 

Гирло Циганка 25.05.2020 1 Харчувався 

Дунайський 
біосферний 
заповідник 

Курильські 
мілини 

25.05.2020 13 Харчувалися 

Дунайський 
біосферний 
заповідник 

Гирло Бистре 25.05.2020 4 Відпочивали на косі 

Дунайський 
біосферний 
заповідник 

Кут Ананькин 25.05.2020 10 Харчувалися 

Дунайський 
біосферний 
заповідник 

О. Єрмаків 26.05.2020 4 Транзитний проліт 

Дунайський 
біосферний 
заповідник 

СТРГ ТОВ 
"Одеський 

осетринницький 
комплекс" 

26.05.2020 1 Транзитний проліт 

Придунайські 
озера 

Оз. Кугурлуй 30-
31.05.2020 

10 Харчувалися та 
відпочивали на 
склавинах очерету 

Разом: 58  

 
 


