
1

Еколого-натуралістичний
Вісник Придніпров’я

Еколого-натуралістичний
Вісник Придніпров’я

ВИПУСК 27

ОБЛАСНІ МАСОВІ ЗАХОДИ 
ПРИРОДООХОРОННОГО СПРЯМУВАННЯ

(МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДЛЯ УЧАСТІ)

Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Комунальний заклад освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”

Дніпро
2017



Укладач:
Григор’єв Денис Валентинович, завідувач відділу 

біології та екології комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради

Редакційна колегія:
Педан Юрій Федорович, директор комунального закладу 

освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради

Майборода Інна Олександрівна, заступник директора з 
навчальної роботи комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради

Відповідальний за випуск:
Педан Юрій Федорович, директор комунального закладу 

освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради

У методичному збірнику представлені методичні рекомендації 
по проведенню практичних природоохоронних заходів та заходів 
з широкої екологічної пропаганди щодо охорони ранньоквітучих 
рослин, збереження і відновлення видового різноманіття 
рослинного світу; виявлення, вивчення та збереження старовікових 
і цікавих дерев, які мають історичну і естетичну цінність; цінних 
природних об’єктів – балок, які можуть слугувати основою 
розбудови екологічної мережі; збору наукової інформації про стан 
популяції білого лелеки
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Вступ

Знання про навколишнє середовище людина отримує з 
перших своїх кроків. Але вже не вистачає знань про природу 
взагалі, необхідно знати закони, закономірності виникнення, 
розвитку і співіснування як окремих об’єктів так і їх 
угруповань. У новому тисячолітті швидкість вимирання видів 
перевищує появу нових завдяки еволюції. Важливо зберегти 
природне середовище, яке ще не втратило своєї краси, бо від 
природної краси залежить внутрішня краса людства.

Від бережливого ставлення до природи, вихованого у 
дитинстві, до соціальної відповідальності за стан природного 
середовища – один крок.

Метою екологічної освіти є формування уявлень про 
довкілля, специфіку його внутрішніх відносин, характер 
антропогенного впливу, а також принципи гармонійного 
розвитку людини та природного середовища. Стратегічними 
завданнями екологічної освіти та виховання є пізнання 
природи:

– формування екологічного світогляду;
– поглиблення знань учнів щодо стану біологічного та 

ландшафтного різноманіття;
– утвердження у свідомості учнів думки, що життя може 

існувати винятково у формі цілого, а не частин;
– освіта має здійснюватися в межах раціонального 

природокористування.
В Дніпропетровській області розроблена і впроваджується 

низка заходів з підвищення екологічної свідомості і культури 
дітей та молоді, проведення конкретних практичних дій зі 
збереження, охорони та відновлення довкілля.

Традиційно школярі Дніпропетровської області проводять 
природоохоронну, моніторингову та дослідницьку роботу 
шляхом участі в обласних і всеукраїнських природоохоронних 
та екологічних заходах (конкурсах, акціях, проектах): 



4

“Природна скарбниця Придніпров’я”, “Птах року”, “Лелека”, 
“Парки – легені міст і сіл”, “Біощит”, “До чистих джерел” 
тощо.

Сьогодні проблема зменшення видового біорізноманіття 
стала вкрай актуальною, бо якщо один з видів зникає, 
зміни у екосистемі стають незворотними. Серед рослин 
природної флори, що потребують охорони, одними з найбільш 
чутливих до антропогенного процесу є саме первоцвіти 
(ефемероїди) – багаторічні трав’янисті рослини з коротким 
періодом надземного розвитку і довготривалим вегетативним 
відпочинком. На Дніпропетровщині зустрічається майже 80 
видів рослин-первоцвітів, кожний з яких потребує детального 
вивчення та дослідження.

Тотальне знищенням дерев, зокрема вікових і старих, 
особливо у містах і селищах, вкрай негативно впливає 
на збереження природної спадщини Дніпропетровщини, 
призводить до втрачання вагомої частки нашої духовності, 
вкорочення віку дикої природи.

На сьогодні залишається актуальним привернення уваги 
підростаючого покоління до необхідності вивчення та 
збереження балкової системи області як основи розбудови 
національної екологічної мережі в якості єдиної просторової 
системи території країн Європи з природним або частково 
зміненим станом ландшафту. Саме балки Степового 
Придніпров’я можуть слугувати основою розбудови 
екологічної мережі, бо саме в них збереглися унікальні 
ділянки різнотравно-типчаково-ковилових степів, байрачних 
лісів, гірських порід.

В балках, як своєрідних музеях збереглися не лише 
ділянки степу, але й чагарники, фрагменти лук, байрачні ліси. 
Загальна мережа балкової системи Дніпропетровської області 
сьогодні нараховує кілька тисяч балок, і тільки незначна 
їх кількість знаходиться в офіційному реєстрі природно-
заповідного фонду області.
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Ще одним з найважливіших напрямів природоохоронної 
діяльності дітей та учнівської молоді є охорона біологічного 
різноманіття, зокрема орнітофауни. Одним з охоронюваних 
видів, який може слугувати своєрідним індикатором стану 
навколишнього середовища, є білий лелека. Цей птах 
селиться там, де природа не була знищена чи істотно змінена 
людською діяльністю. Якщо він зникає з місць, де завжди 
гніздився, значить знижується якість середовища існування.

Слідкування за чисельністю птахів, станом гніздівель, 
успішністю розмноження, причинами загибелі та іншими 
особливостями біології виду дозволить своєчасно реагувати 
на негативні зміни в житті птахів і швидко вживати заходи по 
їх усуненню.

Дослідницька діяльність школярів надає їм можливість 
самостійно та цілеспрямовано працювати, розвиває креативне 
мислення, вдосконалює систему теоретичних знань, 
практичних умінь і навичок щодо ведення спостережень, 
проведення експериментів, узагальнення результатів 
дослідження. Найбільш цінними та міцними є знання, здобуті 
самостійно, шляхом творчого пошуку.

Ефективними формами організації дослідницької 
діяльності є експедиційні форми, що мають не лише 
навчальне, а й велике виховне значення. Експедиційні форми 
роботи сприяють поглибленню екологічних знань учнів, 
залученню дітей до природоохоронної справи. Безпосередня 
практична діяльність школярів в природі при необмежених 
у часі й просторі можливостях створює сприятливі умови 
для стабільного формування екологічної культури (її 
інтелектуального, ціннісно-мотиваційного та діяльнісного 
компоненту) дитини, тобто формує новий тип мислення і дій 
щодо навколишнього середовища.

Екологічні пости юннатів здійснюють моніторинг, 
проводять екологічні експедиції з метою обстеження, 
обліку і вивчення стану джерел, струмків та малих приток, 
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контролюють чистоту повітря, води, дотримання норм 
землекористування, розв’язують екологічні соціально важливі 
питання.

У методичному збірнику “Обласні масові заходи 
природоохоронного спрямування (методичні поради для 
участі)” представлені методичні рекомендації по вивченню 
і збереженню ранньоквітучих рослин (первоцвітів), 
старовікових і цікавих дерев (історична і естетична цінність), 
балок (основа розбудови екологічної мережі), популяції білого 
лелеки (індикатор стану навколишнього середовища).

Зміст методичного матеріалу збірника спрямований на 
духовне збагачення особистості та виховання екологічної 
свідомості підростаючого покоління.

Збірник рекомендований для широкого кола педагогічних 
працівників загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих 
і позашкільних навчальних закладів.
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І. Методичні рекомендації по дослідженню балок 
(на допомогу керівникам дослідницьких груп)

Петро Тимофійович Чегорка, 
голова Дніпропетровського осередку Українського 

товариства охорони птахів, головний редактор еколого-
краєзнавчого часопису “Свята справа – XXI”

Барановський Борис Олександрович, 
к.б.н., старший науковий співробітник, докторант 

науково-дослідного інституту біології Дніпропетровського 
національного університету

Манюк Вадим Володимирович, 
к.б.н., доцент кафедри фізичної та економічної географії 

геолого-географічного факультету ДНУ

Дем’янов Віктор Васильович, 
головний інженер, гідробіолог Державного регіонального 

проектно-вишукувального інституту “Дніпроводгосп”

Етимологи пояснюють походження цього слова 
запозиченням з тюркської мови (“булак” – брудний потік, 
джерело,“балкан” – круті гори, порослі лісом). Вірогідніше 
слово це – одвічно слов’янське, утворене від основи “бал”, 
того ж, що і слово “болото”, “балище” – місце, де раніше 
була низина (Шанский и др., 1971). У В.І.Даля (1956) це 
“длинный и широкий природный овраг... в степях Малой Руси 
меж двух степных кряжей”. За енциклопедичним словником: 
“Балка – долина з задернованими схилами, кути нахилу яких 
не перевищують 30-35°, днище звичайно плоске, в плані 
часто звивисте”. Довжина деяких балок досягає десятків 
кілометрів, вони утворюють складні розгалужені системи. 
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В умовах степової зони України балки відіграють суттєву 
ландшафтоутворюючу роль.

На сьогодні балки часто-густо залишаються останніми 
притулками для представників степової флори і фауни, 
утворюючи той животворний каркас, який слугуватиме 
основою розбудови екомережі. В балках, неначе в музеях 
природи просто неба, зберігаються і слугують наочним 
свідоцтвом прадавньої природи краю ділянки різнотравно-
кострицевих степів, чагарників, лук, байрачних лісів. Тут 
же можна знайти відслонення гірських порід. Балки – перші 
полігони захоплюючих дитячих мандрівок в природу. З 
утилітарної точки зору в усі часи вони забезпечували потреби 
селян в сіні та пасовищах.

Серед 178 об’єктів природно-заповідного фонду 
Дніпропетровської області у 93 є балки, а з них у 30 об’єктах 
є байраки. Найбільш відомі з балок – Балка Північна Червона 
в межах м. Кривий Ріг, балки Парна, Дурна, Климова у 
Верхньодніпровському районі. Балку Кобильну, що на 
Криворіжжі оголошено регіональним ландшафтним парком 
у 2014 році.

Балкова мережа Дніпропетровської області нараховує 
кілька тисяч балок. Кожна з них заслуговує окремого 
дослідження, уваги і охорони. Пропонуємо залучитися до 
цієї справи, і організувати власне дослідження балок вашої 
місцевості, в межах обласного конкурсу “Природна скарбниця 
Придніпров’я”.
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Програма дослідницьких робіт по вивченню стану балок

1. Адміністративний район.
2. Загальна фізико-географічна характеристика району з 

акцентом на рельєф і балково-яружну мережу.
3. Відстань і напрям до найближчих населених пунктів.
4. Топоніми (гідроніми) балки: місцеві назви, офіційні 

(на сучасних картах, у довідниках), історичні назви (на 
історичних картах).

5. До басейну якої ріки належить балка.
6. Напрям течії.
7. Довжина водотоку (русла) (км).
8. Площа водозбору (кв. км).
9. Розгалуженість – гідрографічна мережа балки (які яри, 

менші балки впадають в дану балку).
10. Ширина русла, днища (заплави), долини (біля витоків, 

в середній частині, в гирлі).
11. Наявність та назви джерел, ставків.
12. Характер водотоку (постійний, пересихаючий).
13. Малюнок поперечного профілю балки (біля витоків, в 

середній частині, в гирлі).
14. Землекористувач балки та прилеглих територій 

(сільгосп. культури, площі, межі сівозмін).
15. Характер використання (випас худоби, кількість 

череди, сінокосіння, строки та способи, рекреація, пали, 
сміттєзвалища).

16. Наявність та динаміка ярів.
17. Геологічні відслонення.
18. Флора і рідкісні рослини (види та кількість).
19. Рослинність: переважаючі трав’яні асоціації, 

чагарники, склад природних (байрачних) та штучних лісових 
насаджень, їх площі.
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20. Тваринне населення: нори лисиць, борсуків, 
ховрашків, сліпаків, видовий склад земноводних, плазунів, 
птахів, комах, рідкісні види.

21. Археологічні пам’ятки.
22. Записи розповідей місцевих жителів про минуле 

природи краю.
23. Нанесення основних даних на картографічну основу.
24. Рекомендації щодо поліпшення стану природи, 

заповідання.
25. Опис особистої дослідницької діяльності, щоденник 

експедицій.
26. Ім’я, прізвище керівника роботи, юних дослідників.
27. Фото ландшафтів, пам’яток археології, об’єктів живої 

природи.
28. Контактна адреса, телефон.

Методика досліджень

1. Фізико-географічна характеристика

Гідрографічна мережа України складається з великих 
рік, таких як Дніпро, Дністер, Південний Буг та їх приток 
– середніх і малих річок, балок, ярів, улоговин стоку. Кожна 
велика, середня і мала річка починається з великої кількості 
балок, ярів, улоговин стоку.

Балка являє собою ерозійну долину з пологими схилами 
і плескатим днищем. Схили балок часто бувають прорізані 
ярами.

Балки відіграють роль збірників поверхневого стоку від 
дощів та сніготанення, який вони передають потім річкам. У 
балках і ярах часто знаходять собі вихід на поверхню підземні 
води у вигляді джерел. Таким чином, весь річковий стік 
починається безпосередньо з балок, ярів, і від їх природного 
стану залежить якість річкової води.
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Балки, яри відіграють величезну позитивну роль в балансі 
підземних вод, дренуючи величезні території і захищаючи 
їх від підтоплення, надмірного підняття підземних вод до 
поверхні.

У балках, ярах фізико-географічні умови життя значно 
більш різноманітні, ніж на одноманітних природних угіддях, 
тому значно більше видів рослин і тварин знаходять тут собі 
притулок. У балках, ярах велике розмаїття ґрунтових умов, 
ступені їх зволоження, різна експозиція схилів і їх прогрів 
сонцем, завжди є затишок від вітру.

Круті схили та урвища балок і ярів являють з себе не 
дуже сприятливі угіддя для господарського використання, 
тому антропогенний тиск тут значно менший, ніж на 
рівнинах. Балки і яри – це самобутні екосистеми, які є 
останніми притулками дикого природного життя в степовому 
Придніпров’ї.

Природні відслонення гірських порід на крутих схилах 
і урвищах балок і ярів – чудові полігони для вивчення 
геологічної будови місцевості, тут можна простежити 
накопичення геологічних верств, знайти цікаві мінерали, 
скам’янілі залишки прадавнього життя.

Стік поверхневих вод від дощу та сніготанення, джерела 
можуть формувати у балках, ярах водостік, струмок (інколи 
пересихаючий). А це вже об’єкт для гідрографічного 
вивчення.

Вивчення балок, ярів слід починати з топонімічних 
відомостей:

- назва балки, її приток (відгалужень), інших 
мікротопонімів, пов’язаних з балкою (варіанти назв можна 
визначити за сучасними і історичними топографічними 
картами та у місцевих жителів);

- до басейну якої річки, більш крупної балки відноситься 
об’єкт, що вивчається.
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1.1. Загальні відомості про об’єкт вивчення

- приводяться дані про землевласника чи землевласників, 
на чиїй території знаходиться балка, її водозбірний басейн;

- виконується опис границь балки, з якими угіддями вона 
межує.

1.2. Основні гідрографічні показники

Для цього використовують крупномасштабні карти, або 
аерокосмічну зйомку (програма Google Earth):

- вимірюється довжина основного водостоку, L, км;
- вимірюється довжина балки (по центру днища), Lдол., км;
- визначається коефіцієнт звивистості водотоку (русла) – 

довжина русла, поділена на довжину балки.
- визначається кількість і довжина балок-приток, ярів, 

улоговин стоку довжиною більше 300 м, їх загальна довжина, 
Sl, км;

- вимірюється водозбірна площа басейну балки, F, км2;
- ерозійна розчленованість рельєфу визначається за 

формулою: r=(L+Sl)/F, км/км2;
- якщо є можливість визначається середній уклін русла 

(падіння русла) як відношення перепаду висот від верхів’я до 
гирла до довжини водотоку, J=(Нверх - Нгирла)/L, м/км;

- якщо по днищу балки є виражений періодичний водостік 
(руселко), вимірюється його ширина, глибина та довжина.

1.3. Рельєф балки

- по карті або на місцевості вимірюється ширина балкової 
долини, яру і глибина їх ерозійного врізу у характерних 
місцях (верхів’ї, гирлі, середній течії та ін.);

- вимірюванням на місцевості визначається крутизна 
окремо правого і лівого схилів балки, яру у різних 
характерних місцях;
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- виконується опис характерних особливостей рельєфу: 
яри на схилах долини, зсуви, пагорби та ін.;

- визначається експозиція схилів балки по відношенню до 
сторін світу.

1.4. Геологічна будова

Вивчається при наявності урвищ, природних відслонень 
гірських порід або методом шурфування схилів і днища:

- виконується опис геологічних верств, їх потужність, 
відбираються цікаві зразки гірських порід, ґрунтів для 
вивчення у домашніх умовах;

- для колекціонування та більш детального вивчення 
відбираються також різні мінерали та скам’янілості з 
визначенням верств гірських порід, з яких вони відібрані.

1.5. Гідрогеологічні умови

- відзначаються всі виходи підземної води на поверхню у 
вигляді джерел;

- відзначається, з яких верств гірських порід відбувається 
вихід підземної води, виконується опис геологічних верств 
вище джерела;

- оцінюється захищеність підземної води від забруднення 
з поверхні. Захищені джерела не повинні мати на водозбірній 
площі об’єктів-забруднювачів або повинні бути перекриті 
зверху водотривким шаром глини;

- визначається дебіт джерела (витрата води у л/с) по площі 
поперечного перерізу витікаючого струмка, помножену на 
швидкість течії.

- якщо є можливість, відбираються проби підземної води 
для виконання хімічних, бактеріологічних та токсикологічних 
аналізів.
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1.6. Гідрологічні дослідження

Балки, яри мають звичайно періодичний водотік, тому 
дослідити його бажано на протязі року, або довше:

- на руслі встановлюється невеличкий водомірний пост, де 
регулярно вимірюються рівні води, а якщо є можливість, то й 
швидкість течії та витрата, об’єм стоку;

- записуються дані про мутність води в різні періоди, 
шкідливу дію на довкілля (ерозія ґрунту і т. ін.).

1.7. Ґрунтові умови

Виконується опис ґрунтового покриву басейну балки 
(орних земель на вододілі, пологих схилів, крутих схилів, 
днища балки і т. ін.):

- тип материнської породи, на яких виникли ґрунти – 
суглинки, супіски, піски, глини тощо;

- визначається потужність шару гумусового горизонту;
- типи ґрунтів на різних ділянках балки, ступінь їх 

еродованості – чорноземи звичайні, лучні, слабозмиті, змиті, 
намиті;

- ступінь засоленості ґрунтів (визначається по рослинам-
індикаторам або за хімічними аналізами).

2. Вивчення рослинного покриву балки

Дослідження рослинного світу балки складається з двох 
розділів: опису флори і опису рослинних угруповань.

 
2.1. Вивчення флористичного складу балки

Флорою певної балки є вся сукупність видів рослин, котрі 
зростають в її межах.
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Дослідником може бути виявлена тільки певна частина від 
всієї кількості видів рослин, зростаючих на території балки. 
Чим повніше склад виявлених видів, тим об’єктивнішою 
буде інформація про флору балки. Основним результатом 
вивчення флори завжди є зведений список видів рослин. 
На підставі аналізу цього списку можна робити висновки 
про ступінь природності (або стан трансформації) флори, 
можна визначити, який відсоток флори складають рідкісні 
та зникаючі види, бур’янові і лікарські рослини тощо. Також 
можна визначити загальний характер флори, що населяє 
балку – степова, лісова, лучна, болотна тощо (за кількісним 
співвідношенням степових, лісових, болотних видів у 
флористичному списку).

Оптимальним для вивчення флори балки є проведення 
обстежень принаймні декілька разів за сезон – рано навесні (в 
останній декаді березня), по два рази – у квітні, травні, червні 
і липні, по одному – у серпні і вересні.

Маршрут для обстеження кожного разу слід вибрати 
з таким розрахунком, щоб якомога повніше охопити все 
різноманіття екотопів (типів умов зростання) в межах даної 
балки. (Для цього можна зробити, наприклад, кільцевий 
маршрут навколо балки в подовжньому напрямку, тобто від 
гирла до верхів’їв – одним схилом, і назад – протилежним 
схилом; потім слід зробити декілька поперечних маршрутів 
(профільних) в найбільш характерних ділянках балки 
(наприклад, біля гирла, в середній частині і біля верхів’їв). 
Проходячи маршрут, слід занотовувати всі без винятку види 
рослин, які трапляються дослідникам.

Якщо оком ви бачите ділянки (плями) з рослинністю, 
яка відрізняється від тієї, що зустрічається вздовж ваших 
маршрутів, слід також підійти й до них і описати флору, яка 
складає ці плями.

Основою для складання списку флори є збір гербарного 
матеріалу. Для точного визначення приналежності рослини до 
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того чи іншого виду часто необхідно провести копітку роботу 
з використанням визначників і бінокуляру. Інколи правильно 
визначити рослину може тільки фахівець-ботанік. Тому 
гербарій повинен буди зроблений якісно і з дотриманням 
деяких найважливіших правил. Перш, ніж розпочати збір 
гербарію в польових умовах, треба добре засвоїти правила:

- якщо вам трапилася одна або декілька особин рослини, 
слід утриматися від зривання її і закладання в гербарій!;

- замість цього треба зробити її детальний письмовий 
опис, де слід відмітити форму і колір квіток, форму віночка, 
кількість тичинок, форму й тип приймочки, висоту рослини, 
кількість пагонів, форму, тип опушення, відтінок кольору 
листя, тип розсіченості листової пластинки, тип прикріплення 
листів до стеблини, форму стеблин, характер розташування 
листя на стеблах (супротивне, чергове, по колу) та інші 
морфологічні особливості;

- якщо ви знаєте, що перед Вами рідкісна рослина, яка 
занесена до Червоної книги, її також не слід гербаризувати, 
навіть за умови, що вона зростає в даній місцевості у великій 
кількості;

- якщо ви не впевнені, що зможете зробити і оформити 
якісний гербарний зразок, краще також утриматись від 
знищення рослин;

- стандартний розмір гербарного листа - аркушевий 
формат А3. Із підручних матеріалів найбільш зручним і 
відповідним вимогам гербаризації є газетний папір. Однак 
для цього може використовуватися будь-який інший папір, 
головне щоб він мав високу гігроскопічність (добре вбирав 
вологу і швидко її віддавав);

- папір для гербарію закладається у гербарну папку, яка 
виготовляється з щільного матеріалу, такого, як тонка фанера 
або ДВП. Розмір папки – дещо більше за формат А3;

- рослини для гербарію повинні обиратися здорові, 
повноцінного зросту, з наявними квітками, бажано – й 
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плодами, з кореневою системою (для чого рекомендується 
користуватися копалками);

- рослини в гербарній папці швидко упрівають, від чого 
втрачають колір і починають гнити. Щоб уникнути цього, 
треба кожний гербарний зразок перекладати достатньою 
кількістю паперу (чим більше, тим краще). Гербарій 
необхідно збирати в суху погоду;

- зірвану або зрізану рослину треба відразу закладати в 
папку – тому що більшість з них – швидко в’януть, листя 
й квіти закручуються, так що потім вже не можливо їх 
розправити, відновити їх форму і структуру;

- кожний гербарний зразок обов’язково супроводжується 
етикеткою. Її треба заповнювати одночасно із збором, ні в 
якому в разі не відкладаючи це на потім, покладаючись на 
пам’ять! В етикетці вказуються орієнтовна назва рослини, 
місце і дата збору, бажано - в який час доби, географічна 
прив’язка (до найближчих населених пунктів), а також - 
тип рослинного угруповання, в якому зростає ця рослина, і 
прізвище збиральника;

- після збору гербарій важливо правильно висушити. Для 
цього матеріал треба розділити на невеличкі пачки для того, 
щоб вони могли провітрюватися. Потім їх розкладають під 
гніт в сухому місці (однак, не на сонці!). Пачки необхідно 
періодично перевертати, а папір між аркушами гербарію 
замінювати на сухий (для чого треба завжди мати запас 
сухого паперу). Товсті, соковиті стебла і листя, ніжні квітки 
слід окремо перекладати гігроскопічними матеріалами (ватою, 
декількома шарами промокального паперу тощо). Їх також 
слід якомога частіше змінювати;

- для рослин із цибулинами або соковитими кореневищами 
цибулину краще відрізати від стеблини, інакше надземна 
частина не буде сохнути;

- висушені екземпляри рослин прикріплюють на 
чистий папір. Не слід приклеювати рослини до паперу. Для 
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прикріплення треба використовувати тонкі смужки паперу або 
скотчу, котрими перехвачують стеблини в декількох місцях, 
залишаючи більшу частину рослини вільною;

- зберігали готовий гербарій слід в сухому, 
провітрюваному приміщенні, бажано в ізольованих коробках 
або шафах, періодично переглядаючи його на предмет, чи не 
з’явилися в гербарії шкідники.

2.2. Вивчення рідкісних та зникаючих видів рослин

Рідкісні та зникаючі види можуть вивчатися одночасно з 
дослідженням флори балки взагалі, однак цій групі рослин 
слід приділити особливу увагу.

Рідкісні рослини заборонено збирати в гербарій, тому 
для їх вивчення слід користуватися методами опису, а також 
фотографування, картування і замальовування. Перш за все 
слід виявити місця зростання цих рослин з нанесенням їх 
на карту або план балки. Для кожної ділянки слід визначити 
чисельність рослин, відсоток квітучих рослин, наявність (або 
відсутність) молодих, ще не квітучих, а також – відмираючих 
особин.

Бажано провести фенологічні спостереження (тобто 
визначити дати зацвітання, масового квітіння, відцвітання, 
початку зав’язування плодів, достигання плодів, відмирання 
надземної частини, вегетації).

Також бажано визначити чинники, котрі впливають або 
можуть вплинути на стан популяцій рідкісних рослин, і 
оцінити ступінь цього впливу (випасання, витоптування, 
розорювання, відпочинок населення, влаштування вогнищ, 
випалювання сухостою, збирання в букети, вирубки та ін.).

З повним переліком рослин, які охороняються на території 
Дніпропетровської області, можна ознайомитися в журналі 
“Свята справа”, № 4 за 2001 рік.
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2.3. Вивчення рослинних угруповань балки

Рослини в природі зростають не хаотично, а за певними 
закономірностями, утворюючі стійкі угруповання – 
фітоценози. Для кожного фітоценозу характерний свій, 
притаманний йому набір видів рослин. Певні сполучення 
рослин приурочені до певних екологічних умов. Так, 
наприклад, на сухих схилах південної експозиції із змитими 
суглинистими ґрунтами може формуватися посухостійке 
трав’янисте угруповання із південним злаком – бородачем, 
а на схилі північної експозиції тієї ж балки, з більшим 
зволоженням може формуватись угруповання лучного 
степу з переважанням різних видів бобових і лучних злаків 
(тонконіг, пирій повзучий, стоколос та ін.) У верхів’ях 
балок, при сприятливих ґрунтових і гідрологічних умовах 
можуть формуватися байрачні ліси. При чому в залежності 
від положення (у верхній частині схилу або біля тальвегу) 
формуються різні лісові фітоценози, наприклад, липо-ясенова 
діброва, в’язо-чорнокленова діброва, осичник та ін.).

Різноманіття рослинних угруповань є дуже важливою 
характеристикою при вивченні природи балок, як і будь-яких 
природних об’єктів взагалі.

Різні фітоценози (угруповання) найчастіше легко 
розрізняються між собою в польових умовах. Один з 
найпростіших методів визначити різні угруповання – за тими 
рослинами, що переважають на певній ділянці (домінують в 
травостої). Наприклад, якщо перед вами латка із суцільним 
килимом із ковили, на тлі якої деінде синіють суцвіття шавлії 
пониклої, то у щоденнику зазначається “угруповання костриці 
з участю шавлії пониклої”. Після визначення видів, які 
складають угруповання (домінантів), а їх може бути від 1 до 
4-5, звичайно виконується детальний опис угруповання.

Опис угруповання включає в себе (у спрощеному варіанті) 
наступні пункти:
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- назву угруповання;
- орієнтовну площу, яку займає угруповання;
- приуроченість до рельєфу (схил балки або тальвег), 

характер експозиції схилу (південна, північна, східна чи 
західна);

- аспект угруповання (той загальний колір, який утворює 
рослинне угруповання в даний момент. Зазначається, які саме 
рослини формують аспект (колір) фітоценозу.

- склад видів-домінантів угруповання;
- повний список рослин, які складають дане угруповання, 

з наведенням для кожної з рослин її кількісної участі у 
формуванні угруповання (“дуже багато”, “багато”, “розсіяно”, 
“рідко”, “поодиноко”, “зустрінуте в одному екземплярі”).

Пам’ятайте, що слід враховувати не тільки ті рослини, 
що на момент опису цвітуть, але також сухі рослини, і ті, що 
перебувають у стані вегетації, особливо, якщо таких рослин 
багато.

Для лісових угруповань необхідно дати загальну 
характеристику деревостану, а саме:

- з яких деревних порід складається перший ярус лісу, їх 
кількісне співвідношення (наприклад, “10 одиниць – Дуб” 
(чисте дубове насадження), або “6 – Дуб, 3 – Липа, 1 – Ясен”);

- вік деревостану, висота дерев і середній діаметр 
стовбурів, ступінь зімкненості крон;

- склад підліску;
- характеристика трав’янистого ярусу;
- наявність підросту і сходів дерев;
- чи є в лісі старовікові дерева? (їх детальний опис).
Так само, як і для флори, для рослинного покриву важливо 

визначити все різноманіття угруповань якнайповніше. 
Наприклад, можна вказати взагалі, що тальвег балки зайнятий 
луками. А можна вказати, що в тальвезі балки зростають різні 
лучні угруповання – пирійні луки, куничниково-лисохвостові 
луки, луки з кострицею східною, мокрі луки з хвощем і 
осокою і т.д.
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Різні рослинні угруповання об’єднуються в типи 
рослинності. В балках Степового Придінпров’я можуть бути 
представлені угруповання наступних типів:

Степова рослинність (угруповання щільнодернинних 
злаків і степового різнотрав’я на сухих схилах);

Лісова (байрачні ліси у верхів’ях балок, по ярах і на 
схилах північної експозиції, (різні типи дібров, осичники, 
осокірники), а також деревна рослинність по берегах 
водотоків і струмків і штучні насадження – з дубу, білої акації, 
кленів та ін.);

Чагарникова (степові чагарники із участю гльоду, терну, 
різних видів шипшини, та ін., а також чагарники з участю 
вологолюбних видів – сірої та жовтої лози);

Лучна (з короткодернинних і кореневищних злаків із 
значною участю вологолюбного різнотрав’я, – на більш 
вологих ґрунтах, ніж степові угруповання, по схилах і в 
тальвегах балок);

Водно-болотна (рослинність біля струмочків, по берегах 
і у воді ставків, по вологих руслах і водотоках, інколи - у 
“висячих болітцях” на схилах);

Рослинність кам’янистих відслонень (на виходах скель, 
по кам’янистих місцях, відслоненнях граніту, вапняків тощо).

Складаючи загальну характеристику рослинності певної 
балки, спочатку дають характеристику її взагалі по типах, і 
потім наводять описи угруповань в межах кожного типу. Крім 
переліку угруповань, необхідно дослідити, наскільки кожне з 
угруповань поширене в межах балки, до яких форм рельєфу 
і екотопів приурочене.

2.4. Картування рослинного покриву

Картування рослинності є найбільш презентативним 
методом дослідження рослинності балки, котрий дає 
можливість комплексно оцінити загальний стан рослинності, 
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розповсюдження рідкісних видів і фітоценозів, ступінь 
порушеності рослинного покриву тощо. Для картування 
рослинності бажано придбати готову картографічну основу 
(топографічну карту або копію з плану землекористування, які 
звичайно є в районних землевпорядних службах і в сільських 
радах). На основу наносяться контури рослинних угруповань, 
місця, де зростають популяції рідкісних рослин, профілі, по 
яких проводилися обстеження і описи тощо. За відсутністю 
картографічної основи картосхему можна розробити 
власними зусиллями.

3. Тваринне населення балки

3.1. Пташине населення

Вивчається під час регулярних екскурсій, які найкраще 
розпочинати в ранковий час. Птахи - найбільш помітний і 
доступний об’єкт для спостереження і вивчення. Видовий 
список птахів типової балки в Придніпров’ї складає 
близько 70 видів; цей показник зростає до 90 видів у 
випадку зволоженості днища, наявності водотоків, ставків, 
лісових ділянок, близькості водосховища. Птахи степового 
екологічного комплексу складають – 45 видів, чагарниково-
лісового – 25, водно-болотного – 20.

Проведені орнітологічні спостереження оформлюються у 
вигляді анотованого списку орнітофауни конкретної балки, в 
якому кожному виду дається стисла характеристика.

Наприклад:
Сіра чапля - регулярно зустрічається в літній період на 

ставку, де годується рибою;
спостерігали 07.05.2016 року – 1 особу, 
30.07.2016 року – 3 особи.
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Луговий 
чекан

- один з найчисельніших степових птахів. На 
1 км екскурсійного маршруту нараховується 
понад 25 пар.

У всіх випадках бажано описати знайдені гнізда.
Хижі птахи – мешканці балок: канюк, боривітер, чорний 

шуліка, великий яструб, кібець, степовий канюк, орел-карлик 
(останні двоє занесені до Червоної Книги України). 
Надзвичайно рідко можуть зустрічатися польовий, степовий 
та лучний луні.

Гнізда хижих птахів розміщуються на деревах в байрачних 
і штучних лісових масивах, рідше в лісосмугах. На металевих 
опорах ЛЕП можуть бути розміщені гнізда круків – пташенята 
з них вилітають вже в середині травня.

Особливої уваги заслуговує інформація про спостереження 
хижаків з роду Aquila – могильника, підорлика.

Майже в усіх балках є яри, глинища, відслонення, де в 
норах гніздуються сиворакші, бджолоїдки, польові горобці, 
інколи домові сичі та боривітри.

Робота орнітологів може мати більш вузьку тематику – 
присвячену детальному опису колонії берегових ластівок 
тощо.

3.2. Звірине населення

Загальний видовий склад теріофауни балок – 26 видів, 
серед яких переважають гризуни. Більшість ссавців – скритні 
тварини, для їх вивчення застосовуються спеціальні методики. 
Спостереження за ссавцями можна провести за слідами 
життєдіяльності, шляхом опитування місцевих жителів, в 
першу чергу пастухів. Зрозуміло, що таким методом буде 
отримано відомості про найбільш поширених звірів – зайця, 
лисицю, косулю. Особливу увагу слід звернути на виявлення 
і опис нір і ознак ритної діяльності ссавців: мишоподібних, 
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ховрахів, сліпців, лисиць, борсуків, тхорів. В байрачних 
лісах, що вкривають схили деяких балок, в дуплах дерев і 
різноманітних щілинах стовбурів можна виявити колонії 
ссавців з ряду рукокрилих – рудої вечерниці та нетопиру. 
Там же можна зустріти звірка, що зовнішньо нагадує 
білочку – вовчка лісового. Він заселяє дупла, може робити 
кулеподібні “гнізда” з листя. За результатами спостережень 
складається анотований список ссавців балки з лаконічною 
характеристикою видів, мешкання яких у балці достовірно 
встановлено. При можливості додаються фото звірків і слідів 
їхньої життєдіяльності, нір тощо.

3.3. Населення земноводних і плазунів

В балках Придніпров’я зустрічаються наступні види 
земноводних: сіра ропуха, зелена ропуха, червоночерева 
джерелянка, ставкова жаба. Усі вони легко визначаються за 
зовнішніми ознаками. 

При проведенні інвентаризації амфібій складається 
картотека. Для цього на кожен вид амфібій заводиться картка, 
на яку коротко переноситься вся інформація. Більш детально 
ці дані вписуються в спеціальний журнал, куди заносяться і 
результати власних досліджень. Найважливішою складовою 
частиною подальшої роботи служить картування всіх 
місцезнаходжень окремих видів в межах балки. Для зручності 
користування, отримані результати слід переносити на окремі 
картосхеми.

Влітку більшість обліків амфібій проводять в сутінки, коли 
підвищується активність наземних видів. Вночі та в сутінки 
частіше відбуваються міграції водних видів амфібій. У цей 
час необхідно мати ліхтар. Однак слід врахувати, що нерідко 
тварини йдуть зі смуги світла перш, ніж їх вдається виявити. 
Тому, необхідно включати ліхтарик тоді лише, коли можна 
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почути звуки. Маршрутним методом найкраще враховувати 
безхвостих амфібій.

Плазуни балок Придніпров’я – прудка ящірка, зелена 
ящірка, вуж звичайний, гадюка степова, мідянка, жовтобрюх, 
полоз сарматський. Останні чотири види занесені до Червоної 
Книги України.

Власне інвентаризація плазунів являє собою облік, з 
відловом і міченням або без них. Найбільш придатними 
методами обліку рептилій є: маршрутний метод. Основні 
вимоги при проведенні маршрутних обліків:

маршрут (або окремі його частини) повинні проходити в 
межах одного біотопу; 

довжина і особливо, ширина маршруту повинні 
відповідати характеру біотопу; 

обліки слід вести при найбільш сприятливих умовах і часу 
доби.

Наприкінці і під час обліку зазначають стан погоди. 
У процесі обліку записують: вид плазуна, по можливості 
визначають його стать і вік, поведінку, напрям руху. При 
невисокій чисельності рептилій можна відзначати час кожної 
зустрічі. Оптимальна вибрана ширина трансект не повинна 
перевищувати 3 м при його протяжності 1 - 1,5 км для ящірок 
і 5 - 6 км для змій.

Беручи до уваги специфіку сезонної і добової активності 
плазунів, обліки повинні проводитися в різні пори року при 
оптимальних умовах середовища. Влітку в сонячну погоду 
тварин слід враховувати з 9 до 12 год. При наявності видів з 
нічної і змішаної активності обліки проводяться і після заходу 
сонця з використанням ліхтаря. 
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3.4. Методика збору та обліку чисельності безхребетних 

Основним методом вивчення ентомофауни трав’яного 
ярусу балок, що дає можливість оцінити як видовий склад, 
так і щільність населення тварин, є так зване “косіння” – 
спосіб лову комах, які сидять у трав’яному ярусі, з допомогою 
сачка. Ідеальним для косіння є травостій заввишки 15-30 
см. При косінні, сачком різко проводять по траві так, щоб 
верхній край обруча сачка йшов по вершечках трав, і верхня 
третина травостою, таким чином, припадала на центр 
сачка. Сачком швидко водять по траві перед собою, роблячи 
вісімкоподібні помахи і, одночасно переміщуючись вперед, 
так, щоб кожен новий помах охоплював нову смугу травостою 
трохи попереду по ходу руху. Помахи сачка підраховують, 
рухаючись по балці більш-менш прямолінійно.

Якщо балка велика, облік проводять серіями по 50-100 
помахів без перерви. Кількість помахів в серії встановлюють 
довільно. При дуже високій чисельності безхребетних 
кількість помахів в серії можна зменшити, інакше за одну 
серію помахів в сачок буде потрапляти занадто багато тварин, 
розібрати які потім буде важко.

В перервах між серіями помахів або при переході на іншу 
ділянку балки в межах однієї серії, обруч сачка повертають 
вертикально (на 180°) так, щоб мішок повисав на обручі і тим 
самим закривав отвір, не дозволяючи вилітати комахам, що 
потрапили всередину.

По закінченні серії помахів вміст сачка оглядають і 
виймають з мішка усіх тварин, що потрапили туди. Через 
те, що в сачок при косінні потрапляють і дуже рухливі 
комахи, то оглядати мішок потрібно обережно: зазвичай його 
перехоплюють лівою рукою, а потім, поступово розпускаючи 
стягнуте місце сачка над морилкою, переганяють в неї 
найбільш рухливих і великих тварин. Вибравши з сачка всіх 
тварин, мішок вивертають, витрушують сміття і продовжують 
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косити. При вибірці комах з сачка корисно тут же провести 
первинне сортування: більше ніжних комах (клопів, дрібних 
метеликів і т. п.) помістити в окрему морилку.

Косити можна скрізь – серед будь якої трав’янистої 
рослинності (крім, мабуть, коротко постриженого газону), по 
чагарниках, навіть по нижніх гілках дерев. В різні години дня 
ловляться різні комахи, тому косити слід не тільки вдень, але 
і ввечері. Не варто косити рано зранку по росяній траві або 
після дощу: сачок намокає, і більшість комах в ньому псується 
і гине.

Збір комах методом косіння є одночасно і найбільш 
поширеним методом обліку щільності населення 
безхребетних. 

4. Дослідження балкових водойм

4.1. Гідрохімічні дослідження

Біологічні процеси що протікають в водоймах знаходяться 
під значним впливом хімізму води. Кожний гідробіонт 
пристосовується до конкретного середовища, зміни в якому 
завжди приводять до змін у водних біоценозах.

Для гідрохімічного аналізу проби відбирають у чисті 
скляні або поліетиленові прозорі пляшки, що щільно 
закручуються. На кожну пробу обов’язково наклеюється 
та підписується етикетка. При відбиранні проб з поверхні 
пляшки занурюють на глибину приблизно 5 см. Гідрохімічні 
характеристики визначають за допомогою лабораторних 
методів, або сучасних аналізаторів та тест-об’єктів.

Органолептичні показники природних вод.
Прозорість (світлопроникнення) води залежить від її 

кольору та мутності. Вона за допомогою білого диску (диск 
Секкі), занурюючи його на мірній мотузці до межи видимості.
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Забарвлення природних вод викликане присутністю 
гумінових речовин, сполук трьохвалентного заліза та 
марганцю, сульфідів, часток мулу, інших зважених речовин 
або – планктонних організмів, тощо. Забарвлення визначають 
візуально (в колбі з білим дном при висоті стовпчика води 
10 см, описують відтінок та інтенсивність забарвлення), або 
лабораторними методами за допомогою спектрофотометра 
або фотоелекторколориметра.

Активна реакція (рН). Під активною реакцією 
середовища розуміють кислотність (лужність), тобто 
концентрацію вільних (активних) іонів водню. 

Газовий склад. Кисень. Вода, що контактує з повітрям, 
містить кисень в урівноваженій концентрації, що залежить 
від атмосферного тиску, температури та вмісту розчинених у 
воді солей. Відхилення дійсної концентрації кисню (та інших 
газів) від рівноважної обумовлені фізичним, фізико-хімічним 
та біохімічним впливом.

Вуглекислий газ - СО2, що потрапляє у воду утворює 
вугільну кислоту Н2СО3, що утворює хімічні зв’язки з 
основами і дає бікарбонати та карбонати. Цей процес 
залежить від рН середовища, чим вище рН, тим менше СО2 
та Н2СО3 у воді.

Сольовий склад. Солі  у воді знаходяться у 
дисоційованому стані у вигляді іонів. Найбільший вміст 
солей в природних (прісних) водах знаходиться у вигляді 
бікарбонатів. Карбонати можуть знаходитись у водах, що 
мають лужну реакцію при рН більше 8,37. Таких природних 
вод небагато, однак в періоди “цвітіння” планктонних 
водоростей, процеси зсуваються в сторону утворення 
карбонатів.

Жорсткість води показує концентрацію в ній катіонів 
двовалентних лужноземельних металів (Ca, Mg та ін.).

Лужність. Під лужністю розуміють її спроможність 
зв’язувати кислоти. Лужність зумовлюється присутністю у 
воді бікарбонатів, карбонатів та гідроокисей.
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Біогенні речовини природних вод. Біогени (що 
породжують життя): нітрати, нітрити, амонійний азот, 
фосфати, грають у водоймі велику роль і визначають ступінь 
її евтрофування. 

4.2. Гідробіологічні дослідження 

Гідробіонти представлені різними систематичними 
та функціональними групами рослин, тварин, бактерій 
та грибів. Біорізноманіття гідробіонтів, їх чисельність і 
біомаса залежить від суми екологічних факторів. Вони 
об’єднуються в групи в залежності від їх просторового 
розташування: плейстон – організми поверхневого шару 
води, які знаходяться частково у повітрі; нейстон – організми 
верхнього шару води (приблизно 5 см); планктон – пасивно 
плаваючи невеликі організми товщі води; нектон – великі, 
активно плаваючи організми; бентос – організми придонного 
шару та донних відкладів; періфітон – організми, які 
мешкають на поверхні неживих та живих об’єктів. У склад 
всіх просторових груп можуть входить представники різних 
систематичних груп.

4.2.1. Рослинний світ балкових водойм

Фітопланктон  представлений в  о сновному 
одноклітинними водоростями.

За сукупністю окремих видів (індикаторних) (здатних 
виживати в певних умовах) їх застосовують в оцінці 
екологічного стану водойм за системою сапробності. Жива 
маса фітопланктону у водотоках може досягати 0,6-4,1 мг/л.

В ставках та малих водосховищах найчастіше домінують 
протококкові та евгленові водорості, які формують найбільшу 
фітомасу в прибережній зоні.
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Макрофіти є основним компонентом біоценозів мілководь 
континентальних водойм, але у малих водотоках їх склад 
обмежений. Це, в основному види рдесників, повітряно-
водних рослин та деяких гігрофітів (рослин зволожених 
ґрунтів). З макрофітами пов’язані різні групи гідробіонтів, 
для яких вони слугують субстратом, захистом, їжею.

4.2.2. Тваринний світ балкових водойм

Безхребетні. Зоопланктон складається з безхребетних 
тварин, розміри яких коливаються в межах 0,01–5-
8 міліметрів. Його чисельність може змінюватись від 
поодиноких особин до сотень тисяч і навіть мільйонів 
екземплярів в кубічному метрі води. До складу зоопланктону 
входять представники нижчих тварин – група коловертки, 
нижчі ракоподібні – гіллястовусі та веслоногі раки. Жива 
маса зоопланктону на порядок менше ніж фітопланктону. 
Зоопланктон також застосовують в оцінці екологічного стану 
водойм за системою сапробності.

Зообентос, донна або фітофільна фауна (організми, які 
мешкають на поверхні ґрунту водойм на глибині до 20 см, або 
серед макрофітів розмірами більше за 2 міліметри) є однією з 
найбагатших груп безхребетних як за видовим різноманіттям, 
так і кількісним розвитком.

В річках, як і в інших водоймах макрозообентос виконує 
наступні функції: а) бере участь в процесах самоочищення і 
формування якості води (організми накопичують забруднюючі 
речовини та сприяють їхньому транзиту в донні відклади); 
б) перетворює та мінералізує органічні речовини (олігохети 
та личинки комах використовують в якості харчування донні 
відкладення); в) є об’єктами харчування для риб та інших 
тварин; г) виступають в ролі біоіндикаторів змін екологічних 
умов, відображаючи картину забруднення водойм. Бентосні 
угруповання є одними з інформативних для індикації 
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мілководних водойм, тому що мешкають в зоні контакту 
води і донних відкладень, де інтегруються наслідки тривалого 
впливу.

Основними факторами, які впливають на розподіл і 
кількісний розвиток донної фауни є характер дна, глибина, 
швидкість течії, наявність рослинності та антропогенне 
забруднення.

Для біоіндікаційних досліджень використовуються 
різноманітні рослини. Рослина-індикатор — це така рослина, 
в якої ознаки ушкодження з’являються при впливі на неї 
фітотоксичної концентрації однієї забруднюючої речовини 
або суміші таких речовин. Рослина-індикатор є хімічним 
сенсором, що може виявити присутність забруднюючої 
речовини. Для моніторингу більшою мірою характерна не 
якісна, а кількісна оцінка. Тому рослина-монітор повинна 
не тільки бути індикатором, але й допомагати в одержанні 
кількісної оцінки (Мэннинг, Федер, 1985).

Серед біоіндікаційних досліджень раніше всіх розроблена 
система оцінки сапробності (органічної забрудненості) вод. 
Сапробність – це комплекс фізіологічних властивостей даного 
організму, що обумовлює його здатність розвиватися у воді з 
тим або іншим змістом органічних речовин, тим або іншим 
ступенем забруднення.

Система сапробності Кольквітца-Марссона та її 
модифікації. У її основу покладено відношення гідробіонтів 
до кисню, тобто їх оксифільність і залежно від забруднення 
органічними речовинами.

Полісапробні води характеризуються майже повною 
відсутністю вільного кисню, значною кількістю сірководню і 
вуглекислого газу унаслідок відновного характеру біохімічних 
процесів. мають 2 підгрупи:

Мезосапробні води. Альфа-мезосапробні, містять аміак, 
аміно- і амідокислоти, кисню більше, ніж в попередній зоні. 
Бета-мезосапробні води містять багато кисню, не зрідка 
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перенасичені ним. Переважають продукти мінералізації 
білка – нітрати, нітрит. Олігосапробні води – практично 
чисті води, вміст органічних речовин не більше 1 мг/л. 
Число сапрофітних бактерій не більше 1 тис./мл, надлишок 
кисню. Для олігосапробних вод характерна велика видова 
різноманітність.

5. Створення прирічкових лісонасаджень з метою 
берегоукріплення та затінення прибережних мілководь

Створення штучних прибережних насаджень по урізу 
води з високорослих деревних порід може бути ефективним 
біологічним методом меліорації водойм – попередження їх 
надмірного заростання та біологічного забруднення.

Як показує аналіз літературних джерел та дослідження 
умов створення прибережних лісосмуг з метою 
берегоукріплення та затінення прибережних мілководь, 
верба біла (Salix alba L.) є видом найбільш придатним для 
вирішення цих завдань в умовах річок степової зони України. 
Вона витримує значні перепади рівня води, підвищену 
мінералізацію та має потенційні можливості у формуванні 
тіньових умов мілководь.

Як і рекомендується в більшості літературних джерел, 
насадження створюються шляхом посадки живців. Вони 
висаджувалися у весняний період (кінець березня – початок 
квітня) вручну по урізу води майже повним заглиблюванням, 
на відстані в ряду – 3 м.

Живці довжиною 0,5 м заготовлювалися за 1 добу до 
посадки, зберігалися напівзануреними у воді (контроль), або у 
розчині регуляторів росту згідно схеми застосування (дослід).

Посадка живців майже повним їх заглиблюванням сприяли 
кращому зберіганню саджанців від знешкодження місцевим 
населенням.
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ІІ Виявлення, вивчення та збереження 
старовікових і цікавих дерев, 

які мають історичну і естетичну цінність

Манюк Вадим Володимирович, 
к.б.н., доцент кафедри фізичної та економічної географії 

геолого-географічного факультету ДНУ

1. Чому окремі дерева можуть бути об’єктом 
особливої уваги дослідників природи 

і заслуговують на охорону?

Дерева навколо нас – дивовижні істоти, які здавна 
захоплювали уяву людей і викликали шанобливість і 
благоговіння. Від дерев у прямому сенсі залежало і зараз 
значною мірою залежить життя людей. Дерева дають людям 
тепло, будівельний матеріал, їжу, захист від пекучого сонця 
влітку і від вітру, зрештою дерева дають найважливіше – 
кисень для дихання. Але крім безлічі матеріальних благ, 
дерева володіють ще й величезним духовним потенціалом. 
Адже дерева є невичерпним джерелом естетичної насолоди. 
Від найдавніших часів і дотепер у багатьох народів саме 
дерево виступає моделлю, символом Всесвіту, символом 
життя, яке уособлює в уяві людей нерозривний зв’язок 
трьох світів – підземного (світу пращурів, пам’яті про 
минулі покоління), надземного (насущного світу) і 
небесного (символічного світу моральних законів). Дерева 
виконують роль тих живих провідників, які здатні поєднати 
різні покоління людей, беруть на себе роль живих свідків 
подій історії, завдяки тривалому життєвому віку, за який 
змінюються не одне покоління людей. З цією особливістю 
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пов’язана особлива, меморіальна роль деяких дерев, з якими 
пов’язані спогади про видатні історичні постаті або про 
суспільно важливі події.

Проте, як і все живе на нашій планеті, дерева 
народжуються і вмирають, одні з них виростають могутніми 
велетнями, красенями з особливими формами стовбурів 
або крон, інші усе життя залишаються звичайними, 
непримітними, а можуть і хворіти, і тоді втрачають будь-яку 
свою красу і вже не можуть нести сакрального змісту, як це 
властиво особливим, видатним деревам. 

Завданням дослідницького напрямку “Дерево життя” 
є виявлення саме особливих, видатних дерев, збір та 
систематизація інформації про них, привернення до дерев 
як особливих, унікальних істот уваги дітей та дорослих, 
які перебувають з дітьми-дослідниками в єдиному 
інформаційному просторі, зрештою, вжиття заходів щодо 
збереження цих дерев.

2. Які дерева варто охороняти і досліджувати?

Найбільшу природоохоронну цінність мають перш за все 
старі дерева. Чим більше вік дерева, тим більше його цінність. 
Проте, у кожного виду дерева є свої вікові рамки. Крім того, 
поняття “старого дерева” для кожного виду може змінюватись 
залежно від місцевості. Так, наприклад, в умовах лісостепової 
зони дерева дуба звичайного віком 100-150 років вважаються 
ще молодими, а в степовій зоні, де старих лісів залишилося 
дуже мало, і де дуб загалом росте повільніше, 100-літні дуби 
вже вважаються старими і такими, що заслуговують статусу 
пам’яток природи. 

Але не лише поважний вік є причиною для дослідження 
і заповідання дерев. Ознаками видатних дерев можуть бути 
величезна висота дерева, товстий стовбур (навіть якщо 
дерево відносно молоде, як наприклад у тополь або верб), 
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розлога або незвичної форми крона дерева, по-чудернацькому 
закручений стовбур, особливий характер галуження 
(наприклад, гілки можуть стелитися уздовж землі, або 
зростатися між собою чи навіть заплітатися в “коси”). Ще 
одна причина особливої пошани до дерева – це історія його 
появи та життя, пов’язана з людськими історіями, коли дерево 
стає живим носієм пам’яті. Іноді такі дерева нічим зовнішньо 
не вирізняються, але мають особливе, меморіальне значення. 
Також охорони та дослідницької уваги потребують і дерева 
особливих, екзотичних порід, невластивих нашій місцевості. 
Зрештою, не лише великі дерева, але й кущі можуть бути 
об’єктом юннатівського дослідження. Як і дерева, деякі кущі 
здатні доживати до дуже поважного віку (в нашій місцевості 
в якості прикладів видів, здатних доживати до поважного віку, 
можна навести такі як чорноклен, бузина, глід, шипшина, 
жостір, бруслина європейська).

3. Як визначити вік старого дерева?

Для визначення віку старого дерева традиційно 
визначають діаметр стовбура. Однак для його виміру 
необхідний спеціальний лісівничий інструмент – 
лісотаксаційна виделка, яка по-перше, недоступна більшості 
шкільних та юннатівських гуртків, по-друге, розмір цих 
лінійок недостатній для обміру дуже товстих стовбурів. 
Проте, це й не потрібно, оскільки вимір діаметру – далеко 
не кращий спосіб дізнатися об’єктивну товщину стовбура 
дерева – адже у кожного дерева, а тим більше у старого 
стовбур має не ідеально округлу в перетині форму, і може 
бути в одному місці товщий, а в іншому – тонший. Тому 
багато більш зручним і точним методом є вимірювання 
довжини окружності стовбура, тобто обхвату. Для цього 
найпростіше використовувати звичайну будівельну рулетку. 
Обхват стовбуру міряють на висоті 1,3 м від рівня землі. 
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Проте, іноді виміряти обхват саме на цій висоті не вдається. 
Наприклад, у дерева крона починає галузитися на висоті, 
нижчій за 1,3 метри. У таких випадках вимірюють обхват 
нижче місця розгалуження стовбура. Також у деяких дерев 
стовбур може поступово розширюватися від низу догори, і в 
такому разі виміри треба здійснювати нижче, на тому рівні, де 
стовбур ще не потовщений. Ще один складний випадок, коли 
дерево росте на крутосхилі (що дуже властиво байрачним 
і пристінним лісам), коли рівень землі (ґрунту) вгорі (над 
деревом) і внизу (під стовбуром), має великий перепад. 
У таких випадках, міряти обхват дерева варто починати з 
нижньої точки, максимально вище (десь на рівні витягнутої 
руки дорослої людини). Слід пам’ятати, що охоплювати 
рулеткою стовбур необхідно максимально перпендикулярно 
до стовбура, з тим щоб уникнути перекосів, за яких показники 
довжини обхвату будуть завищеними. Якщо в дереві є глибоке 
дупло (шпарина), рулетку слід проводити над цим місцем 
так, щоб приблизно повторити уявну лінію краю стовбура, 
якби цього дупла не було. Якщо дерево або кущ має декілька 
стовбурів, слід заміряти обхват кожного з них.

Показники обхвату стовбура є основою для подальшої 
оцінки віку дерева. Відомі розроблені різними авторами 
таблиці і формули для розрахунків віку дерева за обхватом 
стовбура. Такі формули мають враховувати видову 
приналежність дерева, положення місцевості у фізико-
географічному районуванні, екологічні умови, в яких росте 
дерево. Так, наприклад, дуб в умовах лісостепової зони 
буде загалом рости швидше, ніж в умовах степової, так 
само у північних районах Полісся показники темпів росту 
стовбура дуба будуть нижчими. На сухих, обернених до 
сонця схилах балок в нашій місцевості дуб буде набирати 
товщину стовбура повільніше, аніж на вологих тінистих 
схилах. Крім того, на теми росту стовбура в товщину можуть 
впливати умови освітлення і сусідство з іншими деревами. 
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Якщо дерево росте на відкритому місці, на віддалі від інших 
дерев, то воно матиме зазвичай товщий стовбур порівняно 
зі своїми ровесниками, що ростуть у щільному лісовому 
деревостані. Зрештою, на товщину стовбура дуже істотно 
впливають індивідуальні особливості кожного окремого 
дерева. Частими є випадки, коли два розташованих поряд 
дерева одного виду в однакових умовах мають дуже різну 
товщину. Отже, хоча в цілому товщина стовбура є головним 
критерієм для визначення віку, існує ряд випадків, коли 
цей метод не можна застосувати, або ж варто застосовувати 
обережно, з урахуванням інших особливостей дерева. 
Такими особливостями можуть бути такі зовнішні ознаки 
дерева, як характер крони, особливості зовнішньої поверхні 
стовбура (кори), оточення дерева і т.ін. Наприклад, у старих 
дерев зазвичай кора має більш глибокі тріщини, в кроні 
переважають товсті, скелетні гілки, і дуже мало молодих, 
тонких гілок, бокові гілки дерева виглядають також дуже 
товстими. Можуть бути наявні глибокі дупла, відчахнуті старі 
гілки. Тобто увесь зовнішній вигляд дерева може свідчити про 
те, що перед вами “поважний старець”, а не “легень у розквіті 
сил”.

Для визначення віку деяких видів в умовах Степового 
Подніпров’я за обхватом (товщиною) стовбура можливо 
користуватися наступною таблицею, але слід пам’ятати, що 
таке визначення може бути дуже приблизним.
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Альтернативним шляхом визначення віку дерев є спосіб 
вивчення історії місцевості в якій росте дерево, а ще краще 
– історії самого дерева. За багаторічний період проведення 
акції “Дерево життя” вдалося отримати чимало дитячих 
робіт з різних куточків Січеславщини, в яких учасникам 
акції разом з їхніми керівниками вдавалося встановити 
точну або орієнтовну дату посадки того чи іншого дерева, 
а також і прізвища людей, які або безпосередньо саджали ці 
дерева, або були свідками того періоду. Для встановлення віку 
дерев у штучних лісах можливо ознайомитися з матеріалами 
лісовпорядкування, які зберігаються в держлісгоспах або 
лісництвах. Зрештою, якщо в лісі є пеньки, то вік живих дерев 
можливо визначити, порівнявши їхні діаметри з діаметрами 
спиляних дерев. При цьому достатньо порахувати кількість 
річних кілець на пеньку, щоб отримати точний вік дерева в 
роках.

4. Які дані необхідно збирати 
про старі та видатні дерева?

Опис дерева має включати наступні параметри:
1) Обхват стовбура (товщина), в сантиметрах. Як 

правильно виміряти товщину стовбура, описано вище. Єдине, 
на що варто звернути увагу, що дерева можуть змінювати 
товщину стовбура в залежності від життєвого стану і пори 
року, і тому виміри одного дерева в різний час можуть давати 
різний результат. Насправді на це можна звернути увагу, і 
провести спеціальний експеримент з вимірами стовбура з 
певною періодичністю, щоб простежити, чи буде змінюватись 
у досліджуваного дерева товщина протягом року, наскільки 
і від чого це може залежати (опади, тепло, початок-кінець 
вегетації, морози і т.д.). Проте, для такого дослідження 
необхідно користуватися весь час однією рулеткою, на чітко 
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означеній висоті по одній лінії, для отримання більш точного 
результату.

2) Висота дерева, в метрах. Виміри висоти – той 
показник, який найчастіше в конкурсних учнівських роботах 
визначається невірно, помилково. Точні виміри висоти дерева 
можливі лише з використанням висотоміру, але сучасні 
електронні прилади дуже високовартісні, а примітивні 
механічні висотоміри можуть давати неточні результати. Тому 
все ж таки оптимальними для використання в наших реаліях 
залишаються два простих і класичний способи. Перший з 
використанням предмету фіксованої довжини. У цього 
методу також є різні модифікації. Для уникнення додаткових 
геометричних розрахунків, найпростішим є варіант з 
використанням олівця (ручки) і рулетки, як зображено на 
рисунку 1а. Для цього один вимірювач відходить від дерева 
на таку відстань, щоб дерево було видно повністю, і щоб 
його висота вміщувалася в довжину олівця, якщо тримати 
його перед собою на витягнутій руці. Після цього олівець 
опускається горизонтально вниз, а другий вимірювач 
відходить від дерева до точки, навпроти якої закінчується 
олівець. З тієї точки рулеткою слід виміряти відстань до 
стовбура дерева, і це буде висота дерева (звісно, тут також 
результат буде не дуже точний, але з похибкою в 1-2 метри, 
а не в 10-20 метрів, як це іноді трапляється у деяких звітах 
та творчих роботах). Другий спосіб можливо використати за 
тих умов, коли від усього дерева (на повний зріст) падає тінь, 
яку добре видно на поверхні землі, і яку можливо поміряти 
рулеткою (рисунок 1б). Спочатку необхідно виміряти довжину 
тіні від предмету відомої висоти, або людини, як показано 
на рисунку. Поділивши довжину тіні від людини на її зріст, 
отримаємо певну цифру (наприклад, якщо від людини, яка 
має зріст 1,5 м, падає тінь довжиною 2 м, тоді ця цифра 
буде дорівнювати 1,33. Далі слід виміряти довжину тіні 
дерева, і поділити її на отриману цифру 1,33. Висота дерева 
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таким чином буде дорівнювати 15 м. Проте, обидва способи 
можливо застосувати тільки тоді, коли дерево росте одиноко, 
на відкритій місцевості, і на рівній поверхні (а не в гущавині 
лісу і не на крутому схилі). В умовах міського середовища 
висоту дерева можливо приблизно визначити за тим, на 
якому рівні відносно поверхів будинків розташована верхівка 
крони (а висоту одного поверху завжди можна встановити, 
наприклад у стандартних панельних 9-поверхівках радянської 
доби вона становить 2,65 м (з урахуванням міжповерхових 
перекриттів).

 

 Рис. 1а  Рис.1б

3) Форма крони. Вона може бути розлога, вузька, 
колоноподібна, пірамідальна, зворотньоконусопобіна, 
неправильна асиметрична, округла, овальна і т.д. Крім того, 
крона може бути низькопосадженою, високопосадженою або 
середньопосадженою.

4) Життєвий стан дерева. Здорове дерево за зовнішніми 
ознаками завжди можна відрізнити від послабленого, 
хворого або вмираючого (фаутного). Ознаками послабленого 
життєвого стану є наявність сухих гілок, особливо на 
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верхівці дерева, відшарування кори, наявність трутових 
грибів на стовбурі або гілках, надто ажурна (як для певного 
виду дерев), розріджена листва, вогкі плями на стовбурі 
(сліди від підтікання води або витікання деревного соку), 
надто пухка земля навколо стовбура дерева, шпарини і 
дупла. Для зазначення загального рівня життєвого стану 
можна користуватися відносними оцінками – “добрий”, 
“задовільний”, “незадовільний”, або – “здоровий”, 
“послаблений”, “всихаючий”. Проте, слід зазначити, що 
наявність вище перелічених ознак у старих, віковічних дерев 
є нормальним віковим явищем. Однак за наявності великих 
ушкоджень, особливо у випадках, коли дерево має виняткову 
природно-історичну цінність, дерева слід лікувати: закривати 
шпарини і дупла, видаляти старі гілки, вносити спеціальні 
добрива. Для того, щоб це зробити грамотно, не завдавши 
дереву ще більшої шкоди, краще звернутися до фахівців (вони 
є не в кожному населеному пункті, але заради порятунку 
особливо цінних дерев варто запросити спеціалістів з інших 
міст, оскільки правильно проведені заходи з лікування можуть 
продовжити вік старого дерева на десятки, а можливо, й 
сотні років. У простіших випадках лікування дерев можна 
проводити власними силами. Поради щодо цього є в окремих 
методичних виданнях, наприклад, Київського еколого-
культурного центру (www.ecoethics.ru).

5) Фенологічні фази. Дуже цікаво і корисно простежити, 
як проходить життєвий цикл у дерева-пам’ятки, обраного 
для дослідження. Коли розкриваються бруньки, коли 
розкривається листя, коли розкриваються перші квіти, 
коли настає масове цвітіння, коли починають достигати 
плоди, коли вони повністю опадають, і коли у дерева 
починає змінюватись колір листя, а згодом – починається і 
закінчується листопад. Ці прості на перший погляд досліди 
по-перше доступні навіть найменшим школярам, по-друге, 
мають важливе наукове значення. Особливо цінними ці 
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спостереження будуть, якщо організувати порівняльне 
дослідження фенофаз у старого дерева і розташованих у тій 
самій місцевості молодих дерев того самого виду.

5. Як охороняти дерева-пам’ятки?

Старим деревам необхідно надавати статус пам’яток 
природи. Інакше, як показує багатий, і нажаль невтішний 
досвід, рано чи пізно такі дерева можуть знищити самі ж 
люди. І якщо дерево не має офіційного статусу пам’ятки 
природи, за його знищення чи пошкодження ніхто не понесе 
відповідальності. Щоб надати такий статус, необхідно 
звернутися з клопотанням щодо необхідності заповідання 
дерева до Департаменту екології та природних ресурсів 
при обласній державній адміністрації, а якщо дерево має 
особливу цінність, до Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України. Для того, щоб процес цей 
мав продовження і завершився заповіданням, ініціаторам 
прийдеться крім цього звернутися до журналістів, 
організувати прес-конференцію, надрукувати відкрите 
звернення до органів влади, – тобто організувати публічну 
інформаційну кампанію. Кінцевою метою має бути рішення 
обласної ради про створення ботанічної пам’ятки природи, 
яке має подавати на сесію обласної ради після отримання усіх 
необхідних погоджень Департамент екології. Паралельно з 
цим біля дерева можливо встановити інформаційні таблички 
(але таким чином, щоб не завдати шкоди дереву), які 
попереджатимуть про особливий статус дерева. Навіть якщо 
дерево ще не отримало офіційного статусу об’єкту природно-
заповідного фонду, фактично воно все одно вже є пам’яткою 
природи, про що й повідомлятиме табличка або стенд біля 
дерева. Також бажано обмежити доступ до стовбура дерева, 
тобто поставити огорожу навколо. Це особливо важливо 
зробити тоді, коли дерево росте в людному місці (парк, 
міська або сільська вулиця, або ж дерево часто відвідується 
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екскурсантами). Витоптування ґрунту під деревом – одна 
з найбільших загроз з боку людини, через ущільнення 
ґрунту коріння дерева не може повноцінно дихати, що 
може призвести з часом до всихання верхніх гілок і навіть 
поступової загибелі дерева.

У старих дерев часто бувають небезпечно нахилені гілки, 
які можуть відчахнутися під власною вагою. Для таких 
гілок необхідно спорудити підпірні стовпи. Іноді також 
практикують стягування крони, але це непроста процедура, 
для виконання якої необхідного залучати спеціалістів. Інакше, 
якщо намагатися виконати це самотужки, можливо завдати 
ще більшої шкоди дереву. Для підтримання життєдіяльності 
старих дерев корисно внести під крону дерева навколо 
стовбуру (але не прямо під стовбур, а на певній віддалі 
від нього (0,7-1,5 м залежно від розмірів дерева) добрива, 
бажано органічні. Це слід робити так, щоб не пошкоджувати 
кореневу систему. Звісно, необхідно заборонити вилазити 
на дерево, ставати на його коріння, якщо воно виступає над 
поверхнею землі, чіплятися на гілки, зривати з них листки, 
пошкоджувати кору.
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ІІІ Вивчення первоцвітів –  
один з пріоритетних напрямків 

юннатівської дослідницької діяльності

Манюк Вадим Володимирович, 
к.б.н., доцент кафедри фізичної та економічної географії 

геолого-географічного факультету ДНУ

Коли рано навесні сірий, голий і холодний ліс з 
першими променями весняного сонця раптом наповнюється 
надзвичайно яскравими і різноманітними барвами перших 
квітів, це виглядає, як справжнє диво природи, яке не 
може залишити байдужим жодного очевидця. Не менше 
зачаровують погляд у весняну пору золотаво-пекучі квіти 
горицвітів, що виблискують сонечками з пожухлої, вибіленої 
за довгу зиму вітрами, дощами та снігами степової трави. 
Явище щорічного пробудження природи після зими 
якнайкраще можна відчути і простежити саме по тому, як 
прокидаються у лісах і степах ранньоквітучі рослини, що 
їх прийнято називати первоцвітами, або першоцвітами. 
Тож недивно, що історія вивчення первоцвітів юннатами 
така ж давня, як і самий юннатівський рух. Так, зокрема ще 
наприкінці ХІХ століття катеринославський вчитель, відомий 
ботанік, педагог і географ Іван Якович Акінфієв започаткував 
ботанічні екскурсії для учнів у Потьомкінський сад, під час 
яких особливу увагу звертав на ранньовесняні квіти, якими в 
ті весни був рясно уквітчаний берег Дніпра і Монастирський 
острів (нині парк імені Т.Г. Шевченка у м. Дніпро).

Зважаючи на особливий життєвий цикл та екологічні 
пристосування первоцвітів, більшість із них є вразливими 
до антропогенних змін в природі, тож недивно, що більшість 



46

видів первоцвітів стали рідкісними або зникаючими видами. 
Їхній рідкісний статус – ще одна дуже важлива причина 
для першочергового і всебічного вивчення первоцвітів у 
юннатівських гуртках.

За багато років, протягом яких тривають конкурси та 
акції з вивчення первоцвітів, накопичено значний обсяг 
знань щодо ареалу цих видів, змін у чисельності популяцій, 
виявлено сотні нових осередків зростання. Деякі з цих 
знахідок мають дуже важливе наукове значення (наприклад 
знахідки популяцій півонії тонколистої, яка вважалася 
вже зниклою в регіоні Степового Подніпров’я), виявлена 
нещодавно юннатами і вчителями Межівського району. Саме 
завдяки роботам, розпочатим як спостереження гуртківців за 
первоцвітами, було ініційовано створення нових територій 
природно-заповідного фонду в Дніпропетровській області, 
таких як заказники “Старовишневецький”, “Балка Кирпична”, 
“Балка Зміїна” та “Отченашкові наділи”. У той же час 
багаторічна гурткова робота з вивчення заслуговує більшої 
уваги з боку науковців і природоохоронців, зокрема матеріали 
юннатів можливо використовувати при написанні наукових 
обґрунтувань нових заповідних об’єктів, при складанні мап 
ареалів рідкісних видів флори і для багатьох інших як суто 
наукових, так і практичних природоохоронних цілей. Для 
підвищення інформативності даних, що їх збирають юннати 
про первоцвіти, а також для можливостей освітнього росту 
як для керівників гуртків, так і для гуртківців-вихованців, 
слід постійно вдосконалювати рівень теоретичних знань 
про первоцвіти, а також використовувати більш сучасні 
методики дослідження. Щодо останніх вони мають бути з 
одного боку максимально доступними для учнів, з іншого – 
достатньо точними для використання в подальших наукових 
узагальненнях і в природоохоронній практиці.

Нижче пропонуємо низку таких методичних порад щодо 
організації досліджень первоцвітів у юннатівських гуртках, 
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адаптованих з урахуванням багаторічного досвіду оцінювання 
юннатівських конкурсних робіт, так чи інакше пов’язаних із 
вивченням первоцвітів у Степовому Подніпров’ї.

1. Коли починати сезон польових  
досліджень за первоцвітами?

Рослини таких видів первоцвітів, як шафран сітчастий 
і брандушка різнокольорова, а також проліска сибірська, в 
умовах Степового Подніпров’я розквітають першими, і буває 
це дуже рано. Відомі роки, коли квіти шафранів розкривалися 
в дикій природі вже в середині лютого, а наприкінці лютого 
в лісах вже можна було бачити перші квіти пролісок. Проте 
період початку цвітіння дуже коливається по роках, і може 
затягуватися більше ніж на місяць – до початку квітня. Звісно, 
спостереження за погодою наприкінці зими - початку весни 
підкажуть той момент, коли варто здійснити першу мандрівку 
в природу в пошуках ранньоквітучих рослин. Якщо навіть 
у лютому або у березні місяці протягом тижня або й більше 
триває сонячна погода, вдень тримається температура більше 
+7°С, а вночі немає сильних морозів (нижче –5°С), є велика 
ймовірність, що первоцвіти вже прокинулися і можуть 
порадувати найбільш доскіпливих дослідників своїми 
тендітними на погляд, але дуже витривалими до холодної 
погоди квітками. До речі, часто в умовах нашого клімату таке 
раннє квітування переривається снігопадами і морозами. 
Звісно, весняні похолодання не страшні раннім первоцвітам, 
однак повторно, після танення снігу, первоцвіти в лісі або 
степу можна не застати, тому є сенс поспішити, і не проґавити 
найперші весняні дні, коли можна побачити брандушки і 
шафрани. Недаремно саме ці рослини називають в нашій 
місцевості підсніжниками. До речі, справжні підсніжники – 
рослини роду Galanthus із родини амарилісових у Степовому 
Подніпров’ї не трапляються зовсім (найближчий регіон, де 
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їх можна зустріти – це Черкащина, хоча у відомого ботаніка 
І.Я. Акінфієва, є згадування про єдину знахідку підсніжника 
білого у пониззі річки Оріль наприкінці ХІХ ст.).

Отже, залежно від погодних умов, вже з кінця лютого 
щовесни розпочинається сезон спостережень за первоцвітами, 
який закінчується вже у травні-місяці, коли зацвітають 
останні весняні рослини з красивими, виразними квітами, 
які звісно, не можна вже вважати первоцвітами у класичному 
розумінні слова. Але ці рослини також весняні, також схожі 
з первоцвітами за способом існування (ефемероїди або 
ефемери), також є рідкісними, і тому традиційно входять 
до переліку рослин, які можна вважати первоцвітами. Тим 
більше, що в таких екосистемах, як заплавні луки, справжня 
весна настає вже після звільнення лук від води, яка приходить 
у луки з весняною річковою повінню. До числа перших 
рослин, що зацвітають на луках після водопілля, можна 
віднести такі як рябчик малий, косарики тонкі, зозулинець 
болотяний.

2. Вивчення видового складу (видового різноманіття) 
первоцвітів певної місцевості

Це дуже цікаво і достатньо просто, – складання списків 
видів первоцвітів для певної місцевості. Кінцевими 
результатом може бути складання атласу первоцвітів власної 
місцевості. Загалом на теренах Степового Подніпров’я 
можна зустріти в природі до 30 видів рослин, які можна 
вважати типовими первоцвітами (ранньоквітучі з красивими 
помітними квітами), ще близько 20 видів – це група “пізніх 
первоцвітів”, рослин що починають квітувати на два-три 
тижні пізніше за ранні первоцвіти (такі як сон лучний, 
тюльпан дібровний і т.п.). Але загалом, крім названої 
кількості видів, можливо і доцільно охопити дослідженнями 
в рамках кампанії “Первоцвіти Степового Подніпров’я” також 
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усі інші рослини, які квітнуть навесні, у тому числі й ті, які 
взагалі зазвичай залишаються повністю поза увагою юних 
дослідників і взагалі не сприймаються як первоцвіти (весняні 
осоки, злаки та ін.). Отже, якщо до первоцвітів додати усі 
весняні квіткові рослини, то загалом для Дніпропетровської 
області таких видів є близько 150. З них на одній території 
(в околицях одного населеного пункту, басейні однієї 
малої річки чи балкової системи) може бути від 30 до 70 
видів, залежно від мозаїчності та різноманіття екосистем і 
ландшафтів місцевості.

Для складання повного списку може знадобитися 
декілька років, і обстеження різних типів екосистем, які є в 
обстежуваній місцевості. Якщо це балка – слід пройти її всю, 
звертаючи увагу на різні схили і на днище балки, заглядаючи 
в бокові ярочки і вибалки. Різні види первоцвітів будуть 
траплятися у різних типах лісу, біля водойм, на болотах, у 
парках або на степових толоках. Для швидкого визначення 
видової приналежності первоцвітів можливо користуватися 
відповідними плакатами, і спеціальними ботанічними 
сайтами. Проте, такі сайти не є визначниками як такими, за 
їх допомогою можна лише перевірити, чи вірно встановлено 
видову приналежність, що також дуже важливо. Також зараз 
в Україні функціонують спеціалізовані ботанічні групи 
(спільноти) у мережі Facebook (www.facebook.com/groups/
floraofukraine/?ref=group_header - Флора України / Flora of 
Ukraine), де фахівці допоможуть швидко і точно визначити 
види рослин за Вашими фотографіями. Втім, більшість видів 
достатньо точно визначається гуртківцями, за винятком 
декількох поширених помилок. По-перше, нерідко плутають 
калюжницю болотяну і пшінку весняну. Однак калюжниця 
– це достатньо велика рослина з товстим, розгалуженим 
стеблом і великими квітами, яка росте на дуже вологих 
місцях по заплавах великих річок (Дніпра, Самари, Орелі), 
нерідко прямо у воді. У Степовому Подніпров’ї це дуже 
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рідкісна рослина, на відміну від пшінки весняної, яка є чи 
не найпоширенішим первоцвітом, і росте на сухих місцях у 
світлих лісах, парках, по садибах, на луках і по днищах балок, 
але ніколи не росте у воді і на болотах. Загалом рослини 
пшінки вдвічі а то й утричі менші за розміром у порівнянні 
з рослинами калюжниці. Іноді також плутають брандушку 
і шафран. Однак брандушка завжди має одноманітний 
рожевий колір пелюсток і помітно ширші, у порівняні з 
шафранами, темно-зелені листки. А от шафрани зазвичай 
білі (хоча й бувають світло-рожеві), і головне, мають на 
зовнішній стороні пелюсток фіолетово-бурі темні смужки, 
а листки – значно вужчі, зі світлою поздовжньою лінією 
посередині листка. Важливо також вміти розрізняти близькі 
між собою види горицвітів – горицвіт волзький і горицвіт 
весняний. У весняного загалом квіти більші, яскравіші, з 
відтінком, ближчим до лимонного. У горицвіта волзького 
квіти менші, тьмяніші, так само темніші й чашолистики, від 
іржасто-жовтих до коричневих. Так само різняться й листя 
– у горицвіту весняного вони мають тонші дольки (більше 
схожі на листя кропу), проте на стеблі сидять компактніше, а 
у волзького листя має ширші, плоскі дольки, а саме листя на 
стеблі тримається не так щільно, більш розлоге. Важливо на 
це звертати увагу, тому що в одній балці, а іноді й на одній 
галявині можуть одночасно зростати обидва види горицвітів.

Проте, крім тих первоцвітів, які легко помітити здалеку 
завдяки великим і яскравим квітам, є й такі, які залишаються 
іноді поза увагою дослідників, через що й видові списки 
первоцвітів для певної місцевості можуть бути неповними. 
Це перш за все справедливо по відношенню до видів з родин 
капустяні (хрестоцвіті) та гвоздичні, які мають тонкі, низенькі 
стебла, і дрібні, переважно білі або блідо-жовті квіти. До 
цієї групи належать такі ранньовесняні квіти як веснянка 
весняна (Erophila verna), види бурачків (Alyssum), діходон 
сумнівний (Dichodon dubium), види родів роговик (Cerastium), 
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зірочник (Stellaria) та ін. Багато з цих рослин є ефемерами, 
які щорічно проростають виключно з насіння, і фіксація часу 
настання цвітіння так само як спостереження за можливими 
коливаннями їхньої чисельності (достатньо розрізняти 
“масово-звичайно-дуже рідко”) можуть мати важливе наукове 
значення.

3. Облік чисельності і стан популяцій первоцвітів

Одночасно зі встановленням видової приналежності 
рослин-первоцівтів важливо оцінити чисельність (або, 
якщо рослин дуже багато, - щільність) ценопопуляції 
(ценопопуляця – це сукупність усіх особин рослин в 
одній місцевості, в межах одного фітоценозу). При обліку 
чисельності можливо порахувати усі видимі особини рослин 
даного виду. Якщо рослин багато, і вони вкривають велику 
площу, таке завдання стає надто складним, і натомість можна 
порахувати щільність особин на один квадратний метр, або 
на 100 квадратних метрів (10х10 м). Далі слід оцінити, а 
ще краще – закартографувати приблизні контури ділянки, в 
межах якої оцінена щільність приблизно однакова. У більш 
складних випадках (це може бути частиною завдання науково-
дослідних робіт для старшокласників) можна скласти карту 
всієї ценопопуляції, із зазначенням щільності рослин на 
різних ділянках. В якості основи краще використовувати 
супутникові зображення з високою деталізацією місцевості. 
При обліках чисельності та щільності слід рослин слід 
пам’ятати, що крім квітучих рослин, в популяції можуть 
траплятися молоді рослини, які ще не квітнуть, або й дорослі, 
які також з різних причин можуть у рік досліджень бути 
без квітів. У таких випадках треба ретельно приглядатися 
до листової маси і намагатися також оцінити чисельність 
неквітучих (вегетуючих) рослин того ж самого виду. У 
деяких рослин (наприклад, зірочки малі) вегетуючих 
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рослин, що не квітнуть, може бути в сотні разів більше (вони 
утворюють характерні куртинки зі щільною щіточкою молодої 
шилоподібної тендітної листви). Дуже важливо встановити 
співвідношення між генеративними (тобто такими, що 
квітнуть) і вегетативними рослинами у представників родини 
обхідних (наявність більшої кількості молодих рослин 
свідчить про хороші перспективи популяції в наступні роки, і 
навпаки, їх відсутність свідчить про можливе старіння і навіть 
близьку загибель популяції).

4. Динаміка чисельності популяцій первоцвітів

Для спостереження за змінами чисельності та площі 
поширення популяцій первоцвітів стану популяцій необхідно 
обрати постійні ділянки (їх називають “стаціонарами”), де 
дослідження за однаковою методикою можуть проводитися 
протягом багатьох років. Ідея стаціонарів полягає в тому, щоб 
отримувати багаторічні ряди даних (можуть змінюватися 
покоління дослідників, а ділянки і об’єкти спостереження 
залишаються тими самими). Для вивчення динаміки 
популяцій первоцвітів у природі краще підбирати такі 
місця, де збереглися типові екосистеми, мінімально змінені 
людською діяльністю. При цьому бажано, щоб площа 
ділянки, де зростають первоцвіти, була достатньо великою 
(не менше 1-2 га, а краще, щоб це були десятки гектарів). 
Звісно, для вивчення динаміки підійдуть також антропогенно 
порушені ділянки, особливо у випадках, коли необхідно якраз 
дослідити, як негативні антропогенні чинники впливають на 
популяції первоцвітів. Проте, такі ділянки навряд чи можуть 
бути придатними для довгострокового моніторингу, якщо 
існує висока ймовірність повної трансформації екосистем 
у процесі людської діяльності. Ділянки для вивчення 
динаміки треба нанести максимально точно на картографічні 
матеріали, бажано визначити їхні географічні координати за 
допомогою gps-приймача (для учнівських робіт достатньо 
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використовувати ті, що вбудовані у смартфони), кожній 
ділянці необхідно надати власний номер, і надалі цю 
інформацію передавати наступним поколінням дослідників. 
До речі, на таких стаціонарних ділянках корисно паралельно 
із вивченням первоцвітів організувати подібні дослідження 
й по інших групах організмів (літньоквітучих рослин, комах, 
плазунів, птахів та ін.). Спостереження за динамікою – це 
по суті ті ж самі обліки чисельності рослин, щільності на 
одиницю площі, фенологічні спостереження за датами 
настання квітування, плодоносіння, відмирання надземної 
маси тощо. З тією різницею, що проводяться вони багато 
років на одному місці.

5. Чи варто вирощувати первоцвіти в культурі?

У юннатівських дослідних і конкурсних роботах 
регулярно трапляються матеріали щодо збирання рослин 
(насіння, але нерідко й цибулин (бульб, кореневищ) 
первоцвітів у природі і подальшого висаджування їх 
на пришкільних ділянках. Проте, абсолютна більшість 
таких випадків закінчується безуспішно, і через два-три 
роки такі пересаджені рослини гинуть з різних причин. 
З яких найголовніша – непристосованість дикорослих 
рослин, вилучених з природних екосистем, до існування у 
неприродних, екстремальних для них умовах шкільного 
подвір’я або присадибної ділянки. Але й в разі відносно 
успішного культивування з часом, через 5-12 років, такі 
рослини все одно загинуть, і пізнавальний інтерес таких 
експериментів навряд чи може перевершити втрати, яких 
завдають популяціям і без того рідкісних видів первоцвітів, 
коли вилучають їх з природних оселищ. Багато ліпше для 
таких експериментів підійдуть первоцвіти культурних сортів 
і форм, або ж ті види, які вже фактично не трапляються у 
Вашій місцевості дикорослі, але достовірно колись зростали в 
нашому регіоні (приклади таких рослин – півонія тонколиста, 
тюльпан Шренка).
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IV Спостереження за білим лелекою

Грищенко Віталій Миколайович, 
заступник директора з наукової роботи 

Канівського природного заповідника, 
к.б.н., старший науковий співробітник

навчально-наукового центру “Іститут біології та 
медицини” Київського національного університету 

ім. Т.Г. Шевченка

Білий лелека – зручний об’єкт для проведення 
різноманітних спостережень і досліджень аматорами: учнями 
шкіл, студентами, орнітологами-початківцями, любителями 
природи тощо. Часто таку тематику обирають для виконання 
проектів у Малій академії наук, курсових та дипломних робіт. 
Добре вона підходить і для юннатівських гуртків у школах та 
еколого-натуралістичних центрах.

Цей птах – широко розповсюджений вид; він гніздиться 
у населених пунктах, поряд з людиною, то ж його неважко 
знайти. Усі його добре знають, тому інформацію можна 
збирати не тільки шляхом особистих спостережень, а й 
опитуванням місцевих жителів. Нарешті, завдяки давньому 
і тісному контакту з людиною із білим лелекою пов’язані 
численні народні звичаї, прикмети, повір’я, він став героєм 
багатьох пісень, казок, легенд. Завдяки цьому робота з 
лелеками може бути цікавою не тільки біологам. Можна 
вивчати народні традиції, фольклор, місцеві звичаї та повір’я.

Вивчення лелек може супроводжуватися виконанням 
різних розвиваючих та освітніх завдань. Проведення 
спостережень за птахами, ведення щоденників допомагає 
розвинути вміння не просто дивитися, а бачити, виділяти 
істотні моменти, уміти їх описати та проаналізувати. Але 
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при цьому доцільно також розвивати і закріплювати знання 
та навички, отримані при вивченні інших предметів у школі 
– математики, географії, історії. Наприклад, можна дати 
завдання юннатам не просто порахувати кількість пташенят 
у гніздах, а розрахувати середній розмір виводка, порівняти ці 
значення за різні роки, співставити їх із погодними умовами 
(метеодані для конкретної місцевості зараз неважко знайти в 
Інтернеті).

1. Інвентаризація гнізд

Білі лелеки влаштовують великі добре помітні гнізда 
у відкритій місцевості, частіше за все поряд із людським 
житлом. Для побудови гнізда вони обирають міцну 
надійну опору, на яку зносять гілки дерев. Ще якихось 
сотню років тому більшість лелечих гнізд в Україні були 
розташовані на солом’яних та очеретяних стріхах сільських 
хат та господарських будівель. Але часи змінилися, такі 
дахи на будинках практично зникли. Лелекам довелося 
пристосовуватися до нових умов. З’явилося більше гнізд на 
деревах, а з часом птахи освоїли для гніздування електричні 
та телефонні стовпи і водонапірні башти. Частка гнізд на 
стовпах поступово зростала, і зараз їх по Україні вже дві 
третини, а в південних степових областях місцями і три 
чверті. Гніздо робиться з гілок, всередині птахи вимощують 
його різним м’яким матеріалом – сухою травою, мохом і т.п. 
Нерідко там можна побачити і різне сміття – ганчірки, шматки 
плівки, мотузки тощо. Деякі з таких “знахідок” можуть бути 
небезпечними для пташенят. Так, вони можуть заплутуватися 
у шматках вірьовок чи шпагатів, а плівка затримує воду під 
час дощів, через що всередині гнізда утворюється калюжа.

Будувати гніздо на стовпі не так легко і зручно, як на даху 
будинку чи широкій плоскій поверхні водонапірної башти. 
Та й такі лелечі оселі швидше руйнуються під час негоди, 
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падають, перекосившись. Нерідко їх скидають і електрики. 
Все ж таких гнізд стає з роками все більше. Пов’язано це не 
з якоюсь особливою “любов’ю” лелек до стовпів, а з тим, що 
люди майже не залишили їм вибору. Солом’яні стріхи зникли, 
знайти придатне для побудови гнізда дерево не легко, а от 
стовпи є скрізь і у великій кількості.

Роботу по інвентаризації гнізд можна проводити 
будь-якого сезону, восени та взимку навіть зручніше, бо 
листя дерев не закриває гнізда і їх добре видно здалеку. Саме 
тому з обліку гнізд варто почати програму по вивченню лелек 
рідного краю. Цим юннати можуть зайнятися вже з початку 
навчального року. Якщо ж облік гнізд проводитиметься влітку, 
під час канікул, то краще за все це робити із середини червня 
до другої половини липня. Коли у гніздах знаходяться дорослі 
пташенята, їх краще видно.

Пошук гнізд можна робити як шляхом особистого 
обстеження населених пунктів, так і за допомогою 
опитування місцевого населення – родичів, друзів, знайомих, 
просто людей на вулицях. Як правило, про лелек місцеві 
жителі розказують охоче, тим більше дітям. При такому 
спілкуванні можна вияснити і записати багато додаткової 
інформації – історії про конкретні гнізда, допомогу птахам, 
фольклорні матеріали і т.п.

Знайдені гнізда треба описати – на чому вони розміщені, 
на якій висоті, на якій відстані від найближчих місць, де 
можуть годуватися лелеки і т.п. Якщо гніздо знаходиться на 
дереві, треба записати також його породу, де саме збудоване 
гніздо – у розгалуженні гілок, в основі товстої бічної 
гілки, на зрізаному стовбурі і т.п. Важливо відмітити, якщо 
гніздо знаходиться на штучній опорі, влаштованій людьми 
спеціально для лелек. За допомогою опитування місцевих 
мешканців можна вияснити вік гнізда.

Для визначення висоти гнізд можна пояснити юннатам 
як це зробити приблизно, враховуючи висоту сусідніх 
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предметів чи будівель. Так, висота звичайного електричного 
стовпа (лінія 220 В) – 6 м, висота до даху сільського будинку 
– близько 3 м і т.п. Враховуючи те, що переважна більшість 
лелечих гнізд зараз знаходиться на стовпах електроліній, 
може так виявитися, що міряти, власне, буде особливо й 
нічого. Але гнізда на деревах та будівлях знаходяться на 
різній висоті. Можна також нагадати дітям уроки з геометрії 
– можливість вимірювання висоти предметів за допомогою 
подібності трикутників.

Для того щоб провести ретельне обстеження населеного 
пункту, потрібна його карта. Зараз детальні топографічні 
карти є у вільному продажу, можна скористатися й 
картографічними сервісами Google або Yandex. Знайдені 
гнізда також варто позначити на картах, доцільно зробити 
окрему картосхему їх розміщення. Така робота розвиває 
вміння користуватися картою і полегшує роботу з гніздами 
надалі. При наявності GPS доцільно записати координати 
гнізд. Можна їх визначити і за допомогою згаданих вище 
картографічних сервісів. Знайдені гнізда також варто 
сфотографувати і зробити їх фототеку.

Ще одна важлива навичка, яку можуть отримати учні, 
це вміння створювати та працювати з базами даних на 
комп’ютері. Зібрану інформацію про гнізда доцільно занести 
у таку базу даних. Вона буде досить простою, але допоможе 
освоїти на практиці певні премудрості роботи. Можна, 
звичайно, обмежитися і зведенням інформації в таблицю або 
створенням картотеки гнізд.

Раз на 10 років проводяться широкомасштабні міжнародні 
обліки лелек – одночасно в усіх країнах, де гніздяться ці 
птахи. Брати участь у цій роботі можуть і юннати. Останній 
– VII Міжнародний облік – проходив у 2014 р.
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2. Спостереження за міграцією лелек

Лелеки – птахи перелітні. Восени вони вирушають у 
далекі мандри на південь. Птахи, які гніздяться в Центральній 
Україні, летять уздовж західного узбережжя Чорного моря, 
Босфор, Туреччину, Близький Схід, через Синайський 
півострів потрапляють в Африку. Далі долиною Нілу лелеки 
прямують у Східну Африку. Частина залишається зимувати 
тут, але більшість летить далі до Південної Африки. Розподіл 
чорногузів на місцях зимівлі залежить від конкретних умов. 
Там, де багато їжі, вони можуть збиратися великими зграями.

Загалом шлях із України до Південної Африки складає 
понад 10 тисяч кілометрів. Весною лелеки долають цей 
далекий шлях у зворотному напрямку.

Така далека мандрівка сама по собі цікаве явище. На 
підготовчих заняттях можна нагадати дітям географію, 
познайомити їх із країнами, через які пролітають наші лелеки.

Повертаються до нас чорногузи у березні – квітні. 
Конкретні дати багато в чому залежать від ходу весни – коли 
вона рання й тепла, то й лелеки прилітають раніше. Але це 
справджується не завжди. Буває й так, що птахи повернулися, 
а їх зустрічає холод і сніг. Крім того, весняний переліт 
триває досить довгий час, то ж у різних місцевостях лелеки 
з’являються неодночасно. Іноді різниця навіть у сусідніх 
селах може становити тиждень або й більше. Першими, як 
правило, повертаються самці і займають гнізда, іноді раніше 
з’являються самки. Може до гнізда прилетіти одразу й пара 
птахів.

Середня багаторічна дата прильоту білих лелек у 
Дніпропетровську область – 28 березня. Найраніше цих птахів 
спостерігали 1 березня, найпізніше – 21 квітня. То ж приліт 
можна очікувати у цих часових межах.

Спостереження за весняною міграцією лелек – це не 
тільки реєстрація першої їх появи в населеному пункті. 
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Якщо в селі є кілька гнізд, можна простежити послідовність 
появи в них птахів. Відмітити, коли прилетів перший птах, а 
коли другий. При цьому можна спробувати проаналізувати 
причини – які саме гнізда займаються першими, а які – 
наостанок, і чому. Можна сказати, що у лелек є свої уявлення 
про “престижність” тих чи інших осель. Як правило, раніше 
займаються старі великі гнізда, розташовані неподалік від 
кормових угідь. Великий розмір гнізда ніби свідчить, що в 
ньому птахи давно й успішно виводили потомство. Збудовані 
в попередні роки гнізда частіше всього заселяються пізніше. 
Нарешті, в останню чергу птахи будують нові оселі. Логіка 
тут проста: значно легше й швидше підремонтувати старе 
гніздо, ніж мостити нове.

Лелеки мігрують зграями. Кожну зустріч таких перелітних 
зграй треба занотовувати. У щоденнику фіксується час 
спостереження, кількість птахів у зграї, напрямок польоту, 
побудова зграї (як птахи летять – шеренгою, клином, 
безладно). Можна спробувати оцінити висоту. Під час таких 
спостережень юннати добре тренуються визначати сторони 
світу за компасом. Можна навчити їх орієнтуватися і при 
відсутності компаса, наприклад визначати сторони горизонту 
за сонцем, особливостями розміщення будівель тощо.

Відлітають лелеки досить рано. Основна осіння міграція 
їх проходить у нас ще в серпні, тобто такі спостереження 
проводяться під час канікул.

Після вильоту пташенят виводки деякий час тримаються 
неподалік від гнізд у багатих їжею місцях – на луках, 
пасовищах, на полях, де зібрали врожай. Вони поступово 
об’єднуються у зграї. Деякий час вони переміщуються в 
різних напрямках, а потім починають переліт на місця зимівлі. 
Перші пролітні зграї лелек можна побачити вже в кінці липня 
– на початку серпня, основна ж міграція проходить у другій 
половині цього місяця. Окремі птахи і цілі зграї можуть 
спостерігатися протягом усього вересня і навіть у жовтні. 
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Частіше ж останніх лелек бачать у кінці серпня – на початку 
вересня. Середня багаторічна дата останнього спостереження 
у Дніпропетровській області – 5 вересня. Найбільш рання 
дата – 19 серпня, найбільш пізня – 16 жовтня.

Під час осіннього перельоту також реєструються появи 
перелітних зграй, місця їх зупинок, відмічається дата 
спостереження останніх лелек. При цьому треба мати 
на увазі, що окремі поранені чи ослаблені птахи можуть 
затримуватися значно довше нормальних строків відльоту 
(бувають навіть зимові зустрічі лелек). Дати і місця їх зустрічі 
також треба реєструвати, але вони вже не характеризують 
терміни міграції.

У результаті таких спостережень протягом хоча б кількох 
років уже можна буде порахувати середні строки прильоту та 
відльоту лелек у вашій місцевості, визначити шляхи, розміри 
та напрямки польоту перелітних зграй.

3. Спостереження за гніздами лелек

Наступний етап після проведення обліку гнізд білого 
лелеки у вашій місцевості – спостереження за їх мешканцями. 
Чорногузи займають гнізда одразу після повернення весною. 
У цей час можна побачити як вони токують: птахи клекочуть 
дзьобом, нахиляючи та відкидаючи голову і розпускаючи 
крила. Таким чином самець приваблює самку і дає знати 
конкурентам, що гніздо зайняте. Після появи на ньому самки, 
птахи токують уже вдвох. Іноді можна побачити бійки на 
гніздах, коли кілька птахів намагаються заволодіти житлом. 
Деякий час після зайняття гнізда лелеки його ремонтують та 
облаштовують, а незабаром самка відкладає яйця. Частіше 
всього їх 3-5, буває ж від 1-2 до 7-8. Насиджують кладку 
обидва птахи пари близько місяця. Пташенята починають 
з’являтися у гніздах у середині травня, іноді навіть раніше. 
Спершу після вилуплення пташенят один із птахів постійно 
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залишається у гнізді, охороняючи їх і захищаючи від сонця 
та негоди. Поява таких чатуючих лелек у гніздах – добра 
ознака того, що в них вилупилися пташенята. При постійних 
спостереженнях за гніздом це добре помітно, адже до того 
птахи постійно сиділи на яйцях. Але треба мати на увазі, 
що малих лелечат дорослі птахи часто зігрівають, сидячи на 
гнізді, тому при короткочасних спостереженнях точний день 
появи пташенят можна й пропустити.

Годують малят обоє батьків. Вони приносять їжу у дзьобі 
або глотці і відригують її на край гнізда. Частіше всього 
здобиччю лелекам слугують різні комахи. Охоче поїдають 
вони дрібних гризунів, жаб, змій, можуть харчуватися 
дощовими червами та іншими дрібними тваринами. 
Приносять лелеки до гнізда не тільки їжу, а й воду.

Тижнів через три лелеченята починають ставати на ноги, 
а у віці 7 тижнів вони за розміром уже майже такі, як дорослі 
птахи. Гнізда молоді лелеки починають залишати частіше 
всього в середині липня, але строки вильоту залежать від 
того, коли птахи почали гніздитися. Запізнілі виводки можна 
побачити у гніздах і в серпні. 

Спостереження за гніздами можуть дати багато цікавої 
інформації. Перш за все – це гніздова фенологія, тобто строки 
настання тих чи інших явищ. Простежте, коли на гнізді 
з’явився перший птах, коли утворилася пара, тривалість 
періоду токування і ремонту гнізда, зареєструйте початок 
насиджування, вилуплення та виліт пташенят. Рахувати 
кількість яєць у гніздах не варто. По-перше, птахи можуть 
їх покинути внаслідок турбування, по-друге, дістатися 
до гнізда не легко, особливо, якщо воно знаходиться на 
стовпі електролінії. Цілком достатню інформацію про 
продуктивність лелек дає кількість пташенят, що виросли у 
гніздах.

Багато можливостей для спостережень дає період 
вигодовування пташенят. Якщо реєструвати усі прильоти 
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птахів із їжею до гнізда, можна вивчити добову активність 
годування, визначити години, коли птахи прилітають 
найчастіше, залежність частоти годування від віку пташенят 
та погоди. Для таких спостережень потрібна група з кількох 
юннатів, тому що проводити їх треба протягом усього 
світлого часу доби. Години спостережень розподіляються між 
учасниками, вони ведуть записи за єдиною методикою. Такі 
добові спостереження не обов’язково проводити часто, можна 
вибрати кілька днів для періодів різного віку пташенят.

Ну й, звичайно ж, треба порахувати, скільки виросло 
пташенят у гніздах. Це дуже важливий показник, який 
показує, наскільки сприятливі умови для лелек у вашій 
місцевості. Це треба робити вже незадовго до вильоту, 
оскільки треба знати, скільки молодих лелек залишили гнізда. 
Краще всього це робити у першій половині липня. Якщо ж 
ви порахуєте кількість пташенят у ранньому віці і потім 
порівняєте ці цифри з числом лелечат, що дожили до вильоту, 
можна буде встановити рівень смертності серед пташенят. 
Він залежить як від погодних умов конкретного року (при 
тривалих затяжних дощах частина пташенят може гинути, 
через посуху виникає брак їжі і т.п.), так і від екологічних 
умов місцевості – наскільки лелеки можуть забезпечити свої 
виводки їжею.

Спостереження за лелеками можуть проводитися не тільки 
з навчальною метою, а й бути внеском у наукові дослідження 
цих птахів. Такою роботою є, зокрема, моніторинг популяції 
білого лелеки в Україні.

4. Моніторингові спостереження за білим лелекою

В Україні уже протягом 25 років проводяться щорічні 
спостереження в рамках програми моніторингу популяції 
білого лелеки. Суть цієї роботи полягає в регулярному зборі 
певної інформації на постійних контрольних ділянках. 
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Проводяться спостереження за прильотом і відльотом лелек, 
кількістю заселених гнізд і числом пташенят, що виросли 
в них. На основі зібраних даних розраховуються середні 
показники для України в цілому та окремих регіонів, які 
дають можливість тримати ситуацію під контролем. За цими 
показниками добре видно, як змінюється чисельність лелек 
по роках, які роки були сприятливими для розмноження 
цих птахів, а які – невдалими, які регіони України є більш 
сприятливими для гніздування лелек і т.д. Активну участь у 
роботі беруть гуртки юннатів.

Методика моніторингових спостережень

Для організації моніторингових спостережень треба 
перш за все правильно вибрати пробну ділянку. Площа 
її може бути довільною. Розмір залежить передусім від 
місцевих умов і можливостей спостерігачів. При організації 
багаторічного моніторингу не захоплюйтесь надто великою 
територією, адже справжню наукову цінність мають лише 
ті спостереження, які проводяться з року в рік на постійній 
ділянці. Якщо не можна проводити ретельне обстеження всієї 
ділянки щороку, краще взяти меншу. Але й фрагментарні дані, 
зібрані лише за окремі роки, також мають значення для науки.

Площа пробної ділянки багато в чому залежить від 
кількості лелечих гнізд. Як показує досвід, мінімальним 
числом заселених гнізд для отримання повноцінних даних 
є 3-5, оптимальним – від 10 до 30. Працювати на ділянках, 
де більше 30 гнізд має сенс лише при високій густоті 
населення лелек. Такі ділянки вимагають значних затрат 
часу на обстеження, які “не окупаються” – отримані додаткові 
дані мало впливають на кінцевий результат. Мета програми 
моніторингу – не тотальний облік лелек, а отримання 
розрахункових цифр по густоті населення й успішності 
розмноження. Так, на значення середньої кількості пташенят 
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у виводку дуже впливає збільшення кількості підконтрольних 
гнізд у межах першого десятка, але після 25-30 гнізд цей 
показник залишається вже практично незмінним. Так 
само мало смислу проводити спостереження на близько 
розміщених ділянках, які знаходяться в однакових умовах, 
наприклад, коли вони розташовані у заплаві тієї ж річки та 
ще й в межах одного району. Показники будуть дуже схожими 
(це перевірено експериментально). Але якщо дві близько 
розміщені ділянки знаходяться в різних умовах, наприклад, у 
заплаві річки і серед полів, це вже цілком нормально.

Резюме сказаному вище: якщо у вас є бажання 
і можливість приділити значний час проведенню 
моніторингових спостережень за лелеками, краще обрати 
кілька менших ділянок, а не одну дуже велику (як по площі, 
так і по кількості гнізд), бажано при цьому, щоб вони були в 
різних умовах.

Більшість учасників програми моніторингу проводить 
спостереження на одній пробній ділянці. Конфігурацію її в 
разі потреби можна змінювати, але не варто це робити часто. 
У такому разі втрачається порівнянність даних за різні роки. 
Багаторічні спостереження на одній і тій же ділянці дають 
дуже цінний матеріал. Перш за все вони відображують зміни 
чисельності лелек. Репрезентативна мережа таких постійних 
ділянок дасть змогу контролювати цей процес в окремих 
регіонах і навіть в цілому по Україні.

Як правило, до пробної ділянки входить кілька населених 
пунктів і місцевість між ними, але це може бути й одне село, 
якщо в ньому є хоча б кілька лелечих гнізд. Це повинна бути 
цільна ділянка, площу якої можна визначити, а не, скажімо, 
кілька сіл у різних кінцях району. До пробних ділянок 
великих розмірів краще включати різні ландшафти, тоді 
отримані дані будуть більш репрезентативними, тобто краще 
відображуватимуть реально існуючі у природі закономірності.
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Коли ви перший раз присилаєте інформацію з даної 
пробної ділянки, їй присвоюється назва за одним з 
найбільших населених пунктів, який можна легко знайти 
на карті, та номер. Тризначні номери використовуються для 
позначення пробних ділянок по білому лелеці, двозначні 
– по чорному. Площу пробної ділянки (вона потрібна для 
визначення густоти населення лелек) у більшості випадків 
доводиться визначати координатору програми при допомозі 
топографічної карти. Мало хто із спостерігачів поки що 
робить це правильно. Ділянка не може обмежуватись лише 
територією населеного пункту, де проводяться спостереження, 
а повинна включати і навколишню місцевість – поля, ліси, 
луки і т. п., навіть якщо лелечих гнізд там завідомо не може 
бути. В іншому разі розрахунок густоти населення лелек дасть 
значно завищені показники. Частіше всього межа ділянки 
проходить по околицях навколишніх населених пунктів 
(самі вони при цьому до неї не входять). Але при визначенні 
контурів не можна включати до неї великі необстежені 
території, адже білий лелека може гніздитися і за межами 
населених пунктів – на стовпах вздовж доріг, на луках і навіть 
на лісових болотах. У такому разі густота населення також 
буде визначена не точно.

Найважливіші показники, які визначаються за 
результатами спостережень, – це густота населення і 
успішність розмноження. Для цього збирається наступна 
інформація:

1) Кількість гніздових пар у даному році. Гніздова 
пара – це самець і самка, які займають гніздо (заселеними 
вважаються гнізда, біля яких птахи провели не менше місяця, 
незалежно від успіху гніздування, при відсутності тривалих 
спостережень за гніздами заселеними можна рахувати ті з 
них, де вже проводиться насиджування кладки). Птахів, які 
трималися біля гнізда протягом короткого часу, або з’являлися 
там нерегулярно, відносять до відвідувачів. Важливо 
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пам’ятати, що рахуються саме пари, а не гнізда. Якщо одна 
й та ж пара, втративши гніздо (наприклад, скинуте під час 
бурі), приступає до гнізду вання вдруге, а то й втретє, це буде 
все ж таки одна пара, а не 2 чи 3 гнізда. Такі випадки бажано 
відмічати в примітках.

2) Кількість гніздових пар з успішним та неуспішним 
гніздуванням (неуспішним гніздування є в тому разі, коли 
лелечата у даної пари не дожили до вильоту, тобто кладка чи 
виводок повністю загинули).

3) Кількість пташенят, що виросли у кожної з успішних 
пар.

Для збору названої вище інформації оптимальним 
варіантом є дво- а ще краще трикратна перевірка гнізд. 
Перший раз їх відвідують у кінці квітня – першій половині 
травня, коли лелеки вже починають насиджувати кладку. 
У цей час визначається загальна кількість заселених гнізд. 
Це бажано робити своєчасно, тому що при більш піз ньому 
контролі можуть не враховуватись пари, які з якихось 
причин втратили кладку і залишили гнізда. “Курчат по осені 
рахують”, так само лелечат рахують перед вильотом. Робити 
це краще не раніше першої половини липня, тому що частина 
пташенят ще може загинути і зібрані дані будуть не точними. 
Бажаний при можливості також проміжний контроль у кінці 
травня – першій половині червня. Справа в тому, що не всі 
гнізда, які були пустими при першому обстеженні, такими 
й залишаться. Частина з них може займатися із значним 
запізненням. Деякі лелеки повертаються додому з місць 
зимівлі аж у другій половині травня, пізніше починають 
гніздитися і молоді птахи. Крім того, лелеки, які втратили 
з якихось причин кладку, як правило, приступають до 
повторного гніздування, причому можуть займати нові гнізда і 
на віддалі багатьох кілометрів. Гніздування у частини з таких 
“пізніх поселенців” також може бути неуспішним. Якщо 
обмежитись лише обстеженням на початку і в кінці періоду 
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розмноження, ви можете вважати пустими деякі з гнізд, які 
насправді були заселеними.

Але цілком придатні дані можна зібрати навіть при 
допомозі одноразового обстеження пробної ділянки. Білий 
лелека – зручний об’єкт для моніторингових досліджень. Він 
гніздиться в населених пунктах, це добре помітний і відомий 
всім птах, тому у багатьох випадках потрібну інформацію 
(наприклад, чи було заселене цього року гніздо, яке ви 
знайшли в липні вже пустим) можна вияснити у місцевих 
жителів.

Важливий етап – підрахунок кількості пташенят. Не треба 
цього робити, поки вони ще зовсім молоді. По-перше, як уже 
говорилося, частина з них ще може загинути, і показники 
успішності розмноження вийдуть завищеними. По-друге, 
малих лелечат точно порахувати значно важче. Деякі з них 
можуть сидіти на дні гнізда і залишатися не поміченими. 
Дорослих пташенят видно значно краще. Якщо не вдається 
точно роздивитися, скільки лелечат у гнізді, краще всього 
дочекатися прильоту дорослих птахів. У цей час всі 
пташенята піднімаються на ноги і кидаються випрохувати 
їжу. Відрізнити малят від дорослих лелек досить легко. 
Найголовніша ознака – у пташенят темно-бурий дзьоб, а 
у батьків він червонуватий. Крім того, оперення пташенят 
свіже, м’яке і чисте, а не брудне і потріпане, як у дорослих. 
Випрохуючи їжу, лелечата приймають характерну позу: вони 
нахиляють голову, розводять у боки і опускають крила. У цей 
час можна почути їх тихе попискування. Взагалі підрахунок 
пташенят не можна робити поспішно, тому що можна легко 
припуститися помилок. З одного боку – не помітити тих, 
що сидять на дні гнізда, з іншого – порахувати за малят 
дорослих птахів. Дорослі оперені пташенята за розмірами 
вже практично не відрізняються від своїх батьків.

Якщо ви навідались до гнізда занадто пізно, і лелечата 
вже вилетіли, ще не все втрачено. Деякий час вони ще 
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повертаються до батьківської оселі на ночівлю. Вечором їх 
неважко порахувати. Перші день-два після вильоту виводок 
взагалі тримається гуртом поблизу гнізда, час від часу 
навідуючись до нього. Ну й звичайно ж скільки було в гнізді 
пташенят можна встановити шляхом опитування місцевих 
жителів. Але при цьому майте на увазі, що люди можуть 
звикати бачити певну кількість птахів у гнізді і “автоматично” 
переносити цю цифру на інші роки, тому не можна всерйоз 
сприймати запевнення типу “у гнізді кожного року буває 
троє (або четверо) пташенят”. Накладають свій відбиток і 
повір’я, пов’язані з білим лелекою. Так, наприклад, у деяких 
місцевостях вважається, що ці птахи виводять тільки парну 
кількість пташенят, а непарних викидають з гнізда.

Одне з найголовніших завдань програми моніторингу – 
контроль за змінами чисельності білого лелеки в окремих 
регіонах і по Україні в цілому. У зв’язку з цим бажано 
коментувати зміни кількості гнізд на вашій ділянці – появу 
нових чи зникнення старих.

Результати спостережень та запитання щодо лелек 
можна надсилати на адресу:

Грищенко Віталій Миколайович,
Канівський природний заповідник,
вул. Шевченка, 108,
м. Канів, Черкаська обл.,
19000.
E-mail: vgrishchenko@mail.ru, aetos2@ukr.net



69

Рекомендована література

Смогоржевський Л.О. Фауна України. Т. 5. Птахи. Вип. 1. 
Київ: Наукова думка, 1979. 188 с.

Грищенко В.М. Білий лелека. Чернівці, 1996. 127 с.
Грищенко В.М., Борейко В.Є., Листопад О.Г. Охороняйте 

лелек. Київ, 1996. 112 с.
Борейко В.Е., Грищенко В.Н. Спутник юного защитника 

природы. Киев, 1999. 298 с.
Борейко В.Е., Грищенко В.Н. Экологические традиции, 

поверья, религиозные воззрения славянских и других 
народов. Т. 2. Птицы. Киев, 2004. 162 с.

Грищенко В.М. Чарівний світ білого лелеки. Чернівці: 
Золоті литаври, 2005. 160 с.

Бокотей А., Дзюбенко Н. Освітня програма «Лелека». 
Львів, 2014. 68 с. 



70

Умови проведення 
щорічного обласного природоохоронного конкурсу

“Природна скарбниця Придніпров’я”

1. Загальні положення:

Організація та проведення щорічного обласного 
природоохоронного конкурсу “Природна скарбниця 
Придніпров’я” (далі – Конкурс) здійснюється протягом 
вересня-травня:

- на обласному рівні (обласний етап) – Департаментом 
освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації 
(далі – Департамент) спільно з комунальним закладом освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”);

- на міському/районному (міський/районний етап) 
– органами управління освітою на місцях спільно з 
міськими/районними позашкільними закладами еколого-
натуралістичного напряму.

2. Мета та завдання Конкурсу:

Конкурс започатковано з метою духовного збагачення 
особистості та виховання екологічної свідомості 
підростаючого покоління через участь учнівської молоді у 
практичних природоохоронних заходах та заходах з широкої 
екологічної пропаганди щодо охорони ранньоквітучих 
рослин, збереження і відновлення видового різноманіття 
рослинного світу; виявлення, вивчення та збереження 
старовікових і цікавих дерев, які мають історичну і естетичну 
цінність; цінних природних об’єктів – балок, які можуть 
слугувати основою розбудови екологічної мережі.
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Основними завданнями Конкурсу є:
- збір інформації про поширення, середовище існування, 

сучасний стан популяцій окремих видів первоцвітів та форми 
їх охорони на території області;

- сприяння знахідкам нових місць зростання рідкісних 
рослин та мешкання рідкісних тварин на території області, 
види яких занесені до Червоної книги України, Європейського 
Червоного списку та Червоного списку Дніпропетровської 
області;

- організація проведення постійних спостережень за 
станом популяцій рідкісних видів рослин та тварин з метою 
розробки наукових основ їх охорони і відтворення;

- проведення учнівською молоддю і педагогами 
інвентаризації дерев області та широкої еколого-
просвітницької роботи по приверненню уваги громадськості 
до проблем збереження старовікових і незвичайних дерев;

- розповсюдження та публікація матеріалів про 
необхідність збереження біологічного та ландшафтного 
різноманіття балок в засобах масової інформації для широкого 
обговорення науковою, педагогічною та природоохоронною 
громадськістю;

- підготовка пропозицій до органів державної влади 
щодо оголошення цінних територій об’єктами природно-
заповідного фонду;

- внесок у справу збереження національного та світового 
біорізноманіття;

- сприяння підвищенню розуміння місця і ролі дитячих 
організацій, учнівської молоді у збереженні природної 
спадщини України;

- співпраця з засобами масової інформації (пресою, 
місцевим телебаченням, радіо).
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3. Учасники Конкурсу:

До участі в Конкурсі запрошуються учні, вихованці 
та студенти дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, 
професійно-технічних і вищих навчальних закладів.

4. Номінації Конкурсу і вимоги до робіт:

Конкурс проводиться за номінаціями: “Балки 
Придніпров’я”, “Дерево життя” та “Первоцвіти 
Дніпропетровщини”.

Учасники Конкурсу надають наступні звітні матеріали:
В номінації “Балки Придніпров’я”:
- визначення окремої балки як головного об’єкту 

дослідження;
- перелік та зміст різноманітних екскурсій, експедицій, 

виходів в природу до місць розташування балок, під 
час яких проводяться картографування, спостереження, 
фотографування, вивчення рослинного покриву та тваринного 
населення, інші наукові дослідження;

- інформацію про проведення та/або участь в еколого-
просвітницьких заходах (виховних годин, години спілкування; 
виступів екологічних агітбригад; презентації малюнків, 
плакатів, листівок тощо);

- вивчення топоніміки, проведену пошуково-краєзнавчу 
роботу;

- заходи по прибиранню сміття на території балок;
- ксерокопії статей та відеоматеріалів, які були 

оприлюдненні у пресі та на телебаченні (фото/відео або інша 
форма подачі матеріалу).

В номінації “Дерево життя”:
- обґрунтування заповідання дерева (за наступною 

схемою);
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- породу дерева;
- можливу власну назву дерева (“Дуб Махна”, дуб 

“Партизанський пост”, “Дерево кохання”);
- орієнтовний вік дерева;
- фотографію дерева (бажано декілька у різних ракурсах, 

у літньому та зимовому вбранні і т.д.);
- викопіювання (план) місцевості, на якому нанесено 

дане дерево (бажано – завірити печаткою і підписом у 
землекористувача);

- основні параметри дерева (висота, обхват стовбура на 
висоті 1,3 м, характер побудови крони);

- стан стовбура (наявність чи відсутність дупел, тріщин, 
їх розміри і місця розташування на дереві, антропогенні 
механічні пошкодження тощо);

- історичну, культурну, естетичну, релігійну та інші 
цінності, наявність повір’їв та легенд тощо;

- пропонований режим охорони;
- потенційні небезпечні чинники, які можуть впливати на 

життєвий стан дерева;
- відомість про землекористувача.
В номінації “Первоцвіти Дніпропетровщини”:
- перелік та зміст різноманітних виходів в природу до 

місць зростання первоцвітів (форма організації: екскурсії, 
експедиції тощо), під час яких проводяться фенологічні та 
моніторингові спостереження, наукові дослідження;

- зібрані місцеві назви, проведену пошуково-краєзнавчу 
роботу;

- заповнені анкети (назва виду, тип місцевості, географічна 
прив’язка, дата, чисельність тощо), картосхеми місцевостей, 
де проводились дослідження (на них необхідно відобразити 
позначками місцезнаходження рослин), а також фотографії 
досліджуваних рослин;

- інформацію про проведення та/або участь в еколого-
просвітницьких заходах (виховних годин, години спілкування; 
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виступів екологічних агітбригад; презентації малюнків, 
плакатів, листівок тощо);

- планування та реалізацію практичної природоохоронної 
діяльності (створення мікро-заказників, вирощування 
первоцвітів в культурі, реінтродукція ранньовесняних рослин 
в природне середовище);

- ксерокопії статей та відеоматеріалів, які були 
оприлюдненні у пресі та на телебаченні (фото/відео або інша 
форма подачі матеріалу).

Звітні матеріали надаються на CD-R/DVD-R (роздрукована 
версія роботи – за вибором учасника).

5. Підведення підсумків Конкурсу:

Етапи проведення Конкурсу
- І (перший) – міський/районний (заочно) – до 15 травня 

надаються роботи переможців до КЗО “ОЕНЦДУМ” на 
електрону адресу: dneprunnat@ukr.net або поштову адресу: 
49094 м. Дніпро, вул. Мандриківська, 80;

- ІІ (другий) – обласний (заочно, на базі КЗО 
“ОЕНЦДУМ”) – до 31 травня підводяться підсумки.

Журі міського/районного та обласного етапів Конкурсу 
створюються з числа працівників Департаменту та органів 
управління освітою на місцях; педагогічних працівників КЗО 
“ОЕНЦДУМ” та міських/районних позашкільних закладів 
еколого-натуралістичного напряму; представників вищих 
навчальних закладів, громадських екологічних організацій, 
інших компетентних осіб.

Журі визначають переможців (враховуючи вікові 
категорії учасників (І вікова категорія – до 14 років, ІІ вікова 
категорія – від 14 років) та форми подачі звітних матеріалів 



75

(індивідуальна та колективна (гуртки, клуби, учнівські 
об’єднання тощо) за наступними критеріями:

В номінації “Балки Придніпров’я”:
- комплексні дослідження рослинного та тваринного світу, 

рельєфу, гідрологічних умов балок – 10 балів;
- просвітницька робота з громадськістю, місцевою владою, 

засобами масової інформації щодо значення та необхідності 
охорони балок – 7 балів;

- пошуково-дослідницька робота щодо виявлення 
історичних відомостей про балки – 7 балів;

- залучення учнівської молоді до участі у конкурсах 
малюнків, плакатів, творчих робіт (віршів, оповідань, творів, 
легенд, казок тощо), у яких відображено унікальні куточки 
природи балок степового Придніпров’я – 6 балів;

естетика оформлення робіт – 5 балів.
В номінації “Дерево життя”:
- дослідницька діяльність – 10 балів;
- просвітницька робота з громадськістю, місцевою владою, 

засобами масової інформації щодо значення старовікових 
та цікавих дерев, які мають історичну та естетичну 
привабливість – 10 балів;

- конкретні практичні заходи по охороні дерев – 10 балів.
В номінації “Первоцвіти Дніпропетровщини”:
- виховні заходи, публікації в пресі, на місцевому 

телебаченні, розповсюдження листівок із закликами про 
збереження первоцвітів, створення відеофільмів та плакатів, 
конкурси творчих робіт – 10 балів;

- створення мікрозаказників, вирощування первоцвітів у 
культурі, реінтродукція ранньовесняних рослин в природне 
середовище тощо – 10 балів;

- моніторингові дослідження, вивчення ареалів, 
картографування, дослідження популяцій рослин тощо – 10 
балів.
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6. Нагородження переможців Конкурсу:

Переможці І, ІІ, ІІІ ступенів та активні учасники 
нагороджуються відповідними грамотами Департаменту та 
КЗО “ОЕНЦДУМ”.

Затвердження визначених переможців Конкурсу 
здійснюється окремим наказом КЗО “ОЕНЦДУМ” або 
Департаменту.

Підприємства, установи та організації, а також фізичні 
особи можуть за власних рахунок встановлювати призи, 
премії та інші відзнаки учасникам Конкурсу за погодженням 
із обласним Оргкомітетом.
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організація фенологічних спостережень за лелеками; 

візуальне та інформаційне виявлення гнізд білого лелеки. 

 

4. Під час проведення усіх етапів Конкурсу, обробка персональних даних 

учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України „Про захист 

персональних даних”. 

 

ІІ. Порядок організації та проведення Конкурсу 

 

1. Організацію та проведення Конкурсу Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації (далі – Департамент) здійснює спільно 

з комунальним закладом освіти „Обласний еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО „ОЕНЦДУМ”).  

 

2. Щорічно у лютому місяці Департаментом видається наказ про 

проведення Конкурсу, яким встановлюються конкретні терміни його 

проведення, затверджується склад організаційного комітету та журі Конкурсу. 

 

3. Інформація про проведення Конкурсу висвітлюється у засобах масової 

інформації області та/або на веб – сайті Департаменту, за місяць до його 

початку. 

 

4. Для організації та проведення Конкурсу, з числа працівників 

Департаменту, а також педагогічних працівників КЗО „ОЕНЦДУМ”, 

представників екологічних підрозділів, вищих навчальних закладів та 

громадських екологічних організацій, установ та організації, інших 

компетентних осіб створюється: 

організаційний комітет – для проведення Конкурсу; 

журі – для оцінки конкурсних робіт та визначення переможців. 
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До складу журі всіх етапів Конкурсу не можуть входити близькі особи 

учасників Конкурсу. 

 

5. Конкурс проводиться у два етапи: 

I (перший) – міський/районний (заочно); 

II (другий) – обласний (очно). 

 

6. Конкурс проводиться серед учнів та вихованців загальноосвітніх, 

позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів освіти, за 

результатами якого визначаються переможці.  

 

7. Вікові категорії учасників: 

І вікова категорія – до 14 років; 

ІІ вікова категорія – від 14 років. 

 

8. Форми подачі звітних матеріалів: 

індивідуальна; 

колективна (гуртки, клуби, учнівські об’єднання тощо). 

 

9. Для участі в І етапі Конкурсу учасники подають до організаційного 

комітету за місцем проведення І етапу заявку на участь у щорічному обласному 

конкурсі „Лелека” (додаток 1) та конкурсні  матеріали.  

Матеріали можуть подаватися на паперових або електронних носіях CD-R 

або DVD-R. До електронного носія може додаватися (за вибором учасника) 

роздрукована версія роботи. 

 

10. I етап Конкурсу (міський/районний) проводиться управліннями освіти 

та науки, відділами освіти міст та районів області,  

у ході якого журі I етапу розглядає подані учасниками І етапу конкурсні 

матеріали та визначає переможців І етапу. 
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11. Журі I етапу складаються з представників міських/районних управлінь 

освіти та науки, відділів освіти міст та районів області, станцій юних 

натуралістів та еколого-натуралістичних центрів, педагогічних працівників 

інших закладів освіти, установ та організації. 

 

12. У II етапі Конкурсу беруть участь переможці I етапу. 

Звіти про проведення І етапу Конкурсу та заявки разом з конкурсними 

матеріалами оргкомітети І етапу надсилають до  оргкомітету ІІ етапу протягом 

5 днів після завершення І етапу Конкурсу.   

Результати І етапу Конкурсу затверджуються наказами керівників 

управлінь освіти та науки, відділів освіти міст та районів області. 

 

13. II етап проводиться Департаментом спільно з КЗО „ОЕНЦДУМ”, у 

ході якого журі ІІ етапу розглядає подані матеріали, оцінює захист робіт та 

визначає переможців Конкурсу. 

Учасники під час захисту конкурсної роботи можуть використовувати 

мультимедійні презентації та постери. Захист робіт повинен тривати не більше 

10 хвилин. 

 

14. Конкурс проводиться за номінаціями: 

„Наукові дослідження”; 

„Еколого-просвітницька діяльність”. 

 

15. Номінація „Наукові дослідження”. 

Учасники надають звітні матеріали, що містять: 

список всіх місцевостей та населених пунктів, у яких проводились обліки; 

картосхеми місцевостей, де проводились дослідження (на них необхідно 

відобразити позначками місцезнаходження гнізд, ділянок де лелеки живляться); 

заповнені анкети з результатами виявлених гнізд білого лелеки  

(додаток 2); 
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заповнені анкети з результатами спостережень за гніздом білого лелеки 

(додаток 3); 

власні фотографії, на яких відображені події з життя лелек; 

фенологічні спостереження у природі, пов’язані з датами прильоту і 

відльоту; 

опис кормових територій білого лелеки („лелечі їдальні”) (додаток 4); 

результати досліджень харчового раціону птахів (аналіз вмісту пелеток,  

які включають неперетравлені частинки з’їденого корму); 

розроблені рекомендації по ремонту гнізд та відновленню лелечих 

ділянок. 

 

16. Номінація „Еколого-просвітницька діяльність”. 

Учасники надають звітні матеріали, що містять: 

інформацію про проведення та/або участь в еколого-просвітницьких 

заходах (виховних годин, години спілкування; виступів екологічних агітбригад; 

презентації малюнків, плакатів, листівок тощо); 

звіти про проведені просвітницькі акції (розповсюдження листівок про 

застосування штучних добрив і засобів захисту рослин, осушення території, 

розорання луку, випалювання рослинності навесні, необхідність охорони та 

збереження білих лелек і лелечих ділянок, збирання сміття (без турбування 

тварин) тощо). 

До інформації додавати листівки, плакати, малюнки, презентації, 

ксерокопії статей та відеоматеріалів, які були оприлюдненні у пресі та на 

телебаченні (фото/відео або інша форма подачі матеріалу). 

 

ІІІ. Критерії оцінювання Конкурсу 
 

1. Роботи учасників Конкурсу оцінює журі за наступними критеріями: 

 

1) номінація „Наукові дослідження”: 
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якість виконаної роботи (тривалість та постійність проведення 

досліджень) по виявленню, фотографуванню та проведенню спостережень за 

гніздом – до 10 балів; 

якість картосхеми місцевості, де гніздяться лелеки (візуальне 

дослідження), наявність та доцільність пропозицій та рекомендацій, які 

унаочнюють результати дослідження – до 10 балів;  

повнота досліджень (тривалість і постійність) по виявленню та опису 

„лелечих їдалень”, аналізу харчового раціону птахів – до 10 балів. 

 

2) номінація „Еколого-просвітницька діяльність”: 

кількість, різноманітність та якість (розкриття поставленої проблеми у 

місцевості, шляхи її вирішення) проведених еколого-просвітницьких заходів 

або/та участь у них – до 15 балів; 

оригінальність виконання малюнків, листівок, плакатів (власна творча 

неповторність, виконавська та авторська майстерність, реалізація художнього 

задуму на основі використання різних жанрів та видів мистецтва, текстової 

інформації, повнота розкриття теми конкурсу, творча фантазія ), інших творчих 

робіт – до 15 балів. 

 

2. Роботи учасників II етапу Конкурсу, крім того, оцінюються за 

наступними критеріями:   

повнота висвітлення проведеної роботи – до 5 балів; 

чіткість, логічність і грамотність викладення матеріалу – до 5 балів; 

культура мовлення, вільне володіння матеріалом – до 5 балів. 

 

3. Максимальна оцінка кожної роботи становить: 

30 – балів для учасника I етапу Конкурсу; 

45– балів для учасника II етапу Конкурсу. 
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7 
 

ІV. Порядок визначення переможців Конкурсу та їх нагородження 

 

1. Оцінювання учасників відбувається окремо по номінаціям, віковим 

категоріям, формам подачі звітних матеріалів, на кожному етапі. 

У разі рівної кількості балів, переможці конкурсу визначається відкритим 

голосуванням, простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів журі. 

 

2. Переможцями І етапу Конкурсу вважаються учасники, які набрали, за 

загальним підрахунком, найбільшу кількість балів.  

 

3. Під час проведення ІІ етапу  журі Конкурсу визначає переможців І, ІІ та 

ІІІ ступенів.  

 

4. Переможцям І, ІІ, ІІІ ступеня присвоюється звання „Переможець  

І (ІІ, ІІІ) ступеня щорічного обласного конкурсу „Лелека” в номінації (назва 

номінації, вікової категорії, форма подачі матеріалів)”. 

Переможці І, ІІ, ІІІ ступенів Конкурсу нагороджуються відповідними 

дипломами Департаменту. 

 

5. Всі учасники Конкурсу  нагороджуються грамотами  Департаменту про 

участь у конкурсі. 

 

 6. Затвердження визначених переможців Конкурсу здійснюється окремим 

наказом Департаменту. 

 

7. Підприємства, установи та організації, а також фізичні особи можуть за 

власних рахунок встановлювати призи, премії та інші відзнаки учасникам 

Конкурсу за погодженням із обласним Оргкомітетом. 
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Додаток 1  

до Положення про проведення 

щорічного обласного конкурсу  

„Лелека” (пункт 9 розділу ІІ) 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у щорічному обласному конкурсі ”Лелека” 

 

 

1. Номінація: ___________________________________________________ 

2. Форма подачі звітних матеріалів: ________________________________ 

3. Вікова категорія: ______________________________________________ 

4. Виконавець: __________________________________________________ 
                                           (прізвище, ім’я, по батькові або гурток, клуб, учнівське об’єднання) 
 

5. Клас або група (якщо робота індивідуальна): ______________________ 

6. Навчальний заклад: ____________________________________________ 
                                                                         (повна назва навчального закладу, місто або район) 
 

7. Керівник (у разі наявності): _____________________________________ 
                                                                                               (прізвище, ім’я, по батькові) 
_______________________________________________________________ 

(повна назва місця роботи, посада, контактний телефон) 



88

Д
од

ат
ок

 2
  

до
 П

ол
ож

ен
ня

 п
ро

 п
ро

ве
де

нн
я 

щ
ор

іч
но

го
 о

бл
ас

но
го

 к
он

ку
рс

у 
 

„Л
ел

ек
а”

 (п
ун

кт
 1

5 
ро

зд
іл

у 
ІІ

) 

 

 
А

Н
К

Е
Т

А
 

з р
ез

ул
ьт

ат
ам

и 
ви

яв
ле

нн
я 

гн
із

д 
бі

ло
го

 л
ел

ек
и 

 

№
 

гн
ізд

а  
Д

ат
а 

об
лі

ку
 

М
іс

це
ві

ст
ь 

У
сп

іш
ні

ст
ь 

гн
ізд

ув
ан

ня
 

Ро
зт

аш
ув

ан
ня

 
гн

ізд
а 

С
та

н 
гн

ізд
а 

В
ід

ст
ан

ь 
ві

д 
на

йб
ли

ж
чо

ї 
за

бу
до

ви
 (м

)  
П

ри
мі

тк
и 

 
 

(н
аз

ва
 

на
се

ле
но

го
 

пу
нк

т
у,

 
ву

ли
ця

, 
ге

ог
ра

ф
іч

ні
 

ко
ор

ди
на

т
и 

т
ощ

о)
 

(Н
ап

ри
кл

ад
: г

ні
зд

о 
т

оч
но

 н
е 

бу
ло

 за
йн

ят
е;

 в
 гн

ізд
і є

 
пт

аш
ен

ят
а 

зд
ат

ні
 д

о 
ви

ль
от

у;
 в

 гн
із

ді
 є

 
пт

аш
ен

ят
а,

 к
іл

ьк
іс

т
ь 

не
 

ві
до

ма
; г

ні
зд

о 
ві

дв
ід

ув
ав

 о
ди

н 
пт

ах
 п

ро
т

яг
ом

 п
ер

іо
ду

 в
ід

 
од

но
го

 т
иж

ня
 д

о 
од

но
го

 
мі

ся
ця

 т
ощ

о)
 

(Н
ап

ри
кл

ад
: д

ах
 

бу
ди

нк
у;

 
ел

ек
т

ри
чн

ий
 

ст
ов

п;
 с

ух
ий

 
ст

ов
бу

р 
яс

ен
а;

 
ба

ш
т

а 
во

до
на

пі
рн

а;
 

пл
ат

ф
ор

ма
 н

а 
ел

ек
т

ри
чн

ом
у 

ст
ов

пі
 т

ощ
о)

 

(Н
ап

ри
кл

ад
: 

по
т

ре
бу

є 
ро

зч
ис

т
ки

 
пі

дл
ьо

т
у;

 
гн

із
до

 
ве

ли
ке

, 
за

гр
ож

ує
 

об
ри

во
м 

др
от

ів
; 

т
ощ

о)
 

 
(Н

ап
ри

кл
ад

 : 
гн

із
до

 іс
ну

є 
з 

19
96

 р
.; 

ве
ли

ке
 

ст
ар

е 
гн

із
до

, 
по

т
ре

бу
є 

вс
т

ан
ов

ле
нн

я 
пл

ат
ф

ор
ми

; 
гн

із
до

 за
се

ле
не

 
вж

е 
др

уг
ий

 р
ік

; 
гн

із
до

 н
ов

е;
 

од
не

 п
т

аш
ен

я;
 

ви
ки

ну
ли

 т
ощ

о)
 

 
Ви

ко
на

ве
ць

: _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

(П
ІБ

) 
 К

ер
ів

ни
к 

(у
 р

аз
і н

ая
вн

ос
ті

): 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  (
П

ІБ
) 



89

Додаток 3  

до Положення про проведення 

щорічного обласного конкурсу  

„Лелека” (пункт 15 розділу ІІ) 

 
 
 

АНКЕТА 
 з результатами спостережень за гніздом білого лелеки 

______ рік 
 

1. Номер гнізда _______ 

2. Локалізація гнізда (населений пункт, вулиця та № будинку, або об’єкт 

та відстань від найближчої забудови) _____________________________ 

3. Дати прильоту птахів: першого __________ другого ______________ 

4. Терміни бійок за гніздо з іншими лелеками ______________________ 

5. Дата і кількість викинутих яєць ___________ пташенят ____________ 

6. Кількість пташенят, що вилетіли з гнізда _____ 

7. Дата вильоту першого пташеняти з гнізда (та інших)_______________ 

8. Дата відльоту молодих птахів  ____________ і дорослих __________ 

9. Випадки загибелі і каліцтва льотних птахів ______________________ 

10. Стан гнізда і випадки його руйнування ________________________ 

11. Примітки, наприклад спостереження лелечих зграй, закільцьованих 

птахів, випадки зимівлі лелек, спроби збудувати гнізд та ін. 

_______________________________________________________________ 

 

Виконавець: ____________________________________________________ 
                                                                                         (ПІБ) 

 

Керівник (у разі наявності): _______________________________________ 
                                                                                                            (ПІБ) 
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