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Кінбурнська коса – одне з найцікавіших для 

біологів та екологів заповідних місць у Північному 
Причорномор’ї. В 1927 р. вона частково була 
включена до складу Чорноморського державного 
заповіднику. Крім того, з метою збереження цього 
унікального куточку природи в 1992 р. за рішенням 
Миколаївської обласної Ради на Кінбурнській косі 
створено один з перших в Україні регіональних 
ландшафтних парків площею біля 18 тис. га [3]. 

Клімат півострова характеризується перевагою 
східних і північно-східних вітрів, відносно низькою 
вологістю повітря, малою хмарністю, незначною 
кількістю опадів (350 мм на рік: максимальна 
кількість – влітку, мінімальна – взимку) і порівняно 
невеликою добовою амплітудою коливання 
температури повітря. Все це дає клімату 
засушливості і континентальності. 

Ландшафт коси багатий на прісноводні і солені 
озера, лісові масиви, степову частину з буйною 
трав’янистою рослинністю. Територія півострова 
омивається водами Дніпровського лиману в 
північній частині, водами Чорного моря – на 
північному заході і Ягорлицькою затокою – на 
південному сході. 

Територія заповіднику і регіонального 
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ландшафтного парку служить своєрідною "станцією" або "вокзалом" для 
багатьох птахів. Як відомо, чимало пернатих, які восени відлітають у теплі 
краї, улітку живуть в районі Північної півкулі. Переліт через Чорне море є 
дуже важким, тому на Кінбурнському півострові птахи роблять зупинку. 
Навесні, коли вони повертаються, то зупиняються тут на відпочинок та 
поновлення біоресурсів організму. 

Усі внутрішні водойми Кінбурнської коси та прибережні мілководдя – 
справжнє пташине царство, частина яких належить до водноболотяних угідь 
міжнародного значення і підпадає під дію Рамсарської конвенції. В цьому 
регіоні зустрічається понад 240 видів птахів. 

Орнітокомплекс деревно-чагарникових насаджень пов’язаний в 
основному з природними колковими листяними лісами на Солоноозерській 
ділянці і в Волижиному лісі, а також сосновими насадженнями. Під час 
весняного та осіннього прольоту тут відпочивають та годуються біля 80 видів 
[1] горобиних, голінастих, куликів та інших рядів птахів. Особливо масовими 
бувають прольоти дроздів, вальдшнепу, горобинника, припутня, сойок. З 
птахів, що гніздяться на деревах та чагарниках, виділяється група деяких 
хижаків: шуліка чорний, боривітер звичайний, кібчик, підсоколик, а також 
нічних: сова вухаста, сова-сплюшка. Колонії сірих чапель, а також змішані 
колонії сірої та малої чапель і квакви розташовані у вільховій рощі на ділянці 
Волижин ліс. 

Орнітокомплекс відкритих просторів – найбільш вразливий, він 
пов’язаний з невеликими ділянками цілинного ковилового степу, що 
збереглись на ділянках заповідної території, полиново-типчаковими і 
солончаковими приморськими степами, піщаними кучугурами. Типовий 
орнітокомплекс значно бідніший і представлений невеликою кількістю 
птахів. Багаточисельними видами є польовий та степовий жайворонки. 
Степовий орел і хохітва – типові представники цілинного степу. Дрохва 
нерегулярно гніздиться окремими парами на Ягорлицьких ділянках, а також 
на сінокосах окремих господарств. На піщаних кучугурах, на міжряддях у 
виноградниках, рідко у солончаковому степу гніздиться явдотка, на вологих 
понизинах приморських солончаків – луковий та степовий кирчики.  

Найбільш багаточисельний і різноманітний комплекс водноболотяних 
птахів, що включає 60 видів, які гніздяться, і біля 190 прольотних [1]. Чайкові 
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і качині по чисельності займають провідне місце. На островах Ягорлицької 
затоки домінують чайка-реготунья (південний підвид сріблястої чайки) і 
річкова крячка. З качиних гніздяться пеганка, крижень, сіра качка, шилохвіст, 
широконіска, нурець червоноголовий і червононосий. Періодично 
зустрічається чирка-тріскунок. На прилеглих до парку територіях 
Чорноморського біосферного заповіднику – островах Довгий і Круглий 
регулярно гніздиться типовий представник півночі – гага звичайна. У великій 
кількості зустрічаються баклани, мартини, гуси, либіді-шипуни і кликуни, 
свищі, черні хохлаті і морські, гоголі, гагари чорнодзьобі, лиски. Особлива 
група водноболотяного комплексу включає види, характерні для очеретяних 
заростей по берегах лиману і озер заповідної території. Тут знаходяться 
колонії великих і рудих чапель, гніздиться пара очеретяних луней, багато 
дроздоподібних, очеретянок, очеретниць, лисок, чоботаря. Зустрічаються 
ходуличник, кулики. 

Орнітокомплекс населених пунктів на заповідній території 
представлений видами, що гніздяться на кордонах і в лабораторних 
приміщеннях або в безпосередній близкості від них. До цих птахів 
відносяться: сич домовий, ластівки деревенська та міська, галка, плиска біла, 
одуд. Але незважаючи на, здавалося б, сприятливі природні умови 
Кінбурнської коси для відпочинку, сезонних міграцій, годівлі та гніздування 
птахів існує чимало факторів, що лімітують чисельність пернатих. До цих 
факторів відносяться: 

1. Міжвидова конкуренція. Наприклад, ворони стримують ріст 
чисельності голенастих, годуючи своїх пташенят яйцями цих птахів, 
заважають вони також орланам, особливо під час зимівок, а також 
явдотці. Пернаті хижаки істотно знищують деяки види. 

2. Такі дикі тварини, як лисиця, кабан та єнотовидний собака руйнують 
гнізда качок та фазанів, поїдаючи яйця та виводки. 

3. Бродячі собаки та коти істотно впливають на пернатих. Сторожеві 
собаки пастухів нерідко руйнують гнізда птахів. Хоча наявність таких 
собак біля черед не викликано, як правило, необхідністю, це свого 
роду традиція. 

4. Таке природне явище, як повінь знищує кладки яєць водоплавних 
птахів. Сильні вітри степової частини півострова завдають великої 
шкоди орнітокомплексу відкритих просторів. Глибокий сніг взимку 
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лімітує чисельність фазанів. 
5. Проведення рубок догляду та інших лісогосподарських заходів 
нищить гнізда птахів деревно-чагарникових насаджень. 

6. Випас свійської рогатої худоби негативно впливає на деякі види 
птахів, через те, що витоптуються гнізда пернатих, які містяться на 
землі. 

7. Неякісна і несвоєчасна підгодівля мисливських птахів, як, наприклад, 
фазан, дрохва, лиска, куріпка сіра, істотно лімітує їх чисельність.  

 
Наука, досвід заповідників різного рівня накопичили заходи оптимізації 

життя і розмноження птахів як в умовах дикої природи, так і на культурних 
ландшафтах. Зокрема, в умовах Кінбурнської коси з метою поліпшення умов 
життя і розмноження цінних і рідкісних птахів пропонуються деякі з цих 
заходів:  

1. Створення штучних островків зі старих мідійних колекторів і морської 
трави камки. До речі, на Кінбурнському півострові на такому острівку 
вивели пташенят 10 пар заполярної крячки гаги і 50 сімей чоботаря, а 
трохи згодом біля 1000 сімей червононосої крячки. 

2. Створення штучних гніздувань. За характером будівничого матеріалу 
штучні гніздування можна розбити на 3 основні групи. В першу групу 
входять вербові та трав’яні куріньки, які охоче займають крижні, 
чоботарі, мартини, чайки; в другу – дуплянки для лутків, дерев’яні 
будиночки, в яких спостерігаються більш ранні за часом і великі за 
кількістю яєць кладки, ніж у природних гніздуваннях, відсоток 
виплоду пташенят більший, а число "жирових" яєць і пташенят-
задохликів нижчий, і гніздових ящиків різних типів для качок, які 
захищають їх від сильного вітру та хижаків; в третю групу гніздувань 
входять конусні та шатрові схованки, а також очеретяні куріньки. Ці 
схованки призначені для водоплавних птахів (вальдшнеп, лиска, 
кулик). Але, якщо вони розміщені у степу, їх охоче може зайняти 
фазан [2]. 

3. Створення підстилки для гнізд, бо при відсутності або недостатній 
кількості підстилки штучні гніздування качки практично не займають. 
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4. Створення орієнтирів для швидкого знаходження гнізд орнітологами, 
які ведуть облік чисельності пернатих. 

5. Створення захисних і кормових умов, дотримання вимог заповідного 
режиму на території Чорноморського біосферного заповідника та 
регіонального ландшафтного парку "Кінбурнська коса".  

6. Чітке визначення теренкурних маршрутів відпочиваючих на 
Кінбурнській косі, які виключали б порушення спокою птахів у період 
насиджування і вирощування молодняку.  

7. Визначення території випасу і маршрутів прогону великої рогатої 
худоби, які б виключали руйнування гнізд коровами тощо.  

8. Створення абсолютно заповідних територій: ядра чи проядра 
ландшафтного парку і біосферного заповіднику.  

9. Організація роботи по підвищенню екологічної культури місцевого 
населення та відпочиваючих. 

Отже, якщо людина хоче жити у майбутньому не тільки серед горобців і 
ворон, а серед великого різноманіття птахів, то вона повинна турбуватися про 
його збереження, оскільки втрачений вид вже не зможе поновитися. 
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