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РЕФЕРАТ 

Звіт про НДР: 123 с., 18 табл., 11 рис., 4 дод., 83 джерел. 

 

ЗАГРОЗИ ЕКОЛОГІЧНОМУ СТАНУ 

ВОДНО-БОЛОТНІ УГІДДЯ 

ЕКОСИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ 

Об’єкт дослідження – Водно-болотне угіддя міжнародного значення 

«Молочний лиман». 

Мета роботи: Виявлення основних загроз екологічному характеру водно-

болотному угіддю міжнародного значення «Молочний лиман» та проведення оцінки 

його екосистемних функцій і послуг. 

Методи дослідження 

• Аналіз і виявлення основних загроз екологічному характеру водно-болотного 

угіддя; 

• Підготовка аналітичного огляду результатів впливу загроз екологічному 

характеру та біорізноманіттю угіддя; 

Результати дослідження 

• Підтверджене обґрунтування системи індикаторів загроз екологічному характеру 

ВБУ, які відповідають основним положенням Рамсарської конвенції в частині 

рекомендацій щодо оцінки екосистемних функцій угідь міжнародного значення. 

Система індикаторів загроз екологічному характеру на модельному об’єкті ВБУ 

«Молочний лиман» – зміна видового складу орнітофауни та іхтіофауни, 

представленого у звіті за 2019 рік. 

• Проведена оцінка загроз екологічному характеру, екосистемних послуг на 

модельному об’єкті – ВБУ «Молочний лиман». 

Умови одержання звіту: за договором. УКРНДІЕП, 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6 
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ВСТУП 
 

Підставою для виконання роботи є Закон України «Про участь України в 

Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним 

чином як середовище існування водоплавних птахів». 

Актуальність роботи визначена наказом Мінприроди України від 04.03.2016 

№85 «План заходів з імплементації Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають 

міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів 

в Україні» та Резолюцію ХІІІ.17 Конференції сторін Рамсарської конвенції «Швидка 

оцінка екосистемних послуг водно-болотних угідь», прийнятою Конференцією 

Сторін Рамсарської конвенції у жовтні 2018 року. 

Важність водно-болотних угідь підтверджена четвертим Стратегічним 

планом Рамсарської конвенції на 2016-2024 роки. 

Основними завданнями роботи є: 

• аналіз і виявлення основних загроз екологічному характеру водно-болотних 

угідь міжнародного значення та розроблення індикаторів їх впливу; 

• підготовка аналітичного огляду методичних підходів до оцінки екосистемних 

функцій та послуг водно-болотних угідь міжнародного значення; 

• розробка методичних рекомендацій щодо оцінки загроз екологічному характеру 

та екосистемних послуг водно-болотних угідь міжнародного значення для 

підготовки планів збалансованого використання та збереження водно-

болотних угідь міжнародного значення; 

• проведення оцінки загроз екологічному характеру та екосистемних послуг на 

прикладі трьох водно-болотних угідь міжнародного значення. 

Термін виконання роботи 2019-2021 роки. 

У проміжному звіті за 2019 рік було представлено обґрунтування системи 

індикаторів раннього оповіщення як основи оперативної оцінки загроз екологічному 

характеру ВБУ на прикладі аналізу впливу чинників, що негативно впливають на 

біорізноманіття ВБУ міжнародного значення «Карнікітська та Джарилгатська 

затоки». (рис.1.1) 

У цьому проміжному звіті за 2020 рік представлені результати наступного 

обґрунтування вищеозначеної системи індикаторів на прикладі ВБУ міжнародного 

значення «Молочний лиман». 

У 2021 році буде представлено результати обґрунтування системи індикаторів 

на прикладі ще одного ВБУ (третього) згідно з технічним завданням та заключний 

звіт. 



 

Рисунок 1.1 Розташування водно-болотних угідь міжнародного значення України 

 



№ ID Назва 
Критерії 

площа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 113 Кілійське гирло 32800 + + + +     + +   

2 114 Каркінітська та Джарилгацька затоки 87000 + + + + +   +     

3 115 Центральний Сиваш 80000 + + + +           

4 116 Ягорлицька затока 34000 +     + +         

5 760 Озеро Кугурлуй 6500 + + + +           

6 761 Озеро Картал 500 + + +   +     +   

7 762 Озеро Сасик 21000   + + + +         

8 763 Система озер Шагани-Алібей-Бурнас 19000 + + +             

9 764 Межиріччя Дністра і Турунчука 76000 + + + +           

10 765 Північна частина Дністровського лиману 20000 +     + + +       

11 766 Тилігульський лиман 26000 + + + +   +       

12 767 Дельта Дніпра 26000       + +         

13 768 Тендрівська затока 38000 + + + +     + +   

14 769 Східний Сиваш 165000 + + + + + + +     

15 770 Молочний лиман 22400     + +           

16 771 Обитічна коса та Обитічна затока 2000     + + +         

17 772 

Гирло річки Берди, Бердянська затока та 

Бердянська коса 1800   + + +     + +   

18 773 Білосарайська коса та Білосарайська затока 2000     + +           

19 774 Крива затока та Крива коса 1400 + + +   +     +   

20 775 Шацькі озера 32850 +   + + +         

21 776 Заплава річки Прип'ять 12000 +   + + + +       

22 777 Заплава річки Стохід 10000 + + +             

23 1393 Аквально-скельний комплекс мису Казантип 251 + +   +   + + +   

24 1394 Аквально-скельний комплекс Карадагу 224 + +   +   + + +   

25 1395 Аквально-прибережний комплекс мису Опук 775 + +   +     + +   

26 1396 Бакотська затока 1590 + + + + + +   +   

27 1397 Великий Чапельський під 2359 + + + +           

28 1398 Заплава Десни 4270 + + + +           

29 1399 Дніпровсько-Орільська заплава 2560   + + + + +       

30 1400 Озеро Синевир 29 +   + + +         

31 1401 Пониззя річки Смотрич 1480 + + + + + +   +   

32 1402 Болотний масив Переброди 12718     + +   +       

33 1403 Поліські болота 2145 +   + + + +       

34 2272 Черемські болота 2975,7    + + + +         

35 2273 Заплава Сім маяків 2140 +     + +         

36 2274 Болотний массив Сира Погоня 9926  + + + + +         

37 2275 Болотний массив Сомине 10852 + + +             

38 2281 Біле озеро та болото Коза-Березина 8036,5   + + + +         

39 2282 Архіпелаг Великі і Малі Кучугури 7740 + + +   +         

40 2387 Лядова-Мурафа 5394,30 + + + +           

41 2388 Річка Дністер 820,00 + + + +   + + +   

42 2389 Чорне багно 15,00 + + + +           

43 2390 Долина нарцисів 256,00 + + + +           

44 2391 Атак-Боржавське 283,40 + + + +       +   

45 2392 Верхове болото Надсяння 37,00 + + +             

46 2393 Бурштинське водосховище 1260,00   + + + + +       

47 2394 Урочище Озірний-Бребенескул 1656,90 + + +             

48 2395 Витоки річки Прут 4935,40 + + + +           

49 2396 Печера Дружби 0,10 + + + +           

50 2397 Витоки річки Погорілець 1624,60   + + +           

   802603,9          
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1 РОЗРОБКА ІНДИКАТОРІВ ЗАГРОЗ ЕКОЛОГІЧНОМУ 

ХАРАКТЕРУ ВБУ 

1.1 Підстави для розробки індикаторів загроз 

Існує проблема раннього виявлення гострих та хронічних змін екологічного 

характеру ВБУ та одержання попереджувальної інформації для уникнення їх впливу. 

Отже існує необхідність вибору індикаторів раннього попередження щодо загроз їх 

зміни. 

Ще у 1999 році було звернуто увагу на цю проблему (Резолюція VII.10) [1]. 

У статті 3.2 Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, 

головним чином як середовище існування водоплавних птахів [2] зазначено, що Договірна 

Сторона «повинна» організувати інформування в найкоротші терміни, якщо екологічний 

характер будь-якого водно-болотного угіддя, що знаходиться на її території і включене до 

Переліку [водно-болотних угідь міжнародного значення], вже змінився, змінюються або 

може змінитися внаслідок технологічних подій, забруднення чи іншого людського 

втручання». 

Конференція сторін ухвалила документ щодо цієї Резолюції «Рамки оцінки ризиків 

водно-болотних угідь»; прийняла наступні визначення для екологічного характеру та зміни 

в екологічному характері, рекомендованого STRP після їх оцінки робочих визначень, 

прийнятих Резолюцією VI. 1 [3]: 

Екологічний характер – це сума біологічних, фізичних та хімічних компонентів 

екосистеми водно-болотних угідь та їх взаємодії, які підтримують водно-болотні угіддя 

та її продукти, функції та атрибути. 

Зміна екологічного характеру – це порушення або дисбаланс у будь-якому 

біологічному, фізичному чи хімічних компонентів екосистеми водно-болотних угідь, або в 

їх взаємодіях, які підтримують водно-болотні угіддя та його продукти, функції та ознаки 

і зміни водного режиму; якість води; фізична модифікація; експлуатація біологічних 

продуктів; та введення екзотичних видів; 

Договірні Сторони повинні забезпечити підготовку планів управління для об’єктів, 

включених до Рамсарського списку та інших водно-болотних угідь, як інтегрований 

елемент, індикатори раннього попередження як частина програми моніторингу на основі 

цієї системи прийнято Резолюцією VI. 1 [3]. 

Цей Рамковий документ надає вказівки щодо того, як провести прогнозування та 

оцінку зміни екологічного характеру водно-болотних угідь і сприяє, зокрема, корисності 
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систем раннього попередження. Рамки оцінки ризиків водно-болотних угідь представлені як 

невід’ємна складова планування управління процесами для водно-болотних угідь. 

Для забезпечення належного застосування індикаторів раннього попередження 

необхідно, щоб процеси відбору, оцінки, аналізу та базування рішень щодо відповідей 

індикаторів містились у структурованій, але гнучкій формі рамки оцінки. У контексті 

Рамсарської конвенції, модифікована система оцінки екологічного ризику, названа оцінкою 

ризику водно-болотних угідь. Ці рамки мають на меті визначити, як Оцінка ризику водно-

болотних угідь може служити «засобом» для керування процесом прогнозування та оцінки 

зміни екологічного характеру, з особливим акцентом на застосування ранньої техніки 

попередження. 

Основною концепцією індикаторів раннього попередження є те, що можуть бути 

виявлені ефекти, які фактично є попередниками або вказують на початок фактичних 

впливів на навколишнє середовище. Поки таке «раннє попередження» не обов’язково має 

бути свідченням більшого масштабу деградації навколишнього середовища, воно дає 

можливість визначити, чи є втручання або необхідне подальше розслідування. 

У 2005 році Резолюція ІХ.1, Додаток А [4] підтвердила важливість ідентифікації, 

оцінки та звітування про статус Рамсарських угідь та інших водно-болотних угідь у процесі 

реалізації Конвенції, а також що забезпечення збереження та раціонального використання 

водно-болотних угідь відповідно до зобов’язань. втілених у Рамсарській конвенції, тягне за 

собою: моніторинг стану та тенденцій, у тому числі визначення скорочень існуючих загроз 

та появи нових загроз (моніторинг). 

1.1 Показники раннього оповіщення в системі моніторингу 

Сенс показників раннього оповіщення полягає в тому, щоб виявляти ефекти, які є 

провісниками реальних екологічних наслідків. Система «раннього оповіщення» не 

обов’язково дає чіткі докази настання більш масштабного погіршення екологічного стану, 

дозволяє встановити необхідність втручання або подальших досліджень. Таким чином, 

показники раннього оповіщення можна визначити як «піддаються вимірюванню біологічні, 

фізичні або хімічні реакції на певний стрес, що передбачають появу потенційно значущих 

шкідливих впливів на розглянуту систему». 

Якщо говорити про впливи на навколишнє середовище та їх прогнозуванні, то з 

п’яти основних типів змін екологічного характеру, найбільше уваги привертають хімічні 

зміни. Природно, переважна більшість методів раннього оповіщення була розроблена саме 

для оцінки впливу хімічних речовин на водні екосистеми. Для вибору відповідних 

показників для інших основних типів змін екологічного характеру рекомендується 
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провести додаткові експертизи. Приклади показників раннього оповіщення, наведені в цій 

Схемі, в основному відображають біологічний та фізико-хімічний підходи до проведення 

експертизи для прогнозування важливих хімічних змін (тобто забруднення) водно-

болотних угідь. 

Вибір показників підпорядковується ієрархії інших рішень, необхідних менеджерам 

при складанні програм моніторингу для оцінки здоров’я екосистеми. Так, виявивши 

існуючу або потенційну проблему і визначивши екосистемні цінності, що потребують 

охорони, менеджери повинні сформулювати цілі проведення оцінки для захисту водно-

болотного угіддя. Як приклад можна використовувати наступні: 

a. Раннє виявлення гострих та хронічних змін, що дозволяє попереджати екологічно 

значимі впливи. 

b. Оцінка екологічної значимості впливу за допомогою визначення біорізноманіття. 

природоохоронного статусу та/або чисельності популяції, а також реакцій на рівні 

угруповання або екосистеми. 

Щоб оцінити наслідки впливу на екосистему в цілому (або екологічну значимість 

наслідків, що спостерігаються), зазвичай проводять дослідження «сурогатів» цієї 

екосистеми. Сурогати є угруповання, групи організмів, місцеперебування або ключові 

види, які тісно пов’язані з наслідками впливу на екосистему. Екологічна значимість 

шкідливих впливів найкраще виявляється в програмах, які мають регіональне або 

національне охоплення та відображають повний градієнт порушень, тобто задіюють весь 

спектр угідь – від непорушених до сильно порушених. Для відбору угідь застосовні методи 

експрес-оцінки. 

При виборі показника важливо пам’ятати визначення екологічного характеру водно-

болотного угіддя (див. Параграф 11 Резолюції VII. 10, яким прийняті ці Рамки) і його акцент 

на біологічних, хімічних та фізичних компонентах екосистеми. Тому, ймовірно, доцільніше 

вибирати ті показники раннього оповіщення, в яких хоча б один із зазначених трьох 

компонентів мас високу сприйнятливість до змін. Ці гри компоненти тісно пов’язані між 

собою. Проте, Рамки оцінки ризиків водно-болотних угідь полегшує процес вибору 

оптимальних показників для оцінки або прогнозування змін. 

Показник раннього оповіщення повинен бути: 

а. випереджувальним: він повинен діяти на рівнях організації, біологічному або 

фізичному, які свідчать про порушення або негативні наслідки раніше, ніж довкіллю буде 

завдано серйозної шкоди; 
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b. чутливим: щоб виявити можливі сильні впливи ще до їх прояву, показник 

повинен бути чутливий до низьких рівнів або ранніх етапів впливу; 

c. діагностичним: він повинен бути специфічним по відношенню до проблеми, щоб 

з упевненістю вказувати на причину ефекту, що спостерігається; 

d. універсальним: він повинен прогнозувати потенційні впливи широкого спектра 

проблем; 

е. відображає реальні екологічні наслідки/екологічну значимість: розуміння 

того. що тривалий вплив проблеми і, отже, тривалий прояв реакції показника призведе до 

значних негативних екологічних (на рівні екосистеми) наслідків; 

f. своєчасним та економічно ефективним: він повинен оперативно надавати 

інформацію, щоб можна було прийняти ефективні управлінські заходи до появи серйозних 

наслідків; бути недорогим у вимірі та надавати максимум інформації на одиницю 

трудовитрат; 

g. актуальним для регіону або країни: він повинен мати відношення до 

екосистеми, що оцінюється; 

h. соціально значущим: він повинен маги очевидну значимість для зацікавлених 

сторін, бути доступним для спостереження або передбачати соціально значущі наслідки; 

і. простим для вимірювання: він повинен піддаватися вимірюванню в ході 

стандартної процедури з відомою надійністю та низькою помилкою вимірювання: 

j. постійним у просторі та часі: він повинен виявляти невеликі зміни і чітко 

розрізняти дію антропогенних чинників від природних, викликаних природним фоном 

(тобто високе відношення сигналу до шуму); 

k. неруйнуючим: вимір показника не повинен руйнувати оцінювану екосистему. 

Значення перерахованих вище властивостей важко переоцінити, оскільки 

ефективність оцінки того, що відбувається або можливої зміни екологічного характеру не 

може бути вище ефективності обраних для неї показників. Однак жоден показник раннього 

оповіщення не матиме всіх описаних ідеальних властивостей: деякі властивості можуть 

суперечити одна одній або виявляться недосяжними. 

Для оцінки екосистем водно-болотних угідь розроблено чимало показників раннього 

оповіщення. Їх можна розділити на три широкі категорії: 

a. токсикологічні експрес-тести; 

b. польові тести раннього оповіщення; 

c. швидкі оцінки. 
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Кожна методика може переслідувати різні цілі в програмах оцінки якості води. 

Більшість показників раннього оповіщення мають біологічну природу, проте є такі фізико-

хімічні показники, які нерідко використовують на початковому етапі оцінки якості води. 

Щодо розробки індикаторів загроз екологічному характеру водно-болотних угідь 

найбільш цікаві наступні показники раннього оповіщення. 

1.2 Індикатори оцінки стану ВБУ 

Рамсарська конвенція (Резолюція ІХ.1. Додаток D [5] запропонувала екологічні 

«орієнтовані на результат» індикатори оцінки стану водно-болотних угідь (табл.1.1). 

 

Таблиця 1.1  Індикатори оцінки стану водно-болотних угідь 

Індикатор Суб-індикатор(и) 

А. Загальний стан охорони ВБУ  i. Стан та тренди в екосистемі ВБУ 

іi. Тенденція в режимі охорони – якісна 

оцінка 

В. Показники екологічного характеру угіддя i. Динаміка та стан показників екологічного 

характеру угіддя – якісна оцінка 

С. Тенденції у якості вод  i. Динаміка концентрації розчинених нітратів 

(або азоту) 

іi. Динаміка у біологічному споживанні 

кисню 

D. Частота загроз, пов’язаних з угіддям i. Частота загроз, пов’язаних з угіддям – 

якісна оцінка 

Е. Угіддя, в рамках яких впровадженні заходи 

щодо раціонального природокористування та 

наявні ефективні управлінські рішення 

i. ВБУ, що успішно впроваджують заходи з 

раціонального природокористування та 

мають ефективні управлінські рішення 

F. Загальні демографічні зміни водно-

болотних видів 

i. Тенденції у статусі біогеографічних 

популяцій водно-болотних птахів 

G. Зміни загрозливого стану водно-болотних 

видів 

i. Тенденції чисельності глобально важливих 

видів водно-болотних птахів, що залежать від 

ВБУ 

ii. Тенденції чисельності глобально важливих 

видів земноводних, що залежать від ВБУ 

H. Площа угідь міжнародного значення i. Покриття територій регіону (країни) 

угіддями міжнародного значення. 

 

Ці індикатори прагнуть вийти за рамки простої оцінки та передбачають здійснити 

більш широку оцінку статусу та тенденцій різних аспектів функціонування ВБУ, їх охорони 

та раціонального використання. 

Для вирішення більш конкретної, вузької проблеми визначення загроз екологічному 

характеру ВБУ запропоновані індикатори [6, 7]. Так, виявивши існуючу або потенційну 

проблему та визначивши екосистемні цінності, що потребують охорони, менеджери 

повинні сформулювати мету проведення оцінки значущості впливу за допомогою 
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визначення біорізноманіття, природоохоронного статусу та/або чисельності популяції, а 

також реакцій на рівні угруповань або екосистеми. 

Екосистемні індикатори 

– Індикатори попередження (sentinels) – чутливі види, що в нетипових для себе 

умовах швидко реагують на зміни. Рівень стенобіонтності цих видів досить виражений. 

– Детектори (detectors) – види, що мешкають у типових для себе місцях, та 

проявляють вимірну відповідь на екосистемні зміни (наприклад, зниження чисельності, 

зміна поведінки або вікової структури популяції тощо). 

– Ключові індикатори (key indicators) – види та групи видів, положення яких в 

екосистемі визначає прогноз відносно її життєздатності, стійкості та напрямку розвитку. 

– Індикатори деградації (indicators of large degradation) – «загрозливі» види 

різних категорій. Вид опиняється під загрозою (зокрема зменшення чисельності виду або/та 

у подальшому зникнення), коли ключова для виду екосистема (або біотоп) порушується на 

великій території. Кількість видів під загрозою зростає разом із кількістю порушених 

екосистем. Як правило такі види занесені до національних чи міжнародних «червоних 

переліків», зокрема до Червоної книги України та Червоного списку IUCN. 

Індикатори забруднення 

– Індикатори користувачі (exploiters) – види, що поселяються або збільшують 

свою присутність при порушенні угруповань або забрудненні середовища. 

– Акумулятори (accumulators) – види, що накопичують забруднювачі в тілі. 

– Індикатори дослідів (bioassay organisms) – види, що використовуються як 

лабораторні реагенти на забруднення. 

Індикатори здоров’я 

– Об’єкти вивчення асиметрії – види, що використовуються для оцінок рівня 

асиметрії морфологічних ознак, пов’язаного з рівнем впливу комплексу несприятливих 

факторів, що впливають на фенотип та, можливо, на генотип. 

– Об’єкти вимірювання успішності росту – види, розмір (або вага) представників 

яких відображає дефіцит нормальних умов для розвитку, не пов’язаний або мало 

пов’язаний з коливаннями чисельності та внутрішньовидових взаємодій. 

При цьому при виборі видів індикаторів пропонуються наступні критерії [52]. 

1) висока таксономічна та екологічна диверсифікація; 

2) види, значною мірою пов’язані з певними екологічними умовами; 

3) відносна осілість представників таксону; 
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4) види вузькоендемічні, а якщо широко поширені, то добре диференційовані (за 

ареалом); 

5) таксономія чітка і види легко визначати; 

6) група добре вивчена; 

7) група численна та легко вивчається в польових умовах; 

8) флуктуації чисельності невеликі; 

9) легко отримати великі вибірки представників групи; 

10)  високе функціональне значення в екосистемі; 

11)  реакція на порушення біотопів передбачувана, швидка, відчутна, доступна для 

аналізу та лінійна; 

12) видові асоціації тісно пов’язані з іншими видами чи їх групами. 

Таким чином, щодо вибору індикаторів загроз екологічному характеру ВБУ наведені 

індикатори оцінки стану угідь достатньо громіздкі та не відповідають вимогам 

оперативного виявлення загроз. 

Необхідно розробити інший підхід до вибору показників загроз екологічному 

характеру угідь. 

1.3 Індикатори загроз екологічному характеру ВБУ 

На наш погляд, індикатор повинен відповідати наступним основним положенням 

щодо вибору показників. По-перше. основною задачею індикаторів повинно бути 

встановлення проблеми. На цьому етапі встановлюють природу проблеми і на основі 

отриманої інформації розробляють план проведення подальшої оцінки факторів ризику. 

Тут же визначають мету та масштаби оцінки факторів ризику, а також забезпечують основу 

для неї. 

Важливим фактором вибору індикаторів загроз екологічному характеру ВБУ 

повинна бути можливість попередньої оцінки ризику втрати відповідності Рамсарським 

критеріям статусу міжнародного значення водно-болотного угіддя [8, 9] (табл.1.2). 

Таблиця 1.2 Зв’язок індикаторів загроз екологічному характеру ВБУ та критеріїв, 

що визначають їх міжнародне значення 

Критерії, що визначають міжнародне 

значення ВБУ 

Індикатори загроз екологічному 

характеру ВБУ 

Представлені рідкісні або унікальні типи водно-

болотних угідь, присутніх у відповідному 

біогеографічному регіоні 

Скорочення площі рідкісних або 

унікальних типів ВБУ 

Підтримують уразливі та ті, що знаходяться під 

загрозою зникнення, види чи угруповання. 

Зменшення чисельності уразливих, що 

знаходяться під загрозою видів чи 

угруповань. 
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Критерії, що визначають міжнародне 

значення ВБУ 

Індикатори загроз екологічному 

характеру ВБУ 

Підтримують види, що мають ключове значення 

для збереження біологічного різноманіття 

біогеографічної області. 

Зменшення чисельності видів, що мають 

ключове значення для збереження 

біологічного різноманіття. 

Підтримують існування 20 000 або більше птахів Зменшення чисельності існуючих видів 

птахів 

Підтримують частку аборигенних підвидів, видів 

або родин риб. 

Підтримують важливі кормові нерестилища або 

коридори мігруючих риб. 

Зменшення частки аборигенних підвидів, 

видів або родин риб. 

Збільшення частки інвазійних видів риб. 

Втрата місць нагулу, нерестилищ та 

коридорів міграції риб. 

 

Індикатори загроз повинні бути показниками раннього оповіщення щодо 

виникнення тієї чи іншої проблеми в межах ВБУ. 

Система індикаторів загроз повинна бути часткою програми моніторингу ВБУ, яка 

повинна спиратися на Державний моніторинг вод України на показники, які затверджені 

Постановою КМУ «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод» 

від 19.09.2018 р. №758 [10]. Серед цих показників такі як – домінуючі види риб, птахів, а 

також види, що підлягають особливій охороні, види, що перебувають під загрозою 

зникнення та інвазійні види. 

Таким чином, перелічені індикатори узгоджуються з критеріями визначення водно-

болотних угідь міжнародного значення. 
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2 ВОДНО-БОЛОТНЕ УГІДДЯ МІЖНАРОДНОГО 

ЗНАЧЕННЯ “МОЛОЧНИЙ ЛИМАН” 

2.1 Загальна характеристика ВБУ 

Молочний лиман має статус водно-болотного угіддя (ВБУ) міжнародного значення 

(Рамсарська конвенція) як унікальний природний комплекс, що має неоціниме значення як 

для біосфери в цілому, так і для людини зокрема. Як рамсарське угіддя лиман: забезпечує 

умови для гніздування кількох тисяч пар та зимування птахів водно-болотного комплексу; 

тут регулярно перебуває понад 20 тис. особин водно-болотних птахів. Лиман є однією з 

найбільш продуктивних водойм півдня України, джерелом багатьох природних ресурсів: 

рибних, рекреаційних, мисливських, рослинних, гідрологічних, мінеральних, кліматичних, 

естетичних та деяких інших. Найбільше значення серед них відводиться рибним, 

рекреаційним, естетичним ресурсам. Молочний лиман входить до складу головного 

Європейського міграційного коридору навколоводних та водно-болотних птахів та є 

важливим елементом у загальній структурі екологічної мережі регіонального, 

національного та загальноєвропейського рівнів. Лиман – це одне з основних нерестилищ і 

кормових угідь для промислових риб Азовського басейну. 

Молочний лиман розташований у Північному Приазов’ї в межах Мелітопольського, 

Якимівського та Приазовського районів Запорізької області, за 18 км на південь від м. 

Мелітополь. У верхню частину лиману впадає р. Молочна, з правого берега – р. Тащенак, з 

лівого берега – р. Джекельня, у нижній частині він з’єднується з Азовським морем (рис.2.1). 
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Рис.2.1 Водно-болотне угіддя міжнародного значення “Молочний лиман” 
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Молочний лиман сформувався в другій половині четвертинного періоду завдяки 

черговый трансгресії Чорного моря і затоплення пригирлової частини долини р. Молочна. 

Спочатку лиман мав вигляд затоки (естуарія), але приблизно до XV ст. утворився 

акумулятивний піщано-черепашковий пересип, який майже повністю відокремив його від 

моря. З того часу лиман почав функціонувати в напівзакритому режимі, поки пересип не 

замкнувся повністю. До початку XIX століття лиман набув рис солоного озера [11].  

Лиман має витягнуту з півночі на південь форму, дещо розширюється на південь: 

найбільша довжина лиману – 36 км, ширина південної половини досягає 10 км. Площа 

водного дзеркала лиману мінлива. Береги лиману асиметричні (правий високий, іноді 

стрімкий, а лівий пологий), так як вони є продовженням схилів річкової долини. У рельєфі 

лівого берега добре виявлені три, а на правому – за геологічними даними, виявлена 

четверта, а також п’ята-шоста надзаплавні тераси [12]. Характерними формами берегового 

рельєфу в межах лиману є акумулятивні утворення (пересипи, коси, пляжі, острови, 

складені піщано-черепашковими, а місцями і мулистими відкладеннями) та абразії 

(берегові обриви, хвилеподібні ніші, кліфи та марші).  

В даний час Молочний лиман належить до типу напівзакритих водойм. Він 

відділений від Азовського моря піщано-черепашковою косою, але через природні або 

штучні протоки лиман періодично з’єднується з морем. Існування водного обміну в значній 

мірі визначає екологічний стан лиману [13]. 

Водно-болотне угіддя “Молочний лиман” є унікальною цілісною екосистемою, до 

якої, крім акваторії з низкою акумулятивних островів, входять угруповання сухого степу, 

штучних лісових насаджень правого берега, різноманітних водно-болотних біотопів з 

особливостями гідрологічного режиму, від якого залежить біологічне різноманіття та 

біопродуктивність. 

Молочний лиман визнано угіддям міжнародного значення, що охороняється 

Міжнародною Рамсарською конвенцією (міжнародний № 770) [14], тому діяльність у 

межах угіддя підпорядковано постановам Кабінету Міністрів України від 23.11.1995 р. 

№935 “Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення” 

[15], та від 29.08.2002 р. № 1287 “Про порядок надання водно-болотним угіддям статусу 

водно-болотних угідь міжнародного значення” [16]. 

Молочний лиман як ВБУ міжнародного значення 23.11.1995 р. був включений до 

переліку за наступними Рамсарськими критеріями [17, 14]. 

(2) 149 видів птахів (54%) відносяться до видів загальноєвропейської 

природоохоронної значимості (SPEC), зокрема 10 (3,6%) віднесені до видів глобального 

природоохоронного значення; 18 (6,6%) – до видів, що мешкають переважно у Європі і 
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мають несприятливий охоронний статус; 72 (26%) – до видів, що мешкають не тільки в 

Європі і мають несприятливий охоронний статус; 49 (17,9%) – до видів, що мешкають 

переважно у Європі і мають сприятливий охоронний статус. 15 (5,4%) входять до Списку 

вразливих видів Міжнародного союзу охорони природи (IUCN). 259 видів охороняються 

Бернською конвенцією, 147 – Боннською конвенцією, 96 (35%) охороняється “Угодою про 

збереження мігруючих афро-євразійських водно-болотних птахів” (AEWA), 41 (15%) 

підпадає під дію конвенції CITES. 44 види птахів (16%) занесені до Червоної книги України. 

(4) Угіддя забезпечує умови для гніздування кількох тисяч пар та зимування – 

близько 20 тис. особин птахів водно-болотного комплексу. 

(5) Тут регулярно перебуває понад 20 тис. особин водно-болотних птахів і 

збирається велика кількість представників гусеподібних Anseriformes, лелекоподібних 

Ciconiiformes та сивкоподібних Charadriiformes. 

(8) Молочний лиман відіграє значну роль у відтворенні популяцій піленгасу Liza 

haematocheilus та камбали-глоси Platichthys luscus в Азовському басейні. Ця водойма є 

однією з двох існуючих (інша – Сиваш), де відбувається природне відтворення цих 

промислово значущих видів риб. Гідрохімічні умови, що сформувалися у водоймі, 

сприяють ефективному нересту цих видів. Окрім того, тут відбувається нерест таких видів 

як бичок кругляк Neogobius melanostomus, бичок пісочник Neo-gobius fluviatilis, бичок-

трав’яник змієголовий Zosteri- sessor ophiocephalus. 

2.2 ВБУ – важлива територія для збереження птахів 

ВБУ “Молочний лиман” є IBA-територією (Important Bird Area), важливою для 

збереження видового різноманіття та кількісного багатства птахів ” [18]. 

Міжнародний код UA071 [19]. 

МОЛОЧНИЙ ЛИМАН 

IBA Координати Область Площа 
Висота над рівнем 

моря 

37 46°19’N 35°19’E Запорізька 22 450 га 0 м 5 м 

 

Критерії, яким відповідає територія: 

А4і, А4ііі, В1і, В3. 

Біотопи, що домінують, та їх співвідношення: 

Трав’янисті угруповання (5%, степ, засолені луки); 

Водно-болотяні угіддя (95%о, піщані пляжі, дельтова частина річки); 

Море. 

Типи землекористування, що домінують, та їх співвідношення: 



20 

 

Сільське господарство; 

Рибне господарство; 

Зони відпочинку; 

Забудова. 

Чинники негативного впливу на сучасний стан популяцій птахів та екологічну 

цінніст території: 

Інтенсифікація ведення сільського господарства (А); 

Риболовля (С); 

Розлякування птахів (В); 

Полювання (В); 

Рекреаційне навантаження (А). 

Національний природоохоронний статус території: 

Високий. 

Міжнародний природоохоронний статус території: 

Високий. 

Опис території: 

Мілководний лиман у гирловій частині р. Молочна на узбережжі Азовського моря. 

У верхній частині лиману є зарості водно-болотяної рослинності. Коси та 

узбережжя лиману мають солончакові пониззя – поди. На берегових схилах є лісові 

насадження. 

Види, життєдіяльність яких підтримує територія: 

Вид Чисельність Статус Критерії 

Пірникоза велика Podiceps cristatus 5 000 – 12 000 ос. Р А4і, В1і 

Піршікоза чорпошия Podiccps nigricollis 5 000 – 10 000 ос. Р A4i, B1i 

Баклан великий Phalacrocorax carbo 5 000 – 10 000 пар В B1i 

Чапля сіра Ardea cinerea 4 500 – 6 000 ос. Р A4i, Bli 

Чапля руда Arder purpurea 700 – 750 ос. Р В2 

Чепура велика Egretta alba 800 – 1 000 ос. Р A4i, Bli 

Лебідь-шипун Суgnus olor 2 000 – 5 000 ос. Р A4i, Bli 

Гуска білолоба велика Anser albifrons 25 000 – 40 000 ос. Р, W A4i, Bli 

Гуска сіра Anser anser 10 000 – 12 000 ос. Р, W A4i, Bli 

Крижень Anas platyrhynchos 25 000 – 30 000 ос. Р, W Bli 

Чернь морська Aythya marila 80000 – 120 000 ос. Р, W A4i, Bli 

Крех малий Mergus albellus 5 000 – 12 000ОС. Р, W А4i, Bli 

Чоботар Recurvirostra avosetta 50 – 250 пар В Bli, B3 

Дерихвіст лучний Glareola pratincola 400 – 600 ос. Р A4i, Bli 

Мартин жовтоиогий Larus cachinnans 20 000 – 25 000 пар В А4і, Bli 

Лиска Fulica atra 20 000 ос. Р A4iii 
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Місце концентрації водоплавних та коловодних птахів під час гніздування, міграції 

та зимівлі. Максимальна чисельність птахів на гніздуванні сягає 12 000 – 15 000 

пар. Під час осінньої міграції спостерігається до 197 000 – 286 000 особин щоденно. 

Кількісний та видовий склад залежить від погодних умов, що склалися. 

 

Природоохоронні об’єкти, що існують в межах ІВА території: 

Рамсарське угіддя «Молочний лиман» (22 400 га). 

Заходи, яких потрібно вжити з метою збереження екологічної цінності території: 

Менеджмент території.О. Кошелев 

Інвентаризация и кадастровая характеристика водно-болотных угодий юга 

Украины. /Черничко И. И., Сиохин В. Д. и др. – Мелитополь, 1993. – 93 с. 

2.3 ВБУ – важлива ботанічна територія 

Молочний лиман входить до Мережі Важливих ботанічних територій (Important 

Plant Areas – IPAs) України [20]. 

МОЛОЧНИЙ ЛИМАН 

Площа: 28809 га. 

Розташування. Запорізька обл., Приазовський, Якимівський та Мелітопольський р-

ни. Широта 46°33’14’’ E, довгота 35°20’42’’ N. 

Висоти: 0-8 м н.р.м. 

Стан території: добрий. 

Вид власності: мішана. 

Природоохоронні території. Більша частина території (бл. 22730 га) входить до 

Приазовського НПП та ВБУ міжнародного значення «Молочний лиман» (бл. 22400 га). 

Співвідношення площ біотопів: A – 91%, B – 0,01%, С – 1%, D – 7%, E – 1%, F – 

0,2%. Біотопи другого рівня: A2 – літоральні мобільні субстрати (17%), A5 – субліторальні 

мобільні субстрати (74%), B1 – приморські дюни і піски (0,01%), C1 – поверхневі стоячі 

водойми (0,5%), C2 – поверхневі водотоки (0,1%), C3 – літоральна зона материкових 

водойм (0,3%), D6 – материкові солоні й солонуваті марші та високотравні угруповання 

(7%), Е1 – сухі трав’яні угруповання (1%). Основні біотопи третього рівня: A2.5 – 

приморські солоні марші і високотравні угруповання, A5.2 – субліторальний пісок, A5.3 – 

субліторальний мул, D6.1 – материкові солоні марші, D6.2 – материкові солоні або 

солонуваті угруповання гелофітів, E1.2 – багаторічні кальцефільні трав’яні угруповання і 

степи, C1.3 – постійні евтрофні стоячі водойми, C2.3 – постійні безприливні повільні 

водотоки, C3.2 – прибережні високотравні угруповання. 
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Короткий опис ділянки. Територія являє собою узбережжя та акваторію 

Молочного лиману, а також гирлову частину р. Молочної. Західні береги лиману високі, 

вкриті степовою рослинністю (кл. Festuco-Brometea). Тут поширений так званий 

геміпсамофітний варіант типчаково-ковилових степів, де до домінантів справжніх степів 

(Agropyron pectinatum, Festuca valesiaca, Koeleria cristata, Stipa lessingiana, S. pulcherrima, 

S. ucrainica) додаються види пісків (Artemisia marschalliana, Stipa borysthenica, Ephedra 

distachya, Helicrysum arenarium). Лівий берег лиману, як і гирлова частина р. Молочної, 

низький, пологий, зайнятий переважно ценозами засолених лук, де домінують Elytrigia 

elongata, Puccinellia distans, Aeluropus littoralis, Juncus gerardii (кл. Festuco-Puccinellietea); 

літоральних боліт з домінуванням Phragmites australis, Scirpus tabernaemontani, Juncus 

maritimus, Bolboschoenus maritimus (кл. Phragmitо-Magnocaricetea, Bolboschoenetea maritimi, 

Juncetea maritimi) та солончаків (кл. Salicornietea fruticosae, Thero-Salicornietea). В останніх 

як домінанти відмічені Halocnemum strobilaceum, Salicornia prostrata, Suaeda prostrata, 

Halimione pedunculata, H. verrucifera, Limonium caspium, L. meyeri (Дубина, Шеляг-Сосонко, 

1996). На підвищених ділянках лівого берега лиману трапляються ценози солонцюватих 

степів з домінуванням Festuca valesiaca, Camphorosma monspeliaca, Agropyron pectinatum, 

Koeleria cristata, Crinitaria villosa (кл. Festuco-Limonietea). Приморські ділянки пересипу, 

що відмежовує лиман від моря, займають угруповання літоральної рослинності (кл. 

Cakiletea maritimae, Ammophlietea). Тут домінують Argusia sibirica, Cakile euxina, Leymus 

sabulosus, Salsola pontica (Тищенко, 2006). Зниження за дюнами зайняті ценозами засолено-

лучної рослинності (кл. Festuco-Puccinellietea) з домінуванням Elytrigia elongata, Puccinellia 

distans, Aeluropus littoralis, Juncus gerardii та прибережно- водної рослинності (кл. 

Phragmitо-Magnocaricetea) з домінуванням Phragmites australis, Bolboschoenus maritimus, 

Juncus maritimus. Окремими ділянками трапляються плями солончаків, де домінують 

Salicornia prostrata, Suaeda prostrata, Halimione pedunculata, Artemisia santonica. У гирлових 

ділянках річок, які впадають у лиман та нижній частині лиману поширені ценози вкорінено-

водної рослинності з домінуванням Zostera marina, Zannichellia major, Myriophyllum 

spicatum, Ceratophyllum demersum, Potamogeton pectinatum (кл. Potametea, Zosteretea). Флора 

узбережжя Молочного лиману налічує близько 700 видів судинних рослин. 

Ботанічна цінність. Флора узбережжя Молочного лиману налічує 33 види судинних 

рослин, що перебувають під охороною на Світовому, Європейському та державному рівнях 

(Дубовий та ін., 2007). На території росте 9 видів, занесених до Світового Червоного списку 

МСОП (IUCN), 17 видів з Червоної книги України. З них дуже рідкісними є Allium 

pervestitum Klokov, Asparagus pallasii Miscz., Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schlecht.) 

Klokov et Zoz, Damasonium alisma Mill., Tamarix gracilis Willd. (Коломійчук, Яровий, 2011). 
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Використання території: охорона природи і дослідження (90%), рекреація та 

туризм (5%), тваринництво (5%). 

Загрози: зменшення інтенсивності використання земель (низька), наслідки інвазій 

рослин (низька). 

Пропозиції щодо охорони. Режим національного парку забезпечує збереження 

фіторізноманіття території. 

 

Критерії. 

Критерій A(iі). 

Allium regelianum A.Beck. ex Iljin. Рідко (100-150 екз.). Тренд: флуктуюючий. Частка 

національної популяції: мала. 

 Ferula orientalis L. Спорадично. Тренд: стабільний. Частка національної популяції: 

велика. 

Zostera marina L. Часто. Тренд: стабільний. Частка національної популяції: велика. 

Критерій A(iv). 

Allium pervestitum Klokov. Рідко (100-150 екз.). Тренд: флуктуюючий. Частка 

національної популяції: невідома. 

Критерій В1. 

Кількість індикаторних видів 28 з 64. 

Критерій C(ii). 

15.115 Continental glasswort swards (континентальні солончаки). Площа: 200 га. 

Тренд: стабільний. 

Додаткові дані про об’єкт. Територія важлива для збереження популяцій 

водоплавних птахів та як місце нагулу та нересту цінних видів риб. 

2.4 Природно-заповідний фонд ВБУ 

Молочний лиман має три важливих природоохоронних статуси: 

• заказник загальнодержавного значення; 

• складова частина Приазовського національного природного парку; 

• водно-болотне угіддя міжнародного значення. 

ВБУ “Молочний лиман” є основою Приазовського національного природного парку, 

ядром цього об’єкту природно-заповідного фонду України. 

Приазовський  НПП є організацією, що відповідає за стан та здійснює охорону даної 

водойми.  

Приазовський національний природний парк 
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Приазовський національний природний парк розташований на території Запорізької 

області у межах Якимівського, Мелітопольського, Приазовського, Бердянського районів, м. 

Бердянськ та м. Мелітополь. 

Загальна площа Парку становить 78126,92 га. В тому числі 48053,20 га земель 

державної власності, що передаються (в тому числі з вилученням у землекористувачів) 

Парку в постійне користування (з них 12481,20 га земель та 35572,0 гектара земель водного 

фонду (220720,0 га Молочного лиману та 13500,0 га Утлюцького лиману) та 3592,15 га 

земель, що включаються до його складу без вилучення у землекористувачів, 26481,57 

газемель державної власності (землі водного фонду), прилеглих до акваторії Азовського 

моря, що включаються до території парку без вилучення. 

Підпорядкування – Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 

Приазовський НПП створений на підставі Указу Президента України №154/2010 від 

10.02.2010 р. [21]. 

За площею, Приазовський НПП посідає друге місце серед національних парків в 

Україні. 

Територія Приазовського НПП знаходиться у приморській смузі Азовського моря та 

включає аквальні (прибережна літоральна частина Азовського моря, лимани, затоки, русла 

та заплави малих річок, їх гирла, невеликі штучні водойми) та наземні (приморські коси, 

узбережжя, значні за площами суходільні ділянки у заплавах річок, плакорні наземні 

ділянки, ділянки з первинною степовою рослинністю, незначні угруповання чагарників та 

деревинних насаджень, зони рекреаційного використання у м. Бердянську, інші) 

ландшафтно-біотопічні комплекси. 

Парк розташований у степовій зоні України, основну цінність його території 

становлять природні комплекси приазовських лиманів (Молочний, Утлюцький) та кіс 

(Федотова, Бердянська, Степанівська). Унікальність території обумовлена його 

приморським розташуванням та наявністю збережених тут до теперішнього часу степових, 

аквальних і екотонних біоценозів, рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин. У зв'язку з 

цим особливо цінними тут є ділянки з максимальною біологічною різноманітністю. 

Ландшафтна своєрідність території парку і пов'язана з ним особливість фауни обумовлені 

приморським розташуванням та динамікою морської берегової смуги [22]. 

До складу території Приазовського НПП входять такі об'єкти ПЗФ України [23]: 

• Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Коса Федотова» 

• Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Сивашик» 

• Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Заплава р. Берда» 

• Гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Молочний лиман» 
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• Комплексна пам'ятка природи загальнодержавного значення «Верхів'я 

Утлюкського лиману» 

• Ботанічний заказник місцевого значення «Правий берег Молочного лиману» 

• Ботанічний заказник місцевого значення «Степовий схил Молочного лиману» 

• Орнітологічний заказник місцевого значення «Тащенакський под» 

• Ландшафтний заказник місцевого значення «Степанівська коса» 

• Ландшафтний заказник місцевого значення «Гирло р. Корсак» 

• Ландшафтний заказник місцевого значення «Оголовок Бердянської коси» 

• Комплексна памятка природи місцевого значення «Малий та Великий Дзендзики з 

архіпелагом Астапіха» 

• Ботанічний заказник місцевого значення «Дальні Макорти» 

• Ботанічний заказник місцевого значення «Ближні Макорти» 

• Ботанічний заказник місцевого значення «Цілинна ділянка» 2 га 

• Ентомологічний заказник місцевого значення «Цілинна ділянка» 5 га 

Приазовський НПП є об’єктом Смарагдової мережі (код UA0000092) [24]. 

Приазовський НПП є також ключовою територією Азово-Чорноморського 

природного коридору загальнодержавного значення екологічної мережі України [25, 26]. 

 

На території ВБУ “Молочний лиман” розташований гідрологічний заказник 

загальнодержавного значення “Молочний лиман”, орнітологічний заказник місцевого 

значення “Тащенакський под”, ландшафтний заказник місцевого значення “Степанівська 

коса”, два ботанічних заказника місцевого значення вздовж правого берега лиману “Правий 

берег Молочного лиману” та “Степовий схил Молочного лиману”. Всі ці об’єкти ПЗФ 

входять до території Приазовського НПП. Також на правому березі Молочного лиману 

розташовано два великі лісові масиви штучних насаджень, території яких є об’єктами ПЗФ 

(загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення «Альтагирський» та лісовий 

заказник загальнодержавного значення «Радивонівський»). До верхів’я ВБУ Молочний 

лиман прилягає територія ще одного об’єкту ПЗФ – ботанічного заказника місцевого 

значення «Цілинна ділянка», який не входить до складу Приазовського НПП (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2 Мережа територій природно-заповідного фонду водно-болотного угіддя 

міжнародного значення “Молочний лиман” 
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Гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Молочний лиман» 

Молочний лиман має важливе природоохоронне значення як гідрологічний заказник 

загальнодержавного значення (з 20 жовтня 1974 р.) та водно-болотне угіддя міжнародного 

значення (з 23 листопада 1995 р.). Гідрологічний заказник загальнодержавного значення 

створений з метою збереження унікальної напівзакритої водойми, поселень водно-

болотних птахів, місць нересту та нагулу цінних морських видів риб, охорони в природному 

стані всього гідрологічного комплексу. До території заказника входить безпосередньо 

акваторія лиману та 20-метрова берегова зона (Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 

жовтня 1974 р., № 500 [27]. 

Заказник увійшов до складу заповідної, регульованої рекреації та господарської зон 

НПП “Приазовський”. 

Використання водних живих ресурсів Молочного лиману здійснюється відповідно 

до наказу № 82 від 30.05.1997 p. Міністерства охорони навколишнього середовища “Про 

затвердження режиму спеціального використання водних живих ресурсів на акваторії 

гідрологічного заказника “Молочний лиман” [28]. 

Положення про гідрологічний заказник загальнодержавного значення Молочний 

лиман затверджене наказом Мінприроди від 23.06.2009 р. № 337 [29] з відповідними 

змінами згідно наказів від 5.11.2010 р. № 517 та від 25.02.2011 р. № 58. У положенні 

визначається режим використання водойми та особливості охорони його природних 

комплексів. 

Приазовський  НПП є організацією, що відповідає за стан та здійснює охорону даної 

водойми. 

Орнітологічний заказник місцевого значення «Тащенакський под» 

Заказник розташований на території Якимівського району Запорізької області, 

поблизу с. Радивонівка, в гирловій зоні р. Тащенак, що впадає в Молочний лиман з правого 

берега. 

Площа – 370,4 га, статус отриманий у 1990 році. 

В 2010 році територія заказника увійшла до Приазовського НПП. 

З південного боку Тащенакський под обмежений руслом р. Тащенак, що утворює в 

багатоводні роки кілька глухих проток та стариць. На заході под переходить у сухі луки і 

також обмежений руслом річки; на сході солончаки відокремлені від Молочного лиману 

невисоким піщано-черепашковим пересипом – валом. Уздовж русла річки вузькою 

стрічкою зростає очерет. Правий берег річки високий, зустрічаються обривисті ділянки. У 

багатоводні сезони на поді утворюєтьося мережа мілководних озер та невеликих островів, 

що приваблює птахів у період сезонних міграцій та на гніздування; в осінньо-зимовий 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


28 

 

період дана територія має істотне значення для птахів також у багатоводні сезони. У 

маловодні сезони під значно втрачає свою привабливість для птахів, особливо пролітних 

[30]. 

Тащенакський под відіграє важливу роль у підтримці видового різноманіття птахів, 

гніздових угруповань рідкісних видів, є місцем відпочинку та годівлі пролітних видів, у 

тому числі рідкісних. На території зареєстровано перебування 180 видів птахів, в тому числі 

гніздяться – 29, та імовірно гніздяться – 10 видів. У гирловій зоні р. Тащенак у гніздовий 

період щорічно утворюються гніздові поселення та колонії рідкісних видів птахів, 

занесених до Червоної книги України [31] (кулик-сорока, пісочник морський, кулик-

довгоніг, чоботар, дерихвіст лучний, крячок малий). Зустрічі на солончаках раритетних 

видів, що не гніздяться, припадають на періоди сезонних міграцій, післягніздових кочівель 

та зимівель. Тут зустрічаються: чапля жовта, косар, коровайка, лелека чорний, гуска 

білолоба мала, огар, нерозень, чернь червонодзьоба, крех середній, пухівка, скопа, шуліка 

чорний, орел-карлик, беркут, змієїд, канюк степовий, лунь польовий, лунь степовий, лунь 

лучний, орлан-білохвіст, сапсан, журавель сірий, лежень, коловодник ставковий, кульон 

великий, кульон середній, мартин каспійський, крячок каспійський, голуб-синяк, сова 

болотяна, сиворакша, сорокопуд сірий, шпак рожевий, вівсянка чорноголова [30].  

Ландшафтний заказник місцевого значення «Степанівська коса» 

На території Степаніської коси в 1988 році було створено ландшафтний заказник 

місцевого значення, площею 200 га, який знаходиться у віданні Олександрівської сільської 

ради Приазовського району Запорізької області і забезпечує охорону унікального 

ландшафту та рідкісних видів тварин і рослин у приморській смузі. В 2010 році територія 

заказника увійшла до Приазовського НПП. 

Заказник займає східну ділянку пересипу, яка відділяє Молочний лиман від 

Азовського моря, що на південний захід від села Степанівка Перша. 

Коса являє собою піщано-черепашковий пересип шириною від 0,2 до 1,5-2,5 км, що 

відокремлює ВБУ міжнародного значення «Молочний лиман» від Азовського моря і 

простягнулась майже на 5 км від с. Степанівка-1 до штучного з’єднувального каналу 

«Молочний лиман – Азовське море». Це унікальна коса-пересип, де зростають степові, 

галофітні і псамофітні рослини, мешкає багато видів птахів, комах та інших тварин. 

Значне біологічне різноманіття коси, розташування між морем та лиманом у межах 

Азово-Чорноморського міграційного коридору, який є частиною головного Європейського 

міграційного коридору навколоводних та водно-болотних птахів та важливим елементом у 
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загальній структурі екологічної мережі регіонального національного та 

загальноєвропейського рівнів [32].  

Флора Степанівської коси нараховує 327 видів судинних рослин із 163 родів та 83 

родин. Серед виявленого складу флори 22 види є рідкісними. З них 7 видів занесені до 

Червоної книги України [33]: морківниця прибережна Astrodaucus littoralis (M.Bieb.) Drude, 

астрагал дніпровський Astragalus borysthenicus Klok., холодок Палласа Asparagus pallasii 

Miscz,., тамарикс стрункий Tamarix gracilis Willd., ковила дніпровська Stipa borysthenica 

Klok. ex Prokud., цибуля переодягнена Allium pervestitum Klok., катран понтійський Crambe 

pontica Stev.) До Європейського Червоного списку занесено астрагал дніпровський, ситник 

Фоміна Jiincus fominii Zoz, піщанку Зоза Arenaria zozii Kleop., козельці дніпровські 

Tragopogon borysthenicus Artemcz.; до Червоного списку МСОП – житняк керченський 

Agropyron cimmericum Nevski та цибуля переодягнена; до додатку Бернської конвенції – 

ферула східна Ferula orientalis L. Та камка морська Zostera marina L.; до регіонального 

червого списку Запорізької області – 10 видів: деревій чорноморський Achillea еихіпа Klok., 

цибуля крапчаста Allium guttatum Stev., холодок кільчастий Asparagus verticilatus L., 

волошка одеська Centaurea odessana Prod., катран понтійський Crambe pontica Stev., ефедра 

двоколоскова Ephedra distachia L., миколайчики приморські Eryngium maritimum L., Цмин 

щитконосний Helichrysum corymbiforme Opperman ex Katina, люцерна Котовського 

Medicago kotovii Wissjul., кравник солончаковий Odontites salinus (Kotov) Kotov [32].  

У недалекому минулому заказник «Степанівська коса» був місцем періодичного 

колоніального гніздування мартинових (Laridae) птахів (крячка малого Sterna albifrons, 

крячка річкового Sterna hirundo, мартина середземноморського Larus melanocephalus тощо) 

та куликів (чоботаря Recurvirostra avosetta, коловодника звичайного Tringa totanus, 

пісочника морського Charadrius alexandrinus), завдяки наявності придатних гніздових 

біотопів – дрібних акумулятивних острівців уздовж коси, з боку Молочного лиману [11].  

Однак у 2000- ні роки, унаслідок порушення регулярного зв’язку лиману з морем 

через замулювання штучного з’єднувального каналу, відбулося поступове значне обміління 

лиману та суттєве збільшення солоності води. Унаслідок цього дрібні острови стали 

доступними для наземних хижаків, а пізніше взагалі остаточно з'єдналися з сушею, тому 

гніздування колоніальних птахів на них припинилося.  

В останні роки флористичне і фауністичне різноманіття коси зазнає значних змін, 

що пов’язано, в першу чергу, з відсутністю постійного водообміну між Молочним лиманом 

та Азовським морем та розвитком рекреації, тому розробка «Програми збереження та 

відтворення окремих видів флори і фауни на території ландшафтного заказника 
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«Степанівська коса» в межах Приазовсьхого НПП» та впровадження заходів по збереженню 

біорізноманітгя цього об'єкту ПЗФ є важливим для Парку.  

Мета Програми — збереження та відтворення окремих видів флори, водоплавних 

птахів, поодиноких бджіл, риб та водних безхребетних для збільшення біорізноманіття та 

використання цього унікального природного об’єкта для проведення наукової та еколого-

просвітницької діяльності [32].  

Ботанічний заказник місцевого значення «Правий берег Молочного лиману» 

Заказник заснований у 1980 році. Розташований на території Якимівського району 

Запорізької області. Складається з трьох ділянок: в околицях с. Охримівка (площа – 7 га), 

с. Шелюги (площа – 4 га), с. Мирне (площа– 5 га). 

На правому березі Молочного лиману представлено геміпсамофітний варіант 

типчаково-ковилових степів. 

Ботанічний заказник місцевого значення «Степовий схил Молочного лиману» 

Заказник розташований на території Якимівського району Запорізької області, біля 

поля №5 сівообігу №2, смт Кирилівка. 

Площа – 7,7 га, статус отриманий у 1992 році. 

Займає ділянку берегової лінії (праву / західну) Молочного лиману – на території 

Кирилівської селищної ради за межами населених пунктів, що на схід від села Лиманське. 

Загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення «Алтагирський» 

Розташований у Якимівському районі Запорізької області, біля села Богатир 

(Алтагир), що на південний-схід від смт Якимівка в однойменному урочищі на правому 

березі Молочного лиману Азовського моря. Створений у 1974 р. Площа природоохоронної 

території 950 га. 

Перебуває у віданні Мелітоппольського лісомисливського господарствіа. 

Назва тюркського походження, означає місце, розташоване під довгим горбом, біля 

підошви двосхильного підвищення. 

Охороняються штучно створені серед степу (на березі Молочного лиману, на південь 

від гирла річки Тащенак) лісові насадження з їхньою фауною. 

Зростаючий в урочищі штучний ліс – один з найстаріших на території Запорізької 

обл. Перші лісонасадження в урочищі Алтагір, на правому (західному) березі Молочного 

лиману були закладені менонітами під керівництвом Д. Корніса для закріплення пісків 

близько 175 років тому – в 1840-х роках. До 1880-х років у степу вже сформувався штучно 

насаджений Алтагірскій ліс. 

Нині це оаза серед типового південного степу. Створення Алтагирського лісництва 

пов’язане з іменем видатного українського лісівника П. Сивицького, який у 1899 р. висадив 

перші саджанці дерев. Нині ліс займає площу 1193 га, виконує важливу ґрунтозахисну 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B3%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B5_(%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80_(%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%BC%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
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функцію – затримання руху піску. У деревостані переважають однопорідні насадження з 

білої акації колючої, сосни кримської, сосни звичайної, сосни Веймутова, ялівця 

Віргінського, ясенів високого та американського, дуба звичайного. Зустрічаються також 

різні види клена (польовий, ясенелистий, цукристий, татарський) та тополі (бальзамічна, 

болле, біла, чорна, пірамідальна), в’яз, шовковиця біла, чорна, глід звичайний, всього 

близько 100 видів дерев та кущів. До Червоної книги України [33] занесені цимбохазма 

дніпровська, ястрогал пухнатоквітковий та ковила Лессінґа.  

У складі орнітофауни 57 гніздових видів, що належать до 7 рядів [34]. 

Фауна ссавців представлена козулею, зайцем русаком, диким кабаном, лисицею, 

куницею кам’яною. Серед плазунів зустрічаються гадюка степова, ящірка прудка, вуж 

звичайний.  

Лісовий масив Алтагир – рекреаційна зона; на схилах Молочного лиману 

розташовані бази та табори відпочинку. В 1956–60 рр. тут побудовано стаціонарну науково-

дослідну біологічну станцію Мелітопольського педагогічного університету. 

Лісовий заказник загальнодержавного значення «Радивонівський» 

Статус з 28 жовтня 1974 р. Площа природоохоронної території 370 га. Розташований 

у Якимівському районі Запорізької області, біля села Радивонівки. Перебуває у межах 

Богатирського лісництва: квартали 76-91, квартал 92 виділи 1-4, квартали 94-97, квартал 98 

виділи 1-3, квартали 99-108 та користуванні Державного підприємства «Мелітопольське 

лісомисливське господарство». 

Заказник створено з метою збереження та охорони лісових насаджень, штучно 

створених на початку 20 століття, які мають велике ґрунтозахисне значення та наукову 

цінність, а також є середовищем перебування та розмноження багатьох видів тварин. 

Лісовий масив розташований між берегом Молочного лиману та пригирловою 

частиною р. Тащенак. На окремих ділянках зростають чисті та змішані соснові ліси з 

домішкою листяних порід, на інших переважають дуб звичайний, клен польовий, горіх 

волоський, акація біла. 

З тварин водяться лисиця, куниця кам'яна, заєць-русак, козуля європейська, свиня 

дика, багато птахів. 

Ботанічний заказник місцевого значення «Цілинна ділянка» 

Об'єкт ПЗФ розташований на території Мелітопольського району Запорізької 

області, на правому березі річки Молочної, на захід від с. Мордвинівка. 

Площа – 150 га, статус отриманий у 1980 році. 
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2.5 Екологічний стан ВБУ 

Для Молочного лиману характерно два різних екологічних стани. Перший 

характеризується певним з’єднанням лиману з морем за рахунок діючого каналу. В таких 

умовах він відрізняється високими показниками продуктивності, оптимальною солоністю 

води на рівні 17-25 г/л, високими показниками біологічного різноманіття. Такий стан ВБУ 

був характерний до кінця минулого сторіччя. Другий стан визначається відокремленням 

лиману від моря. За таких умов відбувається підвищення солоності до 30-90 г/л, зниження 

біорізноманіття, падіння рівня води та інші негативні явища. Така ситуація для лиману 

притаманна з 2002 р. 

Аналізуючи цей стан за останні роки, слід зазначити наступні проблеми: 

- падіння рівня води; 

- несприятливі коливання гідрохімічного режиму, збільшення солоності; 

- зменшення біологічного різноманіття, 

- втрата рибопродуктивності; 

- зменшення чисельності і видового різноманіття іхтіофауни та гніздової орнітофауни; 

- втрата важливих для гніздування та сезонного перебування птахів біотопів; 

- застійні процеси, заболочення та погіршення рекреаційних умов; 

- розвиток передзаморних ситуацій [35]. 

Формування гідрологічного режиму Молочного лиману обумовлено багатьма 

природними та антропогенними факторами. На його показники найбільший вплив 

відіграють такі фактори: наявність зв’язку та інтенсивність водообміну з Азовським морем, 

стік річки Молочної, температура повітря як фактор поверхневого випаровування 

Природні фактори, які визначають гідрологічні особливості лиману. Сучасні 

гідрометеорологічні умови в Азовському басейні досить динамічні, що пов’язується з 

глобальними змінами клімату. Для Азовського моря відмічені позитивні тренди 

підвищення кількості опадів, температури, атмосферної циркуляції. 

Для регіону досліджень найбільш показовою є сума позитивних температур вище 

+15ºС, яка найбільше впливає на показники випаровуваності з поверхні водного дзеркала 

Молочного лиману. Аналіз багаторічної динаміки наочно демонструє значне зростання 

суми позитивних температур вище +15ºС у межах досліджуваного регіону. Аналізуючи 

лінію тренду слід відзначити, що у середньому багаторічне зростання суми позитивних 

температур становить близько 40ºС на рік [36]. 

Разом з тим слід зазначити, що упродовж 2008-2012 рр. відмічене подвійне зростання 

даного показника (до 80ºС на рік). Разом з температурними показниками на гідрологічні 

характеристики Молочного лиману істотно впливає стік р. Молочної. При цьому слід 

зазначити, що поверхневий стік річки та її приток зарегульований – по руслах і в заплавах 

створено 96 ставків і водосховищ. У різні роки він коливається у межах 13,87- 154,96 млн.м3 

і в середньому становить 53,46±5,45 млн.м3 [37]. 

Антропогенні фактори, які визначають гідрологічні особливості лиману 
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Ефективне функціонування Молочного лиману як гідрологічного об’єкту і як 

екотонної екосистеми завжди було пов’язане з рівнем водообміну через штучний канал з 

Азовським морем. Існуюча колоподібна (проти ходу часової стрілки) течія в Азовському 

морі сприяє перенесенню піщано-черепашкових відкладів, формуючи коси у межах 

північного узбережжя. Значна частина відкладів осідає у каналі, який з’єднує лиман з морем 

Історично Молочний лиман був закритою ультрагалінною водоймою. І лише в 

окремі роки піщано-черепашкову косу розмивало і в нього потрапляла більш прісна 

морська вода. Це відбувалося у 1909, 1929, 1931-1932, 1940 рр. [37]. Але вже через рік 

протоку знову заносило піщано-черепашковими відкладами і лиман переходив у стан 

замкнутої водойми. 

Лише 1943 року підчас військових дій внаслідок серії цілеспрямованих вибухів 

відбулося суттєве порушення пересипу. Утворена протока була сильно розмита підчас 

осінніх штормів і виявилась більш стійкою до замулення. Саме після утворення цієї протоки 

лиман вступив у нову фазу свого існування – став напіввідкритою водоймою. Зв’язок з 

морем у цей час відбувався через цю протоку і завдяки її ширині та глибині водообмін 

лиману був достатнім. Головним безпосереднім гідрологічним фактором після штучного 

порушення пересипу стає море. Інші фактори (річковий стік, поверхневий стік, 

випаровування і згінно-нагінні вітри) відіграють другорядну роль. 

Регулярне надходження морської води через протоку, ширина якої подекуди сягала 

400 м, і виникнення другої протоки (так зване «Степанівське гирло») значно активізували 

хід гідрологічних процесів. У лимані з’явилися чітко виражені колоподібні течії, які 

захопили в кругообіг усю масу води [36]. 

Починаючи з 1965 року гідрологічна і гідрохімічна ситуація в лимані погіршується, 

оскільки в цей час відбувається поступове замулення «Степанівського гирла» і значне 

обміління основного гирла. Однак, замість штучної розчистки старого каналу був 

створений проект обловно-запускної споруди зі створенням нового каналу, обладнаного 

шлюзами та штучне закриття вже існуючого. Під час будівництва цієї споруди упродовж 

1972 року лиман був повністю ізольований від моря. Це призвело до значних змін як у 

гідрологічному, так і в гідрохімічному режимі водойми [37]. 

Після введення в експлуатацію нової протоки відбулася певна стабілізація 

гідрологічного та гідробіологічного режимів, але місце і спрямованість нового гирла були 

обрані невдало. У зв’язку з цим від моменту створення і до цього часу він регулярно та 

інтенсивно заноситься піщано-черепашковими відкладами та цілком залежить від 

інтенсивності гідромеліоративних заходів. 

Таким чином, з 1972 року лиман переходить у інший стан, для якого характерна 

нестабільність гідрологічного і гідрохімічного режимів. Починаючи з 2003 року 

періодичність днопоглиблювальних робіт були призупинені внаслідок технічних, 

юридичних та економічних проблем. Упродовж наступних кількох років гідроекосистема 

лиману суттєво змінилася. Штучно створене гирло замулилося, а епізодичні роботи з 

розчищення весною та восени не давали позитивного результату. Як наслідок, відбулося 



34 

 

істотне обміління лиману, яке супроводжується зменшенням площі та інтенсивним 

зростанням солоності води [37]. 

Динаміка гідрологічних показників Молочного лиману. Вищевказані природні 

та антропогенні фактори призвели до динаміки багатьох гідрологічних показників в лимані. 

Найбільш суттєві зміни відбулися з площею акваторії, глибиною і солоністю води. 

У період стійкого гідрологічного зв‘язку лиману з Азовським морем і до 2005 року 

включно площа акваторії була стабільною - з незначними сезонними коливаннями залежно 

від сили і спрямованості переважаючих вітрів, але загалом її величина знаходилась у межах 

22000 га. 

Аналіз супутникових знімків за 2003-2013 рр. показав, що у цей період площа 

водного тіла лиману істотно скорочується (табл. 2.1)[37]. Причинами цього є відсутність 

постійного зв‘язку з морем і недостатній об‘єм річкового стоку та опадів. При цьому за, 

2013 рік, інтенсивність скорочення водного тіла суттєво зросла внаслідок коритоподібного 

профілю дна лиману - фактично плоского дна з поступовим зменшенням глибини від центра 

до берегів і відносно різкими змінами глибин у прибережній зоні. Тенденції зменшення 

площі водного дзеркала лиману зберігалися до середини 2014 року, коли почали інтенсивно 

розкопувати гирло, встановили штучний бар‘єр на шляху переносу вздовж берегових 

наносів і прокопали ще одну промоїну ближче до с.Степанівка-Перша. Внаслідок цього 

лиман почав наповнюватися водою. 

Об’єм води Молочного лиману має велике значення для розрахунку його водного і 

сольового балансу як гідрологічного об‘єкту. Показники об‘єму води в лимані за останнє 

десятиліття розраховано з використанням модуля 3DAnalyst. 

Аналіз змін об‘єму води в лимані за останні роки показав, що за відсутності зв‘язку 

з Азовським морем лиман втратив понад 282 млн. м3 , тобто близько ¾ від повного об‘єму 

 

Таблиця 2.1 Динаміка основних гідрологічних характеристик Молочного лиману у 

2003-2013 рр. (за Воровка, Демченко, Винокурова, 2015) 

 

Характеристика Роки 

Площа акваторії, тис. га 2003 2005 2009 2012 2013 

Площа акумулятивних утворень та 

осушених ділянок дна 

21,269 21,945 16,442 16,723 14,229 

Максимальна глибина лиману, м 2,859 2,183 7,686 7,405 9,899 

Об’єм води, млн. м3 2,8 2,8 1,78 1,8 1,22 

Середня солоність води, г/л 30,0 23,4 51,0 54,0 82,5 

 

Закономірно, що з пониженням рівня води в лимані збільшується площа 

акумулятивних утворень - Олександрівської коси з її прибережним південним і північним 

краями; півострова Кубек, який відокремлює акваторію власне Молочного лиману від 

Олександрівської затоки; острова Підкова; острова Довгий; низки дрібних кіс та острівців. 
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Найбільші площі осушених територій сконцентровані уздовж лівого берега, а також у 

верхів‘ях і в пониззі лиману, зокрема між сс. Гірсівка та Мордвинівка (1100-1300 м від краю 

до максимального урізу води), уздовж пересипу (800-2100 м), у районі Олександрівської 

затоки та озера Молочного. Це пов’язано з більш високим гіпсометричним положенням дна. 

При цьому дно Молочного озера в окремі роки буває частково заповнене водою. Правий 

берег лиману характеризується меншими площами висохлих територій та більш 

рівномірною їх шириною [37]. 

Наповнення Молочного лиману цілком залежить від наявності постійного зв’язку 

його акваторії з морем.  

Як вже було зазначеко вище, основними факторами зміни режиму солоності води у 

Молочному лимані виступають надходження з Азовського моря менш солоної води та 

прісноводний стік річок Молочної та Тащенак. Течії та хвилі спричинюють переміщування 

різних за солоністю вод і певним чином згладжують характеристики мінералізації води усієї 

водойми. За умови максимально інтенсивної роботи протоки і р.Молочна показники 

солоності води в Молочному лимані суттєво зменшуються. Особливо чітко цей процес 

простежується у період функціонування промоїни упродовж 1943-2002 рр. (рис. 2.3). 

 

 

 

Рис. 2.3 Багаторічна динаміка солоності води Молочного лиману (за Воровка, 

Демченко, Винокурова, 2015) 

 

В останні роки у зв’язку з різким погіршенням водообміну лиману з Азовським 

морем та малою його глибиною суттєвої стратифікації між різноманітними частинами 

акваторії лиману не спостерігалось. Тільки у верхів’ях водойми внаслідок впливу стоку 

Молочної зафіксоване незначне (2-5 г/дм3 ) зниження солоності. Загалом для закритої 

акваторії лиману характерним є значне зростання солоності води, у деяких ділянках 

акваторії – до 104 г/дм3 . Останніми роками середня солоність води в лимані коливається в 

межах 35-95 г/дм3. 
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Підсумовуючи питання динаміки гідрологічних процесів у Молочному лимані 

необхідно відзначити, що для лиману характерні два гідрологічні стани. Перший 

характеризується сполученням лиману з морем через гирло (канал), результатом чого була 

його повноводність, оптимальна (20-25 г/дм3 ) солоність води, високі показники 

біологічного різноманіття, висока продуктивність. Такі показники були властиві лиману до 

2002 року. Другий стан характеризується ізоляцією лиману від моря, внаслідок чого різко 

підвищується солоність води до 70-90 г/дм3, падає рівень води, знижуються показники 

біологічного різноманіття, втрачається рекреаційна привабливість акваторії та 

проявляються інші негативні наслідки. Такий стан спостерігається з 2002 року до середини 

2014 року[37]. 

Таким чином, відсутність сполучення лиману з Азовським морем призвела до 

значних гідрологічних взаємопов’язаних змін. Перш за все – зниження глибини в лимані і, 

відповідно, різке зменшення площі акваторії. По-друге, катастрофічне підвищення 

солоності води в лимані до 95-105 г/дм3, несумісне з порогом життєздатності більшості 

гідробіонтів. По-третє, погіршення рекреаційної привабливості акваторії та неможливість 

виконання інших соціальних функцій. 
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3 ЗАГРОЗИ ЕКОЛОГІЧНОМУ ХАРАКТЕРУ ВБУ 

Основні чинники, що негативно впливають на екологічний характер водно-

болотного угіддя “Молочний лиман ”, наведені у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1. Чинники, що негативно впливають на екологічний характер 

ВБУ Молочний лиман 
Чинники, що негативно впливають на екологічний характер угіддя 

1. Населені пункти (не сільськогосподарські) 

1.1. Житлові та міські райони 

 

сел. Кирилівка, села Лиманське, Охримівка, 

Шелюги, Богатир, Родивонівка, Мирне, 

Тимофіївка, Мордвинівка, Гирсівка, 

Дунаївка, Олександрівка, Степанівка 

1.2. Комерційні та промислові зони - 

1.3.Туризм та рекреаційні зони 

 

Рекреаційна зона селища Кирилівка 

Бази відпочинку, дитячі табори на косі 

Пересип 

Бази відпочинку в с. Богатир та його 

околицях на правому березі лиману 

Оздоровчий навчально-туристичний 

комплекс (Богатирська біологічна станція) 

МДПІ  

2. Сільське господарство та аквакультура 

2.3. Тваринництво та фермерство 

 

Вплив на балково-степові екосистеми. 

Надмірне випасання худоби. 

Випалювання сухих залишків природної 

трав’яної рослинності. 

3. Виробництво енергії та видобування корисних копалин 

3.1. Нафто- та газовидобування - 

3.2. Гірнича промисловість та видобування в 

кар’єрах 

- 

3.3. Відновлювальна енергія - 

4. Транспортні та комунікаційні коридори 

4.2. Інженерні лінії та лінії зв’язку (наприклад, 

трубопроводи) 

- 

4.3. Морські торгові шляхи 

 

- 

5. Використання біологічних ресурсів 

5.1. Полювання та колекціонування 

сухопутних тварин 

Браконьєрське полювання на водоплавних 

птахів та птахів суходолу 

5.4. Вилов риби та збирання водних ресурсів 

 

Браконьєрський вилов риби жителями 

населених пунктів 

6. Людська діяльність та порушення 

6.1. Рекреаційна та туристична діяльність 

 

Засмічення узбережжя лиману, коси Пересип 

Вплив на рослинний покрив берегів, кіс 

лиману (витоптування, збір рослин)  

7. Природні модифікації систем 

7.2. Дамби та водний 

менеджмент/використання водних ресурсів 

Зміна площі водної поверхні, режиму 

солоності, біоти Молочного лиману 

внаслідок порушення водообміну через 

з’єднувальний канал з Азовським морем  

7.3. Не визначено/інше Облаштування пляжів в населених пунктах 

прибережної зони 

8. Інвазійні та інші проблемні види та гении 
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8.1. Інвазійні не аборигенні / чужоземні види Інвазійні види іхтіофауни: чебачок 

амурський (р.Молочна), карась сріблястий, 

піленгас, сонячний окунь (р.Молочна) 

8.2. Проблемні аборигенні види  

9. Забруднення 

9.1 Побутові стічні води, міські стічні води Очисні споруди, каналізаційна та зливова 

мережі м. Мелітополь та інших населених 

пунктів. Стічні води потрапляють в річки 

Молочна, Тащенак, Джекельня, які впадають 

в Молочний лиман. 

Неочищені стічні води закладів 

оздоровлення та відпочинку Кирилівської 

рекреаційної зони 

Неочищені стічні води закладів рекреаційної 

зони с. Богатир 

9.2. Промислові та військові стічні води Стічні води промислових підприємств, 

розташованих у басейні р.Молочна 

9.3. Сільськогосподарські та лісничі стічні 

води 

 

Стічні води сільськогосподарських 

підприємств, розташованих у басейні 

р.Молочна, р.Тащенак 

9.4. Сміття та тверді відходи Сміттєзвалища, полігони твердих відходів на 

територіях населених пунктів акваторій заток 

9.5. Забруднення повітря Промислові підприємства м.Мелітополь 

Автотранспорт в рекреаційних зонах 

11. Зміни клімату та тяжкі погодні умови  

11.4 Шторми та повені Замулення з’єднувального каналу внаслідок 

штормів в Азовському морі, що призводить 

до обміління, зміни гідрологічного режиму, 

солоності води. 

Вплив на біоту. 

 

Забруднення 

Для визначення геоекологічного стану поверхневих вод Молочного лиману виникає 

необхідність проведення систематичних геологічних, гідрогеологічних, гідрохімічних, 

мікробіологічних спостережень. На території України комплексна гідрогеологічна розвідка 

Молочного лиману востаннє була проведена в 2009 р. [40]. Варто зазначити, що для 

Молочного лиману був створений паспорт водно-болотного угіддя міжнародного значення 

[40], в якому відсутні повні відомості про хімічний склад поверхневих вод. Обмеженість 

державних программ фінансування екологічних інспекцій, гідрогеологічних експедицій 

спричиняє неповноту даних про геоекологічний стан води лиману, що перешкоджає 

створенню нових паспортів. Детальне дослідження лиманів Приазовської групи по 

визначенню концентрації забруднюючих речовин гідрофізичного, гідрохімічного, 

гідробіологічного походження дозволяє встановити і зрозуміти послідовність накопичення 

та утворення донних відкладів. 

Здійснено геоекологічну оцінку якості поверхневих вод Молочного лиману [41]. 

Відбір проб води проведено по п’яти пунктах спостереження: перший-третій пункти – 

авандельти річкових русел; четвертий пункт – ложе лиману; п’ятий пункт – гирло лиману. 

Обробку проб води виконано на базі лабораторії Державної Азовської морської екологічної 

інспекції м. Маріуполь методом інструментально-лабораторного контролю проб води 
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Молочного лиманів [42]. Проведено аналіз хімічного складу поверхневих вод Молочного 

лиману. Визначено якість поверхневих вод лиману методом розрахунку інтегральних 

індексів забруднення відповідно до регіонально адаптованої «Методики екологічної оцінки 

якості поверхневих вод за відповідними категоріями» [43]. Отримані результати 

структуровано у три блоки – індекси забрудненості: I блок – індекс сольового складу (І1), 

II блок – еколого-санітарний індекс (I2), III блок –індекс специфічних показників токсичної 

дії (І3). Для визначення інтегрального екологічного індексу оцінки якості води (ІЕ) 

застосовано математичні методи. 

За результатами математичних розрахунків встановлено категорії та класи 

поверхневих вод, що дає можливість простежити динаміку їх зміни та визначити 

значущість їх впливу на седиментацію донних відкладів. 

Швидкість накопичення осадового матеріалу в лимані головним чином залежить від 

кількості завислих речовин, що надходять з водами річок водозбірного басейну в розчинно-

емульгованому та сорбованому вигляді. Висока забрудненість та мінералізація річкових 

артерій підвищує процес осадконакопичення в районі авандельт річкових русел. Гідрофобні 

органічні та хімічні сполуки легко сорбуються зваженим матеріалом, відкладаючись у 

вигляді пухкого осаду з твердим скелетом, пори якого заповнюються водою. Подальше 

діагенетичне перетворення донних вікладів пов’язано з процесом ущільнення, 

турбулентним потоком на межі порогової зміни гідрохімічних показників, щільністю 

розвитку бентосних організмів, активізацією розкладу органіки. Постійний матеріальний 

обмін з поверхневими водами лиману визначає склад, ступінь забрудненості та лінійний 

характер поширення донних відкладів. Детальне дослідження згаданих процесів у 

комплексі з інструментально-лабораторним методом контролю проб води дозволяє 

розрахувати оцінку якості поверхневих вод Молочного лиману. Відповідно до проведених 

розрахунків в авандельті річкового русла простежується максимальне осідання завислих та 

колоїдних речовин, що пов’язано з пороговою зміною гідрохімічних показників. Для 

кращого розуміння просторового поширення осадового матеріалу розглянута 

характеристика кожного з блоків якості поверхневих вод Молочного лиману. 

Сольовий блок. Аналіз динаміки блокового індексу сольового складу (І1) в районі 

Молочного лиману відповідає V класу 7-ї категорії «дуже брудні». Індекс показників 

сольового складу басейну Молочного лиману змінюється в незначних межах – від 4,5 (ІІІ 

клас «забруднені», 4-а категорія «слабко забруднені») авандельти річок Молочна, Тащенак 

до 5,5 (ІІІ клас «забруднені», 5-а категорія «помірно забруднені») р. Джекельня. 

Еколого-санітарний блок. Оцінка якості поверхневих вод лиману проведена на 

основі фондових матеріалів Державної Азовської екологічної інспекції (м. Маріуполь) [42]. 

Розрахунки показали, що еколого-санітарний індекс Молочного лиману змінюється від 3,6 

до 4 (ІІІ клас «забруднені», 4-а категорія «слабо забруднені»). У басейні Молочного лиману 

констатовано значне погіршення показників якості еколого-санітарного індексу до 

позначки 4 (р. Джекельня), 4,75 (р. Молочна), а води, відповідно до «Методики…» [44], 

віднесено до ІІІ класу «забруднені» 5-ї категорії «помірно забруднені». Відносно 
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очищеними є води авандельти р. Тащенак – 2,625 (ІІ клас «чисті», 3-я категорія «досить 

чисті»). Математичний підрахунок показників еколого-санітарного індексу підтверджує 

надмірну концентрацію забруднюючих речовин (3,6875, ІІІ клас «забруднені», 4-а категорія 

«слабко забруднені») у поверхневих водах басейну Молочного лиману та зниження їх 

концентрації (3,5,ІI клас «чисті», 3-я категорія «досить чисті»). 

Блок специфічних показників токсичної дії. Обмеженість вихідних даних власних 

польових робіт та матеріалів згаданих вище гідрогеологічних установ викликає 

необхідність проводити розрахунок індексу специфічних показників токсичної дії не по 25 

значеннях, а лише по чотирьох (кількість міді, марганцю, заліза, фторидів). Відповідно до 

[40], між поверхневими водами лиманів та їх басейнами встановлюється гідрохімічна 

рівновага, води яких відповідають І класу 1-ї категорії «дуже чисті» Максимального 

забруднення набувають води авандельти річок Молочна (1,375), Тащенак (1,125). 

Характеристика показників трьох блоків за категоріями якості води Молочного 

лиману наведена в (табл. 3.2.) 

Таблиця 3.2. Розподіл середніх величин показників трьох блоків за категоріями 

якості води Молочного лиману 

Перший блок 

(індекс сольового складу І1) 

Другий блок 

(еколого-санітарний індекс I2) 

Третій блок 

(індекс специфічних 

показників токсичної дії І3) 

Показник

, 

мг/дм3 

Величин

а 

Кате

-

горія 

Показник, 

мг/дм3 

Величин

а 

Кате

-

горія 

Показник

, 

мг/дм3 

Величин

а 

Кате

-

горія 

Сульфати 

(SO42) 
7296 7 

Завислі 

речовини, 

мг/дм3 

14 3 Мідь (Сu)  0,062  1 

Хлориди 

(Cl–) 
25804 7 Прозорість, м  0,20–0,30 6 

Марганець 

(Mn) 
0,003-0,1  1 

   рH, одиниць  7,28 1 

Залізо 

загальне 

(Feг) 

<0,05-

0,181 
1 

   

Розчинений 

кисень, 

О2 мг/дм3 

6,52 4 
Фториди 

(F)  
65,7  1 

   

Перманганатн

а 

окислюваність 

мг О/дм3 

20,08 7    

   
БСК5, мг 

О/дм3  
4,02 4    

   Амоній (NH+)  <0,078 1    

   
Нітрити (NO–

2)  
0,035 1    

   
Нітрати (NO–

3)  
1,1 6    

   

Біохроматна 

окислюваність

, 

мг О/дм3 

62 7    

Використовуючи дані трьох попередніх блоків, зроблено розрахунок комплексного 

інтегрального екологічного індексу оцінки якості поверхневих вод Молочного лиману, 
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згідно з яким ІЕ змінюється у межах від 4, що відповідає ІІІ класу «забруднені» 4-ї категорії 

«слабо забруднені» (табл.3.3.). Аналогічна якість поверхневих вод простежується і в 

басейні Молочного (3,675) лиману. Якість вод басейну Молочного лиману змінюється лише 

у межах ІІІ класу «забруднені» 4-ї категорії «слабо забруднені» від 3,95835 (авандельта р. 

Молочна) до 3,6415 (р. Тащенак). 

 

Таблиця 3.3. Оцінка якості поверхневих вод Молочного лиману за екологічною 

класифікацією (ступенем чистоти) 

Індекс, 

клас 

Індекс 

якості 

вод 

Клас І «дуже 

чисті» 

Клас ІІ 

«чисті» 

Клас ІІІ 

«забруднені» 

Клас ІV 

«брудні» 

Клас V 

«дуже 

брудні» 

Категорія 1 

«дуже чисті» 

Категорія 2 

«чисті» 

Категорія 3 

«досить 

чисті» 

Категорія 4 

«слабо за 

бруднені» 

Категорія 5 

«помірно 

забруднені» 

Молочний 

лиман  

І1     7 

І2  4    

І3 1     

ІЕ  4    

Бассейн 

Молочного 

лиману  

І1   5,375   

І2  3,6875    

І3 1,25     

ІЕ  3,675    

 

Якісна характеристика поверхневих вод лиману надає можливість розрахувати 

кількість та склад осадового матеріалу, визначити швидкість процесів седиментації, що, в 

свою чергу, залежить від щільності донних відкладів, швидкості турбулентного 

переміщення поверхневого шару, кількості органічної та неорганічної речовини. Невисока 

зцементованість осадового матеріалу забезпечує безперервний матеріальний обмін з 

поверхневими водами. Отже, кількість донних відкладів також залежить від об’єму 

водойми, швидкості течії, мінералізації та іонної сили води. Кореляція показників якості 

поверхневих вод басейну лиману за кількістю зваженого матеріалу підтверджує високу 

активність турбулентного потоку поверхневих вод у басейні Молочного лиману (14 мг/дм3, 

авандельти річок Молочна – 117,9 мг/дм3, Тащенак – 22,3 мг/дм3, Джекельня –77,5 мг/дм3) 

Для Молочного лиману підтверджено, що висока мінералізація, незначні розміри водойми, 

висока активність турбулентного потоку прилеглих річок, значні площі осушення донних 

відкладів сприяють підвищенню швидкості седиментогенезу басейну Молочного лиману. 

Основними джерелами забруднення Молочного лиману є річки Молочна, Тащенак, 

Джекельня, рекреаційна зона селища Кирилівка (заклади відпочинку та оздоровлення на 

косі Пересип), рекреаційна зона селища Богатир на правому березі лиману. 

Річка Молочна 



42 

 

Басейн р. Молочна із стародавніх часів  (починаючи з неоліту) слугує людям місцем 

існування та господарювання, бо в межах степової та сухостепової зон наявність річки має 

неабияку цінність для життя. Річка Молочна належить до класу середніх за площею басейну 

(3450 м2) та довжиною головного русла (197 км), має різноманітну ландшафтно-біотопну 

характеристику, бо бере початок на Приазовській височині, проходить архаїчні кристалічні 

породи, формує асиметричний басейн і впадає в унікальний ландшафтний об’єкт – 

Молочний лиман. Лиман характеризується високим біологічним та ландшафтним 

різноманіттям, включений до міжнародного (Рамсарського) переліку водно-болотних угідь, 

по відношенню до якого Україна несе юридичну відповідальність за стан та охорону. Життя 

лиману залежить як від здоров’я річки, її спроможності наповнювати лиман, так і від 

з’єднання лиману з морем. 

У цьому полягає поняття цілісності екосистеми річка-лиман-море. Зв’язок цей не 

тільки забезпечує гідрологічну взаємодію, але й відіграє дуже важливу роль у формуванні 

міграційних шляхів переважно водно-болотяних птахів між Європою та Африкою. Крім 

того, ця система є коридором, що забезпечує генетичну цілісність багатьох видів рослин та 

тварин.  Значні негативні антропогенні зміни як в басейні річки, так і в гирловій частині 

Молочного лиману, призвели до втрати цінності біологічної, рибогосподарської, 

рекреаційної цінності екосистем регіону. 

Від екологічного стану р. Молочна прямопропорційно залежить і стан Молочного 

лиману в який вона впадає. Починаючи з 1968 р. на річці проводились роботи з очищення 

та спрямлення русла, що призвело до різкого зменшення кількості джерел, які живили річку 

водою. Молочна замулилась, обміліла, заросла масивами очерету, перетворилась на місце 

стоку технічних відходів. У 70-х роках минулого століття стрімкого розвитку набули 

промисловість та сільське господарство, натомість зовсім незначна увага приділялась 

охороні довкілля. І це наочно було видно на прикладі р. Молочна та її приток. 

Безконтрольно проводився забір прісної води з річки на потреби сільського господарства, 

надмірно використовувались отрутохімікати, які надходили до річки з поверхневим стоком 

та ґрунтовими водами у величезних кількостях, комунальні стоки м. Мелітополь (близько 

20 тис. м³ за добу) були і є могутнім забруднювачем верхів’я лиману. До річки у величезних 

кількостях надходив шестивалентний хром (максимальна концентрація у стічних водах 

була 34,5 мг/дм³), мастила (концентрації 158…392 мг/дм³ при допустимому значенні 0,05 

мг/дм³). Господарсько-побутові стоки комунального господарства м. Мелітополь 

очищувались щонайбільше на 64% у теплий період року, а взимку, коли замерзали фільтри 

біологічної очистки, скидні води потрапляли до річки практично без будь-якої очистки 

(лише у 1987 р. було введено в експлуатацію нові очисні споруди, що значно поліпшило 

становище нижньої частини русла). 
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У 80-90-х роках було зроблено декілька спроб з очищення та регулювання русла 

р. Молочна та її приток. Але роботи були малоефективними, русло розчищувалось точково 

з грубим порушенням даного виду інженерних робіт, тому дуже швидко воно знову 

замулювалось. Відбулися негативні зміни гідрологічного режиму річки: спрямлення русла, 

його заростання по всій довжині та зарегулювання стоку через спорудження ставків та 

водосховищ. 

Для покращення екологічного стану р. Молочна розроблена «Програма екологічного 

оздоровлення басейну річки Молочна, відновлення її гідрологічного режиму, благоустрою 

та збереження біорізноманіття на 2014-2025 роки», затверджена рішенням Запорізької 

обласної ради №14 від 26.12.2013 р. [45]. 

Програма переважно націлена на екологічне оздоровлення саме річкового басейну. Вона 

є першою в Україні спробою комплексного екологічного оздоровлення та відтворення 

степових річок у межах цілого басейну. Сучасний стан річки, її допливів та річкових заплав 

зазнав суттєвих негативних змін. Перш за все, змінився гідрологічний режим внаслідок значної 

розораності земель у долинах та на схилах; спрямленню русла та його заростанню майже по 

всій довжині, зарегульованості  стоку (7 водосховищ, 92 ставків загальним об’ємом понад  25 

млн.м3). Русло втрачає свої дренажні властивості. Зростає загроза підтоплення, чому в певній 

мірі сприяло і поступове заселення людиною найнижчих частин узбережжя ріки. У басейні 

річки розташовано 128 населених пунктів з населенням близько 300 тис. чоловік, з яких 22 

населених пункти потерпають від підтоплення при повені 1% забезпеченості. 

Програма визначила головні екологічні проблеми: суттєві зміни у водоспоживанні, 

зарегульованість стоку, старіння та евтрофікація руслових ділянок, розораність схилів, 

трансформація прибережних смуг, вплив забруднених зворотних вод на якість води річки 

Молочна тощо. Розв’язання цих проблем, що визначає загальну мету програми, дозволить 

якісно змінити екологічну ситуацію в басейні р. Молочна. У зв’язку з цим основними 

цілями програми є: 

• зменшення негативного впливу підтоплення; 

• зменшення  негативних наслідків змін гідрологічного режиму р. Молочна; 

• оптимізація гідрохімічного та санітарного стану поверхневих та ґрунтових вод 

р.Молочна. Реконструкція очисних споруд з метою доочищення стічних вод та 

поліпшення ефективності роботи зливових каналізаційних систем у містах; 

• оптимізація природокористування в басейні р. Молочна; 

• відтворення прибережно-захисних смуг та водоохоронних зон  р. Молочна та її 

допливів; 

• збереження біологічного та ландшафтного різноманіття; 

• збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду; 

• формування екологічної мережі; 
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• збільшення рекреаційного потенціалу басейну р. Молочна. 

Програма за охватом проблем є комплексною і в значній мірі концептуальною. Деталі 

реалізації якої, більшості запланованих заходів будуть уточнені під час розробки 

конкретних проектів. Виконання програми  розраховане на період 2014-2025 роки, але  

подальше її впроваджування необхідне, оскільки відновлення екосистем потребує 

тривалого часу. 

Малі та середні річки Степової зони України у 19-20 ст. зазнали значних 

антропогенних перетворень, які призвели до погіршення екологічного стану. Широка 

заплава річки Молочної не відповідає сучасному водному потоку. У минулому річка була 

достатньо повноводна, суднохідною. Основними причинами замулення стали 

різноспрямовані, а інколи і протилежні за впливом трансформації русел, заплав та 

прибережних смуг. Це завдало шкоди як природоохоронному значенню самих водних 

об’єктів, так і господарському використанню їх заплав. У свій час було здійснено декілька 

проектів з реконструкції гідрологічного режиму річки Молочної, які мали суттєве 

соціально-економічне значення для місцевих громад. Наприклад, проведення робіт у 1921-

1922 рр. будування спрямляючого каналу в межах м. Мелітополь, там же у 1967-1969 рр. – 

виконання випрямлення та днопоглиблення русла річки, розробка технічного проекту 

інститутом «Запоріждіпроводгосп», 1980 р. «Розчищення та регуляція р. Молочної в 

Мелітопольському районі Запорізької області» 33.61-632, та робочого проекту того ж 

інституту «Створення прибережних захисних смуг на  р. Молочна в межах 

Мелітопольського району Запорізької області», 2006 р. та інші. На жаль, ці заходи не в 

повній мірі були орієнтовані на екологічне відновлення та оздоровлення водойм, в 

результаті чого на сьогодні виникла низка негативних змін у стані річкових екосистем. 

Багаторічна динаміка стоку р. Молочна та їх причини 

Необхідно зазначити, що поверхневий стік майже всіх приток річки Молочної у роки  

75% забезпеченості повністю зрегульований. 

При розгляді гідрогеологічних умов прибережної території р. Молочна виділяються 

основні складові їх формування: природні фактори (кліматичні, геологічні, 

геоморфологічні, гідрологічні, склад ґрунтів тощо), техногенні фактори (розорення схилів 

долин та заплави річки Молочної та її допливів до самої води, що призвело до інтенсивної 

водної ерозії, відсутність упорядкованих скидів поверхневих вод з території м.Мелітополь 

та інших населених пунктів, хаотичне, без належного обґрунтування, будівництво 

перегороджуючих та інших гідротехнічних споруд, скидання неочищених стічних вод, а 

також неупорядкований відвід зливових та паводкових вод, що утворюють конуси виносу 

в заплаві та руслі р. Молочна, відсутність лісових насаджень на схилах долини та у заплаві 

р. Молочна та її допливів). 
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Оцінка зарегульованності русла Молочної, її допливів та їх негативні наслідки з 

локалізацією 

Одним з важливих факторів незадовільного режиму р. Молочна та її допливів є висока 

зарегульованість. Так, розглядаючи наявність водних об’єктів басейну р. Молочна, 

відзначаємо велику кількість ставків та водосховищ. З 99 об’єктів (загальний об’єм 29,17 

млн.м3) в басейні знаходиться 7 водосховищ (об’ємом 16,47 млн.м3) та 92 ставка (12,70 

млн.м3). З метою покращання гідрологічного режиму системи річка – лиман можливо 

використання Приазовського МК для транспортування іригаційних вод з Каховського 

водосховища (ПК 375+50 Пр МК) з подальшим щомісячним скидом іригаційних вод 

об’ємом 88,2 – 116,5 тис. м3 по системі розчищеного русла протяжністю 6,5 км або по 

можливому трубопроводу (рис.17). Значне покращення можливе також при використанні 

залпового (санітарного) попуску  води з метою промивки русла річки, що дозволить 

прочистити русло, знизити температуру води, уникнути таких застійних явищ, як цвітіння 

води, та додатково обводнити заплаву. 

Погіршення гідрологічного режиму Молочного лиману в останні роки пов’язане: 

1. З температурними аномаліями 2010 року, коли стійке підвищення температури  

призвело до значного випаровування з водної поверхні річок Тащенак та Молочна і з 

особливою інтенсивністю на мілководді. Випаровування з водної поверхні в період з квітня 

до вересня 2010 року становить 366 мм (метеостанція м. Мелітополь)  і, відповідно, складає 

120,8 тис.м3. З урахуванням транспірації рослинності сумарне випаровування складає до 

181,2 тис. м3. 

2. З гідрологічними умовами, коли малий гідравлічний похил потоку ділянки річки 

Молочна від Приазовського магістрального каналу до Молочного лиману становить 

0,00011. Абсолютні висоти горизонтів води в межах ділянки складають від 0,15 до 2,50 м, 

відмітка рівня води на ділянці коливається від 0,47 до 0,05 м, відмітка дна русла, відповідно, 

від – 0,71 до – 1,93 м. Значні виноси з бокових долин (річки Арабка, Юшанли, Курушани, 

Тащенак тощо) в головну артерію р. Молочна продуктів розмиву, обвалів, зсувів з 

подальшим транспортуванням їх до лиману призводить до замулення як річки, так і 

Молочного лиману. Окремими ділянками внаслідок цього ложе річки в повздовжньому  

напрямку, зберігаючи загальну закономірність похилу, отримує якби зворотні падіння. Ці 

ділянки в свою чергу потребують додаткового днопоглиблення русла річки. 

Аналіз сучасного рівня водоспоживання та водокористування 

Згідно з даними 2 ТП-Водгосп, з басейну р. Молочна щорічно здійснюється забір води 

водокористувачами (135 – 153 од.) від 11 до 20 млн. м3 (в т.ч. прісної підземної 11 – 13), 

прісної поверхневої до 7,0 млн. м3, скид поверхневих вод становить 7 – 9 млн.м3. 

Звертає на себе увагу той факт, що за останні п’ять років поступово зростає кількість 

водоспоживачів, а попри кліматичних змін (зростання абсолютних значень температури 
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влітку, та відсутністю опадів, зросла кількість споживаної прісної поверхневої води. Це є 

тривожним сигналом для необхідності екологічного контролю за водоспоживанням в басейні. 

Рівень ґрунтових вод відображає таку ж картину, як і на середній ділянці. При цьому 

відмічається значне підтоплення сіл Вознесенка, Костянтинівка, Мордвинівка (їх частин, 

що розташовані в заплаві річки). Гідрохімічний склад підземних вод власно сульфатний з 

підвищеним вмістом хлоридів, при високій мінералізації від 1,2 – 3,7 г\дм3 (для прикладу 

мінералізація у Каховському водосховищі дорівнює 0,36 – 0,4 г\дм3). Гідрохімічний склад 

води в р. Молочній хлоридний з підвищеним вмістом сульфатів , при надзвичайно високій 

мінералізації 3,7 – 5,8 г\дм3.. Відмічається через замулення русла річки та підпір потоку 

підземних вод підтоплення прибережних територій. 

Оцінка негативного впливу господарської діяльності в басейні р. Молочна на 

сучасний гідрологічний режим річки 

Розорювання схилів і заплави в долині річки без відповідних природоохоронних 

заходів призвели до швидкого замулення русла і заболочування заплави. Русло втратило 

свої дренувальні властивості, що призвело до підпору потоку підземних вод (ПВ), 

перешкоджанню розвантаження ПВ в долину річки. Весняні і літньо-осінні паводки стали 

проходити по заплаві, що приводить до періодичного затоплення населених пунктів, які 

розташовані в заплавній частині. Прямий зв’язок між кількістю опадів та рівнем ґрунтових 

вод відображено по свердловинах №№ 822, 958, 1619 (рис.1,2,3). У свою чергу тісний 

зв’язок прослідковано також між переліченими факторами (опади, РГВ) та 

середньорічними витратами  і об’ємами стоку р. Молочної, де визначалося при великій 

кількості опадів значне підвищення об’ємів стоку від 1,7 до  48,0 млн. м3. Так, максимальні 

рівні зони заплави та прибережної смуги приходяться на ІІІ –ІV місяці, мінімальні рівні 

припадають на ІV – VІ місяці. 

Така ж залежність спостерігається в динаміці змін мінералізації р. Молочна. 

Негативні зміни  у гідрохімічному та санітарному стані вод р. Молочна 

Динаміка показників якості води. 

Вода річки, згідно з загальноприйнятою Венеціанською системою, належить до 

солонуватих мезогалинних вод та коливається в межах 1,07-3,99 г/л. В останні роки 

відбувається слабке зменшення солоності (рис.3.1), в тому числі внаслідок скиду 

дренажних та каналізаційно-зливових вод з міст Токмак, Молочанськ та Мелітополь. 
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Рис. 3.1 Динаміка мінералізації води в р. Молочна за 1950-2007 рр. 

 

Рис. 3.2. Фактичне зростання концентрація нітратів в р. Молочна нижче 

м. Мелітополь 

 

Хоча за статистикою до річки скидають воду після очистки, але концентрація нітратів 

до міст і після них, за даними державної екологічної інспекції у Запорізькій області, суттєво 

відрізняється, що на прикладі м. Мелітополь наведено на (рис. 3.2). 

Особливу увагу необхідно приділити контролю за підприємствами по скидах 

забруднених вод в басейні р. Молочна (табл. 3.4.). 

Таблиця 3.4. Аналіз промислових скидів підприємств у басейні р. Молочна 

Найменування 

інгредієнтів 
Одиниці виміру р. Молочна 

Виважені речовини мг/дм3 14,1 

Сухий залишок мг/дм3 1252,6 

БПК (повне) мг/дм3 7,67 

ХПК (біхроматне 

окислення) 

мг/дм3 43,4 

Азот амонійний NH4
+ мг/дм3 4,46 

Нітрити NO2
- мг/дм3 0,54 
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Найменування 

інгредієнтів 
Одиниці виміру р. Молочна 

Нітрати NO2
+ мг/дм3 56 

Сульфати SO4
2- мг/дм3 248,7 

Хлориди Cl- мг/дм3 309,4 

Нафтопродукти мг/дм3 0,043 

Залізо мг/дм3 0,19 

СПАР мг/дм3 0,076 

Фосфати мг/дм3 15,0 

 

Проблема доочищення відпрацьованої води з міст та підприємств залишається досить 

актуальною, і для розв’язання проблеми, крім модернізації технологічних процесів самих 

підприємств, що здійснюється відомчими фінансово-економічними заходами, є доцільність 

виконати роботи стосовно реконструкції очисних споруд м. Мелітополь, та ремонту 

зливової каналізації міст Токмак та Мелітополь. 

Поліпшенню санітарного стану та якості води буде сприяти низка заходів, яка 

передбачає дотримання екологічних норм господарювання в тваринництві, 

сільськогосподарській діяльності, риборозведенні в ставках та водосховищах. 

Локалізація найбільших джерел забруднення в басейні р. Молочна 

Майже всі об`єкти промисловості, розташовані поблизу русла та заплави річки є її 

потенційними забруднювачами і суттєво впливають на замулення, засмічення та якість води 

в річці і в цілому на її екологічний стан. Але встановлено, що велике значення на якість 

води та стан річки впливають об`єкти, розташовані також за межами прибережних захисних 

смуг (ПЗС), які скидають неочищені води в р. Молочна, наприклад тільки по місту 

Мелітополь: ВП «Мелітопольський моторний завод» ПАТ «Запорізький 

автомобілебудівний завод», ТОВ «Мелітопольський Автогідроагрегат», ПАТ 

«Мелітопольський завод холодильного машинобудування «Рефма», ПАТ «Гідросила 

МЗТГ», ПП «Молокозавод-Олком», ПАТ «Мелітопольський компресор», ПрАТ 

«Мелітопольський олійноекстраційний завод»”, ТОВ «НВО «Укрхімпроммаш», крім того 

скидають воду окремі підприємства Молочанська та Токмака. Перелік головних 

промпідприємств забруднювачів наведено в (табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5. Перелік головних джерел забруднення в басейні р. Молочна (з 

урахуванням зауважень Мелітопольської міської ради, від 6.09.2013 р.) 

№ 

з/п 

Найменування 

підприємства 

Вид очистки Скид, 

тис. м3\рік 

Водоприйма

ч 

1 КП «Водоканал» 

Мелітопольської міської ради 

Запорізької області 

Повна біологічна 

очистка стічних вод 

4142,4 р. Молочна  

2 ВП «Мелітопольський 

моторний завод» ПАТ 

Без очистки 63,59 

 

р. Молочна, 

р. Тащенак 



49 

 

№ 

з/п 

Найменування 

підприємства 

Вид очистки Скид, 

тис. м3\рік 

Водоприйма

ч 

«Запорізький 

автомобілебудівний завод» 

 

3 ТОВ «Мелітопольський 

автогідроагрегат» 

Без очистки 19,89 р. Молочна 

4 ПАТ «Мелітопольський завод 

холодильного 

машинобудування «Рефма» 

Без очистки 51,75 р. Молочна 

5 ПАТ «Гідросила МЗТГ» Без очистки 47,14 р. Молочна 

6 ПП «Молокозавод-Олком» Без очистки 0,2 р. Молочна 

7 ПАТ «Мелітопольський    

компресор» 

Механічна очистка 60,37 р. Молочна 

8 ТОВ «НВО 

«Укрхімпроммаш» 

Механічна очистка 27,0 р. Молочна 

9 ПрАТ «Мелітопольський 

олійноекстраційний завод» 

Механічна очистка 79,9 р. Молочна 

10 ПАТ «Мелітопольський 

м’ясокомбінат» 

Без очистки 60,7  р. Молочна 

 

Таким чином, на прикладі м. Мелітополь скид води щороку становить близько 4,0 млн. 

м3, з яких лише майже 5% (243 тис. м3) води не проходить необхідну очистку. Скид води з 

КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області є досить важливим 

внеском до стоку річки Молочна. Особливо це важливо під час межені, коли в значній мірі 

знижає концентрацію речовин, що попадають в річку з інших підприємств. З цього приводу 

програма передбачає першочергову увагу приділити Мелітопольскому КП «Водоканал» 

стосовно модернізації його промислових потужностей, і в деякій мірі системи скиду 

зливових стоків м. Токмак, з приводу чого заплановані програмою певні заходи. 

Інші підприємства – забруднювачі повинні найближчим часом налагодити очистку 

вод відповідно до законодавства та екологічних вимог. 

Сапун Т.О. [46] проведена екологічна класифікація якості поверхневих вод р. 

Молочна за «Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними 

категоріями», що побудована за екосистемним принципом. 

Комплекс показників екологічної класифікації поверхневих вод басейну р.Молочна 

включає три групи – індекси: індекс сольового складу (І1), еколого-санітарний індекс (І2), 

індекс специфічних речовин токсичної та радіаційної дії (І3). 

Індекс сольового (І1) – показує суму головних іонів, хлоридів, сульфатів у 

поверхневих водах басейну р. Молочна. Сольовий склад природних вод р. Молочна 

представлений солями соляної, сірчаної та вугільної кислот з металами: натрієм, калієм, 

магнієм та кальцієм. Розчинені у воді солі зазвичай, представлені іонами НСО3-, SO42-, Cl-

, Ca2+, Mg2+, Na2+, K+ [7]. Оскільки сума перелічених вище головних іонів становить 90-
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95% (табл. 3.6.) мінерального складу прісних вод, то її часто називають мінералізацією 

води, яка є кількісною характеристикою розчинених у воді мінеральних речовин. 

Таблиця 3.6. Класифікація якості поверхневих вод басейну р. Молочна за критерієм 

мінералізації 

Басейн водозбору__ Молочний лиман 

____Річки басейну Молочна Тащенак Джекельня 

Клас якості вод Солонуваті води –ІІ Солонуваті води– ІІ Солонуваті води – ІІ 

Категорія якості вод β-мезогалинні – 3  β-мезогалинні – 3  β-мезогалинні – 3 

Величина 

мінералізації,г/дм3, ‰ 
3,5 3,623 5,005 

 

Сульфат-іон (SO4 2) в басейн р. Молочна надходить з процесів відмирання живих 

рослинних та тваринних організмів та зі стічними водами 

Натрій-іон (Na2) надходить переважно лише зі стічними водами 

сільськогосподарських угідь та зі зрошувальних полів, а також внаслідок промивання 

осадових порід. 

Іон магнію (Mg2+) до поверхневих вод потрапляє зі стічними водами промислових 

підприємств. Іонна форма магнію часто зустрічається у вигляді комплексів з органічними 

речовинами (табл. 3.7.). 

Таблиця 3.7. Класифікація якості поверхневих вод басейну р. Молочна за 

критеріями іонного складу 

 
Басейн 

водозбору__ 

Молочний лиман 

Річки 

басейну 
Молочна Тащенак Джекельня 

Клас вод Сульфатні (SO42-) Сульфатні (SO42-) Сульфатні (SO42- 

Група Mg Na Mg Na Mg Na 

Тип ІІ, ІІІ, ІV І, ІІ,ІІІ ІІ, ІІІ, ІV І, ІІ, ІІІ ІІ, ІІІ, ІV І, ІІ, ІІІ 

 

Хлорид-іон (Cl-) поступає у природні води шляхом розчинення хлорвмісних 

мінералів та внаслідок надходження промислових і комунально-побутових стічних вод 

(табл. 3.8.). 

 

Таблиця 3.8. Класифікація якості солонуватих β-мезогалинних вод бассейну 

р.Молочна за критеріями забруднення компонентами сольового складу 

 

Басейн водозбору__ Молочний лиман 

____Річки басейну Молочна Тащенак Джекельня 

Клас якості вод  V ІІІ V 

Категорія якості вод  7 4 7 

Сума іонів  5673 1788,85 5943 

Хлориди  586 954 899 

Сульфати  1677 1370 2978 
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Еколого-санітарний індекс (І2) – визначає відповідність якості поверхневих води 

санітарним нормам питної води, що залежить від швидкості течії, профілю глибини, 

материнських порід корінного русла, характеристики берегів і дна. Даний індекс включає 

наступні групи показників: 

1) гідрофізичні – визначають кількість завислих у воді нерозчинних речовин; 

2) гідрохімічні – дають уявлення про органічні речовини тваринного походження і 

використовуються при оцінці складу господарчо-побутових стічних вод; 

3) гідробіологічні – визначають ступінь виживання будь-яких організмів (тестові 

об’єкти – індекатори) у токсично забрудненій воді; 

4) бактеріологічні – визначають чисельність бактеріопланктону та сапрофітних 

бактерій; 

5) біоіндикація сапробності – визначається за результатами збору, підрахунку і 

розділення на переважаючі групи бентосних організмів з певної площі дна. 

Індекс специфічних показників токсичної дії (І3) – показує кількісний вміст 

специфічних речовин токсичної і радіаційної дії у поверхневих водах басейну р. Молочна. 

Більшість важких металів в данному басейні віднесені до групи мікроелементів серед яких 

слід особливо відмітити (табл. 3.9.): 

Свинець – значне підвищення вмісту свинцю у поверхневих водах зумовлене його 

широким застосуванням у промисловості в якості моторного палива та широкого 

використання в хімічній промисловості. 

Ртуть – потрапляє в організми риб та інших водних істот у формі метилртуті при 

низьких показниках рН води. За даних умов Нg2+ переходить зі стадії донних відкладів у 

стадію розчину шляхом іонного обміну, при цьому живі організми збільшують вміст 

метилртуті. 

Цинк – основним джерелом надходження є мінерал сфалерит (ZnS) та інші сполуки 

добре розчинні у воді. Має високу міграційну здатність, що значно перевищує міграцію 

цинку та міді. 

 

Таблиця 3.9. Класифікація поверхневих вод басейну р. Молочна за критеріями 

вмісту специфічних речовин токсичної і радіаційної дії 

 
Басейн водозбору__ Молочний лиман 

____Річки басейну Молочна Тащенак Джекельня 

Клас якості вод  І І І 

Категорія якості вод  1 1 1 

Ртуть 

Кадмій 

Мідь 

Цинк 

0,021 

0,057 

< 0,001 

0,329 

0,017 

0,02 

0,25 

23,7 

0,013 

0,04 

0,38 

42,0 
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Басейн водозбору__ Молочний лиман 

____Річки басейну Молочна Тащенак Джекельня 

Свинець 

Хром (загальний) 

Нікель 

Миш’як 

Залізо (загальне) 

Марганець 

Фториди 

Ціаніди 

Нафтопродукти 

Феноли (легкі) 

СПАР 

NO2 (окис азоту) 

NO3 (сілітра) 

NH4 (катіон амонію) 

PO4 (фосфорна 

кислота) 

БПК 

ХПК 

 

1,34 

0,5 

0,37 

0,81 

16,7 

< 0,05 

193,0 

0,01 

0,043 

0,6 

0,6 

0,05 

- 

0,42 

2,27 

2,16 

132,0 

 

1,09 

1,15 

0,4 

0,28 

29 

17.9 

89,3 

0 

Відсутні 

0 

0 

- 

0,08 

1,70 

1,96 

132,0 

 

1,23 

1,12 

0,32 

0,18 

10 

4,2 

47,3 

0 

0,007 

0 

0 

- 

- 

0,07 

0,040 

0,14 

- 

 

 

Мідь – головним джерелом надходження є стічні води хімічних підприємств, 

сільськогосподарських угідь та різні мідь-вмісні реагенти. Характерною особливістю 

даного басейну є виражена здатність сорбуватися високодисперсними частинками ґрунтів. 

Марганець – значна кількість марганцю потрапляє при відмиранні й розкладу 

гідробіонтів (синьо-зелені і діатомові водорості) та вищих водних рослин. 

Нікель – концентрація канцерогенних елементів постійно підвищується за рахунок 

спалення палива, що надходять з атмосфери. 

Залізо – високо біологічно продуктивні води басейну р. Молочна накопичують 

значну кількість заліза у період літньої і зимової стагнації, а осінньо-весняне 

перемішування водних мас супроводжується окисненням Fe (ІІ) в Fe (ІІІ) і випаданням 

останнього у вигляді Fe(ОН)3. Дане явище призводить до помітних сезонних коливань. 

Синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР) – до поверхневих вод надходять в 

значних кількостях з господарсько-побутовими (використання синтетичних миючих 

засобів в побуті) і промисловими стічними водами (хімічна промисловість) а також із 

стоком з сільськогосподарських угідь (як емульгаторів входять в склад інсектицидів, 

фунгіцидів, гербіцидів і дефоліантів). 

Феноли – надходять з токсичними стічними водами лакофарбових та 

фармацевтичних підприємств. 

Нафтопродукти – потрапляють до поверхневих вод з продуктами відходів паливно-

мастильних речовин. 
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З вище викладеного матеріалу ми доходимо висновку, що якість поверхневих вод 

басейну р. Молочна залежить від наявності в них чисельних хімічних інгредієнтів, які 

можуть знаходитися у розчиненому, колоїднодисперсному стані або у вигляді мінеральних 

та органо-мінеральних зависей. Якісний склад і концентрація цих інгредієнтів надають 

поверхневим водам певні фізичні, хімічні й органолептичні властивості та зумовлюють 

можливість їхнього використання у різних сферах народного господарства. Вони 

впливають на розвиток і життєдіяльність гідробіонтів, які у свою чергу відіграють важливу 

роль у формуванні хімічного складу природних вод. Якість води є інтегральним 

показником, що відображає стан водних екосистем басейну р. Молочна за сукупністю 

гідрофізичних, гідрохімічних та гідробіологічних показників. 

Скибою В.П., Вознюк Н.М. [47] на підставі узагальнення та систематизації даних 

багаторічних досліджень гідрохімічних показників р. Молочна виконано екологічну оцінку 

якості поверхневих вод. Розрахунки проведено за проектною методикою «Екологічної 

оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями», яка є найсучаснішою 

розробкою і враховує основні положення діючої в Європі Водної Рамкової Директиви ЄС 

2000/60/ЕС. На підставі отриманих результатів запропоновано корективи до уточнення 

категорії якості поверхневих вод. Уточнена категорія якості поверхневих вод р. Молочна 

дозволила проаналізувати процеси, які відбуваються у гідрологічному об’єкті, а саме: 

встановити наближення перехідного коефіцієнта до межі покращення, чи, навпаки, 

погіршення екологічної ситуації. Виходячи з цих цифрових показників проаналізовано 

динаміку зміни якості води досліджуваного водотоку за період 1990-2015 рр., визначено 

основні речовини-поллютанти, які є пріоритетними для даної річки. Вперше проведено 

комплексну оцінку якості поверхневих вод річки Молочна за багатьма гідрохімічними та 

наявними гідробіологічними показниками, визначено клас та категорію якості води, 

загальний ступінь забруднення, трофності та сапробності. 

Завдяки нововведенню «Методики…», а саме врахуванню регіональних 

особливостей водних об’єктів було встановлено, що основні речовини-поллютанти 

р.Молочна належать до трофо-сапробіологічного блоку. 

Oсновними забруднюючими речовинами р. Молочна за 2015 р. є нітрати та фосфати 

(встановлено найгірший клас якості води VІІ(7)). За концентраціями нітритів та сульфатів 

вода належить до IV(6). Простежується зміна категорій якості води з часом, у період 1990-

2000 рр. до 7-мої категорії належала річка за показниками: азотом амонійним, фенолами, 

БСК5, СПАР, завислими речовинами. З 2000 р. відбулось зниження концентрації даних 

речовин у воді. 
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Комплексний показник екологічної якості води р. Молочна ІЕсеред. за період 1990-

2015 рр. коливається у межах 4,9-5,6, ІЕнайгір. = 5,7-6,55. Встановлена загальна динаміка 

до незначного покращення екологічної якості води з 2000 р. За даними 2015 р. якість води 

за рівнем забрудненості належить до ІІІ (5) класу та категорії, характеризується як «помірно 

забруднена», за ступенем сапробності – «α’-мезосапродна», трофності – «ев-політрофна». 

Якість поверхневих вод р. Молочна згідно індексу EQI (відповідно до класів якості 

вод згідно вимог ВРД (2000/60/EC)) класифікується як «низька», що неодмінно необхідно 

брати до уваги при плануванні господарського використання водотоку. 

 

Забруднення в Кирилівській рекреаційній зоні 

Складна екологічна ситуація спостерігається в рекреаційній зоні селища Кирилівка 

через відсутність централізованого водопостачання та водовідведення. В межах 

Кирилівської оздоровчої зони, включаючи косу Пересип, за відсутності системи 

централізованої системи каналізування та очистки стічних вод функціонують понад 400 

закладів відпочинку та оздоровлення, дитячих таборів (рис. 3.3). Неочищені госппобутові 

стічні води, накопичуються у вигрібах в обсягах, що перевишують 1 м3/добу та вивозяться 

на полігон рідких побутових відходів, облаштований у прибережній захисній смузі 

Молочного лиману[46]. 

У прибережній смузі лиману також функціонує звалище твердих побутових відходів, 

йде забруднення берегів на косі Пересип. 

Таким чином, постійно існує загроза забруднення Азовського моря, Молочного 

лиману та ґрунтових вод господарсько-побутовими стічними водами та втрати цінного 

природного рекреаційного ресурсу З метою припинення негативного впливу забруднених 

стічних вод на довкілля, збереження екосистеми узбережжя Азовського моря в 

Кирилівській рекреаційній зоні Регіональною цільовою програмою «Питна вода 

Запорізької  області на 2012-2020 роки» передбачено виконання заходів: «Зовнішні мережі 

та споруди водопостачання і каналізації смт. Кирилівка»; «Реконструкція водогону від с. 

Шелюги до сел. Кирилівка» [47]. 

 

Забруднення в рекреаційній зоні с. Богатир 

Село Богатир знаходиться на правому березі Молочного лиману за 3 км нижче за 

течією від місця впадіння в нього річки Тащенак. 

Тут функціонують понад 10 дитячих оздоровчих таборів та баз відпочинку за 

відсутності централізованої системи каналізування та очистки стічних вод. 

Забруднення побутовим сміттям узбережжя Молочного лиману. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
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Поблизу с. Богатир на березі лиману розташований також Оздоровчий навчально-

туристичний комплекс (Богатирська біологічна станція) Мелітопольського державного 

педагогічного університету, де теж відсутня централізована система каналізування та 

очистки стічних вод. 

На правому березі Молочного лиману також розташоване с. Охримівка, яке теж 

робить свій внесок у забрудненя Молочного лиману. 

 

Рисунок 3.3 Рекреаційна зона коси Пересип 

4 ОЦІНКА ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ УГІДДЯ 
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ВБУ “Молочний лиман” має природоохоронне, рибогосподарське, рекреаційно-

оздоровче значення. 

Перелік екосистемних послуг ВБУ “Молочний лиман” наведений у(табл 4.1). 

Таблиця 4.1. Перелік екосистемних послуг ВБУ “Молочний лиман”, який 

розглянутий у переліку RAWES 

Г
р

у
п

а
 Екосистемна послуга Опис 

Р
ес

у
р

сн
і 

п
о
сл

у
г
и

 

Забезпечення прісними водами Вода використовується як питна, з лікувальною 

метою, для поливу та для худоби. 

Є джерела прісної води з різним сольовим 

складом на територіях населених пунктів 

узбережжя лиману 

Забезпечення їжею Промислове рибальство та любительська 

риболовля 

Забезпечення природними 

медичними або фармацевтичними 

речовинами 

– 

Забезпечення декоративними 

ресурсами 

Збирання мушель, квітів 

Глина, мінеральні речовини Поклади грязей використовується як лікувальний 

засіб 

Видобуток піску та черепашки під час робіт з 

розчищення каналу, що з’єднує Молочний лиман 

з Азовським морем. Використання з будівельною 

метою 

Утилізація відходів Територія ВБУ є місцем утилізації рідких твердих 

та інших відходів. 

Скидання неочищених каналізаційних стоків баз 

відпочинку території сел. Кирилівка, 

розташованих на косі Пересип. 

Скиди забруднених вод з очисних споруд 

м.Мелітополь у р.Молочна, що впадає в 

Молочний лиман 

Скидання твердих побутових відходів 

Скиди неочищених побутових вод населених 

пунктів узбережжя лиману. 

Скиди вод зрошувальних систем.  

Вітрове енергозабезпечення – 

Р
ег

у
л

ю
ю

ч
і 

п
о

сл
у

г
и

 Регуляція якості повітря Регулювання глобального клімату 

Регуляція місцевого клімату Регулювання місцевого мікроклімату, зниження 

температури повітря 

Регуляція глобального клімату Регулювання глобального клімату шляхом 

депонування парникових газів (депонування 

вуглецю). ВБУ поглинає вуглець у процесі 

фотосинтезу водної та наземної рослинності на 

островах та узбережжі. 

Регуляція штормів – 
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Боротьба з ерозіями Регуляція ерозійних процесів за допомогою 

наявної щільної рослинності, що захищає грунти 

тощо. 

На окремих ділянках ВБУ існують ознаки ерозії. 

Очищення води Очищення води, поліпшення її якості, осадження 

мулу, захоплення забруднюючих речовин та 

полютантів тощо. 

Фізико-хімічні та біологічні процеси у ВБУ 

призводять до розпаду органічних, мікробних та 

інших забруднюючих речовин у скидах. 

Відбуваються процеси відстоювання завислих 

речовин. 

Запилення Запилення рослин на узбережжі ВБУ комахами 

(бджоли, джмелі, метелики тощо). 

Шумо- та візуальна ізоляція Високий очерет поглинає та знижує вплив шуму. 

Структура екосистем ВБУ, особливо наявність 

високих заростей очерету, сприяє пригніченню 

візуального та шумового забруднення. 

К
у
л

ь
т
у
р

н
і 

п
о
сл

у
ги

 

Культурна спадщина ВБУ є частиною системи культурного надбання 

завдяки своєму природному характеру та 

традиційному використанню. 

Рекреація та туризм Значення ВБУ як місця відпочинку та туризму. 

Кирилівська курортна зона (сел. Кирилівка) з 

відповідною інфраструктурою (пляжні комплекси, 

санаторії, дитячі оздоровчі табори, бази 

відпочинку, пансіонати, готелі). 

Дитячі оздоровчі табори, бази відпочинку на 

правому крутому березі Молочного лиману 

Організовані та неорганізовані форми 

туризму/екотуризму. 

Риболовля. 

Водні види спорту та плавання. 

Естетична цінність ВБУ є частиною природної краси, 

використовується як предмет художнього та 

мистецького натхнення тощо. 

ВБУ має естетичні переваги для комерційної 

забудови. 

Стан ВБУ впливає на ціни та нерухомість. 

Релігійна та духовна цінність ВБУ виконує для людей важливу духовну та 

культурну цінність. 

Надихаюча цінність Наявність місцевих міфів та історій, пов’язаних з 

ВБУ. Тварини ВБУ згадуються у місцевих 

історіях та міфах. 

Соціальні зв’язки Громадянами навколо водно-болотного угіддя 

створені спеціальні місця (риболовлі, проживання, 

комерційної та рекреаційної діяльності). 

Прогулянки, спостереження за птахами та 

фотографування тощо. 

Навчальна та наукова цінність ВБУ використовується для навчальних цілей та 

для проведення наукових досліджень 

Життєві цикли  

Забезпечення середовища 

проживання 

ВБУ забезпечує високе біорізноманіття рослин та 

тварин 

ВБУ підтримує існування рідкісних видів рослин 

та тварин 
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4.1 Ресурсні послуги 

4.1.1 Забезпечення прісними водами 

Підземні мінеральні води родовища санаторію «Кирилівка» 

На території санаторію «Кирилівка» підземні мінеральні води поширені в відкладах 

сарматського ярусу неогену, у відкладах олігоценового відділу. 

Основними лікувальними факторами курорту «Кирилівка» є мулово-сульфідна 

грязь, мінеральна хлоридно-натрієва вода та клімат. Грязьові ресурси району курорту 

Кирилівка відрізняються крайньою обмеженістю, що є одним з факторів стримуючих його 

розвиток, а от підземні мінеральні води навпаки сприяють його розвитку так як мають 

широке застосування у лікуванні. 

За результатами попередніх розвідок був проведений комплекс робіт з детальної 

розвідки з підрахунком експлуатаційних запасів мінеральних вод санаторію «Кирилівка». 

Коротка характеристика хімічного складу. 

На Кирилівському родовищі мінеральних вод виведені води зі середньо-верхньо-

сарматських відкладів (свердловини 1/1, 7-к, 8-к) і з олігоценових відкладів (свердловини 

10-к, 11-к). 

Води сарматських відкладів за іонним складом хлоридно-натрієві (Cl>90, Na>85 екв. 

%), середньо-мінералізовані (від 7 до 9 г/л), зі вмістом брому від 13 до 20 мг/л, йоду 1,2 

мг/л, кремнієвої кислоти 2,0 – 2,6 мг/л, заліза (загального) 0,8 – 1,8 мг/л. За хімічним 

складом вони близькі до вод Миргородського і Старо-Руського типів, займаючи проміжне 

положення між ними за величиною мінералізації. 

Фізичні властивості води. 

Вищевказані води без смаку, без запаху, без осаду зі слабколужною реакцією (рН 7,2 

– 7,3). 

Згідно бальнеологічного висновку № Г-64 від 26.01.85 р. вода середньо-верхньо-

сарматського водоносного горизонту може застосовуватися як лікувально-столова при 

лікуванні хронічних гастритів при секретній недостатності і хронічних колітах [50]. 

Води олігоценового горизонту за величиною мінералізації (50 – 52 г/л) є розсолами. 

За іонним складом розсоли хлоридно-натрієві. З катіонів різко переважають іони натрію, 

що складає 84,59 – 99,27 %. У різко підлеглій кількості присутні кальцій (2,516 – 6,09 % 

екв.), магній (8,75 – 9,62 % экв.). серед аніонів великий вміст хлору (> 98 % екв.). Сульфат-

гідрокарбонатні іони присутні в кількостях 0,02 – 0,03% екв. і 0,21 – 0,74 % екв. У водах 

олігоцену вміст брому досягає бальнеологічних норм (60 – 100 мг/л). Вміст шкідливих 
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мікрокомпонентів у водах або відсутній взагалі, або знаходиться в межах припустимих 

норм. 

Фізичні властивості вод олігоцену. За фізичними властивостями розсоли прозорі, 

безбарвні, без запаху, гірко-солоні на смак, з температурою – хлоридні (15˚С). 

Кирилівська мінеральна вода середньо-верхньо-сарматського водоносного 

горизонту використовується при лікуванні патології печінки тажовчного міхура 

(холецистити в стадії ремісії, холангіти, дискинезія жовчовивідних протоків, гепатити, стан 

після холецистоектомії, панкреатити, хронічний гастрит із секреторною недостатністю, 

хронічний коліт). 

Води олігоценового водоносного горизонту застосовуються у вигляді ванн із 

попереднім розведенням для лікування хронічних захворювань опорно-рухового апарату, 

нервової системи, гінекологічних захворювань. 

У даний час на території санаторію «Кирилівка» знаходиться 5 свердловин, з них: 

1/1, 7-к, 8-к пробурені на середньо-верхньо-сарматський водоносний горизонт, 

свердловини, 10-к, 11-к на олігоценовий водоносний горизонт [51]. 

Межі округів та зон санітарної охорони корегувалися та визначалися згідно Закону 

України «Про курорти», затвердженого Президентом України від 5 жовтня 2000 року. 

Для захисту курорту та санаторію “Кирилівка” його лікувальних факторів, 

встановлені округи санітарної охорони з першою, другою та третьою зонами санітарної 

охорони [51]. 

Джерела лікувальної води також знаходяться на правому березі Молочного лиману. 

неподалік від сіл Шелюги та Богатир. 

Лікувальні грязі 

Родовище  лікувальних грязей, яке використовується в оздоровчих  закладах  

курорту  Кирилівка  розміщується  в  районі  рр.  Малий Утлюк,  Тащенак  та  с.  Озеряни.  

Експлуатаційні  запаси  пелоїдів  ділянок  у  р. Великий  Утлюк  і  озера  в  с.  Озеряни  малі  

і  не  здатні  вирішити проблеми постачання  курорту  лікувальною  сировиною.  Єдиним  

значимим  грязьовим родовищем  у  районі  є  поклади  р.  Тащенак,  що  розташований  на 

відстані  45  км  від курорту  поблизу  с.  Радивонівка  Якиміського  району  Запорізької  

області  [52].  У  1999  році  гідрогеологічне  управління «Укргеокаптажмінвод»  

підрахувало  та  затвердило  в  ДКЗ  України  запаси мулової  лікувальної  грязі  в  

Кирилівському  родовищі  в  об’ємі  41,8  тис.  м3 (протокол  №  514  від  24.06.99р.).  Донні  

відклади  р.  Тащенак (Радивонівська затока Молочного лиману), представлені добре  

витриманими  по  потужності  і  площі  дна  водотоку покладом  сучасних мулистих  осадів,  

що  за  своїми  основними  фізико-хімічними  властивостями відповідають типовим 



60 

 

муловим грязям. Ширина поширення грязьового покладу в межах розвіданої площі 

коливається від 27 м до 98 м і в середньому складає 61 м  [53]. Лікувальне  застосування 

мулів  даного  типу показано  при захворюваннях  опорно-рухового  апарату,  центральної  

і  периферичної нервової системи, хворобах органів травлення, захворюваннях Лор-органів, 

а також дихальної системи (бронхи, легені) відповідно до методик застосування 

лікувальних грязей. Забезпечення їжею 

Рибогосподарське значення Молочного лиману 

Молочний лиман характеризується значним різноманіттям гідроекологічних умов, 

завдяки чому він відзначається багатством водної біоти, високими показниками біологічної 

продуктивності та біомаси організмів, які у сприятливі періоди значно переважають 

аналогічні показники річки Молочної та прилеглої зони Азовського моря. Молочний лиман 

має важливе значення для рибогосподарського освоєння всього Азовського басейну, 

оскільки є нерестилищем багатьох цінних промислових видів риб (піленгас, глоса тощо), 

враховуючи, що деякі з них заходять сюди і для нагулу (піленгас, чорноморські кефалі 

сингіль та лобан, бички тощо) [54]. 

Видове багатство іхтіофауни Молочного лиману в історичному плані піддавалось 

значним коливанням як в кількісному, так і в якісному відношенні. Це зумовлено низкою 

причин, серед яких важливими для лиману є гідрологічні, а також пов`язані з ними 

гідрохімічні чинники. 

Так, у періоди прориву коси-пересипу ультрагалинна фауна лиману вимирала і 

водойму заселяли іммігранти Азовського моря. Але протоку, яка з’єднувала лиман з морем, 

незабаром знову заносило піском, концентрація солей підвищувалася і азовські форми 

знову замінялися ультрагалинними. 

За даними П.Й. Павлова [55] під час прориву піщаної коси взимку 1931-1932 рр. у 

лиман проникли камбала-калкан азовська (Psetta torosа) та річкова камбала чорноморська 

(Platichthys luscus), кефаль, бичок пісочник (Neogobius fluviatilis), тюлька чорноморсько-

азовська (Clupeonella cultriventris). Вже восени 1932 року канал занесло. Кефаль сингіль та 

тюлька чорноморсько-азовська, що не встигли вийти в море, загинули з настанням холодів, 

камбала-калкан азовська та бички траплялися в лимані до 1934 року, а річкова камбала 

чорноморська зустрічалася в уловах і в наступні роки [56]. 

Рибогосподарське використання Молочного лиману почалося безпосередньо після 

штучного створення в 1943 році протоки. З того часу відзначалась значна динаміка виловів 

та видового складу промислових об’єктів. 

У 1943 р., у результаті військових дій, частина пересипу була зруйнована і з’явилася 

вимоїна, яку під час осінніх бурь сильно розмило, виникла широка протока. В період 1949-
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1951 рр. було проведено перше з часу з’єднання з морем обстеження Молочного лиману. 

Проби води показали, що її солоність у лимані знизилася до 16,4-17,8% [57]. Вимоїна 

утворилася у вдалому місці, так що з’єднання лиману з морем здійснювалося без перерви 

майже 30 років. У цей час відбувається бурхливий розвиток життя в лимані та на його 

берегах. Лиман почав заселятися представниками азовської фауни і в весняно-літній період 

у лиман стали заходити цінні промислові види риб для нагулу та розмноження. За даними 

П.І. Павлова [55] в 1955 р. у лимані було виявлено 27 видів риб, у 1957-1959 рр. у лимані 

постійно або тимчасово проживало 34 види риб [58], до 1965 року було зареєстровано 39 

видів риб [38]. Постійно зимували в лимані житлові популяції судака та сазана; 

солонуватоводні: тюлька, перкарина та бички (кругляк, ширман, цуцик); 

середземноморські та бореально-атлантичні іммігранти: камбала-глоса, атерина, бичок-

зеленчак, бичок-лисун, трьохголкова колючка, довгорила голка. Навесні на нагул у лиман з 

Азовського моря стали заходити такі прохідні форми як шемая, рибець, вирезуб, чехоня, а 

також пузанок та керченський оселедець; морські форми: азовська хамса, кефаль (лобан, 

сингіль та гостроніс), камбала-калкан та морський язик, зрідка сарган, ставрида та 

зеленушка. Для розмноження з моря в лиман і далі в р. Молочна заходили напівпрохідні: 

тарань, сазан та лящ. Рибний промисел у лимані став відігравати активну роль у планах 

вилову риболовецьких колгоспів. У період з 1944 р. до 1960 р. загальна рибопродуктівність 

лиману становила в середньому 10 кг/га [58]. До складу промислових видів входили 

камбали – калкан та глоса, бички, кефаль, хамса, оселедці, сарган, судак, тарань та шемая. 

До 1950 року майже 100% уловів припадало на камбалу-глосу. У 50-х роках у лимані був 

організований промисел бичків. Максимальні улови в лимані були отримані в 1956 р., коли 

вилов глоси склав 448,6, бичків – 583,7, а кефалей – 33,2 т. Рибопродуктивність лиману тоді 

досягла 54 кг/га. Однак, уже в 1958 р. загальний вилов риби знизився до 145 т і 

рибопродуктівність лиману впала до 7 кг/га. Середньорічні улови риб у період 

напіввідкритого існування лиману становили близько 200 т [59]. 

З огляду на те, що середня продуктивність Азовського моря в довоєнний період 

досягала 80 кг/га, а також, виходячи з розрахунків можливостей кормової бази лиману, в 

50-60-х роках співробітники Інституту гідробіології АН УРСР та Мелітопольського 

педінституту провели комплексні гідрохімічні та гідробіологічні дослідження з метою 

розробки системи заходів щодо підвищення рибопродуктивності цієї водойми та організаціі 

на ній кефале-виростного господарства [60, 55]. До 1960 року в пересипу існувало дві 

вимоїни завширшки 400-500 м та 150-200 м [55]. Солоність води в лимані становила 11,7-

14,9%, тобто наближалася до солоності Азовського моря. Однак з 1961 року почалось 

занесення вимоїни піском та утворення піщаних перекатів перед входом у лиман. У 1963 р. 
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повністю зникла менша вимоїна, а ширина другої – в найбільш вузькій частині – 

зменшилася до 150 м і лише біля входу в море складала 250-300 м. Ситуація почала 

посилюватися також зі зростаючим антропогенним забрудненням Молочного лиману 

внаслідок скидання практично неочищених стічних вод м. Мелітополь у р. Молочна. 

Погіршення водообміну з морем та забруднення стічними водами призвели до масових 

заморів риби в лимані та різкого зниження його продуктивності. У 1965 р. відбувся перший 

з моменту відкриття лиману великий замор риби, коли в червні-серпні на берег було 

викинуто понад 3 т сазана. У 1967-1968 рр. літні замори риби продовжуються. Улови 

камбали-глоси та бичків помітно падають, а тарань та судак втрачають своє промислове 

значення [61]. 

У зв`язку з гідрологічними та гідрохімічними процесами, що склалися в кінці 60-х 

років, та за низкою інших причин (надмірний і неконтрольований промисел, промислові і 

побутові стоки) рибогосподарське значення лиману в цей час різко знижується, що 

викликало необхідність підвищення ефективності рибного промислу. 

Науковому обґрунтуванню доцільності організації в лимані нагульно-

вирощувального кефального господарства і побудови гідротехнічних споруд, які б дали 

можливість ефективно використовувати стадо кефалей, присвячено статті Й.П. Павлова, 

Г.Я. Зайцевої, В.Г. Гринь, Н.З. Пергат, що ввійшли до складу збірника "Біологічне 

обґрунтування розвитку кефального господарства східного Сивашу і Молочного лиману" 

[62]. Однак, створення в каналі-пpотоцi між лиманом та морем шлюзової пpопускно-

вiдловної споруди не тільки не підвищило ефективність рибного промислу, а, навпаки, 

призвело до значного підриву чисельності популяцій чорноморських кефалей і порушення 

гідрологічного та гідрохімічного режимів. Це негативно вплинуло на стан іхтіофауни [56]. 

На початку 70-х років у зв’язку з планом реорганізації рибного господарства України 

почалося вселення в Молочний лиман цінних порід коропових (короп, білий амур, 

товстолоб) та осетрових (бестер) риб, створення кефалевого господарства. У квітні 1970 

року у верхів’ї лиману було випущено 25-30 тис. одноліток білого та строкатого 

товстолобиків, близько 25 тис. одноліток білого амуру та 300 одноліток бестера, а в квітні 

1973 г. – близько 200 тис. одноліток коропа. Пробні вилови показали, що короп, 

товстолобик та білий амур до кінця другого року життя дають у лимані приріст такий самий 

або навіть вище, ніж у ставкових господарствах. На жаль, усі вселені риби загинули, і в 

подальшому роботи з розведення та вирощування цих видів у лимані були припинені. 

Загибель риб була викликана тим, що влітку 1971 р. з метою прискорення будівництва 

обловно-запускного пристрою для кефалі та шлюзу між лиманом та морем, існуючаа 

вимоїна була засипана земснарядом. Ізоляція Молочного лиману від Азовського моря 
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швидко призвела до катастрофічних наслідків. Падіння рівня води склало в середньому 0,5 

м, і вода відступила від звичайної берегової лінії на 50-100 м. Це особливо позначилося на 

мілководній зоні, де зазвичай у літній час концентрувалася молодь бичків та інших риб. У 

верхів’ях лиману вода залишилася тільки в каналах та глибоких місцях. Сувора зима 1971-

1972 рр. призвела до промерзання мілководних ділянок до дна, що викликало значну 

загибель флори та фауни. Припинення поступу води з моря та різке зниження рівня води в 

зв’язку з інтенсивним випаровуванням у літню пору призвели до різкого підвищення 

солоності до 23-24% о, а в деяких ділянках лиману – до 35,5% о. Протягом 1972 року 

відбулася масова загибель цінних промислових риб: кефалі, судака, тарані, місцевої 

популяції сазана, а також усіх вселених видів риб (білого амура, товстолобика, бестера). 

Відкриття нового каналу з гідротехнічною спорудою відбулося в 1973 р. Лиман 

знову з’єднався з морем, солоність його знизилася. Однак місце для нового каналу було 

вибрано невірно, так як з моменту спорудження і до теперішнього часу в місці з’єднання 

каналу з морем відбувається інтенсивне нанесення піску та черепашки. Існування каналу 

постійно підтримувалося роботою земснаряду, а черепашку та пісок стали добувати з 

будівельною метою. Таким чином, лиман перейшов у стан напівзакритої водойми, який 

хиткий та характеризується різкими коливаннями гідрохімічного режиму. У посушливі 

роки солоність води в лимані зростає до 21,2-24,9% о, а в період весняних паводків та при 

наповненні морською водою солоність падає до 14,7-18,4% . За даними АзЦІГ у 70-і роки 

щорічні улови риб у Молочному лимані досягали від 42 до 270 т, при цьому практично 93% 

уловів складали бички. Улови камбали-глоси різко падають і не перевищують 1,4 т на рік, 

а улови кефалі коливаються від 1 до 25 т. Таким чином, створення обловно-запускного 

пристрою для вилову кефалі не виправдало витрат, крім того, загородження швидко 

обростали, забивалися медузами та перешкоджали вільному входу риб з моря в лиман та їх 

виходу назад. У той же час інтенсифікація промислу бичків у лимані з використанням 

напівмеханічних драг призвела до перелову цих риб, руйнування нерестовищ та порушення 

донних угруповань. 

У 1978-1985 рр. на Молочному лимані проводили роботи з аккліматизаціі 

далекосхідної кефалі-піленгаса [61]. Акліматизаційні роботи здійснювали на базі 

рибколгоспу «Сини моря», який побудував експериментальний рибоводний цех, 

функціонуючий на морському забезпеченні. Сюди з 1978 р. до 1983 р. завозили виробників 

та молодь піленгасу з Далекого Сходу. Цей цех був унікальним для Азово-Чорноморского 

басейну і за планом повинен був випускати до 1 млн. шт. молоді піленгасу за сезон. 

Спочатку лиман передбачалося використовувати як маригосподарство пасовищного типу зі 

створенням надалі повносистемного господарства для розведення молоді та отримання 
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товарної продукції. Таке господарство за планом змогло б забезпечити улов у Молочному 

лимані до 2 тис. т піленгасу на рік, а в усіх лиманах Північного Приазов’я – до 6 тис. т. У 

1984 р. лиман зариблювали вже потомством піленгасу від виробникыв, вирощених у садках. 

До 1988 р. у лимані була створена високопродуктивна самовідтворювана популяція 

піленгасу. 

З 1990 р. розпочалося згортання робіт з розчищення каналу. Це було пов’язано з тим, 

що попит на черепашку та пісок упав, і робота земснаряда стала нерентабельною. Канал 

поступово почав звужуватися та міліти, відповідно водообмін Молочного лиману з морем 

погіршився. За наявними даними [61] у складі іхтіофауни Молочного лиману до початку 

90-х років відбулися істотні зміни. Різноманітність риб знижується до 32 видів, причому 

звичайних та багаточисельних видів залишається тільки 11, а кількість промислових видів 

зменшується до 5. Різко зменшилась чисельність бичків, камбали та  азово-чорноморської 

кефалі, а зросла кількість непромислових та сміттєвих риб: колючки, голки, перкаріни, 

атерини. За даними офіційної статистики в 90-х роках щорічні улови бичків у лимані 

скоротились до 1-3 т на рік, улови глоси становили менше 1 т, азово-чорноморські кефалі в 

уловах були відсутні повністю, зрідка ловилася азовська хамса (до 3,7 т) та атерина (до 1,4 

т), зате улови піленгасу в 1998 р. склали 34,9 т. Крім того, рибколгосп вів вилов та продаж 

цьоголіток та одноліток піленгасу для зариблення інших водойм [59]. 

До 1996 р. протока майже повністю закрилася. Восени її ширина склала в окремих 

місцях 2-3 м, а глибина всього 10-12 см. Солоність води в Молочному лимані різко 

підвищилася, і вже у вересні 1996 р. вона склала 25,9-27,2% о , а в січні 1997 р. досягла на 

окремих ділянках 35,3-39,9% о. Також було відзначено зниження концентрації кисню та 

підвищення сірководню. Це призвело до погіршення гідрохімічного режиму, показники 

якого стали критичними для біоти Молочного лиману. Відсутність нормально 

функціонуючої протоки перешкоджала осінньому виходу риби, зимуючої в морі. В лимані 

залишилася молодь, дорослі особини піленгасу та інших видів риб. Висока щільність риб 

призвела до спалаху інвазійних захворювань, зокрема мікроспоридіозу, викликаного Clugea 

stephani. Ці гідрохімічні та гідробіологічні фактори стали причиною масового замору риб у 

лимані. На початку жовтня 1996 р. у південно-західній частині Молочного лиману була 

зареєстрована масова загибель цьоголіток піленгасу до 120 тис. ос. на 1 м2. Всього загинуло 

близько 43 млн. цьоголіток. Другий замор стався у верхів’ї лиману в кінці жовтня, коли на 

берег було викинуто понад 15 тис. 3 та 4-х-літок піленгасу [59]. 

У наступні роки протока також регулярно заноситься піском, тому рибколгосп 

докладав величезних зусиль з її розчищення. Але екскаватори та малопотужні земснаряди 

не можуть протистояти стихії. Кілька годин шторму заносят протоку тисячами тонн піску, 
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зводячи нанівець багатомісячну роботу техніки. В цей час у рибколгоспі відсутні кошти для 

розчищення протоки, і тягар цієї турботи ліг на місцеві влади. 

З 2000 р. у Молочному лимані заборонений промисел риби. Лиман втрачає своє 

значення і як нерестилище піленгасу, що може знизити відтворювальну здатність та вилов 

цього цінного промислового виду в наступні роки [59]. 

Починаючи з 2002 року, лиман з постійною періодичністю стає закритим. Вперше 

це відбулося в травні 2002 року, повторилося в 2006, 2007 роках. З 2008 року проблема 

сполучення лиману з морем є постійною [63]. І така ситуація призводить до корінних змін 

в іхтіоценозі. За результатами досліджень в період 2005-2011 рр. в лимані мешкає 10 видів 

риб. При цьому слід відмітити, що такі види як бички кругляк (Neogobius melanostomus) та 

пісочник (Neogobius fluviatilis), голка пухлощока (Syngnathus abaster), анчоус європейський 

(Engraulis encrasicholus) відмічаються виключно в періоди відновлення сполучення. 

У 2012-2013 рр. був зареєстрований максимальний показник солоності за всю 

історію досліджень Молочного лиману, який становив 104 г/л. Наслідком такої ситуації 

стало скорочення видового багатства риб у декілька разів. Так, польовими дослідженнями 

2012 року зареєстровано тільки 4 види риб – кефаль піленгас (Liza haematocheilus), річкова 

камбала чорноморська (Platichtus flesus), бичок трав`яник змієголовий (Zosterisessor 

ophiocephalus), атерина чорноморська (Atherina pontica), яка була найбільш масовою. 

Більшість з них відноситься до еврігалинного комплексу. Слід відмітити низьку чисельність 

молоді кефалі піленгасу та бичка трав`яника змієголового.  Промислового добування риби 

в акваторіях лиману не здійснюють з 2001 року [56]. 

Ізоляція лиману від моря в останні десятиріччя негативно відбилася на ефективності 

нересту піленгаса та поповнення молоддю промислового стада виду. Це призвело до різкого 

зниження його промислових уловів в Азовському морі. Так у період 2000-2009 рр. 

середньорічні улови України та Російської Федерації становили понад 6 тис. т. Це  

забезпечувалося високопродуктивним нерестом піленгаса в Молочному лимані в кінці 

минулого та початку нинішнього тисячоліть. Починаючи з 2010 року, щорічні улови 

піленгаса в Азовському морі стрімко скорочувалися і в 2013 році склали 751 т. Таке 

зниження уловів було пов’язано з неефективним нерестом виду в період 2006-2010 рр., 

пов’язаним з негативними гідрологічними змінами в лимані. Таким чином сучасний вилов 

піленгаса в морі знизився більш ніж на 5 тис. т щорічно. За різними оцінками прямий збиток 

на зниженні обсягів вилучення становить 3-5 млн. $. [65]. 

За результатами досліджень на початку червня 2014 року Молочний лиман являв 

собою гіперсолону водойму. У водоймі були відсутні представники іхтіофауни. 
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16 червня 2014 року в результаті розчистки протоки довжиною близько 2 км було 

відновлено з’єднання лиману з Азовським морем 

У цілому слід відмітити позитивну роль у розчистці каналу. Вона сприяє 

відновленню всієї гідроекосистеми Молочного лиману, що, у свою чергу, відобразилося на 

динаміці видового складу риб. Цікавим фактом є інтенсивність відновлення видового 

багатства після повної втрати представників риб у Молочному лимані. Так, після 2013 року 

відбувається поступове вселення видів риб з Азовського моря – за 3 роки функціонування 

каналу з 4 до 8 [65]. 

Влітку 2016 року у Молочному лимані відмічалося 8 видів риб.. Слід зазначити, що 

найбільш масовими видами була кефаль піленгас (Liza haematocheilus) та атерина 

чорноморська (Atherina pontica). Інші риби реєструвалися поодиноко та в окремих ділянках 

лиману [65]. 

 Основною проблемою створення оптимальних умов для природного відтворення, 

нагулу та зимівлі риб у Молочному лимані є відсутність постійного зв’язку водойми з 

Азовським морем. Нестабільний водообмін між водоймами та періодично повна відсутність 

зв’язку з морем призводить до значних негативних змін у якості й кількості рибних 

ресурсів. 

У вересні 2017 року у гирлі Молочного лиману стався масовий замор риби – 

загинуло понад 60 000 особин піленгасу та 1300 особин кефалі. Сума збитку склала близько 

93 млн. гривень. Риба загинула, тому що не змогла вийти в море через замулювання 

промоїни між Молочним лиманом та Азовським морем. 

Промоїну, яка з’єднує Молочний лиман з Азовським морем, відкрили 27 грудня 2019 

року. Зараз довжина водного коридору, що з’єднує лиман з морем, становить 2 км 150 м, 

глибина – від 2 до 3 метрів, ширина 50-100 метрів. Для того, щоб канал не замулювався, на 

вході побудовані дві гідрологічних споруди – серповидні буни довжиною по 160 метрів 

кожна. Фахівці стверджують, що реалізація цього проекту дозволить забути про проблему 

замулювання Молочного лиману мінімум на 100 років. 

Початок роботи промоїни, яка пов’язує Молочний лиман з Азовським морем, 

відкриває вже в цьому році великі перспективи для розвитку рибного господарства 

Азовського моря. За прогнозами вчених, навесні в лиман на нерест зайде близько 2000 тонн 

піленгасу. Лиман наповниться водою вже до березня. Фахівці прогнозують, що популяція 

піленгасу виросте на 800 тонн. За прогнозами вчених, зроблених на 2 роки, можливість 

вилову риби буде збільшена на 2 тисячі тонн. А солоність води в лимані впаде з 70-80 

проміле до комфортних 25. Про це в ексклюзивному інтерв’ю РІА-Мелітополь розповів 

директор Приазовського Національного парку Дмитро Воловик. 
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Щоб зберегти рибу в Молочному лимані у 2020 році введена заборона на будь-яку 

ловлю. 

“У цьому році ми не передбачаємо аматорську та спортивну ловлю на Молочному 

лимані, крім того під забороною вона на відстані 1 кілометра від каналу на вході в море і з 

бун, – розповів «Індустріалке» директор Приазовського національного природного парку 

Дмитро Воловик. – Водойма повинна відновитися, а його мешканці освоїтися в нових 

умовах”. “Умови для аматорської риболовлі будуть створені на Степанівській косі, тут 

встановлять сміттєві баки, туалети. В інших же місцях на Молочному лимані спроби 

посидіти з вудкою, а тим більше закинути сітки будуть жорстко припиняти. Допоможуть у 

цьому співробітникам парку камери, встановлені на вимоїні ще восени”. 

 

4.2 Культурні послуги 

4.2.1 Рекреація та туризм 

Природно-рекреаційний потенціал території Приазовського національного 

природного парку, до якого входить ВБУ Молочний лиман, дозволяє розвивати в її межах 

різні види рекреаційної діяльності та базується перш за все на розташуванні біля теплого 

Азовського моря. 

Територія Приазовського НПП у приморській смузі Азовського моря включає 

аквальні (прибережна літоральна частина моря, лимани, затоки, русла та заплави малих 

річок, їх гирла, невеликі штучні водойми) і наземні (приморські коси, узбережжя, значні по 

площам суходільні ділянки у заплавах річок, плакорні наземні ділянки, ділянки з 

первинною степовою рослинністю, незначні угруповання чагарників та деревинних 

насаджень, зони рекреаційного використання у сел. Кирилівка та сел. Богатир (Алтагір)) 

ландшафтно-біотопічні комплекси. Все це сприяє розвитку рекреаційної галузі. 

Парк розташований в степовій зоні України, основну цінність його території 

становлять природні комплекси приазовських лиманів (Молочний, Утлюцький) та кіс 

(Пересип, Федотова, Бердянська, Степановська). Унікальність території обумовлена його 

приморським розташуванням і наявністю збережених тут до теперішнього часу степових, 

аквальних і екотонних біоценозів, рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин. У зв’язку з 

цим особливо цінними тут є ділянки з максимальною біологічною різноманітністю. 

Ландшафтна своєрідність території парку і пов’язана з ним особливість фауни обумовлені 

приморським розташуванням і динамікою морської берегової смуги. 

У межах Приазовського НПП з точки зору наявності рекреаційних ресурсів найбільш 

привабливими є морські акваторії, коси та узбережжя, лимани та гирлові ділянки річок. 
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Узбережжя Азовського моря та його лиманів є лікувально-оздоровчими угіддями. Тут 

можна приймати сонячні ванни, купатися, займатися лікуванням, водно-спортивними 

заняттями, туризмом. 

Комплекси заплавних земель, терас, яри, землі, що межують з 

сільськогосподарськими угіддями, можуть бути використані з пізнавально-оздоровчою 

метою, де можливі такі види рекреаційних занять, як прийом сонячних ванн, прогулянки, 

туризм тощо [66]. 

Кирилівська оздоровча зона 

 За своїми кліматичними умовами та наявністю родовищ різного типу мінеральних 

вод, лікувальних грязей перспективною курортною місцевістю є Азовське узбережжя, 

район курорту Кирилівка. 

Курорт Кирилівка охоплює землі населених пунктів сел. Кирилівка, с. Лиманське, а 

також коси Пересип та Федотова з комплексом курортно-оздоровчих закладів. Курорт 

належить до класу грязьових приморських кліматичних курортів. До основних лікувальних 

факторів належатьт мулисті сульфідні грязі у руслах річок Великий та Малий Утлюк, 

Утлюцькому й Молочному лиманах та високомінералізовані хлоридно-натрієві мінеральні 

води  [52, 67, 51, 68]. 

За офіційними даними, за літо Кирилівку відвідують понад 700 000 чоловік і за 

кількістю відпочиваючих, Кирилівка є найбільшим курортом на Азовському морі. 

До послуг відпочиваючих – понад 500 баз відпочинку, приватних готелів, 

пансіонатів та котеджів, санаторії та близько 18 дитячих оздоровчих лікувальних закладів, 

розташованих як на косах, так і в самому сел. Кирилівка. Тут можна знайти відпочинок на 

будь-який смак і за своїми фінансовими можливостями – від «цивілізованих» баз 

відпочинку та пансіонатів з багатоповерховими корпусами та харчуванням, до відпочинку 

в наметовому містечку або приватному секторі. 

Гордістю курорту є бальнеогрязьовий санаторій “Кирилівка”, загальна площа якого 

49 га. Унікальне поєднання цілющих властивостей сонця, моря, повітря, лікувальних грязей 

та води було помічено місцевими мешканцями на початку освоєння району. Ще в 1880 році 

відставний солдат Федот Пантелеймонович Наливайко, який проходив службу в місті Саки, 

та був знайомий з методами грязелікування, зробив першу спробу будівництва 

грязелікувальниці. Зроблений аналіз грязей виявив їх чималі цілющі властивості. Але, не 

маючи медичної освіти та необхідних коштів Наливайко Ф.П. не зміг розгорнути лікування 

належним чином. Тільки в 1925 році було прийнято рішення про влаштування в Кирилівці 

грязелікувальниці, в 1926 році вона вже працювала, хоча і на примітивному рівні. В наш 

час у комплексі оздоровчих процедур використовуються різноманітні душі, масажі, басейн, 
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кабінети голкорефлексотерапії, бювет мінеральної води та використовується сірководнева 

лікувальна грязь Молочного лиману [69]. 

На території Кирилівського бальнео-кліматичного грязьового курорту переважає 

оздоровчий сезонний відпочинок дітей та дорослих. З 1999 р. Кирилівка має статус курорту 

державного значення: тут розташовано понад 200 баз відпочинку. 

У районі селища Кирилівка розвивається санаторно-лікувальна діяльність, на косі 

Пересип (протяжністю 9 кілометрів) – оздоровча субгалузь, на косі Федотова (45 км) – 

спортивна та оздоровча субгалузі. Коса Федотова переходить в Бірючій півострів – 

територію Азово-Сиваського національного природного парку. 

Відпочинок в Кирилівці сприяє відновленню і зміцненню центральної нервової та 

серцево-судинної систем, верхніх дихальних шляхів, знижує запальні процеси в м’язах і 

суглобах і алергічні реакції, насичує кров киснем, йодом та хромом. До послуг 

відпочиваючих численні кафе, пляжі, ринки, луна-парки, зоопарк. 

Намічено чітке функціональне зонування території курорту Кирилівка, у межах 

якого можна виділити такі зони: 

1. У районі сел. Кирилівка йде процес формування санаторно-лікувальної та 

оздоровчої субгалузей, представлених санаторієм “Кирилівка”, базами та будинками 

відпочинку та дитячими оздоровчими установами. У перспективі ця зона повинна 

спеціалізуватися на санаторному лікуванні та відпочинку громадян у пансіонатах із 

лікуванням цілорічного функціонування. 

2. На косі Пересип розвивається оздоровча субгалузь, представлена базами 

відпочинку. В перспективі на базі існуючих рекреаційних установ тут необхідно створити 

пансіонати для батьків з дітьми. 

Коса Пересип – частина суші шириною від 200 м у деяких місцях доходить до 1 

кілометра. Коса Пересип відділяє Азовське море від Молочного лиману і бере початок від 

східної околиці Кирилівки. Протяжність коси близько 10 км. По всій протяжності Коси 

Пересип розташовані бази відпочинку, різні пансіонати, дитячі оздоровчі табори і наметові 

містечка. 

3. На косі Федотовій переважний розвиток одержали спортивна та оздоровча 

субгалузі. Спортивна субгалузь представлена турбазами, а оздоровча субгалузь – базами і 

дитячими оздоровчими установами. В перспективі у вузькій частині коси можливо 

будівництво кемпінгів, а в районі с.Степок – пансіонатів [3]. 

Рекреаційна зона на правому березі Молочного лиману поблизу с.Богатир 

(Алтагір) 
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Село Богатир, з населенням трохи менше 200 чоловік. Місцеві жителі звикли його 

називати по-старому – Алтагирі, що в перекладі з тюркського означає 6 коней. Але людей 

в ці місця приваблює не назва, а дешевий відпочинок. 

У цьому селі немає забруднюючих атмосферу виробництв, повітря чисте і свіже. 

Основний напрямок це відпочинок та оздоровлення. Навколо Богатиря на березі Молочного 

лиману знаходиться понад 20 баз відпочинку, дитячих оздоровчих центрів, пансіонатів, 

будинків відпочинку та туристичних баз. У кожного своя територія, на якій розташувалися 

дитячі майданчики, басейни, альтанки, місця для пікніків, гойдалки і спортивні корти. 

Але впродовж останніх десятиліть внаслідок погіршення екологічних умов 

(обміління лиману внаслідок порушення водообміну з Азовським морем через промоїну) та 

економічну скруту більшість цих рекреаційних закладів занедбані, знаходяться в 

напівзруйнованому стані. Зараз використовується лише декілька баз відпочинку. Є 

сподівання, що відновлення сполучення Молочного лиману з Азовським морем у 2020 році, 

дасть можливість реанімації та подальшого розвитку цієї унікальної рекреаційної зони. 

Особливості відпочинку с. Алтагир 

По-перше, географічне розташування. Село Алтагир знаходиться на правому березі 

Азовського лиману Молочний. Він неглибокий, за рахунок цього швидко прогрівається і 

вода залишається теплою від початку травня і до кінця вересня. У цьому місці не буває 

штормів, що особливо важливо при відпочинку з дітьми. По-друге, Богатир оточений 

зеленими масивами Альтагирського лісу. Це заповідна зона. По-третє, тут не тільки 

дешевий відпочинок, море і ліс, а й великі можливості для оздоровлення. У лимані є 

поклади блакитної глини та сірководневих грязей. Обидві речовини використовуються з 

лікувальною метою та косметології. Є джерела мінеральних вод. У поєднання зі свіжим 

морським повітрям, запахами лісу, теплою водою та чистими пляжами, все це дає потужний 

оздоровчий ефект. Перебування в Алтагирі на базах відпочинку дозволяє налагодити 

роботу серцево-судинної системи, заспокоїти нерви, підлікувати суглоби і побалувати свою 

шкіру масками з глини. 

Поблизу ВБУ Молочний лиман на території Мелітопольського району біля сіл 

Садове та Мордвинівка  проходить туристично-пізнавальна стежка «Великий Степ». 

Маршрут обирався з рекреацiйно-естетичного та iнформацiйного погляду та поєднує в собі 

екологічну стежку та туристичний маршрут. Туристично-пізнавальна стежка  передає 

вiдвiдувачам знання про природу, допомагає їм бачити незвичайне у звичайному, 

спонукати вчитися у природи та захищати її. 

На шляху розташовано скіфський курганний комплекс (захоронення Скіфських 

царів) та Муравський шлях с дуже багатими історичним минулим, стела – пам’ятка на лінії 
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обороги «Вотан», присвячена  героям-визволителям Мелітопольщини від німецько-

фашистських загарбників, бліндаж  часів ВОВ. 

Стежка сприяє екологічній освіті та вихованню населення. Особливість процесу 

екологічного навчання та виховання на стежці полягає в тому, що воно будується на основі 

засвоєння інформації та норм поведінки в природному оточенні. Стежка розрахована як на 

дорослих, так i на дітей. Маршрут зручний для пiшоходiв, вершників та інших туристів. 

Туристично-пізнавальна стежка є доступною для вiдвiдувачiв, бо знаходиться 

неподалiк вiд перехрестя міжнародних транспортних магiстралей. Маршрут стежки 

обминає мiсця мешкання та зростання рiдкiсних видiв флори та фауни, також не перетинає 

дуже вразливі природні об’єкти, що легко пошкоджуються і довго відновлюються. В 

цілому, слід зазначити, що флора та фауна Приазовського НПП характеризується давнім 

походженням та високою видовою різноманітністю. 

Біля м. Мелітополь знаходяться унікальні історичні та природні пам’ятки. 

Національний історико-археологичний музей-заповідник «Кам’яна Могила», що  давніша 

за Стоунхендж, єгипетські піраміди та всі зікурати Півночі. Тому й була вона протягом 

багатьох тисячоліть «Меккою» стародавніх жерців Великого Степу, які залишили тут 

сакральні знаки своєї релігії. 

 Іншими цікавими туристичними об’єктами Мелітопольщини є храм святого 

архистратига Михаїла в с.Тихонівка, заповідна зона  в с. Терпіння – цілющі джерела та дуб-

патриарх, Старобердянське лісництво та колодязь щастя в с. Спаське. 

Розвиток рекреаційної діяльності Приазовського НПП зумовлює наявність 

сприятливих кліматичних умов, водних об’єктів (лимани та Азовське море, з яким лимани 

межують), піщано-черепашкових пляжів, близькість до парку масивних лісонасаджень по 

правому березі Молочного лиману (Радивонівське та Богатирське лісництва), близькість 

автомагістралі Харків–Сімферополь та залізничних станцій (сел. Якимівка, м. Мелітополь, 

с. Тащенак). Але для того, щоб не порушувати гармонійний стан між природою та 

рекреаційною діяльністю потрібно враховувати стійкість курортно-рекреаційного 

комплексу до навантаження з боку рекреантів; сприяти розвитку будівництва курортно-

рекреаційних закладів. Та, насамперед, головним завданням Приазовського НПП є 

природоохоронна діяльність, яка спрямована на підтримку та забезпечення екологічної 

природної рівноваги в регіоні; створення умов для організованого туризму та рекреаційної 

діяльності з додержанням режиму охорони природи. 

Виходячи із загальної рекреаційної характеристики Приазовського НПП, можна 

зробити висновок, що ця територія має достатні природні умови для подальшого розвитку 

рекреаційної, бальнеологічної та туристичної діяльності. Але курортно-рекреаційні ресурси 
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мають використовуватись бережно, раціонально; вони повинні охоронятися та 

примножуватися. І цьому буде сприяти діяльність парку [66]. 

4.2.2 Навчальна та наукова цінність 

Природа узбережжя Азовського моря, Молочного лиману, річок, що впадають у 

нього має велику пізнавальну та освітню цінність, і екскурсії сприяють екологічному 

вихованню, зростанню рівня освіченості та загальної культури дітей та дорослих, жителів 

Мелітопольського, Якимівського та Приазовського районів районів районів та туристів 

здалеку, школярів, студентів та інших верств населення. Різноманіття екосистем дає 

багатий фактичний матеріал для пізнання територіальної диференціації та рівнів організації 

біоти, природних та антропогенних сукцесій тощо. В зв’язку з тим, що природа 

материкового узбережжя Азовського моря дуже трансформована, природні цінності ВБУ 

Молочний лиман мають особливе значення в плані екологічної освіти. 

Навчальна цінність 

Навчальні бази Мелітопольського державного педагогічного університету 

Територія ВБУ “Молочний лиман” є базою для проведення навчально-польових 

практик з ботаніки, зоології, екології, топографії для студентів хіміко-біологічного та 

природничо-географічного факультетів Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

Оздоровчий навчально-туристичний  комплекс (Богатирська біологічна 

станція) розташований на правому крутому березі Молочного лиману (поблизу с. Богатир 

(Алтагір) Якимівського району Запорізької області) в екологічно чистій зоні Богатирського 

лісництва. На території закладу знаходяться: житловий чотириповерховий корпус-

гуртожиток на 150 місць, корпус навчальних лабораторій, їдальня, допоміжні будівлі 

(медичний пункт, душові, туалет), спортивний майданчик. Холодна вода подається 

цілодобово зі своєї артезіанської свердловини. Лікувальна питна вода належить до 

хлористо-натрієвих, з мінералізацією 7-8 мг/л та рекомендується для хворих із 

захворюванням  дихальних шляхів та шлунково-кишкового тракту. Богатирський штучний 

ліс розміщений на піднятому плато і надлиманній терасі, вкритій соловими пісками, що 

добре пропускають крізь себе атмосферні опади, водночас ускладнюючи капілярне 

підняття вологи і її випарювання. Видовий склад дерев та чагарників включає близько 100 

видів. Дерева добре збагачують повітря озоном  та мають унікальний  оздоровчий  та 

лікувальний ефект. 

Комплекс може приймати студентів, учнів, вчителів, трудові колективи 

інших  закладів України  для проведення практик, зборів, туристичних та спортивних 

змагань,  відпочинку та оздоровлення. 
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Степанівська навчально-наукова та моніторингова польова база МДПУ 

розташована на південному березі Азовського моря (поблизу с. Степанівка Приазовського 

району) біля засади Степанівської коси. Степанівська коса – ландшафтний заказник 

місцевого значения у межах Приазовського національного природного парку. Займає 

східну ділянку пересипу, що відділяє Молочний лиман від Азовсього моря. На лимані та 

косі під час сезонних міграцій тримаються тисячі перелітних птахів 80-100 видів. 

Проводяться їх багаторічні обліки, відловлювання та кільцювання за участю студентів та 

школярів. 

На польовій базі Богатирської біостанції МДПУ проводиться Екологічний тренінг 

Малої академії наук (МАН). Для проведення занять із членами МАН (загін нараховує 60 

чол.) згідно з наказом ректора університету командируються провідні викладачі МДПУ. 

Програма тренінгу включає теоретичні та практичні заняття, екскурсії в природу, засвоєння 

сучасних методик екологічних досліджень. Для занять надаються лабораторні приміщення 

біостанції. Побутові умови також сприяють успішній праці, діти проживають в 

упорядкованих кімнатах. Керівниками 12 секцій МАН є 2 професори, 10 кандидатів наук, 2 

аспіранти університету. У МАН проводяться заняття за такими напрямками, як географія, 

хімія, історія, правознавство, філологія, біологія й екологія. Екологічні знання необхідні 

зараз будь-якій освіченій людині незалежно від професії. Діти це чудово розуміють, і всі 

без винятку – чи то майбутні фізики, чи то інформатики, чи правовики – захоплено 

розв’язують екологічні проблеми та завдання. Ключовим на тренінгу є вивчення 

біорізноманіття півдня України та шляхів його збереження. Для польового екологічного 

тренінгу розроблені навчально-наукові екологічні програми для ботаніків, зоологів, 

екологів. Цілі та завдання екологічного тренінгу такі: закріплення теоретичних знань у 

галузі екології рослин і тварин, охорони природи, ознайомлення з флорою і фауною рідного 

краю, засвоєння сучасних методик екологічних досліджень, а саме: вивчення особливостей 

природних умов регіону, ознайомлення з флорою та фауною Молочного лиману, станом та 

перспективою його охорони, ознайомлення з флорою та фауною Алтагирського лісу, 

Тащенакського солончакового поду, агроландшафту, вивчення динаміки фауни та флори у 

просторі та часі. Школярі, які вже спеціалізуються в галузі зоології, орнітології та екології, 

прилучаються до таємничого життя пташиних колоній, спостерігають за обережними 

птахами з намету, збирають матеріал для майбутніх наукових робіт. Щорічно проводиться 

масове кільцювання пташенят річкового та малого крячків на островах Алтагирської затоки 

Молочного лиману (помічено понад 500 птахів) та горобцеподібних птахів (понад 400 ос.). 

Два тижні липня в екологічному таборі насичені для школярів не тільки серйозними 

лекціями та екскурсіями, але й спортивно-оздоровчими заходами, змаганнями, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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різноманітними конкурсами, дискотеками, вечірніми бесідами та піснями біля багаття [70, 

71]. 

Профільний еколого-краєзнавчий табір «Простір» 

З метою організації змістовного відпочинку, оздоровлення, дозвілля та зайнятості 

дітей та підлітків під час канікул влітку та з метою поглиблення знань про біологічне та 

ландшафтне різноманіття Північного Приазов’я та проблеми його охорони вже 23 роки 

щорічно еколого-натуралістичний відділ КЗ «Центр позашкільної освіти» (раніше ЕНЦ, 

ЦЕНТУМ) Мелітопольської міської ради проводить профільний еколого-краєзнавчий табір 

«Простір». У роботі табору щорічно беруть участь 45 школярів. Це – вихованці Центру 

позашкільної освіти, які активно працюють протягом навчального року, переможці міських, 

обласних та Всеукраїнських конкурсів та акцій еколого-натуралістичного та туристично-

краєнавчого напрямків. У різні роки табір розташовувався на різних територіях, прилеглих 

до ВБУ «Молочний лиман». 

Перший еколого-краєзнавчий табір працював улітку 1996 р. на території 

ландшафтного заказника “Степанівська коса”. Результати роботи табору були вражаючими. 

Упродовж діяльності табору (6 років) його відвідали понад 1000 юних екологів із багатьох 

міст України (Київ – Національний еколого-натуралістичний центр, Олександрія, Полтава, 

Запоріжжя, Симферополь, Мелітополь, Рівне, Сміла) та екологи з Білорусії. Під час роботи 

таборів діти разом із ученими МДПУ проводили моніторингові дослідження природних 

комплексів Північного Приазов’я. Перебування екологів у заказнику викликало широкий 

резонанс серед місцевого населення, відпочивальників, громадськості району. 

Представники адміністративно-господарських структур були здивовані, що діти можуть 

зробити стільки добрих справ: прибирання прибережних смуг, дотримання ідеальної 

чистоти на території розташування табору, встановлення інформаційних щитів та 

поширення листівок, а головне – діти продемонстрували, що вміють поводитись у природі, 

розуміють її закони. У результаті виконання проекту поліпшився стан довкілля на 

заповідних територіях на місці розташування табору та морському узбережжі завдяки 

таким заходам, як прибирання побутового сміття та сміття, викинутого під час штормів, 

розчищення лісосмуг від сухостою. Унаслідок реалізації проекту реноме організації 

підвищилося, про що свідчать відгуки дітей та керівників. Традицією табору стала посвята 

дітей у юні екологи [70, 71]. 

У 2010-2018 роках еколого-краєзнавчий наметовий табір «Простір» розташовувався 

на косі Пересип (сел. Кирилівка Акимівського р-ну) на територіях бази відпочинку “Дюни”,  

дитячих оздоровчих таборів “Морський”, “Аист”. 

Комплексна еколого-краєзнавча експедиція «Простір-2019» 
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У 2019 році змінено форму проведення з профільного табору – на еколого-

краєзнавчу комплексну експедицію. 

З метою продовження моніторингових спостережень територій Приазовського 

національного природного парку, знайомства з фауною і флорою Приазов’я у термін з 

10.06.2019 до 23.06.2019 року було проведено комплексну еколого-краєзнавчу експедицію 

«Простір – 2019». Базовим табором експедиції стала територія ДОЦ «Сонячний» (с. Богатир 

Якимівського району) на узбережжі Молочного лиману в межах Богатирського 

(Алтагирського) лісництва поблизу з природно-заповідними об’єктами (Шелюгівський под, 

Тащенакський под, Алтагірський зоологічний заказник загальнодержавного значення). 

Пріоритетними напрямками наукової та виховної роботи експедиції є: поглиблення знань 

юних екологів, підвищення рівня екологічної культури, аналіз екологічного стану 

навколишнього природного середовища, моніторингові спостереження стану біологічного 

та ландшафтного різноманіття Північного Приазов’я, опис заказників «Молочний лиман», 

«Тащенакський под», «Шелюгівський под», вивчення та оцінка стану місцевих екосистем, 

ознайомлення дітей з природними об`єктами під час екскурсій, проведення екологічних 

тренінгів, підготовка вихованців до участі в обласних заходах зі спортивного туризму та 

спортивного орієнтування, зустрічі з науковцями. 

Наукова цінність 

Територія Молочного лиману здавна вважалась перспективною для розгортання 

довготривалих наукових досліджень. 

ВБУ Молочний лиман є чудовим полігоном для вивчення екологічних сукцесій, 

біології рідкісних видів, проведення фауністичних (перш за все, іхтіологічних, 

орнітологічних) досліджень та ведення моніторингу стану екосистем та популяцій 

рідкісних та екологічно і практично важливих видів. Молочний лиман має значний інтерес 

для досліджень з гідрології, гео- та гідрохімії, а також з лісознавства (на правому березі 

Молочного лиману розташований Алтагірський лісовий масив штучного походження). 

Через вразливість екосистем Молочного лиману, дослідницька діяльність мусить бути 

неушкоджуючою – із застосуванням відповідних методик та з певними обмеженнями у часі 

та просторі. 

Наукові дослідження на території ВБУ “Молочний лиман” здійснюють фахівці 

Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Науково-дослідного інституту 

біорізноманіття наземних та водних екосистем України Мелітопольського державного 

педагогічного університету (Азово-Чорноморська орнітологічна станція та Лабораторія 

гідробіології та іхтіології). Дослідження присвячені моніторингу стану фауни, вивченню 

біології окремих видів, охороні видів та територій. У 1995 р. Азово-Чорноморська 
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орнітологічна станція розробила наукову програму “Моніторинг та підтримка біологічного 

різноманіття водно-болотних угідь України” (Мелітополь, 1995), а в 2004 р. – спеціальну 

програму Регіонального орнітологічного моніторингу (РОМ). 
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5 ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗМІН ЕКОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

УГІДДЯ НА БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ВБУ 

Дослідження проводились з метою перевірки ідеї, що деякі зміни біорізноманіття 

можуть бути індикаторами загроз екологічному характеру угіддя на прикладі ВБУ 

“Молочний лиман ”. обгрунтованих у звіті за 2019 рік на прикладі подібних досліджень з 

ВБУ “Каркінітська та Джарилгацька затоки” в межах виконуваної НДР. 

5.1 Особливості зміни гідрологічного режиму ВБУ 

Для опису стану видового складу та розміщення птахів та стану іхтіофауни в 

ретроспективі виділені п’ятьдва періодів гідрологічних умов Молочного лиману: 

1943-2003 рр. – стабільного існування гідрологічного зв’язку Молочного лиману з 

Азовським морем. Для цього періоду характерні відносно стабільні показники солоності в 

межах 15-25 г/л, високий рівень води, наявність островів Підкова та Довгий, 

Олександрівська коса. Слід зазначити відносно високі показники рибопродуктивності та 

продуктивності зообентоса, інтенсивний розвиток макрофітів. 

2004-2009 та 2012-2013 рр. – відсутність зв’язку з Азовським морем, скорочення 

площі акваторії nf збільшення солоності лиману, аж до 104 г/л в окремих частинах лиману. 

Для цих періодів характерні низькі показники рибопродуктивності, а при тривалій ізоляції 

і повна втрата всіх видів риб. Відбуваються кардинальні зміни структури зообентосу та 

зоопланктону. В умовах підвищення солоності вище 50-60 г/л в цих угрупованнях 

домінантами стають артемія та личинки хірономід. В умовах зниження рівня води 

спостерігається з’єднання островів з узбережжям. Одночасно утворюються нові острови, 

мілководдя, миси придатні для гніздування. У 2010-2011 рр. зазначено тимчасове 

збільшення водності лиману та зниження солоності води в ньому до рівня 30-40 г/л. Даний 

період був короткочасним і пов’язаний з розчищенням каналу. Роботи з розчищення 

проводилися не регулярно, що не змогло істотно вплинути на гідролого-гідрохімічні 

показники лиману. У ці роки в лимані спостерігається захід молоді риб (Liza haematocheilus, 

Platichthys luscus, Zosterisessor ophiocephalus), які після закриття лиману гинуть або 

виходять у період штормових явищ з лиману. Короткочасні періоди зниження солоності 

лиману також не сприяють відновленню угруповань зообентосу та макрофітов. У 2014 році 

почався новий період з’єднання лиману з морем [72].  

16 червня 2014 р. відбулося з’єднання Молочного лиману з Азовським морем. 

Екологічний стан лиману поліпшився. Рівень води в Молочному лимані збільшився, 

котловина лиману була заповнена водой майже повністю (близько 95%), вода підійшла до 

коренних берегів. Солоність знизилась, і вже в 2014 р. становила 27-35 г/л. Позитивні зміни 
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гідрологічного та гідрохімічного режиму Молочного лиману сприял збільшенню 

біорізноманіття, особливо орнітофауни. Фіксувалася поява представників 

іхтіофауни (піленгас, атерина, глоса). Але протока з вище зазначеними характеристиками 

не змогла в повній мірі відновити екосистему Молочного лиману 

Позитивна тенденція змін гідрологічного режиму Молочного лиману та поступове 

відновлення біорізноманіття цього ВБУ міжнародного значення та екосистеми лиману в 

цілому зберігалось протягом 2015 р. [73].  

Протягом 2016 р. відмічалися негативні природні явища, пов’язані з відсутністю 

постійного водного сполучення лиману з морем в наслідок замулення гирла з’єднувального 

каналу в результаті вітро-хвильових процесів (глибина каналу з морської сторони протягом 

200 м становила близько 30 см, мінімальна ширина – близько 6 м). Почалось зниження рівня 

води, збільшення солоності води в лимані до 37-39%. Такі екологічні умови впливають на 

зменшення біорізноманіття та біопродуктивності. Восени 2016 р. з’єднувальний канал було 

замулено в результаті штормових вітрів і частина молоді представників іхтіофауни 

залишилась в лимані. 

Після розчистки гирла каналу в жовтні 2016 року з лиману в море було розпочато 

масовий вихід молоді риби. Погодні умови осіннього періоду постійно приводили до 

замулення гирла, канал то функціонував, то навпаки; періоди функціонування: 10-

19.10.2016 р., 21-25.10.2016 р., 28.10-10.11.2016 р., 20-22.11.2016 р. В періоди тимчасового 

відновлення сполучення лиману з морем спостерігався постійних вихід представників 

іхтіофауни та деяких видів безхребетних. З 24.11.2016 р. зв’язок з морем до кінця року не 

відновлювався. В січні 2017 р. така ситуація залишалась незмінною. Вже у березні 2017 р. 

спостерігався досить чисельний підхід молоді піленгасу до узбережжя в районі гирла 

каналу. При відкритому водному зв’язку лимана з морем піленгас міг би заходити до 

лиману, де заборонено лов риби і є можливість організації охорони. Але канал було 

засипано піском [73].  

10.05.2017 р. відновлено водне сполучення Молочного лиману з Азовським морем, 

риба зайшла на нерест. Влітку 2017 р. водний зв’язок між Молочним лиманом і Азовським 

морем порушувався у зв’язку з дією вітрових і хвилевих процесів та замуленням гирла 

каналу. Солоність води в лимані становила 45-47%. В лимані спостерігалась наявність 

молоді риб бичка кругляка та камбали глоси, піленгасу. 

Стан Молочного лиману взимку – на початку весни 2018 р. сформувався в умовах 

відсутності його постійного зв’язку з Азовським море. Саме рівень солоності (51-55% з 

явно вираженою тенденцією до збільшення) викликав значне занепокоєння, так як 

єкритичним для всіх видів риб та більшості гідробіонтів. 
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5.2 Зміни в складі орнітофауни ВБУ 

Орнітокомплекси ВБУ Молочний лиман згідно Рамсарських критеріїв цінності 

відповідають наступним перелікам: 

(2) 149 видів птахів (54%) відносяться до видів загальноєвропейської 

природоохоронної значимості (SPEC), зокрема 10 (3,6%) віднесені до видів глобального 

природоохоронного значення; 18 (6,6%) – до видів, що мешкають переважно у Європі і 

мають несприятливий охоронний статус; 72 (26%) – до видів, що мешкають не тільки в 

Європі і мають несприятливий охоронний статус; 49 (17,9%) – до видів, що мешкають 

переважно у Європі і мають сприятливий охоронний статус. 15 (5,4%) входять до Списку 

вразливих видів Міжнародного союзу охорони природи (IUCN). 259 видів охороняються 

Бернською конвенцією, 147 – Боннською конвенцією, 96 (35%) охороняється “Угодою про 

збереження мігруючих афро-євразійських водно-болотних птахів” (AEWA), 41 (15%) 

підпадає під дію конвенції CITES. 44 види птахів (16%) занесені до Червоної книги України. 

(6) Угіддя забезпечує умови для гніздування кількох тисяч пар та зимування – 

близько 20 тис. особин птахів водно-болотного комплексу. 

(7) Тут регулярно перебуває понад 20 тис. особин водно-болотних птахів і 

збирається велика кількість представників гусеподібних Anseriformes, лелекоподібних Ci- 

coniiformes та сивкоподібних Charadriiformes. 

Стан орнітофауни ВБУ Молочний лиман 

За останні 20 років на території ВБУ Молочний лиман виявлено 269 видів птахів з 

19 рядів, з яких 57 занесені до Червоної книги України (2009). У 1990-ті рр. минулого 

століття наявність різноманітних гніздових та кормових біотопів на території ВБУ 

обумовлювала досить високе видове різноманіття птахів, при істотній перевазі кількості 

мігруючих видів над тими, що гніздяться. В той час гніздовий орнітокомплекс оцінювався 

в понад 15 тис. пар, а чисельність мігрантів, що одночасно могла перебувати в межах ВБУ 

сягала 200 тис. особин. Зміни гідрологічного режиму лиману істотно вплинули на стан, 

насамперед, гніздових біотопів, що призвело до: 

- зникнення таких великих островів як Довгий та Підкова, а також з’єднанню з 

берегом великих кіс (Олександрівська коса) та дрібних островів поблизу Кирилівської коси, 

які були місцем гніздування тисяч пар бакланів великих Phalacrocorax carbo, мартинів та 

крячків; 

• зникнення таких водойм як озеро Молочне, система озер в гирлі р.Тащенак; 

• припинення або різке зменшення надходження прісної води в лиман з річок 

Джекельня та Тащенак; 
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• обміління багатьох ділянок акваторії, перетворення деяких заток 

(Олександрівська затока) на площі суші, порослі солончаковою рослинністю; 

• заростання та деградація очеретяних заростей, зникнення відкритих плес у 

верхній частині лиману, що призвело до різкого зменшення площ гніздування пірникоз 

Podicipedidae, чапель Ardeidae, гуски сірої Anser anser, качок, лиски Fulica atra, багатьох 

горобцеподібних птахів; 

• заростання та висихання солончаків по берегах лиману, а внаслідок – 

деградації місць гніздування багатьох видів куликів, в тому числі і таких, що внесені до 

Червоної книги України (2009): чоботар Recurvirostra avosetta, кулик-сорока Haematopus 

ostralegus, кулик-довгоніг Himantopus himantopus, пісочник морський Charadrius 

alexandrinus, дерихвіст лучний Glareola pratincola; 

• появи нових островів акумулятивного походження у верхів’ї лиману і в 

районі селища Кирилівка, на яких у 2008-2012 рр. відбувалося гніздування мартинів та 

куликів і які активно використовувалися птахами для відпочинку в серпні 2009-2012 рр. 

У результаті за період з 1998 до 2012 рр. різко зменшилась чисельність птахів, що 

гніздяться у ВБУ Особливо це стосується птахів водно-болотного комплексу, загальна 

чисельність яких знизилась майже в 11 (табл. 5.1.), а кількість видів – у 2 рази. Зникли на 

гніздуванні баклан великий та більшість колоніальних видів мартинів та крячків, за 

винятком мартина жовтоногого, чисельність якого знизилась до 300 пар у 2012 р. 

Обсихання плавнів в верхів’ї лиману призвело до майже повного зникнення колоній чапель, 

припинили гніздування пірникози, катастрофічно упала чисельність лиски. З 26 водно-

болотних видів птахів, що гніздилися в 2012 р., лише для мартина жовтоногого успішність 

розмноження склала близько 80%, для усіх інших вона коливалась у межах 0-30%. 

Головним негативним чинником, що впливав на цей показник, є різке падіння рівня води і 

як наслідок – зникнення гніздових біотопів ще до завершення репродуктивного періоду 

[35]. 

. 
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Таблиця 5.1. Зміни кількості видів та чисельності птахів, що гніздяться в ВБУ 

Молочний лиман 

 

Рік Усі птахи 

сумарно 
Птахи водно-

болотного 

комплексу 

Птахи Червоної 

книги України 

Джерело інформації 

1998 
пар 

15000 10200 
430 

Численность и размещение..., 

2000  

 видів 

60 

40 13 Численность и размещение...,, 

2000 

2005 пар 4348 2298 144 Дані авторів 

 видів 62 22 6  

2012 пар 6250 950 386 Дані авторів 

 видів 66 26 7  

 

У той же час за результатами регулярних серпневих обліків, що здійснює Азово-

Чорноморська орнітологічна станція, сезонна (післягніздова та міграційна) кількість водно-

болотних птахів зросла в 2012 р. майже в 4 рази у порівнянні з 2004 р. (табл. 5.2.). 

 

 

Таблиця 5.2. Зміни сезонної (серпневої) кількості видів та чисельності птахів на 

Молочному лимані 

 

Рік Усі птахи сумарно Птахи водно-

болотного 

комплексу 

Птахи Червоної 

книги України 

Джерело інформації 

1993 ос. 197-286 тис.?  ? Инвентаризация и 

 видів ? ? ? кадастровая..., 1993 

2004 ос.  28834 193 Бюллетень РОМ, 2005 

 видів  43 9  

2006 ос. 33080 25559 301 Бюллетень РОМ, 2008 

 видів 103 45 8  

2009 ос. 44182 44131 1764 Бюллетень РОМ, 2010 

 видів 97 46 9  

2012 ос. 96258 94186 3987 Дані авторів 

 видів 96 55 11  

 

Падіння рівня води в лимані сприяло появі значних мілководних акваторій, 

придатних прогодувати велику кількість мігруючих птахів, насамперед мартинів та 

куликів, серед яких переважав брижач Philomachus pugnax. Саме в цей період ВБУ 

Молочний лиман підтримує знаходження тут понад 20 тис. птахів і відповідає критеріям 

міжнародного (Рамсарського). Незважаючи на зростання чисельності водно-болотних 

птахів, спостерігається зміна видового складу та перерозподіл чисельності за видами. Різко 

зменшилась кількість качок, гусей, лебедів, чапель, лиски, для яких водойма вже стала 

надто мілка і непридатна для живлення. Майже зник баклан великий. У той же час зросла 

кількість куликів та мартинів. Подальше обміління водойми може призвести до зменшення 
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кормових площ та запасів кормів, що погіршить умови мешкання для усіх видів птахів, 

призведе до різкого падіння їх чисельності та знецінювання ВБУ Молочний лиман як 

Рамсарського угіддя [35]. 

У зимовий період спостерігаються різкі коливання чисельності та кількості видів 

водно-болотних птахів, яке залежить передусім від погодних умов під час здійснення 

обліку. В теплі малосніжні зими на ВБУ у великій кількості спостерігаються гуси, качки, 

лиски, мартини, навіть кулики. Кількість водно-болотних видів коливається в межах 14-30. 

У морозні сніжні зими, кількість видів і птахів закономірно знижується, іноді до одиночних 

особин (табл. 5.3). 

 

Таблиця 5.3. Зміна кількості видів та чисельності птахів під час зимівлі в ВБУ 

Молочний лиман 

Рік Птахи водно-болотного комплексу Джерело інформації 

2003 ос. 12 Бюллетень РОМ, 2004 

видів 2 

2005 ос. 601415 Бюллетень РОМ, 2011 

видів 20 

2006 ос. 11225 Бюллетень РОМ, 2009 

видів 6 

2007 ос. 58631 Бюллетень РОМ, 2011 

видів 30 

2008 ос. 1134 Бюллетень РОМ, 2011 

видів 10 

2009 ос. 762 Бюллетень РОМ, 2011 

видів 4 

2010 ос. 2195 Бюллетень РОМ, 2011 

видів 8 

2011 ос. 34202 Дані авторів 

видів 13 

2012 ос. 2225 Дані авторів 

видів. 7 

 

Тестування ВБУ Молочний лиман відносно відповідності його Рамсарським 

вимогам за орнітологічною складовою показало наступне. 

За критерієм 4. У гніздовий період ВБУ не відповідає вимогам Рамсарського 

списку. Чисельність водно-болотних птахів, що гніздяться, знизилась майже в 11, а 

кількість видів – у 2 рази. У післягніздовий період в усі роки спостережень за кількістю 

птахів ВБУ повністю відповідає Рамсарським вимогам (кількість особин набагато 

перевищує 20 000). Кількість птахів, що зимують на ВБУ, залежить від характеру зими – 

теплі та малосніжні зими є сприятливими для зимівлі понад 20 000 особин птахів водно-

болотного комплексу. 
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За критерієм 5. Незважаючи на те, що у післягніздовий, міграційний та деякі зимові 

періоди на ВБУ регулярно перебуває понад 20 тис. особин водно-болотних птахів, відбувся 

перерозподіл їх відносно таксонів. Різко скоротилася чисельність представників 

Гусеподібних Anseriformes та Лекоподібних Ciconiiformes на користь Сикоподібних 

Charadriiformes [35]. 

Найбільш наочно негативні зміни в екологічному стані Молочного лиману, пов’язані 

з порушенням зв’язку з морем, можна оцінити за ступенем чисельності водно-болотних 

птахів, що гніздяться на лимані, а також чисельності птахів, що використовують лиман для 

сезонного розміщення, тим більше, що багато в чому саме завдяки цим характеристикам 

лиман отримав визнання водно-болотного угіддя міжнародного значення. 

У повноводні роки гніздування на Молочному лимані концентрувалося на основних 

акумулятивних островах, описаних вище, при загальній чисельності понад 10 тис. пар 40 

видів [35], з яких 13 були включені до Червоної книги України (2009). За чисельністю 

домінували крячки, мартини та баклан великий. 

Поступове зниження рівня води та зростання солоності призвели до певних змін 

кормової ємності, зниження обводнення дельти річки, втрати місць гніздування у вигляді 

островів. Такі зміни призвели до зниження чисельності навколоводних птахів, яких у 2005 

році було обліковано 2298 пар з 22 видів [35]. Скоротилася і кількість “червонокнижних” 

видів – з 13 до 6. 

Обміління лиману призвело до перерозподілу птахів e межах лиману: колишні 

островb зникли, зате виникли кілька дрібних мілин, на яких було відзначено гніздування 

досить великої кількості видів, але вже з помітно меншою чисельністю. Так, у 2012 році 

гніздилось вже тільки 950 пар, але 26 видів, а кількість “червонокнижних” видів 

збільшилася до 7 [35].  

Подальше падіння рівня води виключило можливість гніздування на лимані і 2013 

рік виявився практично «фертильним» для водно-болотних птахів. Їх кількість ледь 

перевищила 70 пар, успішність гніздування яких виявилася нульовою. Майбутнє 

гніздування можливо очікувати на серії нових острівців у верхів’ях лиману, які, 

розвинувшись, дадуть основу для гніздування певної частини популяцій. 

Інша ситуація простежується з розміщенням птахів під час міграцій. Наявність 

мілководь (до 20-25 см глибиною) в верхів’ях та низинах лиману визначала кормову ємність 

для чапель, качок, мартинів, куликів, максимальна чисельність яких у верхів’ях восени 

досягала 4-8 тис., в в низинах 6-12 тис. особин. Площа самих мілководь була незначною і 

сильно залежала від згінно-нагінних вітрів. 



84 

 

Принципова зміна ситуації відбулася при значному обмілінні лиману. З одного боку, 

площа мілководь збільшилася майже на порядок. Однак зросла солоність різко скоротила 

кормову ємність для рибоїдних, птахів, «молюскоїдов» та фітофагів. Зміни структури 

угруповань макрозообентосу в результаті підвищення солоності спричинили спалах 

чисельності декількох гіпергалінних видів, які сприяли збільшенню кормових ресурсів та 

відповідно чисельності «бродних» водно-болотних птахів. Завдяки цьому осінні скупчення 

куликів та мартинів у верхів’ях лиману досягли рекордної величини в 25-30 тис. особин, а 

в низинах чисельність таких же видів коливалася в межах 20-25 тисяч. Чисельність качок, 

лиски та чапель помітно скоротилася у зв’язку з відсутністю кормових ресурсів в акваторіях 

Молочного лиману. 

Основні гніздові біотопи птахів на Молочному лимані наступні: очеретяні зарості та 

водно-болотна рослинність (плавні річки, крайові ділянки великих островів та кіс); 

акумулятивні острови та коси (коси дельти р. Молочна, о-ви Підкова та Довгий, 

Олександрівська коса, коса-пересип, гирлова зона р. Тащенак, коси біля с. Алтагір 

(Богатир)); солончаки та солончакові поди характерні для всього узбережжя лиману, але на 

лівому березі вони мають велику протяжність та площу (вони виражені в гирловій зоні р. 

Тащенак, а також на косі-Пересип); залишки степової рослинності по схилах лиману та 

сухим пасмам, що вдаються в плавні й затоки; чагарникові зарості по дрібних балках та 

водотоках; лісосмуги, що прилягають до меж водно-болотного угіддя та штучні лісові 

масиви на правому березі лиману; обриви, придатні для гніздування, великі піщані кар’єри 

[75, 76].  

Максимальне видове різноманіття орнітокомплексу та висока чисельність фонових 

видів відзначені в багатоводні роки з високим рівнем води та обводненням прибережних 

заростей очерету та луків (1989-1990 рр.). У посушливі сезони (1990-1996, 2005-2008 рр.) 

плавні обсихають на 40-60%, що призводить до різкого скорочення придатних для 

гніздування територій (це посилюється випалюванням очерету), доступності плавнів для 

наземних хижаків. Суттєво впливає також характер весни та погодні умови сезону [77].  

Відсутність у плавнях деревної та чагарникової рослинності істотно збіднює 

орнітокомплекс за рахунок відсутності дятлоподібних та багатьох совоподібних, 

горобцеподібних та соколоподібних птахів. Домінуючими видами у ньому є великі рибоїдні 

види чапель, здатні гніздитися не тільки на деревах, а й в очеретяних заростях, які 

здійснюють далекі кормові польоти на 3-5 км від колонії, що важливо при нестачі риби на 

гніздовий водоймі. Не поступається їм пірникоза велика, також переміщується  живитися з 

плавнів на лиман. До домінантів належать курочка водяна та пастушок, що живляться в 

очеретяних заростях, влаштовують гнізда в численних очеретяних заломах. 
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Гніздовий орнітокомплекс лиману включає 70 видів, які чітко розподілені за 

основними стаціями: очеретяні зарості – 31 вид, лучна рослинність – 10, солончакова 

рослинність та солончаки – 12, відкриті піщані мілини – 5, прибережна деревно-

чагарникова рослинність – 12 видів. Мало хто з евритопних видів птахів гніздяться в 2-5 

стаціях. 

Просторова структура гніздового орнітокомплексу визначається станом гніздових 

стацій у сезоні, чисельності та екологічними особливостями кожного виду, що чітко 

простежено на прикладі розташування колоній чапель, пірникози великої, гнізд лиски, 

курочки водяної та інших видів. При високому рівні води гнізда відносно рівномірно 

розподілені в плавнях, при низькому рівні – сконцентровані в кромці заростей уздовж плес 

та проток. При високому рівні води кількість колоній чапель та пірникоз вище, а їх середній 

розмір менше, ніж при низькому рівні. Дефіцит придатної для гніздування площі 

призводить до утворення полівидових, або змішаних колоній; утворення колоній у синиці 

вусатої, гуски сірої, очеретянки ставкової. На структуру впливають також нагінко-згінні 

явища гідрологічного режиму. При різкому високому підйомі рівня води гинуть гнізда 

пірникоз, лиски, курочки водяної, качок, що призводить до повторних кладок. Фактор 

занепокоєння практично не проявляється завдяки режиму охорони. Видова та просторова 

структура негніздових орнітокомплексів набагато динамічніша, ніж гніздових. 

Лімітуючими факторами є рівень води, велика кількість та доступність кормів, погодні 

умови, особливо напрям та сила вітру, фактор занепокоєння, перш за все перебування в 

плавнях рибалок-браконьєрів та мисливців [77].  

Орнітокомплеки плавнів гирла річок півдня України є не тільки найбільш багатими 

за видовим розмаїттям та чисельністю, але і надзвичайно динамічними в часі та в просторі 

(табл. 5.4). До їх складу входить багато рідкісних та зникаючих видыв птахів, процвітання 

яких визначається сприятливим станом плавнів. Молочний лиман періодично з’єднувався 

з Азовським морем через кілька природних вимоїн. Починаючи з 1972 р він з’єднаний з 

морем через штучно виритиv каналjv. Але в 2001-2010 рр. канали перестали чистити, рівень 

води в лимані різко впав на 80-100 см, що призвело до значного зменшення кількості видів 

птахів, що гніздяться. 
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Таблиця 5.4 Сезонна динаміка орнітокомплексів у плавнях верхів’я Молочного 

лиману 

Ряди птахів 
Кількість видів по сезонах Залітні 

види весна  літо  ٭ осінь  зима 

Гагароподібні  2 - 2 - - 

Пірникозоподібні  4 3 4 2 1 

Пелеканоподібні  2 - 2 - 1 

Лелекоподібні  12 8 12 3 2 

Гусеподібні 28 8 28 15 5 

Соколоподібні  18 1 18 7 3 

Куроподібні - - 2 2 - 

Журавлеподібні  8 4 8 3 3 

Сивкоподібні  54 6 50 3 8 

Голубеподібні  4 - 4 2 - 

Совоподібні  4 2 4 1 - 

Сиворакшеподібні  4 - 4 - - 

Серпокрильцеподібні  1 - 1 - - 

Горобцеподібні  50 15 50 8 3 

Разом  194 48 187 46 26 

* – включені тільки види, що гніздяться. 

 

Просторова динаміка орнітокомплексів має пульсуючий характер. Найбільш 

сприятливі умови для водно-болотних птахів в усіх стаціях створюються в багатоводні 

роки, коли утворюється безліч дрібних та великих острівців, ізольованих кормних калюж 

та заток, важкодоступних для чотириногих хижаків та людини. У сухі сезони 

спостерігається протилежна картина, збіднення якісного та кількісного складу комплексів. 

У таких умовах більшість птахів концентрується на небагатьох сприятливих ділянках, 

частина видів, що гніздяться поодиноко, переходить до групового або колоніального типу 

гніздування (пірникоза велика, гуска сіра, лиска синиця вусата, очеретянка ставкова та інш). 

Дельтовий комплекс є нестабільною, динамічною екологічною  стемою, в сучасному 

вигляді він не може забезпечити тривале автономне існування місцевих популяцій 

більшості видів птахів без їх притоку-відтоку ззовні. Домінуючими групами є голенасті, 

пастушкові та навколоводні горобині птахи. Таким чином, гніздовий орнітокомплекс 

Молочного лиману має збіднений характер та чисельність більшості видів невисока, 

особливо тих, що живляться в плавнях. Плавні проте є в багатоводні роки одним з 

найважливіших осередків розмноження водних птахів на півдні України. 

Гирлова зона малої річки Тащенак (права притока Молочного лиману) займає площу 

близько 170 га і представлена низкою мілководних солоних озер серед коротко заплавних 

солонцево-солончакових луків, які використовуються як пасовища для великої рогатої 

худоби. Русло річки на цій території зберігає природні береги, вздовж яких вузькими 

стрічками зростає очерет. У роки з високим рівнем води тут розташовані невеликі колонії 
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крячків річкового та малого, що налічують кілька сотень пар. Гніздування одиночних пар 

пісочника малого та кулика-сороки відзначено на піщаних пляжах пересипу гирлової зони 

р. Тащенак. Дифузні колонії дерихвоста лучного, пісочника морського та крячка малого 

розташовуються на прибережних солончаках, де випас худоби менш інтенсивний. 

Нестабільний стан біотопів визначає значні коливання чисельності гніздових пар та 

видовий склад орнітокомплексу. Щорічне гніздування спостерігається лише у евритопних 

видів. 

Острівні орнітокомплекси формуються на великих акумулятивних островах 

Молочного лиману (о. Підкова, о. Довгий, Кирилівські о-ви), їх конфігурація та площа 

динамічні і визначаються рівнем води в лимані та переважаючими штормовими вітрами. 

Динаміка чисельності птахів, що гніздяться на островах. прямо пов’язана зі змінами 

їх характеру та погодними умовами сезону. Серед інших негативних чинників слід 

зазначити стабільну високу чисельність мартина жовтоногого та появу баклана великого. 

Через посуху та обміління лиману острови втратили своє значення для гніздування птахів 

(о. Підкова став півостровом). Слід очікувати подальше розмивання та скорочення розмірів 

островів, зниження кількості видів та чисельності птахів, що на них гніздяться. Найбільшу 

гніздову цінність у 2006-2010 рр. мали дрібні кирилівські острівці, де розташовуються 

колонії крячків, мартинів, баклана великого, а також отрівці, що знову виникли у верхів’ях 

лиману. 

Солончакові поди на узбережжі лиману характеризується максимальним видовим 

розмаїттям біотопів та стацій, частина з яких має штучне походження. Це обумовлює і 

значну видову різноманітність птахів, що гніздяться, з яких більшість не є коловодними, а 

супутніми. На них гніздяться, в залежності від площі та ступеня зволоженості до 5-12 видів 

птахів, загальною чисельністю 10-5000 пар на кожному поді. 

Таким чингом, у посушливі сезони після втрати поступання води з моря рівень води 

в лимані різко знизився, що призвело до пересихання плавнів, зникнення великих островів, 

деградації гніздових місць проживання для птахів. Видовий склад гніздових 

орнітокомплексів скоротився на 30%, а чисельність гніздових пар – в десятки разів, у 

порівнянні з попередніми багатоводними роками. Чисельність птахів в екстремально сухі 

сезони 2007-2010 рр. скоротилася: мартина жовтоногого з 6 тис. пар – до 200 пар, 

пастушкових птахів – до 60 пар, баклана великого – до 250 пар, куликів – до 200-300 пар. 

Чисельність мартина чорноголового та морського голубка різко скоротилася – до повного 

їх зникнення в 2007-2010 рр. 

У цей час на гніздуванні на островах домінує за чисельністю крячок річковий (до 

1982 р. в острівних орнітокоплексах переважав крячок рябодзьобий). Стабільними 

залишаються основні місця гніздування крячка річкового – Кирилівські о-ви, де 

зосереджена половина локальної популяції. 
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Сучасний стан орнітокомплексів лиману викликає серйозну тривогу, триває 

зниження їх видового різноманіття на тлі катастрофічного зниження рівня води в лимані та 

підвищення її солоності. Необхідно терміново відновити водообмін між морем та лиманом 

шляхом відновлення природної промоїни в основі Степанівської коси; можливе також 

примусове закачування води з моря в лиман [77].  

Вплив рівневого режиму на літньо-осінню чисельність деяких водно-болотних 

птахів в верхів’ях Молочного лиману в 2004-2015 рр. проаналізовано в роботі 

Черничко Й.І., Винокурової С. В. [78].  

Стабільність водного балансу Молочного лиману, компенсація обсягу 

випаровування з його поверхні, залежить не стільки від річної суми опадів, скільки від 

зв’язку з Азовським морем. З перших років нинішнього століття зв’язок лиману з морем 

порушився, що провокувало поступове зниження рівня води та скорочення площі акваторії. 

Це призвело не тільки до істотних змін водного тіла, але і характеру берегової лінії, 

розміщення та чисельності ключових видів та груп водно-болотних птахів, що становлять 

основу міжнародної цінності лиману. 

У роботі проаналізовані результати обліків навколоводних птахів в серпні 2004, 

2006, 2009, 2012 та 2013 років. Обліки птахів проводились методом абсолютного обліку на 

акваторії водно-болотного угіддя та узбережжі. Територія обстеження чітко фіксована і не 

розрізнялася в різні роки. Для аналізу динаміки водного тіла Молочного лиману 

використовувалися дані зондування землі (ДЗЗ). Через веб-сервер Glovis 

(http://glovis.usgs.gov) були отримані зображення супутника LandSat 5 (сенсор ТМ) з 

дозволом 30 м за 2003 – 2013 роки. 

Для аналізу отриманих всіх просторових даних використовувався програмний пакет 

ArcGIS 10. 

З 2006-го до 2009-го року площа акваторії Молочного лиману щорічно 

скорочувалася на 10-17%. У 2010 році через підвищену суми опадів (на 40% в порівнянні з 

попередніми роками), особливо в зимовий період і тимчасового з’єднання лиману з морем 

– рівень водойми підвищився. Однак в наступні роки швидкість скорочення площі акваторії 

збереглася. На (рис. 5.1.) показана динаміка скорочення водного тіла в верхів’ях лиману 

(для більшої наочності акваторія наводиться для кожних двох наступних років попарно). 

Слід зазначити, що в серпні 2013 року максимальна глибина води на даній ділянці 

не перевищувала 60-80 см, а близько 35% акваторії слід відносити до типових мілководь 

(до 40 см). 

Зниження рівня води в лимані сприяло формуванню нових островів у верхів’ях 

лиману за рахунок поступового оголення піднесених ділянок дна. 
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Рис. 5.1. Динаміка акваторії Молочного лиману (верхів’я) в 2005-2013 рр. 

 

 

Однак при подальшому скорочення рівня води та площі акваторії, острови, що  

з’явилися, стали частиною осушеної частини дна лиману. Аналіз супутникових знімків 

дозволяє припустити виникнення ще декількох островів у верхів’ях лиману при 

подальшому падінні рівня води. 

Верхів’я лиману мають особливе значення в розміщенні ключових видів та груп 

водно-болотних птахів, в зв’язку з більшою мілководністю та граничним розташуванням з 

дельтою р.Молочна. На відміну від гніздового комплексу, більш характерного дельтовій 

частині лиману, в верхів’ях лиману переважає міграційний та зимівельний комплекси 

водно-болотних видів, що визначило вибір аналізу літньо-осінньої чисельності птахів за 

даними серпневих обліків. 

Серед 77 видів водно-болотних птахів, що періодично або регулярно зустрічаються 

в літньо-осінній період, фонову чисельність формують 45-55 видів: чаплі, качки, кулики, 

мартини та крячки. Обміління верхів’я по-різному відбилося на чисельності перелічених 

таксонів водно-болотних видів птахів (рис. 5.2.). 
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Рисунок 5.2. Зміна співвідношення чисельності водно-болотних птахів у 

верхів’ях Молочного лиману в 2004-2013 рр. 

 

На рис. 5.2. добре помітні два переломних роки в співвідношенні чисельності: 2009-

й та 2011-й. Перший логічно пояснює появу доступних кормових ресурсів для куликів у 

результаті падіння рівня води, а також появи місць для днювань мартинів. Деяке зниження 

чисельності куликів та мартинів у 2010 році було пов’язано з частковим відновленням рівня 

води лиману. Зміна рівня та солоності води до 2009 року негативно позначилась на 

рибопродуктивності лиману та умовах для нересту риби [35], що відбилося на зниженні 

чисельності таких птахів як крячки та рибоїдні чаплі. Для качок цей період 

характеризується зниженням чисельності в верхів’ях, найімовірніше, внаслідок 

перерозподіл за рахунок збільшених площ мілководь на прилеглих ділянках лиману. 

У 2011 році склалися оптимальні умови для відпочинку та живлення качок, завдяки 

прісноводній фауні зообентоса, що ще збереглася, та занурених водних рослин. Більш 

низький рівень води сприяв зростанню концентрації в верхів’ях лиману великих чапель 

(чепури великої Egretta alba та чаплі сірої Ardea cinerea). 

Рівень води в 2012-2013 рр. виявився настільки низьким, що дозволяв куликам 

живитися майже на 50% площі верхів’я лиману (мілководдях та вологих мулах оголилося 

дно лиману), сприяв збільшенню площі для відпочинку мартинів за рахунок осушених 

ділянок. Це визначило вибуховий характер росту чисельності як куликів, так і мартинів. 

Останньому факту сприяло зростання щільності личинок комарів-дзвінців Chironomus 

solinarius, що розвиваються при високій солоності води, яка до цього періоду в Молочному 

лимані досягла рекордних значень у 70-100 г/л [35], а також розвиток в товщі води рачка-

артемії Artemia salina, якими живилися деякі кулики та більшість мартинів. 
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У той же час, низький рівень води посилив дію такого фактора, як занепокоєння з 

боку наземних хижаків через доступність мілководь. Про це свідчили залишки з’їдених 

хижаками чмартинів, куликів, чирянок. Полювання на Молочному лимані після створення 

Приазовського національного парку закрите, тому дію цього фактору можна не 

враховувати. Вплив фактору занепокоєння демонструє чисельність таких видів, як 

кроншнеп великий (Numenius arquata), шилодзьобка (Recurvirostra avosetta) та кулик-

довгоніг (Himantopus himantopus), пік їх чисельності зберігався в інтервалі 2009-2011 рр., 

потім вона різко зменшилася, хоча зручні кормові місця залишилися. 

Таким чином, поступове зниження рівня води на Молочному лимані, дозволило 

встановити кілька періодів, екологічно взаємно спрямованих на різні ключові види водно-

болотних птахів. У той же час такий аналіз дозволяє визначити оптимальні рівні та 

солоність води, на які слід орієнтуватися в інтересах управління водно-болотним угіддям. 

Оцінку орнітологічної ситуації на Молочному лимані в осінній період 2014 р. після 

відновлення зв’язку лиману з морем проведено О.А. Дядічевою, Й.І. Черничко [79]. У липні 

2014 р. гідрологічна ситуація кардинально змінилася: з’єднувальний канал з морем був 

розчищений та заглиблений до 1,5-3 м, надходження морської води в лиман відновилося 

(до 1 млн. куб / добу).  Вже через місяць рівень води підвищився на 30-40 см, а солоність 

знизилася до 60-65 г / л. До осені заповнення лиману водою приблизно досягло того рівня, 

який був раніше при напіввідкритому режимі. У першій половині жовтня 2014 року 

співробітники Приазовського НПП провели обліки птахів по всьому периметру лиману для 

визначення впливу цих змін на гідрофільні орнітокомплекси, незабаром (через 4 місяці) 

після відновлення зв’язку лиман – море. В якості вихідних матеріалів (відправною точкою) 

для порівняльної оцінки використані результати аналогічного жовтневого обліку, 

проведеного Азово-Чорноморською орнітологічною станцією в 2013 р, коли лиман 

перебував у закритому режимі. У цей період спостерігався вкрай низький рівень води в 

лимані, що призвело до пересихання значних територій, таких як оз. Молочне, мілководдя 

уздовж пересипу в пониззях лиману, гирло р.Тащенак, прибережні ділянки в дельті р. 

Молочна. 

З огляду на те, що не часто випадає можливість спостерігати такий масштабний 

"експеримент", отримані результати можуть бути цікаві для використання в менеджменті 

подібних водно-болотних угідь. 

Аналіз отриманих результатів показав різну реакцію різних систематичних та 

екологічних (трофічних) груп птахів на відновлення рівня Молочного лиману. У той же час 

і всередині однієї групи реакції деяких видів мали помітні відмінності. В цілому чисельність 

водно-болотних видів у жовтні 2014 р в порівнянні з 2013 р, зросла на 25,5 тис. особин, але 



92 

 

кількість видів, що спостерігались, зменшилася з 36 до 26. Далі розглянуті окремі 

домінантні та характерні для лиману групи птахів. 

Пірникози та баклани в обидва розглянутих періоди мали дуже низьку чисельність, 

істотних змін не відбулося. 

Чаплі. У жовтні 2014 року загальна чисельність скоротилася майже в 5 разів, 

головним чином, за рахунок чепури малої (Egretta garzetta) та чаплі сірої (Ardea cinerea) 

чапель. Можлива причина – затоплення зручних для живлення мілководь, у той час як для 

відновлення рибних ресурсів пройшло ще мало часу. 

Гусеподібні. У жовтні 2014 р. сумарна чисельність досягла 47,5 тис. особин, у той 

час як у 2013 р. становила близько 14,8 тис. особин. Кількість видів істотно не змінилась 

(11-12), не дивлячись на невеликі зміни у видовому складі. Зростання чисельності сталося, 

головним чином, за рахунок галагазу (Tadorna tadorna), що збільшив її майже в 2,5 рази та 

північних пролітних видів річкових качок (Anas cecca, A. acuta, A. penelope). Можливо, пік 

чисельності галагазу пов’язаний з формуванням сприятливих умов для масового 

розмноження артемії (Artemia salina), що входить до складу його основних кормів. Причини 

збільшення чисельності галагазу відбулися за рахунок лівобережних мілководних 

територій, тоді як на більш глибоководній акваторії вона залишалася стабільною. На 

зростання чисельності річкових качок, швидше за все вплинуло обводнення плавнів 

дельтової зони р. Молочна, які були практично пересохлими восени 2013 року – в 2014 році 

тут були зосереджені основні скупчення. У той же час чисельність огаря (Tadorna 

ferruginea) в 2014 р. помітно скоротилася, а гуска сіра (Anser anser) в цей період не 

зустрічалась в обліках. Причиною цього може бути затоплення солончакових боліт та луків 

у верхів’ях лиману, на яких переважно живилися ці види. Чисельність крижня (Anas 

platyrhynchos), широконоски (Anas clypeata) та ниркових качок (Aythya ferina, A. marila) 

залишалася низькою, істотних змін на цей період не спостерігалося. У 2014 р. у скупченнях 

присутня гуска білолоба, що не зазначена в жовтні 2013 р. На основі аналізу повідомлень, 

отриманих від інспекторів Приазовського НПП, 4-5 жовтня 2014 р. відзначено початок 

міграції білолобих гусей над Молочним лиманом (750 особин). У 2013 р. перша хвиля 

прольоту гусей над Молочним лиманом також відзначена з 5 жовтня (350 особин) і в ті ж 

терміни. 

Журавлеподібні. У 2014 р. в обліках з’явилася лиска (Fulica atra), відсутня в період 

пересихання лиману, але чисельність журавля сірого зменшилася – 77 особин (у 2013 р. 375 

особин). Можливо мало вплив те, що при підйомі рівня води в р. Молочна скоротилася 

площа зручних для відпочинку та водопою заболочених мілководь. Однак однозначно 

визначити складно, так як у 2013 р.  5-6 жовтня спостерігався інтенсивний проліт журавля 
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сірого над територією Приазовського НПП (за два дні було обліковано близько 35 зграй, 

880 особин, 418 з них – над Молочним лиманом), що могло вплинути на його чисельність 

на місцях зупинок у бік збільшення. 

Кулики. Підвищення рівня лиману призвело до затоплення та скорочення площ 

мілководних кормових територій, на знов обводнених ділянках, мабуть ще не встигли 

відновитися бентосні угруповання, що позначилося на загальній чисельності куликів. Вона 

зменшилася з 19,34 тис. особин до 2,5 тис. особин у жовтні 2014 р. насамперед за рахунок 

шилодзьобки (Recurvirostra avosetta) та чорноволиків (Calidris alpina), а кількість 

облікованих видів скоротилося з 13 до 4. Виняток склав брижач (Philomachus pugnax), 

велика частина якого літає живитися на поля – його чисельність не тільки не скоротилася в 

2014 р, але навіть зросла в 1,4 рази. 

Мартинові. Загальна чисельність збільшилася з 17,2 тис. особин (4 види) у 2013 р. 

до 27,1 тис. (5 видів) у жовтні 2014 р. Ріст чисельності стався, головним чином, за рахунок 

мартина звичайного (Larus ridibundus) – у 1,4 рази та морського голубка (Larus genei) – у 

9,7 раз, що, як і в разі галагазу, може бути пов’язано з інтенсивним розмноженням артемії. 

Основна частка цих двох видів мартинів була зосереджена на правобережній, більш 

глибоководній частині лиману. 

У період обстеження Молочного лиману в 2013-2014 рр. був відзначена низка видів, 

занесених до Червоної книги України (2009). У 2014 р.: огар – 21, журавель сірий – 77, 

канюк степовий (Buteo rufinus) – 1. У 2013 р, відповідно: огар – 451, журавель сірий – 375, 

канюк степовий – 2, польовий лунь (Circus cyaneus) – 2 , сапсан (Falco peregrinus) – 1, 

пісочник морський (Charadrius alexandrinus) – 1, шилодзьобка – 2121, кроншнеп великий 

(Nemenius arquata) – 8, жайворонок сірий (Calandrella rufescens) – 7, сорокопуд сірий 

(Lanius excubitor) – 1. На перший погляд, умови “закритого” режиму виявилися більш 

сприятливими для таких видів, що охороняються, як огар, шилодзьобка, журавель сірий. 

Однак при цьому режимі стан лиману вкрай нестабільнbq і легко зміщується в бік повного 

пересихання значних територій ВБУ, при яких абсолютно втрачається їх значення для 

більшості водно-болотних видів. 

Таким чином, у перший чотиримісячний період після відновлення зв’язку 

Молочного лиману з морем, гідрологічні та гідрохімічні зміни, що відбулися, позначилися, 

перш за все, на чисельності та розміщенні куликів, галагаза, північних видів річкових качок, 

окремих видів мартинів. Рибоїдні птахи не проявили настільки швидкої реакції на ці 

чинники. При цьому, Молочний лиман зберіг відповідність одному з Рамсарських критеріїв 

(а саме, підтримка сумарної чисельності понад 20 000 особин водно-болотних видів птахів) 
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в осінній період і в 2013 році (51919 особин 36 видів) і в 2014 році (77302 особини 26 видів), 

незалежно від змін гідрологічного режиму. 

На Молочному лимані, після з’єднання його з Азовським морем, практично 

відновився колишній рівень води (80-90% від 2005 року). Крім того, по протоці в лиман 

увійшла молодь піленгаса (Liza haematocheilus), а також атерин (Atherina pontica), що 

сприяло зростанню обсягу кормового ресурсу для рибоїдних птахів. Останнє відбилося на 

різкому зростанні їх чисельності, в порівнянні з обліками водно-болотних птахів, 

проведених у ті ж дні серпня в попередні роки. Наприклад, 9.08.2013 року, при найнижчому 

рівні води в лимані, рибоїдний вид пірникоза велика (Podiceps cristatus) взагалі був 

відсутній, а в 2015 році було обліковано 80 особин, чисельність іншого виду, очепури малої 

(Egretta garzetta), в 2013 році склала 67 особин, а в 2015 році – вже 446 особин [80].  

У 2015 році обліки птахів проведені 5-12 серпня. Під час експедиційного виїзду на 

Молочний лиман було обліковано 92942 особини 83 видів [80].  

Про цінність Молочного лиману в підтримці чисельності рідкісних видів птахів 

свідчить і чисельність “червонокнижних” видів, облікованих у цей період року (1533 

особини 14 видів) [80].  

На Молочному лимані різко виділяється щільністю та чисельністю птахів зона 

пересипу, а також слід відзначити і роль верхів’ів лиману, де завдяки мілководним стаціям 

сприятливі умови для живлення птахів дозволяють їм тут формувати скупчення. 

У 2018 році обліки птахів на Молочному проведені в серпні. Автомобільні обліки 

проведено 6-7.08.2018 р. Крім того, 31.07.2018 р. проведено піший облік на Степанівській 

косі, яка входить до складу обов’язкових моніторингових ділянок. Обстежено понад 80% 

території ВБУ. На всьому ВБУ, включаючи дельти р Молочна та р. Тащенак, рівень 

обводнення був низьким внаслідок нерегулярного зв’язку лиману з Азовським морем в 

поточному році. Всього обліковано 94897 особин 105 видів птахів, в числі яких 93001 

особина 58 водно-болотних видів. Кількість видів та загальна чисельність водно-болотних 

птахів у серпні 2018 році дещо вища, в порівнянні з моніторинговим 2015 роком, зокрема 

за рахунок збільшення чисельності домінуючих видів (чисельність Larus ridibundus зросла 

в 1.9 рази, Philomachus pugnax – в 1.3 рази). На обов’язкових ділянках обліковано 72580 

птахів 53 водно-болотних видів. Домінували за чисельністю Larus ridibundus (67.2% всіх 

водно-болотних птахів) та Philomachus pugnax (23.8%). Субдомінантами були Larus 

cachinnans (2.3%), Tadorna tadorna (1.7%) та Calidris alpina – 610 ос. (0.7%). Чисельність 

кожного з решти водно-болотних видів не перевищувала 500 ос. Обліковано 18 видів птахів, 

занесених до Червоної книги України (2009), загальною чисельністю 607 ос., в тому числі 

17 водно-болотних видів. 
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Один із критеріїв міжнародної значущості Молочного лиману – регулярне 

перебування на його території 20 000 і більше водно-болотних птахів (критерій 5). 

Відповідність цим показником забезпечується, насамперед, завдяки Гусеподібним та 

Сивкоподібним птахам, включаючи куликів. Крім того, кулики представляють інтерес як 

індикаторна группа птахів, що швидко реагує на зміни в стані біотопів, кормової бази, 

гідрологічного режиму водно-болотних угідь, а також на антропогенні та кліматичні 

чинники. 

Проаналізовано стан угруповань мігруючих куликів на Молочному лимані [81]. 

Показано, що видовий склад мігруючих куликів досить стабільний і в нинішній час включає 

34 види. Простежена тенденція збільшення осінньої чисельності в скупченнях Recurvirostra 

avosetta, Calidris alpina, Pluvialis squatarola, Haematopus ostralegus, але скорочення у Tringa 

totanus. Показано, що біотопічні зміни на Молочному лимані в цілому були сприятливими 

для мігруючих куликів. 

Слід також зазначити стабільну роль Молочного лиману для популяцій рідкісних та 

охоронюваних видів куликів Його угіддя регулярно підтримують популяції 5-ти гніздових, 

мігруючих видів (пісочник морський Charadrius alexandrinus, кулик-довгоніг Himantopus 

himantopus, шилодзьобка, кулик-сорока, дерихвіст лучний Glareola pratincola), 3-х 

мігруючих (галстучник Charadrius hiaticula, поручайник Tringa stagnatilis, кроншнеп 

середній Numenius phaeopus) та одного мігруючого, зимуючого виду (кроншнеп великий 

Numenius arquata), занесених до Червоної книги України (2009). 

Таким чином, біотопічні зміни, що відбулися за останні десятиліття на Молочному 

лимані, в сукупності з кліматичними тенденціями, виявилися, в цілому, сприятливими для 

більшості видів мігруючих куликів. У підсумку, незважаючи на негативний вплив цих 

факторів на низку водно-болотних видів, що гніздяться, Молочний лиман в даний час не 

втратив свого значення як Рамсарське угіддя, регулярно підтримує понад 20 тисяч птахів 

водно-болотного комплексу [35], серед яких до 20-30% в окремі сезони складають мігруючі 

кулики. 

5.3 Зміни в складі іхтіофауни 

Іхтіокомплекс ВБУ “Молочний лиман” згідно Рамсарських критеріїв цінності 

відповідає наступному критерію: 

(8) Молочний лиман відіграє значну роль у відтворенні популяцій піленгасу Liza 

haematocheilus та камбали-глоси Platichthys luscus в Азовському басейні. Ця водойма є 

однією з двох існуючих (інша – Сиваш), де відбувається природне відтворення цих 

промислово значущих видів риб. Гідрохімічні умови, що сформувалися у водоймі, 
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сприяють ефективному нересту цих видів. Окрім того, тут відбувається нерест таких видів 

як бичок кругляк Neogobius melanostomus, бичок пісочник Neo-gobius fluviatilis, бичок-

трав’яник змієголовий Zosteri-sessor ophiocephalus. 

Стан іхтіофауни ВБУ Молочний лиман 

За критерієм 8. У рамках іхтіологічних досліджень 1996-2000 рр. було встановлено, 

що у Молочному лимані мешкає 33 види та підвиди риб з 14 родин. Звертає на себе увагу 

той факт, що в порівнянні з 1993 р. у кількісному відношенні склад іхтіофауни лишається 

на одному рівні, але видовий склад риб змінюється якісно [82]. Так із списку риб 1993 р. 

[61] зникають всі види осетрових (Acipenseridae), оселедець чорноморсько-азовський 

морський (Alosa maeotica), барабуля чорноморська (Mullus ponticus), морський язик 

піщаний (Pegusa lascaris), ставрида чорноморська (Trachurus ponticus), а замість них 

відмічаються краснопірка (Scardinius erythrophthalmus), перкарина азовська (Percarina 

demidoffii), бичок сірман (Neogobius syrman), карась сріблястий (Carassius gibelio), щука 

звичайна (Esox luceus), бичок-рижик (Neogobius eurycephalus), бичок-ротан (Neogobius 

ratan), морська голка пухлощока (Syngnathus nig- rolineatus) [35].  

З 2002 р. відбуваються докорінні зміни в лимані, які пов’язані з майже повною його 

ізоляцією від моря протягом року. Фактично в той час здійснювали штучну розчистку 

протоки лише весною для заходу піленгасу (Liza haematocheilus) на нерест та восени для 

виходу його молоді. За таких умов в лимані відмічається стрімке зниження рівня води. 

Відбувається осушення значних площ мілководь. Солоність води лиману підвищується до 

показників 30-40 г/л, а свого максимуму досягає в 2012 р. і становить 90,2 г/л. 

Наслідком такої ситуації є скорочення видового різноманіття риб у декілька разів. 

Так, польовими дослідженнями 2012 р. зареєстровано тільки 4 види риб – піленгас, атерина 

(Atherinapontica), камбала річкова (Platichthys luscus), бичок-трав’яник (Zosterisessor 

ophiocephalus). Більшість видів риб відноситься до еврігалинного комплексу. Найбільш 

масовими видами є атерина (Аthеrіпа ропtiса). Слід зазначити низьку чисельність молоді 

піленгасу та бичка-трав’яника [35].  

Слід зазначити, що дані види риб відмічалися лише в верхній та нижній частинах 

лиману, де солоність води дещо менша за рахунок надходження води з р. Молочна та з 

Азовського моря під час штормів. 

Історично Молочний лиман мав статус рибогосподарської водойми. Так, в 1950-

1960-х рр.. середньорічні улови за вказаний період складали 290 т, а рибопродуктивність 

лиману становила 54 кг/га. В період 1993-2000 рр. середньорічний улов риб становив 12 кг 

В останні роки лиман не має промислового значення і офіційно промислове вилучення 

рибних ресурсів не здійснювалося. 
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Підсумовуючи, необхідно відмітити, що Молочний лиман втратив частину 

Рамсарських критеріїв, а саме [35].  

Основними факторами, що визначають режим солоності в лимані, є надходження з 

Азовського моря менш солоних вод і прісноводного стоку з річок Молочна та Тащенак.  

Течії та хвилювання викликають перемішування різних за солоністю вод і деякою мірою 

згладжують характеристики мінералізації води всієї водойми. 

Аналізуючи багаторічну динаміку солоності, слід відзначити два різних стани 

лиману: відкритий або напіввідкритий – характерною особливістю якого є коливання 

показників в межах 15-30 г/л, закритий – солоність сягнула значень вище 30 г/л [83].  

Недостатній водообмін та тимчасові ізоляції лиману зумовлюють нестабільність 

стану іхтіофауни та падіння уловів риб у порівнянні з іншими роками. На підставі 

проведених протягом 1996-2000 рр. комплексних іхтіологічних досліджень було 

зареєстровано 34 види з 14 родин. Звертає на себе увагу той факт, що в порівнянні з 1993 

роком у кількісному відношенні склад іхтіофауни лишається практично на одному рівні, 

але змінюється якісно. Так із списку риб зникають такі види як білуга звичайна (Huso huso), 

осетер російський (Acipenser guldenstadti), севрюга звичайна (Acipenser stellatus), оселедець 

чорноморсько-азовський (Alosa kessleri pontica), зеленушка рулена (Symphodus tinka), 

барабуля чорноморська (Mullus ponticus), морський язик піщаний (Pegusa lascaris), 

ставрида чорноморська (Trachurus ponticus), а замість них відмічаються краснопірка 

звичайна (Scardinius erythrophthalmus), кефаль сингіль (Liza auratus), перкарина 

азовська__(Percarina maeotica), бичок сірман (Neogobius syrman), карась сріблястий 

(Carassius gibelio), щука звичайна (Esox lucius), бичок рижик (Neogobius eurycephalus), 

бичок ратан (Neogobius ratan), зеленушка плямиста (Symphodus ocellatus), морська голка 

пухлощока (Syngnathus abaster). Останні шість видів реєструється вперше/ 

Починаючи з 2002 року, лиман з постійною періодичністю стає закритим. Вперше 

це відбулося в травні 2002 року, повторилося в 2006, 2007 роках. З 2008 року проблема 

сполучення лиману з морем є постійною. І така ситуація призводить до корінних змін в 

іхтіоценозі. За результатами досліджень в період 2005-2011 рр. у лимані мешкає 10 видів 

риб. При цьому слід зазначити, що такі види як бички кругляк (Neogobius melanostomus) та 

пісочник (Neogobius fluviatilis), голка пухлощока (Syngnathus abaster), анчоус європейський 

(Engraulis encrasicholus) відмічаються виключно в періоди відновлення сполучення [83].  

У 2012-2013 рр. був зареєстрований максимальний показник солоності за всю 

історію досліджень Молочного лиману, який становив 104 г/л. Наслідком такої ситуації 

стало скорочення видового багатства риб у декілька разів. Так, польовими дослідженнями 

2012 року зареєстровано тільки 4 види риб – кефаль піленгас (Liza haematocheilus), річкова 
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камбала чорноморська (Platichtus flesus), бичок трав`яник змієголовий (Zosterisessor 

ophiocephalus), атерина чорноморська (Atherina pontica), яка була найбільш масовою. 

Більшість з них належить до еврігалинного комплексу. Слід зазначити низьку чисельність 

молоді кефалі піленгасу та бичка трав`яника змієголового.  Промислового добування риби 

в акваторіях лиману не здійснюють з 2001 року. 

За результатами досліджень на початку червня 2014 року Молочний лиман являв 

собою гіперсолону водойму. Середня солоність вод коливалася в межах 86-104 г/л і в 

середньому становила 95,5 г/л. Рівень води в лимані знизився на 1,4-1,6 м від рівня початку 

2000-х років. У водоймі були відсутні представники іхтіофауни. У великій кількості 

розвивалася артемія та личинки хірономід [83].  

16 червня 2014 року в результаті розчистки протоки довжиною близько 2 км було 

відновлено з’єднання лиману з Азовським морем. 

Солоність води в лимані мала тенденцію до зменшення, хоча не таку стрімку як 

очікувалось. Слід зазначити значний вплив випаровуваності на солоність вод лиману у 

серпні, але в подальші місяці тенденція до її зменшення продовжувалась. В кінці 2014 року 

був зафіксований найнижчій рівень солоності вод Молочного лиману за останні роки. 

У цілому слід зазнчити позитивну роль у розчистці каналу. Вона сприяє відновленню 

всієї гідроекосистеми Молочного лиману, що, у свою чергу, відобразилося на динаміці 

видового складу риб. Цікавим фактом є інтенсивність відновлення видового багатства після 

повної втрати представників риб у Молочному лимані. Так, після 2013 року відбувається 

поступове вселення видів риб з Азовського моря – за 3 роки функціонування каналу з 4 до 

8 [83].  
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Рис. 5.3.  Динаміка видового складу риб Молочного лиману на фоні змін солоності 

 

Влітку 2016 року у Молочному лимані відмічалося 8 видів риб. Слід зазначити, що 

найбільш масовими видами була кефаль піленгас (Liza haematocheilus) та атерина 

чорноморська (Atherina pontica). Інші риби реєструвалися поодиноко та в окремих ділянках 

лиману. 

Динамічні гідроекологічні умови в лимані викликані природними та 

антропогенними факторами, що призвело до значного зменшення різноманіття всіх 

компонентів гідроекосистеми. У зв’язку з відсутністю міграції риб через протоку, що 

з’єднує лиман з морем, водойма втратила свої властивості як нерестовище для піленгаса та 

інших риб та будь-яке рибогосподарське значення. 

 

Таблиця 5.5. Видове багатство риб та основні гідрологічні показники лиману в різні 

роки досліджень 

Показники  1955 р. 1960 р. 1993 р. 1996-2000 рр. 2000-2012 рр. 2013-2016 рр. 

Ширина 

протоки, м  
150-200 300-400 10-30 10-15 10 5 

Кількість 

проток  
1 2 1 1 1 1 

Коливання 

солоності, г/л 

13,3-

18,2 

11,6-

14,9 

14,7-

24,9 
17,9-25,1 30-86 24-104 
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Максимальна 

кількість видів 

риб  

27 39 32 30 10 8 

 

Таким чином, для Молочного лиману характерно два різних екологічних стани. 

Перший характеризується певним з’єднанням лиману з морем за рахунок діючого каналу. 

В таких умовах він відрізняється високими показниками продуктивності, оптимальною 

солоністю води на рівні 17-25 г/л, високими показниками біологічного багатства. Такий 

стан лиману був характерний до кінця минулого сторіччя. Другий стан визначається 

відокремленням лиману від моря. За таких умов відбувається підвищення солоності до 30-

104 г/л, зниження кількості видів, падіння рівня води та інші негативні явища. Така ситуація 

для лиману притаманна з 2002 року. 

У багаторічному аспекті видовий склад риб у Молочному лимані формувався під 

дією багатьох факторів, основними серед яких булла солоність, що підтверджується 

високим кореляційним зв’язком цього показника з видовим різноманіттям риб (r = 0,94) 

[83].  

. 
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ВИСНОВКИ 
 

У звіті за 2019 рік було представлено обґрунтування системи індикаторів 

загроз екологічному характеру ВБУ, які відповідають основним положенням 

Рамсарської конвенції в частині рекомендацій щодо оцінки екосистемних функцій 

угідь міжнародного значення, як показника раннього оповіщення, який забезпечить 

оперативну оцінку загроз екологічному характеру ВБУ, установлення природи 

проблеми та розробку плану подальшої оцінки факторів ризику. 

У цьому звіті представлені результати апробації ідеї використання зміни в 

структурі біоти як індикатора оцінки загроз екологічному характеру ВБУ на 

прикладі наступного модельного об’єкту ВБУ міжнародного значення «Молочний 

лиман». 

1. У результаті оцінки загроз характеру та екосистемних послуг виявлено 

основні чинники, що негативно впливають на екологічний характер ВБУ – 

це перш за все періодичне коливання рівня води у лимані та зміна 

солоності її у зв’язку з цим. 

2. Зміна рівня води та солоності безпосередньо впливають перш за все на 

видовий склад орнітофауни та іхтіофауни лиману, між ними існує 

кореляційний зв’язок. 

3. Виявлений кореляційний зв’язок дозволяє вважати зміни у складі видового 

різноманіття орнітофауни – індикатором загроз екологічному характеру 

ВБУ. 

4. Для збереження стабільного стану екологічного характеру ВБУ 

міжнародного значення «Молочний лиман» необхідно забезпечити 

постійний, безперервний гідрологічний зв’язок лиману з Азовським 

морем. 
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