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У статті показано особливості гніздування баклана великого на Обитічній косі
(Приморський район, Запорізька область) у 2015 р. Проаналізовано динаміку
чисельності баклана на території коси починаючи з 1983 р, дана характеристика
гніздових біотопів, фенології розмноження. Вивчено структуру гніздової колонії, розмір
кладок і характер добової активності великого баклана. Досліджено показники
щільності гніздування, висоти дерев та локалізації гнізд на них, середній розмір кладок.
Ключові слова: великий баклан (Phalacrocorax carbo), Обитічна коса, структура колонії,
гніздова біологія.
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ГНЕЗДОВАЯ БИОЛОГИЯ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БОЛЬШОГО БАКЛАНА (PHALACROCORAX CARBO)
Научно-исследовательский институт биоразнообразия
наземных и водных экосистем Украины, Мелитополь, Украина
В статье показаны особенности гнездования большого баклана на Обиточной косе
(Приморский район, Запорожская область) в 2015 г. Проанализирована динамика
численности баклана на территории косы, начиная с 1983 года, дана характеристика
гнездовых биотопов, фенологии размножения. Проанализирована структура гнездовой
колонии, размер кладок и характер суточной активности большого баклана. Изучены
показатели плотности гнездования, высоты деревьев и локализации гнезд на них,
средний размер кладок.
Ключевыбакланае слова: большой баклан (Phalacrocorax carbo), Обиточная коса,
структура колонии, гнездовая биология.
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BREEDING ECOLOGY AND SPATIAL DISTRIBUTION
OF GREAT CORMORANT (PHALACROCORAX CARBO)
R&D Institute on Biodiversity of Terrestrial and Water Ecosystems of Ukraine
Melitopol, Ukraine
We studied the breeding ecology of the Great Cormorant on Obytichna spit (Prymorskyi
district, Zaporizhia region) in 2015. We analyzed the dynamics of the number of cormorants,
characteristics of breeding habitats, and breeding phenology since 1983. The structure of
nesting colony, the size of clutches and the daily activity of the cormorants were also studied.
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We analyzed the breeding densities, height of trees and patern of nest location, and the size
of clutches.
Keywords: Great Cormorant (Phalacrocorax carbo), Obytichna spit, colony structure,
breeding ecology.

З 1974 року співробітниками Азово-Чорноморської орнітологічної станції
та Інституту Зоології Національної Академії наук ім. І.І. Шмальгаузена
проводився орнітологічний моніторинг на Обитічній косі. Вперше баклан
великий був тут відмічений на гніздуванні в 1983-1984 рр., проте, зустрічі були
поодинокими. Починаючи з 1985 року, чисельність баклана зросла і досягла
максимуму в 1992-1993 рр. (4720 і 5 280 гнізд відповідно).
Впродовж останніх двадцяти років, як відомо, чисельність гніздових
популяцій баклана майже у всі країнах Європи (Горбань, 2005), що призвело
до інтенсивної територіальної експансії виду.
У наступні 10 років (1992-2002) чисельність знизилася до рівня 1160-2593 пар
(Горлов, Сіохін, 2015). Однак, вже з 2002 року, відбулося чергове збільшення
чисельності баклана, що призвело до зміни гніздовий стратегії з наземною на
деревну.
Подальші спостереження (2008 р). показали, що чисельність продовжувала
зростати. На чотирьох традиційних для гніздування островах було враховано
4800 гнізд, на наземних ділянках коси - 1030 пар бакланів, на лісових ділянках до 5500 пар; всього на косі було враховано 23000 гніздових особин бакланів і ще
до 8000 особин, що не гніздилися.
У наступному 2012 році був проведений моніторинг гніздівель (11-12
травня) та після гніздових скупчень (7 серпня). У гніздових колоніях на всіх
біотопах чисельність баклана великого склала 18800 гнізд. Обліки 2014 року
проводилися 10 квітня. Колонія перебувала в традиційному для останніх трьох
років місці. Загальне число гнізд в основний колонії склало 20000, а в субколонії,
розташованої в 1,5 км на північний схід - 500 гнізд. На островах коси на момент
обліків колоній не було; відзначені лише скупчення птахів, які відпочивали.
Таким чином критична чисельність баклана великого в межах коси
Обитічній вимагає розробки менеджменту чисельності виду, що в свою чергу,
зумовлює детальне вивчення гніздової біології птахів.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Основний матеріал на косі Обитічній зібраний під час спеціальних
експедиційних виїздів та планового проведення обліків птахів в регіоні в
гніздовий період (21-23.03 і 17-19.04.2015). Крім того, використані
ретроспективні та сучасні дані з літературних джерел та Інтернет-ресурсів.
Велика частина експедиційної роботи проведена методами автомобільних
і пішохідних обліків, що охопили не менше 80% території коси, а так само
прибережну смугу акваторії Азовського моря і затоки Обитічній шириною від
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500 м до 1 км. Спостереження проводилися за допомогою біноклів Etherna і
Bushnell (10-х) і телескопа VIXEN Geoma (20-60х80). Картування колоній, місць
скупчень птахів, а також просторова характеристика наших маршрутів
зроблені за допомогою навігатора GARMIN GPSMAP 78s. Фотографування
біотопів і птахів здійснювалося камерами Canon EOS 450D і CANON PowerShot
SX230HS. Усі фотографії експортувалися в програму FastStone Image Viewer, яка
разом з програмним забезпеченням фотоапаратів в режимі Exif метаданих
(дата, координати, умови зйомки), давала можливість контролювати
геолокаційні дані, дату і умови зйомки зроблених фотографій.
Методом абсолютних обліків чисельності гнізд на контрольних
майданчиках (найчастіше, це окремий ряд дерев у лісонасадженнях) та
екстраполяції результатів на всю площу колонії з урахуванням щільності
розташування гнізд на деревах, з оглядом на загальну чисельність птахів, що
знаходяться в колонії, відпочивали на різних ділянках коси і збиралися на
ночівлю, розмір колонії був оцінений в 22 000 гнізд.
Лінійні розміри між об'єктами оцінювалися за допомогою лазерного
висотоміра Nicon Forestry 550. Метеорологічні дані фіксувалися компактної
цифрової метеостанцією LeCrosse 1700, використовували інформацію погодних
інформерів з інтернету, яка знаходиться у вільному доступі. Статистична
обробка отриманих даних проведена в програмах Microsoft Excel 2007 і Statistica
(Горлов та ін., 2014).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У 2015 році єдина колонія баклана великого в основному була розташована
в межах минулорічного поселення (2013-2014 роки), в південно-східній частині
коси, проте, з певними змінами в щільності та просторовому розподілі
центральної і периферійних частин. Більшість дерев, на яких в попередні роки
були розташовані гнізда, загинули, проте деякі з них мали гніздові платформи.
Центральна, найбільш заселена і щільна частина колонії, змістилася на
південний захід (рис. 1).
Аналіз розмірів дозволяє констатувати, що максимальна довжина колонії з
північного сходу на південний захід становить 1550 м, а максимальна ширина
становить 500 м. З урахуванням ламаної кривої контурів колонії, загальна
площа, за нашими підрахунками, становить 582000 м2 (58,2 га).
У 2015 р випадків гніздування баклана в наземних біотопах виявлено не
було. На острові Зигзаг біля основи коси була помічена зграя баклана
чисельністю близько 1000 особин, що відпочивала в колонії чайки-реготухи
(Larus cachinnans). На інших островах коси - Великому, Пасльоні, Камишаному
- колоній також не було.
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Рис. 1. Розташування колоній великого баклана на косі Обитічній, 2015 р.
(
- місця розташування колоній).
У південно-західній половині коси великого поширення набули штучні
лісові насадження. Лісомеліоративні роботи проводяться державним
підприємством «Приморське лісове господарство». Основу лісових насаджень
складають акація біла (Robinia pseudoacacia), лох сріблястий (Elaeagnus
commutata), груша дика (Pyrus communis). Місцями в лісовіх насадженнях
масово поширений ломонос виноградолистний (Clematis vitalba), який
спровокував загибель насаджень на цих ділянках. Основу деревного складу в
колонії складає лох сріблястий. Середній діаметр дерев біля основи, обраних
для побудови гнізд, склав 24,1 см (n = 30, lim: 9-37 см), а середня висота дерев, з
розташованими на них гніздами, склала 3,5 м (n = 393, lim: 1-6 м).
На місцях гніздування баклан великий з'являється в лютому - першій
половині березня, а в Східному Приазов'ї з початку лютого. На строки
прильоту великих бакланів впливають погодні умови, насамперед мінімуми
температур для місяця, що передує прильоту бакланів, і показники динаміки
середньодобових температур повітря (Горлов та ін., 2014; Лебедева та ін., 2008;
Руденко, Яремченко, 2004).
Відразу після появи бакланів на місцях гніздування, вони здійснюють
регулярні щоденні кормові перельоти в акваторію Азовського моря, різко
збільшуючи чисельність за рахунок птахів першої хвилі міграції, яка зазвичай
проходить в першій половині березня (Korzyukov, 1997; наші дані).
ISSN 2225-5486 (Print), ISSN 2226-9010 (Online). Біологічний вісник МДПУ. 2015. №3

36

Бiологiчний вiсник

висота гнізд

Наші спостереження цих процесів в 2011 р. довели, що птахи, що вперше
з'явилися навесні 27-28 лютого, приступили до гніздування 18-19 березня, в 2014
році 13 лютого і 6-7 березня, а в 2015 році 20-21 лютого і 7-8 березня відповідно.
Таким чином, інтервал між весняним прильотом птахів і початком гніздування
становить близько 20 діб.
Зазвичай на одному дереві розташовувалися від 1 до 10 гнізд. Найбільше
число дерев (123; 35,9%) мало по 3 гнізда, дещо менше було дерев з двома (71,
20,7%) та чотирма гніздами (60, 17,5%), частка дерев з одним гніздом - 42 або
12,2%). Більшість (86,3%) дерев містили від 1 до 4 гнізд. Цікаво, що згідно
сучасних даних, зазвичай птахи гніздяться на висоті 5-10 м від поверхні води та
землі (Книш, Малишок, 2006).
Найбільш обираєма птахами висота для гніздового облаштування
становить від 2 до 4 метрів (257 гнізд; 65,4%). На висотах нижче 2 м
спостерігалося всього 29 гнізд (7,4%), а вище 4 м - 107 гнізд (27,2%). Більш
детально розподіл гнізд по висотах показано на рис. 2.

Рис. 2. Висотний розподіл гнізд в колонії баклана великого, березень 2015 р.
(n=393 гнізда)
Гніздова біологія виду.
Наші дослідження гніздовий біології виду проведені в періоди
незакінченого процесу відкладання яєць, тому говорити про середні розміри
кладки баклана великого можна лише відносно дати обліку.
У 2015 році перший огляд колонії відбувся 21 березня; всього було оглянуто
393 гнізда (табл. 1). З розташованих на висоті до 3,5 метрів в центральній
частині колонії 286 гнізд, 77 були новими і без кладок, тому в розрахунок вони
ISSN 2225-5486 (Print), ISSN 2226-9010 (Online). Біологічний вісник МДПУ. 2015. №3

Biological Bulletin

37

кількість гнізд

не бралися; з решти 209 гнізд 14 (6,7%) містили 1 яйце, 29 (13,9%) - 2 яйця, 55
(26,3%) - 3 яйця, 94 (45%) - 4 яйця і в 17 гніздах ( 8,1%) було по 5 яєць. Таким
чином, середній розмір кладки на момент огляду колонії склав 2,44 яєць (в
розрахунок не приймалися нові порожні гнізда).
Надалі, відвідування колонії відбулося 18.04.2015 р і було зафіксовано
співвідношення гнізд з різним числом яєць в кладках. В абсолютних
показниках: 7 гнізд (6,9%) містили 1 яйце, 21 (20,8%) - 2 яйця, 34 (33,7%) - 3 яйця,
33 (32,7%) - 4 яйця, 5 (4,9%) - 5 яєць і в 1 гнізді (1%) було 6 яєць. Середній розмір
кладки в цей період склав 3,11 яйця. На жаль, ми не маємо дані огляду колонії в
більш пізні терміни, але очевидно, що до моменту закінчення яйцекладки усіма
парами, що розмножуються, цей показник зростає. Слід зазначити, що в квітні
були проаналізовані тільки гнізда з кладками, без пташенят. На момент огляду
в колонії була велика кількість гнізд з пташенятами віком до 2 тижнів.
Для порівняння, середній розмір кладки на о. Подкова Молочного лиману
склав: у 1998 4.05±0.05; у 1999 - 4.22±0.04, у 2000 - 3.93±0.05; на о. Большому в
Обитічній затоці: у 1998 3.83±0.03; у 1999 - 4.27±0.04 та у 2000 р. 3.52±0.11
(Кошелев, Покуса, 2002). Для Кінбурнського півострова наведено дані щодо 3-5
(в середньому 4) та подекуди 7-8 в 2008 році (Петрович, Редінов. 2011). На
островах Джарилгацької затоки в середньому розмір кладки дорівнював від 2,9
до 3,9, найбільші показники було зарєстровано на початку 2000 років (5,1), в
наступний час це від 3,6 до 3,9 (Руденко и др., 2008).
Припускаючи, що перші птахи, що приступають до розмноження,
обирають більш високі яруси в кроні дерев, нами проаналізовані дані за
розміром кладок в гніздах, розташованих в різних висотних інтервалах (рис. 3).
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Рис. 3. Розподіл гнізд з різним розміром кладок відповідно висот дерев
(21-23.03.2015; n = 393)
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З 393 оглянутих нами гнізд на висотах від 0 до 6 м, більшість містило 4 яйця
(154 гнізда, 39,2%), також висока частка гнізд з 3-ма яйцями (76 гнізд, 19,3%).
Багато птахів в цей час тільки приступали до розмноження, тому нами
враховано багато новозбудованих гніздових платформ з утрамбованою
пдстилкою, в яких яєць поки не було (84 гнізда, 21,4%). На висотах дерев від 3 до
5 м переважали гнізда з 3-5 яйцями (181 гніздо, 78,7%), на висотах 2-3 м таких
гнізд було 52% (65 гнізд), на висотах до 2 м - тільки 34,5% (10 гнізд). Кількість
незаселених гнізд обернено пропорційно висоті їх розташування: чим більше
висота, там менше порожніх гнізд побудови цього року.
Так, на висотах від 0 до 3 м таких гнізд було 48 (31,2%), від 3 до 5 м - 36
(15,7%), вище 5 м порожніх гнізд виявлено не було (табл. 1).
Таблиця 1. Розподіл гнізд з пізною кількостю яєць стосовно висоти
розташування (березень 2015 р.)
Висота
0-2
2-3
3-4
4-5
5-6
Всього

пусті*
12
36
29
7
0
84

розмір кладки
1
2
3
4
3
5
9
15
28
1
11
22
1
0
20
0
0
1
15
29
76

4
5
33
56
55
5
154

5
0
4
13
15
3
35

Всого
29
125
132
98
9
393

Пісті гнізда – гніздові будови цього року з гніздовою підстилкою без яєць.

Це пояснюється тенденцією бакланів в першу чергу займати верхні яруси,
поступово "опускаючись" все нижче. Тому в гніздах, розташованих вище, нами
виявлено більше повних кладок, оскільки птахи їх зайняли раніше; відповідно й
раніше почалася відкладання яєць.

ВИСНОВКИ
1. Інтервал між весняним прильотом бакланов великих і початком
гніздування становить у середньому 20 днів.
2. Середній розмір кладки коливався в межах 2,44-3,11. Виявлена пряма
залежність між висотою розміщення гнізда і розміром кладки. За нашими
даними, вибіркову перевагу має ярус в 4-5 м.
3. Визначена велика варіативність в кількісно-просторовому розподілі гнізд
в межах 1-10 на одне дерево. Нами виявлено, що в даних умовах превалює
кількість дерев з трьома гніздами (123 або 35,9% від загального числа дерев у
колонії).
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