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ВСТУП 
 

Природу легче всего подчинить, повинуясь ей. 
Ф. Бэкон 

 
Територія Біосферного заповідника "Асканія-Нова" 

входить до Азово-Чорноморського міграційного коридору, яким 
споконвіку двічі на рік переміщувалися перелітні птахи. Значну 
частину мігруючого орнітокомплексу складають навколоводні 
птахи, зокрема, представники рядів Гусеподібних та 
Журавлеподібних. До інтенсивного розорювання 
Дніпровського-Молочнянського межиріччя та розвитку 
зрошення із Північно-Кримської та Каховської зрошувальних 
систем чисельність птахів у весняний і осінній періоди 
регулювалася природними чинниками. Навесні птахи спішили 
до місць гніздування, і на цій території зупинялися 
короткостроково. Лише в окремі роки сильного затоплення 
понижених місць – подів, коли вода затримувалася до середини 
літа і формувалися каскади водно-болотних угідь, чисельність 
навколоводних птахів у літній період різко зростала. 

Восени цілина здебільшого забезпечувала мігрантів 
кормовими ресурсами. У посушливі роки використання 
території пролітними птахами займало менше часу, оскільки 
безводні степи не мали на цей час кормової бази та захисних 
територій, а тому зграї могли зосереджуватися лише у 
прибережній зоні Сивашу та Чорного моря. Послідовне 
розорювання степів і використання земель для посіву озимих 
злакових культур, надземна частина яких вегетує восени, а при 
позитивних температурах і в зимовий час, і є кормом для 
мігруючих Гусеподібних та Журавлеподібних, сприяло 
формуванню у птахів адаптивних реакцій до зміненого 
середовища. Вони все довше стали затримуватися у регіоні як 
під час осінніх, так і весняних перельотів. Район Сивашу та 
частина Північного Криму стали одним із важливих місць для 
відпочинку і підготовки для подальших перельотів через Чорне 
море та обхідного маршруту вздовж його узбережжя.  

На кінець ХХ століття, незважаючи на зменшення 
загальної чисельності Гусеподібних, що пролітають Азово-
Чорноморським коридором, через перерозподіл і створення 
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ситуативних скупчень, в окремих місцях спостерігається вплив 
на посіви озимих зернових культур та ріпаку, що викликає 
негативне ставлення до птахів з боку власників земельних 
ділянок та орендарів. Разом з тим, неупереджене вивчення 
ситуації показує, що вона склалася саме завдяки діяльності 
людини, яка для забезпечення власних потреб змінила 
середовище існування значної кількості видів флори і фауни, 
абсолютно знехтувавши збереженням біорізноманіття.  

Стосовно Журавлів слід зазначити, що тут регулярно 
зустрічаються два види: степовий та сірий; останній створює 
великі сезонні скупчення, формування яких у значній мірі 
залежить тепер від господарювання людини. Якщо степовий 
журавель на початку ХХ століття широко гніздився в 
причорноморських та приазовських степах, хоча й не утворював 
значних зграй, то наприкінці його гніздовий простір виду 
скоротився до вузьких смуг вздовж Сивашу, північнокримських 
озер та території островів. Вид потрапив до Червоної книги 
України і стан його чисельності продовжує непокоїти 
природоохоронну громадськість. 

За різними оцінками, чисельність гніздових пар сірого 
журавля, теж занесеного до Червоної книги України, в межах 
держави не перевищує 700 пар. Натомість, за результатами 
багаторічних обліків, проведених асканійськими науковцями, 
загальна чисельність осінніх нічних скупчень цього виду в 
Північному Присивашші та Північному Криму на початку – в 
середині жовтня може сягати 57-60 тисяч особин. Причому, 
якщо на початку 1990-х років птахи утворювали ряд крупних 
угруповань у Сиваському поді, затоках (засухах) Сивашу 
поблизу сіл Захарівка та Василівка Новотроїцького району, 
Григорівки та Першокостянтинівки Чаплинського району 
Херсонської області, Філатовської засухи, на озері Айгульське в 
Красноперекопському районі Автономної республіки Крим та в 
околицях Асканії-Нова, то вже у другій половині 90-х років ХХ 
та перші роки XXI століття стався суттєвий перерозподіл 
чисельності: абсолютна більшість птахів зосереджується лише 
на заповідних територіях, зокрема в Біосферному заповіднику 
"Асканія-Нова". Так, у 1990 році осіннє скупчення у Великому 
Чапельському поді налічувало близько 8 тисяч сірих журавлів, а 
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у 2009 році чисельність цього виду тут у жовтні досягла 
максимуму – 44 тисячі особин. 

Незбалансована експлуатація природних ресурсів, 
коньюнктурні крайнощі у виробництві сільськогосподарської 
продукції – то посів на величезних площах ріпаку, соняшника, 
сої чи навіть пшениці та ячменю, то покидання полів і їх 
забур'янення – вже мають і будуть мати надалі величезні 
негативні наслідки як для мігруючих птахів, так і населення 
регіону. Прояви надзвичайно виснажливого використання 
природних ресурсів, які продовжують накопичуватися у вигляді 
втрати родючості ґрунтів, природних пасовищ, підтоплення 
територій, пилових бур, простежуються в широких масштабах. 
При цьому загострюється конфлікт інтересів між необхідністю 
виробництва достатньої кількості сільськогосподарської 
продукції та наростаючими проблемами збереження середовища 
існування біорізноманіття, що складає основу регіональної 
ділянки біосфери, на терені якої існує конкретна людська 
спільнота.  

Тому виникла потреба наукового вивчення питання 
впливу Гусеподібних та Журавлеподібних на агроценози, 
проаналізувати ситуації, при яких ними може бути заподіяна 
шкода, а при яких – ні. Яким чином можна зменшити, а то й 
нівелювати їх вплив на посіви озимих культур? У яких випадках 
від такого впливу може бути навіть користь? Враховуючи, що 
значна частина видів, здатних утворювати великі скупчення, є 
рідкісними і проти них не можуть бути застосовані нищівні 
методи, доцільно нагадати про їх природоохоронний статус, 
який у законодавчому порядку прийнятий нашою державою та 
міжнародною спільнотою. Україна вже є стороною низки 
міжнародних конвенцій, якими регулюється вплив людини на 
оточуюче середовище, у тому числі і на птахів. Європейські 
норми ставлення до природи все більше знаходять своє місце в 
українському законодавстві. Без їх знання, при самовільному 
відлякуванні птахів з полів чи інших діях проти них аграрії 
можуть потрапити у законодавчі "ножиці". Нижче ми порадимо, 
як уникнути негативних ситуацій при захисті посівів чи врожаю 
від пернатих.  
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1. ВИДОВІ НАРИСИ НАВКОЛОВОДНИХ ПТАХІВ, ЯКІ 
УТВОРЮЮТЬ СКУПЧЕННЯ НА ПОСІВАХ ОЗИМИХ 

КУЛЬТУР 
 

Серед масових видів навколоводних птахів, що 
утворюють міграційні скупчення, одне з перших місць посідає 
білолоба гуска Anser albifrons Scopoli, 1769. Птах середнього 
розміру. Статевий диморфізм виражений слабко. Стать частіше 
визначається при стеженні за поведінкою птахів. Голова, шия, 
груди та живіт темно-бурі або темно-сіро-бурі. На грудях 
поперечні темні смуги. Надхвістя біле. На лобі у дорослих 
птахів біла пляма, яка не заходить до заднього краю очей, як це 
спостерігається у рідкісної малої білолобої гуски (рис. 1). Цей 
вид дуже схильний до створення великих сезонних зграй, іноді 
до десятків тисяч особин. Гніздиться у тундровій зоні Євразії. 
Зустрічається щорічно на осінньому та весняному прольотах. 
Восени перші невеликі зграї білолобої гуски спостерігаються з 
кінця першої декади жовтня. Основний приліт припадає на 
кінець жовтня – листопад. У теплі зими тримається Північного 
Причорномор'я, в холодні багатосніжні відлітає до Румунії, 
Болгарії, італійського узбережжя Адріатичного моря. Добре 
літає. Максимальне віддалення від місць ночівлі до 40 
кілометрів. На ніч зосереджується у важкодоступних для людей 
та наземних хижаків місцях. Це, переважно, великі водойми, 
утворені дренажними та скинутими з каналів водами, морські 
акваторії, рибогосподарські стави, Каховське водосховище. На 
годівлю вилітає перед сходом або відразу після сходу сонця. До 
водойми, що використовується для ночівлі, може повернутися 
після ранкової годівлі біля 9-ї години. Якщо птахів не турбують 
і стоїть волога погода, вони можуть не повертатися на водопій і 
прилітають лише надвечір. У разі інтенсивного турбування на 
кормових площах гуси після ранкового повернення 
затримуються серед водойми на декілька годин, вилітають на 
вечірнє харчування та повертаються о 16-17 год., або і зовсім у 
сутінках. У місячні ночі вони можуть залишатися на полі і 
навіть годуватися при місячному сяйві. 

Сіра гуска Anser anser Linnaeus, 1758. Найкрупніший 
представник європейських гусей. Вид легко визначити за 
характерним виглядом та голосом (рис. 2). Має значний ареал. 
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До 80-років минулого століття чисельність гуски сірої у 
Північному Причорномор'ї збільшувалась. Цей вид, як і 
попередній, є мисливським. Гніздування відмічається вздовж 
узбережжя Сивашу та Каркінітської затоки, найчастіше в зоні 
рисосіяння. Останні 10 років чисельність скорочується. Окремі 
гніздові поселення невеликі, не більше 5-6 пар. Частіше 
зустрічаються поодинокі пари. Найбільші осінні скупчення 
спостерігаються у Великому Чапельському поді Біосферного 
заповідника "Асканія-Нова" з середини серпня, коли після 
перших днів відкриття полювання птахи злітаються на 
території, що охороняються. В окремих випадках чисельність 
нічних скупчень досягала 3-5 тисяч особин, але в останні роки 
таких великих угруповань не відмічали. У другій половині осені 
утворює змішані зграї із гускою білолобою. 

Казарка червоновола Rufibrenta ruficollis Pallas, 1769. 
Гарно оперений птах. Воло темно-коричневого або каштанового 
кольору. Верх спини та частина голови чорні, підхвістя біле 
(рис. 3). У польоті відрізняється від інших Гусеподібних 
вкороченою шиєю, коротким дзьобом, меншими розмірами, 
темним силуетом та більш частими помахами крил. Загальна 
чисельність гніздових популяцій на Ямалі та Таймирі, за 
різними оцінками, визначається у 45-60 тисяч особин. У 
осінньо-зимовий період може триматися великими зграями. 
Обрані для ночівлі водойми використовує довгий час, як і поля 
для харчування. Перелітає на менші відстані, ніж велика 
білолоба гуска. Вид занесений до національної і міжнародної 
Червоних книг, заборонений для полювання 

У зграях перелічених вище видів можуть зустрічатися і 
рідкісні види гусей та казарок, зокрема, білощока казарка 
Branta leucopsis Bechstein, 1803, чорна казарка Branta bernicla 
Linnaeus, 1758, гуска мала Anser erythropus Linnaeus, 1758 
(Червона книга України), а також гуменник Anser fabalis 
Latham, 1787 (рис. 4). Але вони зустрічаються у регіоні в 
невеликій кількості і шкоди посівам не завдають.  

Поблизу морського узбережжя на полях озимини можна 
спостерігати досить великі, до 200-300 особин, зграї лебедя-
кликуна Cygnus cygnus Linnaeus, 1758 (рис. 5). На відміну від 
свого близького родича – лебедя-шипуна Cygnus olor Gmelin, 
1789 – цей вид може регулярно годуватися на полях. Його 
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загальна чисельність на зимівлі у Каркінітській затоці Чорного 
моря інколи досягає 10 тисяч особин. Але на поля літає лише 
невелика частка зимуючих кликунів, тому суттєвої шкоди вид 
не завдає. 

Крижень Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758. Найбільш 
відомий, з широким ареалом, вид качки. Для нього характерний 
статевий диморфізм. Самці мають більш яскраве забарвлення: 
темно-зеленого кольору голова, жовтий дзьоб, воло та груди 
темно-каштанового кольору, низ і спина сірі. На крилі зелене 
дзеркальце. Забарвлення самок одноманітно світло-бурого 
кольору (рис. 6). Це найбільш масовий вид качок у Північному 
Причорномор'ї. Найбільша чисельність крижня спостерігається 
в районах рисосіяння, де сформувалися місцеві популяції. Але в 
останні 20 років, через скорочення обсягів вирощування цієї 
культури та надмірне полювання, кількість крижнів зменшилася 
принаймні у три рази. Разом з тим, в окремих місцях, зокрема 
там, де комбінуються рисові чеки із посівами озимих культур, 
одночасно ще можна спостерігати скупчення у декілька тисяч 
особин. Крижням властиві ранкові та вечірні польоти для 
годівлі на поля озимих культур та з пожнивними залишками. 
При цьому може бути негативний вплив на сіяні культури. 

Огар Tadorna ferruginea Pallas, 1764. (Червона качка). Має 
характерне червоно-каштанове оперення (рис. 7). Вид занесений 
до Червоної книги України. Завдяки послідовному розведенню у 
Біосферному заповіднику "Асканія-Нова" навколо нього вже 
сформувалося декілька гніздових груп, а загальна чисельність в 
регіоні заповідника перевищила 3000 особин. Вид здатний 
утворювати великі зграї, годується на озимині та може впливати 
на стан посівів.  

Із Журавлеподібних на полях зосереджуються два види: 
журавель сірий та журавель степовий. 

Журавель сірий Grus grus Linnaeus, 1758 (рис. 8А). Один 
із крупних птахів, вага якого досягає 7 кг. Вид досить відомий. 
Довгоногий птах сірого забарвлення. Має довгу шию, довгий 
міцний дзьоб. Лоб, потилиця, шия, хвіст та махове пір'я чорні. У 
дорослих птахів на голові плями з червоної голої шкіри. Голос – 
характерне курликання. Гніздиться на болотистих місцях. У 
недалекому минулому зустрічався на гніздуванні навіть у 
Присивашші. 
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Загальна кількість птахів цього виду, що гніздяться у 
Східній Європі, складає біля 100 тисяч особин, з яких до 60 
тисяч летять саме Азово-Чорноморським міграційним 
коридором і зупиняються для нагулювання жиру в Північному 
Присивашші та Північному Криму. Найбільші скупчення 
спостерігаються в Чаплинському і Новотроїцькому районах 
Херсонської області та Красноперекопському районі АР Крим 
(див. титул). Зареєстровані коливання чисельності у нічних 
скупченнях в осінній час на території Біосферного заповідника 
"Асканія-Нова" від 6 до 44 тисяч особин. В інших відомих 
місцях ночівлі вона значно менша, особливо останніми роками. 
Радіус розльоту птахів із нічного скупчення досягає 30 км. 
Живиться сараною, норицями, мишами, пророслими зернами 
кукурудзи (віддає перевагу), ячменю та пшениці, а також їх 
сходами. 

Журавель степовий Anthropoides virgo Linnaeus, 1758 – 
значно менший за попередній вид (рис. 8Б). Оперення у цього 
птаха сіре. Голова, шия, ноги та хвіст чорні. Дзьоб оливковий. 
На голові за очима пучки розсіченого білого пір'я. Голос 
скрипучий. Гніздиться на полях, рідше в суто степових біотопах 
недалеко від водойм. З огляду на те, що загальна чисельність 
виду в межах України ледь досягає однієї тисячі особин, 
суттєвого негативного впливу на посіви не має. Восени у 
Красноперекопському та Джанкойському районах можна 
зустріти на полях зграї в декілька сотень особин. Вид занесений 
до Червоної книги України і знаходиться під охороною держави. 
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2. ПТАХИ-МІГРАНТИ НА ЗАПОВІДНИХ ТА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 

 
2.1. Причини формування великих скупчень птахів на 

посівах озимих культур 
 

Одним з найбільш важливих чинників формування в 
Присивашші, Північному Криму та межиріччі Дніпро-Молочна 
великих міграційних скупчень Гусеподібних та 
Журавлеподібних є історично сформовані міграційні шляхи, 
які у значній мірі перетинаються: один – вздовж Дніпра, з 
відхиленням до каскаду колишніх древніх водойм через поди 
Агайманський, Барнашівський, Великий та Малий Чапельський, 
по руслу р. Каланчак та далі через Каркінітську затоку на Крим, 
другий – Понтичний (Азово-Чорноморський), що проходить 
вздовж узбережжя морів. Наявність мілководних заток, багатих 
на водорості, ракоподібних та молюсків, а також цілинних 
територій, які ще до середини 50-х років минулого століття 
широкою смугою простиралися вздовж морів, довгий 
безсніжний період віками створювали умови для відпочинку і 
накопичення жирових запасів перед стартом через водні 
простори та після їх перетину навесні. Цей міграційний коридор 
існує тисячі років і його використання змінюється здебільшого 
під впливом клімату або ж глибоких змін в екології окремих 
видів, у тому числі і під впливом людини. Орієнтація і 
міграція – складний еволюційно сформований, фізіологічно 
закладений механізм життєдіяльності значної кількості видів 
птахів. Він може бути змінений лише на значному проміжку 
часу. На рубежі тисячоліть ми змушені констатувати, що під 
впливом людини значна частина видів, які ще утворюють масові 
скупчення, вже відносяться до тих, які необхідно охороняти.  

Наступний чинник, який також вплинув на формування 
значних скупчень мігруючих птахів – це зміна режиму 
природокористування в Дніпровсько-Молочнянському 
межиріччі та Північному Криму. Цьому сприяло створення 
Каховського водосховища, яке є привабливим місцем для 
ночівлі та денного відпочинку, але ще більше – будівництво і 
експлуатація двох найпотужніших у Європі зрошувальних 
систем, Північно-Кримської та Каховської, завдяки яким 
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суттєво збільшилось використання території для інтенсивного 
вирощування озимих злакових та хрестоцвітих культур. На 
зазначеній території також з'явилися райони з рисосіянням, 
чому передувало створення спеціалізованих для вирощування 
цієї культури чеків, періодично наповнених водою. Використана 
в чеках вода затопила майже всі понижені місця, утворивши 
системи штучних озер вздовж східного узбережжя Каркінітської 
затоки Чорного моря, частково опріснила морські затоки. 
Наявність посівів різних культур восени та навесні позитивно 
впливало на місцеві популяції Гусеподібних, що проявлялося у 
збільшенні чисельності сірої гуски та крижня. Разом з тим, 
засіяні на тисячах гектарів поля восени давали можливість 
мігруючим птахам розосереджуватися на значній території, а 
тому зграї у десятки тисяч особин одночасно були рідкістю. 

Але із середини 90-х років простежується вплив інших 
суттєвих чинників, знову-таки пов’язаних із діяльністю людини: 
значна частина полів не оброблювалася, що викликало різкий 
перерозподіл мігруючих зграй, і вони стали зосереджувалися 
більш концентровано на менших площах озимини. 

Дуже важливою причиною утворення великих скупчень, 
які спостерігаються останнім часом в околицях об'єктів 
природно-заповідного фонду і безпосередньо на їх територіях, є 
масова поява у сучасних мисливців всюдихідного 
транспорту, багатозарядних рушниць і мобільного зв’язку, 
завдяки чому у них з’явилися додаткові можливості бути 
проінформованими про місця знаходження зграй гусей та качок, 
напрям їх руху, місця ночівлі, а також здатність швидкого до 
них переміщення. Саме з цієї причини Гусеподібні птахи 
змушені збиратися у великій кількості на заповідних територіях, 
де полювання заборонено і поява зі зброєю переслідується 
законодавством у кримінальному порядку. На жаль, нехтуючи 
всіма нормами мисливської етики, сучасні "мисливці" 
влаштовуються на полювання вздовж меж заповідних територій, 
закриваючи виліт птахів на суміжні землі. Після перших же 
обстрілів ті повертаються на захищені території і утворюють 
надмірні скупчення. 

Іще один важливий чинник, який обумовлює довготривале 
перебування у регіоні птахів досліджуваної нами групи – 
поступове підняття середньорічної температури. За даними 
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метеостанції Асканія-Нова, за останні 30 років температура 
зросла на 0,8°. Особливо це відчутно при затяжних зимових 
відлигах, коли посіви надовго залишаються без снігового 
покриву та продовжують вегетувати. Маючи зелений корм і 
місця для ночівлі, птахи не мігрують далі до Придунайської 
низини та Адріатичного моря, а залишаються на півдні України. 

Не останню роль відіграють наявність пожнивних 
залишків і якість збирання збіжжя. Надшвидке збирання 
врожаю сучасною технікою часто є неякісним. Після дощів 
наприкінці серпня на скошених нивах видніються зелені смуги 
від пророслих пожнивних залишків, які приваблюють 
зерноїдних та травоїдних птахів. 
 
 

2.2. Чинники, які впливають на пошкодження посівів 
Гусеподібними птахами та на врожайність озимих культур 

 
Спостереження показують, що до другої половини 

вересня Гусеподібні рідко шкодять посівам. На відміну від 
журавлів, гуси та качки під час міграцій не влаштовують 
зупинок для відпочинку на оранках, боронованих полях, та й 
тих, що мають сходи у стадії шильця. Але це твердження не 
стосується полів, де посівам передували пожнивні залишки. В 
останні два десятиліття в сільському господарстві відбувається 
систематичне порушення передпосівної агротехніки підготовки 
ґрунту і часто застосовується одночасне переорювання 
пожнивних залишків та посів озимих культур. Як відомо, гуси 
та качки, обравши поле для годівлі, особливо якщо там 
відсутній фактор турбування, відвідують його доти, доки 
дозволяють запаси корму. І якщо таке поле буде передисковано 
та засіяно, то птахи гарантовано будуть певний час його 
відвідувати. 

Дослідження характеру пошкодження посівів 
Гусеподібними і визначення рівня шкодочинності показують 
велику амплітуду їх впливу, що зумовлено низкою чинників 
(кліматичні особливості сезону, вирощувана культура рослини, 
дотримання агротехніки вирощування, площа поля, фактор 
турбування і його характер, чисельність та час перебування 
птахів). Розглянемо декілька ситуацій, які спостерігаються 
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восени на полях регіону, та результати взаємодії траво-
зерноїдних птахів з посівами. 

Варіант перший. Посів озимої пшениці в середині 
вересня по чорному пару після осінньої вологозарядки шляхом 
штучного зрошення або дощу. Опади в третій декаді вересня, 
другій та третій декадах жовтня, на початку другої декади 
листопада, в третій декаді листопада та першій грудня. Сумарна 
кількість опадів – 80-100 мм. Перехід середньодобової 
температури нижче 0о С у кінці листопада – на початку грудня. 
За таких умов рослини встигають добре розвинутися, утворити 
вторинну кореневу систему і легко переносять не лише сильні 
морози, але й багаторазове общипування. Експериментально 
встановлено, що триразове общипування надземної фітомаси 
протягом листопада і навіть грудня на врожай не впливає. 

Варіант другий. Умови аналогічні першому варіанту, але 
без переходу середньодобової температури через 0о С на 
початку грудня. Позитивні температури утримуються майже 
весь грудень. Рослини продовжують вегетувати і 
використовують азотні сполуки ґрунту. Через невисоку 
температуру процеси вивільнення розчинних форм азоту 
уповільнені. Без додаткового азотного підживлення вже у 
середині грудня настає дефіцит цього органогенного елементу і 
перерослі посіви починають жовтіти (рис. 9). 

У разі общипування посівів гусьми та повернення сполук 
азоту з екскрементами відбувається природний прискорений 
його кругообіг і посіви від цього тільки виграють. Відомо також, 
що часткове об’їдання листкової поверхні рослин посилює 
процеси фотосинтезу. За нашими даними, у теплі вологі зими 
триразове і навіть більшої повторності об’їдання паростків 
пшениці гусьми впливало на кількість генеративних стебел у бік 
збільшення. На фотографіях показано поле, повністю з'їдене 
гусьми в грудні 2008 року (рис. 10). Після цього в зиму 2008-
2009 рр. птахи вищипували рослини пшениці до вузла кущіння 
ще 5 разів. Але у січні 2009 року випало 35 мм, а у лютому 
32 мм опадів у вигляді мокрого снігу та дощу, які розмили 
екскременти. В результаті, незважаючи на несприятливі умови 
квітня (всього 2 мм опадів), на зазначеному полі отримано 
врожай у 3,7 тони з гектара, що цілком пристойно для 
суходільного землеробства (рис. 11). 
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Варіант третій. Посів наприкінці вересня – на початку 
жовтня, відразу після дискування пожнивних залишків пшениці, 
ячменю, а ще гірше – соняшника. Рівень вологи у ґрунті нижче 
норми. До часу масового прильоту Гусеподібних рослини 
ячменю чи пшениці не встигають утворити вторинну кореневу 
систему, до того ж вони розріджені і не такі стійкі до 
пошкодження листків. При їх общипуванні відростання 
уповільнене. Повернення сполук азоту з екскрементів не грає 
такої позитивної ролі, як при вчасному посіві. Розріджені, 
уповільнені в рості сходи легко заростають дискуранією Софії, 
грициками та іншими бур'янами і навесні потребують обробки 
гербіцидами. 

У разі висіву зерна у сухий ґрунт з порушенням термінів 
посіву, без відповідної підготовки, відсутності необхідної 
кількості опадів, питання про негативний вплив Гусеподібних 
на посіви слід знімати (рис. 12). За такої "технології" 
вирощування культур дійсно складається враження надзвичайно 
сильного впливу птахів, тому що вони не тільки общипують 
листкові пластинки, але й затоптують слабкі рослини, а тому 
уповільнюють відростання. У центрі поля буде спостерігатись 
розрідженість до 70% і більше, але і на ділянках, які не 
зазнавали впливу гусей, врожайність не перевищує 0,7-0,9 т/га, 
тобто, є збитковою. На жаль, протягом останніх 20 років саме 
така ситуація нерідко складається на полях регіону біосферного 
заповідника. 

Незважаючи на певні суб’єктивні та об’єктивні обставини, 
перебування гусей на полях і їх вплив на посіви сприймаються 
власниками, як правило, негативно. Таке ставлення не має 
об’єктивного підґрунтя, оскільки на реальний стан ситуації 
впливають декілька чинників, серед яких найважливішими є 
підготовка ґрунту, своєчасність і агротехніка посіву, якість 
посівного матеріалу, баланс тепла і вологи, інтенсивність 
мисливського пресу, а вже потім – фізичне знищення надземної 
фітомаси. 

Тому одним із перших наших побажань аграріям у 
розв'язанні питань негативного впливу Гусеподібних птахів 
на озимі культури є необхідність повернення і дотримання 
напрацьованих десятиліттями технологій їх вирощування 
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на полях півдня України, які можна знайти у кожному 
довіднику агронома. 

Серед них найголовніше – посів озимих по чорному пару. 
У разі повторного посіву, якщо у сівозміні такий варіант 
використання передбачено, переорювання стерні відразу після 
жнив. Проведення сівби у оптимальні строки, тобто до кінця 
вересня, що дає змогу сходам укорінитися до настання морозів. 
Рослини з розвиненою кореневою системою і розкущеною 
надземною частиною легко переносять неодноразове 
общипування. Дотримання сівозмін, внесення мінеральних та 
органічних добрив – загалом, відомий (!) комплекс 
агротехнічних заходів, що сприяють покращенню, а не 
погіршенню родючості ґрунту, і складають найбільш впливову 
групу чинників, які забезпечать розвиток рослин, здатний 
протистояти неодноразовим об'їданням травоїдними птахами. 

Як бачимо, Гусеподібні не є первинним фактором 
формування урожаю. Однак, розуміючи настрій 
землевласника, що побачив після злету пташиної зграї чорне 
поле замість зеленого, ми розглядаємо нижче окремі заходи, 
які могли б дещо гармонізувати стосунки фермера з мігруючим 
комплексом Гусеподібних, варіанти постановки питань про 
можливу компенсацію за недобір врожаю, способи відлякування 
птахів з полів та уникнення порушення чинного законодавства 
при застосуванні відлякуючих пристроїв. 

Окремо стоїть питання щодо впливу сірих журавлів на 
осінні, а інколи і весняні посіви. Зростання чисельності 
журавлів в регіоні заповідника співпадає у більшості років з 
часом появи сходів озимих ячменю та пшениці. Журавлі під час 
міграцій віддають перевагу відкритому ландшафту, а тому 
полюбляють зупинятись на годівлю і перепочинок на полях, у 
тому числі і щойно засіяних. Тому при появі сходів може 
статися їх суттєве зрідження в місці годувалання зграї. А якщо 
птахів не турбувати, облюбоване ними поле буде 
використовуватись до відльоту, який в цьому регіоні припадає 
здебільшого на третю декаду жовтня. Занесення виду до 
Червоної книги України не допускає фізичного знищення 
птахів, тому до них можна застосовувати лише безкровні 
(вітальні) методи впливу. 
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2.3. Чинники, що приваблюють або відлякують птахів на 
полях та особливості харчування зграй диких гусей та 

журавлів на озимих культурах 
 

В залежності від типу землекористування, яке склалося на 
кінець 70-х років минулого століття після розбудови Каховської 
зрошувальної системи, для полів регіону характерні декілька 
конфігурацій. При суходільному землеробстві поля мають 
форму квадрата чи прямокутника. На схилах балок один край 
поля може мати неправильну форму. При зрошувальному 
землеробстві форма поля залежить від конструкції зрошувальної 
машини: це фрегатні кільця, що мають 4 незрошувані 
трикутники, так звані "бубни" та прямокутники. На посадку 
гусей і журавлів конфігурація поля не впливає. Це питання 
розглядається в контексті можливостей розміщення 
відлякуючих пристроїв та відлякування птахів спеціально 
направленою на цю роботу людиною. 

Особливість розміщення Гусеподібних та 
Журавлеподібних на полі визначається фактором їх турбування, 
а саме: наскільки часто і яким чином це роблять люди – 
відлякуючи голосним криком, встановлюючи електронні чи 
механічні відлякуючі пристрої, стріляючи петардами, із газових 
гармат чи із засідки з рушниці, переслідуючи автомобілями та 
стріляючи з рушниці (останнє суворо заборонено чинним 
законодавством, але має місце). 

Без фактору турбування розміщення гусей і журавлів 
можна спостерігати лише в межах заповідних зон Біосферного 
заповідника "Асканія-Нова" та інших об'єктів природно-
заповідного фонду загальнодержавного значення, рідше – в 
межах буферної зони та зони антропогенних ландшафтів, чи 
інших охоронюваних територій. Біля сторожових постів Служби 
державної охорони заповідника гуси можуть пастися за 50 м, а 
журавлі за 150 м. В селищі Асканія-Нова білолобі гуси цілу 
зиму паслися на огородженому кормовому полі люцерни за 20 м 
від вулиці зі жвавим автомобільним та пішохідним рухом. 
Птахи дуже швидко визначають, наскільки безпечне їх 
перебування на тій чи іншій території, і встановлюють 
дистанцію злякування в залежності від впливу людини. За 
межами заповідних зон простежується характерна для гусей та 
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журавлів обережність. В таких випадках птахи розпочинають 
годівлю у центрі поля, рухаючись від нього фронтом проти 
вітру, або радіально у напрямку до країв (рис. 13). 

Враховуючи, що птахи намагаються сісти у центрі поля, 
пошкодження центру завжди буває сильнішим за крайові 
ділянки. В місцях інтенсивного мисливського пресу гуси 
зменшують навантаження на посіви вже починаючи з 250 метрів 
від краю поля. У журавлів дистанція злякування у таких умовах 
ще більша. Із цього витікає, що фермер може скористатись 
такою особливістю і закладати поля озимини не ширше 500 
метрів. Це дасть змогу, об'їжджаючи поле будь-яким видом 
транспорту, ефективно відлякувати гусей. Спостереження за 
поведінкою гусей на великих масивах показало, що поля 
шириною в 1 км і більше, значної протяжності (2-3 км) є більш 
привабливими для гусей та журавлів і сприяють формуванню 
великих зграй птахів. Налякані в інших місцях, вони 
перелітають саме на такі поля і утворюють багатотисячні 
скупчення. При цьому проявляється  "ефект зграї", коли птахи 
перестають панічно боятися присутності людини, встановлюють 
"дистанцію злету", але далеко не відлітають. Крупні скупчення 
птахів в тисячі особин навіть при переслідуванні вершником не 
покидають поле повністю, а перелітають з місця на місце, 
сідаючи від охоронника на відстані до 2-х кілометрів. 
Враховуючи цю особливість, в місцях, де є сприятливі умови 
для ночівлі гусей та журавлів (наявність водойм шириною у 300 
м і більше на відстані до 10-15 км, яка є оптимальною для 
кормових перельотів), не слід створювати безперервні масиви 
посівів озимого ріпаку, ячменю та пшениці, а створювати 
мережу полів із просапними культурами на площах до 50 га 
кожне. Але в останні роки поля для вирощування багатьох 
озимих культур формуються якраз навпаки, що обумовлюється 
застосуванням широкозахватної багатоопераційної 
сільськогосподарської техніки. 

Відомо, що більшість описаних у повидовому огляді 
претендентів на поїдання озимини віддають перевагу 
відкритому ландшафту. Відтак, посіви цих культур, обрамлені 
високими лісосмугами, відвідуються гусьми значно рідше, ніж 
відкриті поля. На жаль, в останні два десятиліття відбувається 
скорочення числа старих вітроупорів, які щорічно страждають 
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від пожеж, вирубуються на дрова, не доглядаються, а тому 
зникають чи мають вигляд низьких чагарникових заростей. 
Знищення лісосмуг певною мірою стимулюється також 
переходом на використання у сільському господарстві імпортної 
багатофункціональної широкогабаритної техніки, для 
ефективної роботи якої поля об'єднуються у великі масиви. Це 
також є негативним чинником, який сприяв тому, щоб гуси та 
журавлі зупинялися на полях, та ускладнив ситуацію. 
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3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ 
 

3.1. Прийоми та приклади відлякування птахів з посівів 
 

Одним із прийомів переміщення птахів з регіону, 
засіяному озимими культурами, є створення їм дискомфортних 
умов у місцях ночівлі, відпочинку та годівлі. Слід зазначити, що 
внаслідок мисливського пресу та браконьєрства фактор 
турбування як безпосередньо на полях, так і в місцях перельотів 
до водойм надзвичайно поширений. До нього птахи виробили 
декілька адаптивних реакцій, таких як дистанція злету, яка ними 
визначається відстанню дальності польоту шроту з дробової 
рушниці; ранній виліт на годівлю; повернення на водойму у 
сутінках; ночівля на воді далеко від берега; годівля у нічні 
години; перельоти на значній висоті з різким спуском на місце 
годівлі. Тому не може існувати абсолютно універсального 
методу захисту посівів. Якщо ж Гусеподібні чи Журавлі 
надмірно дошкуляють фермерським, колективним та державним 
господарствам – це питання можна і необхідно вирішувати 
гуманними і безкровними методами, з врахуванням 
особливостей розміщення полів та природоохоронного статусу 
виду. 

Створення дискомфортних умов у місцях ночівлі птахів. 
Перш ніж вдаватися до відлякуючих заходів, слід подбати про 
отримання дозволу на відповідні дії в природоохоронних 
органах (розділи 3.3 і 3.4). 

Враховуючи, що гуси, як правило, ночують на воді, 
журавлі – або стоячи у воді, або на березі, можна створити 
дискомфортні умови саме на місці ночівлі. Для цього можна 
використати потужні автомобільні прожектори, якими 
освітлювати скупчення, розміщені за 150 м і далі від берега. 
Подача імпульсного світла створює ефект пострілу, викликає у 
птахів паніку і вони злітають. Підняту на крило зграю 
імпульсами можна турбувати і в небі. Цей ефект значно 
посилюється при використанні газової гармати, або холостого 
пострілу рушниці. Слід зазначити, що таке турбування слід 
проводити протягом ночі, оскільки гуси, особливо при 
температурі нижче 0о С, намагаються якомога швидше 
повернутися на ополонку, яку підтримують безперервним 
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переміщенням зграї. Послідовне злякування на ночівлі викличе 
міграцію птахів на інші території, причому вони можуть взагалі 
покинути регіон. Але часто у виконанні цього ефективного і 
безкровного заходу не вистачає саме послідовності. 

Встановлення відлякуючих опудал та фігур на полях. У 
місцях, де є мисливський прес, цей захід має позитивний ефект, 
оскільки птахи певний час сприймають опудала за мисливців і 
поблизу від них не сідають. Опудала виставляються від центра 
поля в шаховому порядку з дистанцією у 250 м одне від одного. 
Але при повній відсутності полювання та шумових ефектів із 
газової гармати гуси та качки можуть пристосуватись до опудал 
і не реагувати на їх присутність. У таких випадках необхідно 
вносити корективи у вигляд опудал. Більшої результативності 
можна досягти, встановлюючи опудала з намальованими на них 
великими очима хижих птахів. Ефективніші опудала, що мають 
пристрій для повертання. Його легко виготовити, насадивши 
верхню частину опудала на старий відпрацьований підшипник. 
До несучих конструкцій опудала прив’язуються гумові кулі 
розміром із м'яч, або ж пластикові пакети, які надуваються 
поривами вітру та розкручуються навколо осі (рис. 14). Таке 
опудало буде мати значно кращий відлякуючий ефект, ніж 
статичне. 
 
 

3.2. Газові гармати та інші технічні засоби відлякування 
 

Сучасні технології дозволяють з різним ступенем 
ефективності захищати поля. Зокрема, можна використовувати 
акустичні пристрої, спеціально розроблені для відлякування 
птахів на аеродромах – до них належать газові гармати та 
гучномовці. Газові гармати працюють на скрапленому газі, 
іскрове запалення якого створює ефект, подібний мисливському 
пострілу. Але слід мати на увазі, що обслуговування газової 
гармати вимагає спеціально підготовленого до роботи з 
газовими приладами персоналу, права водія на перевезення 
подібних пристроїв з поля на поле та дотримання правил 
техніки безпеки.  

В гучномовцях, які також застосовуються для 
відлякування птахів, часто використовується синтезований звук 
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тривожного крику птахів, який певний час діє на Гусеподібних. 
Акустичні прилади встановлюються на автомобілях, живляться 
вони від акумуляторів. 

У дорогих високотехнологічних пристроях можуть 
одночасно відтворюються аудіо- та відеоефекти з живленням від 
сонячних батарей (рис. 15). Логічно, що такі установки здатні 
створювати сильніший відлякуючий ефект, оскільки вони 
запрограмовано подають сигнали через певні проміжки часу, 
змінюють аудіо та відео сигнали тривоги. Але встановлювати 
такі прилади без спеціальної охорони в сучасних умовах 
недоцільно. 

Тому найбільшого поширення набуло відлякування птахів 
холостими набоями з мисливської рушниці чи застосування 
дешевих петард. 
 
 
3.3. Застереження стосовно застосування відлякуючи заходів 

 
Слід пам’ятати, що Україна є стороною ряду міжнародних 

конвенцій зі збереження біорізноманіття, а тому застосування 
окремих відлякуючих засобів може увійти у протиріччя із 
чинним природоохоронним законодавством. Зокрема, ст. 54 
Закону України "Про охорону навколишнього природного 
середовища" вимагає від місцевих рад, підприємств, установ, 
організацій та громадян при здійсненні своєї діяльності вжиття 
необхідних заходів та запобігання шкідливої дії акустичного, 
іонізуючого та іншого фізичного впливу "…в місцях масового 
скупчення і розмноження диких тварин". По суті, вимоги цієї 
статті є забороною фізичного впливу на зграї птахів, що 
повертаються навесні чи відлітають у вирій, навіть якщо вони 
сіли на культурному полі. Коли птахи здійснили одноразову 
посадку, їх можна підняти на крило самою лише присутністю 
людини. Але якщо вони прилетіли на зимівлю і відвідують поле 
регулярно, питання їх відлякування повинно вирішуватись у 
цивілізованому порядку. 

З огляду на те, що Херсонщина і Північний Крим 
знаходяться у міграційному коридорі, фермер чи інший 
землекористувач, який висіває озимі культури, повинен 
передбачати, що на його посівах можуть зупинитись гуси чи 
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журавлі. Зони ризику потрави посівів показані на картосхемі 
(див. титул). 
 
 

3.4. Про отримання дозволів на здійснення відлякуючих 
заходів 

 
Землевласник чи землекористувач повинен враховувати 

ризик, пов'язаний з перебуванням птахів на полях, і визначатись 
із посівом культур та заздалегідь потурбуватись про отримання 
дозволів у Державному управлінні охорони навколишнього 
природного середовища Херсонської області та 
Республіканському комітеті охорони навколишнього 
природного середовища Автономної республіки Крим на 
здійснення заходів з відлякування птахів з посівів озимих 
культур. Передусім, це стосується застосування таких 
пристроїв, як газова гармата, петарди, а в мисливський сезон – 
холості патрони рушниць. Для цього необхідно звернутись із 
запитом на отримання дозволу, в якому чітко вказати місце та 
період проведення заходу, тип відлякуючого пристрою, а також 
додати картосхему місця розташування поля. Цей документ 
повинен бути узгоджений з органом місцевого самоврядування, 
доцільно погодити його з найближчими сусідами або укласти з 
ними договір сервітуту, у якому викласти принципи 
взаємостосунків. І лише отримавши дозвіл регіонального 
управління охорони навколишнього природного середовища, 
здійснювати заходи з відлякування птахів. Проведення 
відлякуючих заходів у самовільному порядку є порушенням 
чинного законодавства і тягне за собою адміністративну 
відповідальність. 
 
 

3.5. Страхування посівів 
 

Цей запобіжний захід ще не набув поширення серед 
землевласників, хоча необхідність у ньому виникає майже 
щорічно. Ризик втратити врожай у землероба, який працює у 
зоні ризикованого землеробства, надзвичайно великий. 
Враховуючи особливість природокористування на землях, що 
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входять в охоронні зони природних і біосферних заповідників, 
зони антропогенних ландшафтів біосферних заповідників, чинне 
законодавство зобов'язує землевласників здійснювати 
екологічне страхування. Ця норма прописана у ст. 52 Закону 
України "Про природно-заповідний фонд України": "Для 
компенсації шкоди, заподіяної на територіях та об'єктах 
природно-заповідного фонду внаслідок стихійних природних 
явищ чи промислових аварій і катастроф, проводиться 
обов'язкове державне чи комерційне екологічне страхування 
заінтересованих підприємств, установ та організацій. В порядку, 
що визначається законодавством України, можуть бути 
встановлені й інші види страхування природно-заповідного 
фонду". 

Серед факторів ризику птахи стоять не на першому місці – 
дефіцит вологи, суховії, буревії, град, шквали, ожеледиця, 
вимокання, і вже аж потім гуси та журавлі. Тому комплексне 
страхування на всі випадки певною мірою убезпечить землероба 
від критичних ситуацій. А птахи, як невід'ємний елемент нашої 
природи, будуть радувати око власника земельної ділянки своєю 
присутністю, як це можна спостерігати на полях Голландії, 
Німеччини, Франції та Іспанії, де проходить Північно-
Атлантичний міграційний коридор і проліт птахів чомусь не 
викликає такої негативної реакції, яка стала домінуючою у 
певної категорії нових господарів земельних ділянок на півдні 
України. 

 
 

3.6. Створення кормових полів як ефективний засіб 
відволікання птахів від основних посівів 

 
Найбільш сучасним і гуманним способом захисту посівів є 

створення кормових полів для перелітних птахів. Такий захід 
може дозволити собі лише крупний землевласник чи об'єднання 
фермерів. Вони свідомо повинні відмовитись від експлуатації 50 
чи 100 гектарів сільгоспугідь заради збереження посівів від 
впливу птахів на інших територіях. Але просто покинуті поля не 
є привабливими як для Гусей так і для Журавлів. На них 
повинна бути кормова база. Це можуть бути засіяні і незібрані 
ділянки поля пшениці, ячменю і кукурудзи. Останню слід 
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притиснути механічним способом до ґрунту. Птахи швидко 
знайдуть це поле, за відсутності фактору турбування будуть 
регулярно літати до нього. З першого погляду у ефективність 
такого методу важко повірити, але довголітні спостереження за 
птахами на території Біосферного заповідника "Асканія-Нова" 
свідчать, що саме таким полям птахи віддають перевагу, і на них 
формуються багатовидові угруповання. Негативним чинником 
може виступати відвідування такого поля браконьєрами, що 
зашкоде вдалому проведенню такого експерименту. Але ми все 
далі будемо рухатись цивілізованим шляхом гармонізації 
стосунків природи і людини. За чинним законодавством вже 
сьогодні жодний мисливець не має права прийти на фермерське 
поле з рушницею, якщо ця територія не віднесена за згодою 
землевласника до мисливських угідь конкретного мисливського 
господарства – чи то Українського товариства мисливців та 
рибалок, чи іншого. Зокрема, захист прав власника земельної 
ділянки передбачений ст. 152 Земельного кодексу України. В 
разі згоди власника на здійснення полювання на його землях 
угіддя (поля) повинні пройти процес сертифікації 
мисливськовпорядною установою, з наданням мисливській 
організації відповідного проекту організації території, що також 
передбачено Законом України "Про мисливське господарство та 
полювання". При включенні полів до мисливських угідь 
землевласник вправі укладати договір компенсації за 
використання його полів під мисливські угіддя, чим також може 
зменшити можливі збитки, понесені за потраву посівів. Такої 
практики в нашій країні немає, але вона повинна бути і 
законодавче поле для цього вже формується. Слід припинити 
паразитування на сільгоспугіддях мисливських організацій, які 
збирають данину з природи, не приклавши до їх збереження 
жодних зусиль. У той же час фермер чи інший землекористувач 
у значно більшій мірі вправі отримати компенсацію за те, що 
результатами його праці користуються і представники 
мисливської фауни. 
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ВЖИВАНІ ТЕРМІНИ 

 
Агроценоз – біоценоз, створений людиною. Має певний 

набір видів, наявність, розвиток і взаємовідносини між якими 
контролюються людиною. Не існує без втручання людини 
(штучний добір). 

 
Адаптація – процес пристосування організму, популяції 

або угруповання до конкретних умов зовнішнього середовища. 
 

Біосферний заповідник – наукова природоохоронна 
установа міжнародного значення. Представляє собою еталонну 
моніторингову ділянку біосфери. Має статус юридичної особи. 

 
Вегетація – активна життєдіяльність рослин. 
 
Землевласник – юридична чи фізична особа, яка має 

право власності на земельну ділянку. 
 
Землекористувач – юридична чи фізична особа, яка має 

право на тимчасове користування земельною ділянкою на 
підставі договору. 

 
Коридор міграційний – територія, через яку відбуваються 

регулярні сезонні переміщення тварин. Шляхи, що поєднують 
місця гніздування та зимівель (у птахів). 

 
Мережа екологічна – система пов’язаних між собою 

природних та змінених людиною біоценозів, що представляють 
цінність для збереження біологічного різноманіття. Основними 
елементами м.е. є ядра та коридори, завдяки яким останні 
поєднуються у мережу. 

 
Орнітологічний комплекс (орнітокомплекс) – історично 

сформований і сталий у часі набір видів птахів, властивий 
певній місцевості. 
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Природокористування – використання природних 
ресурсів. 

 
Природно-заповідний фонд (ПЗФ) – ділянки суші і 

водного простору, природні комплекси та об'єкти, які мають 
особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та 
іншу цінність і виділені з метою збереження природної 
різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і 
рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу 
та забезпечення фонового моніторингу навколишнього 
природного середовища. 
 

Угруповання – система взаємодіючих (частіше 
конкуруючих) видів в межах однієї екологічної ніші. 

 
Фактор екологічний – явище, що викликає реакцію у 

особини, виду, екосистеми. 
 
Червона книга України – офіційний державний документ, 

до якого заноситься перелік видів рослин і тварин, які є 
рідкісними чи такими, що знаходяться під загрозою зникнення. 

 
Шкодочинність – ступінь пошкодження будь-якої форми 

власності, заподіяна об'єктами живої природи, що може бути 
перерахована як фактичні або можливі матеріальні збитки. 
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