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Природа та ревайлдинг у регіоні
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БЛОК 1

ЧАРІВНИЙ РИБАЛКА
Ти вже знаєш, що у твоєму регіоні
є багато різних тварин та рослин.
Тож познайомся з одним із них –
велетнем кучерявим пеліканом.
Латинська назва виду – Pelecanus
crispus. Його розмах крил сягає
понад три метри, а вага становить
понад 10 кг! Тож не дивно, що кучерявий пелікан вважається один з

найприголомшливіших птахів Європи. Побачити групу цих величних рибоїдів, які разом злітають у
повітря – незабутнє видовище! Кучерявий пелікан належить до парасолькових видів та є символом
здорових водно-болотних угідь.
Кучерявий пелікан – один із найбільших водоплавних птахів світу.

Парасолькові види – це види тварин або рослин, збереження
яких допоможе також зберегти інші види в цій місцевості.
Наприклад, щоб захистити місце гніздування пеліканів, буде
створений природний парк чи заповідник. Створення такого
парку чи заповідника допоможе зберегти інших птахів та
ссавців, адже їх ніхто не турбуватиме на цій території.
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В народі його
називають
баба або баба-птах.
У
дельті Дунаю
ти можеш побачити кучерявих пеліканів,
що
харчуються,
відпо- чивають та гніздяться. Птахи вміють добре літати та плавати,
але не пірнають. Їхній раціон переважно становить риба, яку вони
можуть ловити спільно з родинами. Вони також можуть полювати
разом із бакланами. Кучерявий
пелікан зазвичай мовчазний птах,
але поряд з гніздами може створювати звуки, що схожі на бурчання,
гарчання та навіть хрюкання.
Розмножуються вони на тихих і
багатих рибою водоймах із великими мілководдями, непорушені
людською діяльністю. Птахи оби-

рають собі пару на довгий час, а інколи на все життя. Після повернення з теплих країв, зазвичай вони
гніздяться на тих самих місцях
здебільшого невеликими колоніями — від 4–5 до кількох десятків
пар. Їхні гнізда мають вигляд невеликих купок із рослин на острівцях,
оточених водою та малодоступних
для хижаків. Дуже важливо не турбувати птахів під час гніздування!
Кучерявий пелікан відкладає від
одного до шести яєць. Пташенята
народжуються без пір’я й невеличкими, але дуже швидко набирають
вагу: пташеня, що важило трохи
більше 100 грамів під час народження, на шостий день життя вже
важить майже 500 грам! Згодом у
них виростають білі пухові пера.
Коли їм виповнюється 2,5 місяці,
пташенята важать вже більше батьків та починають літати.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
ЛИШ УЯВИ РОЗМІРИ КУЧЕРЯВОГО ПЕЛІКАНА!
Розмах його крил сягає майже 3,5 метри. Це трохи менше, ніж у мандрівного альбатроса. Разом з вчителем відміряй 3–3,5 метри на стіні чи дошці.
Познач крайні точки чи схематично намалюй два крила від однієї точки до
іншої. Стань посередині між крайніми точками та розстав руки в сторони.
У такий спосіб ти зможеш уявити, наскільки великим є цей птах. Якщо ти
намалював крила, зроби фото з крилами на пам’ять чи опублікуй його в
соціальних мережах із поясненням, щоб і твої друзі дізналися про дивовижного птаха, який мешкає у вашому регіоні.
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БЛОК 2

ПІД ЗАГРОЗОЮ

На жаль, нині людська діяльність
загрожує багатьом видам тварин
та рослин. Деякі з них вже зникли,
а інші перебувають на межі зникнення. Кучерявий пелікан теж надзвичайно вразливий всюди, де він
зустрічається. Цей птах входить до
Червоної книги України та Червоного списку Міжнародного союзу
охорони природи. Полювати на
нього заборонено.
В Європі цей вид поширений у
Греції, Румунії, Болгарії, Албанії,
Молдові та інших країнах. Кучерявий пелікан – перелітний птах.

На зимівлю він відлітає до Китаю,
Індії, Єгипту, але в нашому кліматі
з м’якими зимами може залишатися на зимівлю в дельті Дунаю.
Упродовж останніх десятиліть
кучерявих пеліканів у світі стало
значно менше. Основна причина
– втрата оселищ. Зменшення площ
водно-болотних угідь та плавнів, а
також забудова річок призвели до
того, що пеліканам все важче відшукати місця для гніздування та
харчування. До того ж, птахи повсякчас потерпають від турбування під час гніздування, зіткнення з

ВОДНО-БОЛОТНІ УГІДДЯ – це мілководні ділянки рік, озер, морського узбережжя, що часто заростають водними рослинами.
Ці угіддя грають дуже важливу роль для природних системам, адже тут розмножується та нагулюється риба,
гніздяться водоплавні птахи. Рослинність водно-болотних угідь очищує воду, поглинає вуглець та
виділяє багато кисню. Вони захищають людей
від повеней і пом’якшують місцевий клімат.
Щоб зберегти найцінніші водно-болотні угіддя
світу та багате біорізноманіття, яке вони прихищають, у 1971 році ухвалена міжнародна Рамсарська
конвенція, що має на меті зберегти водно-болотні
угіддя планети. Наразі в Україні 50 водно-болотних
угідь загальною площею 802 604 га увійшли до списку
водно-болотних угідь міжнародного значення.
3

лініями електропередач, переслідування рибалками, що вбачають
у них конкурентів тощо.
Недостатня обізнаність місцевих громад призводить до того,
що цей величний птах, який є символом регіону та приваблює туристів, не може селитися біля лю-

дей, адже його часто проганяють.
Саме тому його можна побачити
зблизька тільки на заповідних територіях Дунайського біосферного заповідника чи під час перельотів з однієї
водойми
на іншу.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

ВІДЧУЙ СЕБЕ КУЧЕРЯВИМ ПЕЛІКАНОМ
У СВІТІ, СПОВНЕНОМУ ЗАГРОЗ ТА ОБМЕЖЕНЬ!
Заразом трохи порухайся та перевір свою вдачу! Вправу модерує вчитель.
Усі учні та учениці виходять на відкриту
частину класу та починають хаотично неквапливо
бродити. Вчитель коментує: “Пелікани літають, літають... Тепер пелікани
зголодніли та шукають водойми з рибою. Пощастить не всім, адже
багато водно-болотних угідь регіону знищено. СТОП!”. Учні зупиняються
і діляться на пари, обираючи партнера, що перебуває найближче.
У кожній парі учні перевіряють свою вдачу шляхом гри в “Камінь.
Ножиці. Папір” до трьох перемог. Учень з пари, що програв, вибуває.
У такий спосіб у першому раунді половина учнів класу вибуває.
Інші продовжують хаотичний рух по класі. Вчитель коментує:
“Пелікани, що знайшли водойму з рибою, починають полювати.
Але пощастить знову не всім. Частину пеліканів проганяють і переслідують рибалки, які не хочуть ділитися з ними рибою в річці. СТОП!”. Знову
учні й учениці зупиняються та в парах перевіряють свою вдачу шляхом
гри у “Камінь. Ножиці. Папір”.
У другому раунді знову вибуває половина учасників. Вчитель
продовжує: “Пелікани, яким пощастило знайти їжу та втекти від
рибалок, знову здіймаються у повітря та летять шукати тихі віддалені
водойми, аби побудувати свої гнізда. Пощастить не всім. Частина
наштовхується на високовольтні лінії електропередач та гине. СТОП!”
Учні, що залишилися, зупиняються та перевіряють свою вдачу шляхом
гри в “Камінь. Ножиці. Папір”.
У третьому раунді знову половина вибуває. Учитель коментує:
“Кілька щасливчиків, що вижили, відшукали для себе місце та
будують гнізда. Зненацька частину гнізд знаходять люди та виганяють
пеліканів. СТОП!”. Кілька останніх учнів перевіряють свою вдачу. Отже
в такий спосіб, залишається один чи кілька переможців-пеліканів, яким
пощастило вижити та вивести пташенят. Гру закінчено.
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БЛОК 3

У НАС Є НАДІЯ
На щастя, ми ще можемо відновити популяції пелікана кучерявого
та багатьох інших видів. Цим займаються фахівці-екологи. Зазвичай для відновлення виду важливо зменшити основні загрози та
відновити оселища. Інколи, якщо
вид повністю зник у даному регіоні або в природі, повернути особин
з інших територій чи зоопарків.
Популяції кучерявого пелікана
повсюдно скоротилися, але вид ще
зустрічається в природі в достатній
кількості, аби відновитися, якщо
ми створимо сприятливі для нього
умови та зменшимо загрози.
Насамперед варто отримати
більше інформації про розповсюдження, поведінку та біологію
виду. Дослідження допомагають

поліпшити планування
його
збереження.
Методи досліджень передбачають не
тільки традиційне кільцювання
птахів, а й сучасний облік птахів
за допомогою дронів, мічення окремих особин GIS-трекерами, які
дають змогу відстежувати переміщення птаха в режимі реального
часу тощо.
Щоб попередити зіткнення птахів з лініями електропередач,
можна встановити на ключових
територіях, де спостерігається міграція, гніздування чи скупчення
птахів, спеціальні відлякувачі,
які будуть помітними для птахів.
Аби компенсувати відсутність невеликих острівців, захищених від

ШЛЯХ ЖИТТЯ ПЕЛІКАНА

Це важлива ініціатива, що має на меті зберегти кучерявого
пелікана не лише в Європі, а й в глобальному масштабі: зменшити загрози для птахів і покращити їхні оселища на 27 територіях в Румунії, Болгарії, Греції та Україні на Чорноморсько–
Середземноморському пролітному шляху.
Що ми робимо:
захищаємо, зменшуючи ризики зіткнення птахів
з лініями електропередач на шляхах прольоту;
відновлюємо природу, аби поліпшити середовище існування та гніздування пеліканів;
інформуємо місцеві громади та партнерів, щоб
заручитися їхньою підтримкою для збереження
кучерявого пелікана та його оселищ;
досліджуємо загрози, які можуть вплинути на
оселища пеліканів, а також на їхні міграції.
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хижаків, екологи будують штучні платформи для гніздування та
відпочинку пеліканів.
Інформування місцевого населення щодо цього унікального

виду, а також просування екологічного туризму в регіоні допоможуть залучити підтримку місцевих громад у справі збереження
кучерявого пелікана.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
УЯВІТЬ, ЩО ТЕПЕР ТИ ВЧЕНИЙ-ЕКОЛОГ!
Твоє завдання — придумати шляхи подолання загроз
для пеліканів, а також допомогти птахам збільшити свою
чисельність.
Клас ділиться на п’ять груп з більш- цях, а інші учасники групи переходять
менш однаковою кількістю учнів. У до іншого модератора, щоб обговорикожній групі обирається модератор, ти наступну загрозу. Модератори заякий буде вести обговорення та за- писують ідеї, які ще не лунали до цьописувати ідеї учасників. Кожна група го в минулій групі. За 5 хв групи знову
отримує одну загрозу та має запропо- переходять до іншого модератора і
нувати ідеї, як її подолати. Називайте обговорюють іншу загрозу. Якщо часу
навіть ті ідеї, що можуть здаватися вистачає, кожна група встигне обгоскладними для реалізації або дивни- ворити всі загрози. Якщо час обмежеми. Найголовніше, щоб вони допо- ний, то тільки 2-3 загрози. Наприкінці
могли досягти бажаного результату. модератори коротко презентують усі
Модератор записує ідеї. На обгово- ідеї, що запропонували в групах для
рення дається 5 хв. Потім модератори подолання тієї загрози, обговорення
із списком ідей залишаються на міс- якої вони модерували.
Загрози для пеліканів, що потребують подолання:
зменшуються площі водойм для гніздування
та годування;
люди, зокрема рибалки, проганяють пеліканів
і не дають селитися біля населених пунктів;
місцеві громади не знають про кучерявих
пеліканів, тому не люблять їх;
мало наукових даних про спосіб життя та розповсюдження кучерявого
пелікана;
пелікани наштовхуються на лінії електропередач та гинуть.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Дізнайся більше про кучерявого пелікана. Відшукай інформацію
про нього в інтернеті за латинською назвою – Pelecanus crispus, переглянь цікаві відео про птаха. Простеж, на яких територіях у нашій країні
та в світі він поширений. Прочитай про зусилля, які докладають у різних
країнах, аби зберегти вид.
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