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Моніто ринг біорізно маніття із за лу чен ням гро мадсь кості на був знач но го роз вит ку у світі,
особ ли во у роз ви ну тих країнах. Існу ють сотні різних про грам від місце во го до міжна род но го
рівня, в яких бе руть участь сотні ти сяч во лон терів. Це дає мож ливість от ри му ва ти дані з ве -
ли ких те ри торій. Такі дані не мож ли во зібра ти іншим шля хом, то му що кількість фахівців і
коштів для біомоніто рин гу за зви чай ду же об ме жені. 

В Ук раїні си с те ма моніто рин гу біорізно маніття ще не сфор му ва ла ся, хо ча ок ремі про гра ми
існу ють вже декілька де сятків років. Се ред них є такі, що підтри му ють ся дер жа вою, а є й такі,
що існу ють цілком або ча ст ко во на во лон терсь ких за са дах. Од ним з при кладів та ко го ти пу про -
грам в Ук раїні мо же бу ти Міжна род ний зи мо вий облік во до плав них птахів (International
Waterfowl Census), в яко му бе руть участь як про фесійні орніто ло ги, так і ама то ри і який про во -
дить ся вже більше 20 років. Ці обліки про во дить Азо во-Чор но морсь ка орніто логічна гру па —
до б ровільне об’єднан ня орніто логів півдня Ук раїни. Декілька де сятків лю дей, які щорічно бе -
руть участь у цих обліках, про во дять їх або на во лон терсь ких за са дах, або з ви ко ри с тан ням мож -
ли во с тей ор ганізацій, де во ни пра цю ють, поєдну ю чи служ бові обов’яз ки з про ве ден ням
обліків. Ча ст ко во ця про гра ма підтри мується Wetlands International. Се ред інших при кладів
мож на зга да ти ІВА про гра му та обліки мігру ю чих птахів, які про во дять ся Ук раїнським то ва ри -
ст вом охо ро ни птахів, а та кож про гра му обліків гнізд біло го ле ле ки, яку ве де Канівський при -
род ний за повідник та Ук раїнська ро бо ча гру па по ле ле ках. В ціло му ж, вра хо ву ю чи, що Ук раїна
за пло щею та чи сельністю на се лен ня на ле жить до найбільших країн Євро пи, рівень роз вит ку
про грам моніто рин гу біорізно маніття в країні ду же низь кий. Та ка си ту ація обу мов ле на
декілько ма при чи на ми — відсутністю тра дицій, еко номічни ми ста ном країни в ос танні 20 років
і відсутністю ук раїнських дже рел фінан су ван ня, які гро мадські ор ганізації мог ли б ви ко ри с то -
ву ва ти для за лу чен ня гро мадсь кості до про грам моніто рин гу біорізно маніття. То му од ним із за -
вдань про ек ту ”Підтрим ка участі гро мадсь кості в роз бу дові мож ли вості що до моніто рин гу
біорізно маніття в Ук раїні” бу ло про ве ден ня пілот но го про ек ту, який би спри яв за лу чен ню во -
лон терів до моніто рин гу біорізно маніття.

На пер шо му етапі ви ко нан ня пілот но го про ек ту із за лу чен ня гро мадсь кості до біомоніто -
рин гу після до сить три ва лих кон суль тацій фахівців з Європейський центр охорони природи
(ECNC), Національного екологічного центру України (НЕ ЦУ), Інсти ту ту зо о логії, Інсти ту ту
бо таніки, Канівсько го при род но го за повідни ка бу ло об ра но 3 ви ди тва рин (ма ха он, жук-олень,
ле ле ка білий) та 1 вид рос лин (лілія лісо ва). Ви ди відби ра ли ся за таки ми кри теріями:

— вид мож на лег ко виз на ча ти у при роді;
— вид має бу ти ши ро ко роз пов сю д же ним та не бу ти за над то рідкісним;
— вид має ма ти при ро до охо рон ний ста тус або бу ти тра диційним об’єктом охо ро ни;
— ме то ди моніто рин гу ви ду ма ють бу ти про сти ми.

Всі чо ти ри ви ди роз пов сю д жені на більшій ча с тині те ри торії Ук раїни та лег ко упізна ють ся
в при род них умо вах. Три з них (ма ха он, жук-олень і лілія лісо ва) за не сені до Чер во ної кни ги
Ук раїни. Ле ле ка білий, хо ча і не має охо рон но го ста ту су в Ук раїні, є об’єктом тра диційної охо -
ро ни. З цим ви дом пов’яза но ба га то тра диційних віру вань ук раїнців; йо го гнізда охо че оберіга -
ють місцеві жи телі. 

Відповідно до за вдань про ек ту для всіх чо ти рь ох видів бу ло підго тов ле но та ви да но
листівки-виз нач ни ки та листівки-ан ке ти. Ко ль о ро ва листівка-виз нач ник вклю ча ла інфор -
мацію про вид: йо го зо б ра жен ня, опис зовнішньо го ви ду, дані про біологію ви ду та йо го роз -
пов сю д жен ня. Ан ке ти бу ли зроб лені чор но-біли ми та вклю ча ли ре ко мен дації що до моніто -
рин гу цих видів і за пов нен ня ан кет. Виз нач ни ки та ан ке ти ро би ли ся не ве ли ки ми за розміра ми
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з ура ху ван ням зде шев лен ня їх роз сил ки по Ук раїні. Для кож но го з ”чер во нок ниж них видів”
бу ло ви го тов ле но 2000 ко ль о ро вих виз нач ників і 2000 ан кет, для біло го ле ле ки — по 3000 виз -
нач ників та ан кет. Всьо го бу ло роз пов сю д же но близь ко 9000 листівок та 9000 ан кет, які та кож
місти ли по си лан ня на веб-сайт, про який йдеть ся ниж че. На рис. 1–3 пред став ле но, як ви гля -
да ють ці ма теріали.

Для інфор маційно го за без пе чен ня пілот но го про ек ту крім ство рен ня листівок для кож но -
го з чо ти рь ох видів та кож бу ло роз роб ле но веб-сторінки на сайті www.biomon.org, який бу ло
ство ре но спеціаль но для про ек ту ”Підтрим ка участі гро мадсь кості в роз бу дові мож ли вості
що до моніто рин гу біорізно маніття в Ук раїні” ук раїнською та англійською мо ва ми. Сторінки
містять інфор мацію про пілот ний про ект, інфор мацію про вид (зовнішній ви гляд, роз пов сю д -
жен ня у при роді, ан ке та для за пов нен ня та інструкція до неї) та інте рак тив ну ма пу з точ ка ми
знахідок ви ду.

По кож но му з трьох видів фахівця ми з НЕ ЦУ, Інсти ту ту зо о логії та Інсти ту ту бо таніки бу ло
зібра но на яв ну інфор мацію про знахідки ма ха о на, жу ка-оле ня та лілії лісо вої в Ук раїні. Цю інфор -
мацію бу ло розміще но на ма пах веб-сай ту.  Ли      ше що до біло го ле ле ки ба за да них на ра хо вує інфор -
мацію про 2700 гнізд. На рис. 4–8 на ве де но при кла ди сторінок ство ре но го веб-сай ту.

Ма ха он, жук-олень, лілія лісо ва

Інфор мація по цих ви дах надійшла від 92 ре с пон дентів, се ред яких освітні ус та но ви (пе ре -
важ но за галь но освітні шко ли), рай онні відділи освіти, регіональні відділи НЕНЦ різно го ран -
гу, гро мадські ор ганізації та ок ремі осо би. Най ак тивніши ми ви я ви ли ся освітні ус та но ви та
регіональні відділен ня НЕНЦ. Всьо го у пілот но му про екті взя ли участь 52 освітніх ус та но ви,
2 рай он них відділи освіти, 12 регіональ них відділень НЕНЦ та 6 об’єднань гро ма дян (всьо го
72 ор ганізації). Ще 20 повідо млень надійшло від ок ре мих осіб — пе ре важ но учнів шкіл. В про -
екті взя ли участь пред став ни ки м. Київ, АР Крим і на ступ них об ла с тей: Дніпро пе т ровсь ка,
До нець ка, За кар патсь ка, За порізька, Жи то мирсь ка, Іва но-Франківська, Лу гансь ка, Ми ко -
лаївська, Пол тавсь ка, Рівненсь ка, Сумсь ка, Тер нопільська, Харківська, Хер сонсь ка, Хмель -
ниць ка та Чернігівська. Та ким чи ном, в ході ви ко нан ня пілот но го про ек ту інфор мацію по
трьох ”чер во нок ниж них” ви дах бу ло от ри ма но з 18 адміністра тив них регіонів Ук раїни з 26
(69%) (рис. 9).

Всьо го бу ло от ри ма но дані про 721 но ву точ ку знахідок рідкісних видів, а са ме: ма ха он —
279, жук-олень — 419, лілія лісо ва — 23. Для порівнян ня слід вка за ти на те, що до про ве ден ня
пілот но го про ек ту фахівця ми з Інсти ту ту зо о логії, Інсти ту ту бо таніки та НЕЦУ бу ло оп раць -
о ва но на укові публікації, в яких бу ло знай де но дані по 620 місцях знахідок ма ха о на, 230 — жу -
ка-оле ня, 170 — лілії лісо вої (рис. 10–12).

Підво дя чи підсум ки цієї ча с ти ни пілот но го про ек ту і вра хо ву ю чи кількість роз пов сю д же -
них листівок, роз сил ку інфор мації че рез еле к трон ну по шту, ство рен ня веб-сторінок, мож на
кон ста ту ва ти, що за галь ний рівень ак тив ності гро мадсь кості був не ви со ким. В той же час дані
бу ло от ри ма но з більш ніж 2/3 те ри торіаль них оди ниць Ук раїни, а зібра на інфор мація є до -
сить знач ною за об ся гом, вра хо ву ю чи, що мо ва йде про до сить рідкісні ви ди, які зна хо дять ся
під охо ро ною.

Ціка вим є те що, май же вся інфор мація надійшла по штою (91%) і ли ше ма ла ча с ти на да них
бу ла от ри ма на за до по мо гою еле к трон ної по шти з ви ко ри с тан ням інте рак тив ної ан ке ти,
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Рис. 1. Листівка для жука-оленя 
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Рис. 3. Листівка для лелеки білого 

Рис. 2. Листівки для махаона та лілії лісової 
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Рис. 4. Головна сторінка веб-сайту www.biomon.org 

Рис. 5. Інформація про програму моніторингу жука-оленя



Костюшин В. А., Грищенко В. М., Василюк О. В.

8

Рис. 6. Загальна інформація про жука-оленя 

Рис. 7. Інтерактивна мапа розповсюдження жука-оленя
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Рис. 8. Веб-анкета для моніторингу жука-оленя 

Рис. 9. Об ласті, з яких надійшли дані по ма ха о ну, жу ку-оле ню та лілії лісовій
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Рис. 10. Знахідки жу ка-оле ня в Ук раїні 
(червоні точ ки — це дані, зібрані у ході 

пілотно го про ек ту; на жаль, у цьо му 
мас штабі не мож ли во по ба чи ти всі точ ки)

Рис. 11. Знахідки ма ха о на в Ук раїні 
(червоні точ ки — це дані, зібрані у ході 

пілотно го про ек ту; на жаль, у цьо му 
мас штабі не мож ли во по ба чи ти всі точ ки)

Рис. 12. Знахідки лілії лісо вої в Ук раїні 
(червоні точ ки — це дані, зібрані у ході 

пілотно го про ек ту; на жаль, у цьо му 
мас штабі не мож ли во по ба чи ти всі точ ки)



розміще ної на веб-сайті. На наш по гляд, та ка си ту ація пов’яза на з тим, що у пілот но му про екті
взя ло участь ба га то сільських шкіл, які ще не ма ють або ма ють ду же об ме же ний до ступ до
Інтер не ту. Пе ре ва жан ня сільських шкіл се ред учас никівпілот но го про ек ту є цілком зро -
зумілим. Сільські діти на ба га то частіше спілку ють ся з при ро дою, ніж їх од нолітки у містах,
в яких про жи ває близь ко 70% на се лен ня Ук раїни. 

Білий ле ле ка

Білий ле ле ка є зруч ним мо дель ним ви дом для ве ден ня моніто рин гу із за лу чен ням гро -
мадсь кості — він ши ро ко роз пов сю д же ний і се лить ся у на се ле них пунк тах. В Ук раїні цей вид
гніздить ся на більшій ча с тині її те ри торії. В ряді
країн моніто ринг біло го ле ле ки відбу вається шля -
хом щорічно го по вно го обліку гнізд. На при клад,
такі обліки про во дять ся в Гер манії, Чехії, Сло вач -
чині. На жаль, в умо вах Ук раїни це не ре аль но. Те -
ри торія країни ду же ве ли ка, а кількість орніто -
логів-ама торів не знач на. До то го ж
при ро до охо рон на ак тивність на се лен ня різко зни -
зи ли ся у 1990-ті ро ки й досі ще зна хо дить ся на
низь ко му рівні. То му для Ук раїни про дук -
тивнішим є інший шлях — щорічні обліки на проб -
них ділян ках за до по мо гою гро мадсь кості. 

Як вже зга ду ва ло ся ви ще, в якості го ло вних ви ко навців до моніто рин гу біло го ле ле ки бу -
ло за лу че но Канівський при род ний за повідник, Ук раїнська ро бо ча гру па по ле ле ках та
Національ ний еко ло го-на ту ралістич ний центр учнівської мо лоді. Ро бо та про во ди ла ся шля -
хом роз пов сю д жен ня ан кет і про ве ден ня по льо вих досліджень із за лу чен ням місце вих ор -
ганізацій.

У червні-липні 2008 р. бу ло про ве де но 7 ек с пе дицій з ме тою збо ру да них що до біло го ле -
ле ки. За галь на до вжи на ек с пе диційних мар ш рутів скла ла близь ко 7,5 тис. км (рис. 13).
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У ході ек с пе дицій із за лу чен ням во лон терів бу ло про ве де но обліки гнізд біло го ле ле ки на
проб них ділян ках. Всьо го в ході про ве ден ня по льо вих досліджень бу ло за кла де но 30
моніто рин го вих діля нок в 32 рай о нах 13 об ла с тей Ук раїни за галь ною пло щею 1330 км2 .
На цих ділян ках бу ло за реєстро ва но 373 гнізда, в яких бу ло обліко ва но 1087 пта ше нят.

До дат ко ва інфор мація бу ла от ри ма на за ра ху нок ан кет. Всьо го по вер ну ло ся 64 ан ке ти 
з 52 ра й о нів 18 об ла с тей Ук раїни. Не вся от ри ма на че рез ан ке ту ван ня інфор мація від по ві да ла
ви мо гам і мог ла бу ти ви ко ри с та на, але дані, от ри мані від ре с пон дентів, суттєво до пов ни ли
інфор мацію, зібра ну в ході по льо вих досліджень, та доз во ли ли охо пи ти обліка ми знач но
більшу те ри торію. Більшість з тих, хто надіслав ан ке ти, це —  шкільні вчи телі та учні (55); про -
фесійних орніто логів бу ло 5, орніто логів лю би телів — 3, аспірант — 1. Моні то ринг ле лек вик -
ли кав до сить знач ну зацікав леність у вчи телів і шко лярів, ба га то з яких на пи са ли, що во ни
хотіли б про дов жу ва ти співробітництво й далі. Всьо го за до по мо гою ан кет бу ли зібрані дані
по 63 ділян кам з 65 рай онів 19 об ла с тей Ук раїни. На цих ділян ках бу ло обліко ва но 747 гнізд
біло го ле ле ки.

В ціло му, в ході по льо вих досліджень та ан ке ту ван ня бу ло обліко ва но 1634 гнізда біло го ле -
ле ки у 129 рай о нах 21 об ласті Ук раїни (рис. 14 і табл. 1). Дані, от ри мані зі східних об ла с тей
Ук раїни, доз во ли ли уточ ни ти східну ме жу роз пов сю д жен ня біло го ле ле ки 
в Ук раїні.

На ос нові зібра них да них бу ли роз ра хо вані по каз ни ки ус піш ності розмно жен ня біло го
ле ле ки в Ук раїні у 2008 році. Рік ви я вив ся успішним для ле лек — по каз ни ки суттєво пере -
ви щу ють се редні ба га торічні зна чен ня (рис. 15). У більш ніж 40% ви водків бу ло по 3, май -
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Рис. 13. Мар ш ру ти ек с пе дицій по вив чен ню біло го ле ле ки у 2008 р. 
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же в 30% — 4 пта ше ня ти. У 3 гніздах бу ло зафіксо ва но
по 6 пта ше нят, що є мак си маль ним зна чен ням для цьо -
го виду. 

Рівень успішності розмно жен ня біло го ле ле ки в Ук -
раїні є од ним з най ви щих у Європі. Ук раїнська по пу -
ляція цьо го виду відіграє суттєву роль у підтри манні чи -
сель ності цьо го ви ду та у йо го роз се ленні на схід. Крім
да них що до успіш ності розмно жен ня бу ли от ри мані до -
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Рис 14. Об ласті, з яких надійшли дані що до біло го ле ле ки

Таб ли ця 1. Кількість гнізд біло го
лелеки, обліко ва них у різних об -
астях Ук раїни

Рис. 15. Чи сельність пта ше нят у гніздах біло го ле ле ки у 2008
р. (634 гнізда).

%

Кількість пташенят



дат кові дані що до строків при -
льо ту та відльо ту білих лелек.

Зібрані дані що до гнізд біло го
ле ле ки бу ло розміще но на веб-
сайті www.biomon.org на
сторінці, яка при свя че на цьо му
ви ду (рис. 16).

Вис нов ки:

— рівень ак тив ності гро мадсь кості що до моніто рин гу біорізно маніття в Ук раїні є до сить
низь ким;

— най ак тивнішою гру пою на се лен ня що до біомоніто рин гу є шкільні вчи телі та учні, або
гро мадські ор ганізації, які ба зу ють ся на цій групі;

— еле к тронні за со би ко мунікації (еле к трон на по шта та Інтер нет) ще й досі до сить слаб ко
ви ко ри с то ву ють ся місце вим на се лен ням, особ ли во у ма лень ких містеч ках і се лах; то му
во ни не мо жуть бу ти ефек тив ним інстру мен том для біомоніто рин гу; 

— не зва жа ю чи на низь кий рівень ак тив ності гро мадсь кості, вже за раз за до по мо гою во лон -
терів в Ук раїні мож на зби ра ти цінну інфор мацію що до біорізно маніття;

— роз ви ток ши ро ко мас штаб них про ектів моніто рин гу біорізно маніття із за лу чен ням гро -
мадсь кості не мож ли вий ли ше за ра ху нок ко рот ко терміно вих іно зем них грантів. Для цьо -
го потрібне дов го ст ро ко ве фінан су ван ня з національ них дже рел. За раз в Ук раїні
національ на си с те ма фінан су ван ня гро мадсь ких ор ганізацій відсут ня. 
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Рис. 16. Веб-ма па гнізд біло го ле ле ки в Ук раїні 


