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Борис Володимирович Буркинський
Академік НАН України,
д.е.н., проф., Директор Інституту проблем
ринку та економіко-екологічних
досліджень НАН України,

Наукові дослідження у сфері економіки туризму та туристичного менеджменту сьогодні
перебувають на стадії активного розвитку. Продовжує формуватися понятійний апарат
нової наукової системи, яка складається з прикладних наук про туризм та дисциплін щодо
організації обслуговування туристів. Економіка туризму розкриває систему відносин між
виробником, посередником (продавцем) та споживачем туристичного продукту.
Рекреаційне природокористування є невід'ємним елементом господарства держави, що
спрямоване на стимулювання та розвиток ключових галузей, виступає каталізатором
соціально-економічного розвитку, прямо або побічно сприяє поліпшенню якості життя
населення. На сучасному етапі розвитку суспільства воно виступає як одна з систем, яка
направлена на відтворення психічного та фізичного здоров`я людини. У зв'язку з цим,
важливим завданням економічної науки є проведення досліджень, які мають сприяти
вирішенню проблем освоєння, відтворення та стимулювання діяльності територій та
об'єктів з особливим статусом охорони, на засадах раціонального рекреаційного
природокористування.
Проте недостатньо проробленим на сьогодні залишається дослідження, систематизація,
розробка систем управління інформаційними ресурсами туризму. Зокрема, в контексті
екологічного туризму, туризму, пов'язаного з цінними природними територіями.
Автори даного науково-методичного видання досліджують та дають конкретні
рекомендації щодо уточнення відносно нового механізму інтерпретації наукової
інформації як інструменту маркетингу природоохоронних територій.
Хоча перспективність такого підходу покаже майбутнє, вже сьогодні можна впевнено
сказати, що зусилля по укріпленню інформаційної бази екологічного туризму мають
потенціал стати додатковим поштовхом розвитку екологічного туризму, зеленого
туризму, туризму, пов'язаного з цінними природними територіями, шляхом формування
нових сталих маркетингових та управлінських стратегій.

Емма Гілева,
Чорноморська мережа громадських організацій,
уповноважений представник,
Болгарія

Природа Чорного моря є унікальним надбанням не тільки країн і народів
чорноморського регіону, але, безумовно, всього людства. Охорона Чорного моря та
раціональне використання його ресурсів неможливе без розвитку стійкого екологічного
туризму. Ця ідея стала поштовхом до розвитку проекту, присвяченого екологічним
стежкам, ще в 2008-2009 роках, коли вона обговорювалася в кулуарах Конференції
міністрів екології країн Чорного моря.
Роль ініціатора виконання проекту взяла на себе Чорноморська мережа громадських
організацій (Варна, Болгарія) спільно з партнерами з чотирьох причорноморських країн
(Грузії, Молдови, Румунії, України). Нарешті в 2011 році партнерський консорціум
приступив до реалізації проекту «Інтерпретація екологічних стежок з метою сприяння
управлінню природоохоронними територіями в Чорноморському регіоні
(ІнтерТрейлс)», що фінансується Європейським Союзом.
В рамках проекту передбачено удосконалення екологічних стежок в заповідниках, парках,
заказниках та інших цінних природних територіях, опис цінних біологічних, геологічних
та культурно-історичних об'єктів вздовж маршрутів стежок, навчання та обмін досвідом
на національному та міжнародному рівнях. Крім того, проект передбачає просвітницьку
роботу з громадськістю та залучення місцевої влади до вирішення екологічних проблем.
Проект має шанси стати наріжним каменем створення регіональної мережі
природоохоронних територій.
Перед вами один з результатів даного проекту – Керівництво для гідів, або, як назвали
його українські партнери, – «Керівництво з інтерпретації природоохоронних територій».
Як ви переконаєтеся, після знайомства з даним виданням, його автори пішли далеко за
межі простого опису природних територій. Вчені та фахівці створили свій унікальний
«світ інтерпретації» природи та історичних пам'яток чорноморського узбережжя. Тим
самим, автори цієї книги зробили чималий внесок у спільну справу захисту Чорного моря
та сталого використання його природних ресурсів, створення наукових передумов
єдиного інформаційного простору.
Побажаємо читачам книги любити Чорне море, зберігати його традиції, культуру,
природу, відчувати і розуміти море так, як автори цієї книги.

Алла Леонтіївна Морозова
к.б.н., с.н.с., директор Карадазького природного
заповідника НАН України

У даному посібнику узагальнено результати роботи групи експертів міжнародного
проекту «ІнтерТрейлс», спрямованого на посилення ролі особливо цінних територій, як
центрів природоохоронної інформації та екологічної освіти.
Основним стимулом для підготовки представленої роботи стало підвищення інтересу
вчених, громадськості та управлінців до ролі інформації у формуванні потоку відвідувачів
природоохоронних об'єктів, як з освітньої, так і з рекреаційної точки зору.
Екологічний туризм – це туризм, що включає подорожі в місця з відносно незайманою
природою, з метою отримати уявлення про природні та культурно-етнографічні
особливості, та не порушує при цьому цілісності екосистем.
Майбутнє відродження Криму і Північно-Західного узбережжя Чорного моря часто
пов'язують з багатими природними ресурсами. Однак, одним з головних питань сталого
природокористування залишається формування оптимальних взаємозв'язків між
туристсько-рекреаційною діяльністю і охороною природно-заповідних територій.
Однією з таких форм господарювання, що об'єднує процеси використання та охорони
природних комплексів, є створення та розвиток поліфункціональних територій
природоохоронного фонду. Це біосферні заповідники, національні природні парки та
регіональні ландшафтні парки (охоплені в посібнику), в діяльності яких робота з
відвідувачами займає одне з провідних місць, базується на принципах екологічної освіти,
підтримки сталості екосистем, сприяння охороні природи та сталому розвитку об'єктів
природоохоронного фонду.
У природних заповідниках еколого-просвітницька діяльність здійснюється методами, що
не суперечать встановленому на цих територіях режиму особливої охорони. Роль
природних заповідників сконцентрована на природоохоронних, наукових,
моніторингових, еколого-освітніх функціях, включаючи підготовку наукових та
природоохоронних кадрів.
Рекреаційний потенціал природних ресурсів може бути збільшений завдяки організації
ефективного управління ними. Це може бути досягнуто і за рахунок більш повного
інформаційного забезпечення еколого-просвітницької діяльності на природоохоронних
територіях. Тема інтерпретації цінних природних територій стає все більш популярною.
Цій темі присвячено посібник, який тримає у своїх руках читач.
Особливістю представленої авторами роботи є об'єднання географічного та історичного
підходу в описі екологічних стежок і маршрутів. Посібник містить багато цікавої
інформації, яка буде корисна не тільки гідам, екскурсоводам, вченим, співробітникам
природоохоронних територій, а й усім любителям природи узбережжя Північного
Причорномор'я.

Олег Рубель
к.е.н., с.н.с.
Національний Координатор
проекту «ІнтерТрейлс» в Україні

Шановний Читачу,
До вашої уваги ми пропонуємо не зовсім звичайний «путівник» по чарівних куточках
Причорномор'я. Перед Вами – Керівництво з інтерпретації, зорієнтоване, перед усім, для
гідів, що працюють на природоохоронних територіях.
Ця робота була підготовлена в рамках міжнародного проекту, що називається
«Інтерпретація екологічних стежок з метою сприяння управлінню природоохоронними
територіями в Чорноморському регіоні (ІнтерТрейлс)». Симетричний проект об'єднав 5
чорноморських країн: Болгарію, Румунію, Молдову, Україну та Грузію. В кожній з цих
країн було обрано по 4 природоохоронні території, а на кожній – по 20 ключових точок
для опису, які є, або стануть в найближчому майбутньому, не тільки частинами
прокладених екомаршрутів по природоохоронним територіям, але частиною єдиного
інформаційного екотуристичного простору навколо Чорного моря. Ці стежки або
маршрути є частиною захоплюючого світу подорожей, пригод, нових чудових вражень
для туристів та джерелом сталого розвитку місцевих громад.
Інтерпретативна діяльність пронизує всю інтелектуальну практику та наукову діяльність.
В кожній предметній області інтерпретація є поясненням, яке в свою чергу розвиває,
уточнює та розширює розуміння. В культурології та мистецтвознавстві під
інтерпретацією розуміють творче осмислення та розкриття образу, теми, літературного
чи музикального твору, тощо.
Щодо інтерпретації природи з 1950-х років сформульовано багато визначень, проте, суть
всіх їх полягає в поясненні природної, культурної чи історичної цінності території. Це
дозволяє відвідувачам отримати уявлення і розуміння причин, за якими зберігається наша
спадщина.
Першим вченим, який застосував поняття інтерпретації, був Фрімен Тілден, який
описував природні ландшафти на території національного парку Великий Каньйон
(США).
Суть професійної інтерпретації полягає у виявленні нового погляду на те, що робить дану
територію особливою. Це дає людям нове розуміння і прориває когнітивні бар'єри
сприйняття. Дуже важливо, щоб люди самі спостерігали та переживали предмет
інтерпретації. Це полягає в інтерактивній передачі знань та інформації з метою розкриття
значення і взаємовідносин між об'єктами навколишнього середовища. Отже, під
інтерпретацією розуміють так званий особистий досвід (first hand experience), а не просто
набір інформації та фактів.
Наше керівництво для гідів побудовано за географічним принципом. Тобто в своїх
описах ми рухаємося по маршруту від точки до точки (дивіться, будь ласка, підготовлені
нами мапи).
Описи точок маршруту формувалися за трьома основними напрямками: геологічним,
біологічним, культурно-історичним. Історичні описи доповнені топонімікою, тобто,

походженням назв, розповіддю про традиції, цікавими легендами та міфами,
особливостями місцевого природокористування. Геологія та географія розділені між
собою, крім того, окремо стоїть морська геологія. Нарешті, описи щодо біорізноманіття
доповнені елементами, що описують екологічні та ресурсні аспекти природокористування. Кожна рубрика позначена особливими піктограмами (див. стор. 10).
В керівництві розглянуті екомаршрути наступних територій: а це Крадазький природний
заповідник НАН України (екомаршрут «Великий Карадаг»), Дунайський біосферний
заповідник НАН України (екомаршрут «Нульовий кілометр»), Нижньодністровський
національний природний парк (екомаршрут «Дністровська перлина»), Національний
природний парк «Білобережжя Святослава» та регіональний ландшафтний парк
«Кінбурнська коса» (екомаршрут «Кінбурнський»).
Кожна з цих територій має свій особливий природоохоронний статус та особливості
відвідування. Принципово відрізняються не тільки доступність: від найсуворішої на
Карадазі, до відносно вільної на Кінбурні, але й засоби пересування: пішки, на моторному
човні, катері, або автотранспортом.
Фактично на кожному із запропонованих маршрутів є пішохідні ділянки, які і можна
назвати екостежками. Це екостежка «Нульовий кілометр» (довжиною 300 м по узмор'ю),
екостежка «Ковалівська» на Кінбурнському півострові. Класичною екостежкою можна
назвати гірський маршрут «Великий Карадаг», який, разом з морською частиною, складає
цілісний екомаршрут.
Екомаршрути в Карадазькому природному парку та Дунайському Біосферному
заповіднику експлуатуються вже багато років, а на Дністрі та на Кінбурнському півострові
тільки розвиваються.
Для зручності роботи з матеріалом для кожної точки авторами сформульовано коротку
анотацію. Багато важливих тем, що відносяться до опису екомаршруту взагалі, або ті
дестинації, які безпосередньо турист не бачить, винесено в додатки. Крім того, видання
супроводжується предметним покажчиком та переліком видів рослин та тварин, що
згадуються в Керівництві.
Нажаль, обмеження в розмірі книги не дало можливості охопити всі деталі екомаршрутів
та природоохоронних територій, але це неважко надолужити в роботі з рекомендованою
нами літературою.
Текстам з описом екомаршрутів передує короткий екскурс в теорію інтерпретації
природних територій, підготовлений партнерами по проекту з Болгарії.
Не змогли ми оминути й «гострі» моменти непростої, суперечливої, бурхливої, а інколи й
«кровавої» історії причорноморських земель. Тут ми покладаємося на такт та
толерантність гідів та намагання майбутніх слухачів, туристів, зрозуміти непросту
історичну долю народів Причорномор'я, відкидаючи політичні та ідеологічні
упередження.
Ваші зауваження та пропозиції щодо цього видання просимо направляти за адресою:
Французький бульвар, 29, Одеса, 65044, Чорноморське відділення Української
екологічної академії наук та на електронну пошту rubeloleg@gmail.com.

ПОДЯКИ
Автори висловлюють велику подяку всім науковцям та фахівцям, чий вагомий
професійний, інтелектуальний та творчий внесок дозволив покращити це
наукове-методичне видання:
Аллі Леонтіївні Морозовій,
Тетяні Георгіївні Чорній,
Сергію Михайловичу Снігірьову,
Юлії Вадимовні Терновій,
Ларисі Вікторивні Знаменській,
Юлії Вікторівні Зінченко.
За представлені для друку фото дякуємо:
Олегу Деркачу,
Юлії Назарчук,
Максиму Яковлеву,
Миколі Роженко,
Івану Русєву,
Ларисі Знаменській.

Ми дуже вдячні співробітникам Карадазького природного заповідника НАН
України, наукові дані яких були використані для підготовки цього видання:
М. М. Безкоровайному,
Ю. І. Будашкіну,
Н. С. Костенко,
О. В. Кукушкіну,
Л. П. Мироновій.

Подяка за активну участь у роботі в рамках проекту співробітникам відділу
екологічної освіти та наукової інформації Карадазького природного
заповідника НАН України:
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Крок 1. Визначте, що таке інтерпретація?
Інтерпретація – це пояснення природних, культурних або історичних значень,
що стосуються певних місць (об'єктів).
Інтерпретація передбачає так званий особистий досвід («first hand experience»), а
не просто набір інформації та фактів.
Інтерпретація дозволяє відвідувачам отримати уявлення і розуміння цінності
території та важливості захисту нашої спадщини. Інтерпретація допомагає
людям цінувати те, що є унікальним та заслуговує на збереження.
Крок 2. Пам'ятайте шість векторів інтерпретації:
спонукати відвідувачів природних територій мислити;
встановити контакт, тобто зв'язок з аудиторією, на основі кращих
комунікативних принципів;
розкривати особливості заповідного об'єкту, що відрізняє інтерпретацію від
інших способів комунікації;
зорієнтувати – уточнити тривалість маршруту за часом, відстані, правила
поведінки, заходи безпеки;
інформувати – «голі» факти не є інтерпретацією, але можуть бути цікаві
частині вашої аудиторії;
розважати – застосовуйте інтерактивні ігри, будь-які цікаві знахідки.
Крок 3. Визначте об'єкт інтерпретації
Інтерпретація може стосуватися місця/об'єкту: ділянки сільській місцевості,
елемента природного середовища (гірської породи, рослин або тварин), аспекту
традиційної культури, історичної події або періоду, господарської діяльності,
наприклад, рибної ловлі тощо.
Крок 4. Визначте тематику та тему інтерпретації
Люди можуть швидко забувати факти і цифри, але вони будуть згадувати
елементи презентації згідно з темами. Тема є основним повідомленням вашої
розповіді. Теми спонукають відвідувачів думати і дивуватися, і це перші кроки до
змін у ставленні та поведінці. Тема містить повідомлення, яке би вам хотілося,
щоб винесли люди, вона забезпечує «червону нитку» представленої інформації.
Тема зазвичай виражається в реченні і містить елемент дії.
Тематика: Морські скелі.
Тема: За морськими скелями можна виявити минулі зміни рівня моря.
Тематика: Старі дерева.
Тема: Старі дерева є домівкою для багатьох створінь і мають життєво важливе
значення для стабільної екосистеми лісу.
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Крок 5. Визначте та знайдіть доступну, важливу, корисну, релевантну
інформацію.
Якщо інформація пов'язана з фактами, то інтерпретація – з розповіддю.
Інтерпретація в цілому включає в себе інформацію і ґрунтується на озвученому
пізнанні фактичної інформації. Проте справжня інтерпретація бере до уваги
факти і вводить їх у контекст, пояснює і розширює їхній зміст і, отже, «вписує» їх
в розповідь. Наприклад:
Інформація:
Походження назви Чорного моря, як і
багато інших топонімів, важко відстежити. Перше письмове згадування
сучасної версії назви датується XIII ст.,
проте є дані, які вказують на більш давнє
датування. У «Географії» Страбона
зазначено, що в давнину Чорне море
часто називають просто «Море» (Понт).
Здебільшого, греко-римська традиція
ставиться до Чорного моря як до
«Гостинного моря», Pontos Euxeinos. Цей
евфемізм замінив попереднє «Негостинне
море», Понт Axeinos, яке згадується
Піндаром (на початку п'ятого століття до
н.е.). Можливо також, що назва Axeinos
виникла в популярній етимології від
давньоперського слова axšaina - "темний",
"чорний", що пов'язано з колірною
символікою основних сторін світу; таким
чином, можна говорити,що сучасна назва
"Чорне море" походить з античності.

Інформація:
Південні Альпи утворилися вздовж межі
тектонічної плити, але були еродовані.
Швидкість ерозії та підняття є приблизно
однаковою.
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Інтерпретація:
Одним із маловідомих фактів про Чорне
море є той, чому його називають
"чорним". Найперша згадка цієї назви, яку
нині використовують всі народи, що
мешкають його узбережжям, містилися у
рукописі XIII століття, але є вказівки, що
вона має бути значно давнішою.
Стародавні греки за кілька століть до н.е.
звикли його називати Понт Axeinos
"Негостинне море", ймовірно, через
складну навігацію і ворожих мешканців на
його берегах. Пізніше, з розвитком
колонізації і торгівлі, цю жорстку назву
було змінено на Pontos Euxeinos,тобто
«Гостинне море». Але також можливо, що
назва Axeinos виникла з древньоперського слова axšaina,яке означає
"темний" або "чорний". Основні сторони
світу в стародавні часи звикли позначати
кольоровими символами; так, чорний
використовувався для позначення півночі.
Тому назва Чорного моря може сягати
глибокої давнини.
Інтерпретація:
Плити, що зіштовхувалися на земній
поверхні, утворили Південні Альпи. Із
землею відбувалося теж саме, що і з двома
аркушами паперу, які, зіштовхуючись
разом, вигинаються, складаються і
піднімаються. Погода працює на те, щоб
уповільнити підйом гір, діючи на них
вітром, дощем і снігом. Наскільки
Південні Альпи підіймаються кожен рік,
настільки погода знижує їх, тому вони
залишаються практично незмінними за
висотою.
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Крок 6. Визначте вашу цільову групу
Можливо це школярі, студенти, туристи-екстремали або бердвотчери…
Знайте свою аудиторію
Дізнайтеся, звідки походять відвідувачі, дізнайтеся їхні імена, якщо це
можливо, і їхній рівень знань по вашій темі. Якщо хтось вже дуже добре
обізнаний, намагайтеся залучити його і заохочуйте поділитися своїми
знаннями з групою.
Крок 7. Розробіть стратегію інтерпретації, використовуючи прийоми та
засоби:
Розваж альні

Аби утримувати увагу людей, будь-яка форма спілкування має до певної міри
розважати. Наступні декілька підходів можуть допомогти зробити Ваш тур
більш приємним для відвідувачів:
Забезпечте засоби взаємодії
Тримайте людей активно залученими до туру для того, щоб зробити його
більш приємним для них і для вас. Залучайте якомога більше їхніх відчуттів.
Ставте запитання або організовуйте групові дискусії, аби люди формували
свої думки і ділилися ними. Покази та діяльність також спонукають людей до
взаємодії з довкіллям і один з одним.
Урізноманітнюйте ваш стиль
Зміна тону і гучності голосу може різко підсилити вплив ваших слів на
слухачів. Тиша, використана у слушний момент, може теж мати потужну
дію. Це може допомогти вам наголосити на важливості сказаного або
тримати усіх у напрузі.
Застосовуйте несподіване
Якщо відбувається щось незаплановане, наприклад, раптова буря,
скористайтеся з нагоди та поговоріть про це. Наприклад, яке традиційне
вбрання використовує місцеве населення, щоб справитись з такими
погодними умовами. Якщо невелика ящірка проковзує повз, поки ви
говорите про щось інше, не бійтеся перевести вашу увагу на неї. Спробуйте
скористатися усіма нагодами, які подекуди постачає природа.
Співвіднош ення

Коли відвідувачі можуть висловити відношення до того, що вони бачать, це
допомагає їм встановити особисті зв'язки з місцем. Коли відвідувачі можуть
встановити зв'язок між новою інформацією і тим, що вони вже знають або
набули, це інтерпретація стає для них більш зрозумілою і, можливо,
залишить тривале враження.
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Використовуйте порівняння
Порівняння можуть висвітити подібності та відмінності. Це дозволяє людям
шляхом спостереження створити зв'язки з новими місцями, тваринами,
рослинами, ландшафтами та місцевими традиціями.
Л огіка

Інформація має бути представлена в логічній послідовності для легкого
сприйняття.
Сист ем ніст ь планування

Цілі
Коли ви знаєте, чого прагнете досягти, дійти до кінця стає легшим.
Подумайте, чому ви ведете цей тур, і про що хочете розповісти аудиторії під
час подорожі. Це допоможе вам сформулювати цілі і забезпечить мережу і
теми для вирішення завдань.
Планування
Плануйте структуру маршруту. Корисний підхід полягає у тому, аби
дотримуватися структури розповіді, яка повинна мати початок, середину та
заключну частину. Це має бути покладено в нарис або план головних
фактів. Переконайтеся, що ви добре дослідили вашу тему і може жваво
розповідати про місця і людей без занадто великої кількості термінів, дат і
цифр. Переконайтеся, що ваші ідеї й теми утворюють неперервність
сюжету. Тоді вони теж будуть мати сенс для аудиторії.
Ст иль

Люди сприймають інформацію і пізнають по-різному. Ймовірно,
найбільш поширеним підходом є використання візуальної інформації. Це
включає в себе текст, графіки, мистецтво, мапи, скульптури або відео. Інший
загальний спосіб отримання знань – за допомогою звуків, слова, музики й
пісні. Дія, рух і дотик підсилює відчуття і може залишити тривале враження
на відвідувачів. Врешті-решті, встановлення емоційних зв'язків може
змінити ставлення і збагатити досвід від відвідування місця.
Наші власні уподобання щодо навчання впливають на спосіб надання
інформації та тлумачення фактів. Ми часто передаємо інформацію так, як
би ми хотіли її отримати. Для того, аби достукатись до різноманітної
аудиторії, використовують різні інтерпретаційні підходи, що базуються на
розмаїтті стилів навчання. Навчання триває ще довго після завершення
відвідування. Ось чому розповіддю про місце слід активізувати досвід
відвідувача та викликати відгук і співучасть.
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Крок 8. Використовуйте особисті унікальні форми інтерпретації
Зустріч і привітання
Зробіть короткий вступ, аби дозволити відвідувачам уявити спільні наступні
кроки. Це ефективний спосіб встановити контакт з великою групою
протягом короткого часу.
Прогулянки з гідом пішки або на автомобілі
Гід надає можливість відвідати віддалені або менш доступні місця, побачити
диких тварин, краєвиди або поглянути на них по-іншому. Тури можуть бути
пристосовані до різних аудиторій із загальними або окремими інтересами.
Розмови і презентації
Вони можуть бути застосовані в призначений час і місці, або можуть
відбуватися неофіційно, наприклад, розмови на точці входу на місце або на
визначених точках за інтересом.
Дні відкритих дверей та події
Це може бути економічно ефективним способом для залучення більшої
аудиторії. Гарне планування та оповіщення є суттєвим для залучення людей.
Волонтерські програми
Суміщайте активну роботу зі збереження природи з інтерпретацією для
забезпечення поглибленого досвіду. Включіть час на волонтерські
програми у обговорення інтерпретації.
Сезонні програми
На багатьох місцях літні програми можуть бути спеціально пристосовані для
різних аудиторій. Інтерпретація може бути надана на короткі прогулянки з
гідом, річкові прогулянки або спеціальні тури. Інтерпретація може бути
ефективною і такою, що запам'ятовується, якщо враховувалися інтереси
відвідувачів, наміри і спосіб навчання.
Крок 9. Удосконалюйте комунікативні інструменти
Зовнішній вигляд
Перші враження є дуже важливими. Вдягайте чистий і охайний одяг. Не
забувайте, бейдж з іменем і капелюхи від сонця. Посміхайтеся, щоб
допомогти всім розслабитися і відчути себе бажаним гостем. Подумайте про
вашу поставу і мову тіла. Тримайтеся солідно та твердо, щоб проявити
впевненість і обізнаність. Уникайте гри з предметами (ручками і ключами).
Використовуйте природні жести і завжди будьте повернені обличчям до
групи.
Голос
Говоріть з ентузіазмом і пристрастю. Видозмінюйте тон і ритм. Не забудьте
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робити паузу для наголосу, аби зібратися з думками, дати можливість
засвоїти вашу розповідь або зазначити зміну тематики. Замініть "ох" і "ах" на
паузи.
Мова
Використовуйте просту мову і говоріть ясно, короткими реченнями.
Уникайте наукового і технічного жаргону – це відштовхує відвідувачів.
Створюйте образи у свідомості людей.
Використовуйте гумор
Якщо ваша аудиторія сміється, то це її розслабляє. Вживайте жарти чи
історії, що мають відношення до вашої теми. Використовуйте тишу для
впливу і концентрування уваги.
Проаналізуйте вашу продуктивність
Що спрацювало найкращим чином, що реально сподобалося відвідувачам?
Запитайте їх для зворотного зв'язку. Щоб заспокоїти нерви й поліпшити
практику публічного мовлення, пройдіть курси презентації та продовжуйте
практику. Практикуйте із презентацією на колегах і підготуйте різні варіанти
для різних аудиторій і вікових груп.
Відповіді на запитання
Приділіть час, щоб відповісти на запитання аудиторії або зауваження:
відтворіть запитання, встановіть точку зору, попросіть роз'яснення,
попросіть надати приклади, погоджуйтесь.
Ентузіазм
Це найцінніша якість інтерпретатора. Крім того, вітається надійність і
професіоналізм. У той час, як почуття гумору завжди допомагає достукатись
до відвідувача, не використовуйте гумор, якщо він виходить у вас
неприродно.
Час
Якщо розповідь триває понад 30 хвилин (а це середня тривалість
концентрації уваги дорослого) – зробіть перерву. Проводьте презентацію в
приємній обстановці, яка вільна від інших відволікаючих чинників.
Крок 10. Використовуйте реквізит
Кожен центр відвідування, музей або територія, що охороняється, є сповненим
потенціального реквізиту. Реквізит пояснює речі, зосереджує увагу і займає
групу.
Люди реагують на знайомі предмети, використані інноваційними способами.
Залучайте різні почуття разом з реквізитом – запах, шум і дотик. Обійдіть
навколо зразка пахучого листка або гілочки, відчуйте дотик пера місцевого
птаха. Використовуйте свисток для імітації поклику тварини. Спробуйте
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використовувати дійсні історичні артефакти. Вони можуть дати уявлення про
життя людей у минулому. Дотримуйтесь теми, доки відвідувачі не закінчать
розглядати реквізит.
Можливий реквізит: шкіри, скелети, висохлі рослини, каміння, артефакти,
знаряддя, відбитки, костюми, обладнання, ламіновані фотографії та ескізи,
моделі і відбитки, книги, музика, тощо.
Крок 11. Драматизуйте
Драматизація історії, яка пов'язана з подією або періодом, є популярним
методом, який переносить відвідувачів в інший час. Театральні навички стануть у
пригоді для відпрацювання вдалої інтерпретації – інтерпретатори повинні
залишатися повсякчасно у ролі і бути історично точними.
Ряджені гіди, аніматори не обмежується перебування в масці. Костюм є частиною
історії і забезпечує контекст. Персоналізовані розповіді або зазначення
політичного контексту оживляють архітектурні форми. Реконструкція реальних
подій дає можливість занурити глядача розумово й емоційно. Ресурси,
планування та навички, які вимагаються від учасників, залежать від масштабів і
характеру реконструкції, і надають можливості для залучення добровольців.
Реконструкція, залучаючи відвідувачів, забезпечує спокійну обстановку для
розповіді і кращого сприймання інформації. Виконавче мистецтво – музика і
театральні події – часто відбуваються у відкритих місцях, а іноді і виводить на
місце сюжетної лінії розповіді.
Історичний будинок може надати багато захоплюючих розповідей (таємничі
смерті, привиди, люди-маски й дивні речі), а також безліч можливостей «робити
речі» з реквізитом. Це захоплює увагу відвідувачів.
Крок 12. Передбачайте, керуйте та забезпечте партнерство
Враховуйте особливості керування великими групами
Визначте максимальний розмір групи відповідно до розмови й місця; від восьми
до дванадцяти чоловік – зазвичай є оптимальним; за розміром визначатися
кількість залучених інтерпретаторів: на 30 чоловік має бути 4 інтерпретатора.
Перебувайте попереду і призначте когось відповідального за групу позаду. Дайте
час, аби подолати перешкоди. Пересвідчуйтесь, аби кожен з групи дістався місця
призначення. Перебувайте у колі видимості і чутності повсякчасно. Стійте, якщо
необхідно понад групою і спрямовуйте ваш голос до осіб позаду. Забезпечте
дітей завданнями або іграми впродовж маршруту і періодично перераховуйте
вашу групу – безпека понад усе!
Управляння відволіканнями та протидія надзвичайним ситуаціям
Відволікання уваги може проявитися в багатьох формах: плач дитини, гучні
розмови позаду групи. Ви маєте вирішити проблеми до того, як вони стануть
руйнівними. Так, попросіть гіперактивну дитину допомогти у вирішенні
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проблеми, наприклад, підрахувати кількість людей в групі або заспівати пісню
під час прогулянки між двома точками. Запросіть гучних відвідувачів підійти
ближче, щоб вони могли "добре бачити". Поводьтеся із відволікаючими
чинниками професійно, не давайте їм зруйнувати враження для більшості
відвідувачів.
Нещасні випадки та надзвичайні ситуації трапляються, і вони будуть
випробовувати вашу реакцію. Підготовка та планування є кращим підходом до
боротьби з такими ситуаціями. Якщо хтось захворів чи отримав травму під час
відвідування, вашими основними обов'язками є: надання допомоги
постраждалим і керування рештою групи.
Туроператори, волонтери, музеї, групи громадськості, школи та ін.
Партнери з туристичного сектора і такі компаньйони, як музеї, групи
громадськості, школи та інші, відіграють важливу роль у забезпеченні
інтерпретації для відвідувачів і задоволення від відпочинку. Відповідальність за
відвідувачів розподіляється між інтерпретаторами, туроператорами, іншими
партнерами і співробітниками та всіма людьми, які вирішили відвідати природні
території.
Робота волонтерів та школи є невід'ємною частиною досягнення
довгострокового збереження цінних природних територій.
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Екомаршрут «ВЕЛИКИЙ КАРАДАГ»

1. БІОСТАНЦІЯ
Т. І. В'яземський. О.Ф. Слудський. Геологічні дослідження на Карадазі.
Концепція «Карадазького національного парку». Бібліотека на Карадазі.
Сучасний Карадазький природний заповідник.

Карадаг є унікальним природномінералогічним об'єктом світового
значення. Складність, різноманітність
та унікальність його природи послужили причиною створення тут
заповідника.
Вчені зацікавилися кримською «Чорногорією» вже понад 200 років тому.
Здійснюючи свою подорож по
Причорномор'ю, німецький науковець, академік Санкт-Петербурзької
Імператорської академії наук ПетерСимон Паллас у 1793-1794 роках
звернув увагу на «конічні скелі, подібні
до цукрових голів». Він же описав
історичні старожитності Коктебельської та Отузької долин, які обмежують Карадаг зі сходу та заходу.
Першим розпізнав тут залишки
давнього вулкану геолог, князь
Олександр Олександрович Прозоровський-Голіцин. Перші мікроскопічні дослідження карадазьких гірських порід та характеристику їхнього
“хімізму” зробив член-кореспондент
Імператорської академії наук в СанктПетербурзі Олександр Євгенович
Лагоріо, а в 1897 році до 7-го міжнародного геологічного конгресу видав
перший путівник по Карадагу.
Зацікавлення московського медика
Терентія Івановича В'яземського
докорінно змінило до того спорадичний характер вивчення Карадагу. У
1901 році, шукаючи місце для заняття
науковими дослідженнями в далині

від галасливих міських кварталів, він
придбав занедбану дачу на березі Чорного моря в Карадазькій долині. За підтримки іншого московського мешканця – професора фізіології Льва
Захаровича Мороховця, розпочав будівництво санаторію та наукової станції, що тривало більш, ніж десятиліття. В березні 1914 року будівництво
станції було в основному завершено, і
вона була передана Товариству сприяння успіхам дослідних наук (при Московському університеті та Московському вищому технічному училищі).
Розпочалися систематичні дослідження цієї місцевості. Після смерті
свого засновника Терентія В'яземського (23 вересня 1914 року) станція
отримала його ім'я.
Геологічними та палеовулканічними
дослідженнями на Карадазі тоді захопилися академік Олексій Петрович
Павлов та його учень вчений-геолог
Олександр Федорович Слудський.
Саме О. Ф. Слудський очолив станцію
після смерті Т. І. В'яземського. Це був
важкий історичний період: перша Світова війна, революція, громадянська
війна, становлення радянської влади,
воєнний комунізм... Але в ці роки
станція не лише не перестала працювати і проводити біологічні, геологічні, гідрологічні та інші дослідження, а ще й розвивалася та будувалася.
За роки керівництва О. Ф. Слудського
з'явився перший карадазький музей,
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вийшов перший випуск неперіодичного видання «Труды Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского».
За часів О. Ф. Слудського були
зроблені перші посадки у парку біля
біостанції. Великі сосни Станкевича,
що ростуть навпроти адміністративного корпуса, були висаджені
самим О. Ф. Слудським на честь
народження дітей професора – доньки Олександри та сина Андріана.
О. Ф. Слудський зробив безцінний
внесок як у розвиток наукової станції,
так і у розвиток уявлень про історію
формування Карадагу. Він по-новому
підійшов до геологічного розуміння
природи цього вулканічного масиву.
В низці опублікованих праць він висвітлює нові дані про палеонтологію,
історію формування та складну геологічну будову Карадазького масиву.
Зробивши глибокі та всебічні дослідження, він встановив ранньокеловейський вік (164 млн. років)
вулканічної діяльності Карадагу;
підводний або узбережний характер
його вулканізму; осадовий характер
туфів – продуктів вулканічної діяльності; з'ясував характер утворення і
залягання магматичних порід Карадагу – виявив наявність даєк лавових
потоків та покривів, лаколітів. Також
він охарактеризував тектонічні процеси, які відбувалися після затухання вулкану, виявив зминання і пересування
осадових та вулканічних порід; встановив, що сучасний унікальний рельєф Карадагу був сформований внаслідок не лише вулканічної діяльності,
а й під впливом подальших тектонічних процесів та вивітрювання.
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Завдяки дослідженням першого директора станції О. Ф. Слудського, за
участі та під впливом ідей О. П.
Павлова, вже в 1920-х роках народилася концепція «Карадазького національного парку» - або заповідника,
який і був створений 9 серпня 1979
року. О. Павлов з цього приводу зазначав, що "оригінальні форми рельєфу та пейзажні красоти Кара-Дага можуть порівнюватися з найпривітнішими куточками Єллоустонського національного парку в США. А його
учень вторив йому: “Близький той
час, коли спеціально на Кара-Даг будуть приїздити туристи не лише з усієї
Росії, але й із Західної Європи та
Америки”.
Отримавши у 1928 році статус «Біологічної» та у 1937 році перейшовши в
підпорядкування Академії Наук
Української РСР, Наукова Станція
Імені Т. І. В'яземського стала однією з
провідних дослідницьких установ
Причорномор'я. Унікальність природного об'єкту приваблювала найвідоміших вчених протягом ХХ століття – геологів, біологів (зоологів, ботаніків та палеонтологів), археологів, і
разом з ними художників, поетів та
письменників. Унікальними стали
дослідження лабораторій фізіології
рослин, іхтіології, біохімії риб та біоакустики.
У роки Великої Вітчизняної війни
територія станції була в умовах
окупації. Лабораторний корпус не був
повністю розорений лише тому, що
фашистські загарбники сподівалися
використовувати його в своїх цілях.
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На станції був присутній представник
штабу А. Розенберга – німецький мікробіолог професор Шварц, що займався відбором і вивезенням книг з
бібліотеки. Він власноручно знищив
бюст засновника Карадазької біологічної станції Т. І. В'яземського, скинувши його на камені під Лабораторним корпусом.
У 1963 році Станція організаційно
увійшла до складу Інституту біології
південних морів ім. О. О. Ковалевського на правах його відділення, а
потім – філії. На території станції у
1977 р. був збудований перший в
Радянському Союзі унікальний науковий комплекс для робіт з морськими ссавцями – дельфінарій.
Окремих слів заслуговує унікальна
бібліотека, що розмістилася в стінах
наукової станції. Її основу створив

засновник установи Т. І. В'яземський,
який зібрав комплекти наукових видань Британської, Французької, Російської академій (починаючи від
моменту їх створення у XVII-XVIII
століттях), повні збірки творів видатних вчених Бюффона, Ліннея,
Геккеля, Пастера, Дарвіна, Сеченова,
Павлова та багатьох інших. Деякі із
бібліотечних видань не мають аналогів на сході Європи.
Сучасний Карадазький природний заповідник займає площу майже 29 км 2,
8 км 2 з яких – площа акваторії Чорного моря. Флора і фауна заповідника
оголошені національним надбанням
України, а його скельно-аквальний
комплекс має охоронний статус
міжнародного значення – внесений
до Рамсарської конвенції.

2.
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Карадазька гірська група. Вулканізм. Форми рельєфу. Чотири хребти
Берегового хребта. Два основні етапи вивержень. Останні вулканічні
виверження. Культура поведінки у заповіднику.

Унікальність Карадагу, а особливо
його берегових обривів, полягає в тому, що протягом більш ніж 5 км внаслідок процесів вивітрювання розкриті вулканічні утворення потужністю
понад 400 м. Тут можна спостерігати
навіть коріння вулкану – застиглі
магматичні вогнища, з яких крізь жерла виривалася лава. Це дає унікальну
можливість вивчення внутрішньої
будови вулкану та реконструкції
процесів його утворення. Вивчення
вулканічних порід Карадагу суттєво
допомогло геологам відновити істо-

рію формування Чорного моря.
Карадазький масив складається з
трьох основних паралельних один
одному хребтів, що простягнулися, як
і всі Кримські гори, з південного
заходу на північний схід. Це – Береговий хребет, хребти Сюрю-Кая та
Балали-Кая. Береговий хребет складений численними потоками лав,
вулканогенно-осадовими та магматичними породами, які після утворення були інтенсивно зім'яті внутрішніми силами Землі та роздроблені
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на окремі блоки. Прибережна частина
хребта тектонічними рухами скинута
у море. Титанічні сили в надрах землі
створили це суворе нагромадження
глиб.
В структурі Берегового хребта виділяють чотири хребти, які послідовно
змінюють один одного: Карагач,
Хоба-Тепе, Магнітний і Кок-Кая.
Вони мають подібну геологічну будову, відділені один від одного тектонічними розломами, які виражені у
рельєфі у вигляді балок та ущелин. На
підступах до Берегового хребта
розташований невисокий Лобовий
хребет, його максимальна висота —
116 м над рівнем моря. З точки
спостереження відкривається вид на
західну частину Берегового хребта –
хребет Карагач. Висота його досягає
333 м над рівнем моря.
Як же утворилася Карадазька гірська
група? В юрському періоді, коли по
планеті гуляли динозаври, а моря населяли гігантські амоніти, тут не було
гір, не було суші, це було дно величезного океану Тетіс. Тоді, більше ніж
180 мільйонів років тому, на цій території, під водою з океанського дна по
тріщинах земної кори почала виливатися лава. Поступово лавові потоки,
вулканічні бомби від вибухів, попіл та
інші продукти вулканізму утворили
височини на океанському дні, а
згодом і вулканічні острови, на яких
продовжувалися виверження. Висота
сформованого вулканічного комплексу досягала 3 км. Протягом десятків
мільйонів років вулканізм Карадагу то
затухав, то знову активізувався.
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На Карадазі спостерігаються 2 основні етапи вивержень. Вулканізм
першого етапу характеризується складом лав, характерним для океанських
вивержень. Для другого етапу притаманні лави, які властиві окраїнним
морям та континентам. Це разом з
іншими даними про геологію Чорного моря та прибережні території підтверджує версію про формування Чорного моря, як крайового басейну океану Тетіс.
Останні вулканічні виверження на Карадазі відбувалися менш ніж 140 мільйонів років тому, наприкінці юрського – початку крейдового періодів. Але
цим історія формування Карадагу не
закінчується. Водночас із виверженнями і після того, як вулканічна діяльність припинилася, ще мільйони
років відбувалися рухи земної кори. Її
блоки пересувалися та зминалися в
круті складки, утворюючи гори. В крутих скельних обривах видно, що шари гірських порід поставлені майже
вертикально.
Потім вивітрювання верхніх шарів
землі завершило справу, утворивши
чудернацькі форми рельєфу, які не
припиняють дивувати людей. В найближчих обривах можна побачити
так звану «Тронну групу»: «Короля» з
короною, «Королеву» з невеличкою
шапкою та в найвищій точці Карагачу
(333 м) – їх «Свиту», яка нахилилася в
поклоні у напрямку царських осіб.
У підніжжя Карагача зверху можна
побачити Карадазьку бухту, пляж якої
складений галькою вулканічних порід. На цьому пляжі можна відпочи-
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вати, але збирати гальку суворо
заборонено, оскільки вона захищає
береги від руйнації.

видами, але після відвідування туристами Карадаг повинний залишитися
таким, яким був.

Взагалі, відвідуючи Карадаг, слід пам'ятати про культуру поведінки у заповіднику. Адже заповідними є не лише рослинність та тваринний світ, а й
геологічні об'єкти. Ці гори створювалися мільйони років в неповторних
умовах, і руйнуючи їх, людство назавжди може позбавити себе такої унікальної спадщини. Тому у Карадазькому природному заповіднику відбір
зразків гірських порід і мінералів
суворо заборонений. Можна спостерігати, фотографувати, робити відеозйомку, насолоджуватися чудовими

При проходженні по хребтах Карадагу слід пам'ятати про правила безпеки. Не варто відхилятися з перевірених стежок, ходити по сипучих
схилах, підходити близько до країв
обривів, оскільки процеси вивітрювання поступово руйнують гірські
породи, і невідомо, коли камінь може
обвалитися! Не слід бігти вниз по
схилу! Не варто голосно кричати,
особливо стоячи внизу під скелями –
ваш голос може виявитися настільки
сильним, що камені не витримають!

Археологічні дослідження. Стотисячолітня історія місцевого населення.
133 археологічних об'єкти первісної доби.

Територія Карадазького природного
заповідника з давніх часів приваблювала людину не тільки мальовничими
краєвидами, але й можливостями оселитися та господарювати тут. Письмові джерела про місцеве населення
походять ще з античних часів – і про
них ми поговоримо при нагоді. А от
археологічним дослідженням на цій
місцевості ще не виповнилося ста
років. Вперше у 1915 році геолог
Олександр Слудський знайшов на березі кремінний ніж з добре відполірованими гранями. Згодом археологічні знахідки стали масовими – знаряддя праці від палеоліту до пізнього
середньовіччя, залишки могильників,
поселень, храмів, фортець та навіть
середньовічного міста були знайдені
на Карадазі та поруч з ним. Старо-

давня людина епохи кам'яного віку
залишила 43 археологічних об'єкти,
енеоліту та бронзового віку – 24 об'єкти. Від доби античності та раннього
середньовіччя до нас дійшли та були
досліджені 48 об'єктів, а від розвинутого та пізнього середньовіччя – 18.
Загалом – 133 пам'ятки, тобто 6 пам'яток на один квадратний кілометр! Які
ж знахідки були досліджені археологами?
Від найдавніших часів – доби кам'яного віку – археологи спромоглися
дослідити залишки мисливських стоянок та окремі залишки примітивних
знарядь праці та полювання. Вони
стверджують, що вже 100 000 років
тому люди часто відвідували Карадаг.
Місцеві мінерали виявились придатними для обробки, а урвища та ву-
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зенькі стежки – для загінного та індивідуального полювання.
З неолітичної революції (6000 років
тому) розпочалася епоху домінування
землеробства та скотарства в регіоні.
Ліворуч ви можете бачити вершину

Беш-Таш – в перекладі «п'ять каменів». Там знайдене одне із тимчасових
поселень мешканців тогочасного Криму – так званих «збиральників мушель».

Саваноїди. Яскраво-зелені каперси.

Розлогу, рівну, як стіл, поверхню тераси Карадазької балки займає степ,
місцями з переважанням ефемерних
злаків. Ботаніки такі степові угруповання називають саваноїдними –
тобто схожими на савану. Уздовж
стежки в травостої багато сріблястого
полину кримського (Artemisia taurica) і
сірувато-сивої кринітарії волохатої
(Crinitaria villosa). Зацвітає полин
восени. Його гіркий запах асоціюється з первозданними степовими просторами стародавньої Кіммерії.
Полин кримський – сірий від повстистого опушення рослина з дріб1ними кошиками жовтуватих квіток,
зібраних в густі суцвіття. Трава її містить ефірне масло тауремізін, що
вживається в медицині.
На літньому жовтому фоні степу різко
виділяються яскраво-зелені каперці
трав'янисті (Capparis herbacea). На їх
довгих пагонах, вкритих овальними
листочками і невеликими колючками,
розпускаються ще в кінці травня або
на початку червня і цвітуть до осені
поодинокі блідо-рожеві квіти до 8 см в
діаметрі з пучком довгих тичинок, які
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за красою не поступаються екзотичним орхідеям. Плоди каперців – це
довгасті, зелені зовні, коробочки. При
дозріванні, всередині, – яскравочервоні з безліччю насіння. Вони
чимось нагадують мініатюрний кавун
або огірок. Коріння цієї рослини може
досягати глибини 20 м, тому йому не
страшна літня посуха. У дикому
вигляді каперці ростуть на Кавказі і в
Середній Азії, а в країнах Західної
Європи їх вирощують як цінну
харчову рослину. Бутони, молоді
плоди, кінці пагонів маринують,
використовуючи як приправу. Зрілі
плоди колись вживали в сирому
вигляді як десерт. Каперці – добрі
медоноси, з їх насіння добувають
харчову олію, з коренів – фарбувальну речовину.
У серпні на випалені сонцем схили як
би наповзає ліловий туман, породжений великою кількістю дрібних
рожево-фіолетових квіток на ажурних, дуже об'ємних суцвіттях. Це –
кермек широколистий (Limonium
platyphyllum).

ФІСТАШКОВИЙ ГАЙ
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3. ФІСТАШКОВИЙ ГАЙ
Фісташка – реліктовий вид, занесений до Червоної книги України.

Біля підніжжя Лобового хребта розкинувся великий гай фісташки туполистої (Pistacia mutica ) (кевове, терпентінне
або скипидарне дерево) - реліктового
виду, занесеного до Червоної книги
України. Фісташкові дерева з розлогими кронами на потужних
стовбурах висотою до 9 м - справжня
прикраса ландшафту. Кетяги плодів
фісташки, що нагадують виноградні
грона, при дозріванні поступово
змінюють забарвлення від рожевого
до синьо-фіолетового. Не менш
мальовниче її листя восени, завдяки
різноманітності відтінків: від рожевого до помаранчевого і яскраво-бордового кольору. Насіння фісташки їстівні, як і у справжньої фісташки, але
дрібні та з дуже твердою оболонкою,
тому поїдаються тільки птахами з
потужними дзьобами, такими, як дубоніс, а також кабанами і козулею.
В одній із старих книг писалося, що
дика фісташка стоїть в одному ряду з
кращими породами: самшитом і

рожевим деревом, так як деревина її
дуже щільна, важка, а по міцності своєї
«перевершує дуб і наближається до
кістки». Ясно, що такі виняткові властивості не могли залишитися непоміченими, і в дореволюційний час фісташку інтенсивно вирубували і на
Кавказі, і в Середній Азії, і в Криму.
Використовували її в кораблебудуванні - на дрібні вироби (блоки, підшипники, шестерні), що вимагають міцної
деревини. У 1883 р. В. X. Кондараки
писав, що в Криму «найкращі дерева в
20-х роках винищені промисловцями
дерев'яних виробів. При рубанні їх
витягували із землі навіть коріння, з
яких вирізалися трубки та іншого роду
речі». Всі ці вироби місцеве населення
дуже вигідно збувало на ринках. Йшла
фісташка і на випалювання чудового
вугілля для ковальських сурм і опалювальних жаровень. У її корі та деревині міститься високоякісна смола, яка
використовується для виробництва
лаків, що застосовуються у живописі.

Карадазький гiрський массив, як частина ланцюга Кримських гiр.
Орографія та топоніміка місцевості. Гори, утворені вулканічними та
осадовими породами.

Кримські гори – частина єдиної
Карпатсько-Кримсько-Кавказької
складчастої області. Це молода система гірських порід, яка утворилася в
результаті альпійської складчастості –
наймолодшого етапу активних тектонічних рухів в історії Землі. Кримські
гори утворені зім'ятими в складки та

іноді поставленими вертикально осадовими породами, що утворювалися
на дні давнього океану Тетіс – вапняками, пісковиками, щільними глинами тріасового та юрського віку.
Вони почали підніматися з дна океану
в юрський період (160-180 млн. років
тому). Процеси гороутворення супроФІСТАШКОВИЙ ГАЙ
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воджувалися вулканізмом. Можливо,
саме з Карадазьких вулканічних
островів і почав формуватися ланцюг
Кримських гір. В Криму ще відомі вулканічні структури того ж віку, які
зустрічаються на південному заході
Криму (миси Фіолент, Форос), на
Південному березі Криму та в межах
Передгірської гряди (неподалік від
Бахчисараю). Але, без сумніву, Карадаг є найбільш яскравою вулканічною
структурою Криму.
Найактивніші процеси зминання
гірських порід відбувалися наприкінці
юрського – початку крейдового періодів (130 млн. років). Потім в історії
формування Кримських гір були
періоди (крейдовий, палеогеновий та
неогеновий), коли територія Криму
то занурювалася у море, то знову
ставала сушею. Остаточно Кримські
гори сформувалися приблизно 11-12
млн. років тому. Південна частина
Кримських гір занурена у море по
великому Південнобережному тектонічному розлому. Тому вздовж всього
південного та південно-східного узбережжя Криму спостерігається близьке
сусідство моря і високих гір, що створює неповторні пейзажі.
З точки спостереження можна побачити хребет Карагач, найвищу гору
Карадагу – гору Свята (577 м), скелю-

дайку Куш-Кая, гору Малий Карадаг
(451 м), Північний перевал (287 м),
хребет Сюрю-Кая (507 м).
Хребет Карагач, як і весь Береговий
хребет, а також Свята гора та скелядайка Куш-Кая мають вулканічне і магматичне походження. Хребет Карагач
складений вулканічними туфами, лавами, в ньому трапляється багато субвулканічних утворень та жерловин, через які лави виливалися на поверхню
землі.
Крайня північна точка проявів вулканізму на Карадазі – це г. Малий Карадаг. Він разом з г. Святою утворюють наймолодшу вулканічну структуру Карадагу. Тут виверження відбувалися вже не під водою, а на суші. Зміни у складі магми призвели до того,
що вулканізм почав носити вибуховий характер. Масивні вулканічні
бомби, які розліталися від вибухів
вулканів і зараз можна спостерігати в
бухтах Берегового хребта.
Хребет Сюрю-Кая, що знаходиться
по інший бік Північного перевалу,
вже не є вулканічним. Він складений
осадовими породами, які утворилися
на дні давнього моря. Такими ж
породами складені всі хребти, що
розташовані на північ від Північного
перевалу!

Населення Карадагу епохи античності та середньовіччя, легендарні та
реальні поселення доби Великого переселення народів. Первісні люди.

Прямо перед нами можна бачити
найвищу вершину заповідника – гору
Святу. В її схилах перший відомий з
писемних джерел народ Криму –
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таври. Від цієї грецької назви й пішла
одна з назв півострова – Таврида. Тут
видобували матеріал для виготовлення ручних жорен, які вивозилися
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далеко за межі Карадагу. Крім того,
таври та їхні степові сусіди кіммерійці
залишили по собі уламки кераміки,
специфічні могильні кам'яні ящики,
поселення, скотарські кочовища (кошари), дозорні пункти тощо. Саме тут
за дослідженнями істориків проходила західна межа Боспорського царства. Античні географи, описуючи
стародавню Таврику, згадували на місці річку Істріан сучасних селищ Курортного та Коктебеля, «закинутий
порт тавро-скіфів Афінеон» та місто
Гермізій, а на місці Карадага – ймовірно гору Святу із святилищем
Асклепія.
Карадаг був добре відомий візантійцям, русам, хазарам, булгарам, печенігам та іншим народам, які в добу
Великого переселення народів зустрічалися з миром чи війною в причорноморських степах. І найвідомішою
археологічною пам'яткою заповідника є середньовічне місто на плато
Тепсень із залишками грандіозного
християнського храму VIII-X століть
н. е. Про нього та інші середньовічні
пам'ятки Карадагу ми ще не раз
згадаємо під час нашої прогулянки.
Історики вважають, що городище
Тепсень могло носити грецьку назву
Фули (і бути центром православної
єпископії), а пізніше – італійську
Поссідіма. Городище часів пізнього
середньовіччя на місці сучасного (м.
чи с.) Курортного ймовірно носило
назву Каллітра (або Калліера в інших
джерелах), а на узбережжі Карадагу
генуезці виділяли мис Святого Іоанна.
Господарство. Вже протягом 100 000
років Карадаг приваблює відвідувачів.

Що ж в різні часи цінували мандрівники в цьому нагромаджені скель?
Складається враження, що Карадаг люди скоріш боялись, адже більшість
назв цієї місцевості пов'язані з іменем
Сатани (Шайтана) чи з Чорним (темним, злим) кольором.
За доби кам'яного віку первісні люди
полювали на великі стада тварин, заготовляючи харчі на довгу зиму Льодовикового періоду. Скелі та урвища
Карадагу та сусіднього Ечкі-Дагу ніби
пристосовані до цього. Навіть в часи
Кримського ханства полювання на
місцевих гірських кіз та інших тварин
було дуже розповсюдженим (прикладом є відомий з татарських легенд
місцевий мисливець Алі). Також тут
можна було видобувати придатне для
обробки каміння, яке було основним
матеріалом для виготовлення знарядь
праці та полювання. 6000 років тому
кліматичні умови сприяли збиранню
на березі моря мушель, а 4000 років
тому – випасанню на схилах Карадагу
худоби.
Найбільшим скарбом у Криму, безсумнівно, з давніх часів була прісна
вода. І тут є чим «похвалитись» Карадагу та його околицям – глибокі балки, схили, вкриті лісом тощо дають
можливість не менше 12-м джерелам
нести цінну воду людям, які відчувають спрагу. Саме неподалік цих
джерел – залишки стародавніх поселень, храмів, кошар. Привабливим
виявився мікроклімат Карадазької та
Отузької долин – вони ліворуч, якщо
дивитись вгору на панораму Карадазькоi балки. Тут виноград стигне
швидше, аніж в сусідніх Коктебелі та

ФІСТАШКОВИЙ ГАЙ
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Феодосії, і саме тут виноградарство з
давніх-давен приносило високий прибуток мешканцям.

бетону, робить його більш водостійким (про камінчики та трас ми ще
поговоримо не раз).

Ще піде мова про геологічні скарби
Карадагу. Згадаємо лише різнокольорові камінчики, які ставали причиною
«камінчикової хвороби» відвідувачів
цього краю. А також цінний місцевий
матеріал трас, який як домішка до

А ще Карадаг в ХХ столітті виявився
невичерпним джерелом для творчого
натхнення. Цей ресурс є й сьогодні
найціннішим – натхнення отримаєте
від Карадагу і Ви.

4. ГОРА ШАПКА МОНОМАХА
Подушечні лави.

Гора Шапка Мономаха складена вулканогенно-осадовими породами, які
перекриті потоками лав. В основі гори
знаходяться подушечні лави, які
утворились під час ранніх підводних
вивержень. Такі лави можна побачити
і в берегових обривах. Своєрідна подушкова або кулеподібна форма лав
утворюється завдяки виверженню рідкої лави з тріщин на дні моря безпосередньо у воду. Невеличкі об'єми лави
швидко охолоджуються, згортаються
і утворюють не потоки, як на суші, а
потужні нагромадження окремих невеличких блоків-подушок, або куль.

Накопичені десятки і сотні метрів
вулканічних порід поховали ці утворення, сучасний рівень Карадазької
поверхні опинився глибоко під
землею, у надрах земної кори. Потім в
тріщини серед накопичених товщ
потрапили нові порції магми, яка вже
не вилилась на поверхню, а застигла в
них. Так утворилось субвулканічне
тіло, що складає верхівку гори Шапка
Мономаха. Згодом перекриваючі товщі порід зруйнувались під дією вивітрювання і магматичне тіло опинилось
на поверхні землі.

Походження назв Шапки Мономаха та Туманової балки.

Гора, що перед нами, отримала назву
«шапка мономаха» в першій половині
ХХ століття від науковців, які займались дослідженнями Карадагу. Ця
назва цілком виправдана – опушене
хвоєю підніжжя та оголена конічна
верхівка дійсно нагадує регалію
великих князів московських. Відомо,
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що вона утворилась не раніше 14 століття, а назву отримала від родоначальника північної гілки Рюриковичів – давньоруської князівської династії. Мати князя Володимира була
донькою візантійського імператора
ХІ століття на прізвисько «Мономах»
– в перекладі з грецької «Єдинобо-
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рець». Шапка Мономаха зберігається
в Московському Кремлі як найвідоміший символ російської царської
влади.
Балка, що лежить ліворуч нашої
стежки, носить назву Туманова. Назва
балки походить від прізвища землевласника – кримського вірмена за
походженням Христофора Петровича Туманова. Він одружився у 1770-х
роках на Софії – доньці останнього

кримського хана Шагін-Гірея, та
отримав в якості весільного посагу три
села в Східному Криму, зокрема й цю
місцевість. До речі, в Коктебелі, в
маєтку Туманових, Софія проживала
до своєї смерті і там же була похована.
Рід Туманових відігравав важливу
роль в історії Криму – один з них
заснував, зокрема, теперішню Універсальну наукову бібліотеку імені
І. Франка (Сімферополь).

Штучні посадки на штучних терасах.
Самий великий ссавець заповідника – дикий кабан.

Тут на схилах можна побачити штучні
насадження деревних порід. На початку 40-60-х років на значній, тепер
заповідній, площі Карадагу було
проведено терасування схилів, що
порушило природний рослинний покрив. На штучних терасах і поза ними
масово і фрагментарно висадили види, невластиві цій території, насамперед, сосну Палласову або кримську
(Pinus pallasiana) і на меншій площі
сосну Станкевича або піцундську
(P. brutia var. stankewiczii). Обидва види
сосни, хоча є кримськими, але в природних умовах ростуть західніше Карадагу. Клен татарський (Acer tataricum)
штучно привнесений у флору
Карадага; він поширений на півдні
Європи, в Туреччині, на Кавказі, а в
Криму - тільки в культурі. До
створення заповідника штучні посадки займали близько 19 % заповідної
території, в даний час їх площа скорочується і вони перетворюються в
рослинні угруповання, більш природні для Карадагу.

Сосна кримська (сліди життєдіяльності дикого кабана). Далі по стежці
уздовж глибокої Туманової балки, біля однієї зі штучно посаджених сосен,
можна розглянути сліди життєдіяльності найбільшого ссавця заповідника – дикого кабана (Sus scrofa).
Місцями ґрунти суцільно перериті,
ділянки дерну зірвані, перевернуті
великі камені – це справа кабанів. У
пошуках корму дикий кабан переорює значні площі на досить велику
глибину. Нижня частина стовбура сосни служить кабанам своєрідною «теркою» для позбавлення від свербежу,
який виникає після укусів мухикровососки. Це дивні, схожі швидше
на кліщів, комахи з міцним, плоским,
хітиновим панциром, які завжди
в'ються біля тварин.
В останнє десятиліття чисельність
дикого кабана на Карадазі значно
зросла. З урахуванням міграцій цих
тварин з територій, суміжних із
заповідником, в певні сезони тут
одноразово можуть знаходитися до

ГОРАШАПКА
ШАПКАМОНОМАХА
МОНОМАХА
ГОРА
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півсотні диких свиней! Так аборигенна популяція була вибита мисливцями, мабуть, ще в кінці XVIII століття, а
все нинішнє кримське поголів'я походить від 35 звірів з Уссурійської тайги,
що були випущені на півострові в
1957 р. Кабан – солідна тварина. Старі
сікачі досягають двометрової довжини і важать до 4-х центнерів! Годуються дикі свині вночі, а вдень відпочива-

5.

ють в лісистій частині заповідника.
Гін у кабанів буває в першій половині
зими, в квітні народжуються смугасті
поросята. Самки в цей період агресивні і, захищаючи своє потомство, можуть серйозно покалічити. Тому найрозумніше, що може зробити людині,
у разі потрапляння в сутінках на кабаняче стадо, потрібно залізти на найближче дерево.

ГАЛЯВИНА У ПІДНІЖЖЯ ХРЕБТА КАРАГАЧ
Перехідний клімат Карадагу. Ґрунтовий покрив на Карадазі –
мозаїчний.

Географічне положення Карадагу на
межі великих природних утворень –
лісів та степів – визначило його клімат
як перехідний від середземноморського до помірно-континентального, з великою кількістю годин сонячного
сяйва (до 2565 годин на рік). Зима на
Карадазі відносно м'яка, літо – жарке,
з дефіцитом атмосферної вологи
(388 мм).
Ґрунтовий покрив на Карадазі дуже
мозаїчний. Тут зустрічаються різні види ґрунтів, але всі вони малопотужні,
щебенисті, з невеликою кількістю гумусу. Ґрунти тут утворюються за рахунок руйнації вапняків, глинистих
сланців, вулканічних порід. Цікаво,

що завдяки висотній зональності, на
Карадазі трапляються ґрунти, притаманні різним широтним поясам.
З крутих схилів без істотної рослинності ґрунти змиваються, накопичуються в основному на дні балок. На
вершинах гірських хребтів та на верхніх частинах схилів ґрунти мають найменшу потужність, в міжгірських низинах – найбільшу.
Тут розвинені коричневі, бурі лісові,
дернові ґрунти; під лучно-степовою
рослинністю утворюється чорнозем.
Ґрунти є основою для формування
рослинного покриву, а згодом і всієї
екосистеми суші Карадагу.

Верхній пояс рослинності. Дуб пухнастий. Чагарникові угруповання
(шибляки). Глід Пояркової – ендемік Карадагу. Ясенець голостовпчиковий.
Птахи. Дика коза.

На порівняно невеликій площі заповідника можна зустріти угруповання
майже всіх типів рослинності, поширених на Кримському півострові.
Близько половини території заповід-
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ника вкрито лісовими угрупованнями.
Тінисті, відносно високостовбурні
скальнодубові ліси займають не більше 7 % площі заповідника і ростуть на
північних, північно-західних схилах

ГАЛЯВИНА У ПІДНІЖЖЯ ХРЕБТА КАРАГАЧ
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та на вершині гори Святої, а також між
горою Легенер і хребтом Сюрю-Кая
вище 400 м н.р.м., формуючи верхній
пояс рослинності. Дуб скельний
(Quercus petraea), досить велике і потужне дерево, є основною лісовою
породою. Він порівняно тіньовитривалий і росте на достатньо зволожених ґрунтах, досягаючи в заповіднику
10-15 м заввишки. Поряд з дубом
скельним в лісових угрупованнях зростає граб звичайний (Carpinus betulus) –
високе струнке дерево з гладкою
бурою корою і овальним зубчастим
листям. Звичайним видом у складі дубових лісів є ясен звичайний (Fraxinus
excelsior), який часто використовується
в озелененні міст.
На висоті до 450 м н.р.м. росте дуб пухнастий (Quercus pubescens) – посухостійкий і світлолюбний вид з сірими
від густого опушення пагонами і листами. В умовах Карадазького заповідника це дерево (4-8 м висоти) має порослеве походження. Завдяки своїй витривалості дуб пухнастий добре себе
почуває на кам'янистих схилах, на глинистому ґрунті, але через сухість зростає повільно. Дуб пухнастий є основною лісоутворюючою породою.
Крім нього в цих лісах присутні клен
польовий (Acer campestre), ясен гостроплодий (Fraxinus охусаrpa) і фісташка.
У заповіднику дубові, фісташкові,
ялівцеві рідколісся сусідять із чагарниковими угрупованнями (шибляками),
що відрізняються виключною пристосованістю до різних умов, особливо тривалої літньої посухи. Вони
сформувалися в ще більш посушливих умовах на південних і південно-

східних схилах хребтів і гір нижче 360
м н.р.м., де влітку дефіцит вологи
відчувається особливо гостро. Складаються шибляки із заростей шипшини, глоду, ялівцю, але особливо цікавим є середземноморський чагарник
держи-дерево (Paliurus spina-christi) (або
«Христові терни»). Його гілочки
вкриті безліччю направлених в протилежні сторони прямих і гачкоподібних шипів. Тому крізь зарості
держи-дерева пройти неможливо,
воно буде міцно вас «тримати». У заповіднику воно іноді утворює майже
чисті непролазні зарості. Шипшина –
найпоширеніший на Карадазі чагарник. Тут налічується 15 видів цього
роду. Вік окремих екземплярів налічує
400 років. В усіх типах рідколісся
трапляється груша маслинколиста
(Pyrus elaeagnifolia). Ця порода має
виняткову посухостійкість і морозостійкість, може рости і на засолених
ґрунтах.
Характерними видами для світлих
лісів і рідколісся є глоди (латинською
мовою "crataegus", що означає сильний, міцний). У період масового цвітіння кущі всіх видів глодів облиті
білизною, а восени, як намистом, усипані «ягодами» від червоного до
темно-бордового кольору. У заповіднику зростає 15 видів глоду, з яких 2
занесені до Червоної книги України.
Глід Пояркової (Crataegus pojarkovae) –
ендемік Карадагу, гордість і визначна
пам'ятка флори заповідника, самий
великоплідний глід в Європі. Це
невисоке компактне дерев це з
візерунчастим сизо-зеленим листям і
грушоподібними яскраво-жовтими

ГАЛЯВИНАУУПІДНІЖЖЯ
ПІДНІЖЖЯХРЕБТА
ХРЕБТАКАРАГАЧ
КАРАГАЧ
ГАЛЯВИНА
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плодами відмінного кисло-солодкого
смаку. Карадаг – єдине у всьому світі
місце природного зростання цього
виду, який є реліктом і має всі статуси
охорони.

представників цієї родини. Всі вони
приваблюють своєю витонченою
формою і забарвленням, занесені в
Червоні книги і потребують суворої
охорони.

У травні під пологом лісу розпускаються надзвичайно великі прекрасні
квіти півонії даурської (Paeonia daurica).
На невеликих галявинах можна
зустріти жовті: звіробій звичайний
(Hypericum perforatum) і оман німецький
(Inula germanica), фіолетові: шавлію
сухостепову (Salvia tesquicola) і леопольдію чубкувату (Leopoldia comosa), темнорожеву гвоздику головчасту (Dianthus
capitatus), блакитний льон (Linum
nervosum). В кінці травня – на початку
червня на узліссях зацвітає небезпечна рослина - ясенець голостовпчиковий (Dictamnus gymnostylis), відомий в
народі під назвою «неопалима купина». Його великі суцвіття рожеволілових квітів і листя (схожі на ясеневі)
в спекотні дні виділяють ефірні масла.
До рослини не можна торкатися, бо
це викликає опіки, які довго не загоюються.

Серед представників флори Карадагу
108 видів мають різні охоронні статуси. З них 22 види входять до Всесвітнього червоного списку тварин і рослин, 21 – до списку Конвенції з міжнародної торгівлі видами дикої флори,
9 – до списку Бернської конвенції,
86 – до Червоної книги України.

Найбільш примітні в травостої всі
види з родини орхідних (Оrchidaсeaе).
У заповіднику зустрічається 21 вид

6.

Навесні і на початку літа на цій ділянці
маршруту можна почути спів пернатих – зяблика (Fringilla coelebs), великої
синиці (Parus major), дзвінкий дріб
дятла звичайного (Dendrocopos major),
побачити яскраво забарвлену сойку
(Garrulus glandarius). У заростях
чагарників ховається головний соліст
зі скромним забарвленням – соловейко західний (Luscinia megarhynchos).
Часто до стежки підходять довірливі
дикі кози (Capreolus capreolus). У самців –
короткі ріжки з трьома відростками.
Вони пасуться на схилах поодинці або
невеликими групами, у заповіднику
мешкає близько сотні цих тварин.

ПІВНІЧНИЙ СХИЛ ХРЕБТА КАРАГАЧ
Скеля Козак на крутому схилi хребта Карагач.
Панорама вапнякових хребтів юрського віку. Карстоутворення у вапняках.
Дайка Куш–Кая на г. Свята. Джерело Гяур–Чешме.

Хребет Карагач, як і весь Береговий
хребет, складений магматичними породами та вулканічними туфами. Нерів номірне вивітрювання туфів
утворило цікаві форми рельєфу. При-
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кладом таких утворень є скеля Козак,
біля якої розташований оглядовий
майданчик. Вона зміцнена мінеральними жилами, що робить скелю
більш стійкою до вивітрювання.
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З оглядового майданчику відкривається чудова панорама хребтів. На північному заході видно хребет Ечкі-Даг з
трьома вершинами. Далі східніше –
хребет Сандик-Кая, який є давнім кораловим рифом, що колись утворився
на дні теплого океану Тетіс. На мілководдя цього рифу море виносило
уламки вулканітів Карадазького масиву, хвилі обробляли уламки, утворюючи гальку, яка зараз зустрічається у
вапняках Сандик-Кая.
Східніше розташований скальний
хребет Беш-Таш, далі – хребет
Балали-Кая (вершина з двома гострими піками). На Балали-Кая можна побачити щогли радіотелескопів, що використовувалися при керуванні місяцеходом. В породах Балали-Кая теж
знайдені залишки давніх коралів.
Всі північні хребти Карадагу складені
пісковиками і вапняками юрського віку (160-170 млн. років), які формувалися на дні океану. В подальші геологічні періоди на дні продовжували
накопичуватися різні осадові породи.
Вони поховали вапняки, які ми зараз
бачимо на вершинах хребтів, на сотні
метрів вглибину земної кори. Лише
потім, після підняття Кримських гір,
перекриваючі товщі зруйнувались вивітрюванням і ці вапняки опинилися
на денній поверхні.
Дуже характерним для вапняків є процес карстоутворення – розчинення
карбонатів холодними водами. В результаті цього на поверхні вапняків
спочатку утворюються невеличкі заглиблення (воронки, колодязі), де зби-

рається вода. Просочуючись по тріщинах у вапняках, вода утворює в них
цілі підземні річки та мальовничі печери із сталактитами і сталагмітами,
яких багато в Криму. Карст розвинений і на вапнякових хребтах Карадагу.
Гора Легенер (497 м) (в перекладі це
“лохань”, гора, що збирає воду), яку
видно на схід від хребта Балали-Кая,
отримала свою назву саме завдяки розвиненому на ній карсту.
Протяжний скальний хребет СюрюКая, який видно східніше, складений
ще і з конгломератів – продуктів руйнування вулканітів Карадагу. Гірські
породи хребта Сюрю-Кая накопичувались на мілководді поблизу утворених вулканічних островів. Потім тектонічними рухами ці накопичені на
морському дні породи були зім'яті в
складки. Тут шари осадових порід
поставлені майже вертикально, завдяки чому утворилися такі круті скелі.
Північніше можна побачити найвищу
гору Карадагу – г. Святу, яка теж має
вулканічне походження. Поблизу неї
знаходиться магматична скеля-дайка
Куш-Кая.
На західному схилі гори Свята знаходиться одне з найбільших і найчистіших джерел Карадагу – Гяур-Чешме
(“Джерело Невірних”). Взагалі Карадаг бідний водними ресурсами, проте
існуючі джерела мають дуже чисту
воду. Води Гяур-Чешме безкарбонатні, вони очищуються, проходячи
через цеолітизовані породи г. Святої
(цеоліти – це найкращі природні
фільтри води).

ПІВНІЧНИЙ СХИЛ
СХИЛ ХРЕБТА
ХРЕБТА КАРАГАЧ
КАРАГАЧ
ПІВНІЧНИЙ
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Рослини кам'янистих та сухих схилів хребта Карагач. Кеклик та фазан.
Заєць русак. Типовий гірсько-кримський степ.

На підході до панорамного майданчика можна побачити рослини кам'янистих та сухих схилів, якi утворюють чагарникові угруповання. Бiля стежки
ростуть красені ялівці високі (Juniperus
excelsa). Ці рослини не вимогливі до
ґрунтів, можуть рости в посушливих
умовах, серед каміння, в тріщинах
скель. Ялівець високий – реліктовий
вид, занесений до Червоної книги
України. Схил прикрашають зелені
кущики, висотою до 1 м середземноморського виду - жасмину
кущового (Jasminum fruticans), який цвіте
в травні яскраво-жовтими квітками, а у
вересні прикрашений чор ними
блискучими (неїстівними) ягодами.
Досить часто на кам'янистих схилах
зустрічаються: залізниця кримська
(Sideritis catillaris), з довгими суцвіттями
світло-жовтих квіток, чеб рець
кримський (Thymus tauricus), молочай
скельний (Euphorbia petr ophila),
громовик багатолистий (Onosma
polyphylla), самосил білоповстистий
(Teucrium polium) та ендемічний роман
неплідний (Anthemis sterilis).
На скельних відслоненнях росте
ефедра двуколоскова (Ephedra distachya)
– низькорослий сланкий чагарничок з
зеленими членистими гілочками. Цей
реліктовий вид є жи вим
представником флори, що вимерла
мільйони років тому. Соко виті
червоні «ягоди» (шишкоягоди) ефедри, солодкуваті на смак, зовні нагадують малину, за що її ще називають
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степовою малиною. Це хороший
корм для птахів, особливо кам'яних куріпок, дружне кудкудакання яких чутно тут на досить великій відстані.
Кеклик (Alectoris chukar) в середині XX
ст. був акліматизований в Криму,
куди він неодноразово завозилася із
Середньої Азії, Казахстану і Краснодарського краю. Кладки кеклика зазвичай складаються з 10-20 яєць. Серед чагарників селиться інший акліматизований в Криму вид – фазан
(Phasianus colchicus). Незважаючи на
своє південне походження, він чудово
пристосувався до більш суворих умов
Криму.
На степових схилах з куртинами чагарнику і яристих ділянках рідколісь,
навіть в скелястих ущелинах, що нависають над морем, мешкає заєць русак
(Lepus europaeus). У Карадазькому заповіднику ця звичайна на всій території
Криму тварина трапляється досить
рідко. Ймовірно, що причиною цього
на території, яка суворо охороняється,
є очевидне благополуччя популяції
лисиці (Vulpes vulpes).
У заповіднику зустрічаються всі різновиди степової рослинності, що характерні для Кримського півострова:
лучні, справжні і кам'янисті степи, невеликі фрагменти напівпустельних
степів та саваноїдних угруповань. Між
різними типами степових угруповань
немає чітких меж.
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Типовий гірсько-кримський степ1
можна спостерігати на гребні хребта
Карагач. Основним компонентом степового травостою є багаторічні злаки,
серед яких переважає насамперед, ковила, яка представлена в заповіднику
10 видами, з яких 9 занесені до Червоної книги України. Майже всі види
ковил мають зернівку, забезпечену
довгою опушеною остю, завдяки якій
в період колосіння (з кінця травня до
середини червня) різнотравно-ковиловий степ нагадує море із сивими хвилями, що переливаються на сонці та

7.

колишуться при подиху вітру. Другий
домінант справжніх степів – костриця
валійська (Festuca valesiaca). Це злак з густим, складеним уздовж, зазвичай сизим щетиноподібним листям. У
степовому травостої в червні виділяється гвоздика головчаста (Dianthus
capitatus), жовті волошки – східна
(Centaurea orientalis) і сонячна (Centaurea
solstitialis) у вінці з довгих колючок, а у
другій половині літа тут зацвітають
бузкові сухоцвіти (Xeranthemum
annuum).

БУХТИ: ПУЦОЛАНОВА ТА РОЗБІЙНИЦЬКА

Вид на півострів Меганом з хребта Карагач. Бухти Карадагу.

З гребня хребта Карагач відкривається
вид на півострів Меганом, який є одним з найпосушливих місць в Криму
та у Східній Європі. Скелясті береги і
схили майже позбавлені рослинного
покриву і тому активно вивітрюються.
Найвища точка – гора Меганом, має
висоту 358 м над рівнем моря, площа
скелястого півострова становить
близько 20 км², довжина берегової лінії – близько 16 км.
Скелі Карадагу обриваються у море
крутими стінками, але є і невеличкі

бухти, де морські хвилі обкатали
уламки каміння та утворили гальку. Ці
бухти відокремлюються мисами, які
складені дуже міцними магматичними
породами. Всього вздовж берега
Карадазького масиву -15 маленьких та
великих бухт.
Скеля Іван Розбійник, яку ми бачимо
далеко внизу, відокремлює дві бухти –
Розбійницьку (на заході) та Пуцоланову (на сході). Їх назви мають давні
історії.

Розбійницька бухта. Піратство на Чорному морі.
Пуцоланова бухта. Історія пошуку пуцолани.

Піратство на Чорному морі. Скільки
існує мореплавство – стільки існують і
пірати. З романтичним ореолом при1

годницького образу життя та незмінного кодексу честі піратів ми знайомі з
класичних літературних, а тепер і

Спостерігається з майданчику на гребні хребта Карагач

БУХТИ: ПУЦОЛАНОВА
ПУЦОЛАНОВА ТА
ТА РОЗБІЙНИЦЬКА
РОЗБІЙНИЦЬКА
БУХТИ:
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кінематографічних творів. Реальність
більш прозаїчна – частина піратів є
звичайними грабіжниками-розбійниками, які в гонитві за наживою не зупинялись ні перед чим. Інші ж виконували місію таємної боротьби проти
морських комунікацій сильної морської держави чи мстились за несправедливість з боку своїх кривдників. Наприклад, карибські пірати підтримувались Англією та Францією з метою
послаблення Іспанської морської
могутності. В Східній Європі виклик
морській могутності Османської імперії кинули запорозькі та донські козаки за підтримки Венеції, Австрії,
Польщі, Росії. Через поширене християнське ім'я « Іван » кримські мусульмани називали усіх козаків « Іванами ».
Оскільки козаки понад два століття,
починаючи з 1490 року (першої про
них згадки) займались піратством на
Чорному морі, то постраждалі турки
називали їх «харцизами-іванами» (в
перекладі - «розбійниками-християнами»). А в українській мові слово
« харциз » стало відтоді означати відчайдушно сміливу людину. Запорозькі «пірати», яких проклинали
мешканці Османської імперії, славились в християнських країнах, які
страждали від османського ярма, втрачаючи щорічно тисячі людей у війнах
та «полюванні на живий товар» з боку
османів та їх васалів.
Погляньте вниз – перед нами височенна скеля, яка з моря нагадує людину у високій шапці з мішком за
спиною. Важко повірити – її висота 81
метр (вище 30-ти поверхового будинку!) Вона прикриває зі сходу вхід
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до невеличкої бухти з назвою Розбійницька (турецькою Харциз-Ліман).
Краєзнавці вважають, що тут запорожці очікували на турецькі кораблі
чи готувались до нападу на сусідню
Кафу-Феодосію (яку неодноразово
штурмували і захоплювали). Але розміри бухти дуже маленькі, а флот
запорожців, який, наприклад, очолював легендарний гетьман Петро Сагайдачний (що штурмував Кафу у
1616 році) складався з 200 кораблів
довжиною до 20 і шириною до 5 метрів. З екіпажем кожного корабля в 50
воїнів, така армада несла десант
кількістю 10 000 козаків! Звичайно,
що сховатись в Харциз-Лімані їм би
не вдалось, та цього й не потрібно
було – швидкісні запорозькі кораблі
нападали раптово і неочікувано. Можливо, поодинокі відсталі човни й
переховувались під Карадагом, і саме з
цим випадком пов'язані назви бухти та
скелі. Чи не тому турки прозвали
місцевість Чорною та Шайтановою?
Цікаво й те, що в перше десятиріччя
існування Карадазької біостанції (у
1914-1920) її перший директор
Олександр Слудський в Розбійницькій бухті віднайшов після дощу шар
сухої землі. Виявилось, що це свіже
поховання невідомого чоловіка. Загадковими були і обставини вбивства
– обличчя трупа було стерте до невпізнанності камінням. Поліція опитала захоплених в акваторії турецьких
рибалок (вони нелегально займались
промислом в околицях), але справу
так і не було розкрито. Можливо відтоді з'явилась легенда про те, що у
Розбійницькій бухті була схованка

БУХТИ: ПУЦОЛАНОВА ТА РОЗБІЙНИЦЬКА
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контрабандистів – про це може непрямо свідчити знахідка в одному з морських гротів – скрині зі срібним
посудом.

Історія пошуку пуцолани.
Перший путівник Карадагом був
опублікований у 1897 році. Його
автор – геолог Олександр Лагоріо –
звернув увагу на туфи, що були
знайдені на вершині гори Свята. В
1905 році професор Карл Іванович
Богданович запропонував використовувати карадазькі туфи в якості
добавок до гідравлічного цементу. В
тому ж році інженери Лямін і Круссер
на горі Свята віднайшли породи, які
були на їхню думку подібні до
неаполітанської пуцолани (від міста
Поццуолі неподалік Неаполя, Італія).

В 1910 році для дослідження та
видобутку цього мінералу було
створено акціонерне товариство
«Російська Пуцолана». Пошуки біля
гори Святої тоді не увінчались
успіхом. Ліворуч від скелі ІванРозбійник ви бачите ще одну бухту – її
назва Пуцоланова. Тут інженер Миколай Козловський дослідив схили та
вказав на доцільність видобутку туфів.
Місцевий мінерал за своїми властивостями не відповідав італійській
пуцолані. Проте назва за бухтою закріпилась, як свого часу за Америкою
закріпилась назва Вест-Індія через
помилку Колумба. Щоправда, видобуток туфів на Карадазі в промислових об'ємах все таки розпочався у
1927 році – на схилах гори Святої.

Еолове вивітрювання туфів.

Цікаві форми рельєфу утворені при
вивітрюванні туфів хребту Карагач.
Вивітрювання на поверхні землі
відбувається під впливом води, вітру,
перепадів температур. Тут можна
побачити яскраві приклади еолового
вивітрювання (Еол – бог вітру, тому і
вітрова руйнація порід так називається). Поверхня порід в точці спостереження має ніздрювату, гніздоподібну структуру. Це – результат трива-

лої обробки вітром туфів. Вітер несе в
собі часточки пилу і дрібні піщинки,
які вискоблюють поверхню порід.
При високій швидкості вітру удари
цих частинок досить чутливі, і за
тривалий час вони здатні зруйнувати
гірську породу. Самі туфи мають
нерівномірну структуру, менш міцні
частини швидше руйнуються, а більш
щільні – залишаються у вигляді
перегородок.

8.

ТУФОВИЙ ГРЕБЕНЬ

Хребет Хоба-Тепе – найбільший вулканічний центр Карадагу. Як
утворилися туфи – найбільш розповсюджені породи Берегового хребта?

Вулканізм Карадагу не мав єдиного
центру вивержень. Він з перервами

тривав десятки мільйонів років, лава
вивергалась через чисельні жерла,

ТУФОВИЙ ГРЕБЕНЬ
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розташування яких з часом змінювалось. Найбільшим вулканічним центром на Карадазі є хребет Хоба-Тепе,
який відкривається з пункту спостереження. Найвищою точкою хребта є
скеля Ложе (440 м над рівнем моря).
Скеля Маяк, що найбільш видається в
море, являє собою магматичну дайку.
В напрямку скелі Ложе (нижня частина схилів) можна побачити залишки
одного з вулканічних жерл. Його можна впізнати за характерними лініями
течії магми, відшаруванню порід та за
бурими плямами окислів заліза. Само
жерло має більш темний, бурий колір,
на відміну від туфів. На вершинах
Хоба-Тепе помітні останці вивітрювання.
Туфи – це найбільш розповсюджені
породи Карадазького вулканічного масиву. Ними складений і оглядовий
майданчик. Туфи утворилися з рихлих продуктів вулканізму – вулканічного попелу, вулканічних бомб,
дрібних осколків мінералів, що ви-

кидав вулкан. Під тиском шарів порід,
що накопичилися зверху, ці продукти
ущільнилися. В результаті утворилася
досить міцна гірська порода.
Коли виверження відбувалися вже не
під водою, а на суші, після вибухів над
вулканами утворювалися пекучі хмари попелу і вулканічних газів, які,
відкладаючись, утворювали особливі
зварені туфи На відміну від звичайних, жовтуватих туфів, такі утворення
мають зеленувато-блакитнуватий
колір.
В накопичених товщах туфів утворювались тріщини, по яких циркулювали гідротермальні гарячі розчини, насичені хімічними речовинами,
які відходили від магматичних осередків в надрах землі. При повільному
охолоджені магматичного осередку з
розчинів викристалізовувались мінерали, утворюючі жили і тонкі прожилки, які теж можна побачити прямо
під ногами.

Походження назви хребта. Хоба-Тепе у творчості Максиміліана
Волошина. «Мертве місто».

В перекладі з татарської мови, а саме з
діалекту південного узбережжя, назва
хребта Хоба-Тепе – це «Вершина з
печерами». Дійсно, тут мандрівники
можуть знайти декілька заглибин, в
яких мали можливість сховатись від
рідкісного дощу чи іншої негоди.
Про Хоба-Тепе поет та художник
Максиміліан Волошин писав:
Как рухнувший готический собор,
Торчащий непокорными зубцами,
2

Как сказочный базальтовый костер,
Широко вздувший каменное пламя,
Из сизой мглы, над морем вдалеке
Встает стена...2
Таке порівняння з руїною творіння
людських рук дало назву частині
Хоба-Тепе – так званому «Мертвому
місту», в якому є скелі, як справжні вежі, як високі руїни будинків та храмових колон. Це карадазька Долина привидів.

Немов зруйновний готичний храм, /Зубці якого непокірно встали, / Немов базальтове казковеє багаття, /Яке
здійняло полум'яні скелі,/ Із тої темряви, над морем, вдалині / Встає стіна…Переклад – В.Полторака
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Рослини на скелях. Хижі птахи Карадагу. Cоколи: сапсан та балабан.
Кажани – мешканці печер та гротів.

Пророблені гідротермальними процесами туфи набули високої міцності і
утворюють круті скелі, на яких тут
намагаються існувати камнелюбні
рослини. Доволі велика, із розетками
м'ясистих сіро-блакитних листків, –
це жабриця камеденосна (Seseli
gummiferum). Потужній зморщений
корінь надійно закріплює її в
тріщинах скель. Крім того тут знаходять притулок вероніка грицикоплодна (Veronica capsellicarpa), бурачок покручений (Alyssum tortuosum).
Куртини округлої форми утворені
скумпією звичайною (Cotinus coggygria),
листя якої восени стають червоного
кольору.
У нішах скельних обривів влаштовують свої гнізда 4 види хижих птахів.
Повсюдно поширений боривітер звичайний (Falco tinnunculus), представник
дрібних соколів: його основну здобич
складають мишоподібні гризуни і
ящірки. Більш великі його родичі, такі
як соколи сапсан (Falco peregrines),
балабан (Falco cherrug), степовий канюк
(Buteo buteo), занесені до Червоної
книги України.
Сапсан – це типовий повітряний
полювач, добичу якого складають виключно птахи. Перебуваючи в польоті він ставить рекорд швидкості у
тваринному світі (до 300 км/год). В 7080 роки XX ст. чисельність сапсану у
Криму впала до кількох пар, але
останні 10 років спостерігається зворотня тенденція. Сокіл балабан є

більш універсальним у спосіб та за
об'єктом полювання: він бере і наземну здобич. В країнах Ближнього Сходу він ціниться як ловчий птах.
Над Береговим хребтом часто можна
побачити крука (рос. ворон) (Corvus
corax), який літає високо в небі з
гортанним карканням, а якщо
пощастить – почути спів строкатого
кам'яного дрозда (Monticola saxatilis).
У нагромадженні скель на узбережжі
та у карстових печерах хребта СюрюКая знайшли схованку представники
рукокрилих (16 видів). Нічний спосіб
життя, перетинчасті крила, безшумний політ, потворні мордочки, схильність селитися в печерах, пустих будинках людей – все це з незапам'ятних
часів сприяло поширенню безлічі марновірних вигадок про цих невинних
тварин. Без перебільшення, кажанів
вважали породженням пекла. Невелика кількість крупних колоній рукокрилих, що збереглися у Криму, мають
колосальну наукову цінність та знаходяться на обліку у вчених. Тим більше,
що летючі миші, на відміну від інших
ссавців (комахоїдних та гризунів) є
дуже уразливими внаслідок низької
плодючості – самки більшості видів
народжують лише одного малюка на
рік. Рукокрилі дуже прожерливі і за одну ніч поїдають їжі у кількості, що
складає до половини маси свого тіла.
Знищуючи шкідливих комах, вони
приносять значну користь людині. Не
намагайтеся схопите та взяти цих
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тварин у руки. Під час мандрівок краще уникати відвідування печер, в яких
знаходять притулок їх колонії. Багато

9.

видів кажанів є переносниками небезпечного вірусного захворювання –
сказу.

МАЙДАНЧИК НАД ПРИКОРДОННОЮ БУХТОЮ
Особливості рельєфу та гідрології Чорного моря.

Чорне море є одним із найбільш своєрідних морських басейнів нашої планети. Води Чорного моря омивають
береги України, Росії, Грузії, Туреччини, Болгарії та Румунії. Його площа
423 000 кв. км. Довжина берегової лінії
– 4 725 км, з них в межах України – 1
629 км (34 %) та є найдовшою. З
одного боку це внутріконтинентальна
водойма, віддалена від океанів і прямо
пов'язана тільки з Середземним морем
вузькою і мілководною протокою Босфор. У той же час центральна котловина Чорного моря має цілком океанські глибини – до 2 245 м. У Чорного моря складна і цікава геологічна
історія. Нинішнє море 50-60 мільйонів років тому було частиною великого солоного океану Тетіс; згодом
завдяки руху літосферних плит розташування океанів і континентів змінилося, на місці давнього океану з'явилися гірські ланцюги Альп, Карпат,
Криму, Кавказу і Гімалаїв і низка
континентальних басейнів, включа-

ючи і Чорне море.
Відмінною і унікальною рисою
Чорного моря є наявність на глибині
150-250 м сірководневої зони, що
складає 87 % обсягу моря, в якій
можуть існувати обмежений ряд організмів (наприклад, сіркобактерії). Це
зона глибокого застою, де через велику глибину відсутні конвекційні процеси і тому сірководень залишається
на глибині у розчиненому стані.
Солоність води біля берегів Криму
становить 18 ‰ (проміле), тоді як в
океані вона майже в два рази вища
(35 %), що обумовлює характерну
флору і фауну. Наприклад, в Чорному
морі саме через низьку солоність та
невисоку температуру не можуть мешкати корали та морські їжаки, які так
приваблюють туристів і дайверів.
Однак саме така властивість нашого
моря оберігає відпочиваючих від
багатьох небезпечних жителів морських глибин.

Походження назви скелі Золоті ворота. Олександр Пушкін та Шайтан-капу.

Карадазький заповідник неповторний
як із суходолу, так і з моря. Наскільки ж
він різний згори та знизу! Ось внизу
ви бачите маленьку скелю з аркою
посередині. Чи повірите, що висота її
48

майже 30 метрів над рівнем моря?
Лише з корабля впритул можна пересвідчитись у справді містичності цього символу Східного Криму. Ви вже не
раз бачили його на буклетах, в літе-
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ратурі та на сайтах про Карадаг. Це –
Золоті ворота. Вони отримали таку
назву лише століття тому – до того
морська брама звалась тюркською
Шайтан-капу («ворота ШайтанаСатани»). У 1820 році молодий
Олександр Пушкін оглянув це диво
природи, яке, до речі, зовсім не змінилось з того часу. Згодом на полях
чернетки поеми «Євгеній Онєгін» поет зобразив незабутній образ, змалювавши навколо танцюючих чортів та
відьму. Назву ж «Золоті» ворота отри-

мали, на думку краєзнавців, бо на заході сонця скеля з боку моря ніби блищить золотом. Щоправда, болгарипереселенці до Коктебеля у ХІХ
столітті вимовляли як «Злата» слово
«Зла» – що близько до епітету Шайтан. І ще – Золоті ворота – це парадний в'їзд до КонстантинополяЦаргорода, і за аналогією – до Києва
доби Ярослава та до інших давньоруських міст. Можливо, саме така назва найкраще личить брамі до казкового Карадагу?

Скеля Золоті ворота. Абразивна діяльність моря, дайки.

Як же утворилась скеля Золоті ворота і
що являє собою в геологічному сенсі?
Ця скеля є магматичною, але не утвореною вулканом.
Серед магматичних порід є принципово різні за утворенням породи –
інтрузивні та ефузивні. Ефузивні магматичні породи – це лави, які вилились на денну поверхню при виверженні вулкану. Але частина магми застигла у надрах землі, не досягаючи
денної поверхні. Магма заповнювала
тріщини й пустоти в земній корі. Поступово охолоджуючись, магматичний розплав кристалізувався, утворюючи дуже міцні щільні магматичні
породи. Так утворилися інтрузивні
магматичні породи. Форма тріщин
обумовлювала майбутню форму
інтрузій: якщо тріщина була вузькою і
протяжною, то утворювалися вузькі
стіноподібні інтрузивні тіла – дайки,
нерівні тріщини дали початок утво-

ренню інтрузивних тіл чудернацької
форми. Потім гірські породи, що приховували інтрузивні тіла, під впливом
вивітрювання або морської абразії
зруйнувались, і на денній поверхні
з'явились щільні інтрузії у вигляді крутих скель. Вибіркове руйнування порід морем призвело до швидкої руйнації менш міцних вміщуючих порід,
а стійкі інтрузивні тіла залишилися у
вигляді скель.
Саме так і утворились Золоті Ворота
Карадагу. Взагалі, на Карадазі багато
інтрузій. Товщина їх складає від декількох до десятків метрів, довжина досягає сотень метрів. Вони зустрічаються в районі г. Свята і Малий Карадаг, ними пронизаний Береговий
хребет, вони утворюють найбільші
миси Карадагу, але Золоті Ворота –
найвідоміша з них.

МАЙДАНЧИК НАД ПРИКОРДОННОЮ БУХТОЮ
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ОСТАНЦІ ВИВІТРЮВАННЯ
Вивітрювання гірських порід та його наслідки. Останці вивітрювання
«Пряничний кінь», «Піраміда», «Сокіл». Скеля Чортів Камін – андезитова
інтрузія.

Вивітрювання – це руйнація гірських
порід на поверхні землі під впливом
води, повітря і сонця. Вивітрювання
відбувається як механічно, так і хімічно (кисень повітря та розчинені у воді
речовини руйнують породи). Але
руйнація відбувається нерівномірно:
більш стійкі в механічному і хімічному
відношенні об'єкти утворюють позитивні форми рельєфу, іноді досить чудернацької форми, в яких людська
фантазія може уявити різні образи.
Перейшовши Чортову ущелину, яка є
границею між хребтом Карагач і хребтом Хоба-Тепе, можна побачити
останці вивітрювання цікавої форми,
які утворилися з перероблених гідротермами туфів – це «Пряничний кінь»,

«Піраміда», «Сокіл». Тут знаходиться і
скеля «Чортів Камін» – найбільш показова андезитова інтрузія. Висота її
близько 25 м, поперечні розміри — 20
х 35 м. Вона утворилась при охолоджені і кристалізації магми в ізольованій камері, похованій в надрах землі,
що не мала виходу на денну поверхню. Порожнеча, в яку потрапила магма, знаходилась на невеликій глибині
від поверхні землі (декілька десятків
метрів), магма в ній швидко охолоджувалась і розтріскувалась. Завдяки
цьому утворилась характерна радіальна тріщинуватість порід. Направлені
від центру лінії тріщин роблять цю
скелю схожою на камін.

Рептилії Берегового хребта. Ящірки. Середземноморський гекон.
Жовточеревий та леопардовий полози. Отруйних змій на Карадазі немає!

На Береговому хребті живуть представники кримських рептилій. Протягом мандрівки можна побачити, як у
траві раз у раз миготять верткі бурозелені кримські ящірки (Podarcis
tauricus), які зустрічаються майже усюди в заповіднику. Кримська ящірка
веде, в основному, наземний спосіб
життя, лише зрідка забирається на
скелі і стовбури дерев. У забарвленні
самців переважає трав'янисто-зелений колір, на боках – складний візерунок з чорних плям, черево в шлюбний період – помаранчеве або корало-
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ве. У самок наряд менш помітний:
спинка зеленувато-бура, черевце біле.
Рідше зустрічаються типові гірські жителі ящірки Ліндгольма (Darevskia
lindholmi), вони спритно переміщуються по вертикальних поверхнях
обривів і скельних карнизів. При цьому їх довгий жорсткий хвіст використовується в якості балансиру. В
шлюбний період самці мають виключно яскраве смарагдово-зелене забарвлення спини і яєчно-жовте черевце, самки завжди забарвлені в скромні
пісочні або сіро-коричневі тони.

Екомаршрут «ВЕЛИКИЙ КАРАДАГ»

Однією з найцікавіших рептилій Карадагу є гекон середземноморський
(Mediodactylus kotschyi) або кримський.
Ця маленька, зазвичай не більше 8 см
нічна ящірка, широко поширена в
країнах Східного Середземномор'я, а в
Україні трапляється на Південному
березі Криму, що захищений стіною
яйли від вторгнення холодів, і населяє
нагромадження скель та обриви. Як
притулки гекони використовують
тріщини скель і порожнини під
корою старих дерев. Їх не бентежить
близькість людини, тому вони охоче
селяться на будівлях з потужними
стінами. Однак гекон – не нахлібник, а
бажаний гість, бо знищує в будинках
комах і павуків. На Карадазі гекона
виявили порівняно нещодавно. Поки
вдалося виявити тільки дві популяції.
Одна мешкає на дореволюційній будові на коктебельському схилі Святої
гори (так званий будинок Паустовського), інша – на стрімкому приморському схилі хребта Карагач в реліктовому гаю ялівця деревовидного. В
образі життя кримського гекона чимало незвичайного. Наприклад, широко
відома здатність цих ящірок розгулювати по стелі. Гекони здатні змінювати забарвлення тіла. Крім того, гекон –
єдина рептилія фауни України, що
володіє справжнім голосом, дзвінкого,
металевого тембру. Нинішнє становище цього древнього релікта, що пережив у Криму мастодонтів і мамонтів,
незавидне. Ящірки страждають від лісових пожеж і супутніх їм зсувів, в масі
гинуть при ремонті старих будівель і
реставрації античних руїн... Мабуть,
зараз лише Карадазький заповідник
надає геконам надійний притулок.

На цій ділянці маршруту зустрічається
полоз жовточеревий або каспійський
(Dolichophis caspius), найбільша змія
європейської фауни, її довжина іноді
досягає двох метрів. Забарвлення тіла
цієї змії складається з двох основних
кольорів: спинка – сіро-сталева з сітчастим візерунком, черево – солом'яне або медово-жовте. Жовточеревий
полоз заслужено має славу агресивної
змії фауни України. Потривожена
змія аж ніяк не завжди рятується втечею. Навпаки, часто вона зі свистячим
шипінням йде в атаку і може покусати
кривдника. Лютість в поєднанні з солідними розмірами створили їй
погану репутацію. Не виключено, що
дуже розповсюдженні у Східному Криму легенди про велетенських удавів,
що переслідують у степу самотніх
мандрівників, мають своєю основою
зустрічі з полозом, що перебуває в
поганому настрої... Однак полоз не
отруйний, і найгірше, на що він здатний в гніві – напустити страху і
залишити кілька подряпин, що кровоточать на шкірі. Однак, при зустрічі з
цією рептилією наполегливо рекомендуємо не дратувати її даремно, а
поступитися дорогою. Харчується
жовточеревий полоз ящірками та гризунами. Великі особини легко справляються із птицею розмірами зі шпака
і навіть з новонародженим зайченям.
Найбільш рідкісна через скритний
нічний спосіб життя та одночасно
найбільш граціозна із змій Карадагу –
леопардовий полоз. Свою назву ця
невелика (менше метра) змія отримала
за характерний малюнок з цегляночервоних і вохряних плям, розкида-
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них на сріблясто-сірому або палевому
фоні спини. Частіше трапляється на
теплих південних схилах.
Отруйних змій на Карадазі немає! В
заповіднику з тимчасовими водотоками пов'язаний всім відомий вуж
звичайний (Natrix natrix). Ця змія легко розпізнається завдяки наявності
двох жовтих або помаранчевих плям
на загривку у формі напівмісяця. Інший вид вужів – вуж водяний (Natrix
tessellata) проникає на Південно-Східне
узбережжя Криму з Керченського
півострову, де досягає надзвичайно
високої чисельності. На Карадазі ця
цікава напівводна змія зустрічається
тільки на морському узбережжі.
Чудові плавці і нирці, водяні вужі по-
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люють на дрібну донну рибку і
креветок.
Місцеві жителі марно побоюються
водяних вужів, вважаючи їх родичами
отруйних морських змій, що зовсім
відсутні в Атлантиці. Вуж звичайно ж
не отруйний. Єдина отруйна змія
кримської фауни – гадюка степова
(Vipera renardi), або Ренардова, –
численна на рівнині поблизу Феодосії. Вона зрідка трапляється в Старокримських горах, але на посушливе
узбережжя Гірського Криму ніколи не
виходить. Таким чином, будь-яка змія,
яку ви зустрінете на південному схилі
гір між Севастополем і Феодосією, не
представляє небезпеки для людини.

ЗАХІДНИЙ СХИЛ ХРЕБТА ХОБА-ТЕПЕ
Рослини західного схилу Хоба-Тепе. Гора Свята – найвища точка
Карадазького гірського масиву.

Стежка проходить по крутому схилу
хребта Хоба-Тепе. На цій ділянці
звертають на себе увагу низькорослі
сукулентні рослини з родини товстолисті – очиток іспанський (Sedum
hispanicum) з рожевими м'ясистим
листям і біло-рожевими квітками і
яскраво-зелений із золотистими

квітками очиток їдкий (Sedum acre).
Зустрічається тут ендемічна смілка
Сирейщикова (Silene syreitschikowii),
багато пахучого чебрецю кримського.
За невеликим лісом – кам'янистий
уступ, з якого відкривається панорамний вид на південно-західну частину
заповідника та гору Святу.

Трас, мальовничі яшми та інші цікаві мінерали Карадагу.

Гора Свята – вища точка Карадазького
гірського масиву (576 м над рівнем
моря). Спочатку Карадагом називали
саме цю гору, потім – всю гірську
групу, включаючи невулканічні вап-
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някові хребти, що примикають до неї.
Гора Свята разом із сусідньою горою
Малий Карадаг – це наймолодший
вулканічний масив Карадагу. Вулканізм тут носив кислий характер,

Екомаршрут «ВЕЛИКИЙ КАРАДАГ»

притаманний суходолу. Лави основного складу більш рідкі, тому виливалися повільно з тріщин в земній корі,
утворюючи потоки. Кислі лави більш
густі, вони формували високі вулканічні гори, як Свята і Малий Карадаг.
Виверження таких вулканів супроводжувалися потужними вибухами. Сліди
таких вибухів, що відбувалися тут 140
мільйонів років, можна побачити в
бухтах карадазького узбережжя у вигляді вулканічних бомб.
Північний та північно-східний схили
г. Святої складені своєрідними карадазькими трасами – цеолітизованими
різновидами зварених туфів. Родовище трасів г. Святої розроблялось до
1941 року, на східному схилі залишився покинутий кар'єр з їх видобутку,
вони використовувались при виробництві цементу.
В деяких місцях Берегового хребта в
результаті гідротермальної переробки
гірських порід утворились мальовничі

яшми різного кольору: плямисті, полосаті та пейзажні яшми.
Крім яшм, на Карадазі зустрічаються
цікаві мінеральні види: агати; жили та
жеоди різновидів халцедону; сердолік;
крупні кальцитові жили; різновиди
кварцу – гірський кришталь, аметист,
празем, геліотроп. Крім того, Карадаг
унікальний кількістю цеолітів, які тут
зустрічаються. Всього за роки досліджень на Карадазі знайдено близько
100 мінеральних видів. Нажаль, до
встановлення заповідного режиму
мисливцями за камінням тут була знищена величезна кількість унікальних
жил, які б могли радувати око в наш
час, але назавжди втрачені. Проте
надра Карадагу продовжують містити
унікальні мінеральні утворення, хоча
вони і поховані від нас в глибині гір.
Карадаг неохоче віддає свої скарби, і
повинно пройти багато часу, щоб вивітрювання розкрило нові цікаві
об'єкти, і на поверхні з'явилися нові
мінеральні жили.

Легенди про морського змія, вхід до Аїда, розповіді про циклопа,
розбійника Аліма, святих християнського Стефана Сурозького та
мусульманського Кемаль-бабу.

Жоден природний об'єкт Криму не
може порівнятись із Карадагом за
кількістю міфів та легенд. В міфології
«кримської Чорногорії» є все – від
хтонічного морського звіра – до ідеального храму миру, від історій про
палке кохання – до сюжетів про самопожертву і святість. Чимало легенд
породжує Карадаг і донині. Відвідавши його ви долучились до цього
процесу. Але про все по порядку…

Давньогрецька міфологія дала нам
приклад класичної космогонічної системи, яка пояснює навколишній світ
та узгоджує його з життям маленької
людини. Неодмінний сюжет – це подорож до потойбічного світу – Аїда –
тобто пекла. На Карадазі є свій Аїд –
Ревучий грот, який можна побачити з
моря. Герой «Іліади» Ахілл за переказами отримав свій непробивний панцир, коли його мати, тримаючи за
п'яту, скупала хлопчика у водах
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прикордонної до Аїда річки –
Стікса…
Ще один сюжет – подорож, мандри
героя в пошуках якогось скарбу чи
втраченої батьківщини. Багато хто
запевняє – тільки на Карадазі Одісей
міг зустріти циклопа Поліфема та
уявити його скам'янілих товаришів.
До речі, одна з татарських легенд
оповідає про одноокого карадазького
велетня-людожера, якого хитрістю
ув'язнили в глибокій печері хлопець
та його наречена.
А ось чим не казка про розбійника з
друзями, який сховав в печері золото?
Як оповідають, це сталося у 1840-х
роках. Останній кримський джигіт
Алім грабував багатіїв, роздаючи багатства бідним (чим не Робін-Гуд?!).
Звели зі світу хороброго Аліма місцеві
мурзаки (багатії – чим не випадок із
Олексою Довбушем чи Устимом Кармалюком), а скарби його, начебто, заховані в одній з печер.
В іншому оповіданні про отузького
(селище Отуз – зараз Щебетовка ) мисливця Алі, де підступна молодиця спокушає героя до вбивства молодих козенят, а той, здійснивши такий гріх,
йде з дому й стає дервішем – мусульманським монахом. Інша легенда із се-
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лища Отуз оповідає про циганаковаля, який продав душу дияволу
(Шайтану), що призвело до смерті
його доньки та її нареченого (чим не
карадазький Фауст на пару з Ромео та
Джульєтою?!).
Ще одна історія – про Кемаль-бабу,
який став святим (азізом арабською
мовою). Він був праведником і не піддався на спокусу з боку місцевого
поміщика-мурзака. Коли ж помирав –
метнув свого посоха на гору Карадаг,
де почало бити джерело. Там і поховали святого Кемаль-бабу. Його могила
стала центром паломництва. Усі, хто
хотів вилікувати важкі хвороби, приходили сюди, підіймались на вершину гори, яка нібито з того часу стала
зватись Святою («Азіз»).
Християнська легенда оповідає про карадазькі дзвони, що з-під землі дзвонять в пасхальну ніч. Цю легенду пов'язують із Святим Стефаном Сурозьким (тобто, Судацьким – Сурож це одна з середньовічних назв Судаку), якого ув'язнив візантійський імператор за
непослух і стратив.
Багато ще легенд і міфів дбайливо оберігає Чорна гора. Ви можете знайти всі
світові сюжети в цій міфології…

ПІВДЕННИЙ ПЕРЕВАЛ
Південний перевал – 360 м над р. м. Хребет Магнітний має аномалії
магнітного поля. Ущелина Гяур-Бах. Сердолікова бухта.

З Південного перевалу, висота якого –
360 м над рівнем моря, відкривається
вид на гору Сфінкс, або Чортів Палець. З цієї гори починається хребет
54

ПІВДЕННИЙ ПЕРЕВАЛ

Магнітний. Ущелина Гяур-Бах розділяє хребти Хоба-Тепе і Магнітний.
Хребет Магнітний складений вулканічними туфами і лавами. Жерловин
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тут менше, ніж у західній частині Берегового хребта.
Магнітним хребет названий тому, що
тут фіксуються аномалії магнітного поля. Їх спричиняє залізовмісний мінерал магнетит, яким збагачені магматичні породи в глибині хребта. Компаси в таких аномаліях не працюють,
оскільки стрілка вказує не на північ, а
на намагнічені породи. А під час грози
намагнічені породи притягують блискавки.
Ущелина Гяур-Бах розвинута по тектонічному розлому. По ній протікає
струмок, який невеликим водопадом

зривається з обриву і падає на пляж
Сердолікової бухти, над якою знаходиться ущелина.
В гальках пляжу Сердолікової бухти
раніше можна було знайти сердолік
— камінь рожевого кольору, різновид халцедону. Сердолікові жили зустрічалися на поверхні в обривах поблизу бухти. Але зараз жили знищені,
сердолікова галька ретельно вибрана з
пляжу ще до установлення заповідного режиму туристами та мисливцями за красивим камінням, і на згадку
залишилась лише назва бухти.

Свята гора – свята земля. Культові споруди на території заповідника.

Ліворуч здіймається г. Свята, яку в давнину звали Карадагом (або Біюк Карадаг – Великою Чорною горою). Неподалік її вершини була могила мусульманського святого – азіза Кемальбаба. Дехто з істориків вважає, що на
тому місці ще стародавні таври спорудили жертовник, а в античності
існу вало святилище бога-лікаря
Асклепія. На західному схилі гори Свята розташоване найвідоміше джерело
Карадагу – Гяур-Чешме («джерело
невірних», тобто християн). В Османській імперії населення ділилося на дві
частини – мусульман та гяурів (християн та представників інших сповідань). Гяури платили особливі податки, але практично не переслідувались.
Назва джерела стає зрозумілою, якщо
знати про розташовані в 400 метрах
ближче до Південного перевалу руїни
давнього монастиря Святого Петра

(XIV століття). Від джерела до монастиря йшов водогін. Зараз руїни настільки поросли кущами та травою,
що знайти їх неспеціалісту практично
неможливо.
Взагалі, якщо узагальнити інформацію про культові споруди на території
заповідника, стає зрозумілим, чому головна вершина Карадагу зветься Святою. Саме так іменується й славнозвісний Афон – Агіос Орос, Свята гора. На Карадазі лише залишків християнських храмів на сьогодні знайдено дванадцять… Це згаданий монастир Святого Петра під горою Святою, монастир Георгія Змієборця в
урочищі Монастирчик, невідомий монастир біля джерела Карагач-Бугаз
(XIII-XIV століття), монастир Святого Стефана в Золотій балці (XIV-XVI
століття; він же – вірменський монастир; у 1860-х ще можна було побачити

ПЕРЕВАЛ
ЗАХІДНИЙ СХИЛПІВДЕННИЙ
ХРЕБТА ХОБА-ТЕПЕ
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напівзруйновану апсиду його храму),
церква в урочищі Інжир-Агач (біля
джерела Кілісе-Чокрак). Відомі також
залишки храму в околицях села Курортного (на березі моря на горі
Кордон-Оба, в центрі міцного замку,
руїни якого було видно ще у XIX
столітті). Найбільше ж культових споруд знайдено на городищі Тепсень
(VIII-X століття). Тут у письмових джерелах згадуються храми Святого Дмитра та Святого Георгія, археологи ж

розкопали залишки 6-ти храмів. Серед них – грандіозна для свого часу базиліка довжиною 31 м та шириною
понад 24 м.
Ще одне порівняння. На Афоні зараз
існує 20 монастирів. Це найвідоміший
християнський монастирський комплекс. На Карадазі знайдено залишки
12 храмів та монастирів. Принаймні,
достеменно одне – кримська Свята
гора не має собі рівних на півострові!

Найбільш численні представники тваринного світу заповідника – комахи.
Різноманіття метеликів. Скрекіт цикад в літню спеку. Жук-олень –
коричневий гігант.

Завжди в час мандрівки з травня по
жовтень, в лісі і на відкритих просторах відвідувачам зустрічаються найбільш численні представники тваринного світу заповідника – комахи (їх
більше 8 - 9 тисяч видів).
Навесні, коли схили Карадазьких гір
зеленіють, покриваючись квітучими
травами, можна спостерігати різноманітних денних метеликів. Їх угруповання іноді бувають досить численними, серед них чимало різних метеликів-голубянок (Lycaenidae), бджіл
(Andrena), мух-бомбілід (Bombyllidae). У
лісі звичайним весняним денним метеликом є зорька звичайна, названа
так тому, що у самців цього виду вершина переднього крила приблизно
на третину яскраво-помаранчева. Досить рідко трапляється жовто-чорний
красень махаон (Papilio machaon) (до 7
см у розмаху крил), задні крила якого
закінчуються довгими хвостиками. До
середини липня в період бурхливого
цвітіння трав спостерігається максимальний пік видового різноманіття
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різних груп комах. Найбільш численними з них є бархатниці, перламутровки. Крім метеликів у червні звертають на себе увагу літаючі всюди у
відкритих місцях представники сітчатокрилих комах – аскалафи (Ascalaphus
macaronius) (до 5 см у розмаху крил), які
відрізняються яскра вим жовточорним забарвленням і довгими
вусиками з великою булавою на кінці.
Це маленькі ненажерливі хижаки, які
невтомно ширяють у повітрі,
позбавляючи нас від комарів, мух та
інших дрібних надокучливих комах.
Коли настає літня спека, ліс наповнюється скрекотом цикад (Tibicen plebejus),
настільки гучним, що закладає вуха. Ці
великі (до 6 см) комахи з величезними,
«слюдяними» крилами, що складені
на спині, зовні нагадують мухпереростків. Сідаючи на освітлених
сонцем стовбурах і гілках дерев, вони
зливаються своїм сірим забарвленням
із корою. Якщо уважно подивитися
під ноги, можна помітити отвори в
грунті – через них виходять на
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поверхню личинки цикад, що розвиваються в землі. Їх шкурки залишаються на стеблах трав після виходу
на світло дорослої комахи.
Жук-олень (Lucanus cervus) є найбільшим жуком Карадагу. Довжина його
тіла сягає 8 см. В теплі й тихі вечори

можна іноді побачити неквапливий
шлюбний політ цих коричневих гігантів. Коли самець вилітає на пошуки
самки, а вона скромно очікує його денебудь в затишному місці, наприклад,
у кроні дуба пухнастого.

13.

СФІНКС

Походження гори Сфінкс.

Щодо походження гори Сфінкс серед
вчених існували різні думки. Одні вважали це давнім жерлом вулкану, інші
бачили тут останець вивітрювання
туфів. Дослідження масиву гори та
прилеглих структур свідчать про те,
що це – вулканічний центр, навколо
якого сконцентровані дрібні інтрузії.

Голова Сфінкса (скеля Чортів Палець)
в цьому розумінні являє собою некк –
глибинний стержень жерла вулкану.
На поверхні цього стержню залишились неповністю зруйновані туфи,
скрізь які проривалося жерло. Висота
скелі Чортів Палець від її підніжжя –
32 м.

Походження назв на Карадазі пов'язане з багатьма народами – тюркськими,
слов'янськими, іранськими тощо.

Перед нами один з найвідоміших природних об'єктів Карадагу – Палець
Сатани (Чортів палець – це не зовсім
точний переклад, бо в турецькому оригіналі – Шайтан-пармак). Ще одна назва скелі – більш сучасна – Сфінкс.
Зверніть увагу, що подібність на
Сфінкса скеля має тільки з Південного
перевалу, коли верхівка нагадує голову
жінки, а сусідня скеля – немов тіло
лева. Інші ознаки Сфінкса – орлині
крила та бичачий хвіст – можна домалювати в уяві. В буквальному перекладі з грецької Сфінкс – «та, що душить»
(це міфічна істота з Давнього Єгипту),
і цю назву туристи дали скелі досить
недавно. А от з інших сторін скеля

безумовно вражає своєю монументальною скерованістю в небо – аналогія з перстом Сатани дійсно влучна.
І тут саме час було б розповісти про те,
як з'явились назви таких от скель, балок та гір Карадагу.
Топоніміка – це наука про назви
місцевостей. Вона говорить про те,
що більшість назв з'являються у зв'язку з іншими, тобто в системі. Також
закон топоніміки – кожний народ в
своїй мові намагається адаптувати
іноземні назви, пояснити чи розшифрувати їх. Район Карадагу протягом
тисяч років заселявся та освоювався
великою кількістю народів. Нашару-
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вання назв є свідоцтвом багатонаціональної історії регіону. Найдавнішими назвами, які дійшли до нас, є турецькі та татарські (тобто, тюркські).
Грецькі, вірменські, італійські та інші
(таврські, кіммерійські чи скіфські)
збереглися частково. Можливо, деякі
тюркські назви – це переклад попередників, проте історики не знайшли
достовірних джерел для висвітлення
цього питання.
Слід зазначити, що тюрки – це ціла
сім'я мов, до якої належали і стародавні болгари, хазари, печеніги, анатолійські турки, ногайці, татари, кримчаки та караїми. Відмінності між цими
мовами бувають дуже значні. Тому
однозначне тлумачення назвам тюркського походження дати важко.
Тюрки не лише займались на Карадазі
скотарством, виноградарством, садівництвом, але й застали християнське
населення – греків, італійців, вірмен.
Так з'явились назви «Сад Невірних»
(Гяур-Бах), «Джерело невірних» (ГяурЧешме), «Церковне джерело» (КільсеЧокрак) та багато інших. Сама назва
Карадаг (Чорна гора) теж тюркська. В
усіх мовах семантика (значення) слів
не завжди буквальна. От і чорний – не
обов'язково значить колір. Наприклад, «кара-агач» – це не просто чорне
дерево, а сорт дерева (іноді вказують,
що це в'яз), а іноді – ліс з таких дерев.
От і «Карадаг» – це може бути і «лісова
гора» (темна на фоні безлісих навколишніх гір), і «темна гора» (тобто,
належна темним силам) тощо. Дехто

58

СФІНКС

взагалі вважає, що це калька, принесена з собою переселенцями з Анатолії (вони оселились в Криму після
1475 року) – немовби на батьківщині
турків оточували деякі назви – і вони
перенесли їх на об'єкти в новому краї.
У XIX ст. турецько-татарські назви
були доповнені болгарськими – до
Коктебеля переїхали з балканського
села Граматиково слов'янські поселенці. З'явилась Золота балка, гора
Ізсипана крана тощо. Тоді ж за
належністю різним власникам стали
називатись урочища – наприклад,
Туманова балка.
Наступні хвилі зміни та надання
безіменним об'єктам назв пов'язані із
«завоюванням» Карадагу науковцями
(із заходу на чолі з Т. В'яземським),
поетами та письменниками (зі сходу
на чолі із М. Волошиним – про цих
завойовників трохи згодом), радянською адміністрацією (з 1944 р.
перейменовані населені пункти та
деякі природні об'єкти) та туристами.
Ці чотири хвилі переважно пов'язані
із російськомовними назвами, і зараз
частково відкориговані в україномовному звучанні (наприклад – було
«Курортноє», а стало офіційно «Курортне»). А «називання» карадазьких
місцевостей продовжується – адже поки є ще хоч одна безіменна скеля та одне безіменне дерево – людська фантазія та потреба в орієнтуванні продовжуватимуть народжувати їм назви!
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Феодосійське мілкогір'я та його панорама.

З панорамного майданчику східного
схилу Магнітного хребта відкривається вид на Феодосійське мілкогір'я.
Біля східного підніжжя Карадагу простягається Коктебельська бухта. Далі
видно півострів Кіік-Атлама, який
відділяє Коктебельську бухту від бухти
Двохякорної. Ближче до Коктебелю з
боку півострова Кіік-Атлама знаходяться невисокі хребти Біюк-Янишар

та Кучук-Янишар. Зі східного боку
Коктебелю видно мис Хамелеон або
Топрах-Кая (Глиняна гора).
Північніше Коктебелю, в околицях
Карадагу знаходиться хребет ТатарХабурга. Далі на північний схід видно
платоподібний хребет Тепе-Оба з
висунутим у море мисом Іллі. За цим
мисом знаходиться місто Феодосія.

Кіммерія у творчості поетів і художників.

Завдяки Гомеровій «Ілліаді» та Говардовому «Конану-варвару», назва Кіммерії відома всьому світові. В античності так звали північні області відомого тоді світу – тобто Причорноморських степів. Край цей, на думку греків, «вічно вкритий туманом та хмарами: сонце яскраве там ніколи не
блисне промінням своїм, ані світлом».
Відомі з археологічних та стародавніх
писемних джерел, легендарні войовничі кочові кіммерійці жили в Криму
три тисячі років тому. Саме їх ім'ям стали називати російські художники, поети та письменники Срібного віку (початок ХХ ст.) легендарне минуле Східного Криму. Один із «відкривачів»
Кіммерії Максиміліан Волошин писав, що називає так «східну частину
Криму від давнього Судака до Керченської протоки, на відміну від Тавриди
– західної частини півострова». Це був
переважно поетичний образ, умов-

ність якого визнавали ті, хто стали
звати себе кіммерійцями у ХХ столітті.
Ще наприкінці ХІХ століття виникла
школа живопису (переважно, пейзажного), що отримала назву Кіммерійська. Зображував Карадаг найвідоміший художник цієї школи та одночасно її засновник Іван Айвазовський.
Його наступник, Адольф Фесслер, малював хребти палеовулкану театральними декораціями. Максиміліан Волошин в акварелях передав «душу готичних руїн» Карадагу. Гра його фантазії створює образ легендарної Кіммерії. В творах Костянтина Богаєвського Кіммерія сягає піку своєї фантастичності. Перед нами постає не
тільки сам Карадаг, але й уявні кіммерійські міста – квітучі, але безлюдні
(людина в цих пейзажах просто не зображується – тільки стихія одвічної
природи та витвори рук людських –
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надто слабких перед могутністю
Творця Світу).
Максиміліан Волошин (друзі звали
його Максом) став справжнім відкривачем Карадагу для російських митців.
По батьковій лінії він походив із роду
запорозьких козаків (волошин на староукраїнській мові – це людина з
Валахії – сучасної Румунії; колись
предок Максиміліана прийшов до козаків саме звідти). Матір його –
німкеня – до своєї смерті у 1923 році
займалась розбудовою дачного будинку в Коктебелі, до якого ще у 1907
році переїхав її син. Зараз ви можете
побачити цю двоповерхову будівлю
на набережній – до нього прибудована вежа, а другий поверх обіймає
майстерня господаря. Ще за життя
«Макса» цей будиночок перетворився
на Будинок Поета, який відвідали майже усі митці Срібного віку російської
літератури. Чого варті тільки імена друзів та гостей Волошина, які отримали
від Карадага та Коктебельського пляжу величезну дозу натхнення: Йосип
Мандельштам, Максим Горький,
Олексій Толстой, Михайло Булгаков,
Олександр Грін, Марина Цвєтаєва,
Микола Гумільов, Михайло Зощенко,
Корній Чуковський та безліч інших…
Усі ці зірки першої половини ХХ століття за образним виразом М. Волошина перехворіли в Коктебелі двома
хворобами – спочатку «сонною», а потім «камінчиковою». Потрапивши до
тихого села на березі моря поруч Карадазького кам'яного дива, гості Макса
спочатку довго відсипались. А потім,
за прикладом гостинного господаря,
одягали простий купальний одяг та
відправлялись до народженого в
60
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надрах Карадазького вулкану коктебельського пляжу – і тут вони знаходили сотні й тисячі найрізноманітніших камінців. Але, що найважливіше, таких, що будили фантазію.
Склалась справжня мистецька класифікація цих «коктебельських камінців». «Лягушками» звали камінці із маленькими оченятами – це могли бути і
халцедони, і багато інших видів породи (найбільше їх було в бухті прямо
під нами – вона й досі зветься Лягушачою). Зелені й непрозорі гальки,
гості Волошина переважно називали
«Собаками». «Полінезійці» – це
коричнево-червоні поліровані глини
з чорним малюнком. «Фернампікси» –
прозорі камінці, одягнуті в яскраву
«сорочку». «Чудаки» (Диваки) – камінці найрізноманітніших форм та
кольорів, що відрізнялись від інших
якою-небудь особливістю. Справжніми талісманами були «Курячі боги» –
будь-які камінці із отвором посередині. Курячих богів носили на мотузочці в кількості семи – «на щастя».
Відпочивши «у Макса», митці повертались до своїх домівок натхненні та
сповнені ідей. Сам Волошин назавжди оселився в любому Коктебелі. Далі ви бачите узвишшя та мисок – це
гора Кучук-Янишар. На ній за заповітом і було поховано М. Волошина у
1932 році. А навпроти, дивлячись на
скелю Кок-Кая з боку Коктебеля – тобто прямо під нами – проглядається
звернений до неба силует «Макса» із
неодмінною зевсовою бородою.
Зверніть на нього увагу після спуску з
Карадагу.
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Тюльпан Шренка – квітка травня.

Наприкінці квітня – початку травня на
хребті Магнітному масово квітне червоний тюльпан Шренка (Tulipa
schrenkii) – граціозний і витончений, з
червоними, пурпурними, рідше з жовтими квітками. Ця рослина занесена
до Червоної книги України. Його по-

14 а.

пу ляції інколи пошкоджу ються
кабанами, які переорюють великі
площі та виїдають цибулини. У XVI
ст. турки вивезли тюльпан з околиць
Феодосії (Кафи), пізніше він потрапив до Європи, був окультурений та
почав мандрувати по світу.

СТАНЦІЯ ФОНОВОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

«Верхні траси» – залишки комплексу з видобування карадазького трасу.
Карадаг в житті та творчості К. Паустовського.

Відомий радянський журналіст та
письменник Костянтин Паустовський
у 1940 році відпочивав на Карадазі та
мешкав у будиночку, який стоїть ліворуч від нашого шляху. Зараз там розташована Станція екологічного моніторингу, а саме місце зветься «Верхніми трасами». Зверніть увагу на руїни
навколо – це залишки нижньої частини комплексу з видобування карадазького трасу, про який ми говорили раніше. У 1920-1930-х роках в схилах
гори Святої видобували цей матеріал

за допомогою динаміту, потім транспортували донизу спеціально збудованою канатною дорогою та везли до
Новоросійська на завод з виробництва водостійкого цементу.
Костянтина Паустовського Карадаг надихнув на главу в повісті «Чорне море». В ній він заворожено оповідає про
місцеві камінчики, про бухточки, до
яких відправився якось на човні із
двома товаришами.

14 б. ГОРОДИЩЕ ТЕПСЕНЬ
Ранньосередньовічне місто Тепсень входило до складу Великої Болгарії,
Хазарського каганату та Візантійської імперії. Загадкові Фули та Посідіма.

Ліворуч над нами плато, яке татари
назвали Тепсень, тобто «блюдо»,
«блюдце». Площа цієї височини – 20
гектарів. Починаючи з 1929 року археологи розкопали на Тепсені залишки середньовічного міста, про яке досі
точаться суперечки. Основне питання

полягає в тому, чи можна ототожнити
це поселення із відомим ще з візантійських джерел містом Фули – центром християнської єпархії у VIII-X
століттях.
Достеменно відомо, що місто було
засноване ранньосередньовічними

ГОРОДИЩЕ
ТЕПСЕНЬ
ХРЕБЕТ МАГНIТНИЙ
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болгарами (тюркомовним народом,
який згодом створив на Балканах
разом із слов'янами свою державу, що
існує і донині), входило до складу
Візантійської та Хазарської імперій і
було зруйноване в результаті нападу
кочовиків-печенігів у Х столітті. Місто
площею 17 гектарів було досить великим як на той час. Для порівняння,
Київ (столиця Київської Русі) за часів
князя Володимира мав дитинець
(тобто, укріплену цитадель, в якій
мешкали князь та бояри з дружиноювійськом) площею 10 гектарів.
У XIV-XV столітті життя на Тепсені
відновилось, проте містечко Посідіма
(інші дослідники вважають, що Калітра або Калієра), що належало до
володінь італійського міста Генуя, було значно меншим за свого попередника.

15.

В тому числі, на плато, були розкопані
християнські храми, із шести знайдених – найбільший мав розміри
31х24 метри. Для прикладу, головний
храм середньовічної Русі Софія
Київська, збудований через два
століття, має розміри 55х42 метри. В
місті були знайдені залишки вулиць,
прямокутних двокімнатних цегляних
будинків, господарський інвентар (керамічні вироби, кам'яні жорна, залізні
коси, ножі та інші інструменти). Це
свідчило про те, що місцеві мешканці
займались ремеслами, виноробством.
Ближче до моря розташовані портові
споруди – зокрема залишки причалу.
Зараз це мертве місто перебуває під
охо роною українського законодавства – археологи продовжують роботу з дослідження подробиць життя
середньовічних «тепсенців».

КОКТЕБЕЛЬСЬКА БУХТА – МИС МАЛЬЧИН
Екологічні проблеми акваторії Карадазького заповідника. Історія
зруйнування коктебельського пляжу.

Акваторія Карадазького заповідника –
досить типова ділянка відкритого узбережжя Чорного моря. Ще в 80-х роках минулого століття прозорість води в Карадазьких бухтах досягала 11
метрів, але за останні роки істотно
зменшилася, що є ознакою погіршення якості прибережних вод.
Одним з найбільш істотних факторів
впливу на прибережну зону є її антропогенне забруднення каналізаційними стоками, яке призвело до зменшення площ, зайнятих угрупованнями морських водоростей, а також до
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скорочення кількості молюсків, стулки яких служать вихідним матеріалом
для утворення пісків.
Якщо відійти від коктебельського причалу в море, поглядом можна охопити
широку Коктебельську бухту, яка на
заході замикається мисом Мальчин –
крайньою східною точкою Карадагу.
Ще в 50-х роках ХХ сторіччя бухта
мала широкий пляж, складений мальовничою різнокольоровою карадазькою галькою з яшми, сердоліку,
халцедону, агату. Ширина пляжу сягала 30 метрів.

КОКТЕБЕЛЬСЬКА БУХТА – МИС МАЛЬЧИН
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Нажаль, в наш час пляжу вже не існує, і
набережну Коктебелю захищають від
морських хвиль забетоновані стінки.
Справа в тому, що земна кора під Коктебельською бухтою повільно, але
постійно прогинається завдяки сучасним тектонічним рухам, від цього
море наступає на сушу. За 50 років в
середині ХХ сторіччя море насунулось на сушу на 25 м, майже повністю
знищивши пляж. Сприяла цьому і
людська діяльність – в 50-60 роках на
узбережжі бухти проводився промисловий видобуток гальки, в наслідок
цього ширина пляжу скоротилася до
5-10 м. У 1967 році після сильного
шторму пляж був повністю знищений
і набережна Коктебелю зруйнована.
Щоб захистити береги Коктебелю від

подальшого руйнування, в море висипали біля 150 тисяч кубометрів вапнякового щебеню, з якого морські хвилі
створили новий вузький пляж. Але це
також не вирішило проблему збереження пляжу. Відновленню прибережних угруповань може сприяти
створення підводних рифів, що були
вже встановлені на глибині 19 м у 2007
та 2008 роках. Історія Коктебельського пляжу в котрий раз показує, що
дуже легко за короткий час знищити
багатовікові природні утворення,
проте відновити їх буває неможливо.
Мис Мальчин замикає на заході Коктебельську бухту. Він є крайовою східною точкою Карадагу. Фактично з
цього мису починається найвища південна гряда Кримських гір.

Мис Мальчин – крайова східна точка Карадагу.

Назва мису Мальчин походить від
тюркського слова «мал» – тобто
худоба. Суфікс «-чи» означає професію – тобто «пастух, чабан».
Напевно, тут розташовувалась невеличка кошара чи місце, куди зі схилів
Карадагу приганяли на ніч худобу ча-

бани. Археологи знайшли на мисі залишки рибальського селища VIII-X
століть – це було поселення-супутник
середньовічного міста на узвишші
Тепсень. На березі моря були знайдені залишки причалу, а трохи далі від
берега – сліди аварії корабля.

16.

БУХТА ЛІВАДІЯ

Лівадія – від грецького слова «луг». Зміїна ущелина – розлом між хребтами
Кок-Кая і Магнітний.

Назва бухти походить від грецького
слова «лівадіон», що означає лук –
адже над морем є невеличка площадка
з джерелом.
Карадазький масив розділений тек-

тонічними рухами на окремі хребти і
блоки, які нерівномірно підняті один
над одним. Такі зміщення відбуваються по тектонічним розламам, по яких
часто протікають струмки та річки,
формуються балки та ущелини,

БУХТА
ЛІВАДІЯ
ГОРОДИЩЕ
ТЕПСЕНЬ
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оскільки в розломних зонах розтріскані породи руйнуються швидше.
Саме такою є Зміїна ущелина, яка відокремлює хребти Кок-Кая і Магнітний.
Тут проходить тектонічний розлом,
по якому хребет Кок-Кая (праворуч
від ущелини) піднятий відносно Магнітного хребта (ліворуч).
Завдяки такому підняттю в обривах
хребта Кок-Кая відслонюються більш
давні за віком гірські утворення, ніж в
межах Магнітного хребта. Тут під
вулканічними породами помітні
більш давні темно-сірі майже чорні

17.

щільні глини.
Тектонічні розломи сформували не
лише ущелини і балки на Карадазі, але
й берегові обриви, що крутими стінами спадають в море. По такому розлому колись була скинута в море й південна частина Карадазького вулканічного масиву, як і вся Кримська гірська
система.
По Зміїній ущелині течуть невеликі
струмки, які маленькими водоспадами
зриваються з обривів на гальковий
пляж. Бухта пляжу, до якого спускається ущелина – це і є бухта Лівадія.

СЕРДОЛІКОВА БУХТА
Мінерали Карадагу, їх краса та особливості утворення. Плойчатий
мис.

У підніжжя західної частини Магнітного хребта відкривається погляду одна з найбільших бухт Карадагу – Сердолікова. Мисами Тупим та Плойчатим вона розділена на три бухточки –
Північну, Середню та Південну Сердолікові. Назва бухти походить від мінералу сердоліку, який ще кілька
десятиріч тому тут часто знаходили в
пляжній гальці. Сердолік є червоним
різновидом халцедону, який за складом не відрізняється від звичайного
кварцу, але тонка волокнистість цього
мінералу надає каменю чарівного переливчастого вигляду. Сердолік називають каменем романтиків, з нього робили прикраси ще за часів палеоліту.
Крім сердоліків на Карадазі зустрічаються й інші напівдорогоцінні різновиди кварцу, халцедону, опалу,
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яшм, агатів. Всі ці мінерали є різновидами кремнезему, який за хімічним
складом (SiO2) не відрізняється від
звичайнісінького скла, але завдяки мікроскопічним зросткам, тонким волокнам, кольоровим домішкам, присутності в кристалах води мають дуже
привабливий вигляд. В залежності від
відтінків кольору серед різновидів
кварцу виділяють: абсолютно прозорий гірський кришталь, фіолетовий
аметист, буро-чорний моріон, жовтий
цитрин, зеленуватий празем. Серед
рівномірно фарбованих халцедонів
(тонковолокнистий різновид кварцу)
на Карадазі зустрічаються – сердолік,
або карнеол (червоних відтінків), сардер (червоно-бурий), плазма (зелений) і хризопраз (яблучно-зелений).
Іноді в халцедонах одного кольору
трапляються плями іншого, серед них
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на Карадазі відомі геліотроп (зелений
з червоними вкрапленнями або плямами) та моховий агат (прозорий зі
спутаними кольоровими нитками, на
зразок моху). Смугастий халцедон
зветься агатом, а з червоними та білими смужками – онікс. Опал – це
кремнезем з молекулами води у кристалах, завдяки цьому він набуває молочних кольорів. Яшми пофарбовані
включеннями інших мінералів, серед
них на Карадазі відомі однокольорові,
плямисті, строкатокольорові, агатові,
та унікальні парчові яшми. І все це розмаїття – лише мінерали кремнезему
(окислу кремнію).
На Карадазі також відомі дуже гарні
кольорові різновиди цеолітів, зростки
кальциту. Тут можна натрапити на часточки золота, але такого розміру, що
побачити їх можна лише в мікроскоп
при великому збільшенні.
Всі ці мінерали зазвичай зустрічаються у вигляді мінеральних жил,
утворення їх пов'язане з гідротермальною діяльністю – роботою гарячих
розчинів в тріщинах гірських порід.
Саме такі жили чітко видно з моря в обривах хребтів. Вони нагадують стрічки, які нібито розкинуті по скелях. Виступаючу жилу темного кольору можна побачити в обривах Північної Сердолікової бухти, вона простягається
уверх по скелях обривів. Але не всі
жили містять цінні мінерали, ціниться
розмір та колір кристалів.
Іноді пошуки камінців на Карадазі
призводили до трагедій – відомі випадки, коли, захопившись їх збиранням, люди зривались зі скель.

Ще одним цікавим утворенням є
Плойчатий мис, що відокремлює Південну і Середню Сердолікові бухти.
Мис утворений так званими плойчатими лавами, які зім'яті в дрібненькі
складочки-плойки. Це сліди застиглої
в'язкої тістоподібної лави, що піднімалась з вулканічного осередка.
Сердолікові бухти сформувались в
береговій зоні тектонічного розлому,
який проходить по ущелині Гяур-Бах і
відокремлює хребти Хоба-Тепе (на
південному заході) і Магнітний хребет
(на північному сході).
Зі сходу природним закінченням
хребта Хоба-Тепе є стіна Лагоріо, яка
чітко виділяється на фоні решти гір.
Названа ця дайка на честь одного з
перших дослідників Карадагу, відомого російського петрографа (петрографія - геологічна наука, що вивчає
гірські породи) Олександра Євгеновича Лагоріо, член-кореспондента Імператорської академії наук в СанктПетербурзі, професора Варшавського
Імператорського університету. Він
першим охарактеризував хімізм порід
карадазького масиву, виконав їх перші
мікроскопічні дослідження, склав першу геологічну карту Карадагу та видав
перший путівник по Карадагу. Ця
стіна шириною 20 м піднімається з
морської бухти до висоти 405 м, а над
прилеглими горами вона підіймається
на кілька десятків метрів. За своїм походженням – це дайка, заповнена
магмою тріщина в гірських породах.
За мільйони років вміщуючи породи
зруйнувались, а більш міцні магматичні породи залишилися у вигляді

СЕРДОЛІКОВАБУХТА
БУХТА
СЕРДОЛІКОВА
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крутої стінки. Такі препаровані дайки
(стіноподібні інтрузії) поширені в берегових обривах Карадагу і часто
утворюють миси.
Неподалік можна побачити ще два
препаровані ерозією утворення – це
дайка Павлова, названа на честь геолога, засновника московської геоло-

гічної школи, академіка Олексія
Петровича Павлова, і дайка Ферсмана,
названа на честь видатного мінералога, засновника геохімічної науки,
академіка Олександра Євгеновича
Ферсмана. Вони були одними з
перших дослідників геології Карадагу
на початку ХХ сторіття.

Планктон. Фіто- та зоопланктон. Медузи: аурелія і коренерот.

У товщі морської води живуть дуже
важливі для життя моря мешканці, які
називаються «планктоном» (від грецького слова planktos – парящий, блукаючий), що означає сукупність організмів, що паряють у воді. Фітопланктон – рослинна частина планктону.
Це вільноплаваючі в товщі води
мікроскопічні рослини, основну масу
яких складають одноклітинні водорості, що живуть поодиноко або
з'єднані в різноманітні колонії. Розміри клітин коливаються від 1-2 до
2000 мікрометрів. У морі фітопланктон виконує ту ж роль, що і рослини
на суші, – в процесі фотосинтезу з
вуглецю і розчинених у воді мінеральних солей створює органічну речовину (білки, жири і вуглеводи), за рахунок якого (через ланцюг живлення)
існує весь інший живий світ у воді. Фітопланктон служить прекрасним кормом для мікроскопічних рачків, личинок, мальків риб, молюсків та інших
водних тварин.

Окремі представники зоо- та фітопланктону забруднених та відносно
чистих вод відрізняється, тому вони
можуть бути біоіндикаторами санітарно-екологічного стану морських
акваторій.

В даний час в фітопланктоні Чорного
моря налічується більше 1000 видів і
різновидів водоростей. Деякі види навесні, влітку або восени досягають

Медузи належать до великих представників зоопланктону. Тіло медузи
складається з куполу і щупалець. Найбільш поширеними є аурелія (Aurelia
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масового розвитку, викликаючи «цвітіння» води, фарбуючи її в жовтуватокоричневий, зелений або рожевочервоний колір. У Чорному морі найбільшою чисельністю досягають діатомові водорості, які називають пасовищами морів і порівнюють з травами
наземної поверхні.
Поряд з фітопланктоном у водній товщі зустрічається зоопланктон. Це
дрібні організми тваринного походження. Зоопланктон є основним кормом для багатьох риб, особливо для їх
молоді. Хижі риби, споживаючи дрібних пелагічних риб, залежать від
концентрації зоопланктону в морі
опосередковано, оскільки останнім
він служить кормом.
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aurita), що нагадує за формою блюдечко з чотирма розташованими
хрест-навхрест щупальцями, і коренерот (Rhizostoma pulmo), з центру
купола якого звисають довгі щупальця. Для людини всі чорноморські медузи безпечні.

Медузи безпомилково попереджають
появу шторму. Вони відчувають зміну
атмосферного тиску і завчасно відходять від берегів. В іншому випадку
після шторму вздовж берегової смуги
можна побачити багато мертвих
тварин.

Бухта Барахта.

Про цю бухту складено одразу декілька легенд, які оповідають переважно про походження її назви. За однією з них, саме Володимир Маяковський вигадав таку благозвучну назву,
яка згадується в його поемі «Хорошо».
Проте поет ніколи не бував на Карадазі, та й назва виникла ще до Першої
Світової війни. За іншою легендою,
назву вигадав Максиміліан Волошин.

Ще одна версія пов'язує назву із колективною творчістю. Начебто, підчас
змагання за першість висадки на пляжі
бухти було перекинуто човен і його
пасажири «барахтаючись» вийшли на
узбережжя. Але нещодавно з'ясувалося, що справжнім автором оригінальної назви став відомий автор казок
Корній Чуковський.

18.
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Історії та міфи гроту Ревучий.

В глибині затисненої кам'яними плитами бухти ви бачите чорний отвір
Ревучого гроту, який наче втягує в себе, відкриваючи вхід до темного Підземного царства. Волошин на початку
ХХ століття дав цьому гротові ще одну
влучну назву – Вхід в царство Аїд.
Сюди під час однієї з численних про-

гулянок взяв він із собою ще молоду й
мало відому поетесу Марину Цвєтаєву, яка залишила яскраві спогади.
«А це, Марина, вхід до Аїда. Сюди Орфей
заходив за Еврідікою» – вимовив
Максиміліан і скерував човен в саму
глибину гроту.

Походження гроту Ревучий. Як б'ється «кам'яне серце» Карадагу?

Морські хвилі з часом руйнують навіть найміцніші гірські породи. Хімічні речовини, що містяться у морській
воді, повільно розчиняють камені, а

енергія хвиль завершує справу, механічно розбиваючи скелі. В залежності
від міцності, одні породи руйнуються
повільніше, інші – швидше.
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Найпотужніше породи руйнуються в
хвилеприбійній зоні, на межі моря і
суші, де енергія хвиль найбільша. З
іншого боку, з суші через тріщини у
гірських породах просочується вода,
формуючи підземні струмки, які теж
руйнують породи. Завдяки ним утворюються підземні пустоти. В місцях
впадіння таких джерел у море хвилі й
морська вода розширюють порожнечі, формуючи в берегових обривах
гроти. Вони можуть проникати на десятки метрів вглибину берегового масиву, можуть пірнати, утворюючи печери, можуть мати затоплені входи і
розгалужуватися лабіринтами.
На Карадазі налічується декілька крупних і десятки невеликих гротів. Найвідоміший грот Карадагу – Ревучий

грот. Цей грот вимитий водою по тектонічному розлому в породах. Він
заглиблюється в скелі на 71 м, висота
надводної та підводної частини біля
входу – 18 м. Перші 20 метрів гроту мають надводну частину, решта затоплена морем. В тиху погоду в нього
можна зайти на човні і послухати, як
“б'ється кам'яне серце Карадагу”. Під
впливом хвиль в гроті створюється повітряна подушка, яка з певною періодичністю (зазвичай 16-18 секунд) з
глухим рокотом виривається з гроту.
Це нагадує повільне серцебиття кам'яного велетня, яке чути з розщелини.
Західніше на Карадазі ще є великі гроти, а саме: грот Шайтана, Голубина щілина, Мишача щілина, в якому мешкають кажани.

Риби Чорного моря. Хрящові риби - акула катран, скати, осетрові.
Чорноморський калкан. Кефалеві. Чорноморська ставрида.
Небезпечні види риб.

У Чорному морі близько 200 видів
риб (більшість з них притаманна
чорноморському узбережжю Криму).
Зовсім нещодавно Чорне море разом
з Азовським було найбільш рибопродуктивним в Середземноморському басейні. Однак високий рівень антропогенного впливу в останній чверті
ХХ століття призвів до значного
скорочення чисельності риб. Основними промисловими видами риб в
Азово-Чорноморському басейні
протягом останніх десятиліть є шпрот
(Sprattus sprattus phalericus) і анчоус
(Engraulis encrasicolus). Вклад цих видів у
загальний вилов риб в України
становить 98 %. В районі Карадазького заповідника відомо 114 видів
риб. З них 31 вид занесено до
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Червоної книги України (2009), 30
видів – до Червоної книги Чорного
моря.
З великих риб найяскравішими представниками є стародавні хрящові риби, що не мають кісткового скелету. У
них він складається з хрящів (крім зубів і шипів). До таких належать
колюча акула катран (Squalus acanthias),
скати і осетроподібні.
Звичайний катран – риба безпечна
для людини. Її розміри можуть досягати 2 м. Вона харчується переважно
дрібною рибою та ракоподібними, а в
пошуках їжі найчастіше тримається біля дна. Колючою акулою катран називається через наявність гострих колючих шипів перед першим і другим
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спинними плавниками. Для людини,
що купається, катран не представляє
ніякої загрози, по-перше, через малі
розміри, по-друге, він віддає перевагу
прохолодній воді (до +12 градусів) і в
літні місяці йде на глибину у відкритій
частині моря.
У Чорному морі мешкає два види
скатів – це морська лисиця (Raja clavata)
та морський кіт (Dasyatis pastinaca), чи
хвостокіл. Електричні органи в них
развинуті слабо, ними вони користуються лише під час нерестового
періоду для орієнтації у просторі.
Серед осетрових біля берегів Карадагу
мешкали білуга (Huso huso), російський
осетер (Acipenser gueldenstaedtii) і севрюга
(Acipenser stellatus).
Проте в даний час ці рідкісні види зустрічаються дуже рідко в зв'язку з
перевиловом, забрудненням водойм і
будівництвом гідроспоруд на річках.
Серед справжніх кісткових риб найбільшою є камбала-калкан. Чорноморський калкан (Psetta maeotica) –
типово донна риба з пофарбованою в
темні тони верхньою частиною тіла і
білою «сліпою» стороною. Кефалеві
– мало розрізняються за зовнішнім виглядом. Це торпедоподібні красиві риби, що звичайно мають сріблясте забарвлення. У Чорному морі аборигенні кефалі представлені п'ятьма
видами. Серед них найбільш звичайними є лобань (Mugil cephalus) та сингіль (Liza aurata). Всім добре відомий
піленгас (Liza haematocheilus) – це
далекосхідна кефаль. Зовні красива
срібляста риба з жовтою плямою на
зябровій кришці. Вона була аклімати-

зована в Чорному морі у 70-х роках
минулого століття. Чорноморська
ставрида (Trachurus ponticus) – раніше
була однією з масових риб Чорного
моря. Це найшвидша чорноморська
риба, яка розвиває великі швидкості
при гонитві за хамсою або «тікаючи»
від дельфінів. Промислове значення її
в недалекому минулому було дуже велике.
Однією з найнебезпечніших риб Чорного моря є морський дракончик
(Trachinus draco). Зовні – це невелика
рибка, рідко досягає довжини 25-30
см. Має красиву коричнево-жовтувату
спинку, яка вкрита сірими плямами, і
світле черевце. Мешкає на піщаних
ґрунтах і добре заривається, виставляючи на поверхню ґрунту тільки очі. У
такому положенні він підстерігає пропливаючих повз бичків, креветок,
дрібних крабів. Дракончик охоче бере
наживку, потрапивши на гачок. Він
стає сам жертвою, а через кілька хвилин рибалка, коли знімає з гачка рибу,
піддається небезпеці. Колючі промені
першого спинного плавника і гострі
шипи на його зябрових кришках
мають у своїй основі отруйні залози.
Коли промені і шипи впиваються в долоню, отрута по їх поверхні надходить в ранку. В залежності від глибини
уколу, величини риби, стану здоров'я
потерпілого і ряду інших обставин наслідки можуть бути різними. Спочатку
відчувається гострий, пекучий, наростаючий біль. Тіло в області ранки червоніє, припухає, починається омертвіння тканин. З'являється головний
біль, слабкість. Може наступити
параліч кінцівок, втрата мови. В якості
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профілактики рекомендується дотримуватися обережності при ловлі вудкою і не знімати з гачка руками підозрілих риб. Серед інших небезпечних

19.

риб слід назвати зіркогляда
(Uranoscopus scaber), скорпену (Scorpaena
porcus) та ската-хвостокола, або
морського кота.

КОРНІ ВУЛКАНУ ХОБА-ТЕПЕ
Птахи узбережжя – баклан чубатий та мартин жовтоногий.

Виключно на берегових обривах і
скельних острівцях гніздиться занесений до Червоної книги України баклан чубатий (Phalacrocorax aristotelis) –
стрункий морський птах з блискучочорним пір'ям і характерним чубом на
голові, який він носить з грудня по
квітень. В межах України цей вид зустрічається тільки в Криму, а на Карадазі розташовано друге за чисельністю гніздове угруповання (до 200
пар). Гніздовий період бакланів починається дуже рано – перші кладки з
2-5 яєць з'являються на початку березня. Харчується виключно рибою, нею
ж вигодовує і пташенят. Денний раціон дорослого птаха складає 200-250 г.
Але ж шкоди рибним запасам чубатий
баклан не приносить, так як ловить в
основному непромислову рибу.
На скелях, часто поруч з бакланами,
селиться мартин жовтоногий (Larus
cachinnans) (рос. хохотунья) – найчисленніший мартин на південному
узбережжі Криму. Гніздитися починає в кінці березня – першій декаді
квітня, кладка складається з 2-3 яєць.
На відміну від баклана, цей вид споживає найрізноманітніший корм –
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крім риби в його раціон входять краби, комахи, соковиті плоди рослин,
падаль. Іноді викрадає яйця із гнізд своїх сусідів – бакланів. Влітку цей мартин
харчується в околицях заповідника (на
звалищах, в сміттєвих баках) і часто на
пляжах, виконуючи, таким чином,
функцію «санітара» прибережних
курортів.
Морські береги (крім скелястих) населяє невелика кількість представників
орнітофауни. Звичайними видами ту
є кам'янка лиса (Oenanthe pleschanka),
контрастно забарвлена чорно-біла
пташка завбільшки з горобця, а також
плиска біла (Motacilla alba). Свої гнізда
ці птахи ховають в глибокі порожнини глинистих обривів, в пустоти та
щілини між камінням. Іноді серед чагарнику на прибережних схилах
гніздиться крижень (Anas platyrhynchos).
Для водоплавних птахів велику роль в
якості зимового місцеперебування
грає незамерзаюча прибережна акваторія моря, де в зимовий час тримається близько 40 видів.
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Основне жерло палеовулкану Хоба-Тепе.
Дайка скала Маяк – головний мис Берегового хребта Карадагу.

Зі сторони моря в берегових обривах
Хоба-Тепе можна побачити давній
магматичний осередок – коріння
палеовулкану Хоба-Тепе. На Карадазі
в часи вивержень було багато жерл,
але в надрах землі вони були об'єднані
одним магматичним осередком. Від
нього відходили не лише жерла, а й
інтрузії – магматичні тіла, які застигали у тріщинах під землею. На ХобаТепе знаходиться найбільший на Карадазі осередок магматичних порід серед товщ лав і туфів, тому геологи припускають, що саме тут було основне
жерло палеовулкану, яке ми зараз
маємо можливість бачити у розрізі.
Корені вулкану видно за лініями
тріщинуватості і окремості порід – в
обривах добре видніється магматичний осередок з радіальною окремістю
порід, на зразок порід Чортового Каміну. Це магматична камера, яка при
виверженнях знаходилась на глибині,
в надрах землі. Тут магма в розплав-

леному стані знаходилась в умовах
високого тиску, частина її по жерлам
виливалася на поверхню землі, а частина згодом застигла і кристалізувалась, утворивши характерні форми
порід. Обриви Хоба-Тепе вражають –
місцями вони заввишки 410 м, а найбільша висота хребта над рівнем моря
– 440 м. Ось перед нами грот Шайтана
– названий на честь скелі, що звисає
вгорі. Саме тут, на думку геолога В. І.
Лебединського, знаходився вихідний
канал вулкану. Попереду встає з моря
скеля Маяк. Вона чітко виділяється, виступаючи у море. За походженням це
дайка, подібна до стіни Лагоріо, складена магматичними породами, що не
вилились на земну поверхню у вигляді
лави, а застигли в глибині туфових
товщ. Ії, як справжній маяк, добре
видно здалеку з моря. Цей кам'яний
гігант з давніх-давен був орієнтиром
для мореплавців.

Карадаг та кінематограф

Доречі, біля цих скель проводилися
зйомки відомих радянських фільмів
«Дон Кіхот», «Ленфільм», 1957 р., реж.
Г. Козінцев; «Річард Левове Серце»,
1993, Кіностудія дитячих фільмів ім.
М. Горького, реж. С. Герасимов;
«Алые паруса» (рос.), «Мосфільм»,
1961, реж. А. Птушко; «Людинаамфібія», 1961, «Ленфільм», реж. Г.
Казанський, В. Чеботарьов; «Це

солодке слово - свобода», 1972, реж. В.
Жалакявічус; «Серце друга», 1966,
СРСР; «Людина з бульвару Капуцинів», 1987, «Мосфільм», реж. А.
Сурікова; «Пірати ХХ століття», 1979,
Кіностудія дитячих фільмів ім. М.
Горького, реж. Б. Дуров; «Туманність
Андромеди», 1967, Кіностудія ім. О.
Довженка реж. Є. Шерстобитов.

КОРНІСЕРДОЛІКОВА
ВУЛКАНУ ХОБА-ТЕПЕ
БУХТА
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20.

СКЕЛЯ ЗОЛОТІ ВОРОТА
Скелі Лев та Золоті Ворота – частина дайки Лева.
Шарові лави – результат підводного магматизму.

Результатом вибіркового руйнування
морем порід різної міцності є і славетна скеля Золоті Ворота – це візитна
картка Карадагу. Вона являє собою
інтрузивне утворення – результат заповнення магмою порожнечі у земній
корі. Згодом море зруйнувало гірські
породи, що ховали у собі цю інтрузію.
Цікаво, що глибина моря тут під опорами скелі – до 14 м.
Праворуч від Золотих Воріт розташована Скеля Лев, в основі утворення
якої полягає той же процес. Скелі Лев
та Золоті Ворота під водою об'єднуються, вони є єдиним інтрузивним
тілом, нижня частина якого затоплена
морем. На Карадазі інтрузії часто

утворюють миси в береговій зоні, завдяки міцності порід, що їх складають.
Ліворуч від дайки Лева простежується ще одна магматична камера, що
добре розпізнається завдяки радіальній окремості порід.
За скелею Золоті Ворота в обривах
легко можна розгледіти результати підводного магматизму – багатометрову
товщу лав з шаровою, або подушковою окремістю. Ці лави вивергались під водою на морському дні.
При пульсуючому надходженні магми
в холодну придонну морську воду за
рахунок швидкого застигання ці лави
згорталися в окремі блоки-подушки.

Морські ссавці в акваторії заповідника.
Афаліна – найбільший дельфін Чорного моря.

В акваторії Карадазького заповідника
відзначені всі види китоподібних, що
мешкають в Чорному морі: дельфінбілобочка (Delphinus delphis), морська
свиня або азовка (Phocoena phocoena), і
афаліна (Тursiops truncates). Трапляння
цих морських звірів біля берегів
Карадага неоднакове. На відміну від
перших двох видів, що заходять у прибережні води під час сезонних міграцій, афаліна живе тут постійно. Стадо
дельфінів, що складається з десятка
афалін, курсує переважно між мисами
Меганом і Кіїк-Атлама. Провідна роль
в раціоні афаліни належить донним
рибам: скатам, скорпені, камбалі, а
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також кефалі. Афаліна – найбільший
дельфін Чорного моря. Звичайна
довжина тіла – 2,5 м, окремі екземпляри виростають до 3 м. Не слід,
однак, забувати, що дельфін – це
великий і розумний звір, який іноді
може бути небезпечний для людини в
дикій природі. Не варто шукати контакту з дельфінами у відкритому морі,
а опинившись ненароком під час
купання в дельфіновому оточенні,
слід при першій можливості почати
рух до берега. Всі види дельфінів у
Чорному морі занесені до Червоної
книги України і підлягають суворій
охороні.

КОРНІ ВУЛКАНУ ХОБА-ТЕПЕ
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21.

БУХТА ПРИКОРДОННА

Як виникла назва бухти Прикордонна? Вибухова фаза вулканічної
активності Карадагу. Вулканічні бомби.

Навпроти Золотих воріт видніється
Прикордонна бухта, що вважалася
межею поширення специфічних
гірських порід (спілітів), що утворюють нижню частину хребта Карагач.
Проте пізніше встановлено, що ці
породи зустрічаються й далі – у
Левовій бухті. Проте назву вже не
міняли, так само як і назву сусідньої
Пуцоланової бухти. Крім того, Прикордонна бухта знаходиться на межі
двох хребтів – Хоба-Тепе і Карагач.
Багато десятків мільйонів років тому,
коли Карадаг вивергався, його ймовірна висота складала 3 км, а ширина –
12 км. Достовірно судити про це
неможливо, оскільки більша частина

вулканічної споруди зруйнована
ерозією.
В останні фази вулканічної активності
лави Карадагу стали дуже в'язкими і
характер вулканізму змінився до
вибухового. В жерлах утворювалися
пробки, які при вибухах вулкан міг
відкидати на відстань в декілька
кілометрів. Вулканічні бомби опинялись серед туфових товщ і при
розмиві вулкану утворили окремі
глиби. Таку вулканічну бомбу зараз
можна побачити на пляжі бухти західніше Золотих Воріт. Це глиба
округлої форми розміром більше
десяти метрів.

22.

СКЕЛЯ ІВАН-РОЗБІЙНИК

Історія утворення скелі Іван-Розбійник.

Скеля Іван Розбійник є складним багатофазним субвулканічним утворенням. Вона складена із 120метрового (у поперечнику) п'єдесталу
з лави і обеліску скали, висотою 81 м,
який являє собою дайку. Тобто при
формуванні цієї структури спочатку
утворились лави п'єдесталу, потім вони були перекриті десятками, а

можливо і сотнями метрів гірських
порід. Через мільйони років тріщина в
перекриваючих породах заповнилась
магмою, яка застигла і перетворилась
в міцну інтрузивну породу. При вивітрюванні менш міцні породи зруйнувались, а міцна дайка залишилась у
вигляді скелі.

СКЕЛЯ
ІВАН-РОЗБІЙНИК
СЕРДОЛІКОВА
БУХТА
БУХТА
ПРИКОРДОННА
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Морська тераса – показник коливань рівня моря.

На висоті 3 м над рівнем моря можна
побачити невеличку нішу – це давня
морська тераса. Рівень моря змінюється завдяки нерівномірності тектонічних піднять та опускань різних
блоків земної кори, а також під
впливом змін клімату на Землі. Сучасний рівень Чорного моря встановився

23.

приблизно 10-11 тисяч років тому, до
цього якийсь час рівень Чорного моря
був на 40-50 м нижче. Проте за ці 10
тисяч років відбувалися коливання в
декілька метрів. Морська тераса сформована декілька тисяч років тому, коли
рівень моря був на 3 м вище нинішнього.

СКЕЛЯ ЛЕВІНСОНА-ЛЕССІНГА
Особливості складу скелі та походження її назви.

В обривах хребта Карагач дуже чітко
видно скелю Левінсона-Лессінга, яка
названа на честь відомого вченого-геолога Франца Юлійовича ЛевінсонаЛессінга. Вин перший встановив багатофазність вулканічного комплексу,
склав карти і схеми берегових та
внутрішніх хребтів Карадагу, вимірив
глибини моря на всьому узбережжі.
Скеля складена туфами – зцементованими відкладами вулканічного попелу
та дрібними уламками мінералів, що
викидались вулканом. Це майже вертикальна стінка шириною 20 м. Неподалік від скелі у туфах геологи розпізнали відклади грязьового потоку,

24.

яким супроводжувалось одне з вивержень Карадагу. Такі потоки відбуваються за рахунок землетрусів, що супроводжують виверження вулканів,
вони несуть у собі розріджену глину й
камені, стікають по схилах и заповнюють пониззя рельєфу.
В нижній частині скелі ЛевінсонаЛессінга майже на рівні пляжу є джерело прісної води, також назване на
честь Франца Юлійовича. Джерело
можна побачити в невеличкій темній
вибоїні в скелі, де складена пірамідка з
каміння.

КАМЕНІ КУЗЬМІЧА
Хто живе на дні моря? Санітари Чорного моря. Мідії – двостулкові молюски,
найпотужніший живий фільтр моря. Хижак - рапана.

Тваринний та рослинний світ на морському дні заповідника досить різноманітний. Будь-які скелі, каміння, пісок, мул заселені під водою різними
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живими істотами.
Більшу частину дна покриває килим
різнокольорових водоростей-макро-
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фітів (325 видів) (від грец. makros –
великий, довгий і phyton – рослина) та
морських трав (вищих водних рослин) (7 видів), що виростають на скелях, валунах, каменях, раковинах
молюсків. Нижня межа поширення водоростей від 35 м до 90 м. Водорості в
процесі фотосинтезу створюють органічні речовини, формуючи кормову базу, попутно насичуючи воду киснем. Їх зарості служать одночасно і домівкою, і їжею для сотень видів риб і
безхребетних.
У самої кромки води на піщаних
пляжах, де хвилі лише періодично обмивають берег, мешкають численні
маленькі рачки – бокоплави, названі
за свою стрибучість морськими блохами. Для людини морські блохи
абсолютно безпечні, а ось в житті моря відіграють велику роль. Споживаючи водорості, що розкладаються,
ці рачки виконують роль санітарів,
очищуючи прибережну частину від
зайвого забруднення. Ці ж функції в
природі виконують інші ракоподібні
– краби і креветки, яких на Карадазі налічується 28 видів з 38 відомих для
всього Чорного моря.

не менш цікавим. На твердих ґрунтах
утворюється угруповання водоростей
і різних тварин, яке вчені-гідробіологи
називають обростанням. Найбільш
яскравими, і широко поширеними тваринами до останнього часу були мідії
(Mutilus galloprovincialis) – двостулкові
молюски, чиї майже чорні раковини
часто щільною щіткою покривали поверхню каменів і скель у заповіднику.
У 80-х роках минулого століття на
скелі Золоті Ворота зустрічалися найбільші мідії на Чорному морі. Ці
молюски – найпотужніший живий
фільтр Чорного моря. З одного квадратного метра твердого субстрату мідії, фільтруючи, очищають до 20
кубічних метрів води на добу. На
жаль, екологічна обстановка в Чорному морі за останні роки різко погіршилася. Поселення мідій повсюдно
зникають, і однією з причин їх зникнення є черевоногий молюск – рапана
(Rapana venosa), який активно поширюється та живиться мідіями. Вперше
він був виявлений в Чорному морі в
50-х роках минулого століття. Рапана
є цінним промисловим видом і активно виловлюється водолазами по всьому узбережжю Криму.

Населення дна (зоо- та фітобентос) є
Камені Кузьміча – результат руйнування гірських порід.

Руйнування гірських порід відбувається по-різному. Морські хвилі поступово підточують скелі на рівні прибою, зрештою камені, що нависають,
не витримують власної ваги і обвалюються на берег та у воду. Тоді навколо чути оглушливий розкотистий

гуркіт, ніби сам Карадаг чимось незадоволений і хоче показати це людям.
Обвали відбуваються тут нечасто, вони можуть бути спричинені невеличкими землетрусами, або відбуватися без них при накопиченні критичної маси. Результатом такого обвалу є

КАМЕНІ КУЗЬМІЧА
СЕРДОЛІКОВА
БУХТА
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Камені Кузьмича, що розташовані на
краю хребта Карагач неподалік від
Карадазької бухти. Названі вони в
пам'ять про звичайного тесляра, який
полюбляв тут рибалити.
Могутність історії Карадагу за мільйони років залишає відбиток у душі.
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Карадаг по-різному постає перед очима тих, хто його відвідує. Він може
бути спокійним і грізним, лагідним і
суворим, але завжди могутнім і величним. Він нікого не залишає байдужим, – завжди хочеться тут побувати знову й знову.

ДУНАЙСЬКИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ЕКОМАРШРУТ
«НУЛЬОВИЙ КІЛОМЕТР»

Біологічне різноманіття – Тетяна Балацька
Геологічне різноманіття – к.геол.н. Наталія Федорончук
Історична та культурна спадщина – к.і.н. Володимир Полторак

ПАСПОРТ МАРШРУТУ
Дунайський біосферний заповідник НАН України (далі ДБЗ) розташований на
території Кілійського та Татарбунарського районів Одеської області.
Загальна площа: 50252,9 га, разом з протоками і внутрішніми водоймами та двокілометровою смугою в акваторії Чорного моря, в межах Кілійського району, вершиною озера
Сасик і частиною Джантшейського лиману в межах Татарбунарського району Одеської
області.
Підпорядкування: Національна академія наук України.
Географічні координати меж ДБЗ: 45º 13´ пн.ш. - 45º 34´ пн.ш. та 29º 23´ сх. д. - 29º 46´
сх. д.
Дунайський біосферний заповідник створено Указом Президента України “Про
створення Дунайського біосферного заповідника” № 861 від 10.08.1998 року на базі
природного заповідника „Дунайські плавні” (постанова Ради Міністрів УРСР „Про
організацію державного заповідника „Дунайські плавні” № 203 від 23.04.1981 року).
Рішенням ЮНЕСКО від 02.02.1999 року ДБЗ включено до світової мережі біосферних
заповідників у складі білатерального румунсько-українського біосферного резервату
“Дельта Дунаю”.
Територія Дунайського біосферного заповідника відноситься до геосистем первинної та
вторинної дельти Дунаю і розташована у північно-східній частині дельти Дунаю в межах
України на схід від м. Кілія та на південь від озера Сасик. На сході заповідник межує з
Чорним морем, а на півдні – з українсько-румунським кордоном. Складовими його є
власне вторинна Кілійська дельта, Жебриянський природний комплекс, СтенцівськоЖебриянівські плавні та острів Єрмаків.
По периметру основної за площею дельтової території Дунайського біосферного
заповідника розташовані села Приморське, Десантне, Мирне, Шевченкове, Ліски;,
поблизу Татарбунарської ділянки – місто Татарбунари, села: Борисівка, Трапівка, Лиман.
Найбільшими населеними пунктами в районі заповідника є міста Кілія, Татарбунари та
Вилкове.
Туристично-екскурсійний маршрут «Нульовий кілометр»
Статус маршруту: функціонує
Протяжність маршруту: 36 км
Засіб пересування на водній частині маршруту: на плавзасобах
Засіб пересування на екологічній стежці «0 км» (300 м): пішки
Форма маршруту: кільцева
Тривалість екскурсії: від 1,5 до 4 годин (залежно від типу водного транспорту, що
обирають туристи для подорожі)
Термін відвідування : цілорічно
Порядок відвідування: з гідом або супроводжуючою особою.
Офіційна адреса адміністрації заповідника: 68355, м. Вилкове, вул. Татарбунарського
повстання, 132 А.
тел.: + 38 (04843) 4-46-19, 3-11-95;
e-mail: reserve@it.odessa.ua; веб-сайт: www.dbr.org.ua.
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МИКОЛАЇВСЬКИЙ МАЙДАН (м. Вилкове)

Заснування м. Вилкове. Майдан Святого Миколая – покровителя моряків
і рибалок. Судноплавство вилківців веде свої традиції від козацьких часів.

Хто ж вони, засновники і творці цього
диво-міста? Це старообрядці-липовани, які втекли з Російської імперії до імперії Турецької (Османської). Коли
виникла старовірська слобода в дельті
Дунаю, тепер уже одному Богу відомо.
Перші старовіри бігли сюди, швидше
за все, ще в XVII столітті, безпосередньо після Розколу. У 1709 році, після поразки Булавінського повстання,
до липованів додалися некрасівці –
козаки-старовіри, які повстали, а потім пішли під керівництвом Гната
Некрасова.
Як оповідає легенда, в далекому 1746
році група втікачів з Російської імперії
саме на цьому місці, де зараз розташований майдан Св. Миколая, вирішила
отаборитись. Символічному першопоселенцю-липованину вилківці
встановили пам'ятник (робота одеського скульптора Олександра Токарєва). Перед нами втомлений від пошуків нової батьківщини немолодий чоловік з надією робить перший крок на
берег Дунаю.
У 1775 році в дельту прийшла чергова
хвиля – запорожці з розгромленої Січі, які не побажали жити "під Росією".
Запорозькі козаки – вправні мореплавці та рибалки.
Дельта зростала, створивши розвилку
декількох рукавів – так і з'явилося знайоме нам ім'я населеного пункту –
Вилкове. За іншою версією Вилкове –

це трансформоване Волкове – переклад візантійської назви Лікостома
(Вовче гирло) Кілійського рукава Дунаю.
Чому втікали липовани з православної Росії до ісламської імперії? В той
час Росія переживала грандіозні реформи у всіх сферах життя. Намагаючись наздогнати європейські країни,
російські правителі примушували консервативних росіян ламати вікові порядки, голити бороди – символ поважності та правовірності. Не переносили старообрядці навіть такого нововведення, як куріння. Через цей
звичай відбувалось багато конфліктів
між ними і запорожцями, які без люльки не уявляли свого життя.
Ревнителі старої віри або старого
обряду отримали в народі декілька
прізвиськ, одне з яких – пилипони (від
священника Пилипа). На думку істориків, послідовники Пилипа з часом
стали зватись липовани, але вони самі
вважають, що назва походить від
липової деревини, з якої старообрядці
роблять свої святині – ікони.
Основним заняттям першопоселенців була рибна ловля – не дарма з
трьох церков у місті – дві Нікольські
(на честь покровителя моряків і рибалок – Святого Миколая), головний
майдан теж Миколаївський (з пам'ятником липованину в центрі).

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МАЙДАН
МАЙДАН (м.
(м. Вилкове)
Вилкове)
МИКОЛАЇВСЬКИЙ
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Така шана до Святого Миколая зрозуміла, адже місцевість тоді не була пристосована для сільськогосподарської
діяльності. До середини XIX століття
старообрядці переважно рибалили.
Це вже згодом багато вилківців взялися за копаниці та лопати. Тепер вони займаються рибальством, заготівлею очерету, городництвом, садівництвом і обслуговуванням туристів.
Саме місто Вилкове розкинулося на рукотворних острівцях, споруджених у
верхів'ях нової Кілійської дельти Дунаю. Всупереч поширеній думці, воно
має мало спільного з Венецією, і більше схоже на голандське туристичне
містечко Хітгорн. Тут замість вулиць –
єрики (від татарського арик – канава,
канал), замість тротуарів – дерев'яні
кладки на палях. Говорять, що місцеві
п'янички навчилися, крокуючи кладкою, розгойдуватися не з боку в бік, а
вперед-назад! Традиційні будинки
вилківців побудовані з підручних матеріалів – стіни з дерева та очерету,
обмазані річковим мулом, дахи – з очеретяних снопів, а земля по всьому периметру стін усипана товстим шаром
морських молюсків (місцева назва – ракуша), щоб дощ не замочував стіни.
Важливими засобами пересування місцевих мешканців є човни різних класів та видів. Насамперед, це заводські

«Южанки» та «Крими», а також кустарно виготовлені каюки та дубки.
Дітлахи часто сідлають тази – їх звуть
в місті ваганами – і на них влітку мандрують єриками, влаштовуючи справжні перегони.
Згадані дерев'яні човни побудовані
вилківськими майстрами за прикладом козацької чайки. На таких транспортних засобах першопоселенці ловили рибу в Дунаї, в дельті, у відкритому морі. Дерев'яні човни – невід'ємна частина культурного образу Вилкове і так хочеться, щоб традиція їх будівництва не була загублена. Мешканці дельти також прихильно ставляться
до таких транспортних засобів – адже
вузькі дерев'яні човни ніколи не наганяють великої хвилі, не шумлять і не
мчать на шаленій швидкості.
Все це приправлено гострим та кмітливим вилківським говором. Мова у
м. Вилкове неповторна. Це суміш старовинної північної російської говірки
із українською, з домішками турецької, болгарської, румунської мов. Таке
етнічне попурі не диво для Балкан та
Буджаку, проте видасться вам дійсно
неповторним завдяки липованській
специфіці. Грубість тут не груба, а проста й гумористична. Звернення приперчені гострими слівцями, проте не
переходять межу образи.

Ріка Дунай. Джерела ріки, трансєвропейське значення, судноплавство.
Верхній, середній та нижній Дунай. Девінські ворота. Залізні ворота. Дельта Дунаю.

Велика європейська ріка Дунай бере
свій початок в німецьких горах
Шварцвальд на висоті 678 м в місці
злиття двох струмків – Бреге та Бри-
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гах. Має понад 300 приток, головні з
яких – Інн, Драва, Тиса, Сава, Прут.
Ріка Дунай є другою у Європі після р.
Волги – її довжина складає 2783 км.
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Загальний вигляд сучасної річкової
системи Дунаю почав формуватися
2,6 млн. років тому.
Живиться Дунай талими водами льодовиків Карпат та Альп, підземними
джерелами та атмосферними опадами. Площа водозбірного басейну
складає 817 тис. км² та охоплює 19 країн. Він протікає територією 10 країн:
Німеччини, Австрії, Словаччини,
Угорщини, Хорватії, Сербії, Болгарії,
Румунії, Молдови та України. На берегах Дунаю розташовані великі європейські столиці – Відень (Австрія),
Братислава (Словаччина), Будапешт
(Угорщина), Белград (Сербія).
Дунай є судноплавною рікою
транс'європейського значення, протяжність водного шляху по ньому
складає 2414 км. На Дунаї розташовано 19 шлюзів висотою від 5 до 34 м.
Морське судноплавство забезпечують
Сулинське гирло (Румунія) та гирло
Бистре (Україна).
Дунай перетинає 2 гірські ланцюги,
які розділяють Дунай на 3 частини:
Верхній, Середній та Нижній Дунай.
Верхній Дунай – це перші 992 км ріки.
Це гірська ріка з переважно вузькою та
глибокою долиною, зі швидкістю
течії до 10 км/год. Ріка може переносити своїми водами великі валуни.
Вона промиває гірську Передальпійську область, Швабсько-Баварське
плоскогір'я, Баварський та Чеський
Ліси. Перший гірський ланцюг Малих і Білих Карпат та Західних Бескидів
Дунай прориває, утворюючи Девінські Ворота. Вони відокремлюють
Верхній та Середній Дунай.

Середній Дунай носить рівнинний характер, тече він наступні 860 км по Середньодунайській низині, має звивисте русло та широку долину (близько 5 км, інколи до 20 км) зі швидкістю
течії до 3 км/год. Така швидкість обумовлює формування піщаних берегів
ріки. В середній течії на різних ділянках русло Дунаю штучно регулюється
для покращення навігаційних умов, деякі ділянки були штучно спрямлені.
На кордоні Сербії та Румунії другий
гірський ланцюг – Балканські гори та
Карпати. Він стискає долину Дунаю в
протяжну ущелину – Залізні Ворота.
Ширина долини звужується більш
ніж в 15 разів. Тому, швидкість потоку
тут зростає до 9 км/год, глибина ріки
на цій ділянці доходить до 50, а іноді –
75 м.
Нижній Дунай. Останні 931 км, до
впадіння в Чорне море, Дунай тече по
Нижньодунайській низині, де в нього
зливаються води з передгір'їв Карпат,
Добруджинської та Молдавської височин, Болгарського плато. На цій ділянці це типово рівнинна ріка (швидкість течії до 3 км/год) з широкою долиною (більше 3-4 км, а найширше
місце – 28 км – біля м. Хиршова, Румунія), що розташована вдовж Переддобруджинського тектонічного прогину, в межах якого земна кора опускається зі швидкістю декілька десятків
сантиметрів за 100 років, що і визначає положення ріки.
Води Дунаю проходять шлях від Залізних Воріт до Чорного моря за термін від двох тижнів до місяця.
Дунай впадає в Чорне море, утворю-
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ючи широку дельту, розташовану на
території Румунії та України. Дельта
починається біля мису Ізмаїльський
Чатал, де Дунай розділяється на два
гирла – Кілійське та Тулчинське, нижче останнє роздвоюється на Георгіївське та Сулинське. В сучасних умовах
Дунай щорічно приносить в гирлову
частину в середньому 208 км³ води, це
майже половина всього річкового сто-

2.

ку у Чорне море.
Дельта Кілійського гирла, що розташована нижче м. Вилкове, є найбільш
молодою частиною величезної дунайської дельти та новою природною
сушею в Європі. В межах Кілійської
частини дельти розташований Дунайський біосферний заповідник НАН
України.

ТРИ ЦЕРКВИ
Три старовинних храми м. Вилкове, освячені на честь Святого Миколая
та Різдва Пресвятої Богородиці. Православні м. Вилкове:
старообрядці-липовани та новообрядці-ніконіанці.

Ця точка є найближчою до кордону з
Європейським Союзом. Цікаво, що з
давніх-давен в холодні зими (яких
тепер стає все менше) Дунай замерзав,
і по кризі з одного берега на інший
мандрували тварини. Місцеві жителі
згадують, що кожної зими кабани та
козулі йшли на румунські острови та
назад.
Зверніть увагу на місто Вилкове. Перед вами відкривається панорама міста. На західній околиці розташовані забудови радянських часів. Цей район,
раніше заселений українцями, які
складають 25% населення міста. У
центральній липованській частині
мешкає 70% населення. Східна околиця міста – острівна, її назва Кілімбейка. Загалом в місті нараховується
десятки островів.
Тільки звідси ви можете побачити всі
три храми міста одночасно. У вилківців склалась така рибальська традиція:
коли вони направляються до дельти й
відпливають від Вилкове, саме на
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цьому місці випивають келих вина.
Але перейдемо до оповіді про самі три
церкви, які височіють перед нами.
Найперші храми в м. Вилкове з'явилися в 1818 р. (запорізька православна
церква з очерету та лозняка, обмазаного глиною) та 1827 р. (липованська
каплиця з плетеної верби, обмазана
мулом). Обидві вони були освячені на
честь покровительки козацтва Покрови Пресвятої Богородиці (храмове
свято відзначається 14 жовтня за новим стилем). На жаль, ці церкви не
збереглися.
З існуючих вилківських храмів найдавнішим є центральний, липованський, освячений на честь Різдва Пресвятої Богородиці (відзначається 21
вересня за новим стилем). Він був збудований після Кримської війни – відкритий у 1857 році. В радянські часи з
1962 року храм використовували як
склад рибної продукції, дитячий клуб,
а у 1980 році в ньому сталася пожежа.
У 1993 році храм був відновлений
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зусиллями місцевих липован та знов
відкритий для богослужінь. Цікаво,
що дзвіниця була збудована у 1873 році, коли Вилкове входило до складу
Румунського королівства. Зараз храм є
справжньою окрасою вилківського
середмістя.
Друга за давністю побудови є СвятоМиколаївська православна церква
(Української Православної Церкви
Московського Патріархату). До неї
переважно ходять місцеві українці. Її
можна побачити ліворуч від Храму
Різдва Богородиці. Храмове свято відзначається 22 травня. Освячення храму відбулося 14 жовтня 1902 року. Збудована церква з цегли, яку від пристані
на Дунаї до майданчика передавали

вилківці, які вистроювались у довжелезний живий ланцюг. Іконостас, на
думку мистецтвознавців, був виконаний в Петербурзькій майстерні Фаберже.
Третій храм височіє праворуч – це
Старообрядницька церква Святого
Миколая. Вона освячена 22 травня
1913 року і ще зветься Кілімбейською
– бо розташована на острові з такою
назвою. Історія цієї назви сягає часів
османського панування, коли Білгородським каналом проходив кордон
між Туреччиною і Молдавським князівством. Острів входив до володінь
Кілійського губернатора (бея) – турецькою Кілім-Бея.

3.
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Що таке «Дунайська вилка» і тризуб Посейдона?

Посейдон – це давньогрецький бог
Океану, володар морської пучини. Він
завжди зображався з символом своєї
влади – чарівним тризубом, який зараз
згори нагадують три великих гирла
Дунаю. Біля 300 років тому Посейдон
був володарем місцевості, якою ми
пропливаємо. Колись тут хлюпались
морські хвилі і Вилкове виникло на
морському узбережжі. Проте Дунай
відвоював у Посейдона частину
Чорного моря – і продовжує це
робити досі, рік за роком створюючи
нові острови та коси. Поступово
розгалуження новостворених гирл
отримало назву «Дунайської вилки» –
згідно найвідомішої версії саме вона
дала назву м. Вилкове.

Погляньте – тут розгалужується Кілійське гирло Дунаю. Прагматичні
липовани назвали три головних гирла
згідно їх напряму – ліве вело до Аккерману-Білгорода, середнє – до ОзюОчакова, праве – до ЦареградаСтамбулу. Трохи далі від Очаківського гирла відгалужується дещо
менше – Анкудінове гирло, назване за
іменем власника місцевих рибальських промислів. Усі місцеві назви
надавалися за цими двома принципами – очевидними прикметами чи
приналежністю тому чи іншому
вилківцю.
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Які держави мали свої володіння в гирлі Дунаю і як можна подорожувати в часі,
пливучи по гирлам цієї європейської ріки.

Подорож в часі… З давнього часу Дунай був не тільки транспортною артерією, але й кордоном між різними народами та країнами. Саме тут, на «вилці», двісті років тому були встановлені
межі Османської та Російської імперій.
Війни продовжувалися, мінялись кордони. А починалося усе ще в доісторичні часи, коли грандіозна річка була
перепоною для переселення кочових
народів зі степу на Балканський півострів. На протязі п'ятиста років підряд це був кордон Римської імперії, а
згодом – Візантійської. З 2007 року це
кордон Європейського Союзу.
Ліворуч після входу до Анкудінова
гирла перед нами постає Очаківський
острів, який до паводку 1969 року був
частиною м. Вилкове. На ньому жили
вилківці, працювала школа, що її будівля й зараз стоїть на березі. Уздовж
Анкудінова гирла пролягали пішохід-

ні кладки, по яких мешканці острову
ходили в гості й у справах одне до одного.
В середині ХХ століття багато острівних територій були залишені жителями. Дотепер збереглися садиби, що
використовуються як дачі і городи.
Захопливо уявляти собі, що мандруючи рікою, ми ніби подорожуємо в
часі. Ось в центрі міста Вилкове у 1746
році був берег моря, коли тут розкинулись володіння турок-османів. Ось
кілька сотень метрів вглиб Анкудінова
– і ми вже спостерігаємо за берегами,
народженими після 1812 року – часу,
коли землі ці увійшли до складу Російської імперії. Ці землі – сучасники Наполеонівських війн. А далі – земля,
народжена в епоху Промислового перевороту. Магічно й те, що технічний
прогрес так мало зачепив дельту Дунаю – вона майже не змінилася по суті
за сотні і тисячі років…

Дельта Дунаю. Формування дельти. Кілійська дельта – наймолодша
територія України. Формування та розвиток Гирла. Морський піщаний
каркас дельти, мулові виноси Дунаю.

Дельта Дунаю – екологічне серце Європи. Вона є одним з найбільших
водно-болотних угідь (ВБУ, ветландів) континенту. Дельта представляє
собою очеретяні плавні, вкриті мережею проток, каналів, з численними
озерами, ділянками заплавних лісів, луків, солончаків, пісків, залишків степу.
Згідно Рамсарської конвенції її внесено у перелік ВБУ міжнародного значення. Дельта Дунаю була занесена
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Всесвітнім фондом природи (WWF) у
список 200 найбільш цінних екорегіонів світу (WWF Глобал-200).
Дельта Дунаю почала формуватися 55,5 тис. років тому, коли намітилися
сучасні Чорноморські береги. В ті часи на місці нинішньої дельти існувало
морське мілководдя, вздовж якого поступово наростали прибережні морські коси. Поступово ці мілководдя
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заповнювалися твердими виносами
Дунаю, русло ріки розгалузилося і
утворилася дельта, яка поступово висунулася в глибоку частину моря.
В наш час дельта Дунаю – це велика,
болотиста рівнина, прорізана густою
мережею рукавів та озер, площа якої –
4180 км 2, з яких 82% знаходиться в
Румунії, а 18% – на Україні. Дельта
починається біля мису Ізмаїльський
Чатал і простягається до моря, довжина морського краю дельти – майже
180 км. Велику її частину займають
плавні – це другий за площею плавневий масив в Європі (після дельти
Волги). Цікаво, що 20 % площі дельти
знаходиться нижче рівня моря.
Наймолодшим природним суходолом Європи та найбільш молодою
частиною дельти Дунаю є дельта Кілійського гирла. Її вік складає близько
300 років, а приморська частина утворюється і зараз. В межах Кілійської
дельти Дунаю земна суша упевнено
наступає на море. Протяжність Кілійського гирла – 116 км, глибини
сягають 39 м, основні гирла – Очаківське і Старостамбульське. Через
Кілійське гирло в недавньому минулому проходило до 70 % річкового стоку
Дунаю, зараз – близько 50 %.
Кілійська дельта з'явилася після сильної повені, коли води Кілійського рукава прорвали піщану косу (грінду)
Летя, розташовану тоді на морському
мілководді. Наноси Дунаю почали накопичуватися на зовнішній стороні
прорваної коси – на підводному схилі
гирла, по мірі росту якого почала нарощуватись і надводна частина
дельти.

На початку свого формування (до
1800 року) Кілійська дельта мала один
рукав, за 50 наступних років гирло
розділилося на 20 рукавів. Найактивніше наростання Кілійської дельти
спостерігалося у 1871-1922 рр. Тоді її
площа зросла на 163 км 2 (в середньому на 3,1 км 2 на рік). Кількість рукавів в
цей час доходила до 60. Потім зростання площі дельти сповільнилося і в
1941-1980 рр. складало 1,1 км 2 на рік.
Наприкінці ХХ століття у Кілійській
дельті кількість рукавів зменшилася,
залишилося два основних рукави і
біля десятка другорядних.
Цікаво, що місто Вилкове було засноване в середені XVІІІ ст. як місто на
морському узбережжі, а тепер завдяки
росту дельти воно опинилося у її глибині, на відстані 18 км від моря. А місто
Кілія, яке зараз знаходиться більш ніж
в 40 км від моря, ще в ХIII-XІV ст.
було приморським містом.
Динамічна структура дельти, з її унікальним ландшафтним та біологічним різноманіттям, створюється завдяки складній взаємодії ріки й моря. З
одного боку – морські хвилі при високому рівні моря починають руйнувати
дельту, з іншого – саме море
вздовжбереговими потоками створює
піщаний каркас (піщані коси), в якому
затримується тонкий мул з вод Дунаю.
В наш час Дунай не виносить піску,
він наноситься морем в береговій
смузі.
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4.

ЧУДОТВОРНІ ІКОНИ
Рукави Кілійської дельти.

нижчого порядку – Прорва, Шабош,
Полуденне, Гнєушев, Анкудинове,
Середнє, Піщане, Бистре, Восточне та
інші. Деякі з них вже не мають прямого виходу в море (Шабош, Середнє,
Піщане), а рукави Білгородський і
Гнєушев перебувають у стадії відмирання.

На 18-му кілометрі Кілійського рукава
в межах м. Вилкове ліворуч відходить
Білгородський рукав, а сам Кілійський
рукав розділяється на Очаківський та
Старостамбульський рукави, останній
з яких за гідролого-морфологічними
характеристиками є головним. У свою
чергу, ці рукави діляться на рукави

У 1930-х роках ікони Петра і Павла та Успіння Пресвятої Богородиці
врятували вилківців від сарани . Відтоді вони стоять на початку
острова Очаківський, на вході в гирло Анкудинове.

В 30-ті роки минулого століття, коли
Вилкове перебувало в складі Румунії,
сталося лихо: на землі навколо міста
напала сарана. Сучасна людина уявити собі не може, якої шкоди може завдати ця комаха. Тоді поява сарани
означала, що слабші та бідніші цієї зими помруть. Адже сарана виїдала все
на своїй дорозі. В свої часи, кмітливі
араби сумно жартували: « Ти з'їла наш
врожай, а ми з'їмо тебе », проте консервативні липовани такого собі дозволити не могли. Вилківці звернулись з молитвами до апостолів Петра і
Павла та до Богородиці (ікона Успіння Божої Матері) – заступників християн. І сарана пішла! І не так, як писав

5.

О. С. Пушкін в своєму звіті 1824 року:
« Сарана летіла, сіла, все з'їла і далі
полетіла » – вона залишила вилківцям
врожай!
З тих пір на острові Очаківський встановили дві ікони. Тепер це місце вважається священним для місцевих християн. Відправляючись на свій город,
чи повертаючись до міста, кожен вилківець звертається до своїх покровителів з подякою та молитовним
зверненням. Вірою просякнуте усе
життя місцевих українців та росіян – у
звертаннях, у подяках, у звичайних
бесідах ви почуєте безліч слів,
пов'язаних з християнською вірою.

ЗЕЛЕНА СТОЯНКА «ОЧЕРЕТЯНА КАЗКА»
Гостьовий будинок «Очеретяна казка» . Основні функції біосферних
заповідників. Види господарювання на Дунаї. Легені Дунаю.
Заготівля очерету. Як його використовують.

Гостьовий будинок «Очеретяна казка»
розташований на правому березі гирла Анкудинове, на початку острова
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Анкудинов. Це – типовий будинок, побудований з очерету та мулу і покритий очеретяним дахом. З напівкруг-
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лих вікон відкривається вид на невеликий канал – єрик, що протікає навколо острова. А з двох балконів, як на
долоні, видно Дунай. У цьому гостьовому будинку, при бажанні, можна
пожити кілька днів. Також на зеленій
стоянці є банька, кілька невеликих альтанок під очеретяною стріхою, в яких
приємно відпочивати, і літній майданчик під навісом, за столиками якого можуть розміститися до 50 чоловік. На лавочках в тіні дерев біля води гості відпочивають від шуму великого міста,
рибалять, частуються смачними стравами та куштують ароматне вилківське вино «Новак».
На території Дунайського біосферного заповідника (ДБЗ) провідними видами природокористування є промисловий лов риби, зимова заготівля очерету, садівництво і виноградарство, випас свійської худоби та туризм.
Важливим питанням є поєднання
впровадження цих видів господарської діяльності зі збереженням біорізноманіття в дельті Дунаю. Відповідно до Севільської стратегії біосферних резерватів їхніми головними
функціями мають бути: збереження
генетичних ресурсів, видів, екосистем
та ландшафтів; вони повинні сприяти
сталому соціально-економічному розвитку та мають здійснювати забезпечення демонстраційних проектів, екологічної освіти та виховання, досліджень та моніторингу…
У господарстві на Дунаї широко використовують очерет. Очерет звичайний (Phragmites australis) – це велетень
серед наших трав, його висота може

сягати 5 метрів. Очерет належить до
родини Злакові, тієї самої, що й пшениця та овес. На Дунаї, завдяки великій кількості мінеральних поживних
речовин та теплому клімату, зарості
очерету найпродуктивніші в Україні –
у середньому до 5 кг зеленої маси на
квадратний метр, або 50 т на гектар.
Кореневище очерету довге та повзуче,
завдяки чому рослина швидко завойовує нові простори і створює великі
масиви заростей. У кореневищах накопичується до 50 % крохмалю: вони
поживні й придатні на корм для худоби. Молоді паростки рослини містять
до 25-30 % цукру і їх залюбки поїдають лебеді, гуси, кабани та інші коловодні тварини. У деяких країнах люди
вживають їх у їжу як овоч. Очерет широко використовують як будівельний
матеріал (для огорож, покрівель) та
для плетіння. Невипадково його наукова назва походить від грецького слова phragma, що означає тин, пліт.
Плавнева рослинність, серед якої очерет грає провідну роль, складає близько 70 % площі заповідника та є надзвичайно важливою як в природоохоронному, так і в економічному аспектах. Водяні рослини, у тому числі очерет, збагачують воду киснем, без якого
неможливе життя мешканців водойми. Недарма їх називають «легенями
Дунаю». Саме тому у заростях водяних
рослин вміст кисню у воді значно
більший, ніж на незарослих ділянках.
Велике значення мають водяні рослини і для очищення води від різноманітних забруднювачів. У першу чергу,
їхні зарості діють як механічний
фільтр.

ЗЕЛЕНА СТОЯНКА «ОЧЕРЕТЯНА КАЗКА»
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Вилучення очерету сприяє збільшенню промивної здатності плавнів, а, отже, покращенню їхнього екологічного стану. На ділянках очеретяних заростей з недостатнім промивним режимом та накопиченням відмерлої органіки рослинного походження в літній період спостерігаються заморні
явища. Тому збільшення мозаїчності
угіддя за рахунок вилучення деякого
об'єму очерету відіграє позитивну
роль у збереженні та збільшенні біорізноманіття угідь, причому як фіторізноманіття, так і зоорізноманіття.
Заготівля очерету в зимовий період
завжди була і залишається традиційним видом господарської діяльності
населення дельтових угідь, а з початку
нового тисячоліття в українській частині дельти Дунаю цей вид діяльності
став однією з важливих складових економічного розвитку регіону. Заготівля
очерету проводиться в межах відповідних лімітів і на підставі дозволів у
всіх функціональних зонах ДБЗ, за
виключенням заповідної зони.
Для своїх домівок поселенці-вилківці
використовували те, що було під рукою. Збирали каркас майбутнього
житла з більш-менш прямих колод і
жердин, обкладали його снопами су-
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хого очерету, а потім обмазували дунайським мулом, замішаним на тому ж
рубаному очереті. Накривали стіни
дахом знову ж таки з очерету – і будинок готовий. І який будинок! Мрія
будь-якого європейця, розуміючого у
енергозберігаючих технологіях і
екологічно чистих матеріалах! Такий
будинок «дихає» кожною своєю шпарою, природним чином підтримуючи
оптимальну вологість. Узимку вистачає декількох полін для його обігріву
протягом доби, а влітку він не потребує ніякого кондиціонера. І такі будинки у місті будують з XVII століття
до наших днів.
В Західній Європі очерет — цінний
будівельний матеріал, на який є попит. Завдяки його заготівлі близько тисячі осіб міста Вилкове та найближчих
сіл забезпечені роботою. Машини із
відбірним очеретом йдуть у Німеччину, Голландію. Там, з цього екологічно чистого будівельного матеріалу,
роблять красиві, фешенебельні дахи,
які вважаються показником рівня життя. Об'єми заготівлі очерету в останні
роки доходили до 1 млн. снопів. Бажаючих в Україні побудувати очеретяний дах не так i багато, тому що така
розкіш обійдеться у тисячі доларів.

САДИБА - МУЗЕЙ «КВАКЕНБУРГ»
Колоритна туристична стоянка, стилізована під традиційне
липованське подвір'я.

Острівна липованська садиба-музей
«Квакенург». Це одна із основних туристичних баз-стоянок туроператора
«Вилкове-Пелікан-Тур» – засновника
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природного туризму в дельті Дунаю.
Він веде свою історію з 1990 р. від
тодішнього Туркомплекса «Вилкове».
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Назва бази «Квакенбург» зрозуміла на
усіх мовах. Тут на площі біля 1,2 га
серед старого саду розташоване все необхідне для організованого відпочинку.
Туристична стоянка створена на базі
реальної старої острівної садиби
липованина рибалки. У відреставрованому житловому будинку, що
займає центральне місце туристичного комплексу, в основній кімнаті
збережена обстановка та багато речей
тих часів. В східному куті, як і майже
століття тому, мерехтить лампадка
біля ікони. В цьому будинку народилось та виросло 13 дітей. Всі вони до
сих пір, будучи вже зрілими людьми,
заможні і здорові та мають численних
внуків. Діти та батьки щоденно
молилися в цій кімнаті і бог послав їм
щасливі сім'ї, віка та здоров'я.
Відвідувачі садиби мають теж зручну
нагоду попросити тут у бога сімейного благополуччя, віка і здоров'я собі
та своїм близьким. І багато відвідувачів користуються цією нагодою,
повертаючись сюди не один раз.
Чотири пікнік-павільйони бази від 20
до 100 місць, зручні альтанки задовольнять вимоги найвибагливіших
гостей. Традиційна рибна кухня із
справжньою липованською юшкою
та келехом доброго місцевого вина
«Новак», місцевий фіточай із латунного дров'яного самовару з медом
зроблять пікнік неординарним. Тут
зручно проводити корпоративні
заходи на природі, в тому числі виїзні
конференції. А гостинна господиня
садиби липованка Тетяна Яківна,

зустрівши гостей на причалі в
традиційному липованському костюмі, після літературного «Отче наш» не
дасть вам скучати за столом ані
хвилини, а отриманого заряду енергії
вистачить на довгий час.
Простора набережна обладнана зручним дерев'яним настилом, пляжними
лежаками та садовими лавочками, на
яких так зручно відпочивати біля
води. В час самостійного відпочинку
хтось вудку закине, хтось більш
детально ознайомиться з інформацією стендів, хтось просто полюбується водою серед моря зелені, а хтось
полакомиться екологічно чистими
яблуками прямо з дерева.
Експозиції музею традиційного
природокористування, що розгорнулися під відкритим небом серед
старого саду, та зручні інформаційнопізнавальні матеріали дозволять зрозуміти та побачити коли і як тут серед
дунайських плавнів жили, господарювали та господарюють дотепер в
ладу з природою місцеві жителі.
Знаряддя рибного промислу, використання очерету, виноробство та
будування місцевих човнів – основні
тематичні експозиції. Цікаві стенди
присвячені природі та біорізноманіттю дельти Дунаю. А поряд через
канал можна побачити «діючій»
острівний сад та огород сусідів. При
цьому екскурсія по садибі має
кільцевий характер зі зручними
живописними місточками через
канали.

САДИБА - МУЗЕЙ «КВАКЕНБУРГ»
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7.

ЗЕЛЕНА СТОЯНКА «МОНАСТИРСЬКЕ ПОДВІР'Я»
Тут зведена каплиця Петра і Павла на честь закритого
у 1946 році старообрядницького монастиря.

Ця туристична стоянка з'явилась порівняно нещодавно, проте колись неподалік існував старообрядницький
скит – монастир, освячений на честь
апостолів Петра і Павла. Розташування стоянки було обране піонером
туристичного бізнесу в український
частині дельти Дунаю Володимиром
Раховським. Тепер на стоянці побудовано дерев'яну капличку вкриту очеретом з огляду на те, що стародавні про-
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токи до місця колишнього монастиря
замулились і дістатись туди сьогодні
неможливо.
Вглиб подвір'я простягнулись «монастирські» будівлі – кухня, трапезні.
Відвідавши стилізовану під монастир
стоянку можна почути розповіді про
старообрядницькі традиції, скуштувати монастирської рибної юшки чи
монастирського вина.

ЗЕЛЕНА СТОЯНКА «САЛІКС»
В дельті Дунаю місцевими жителями створена велика кількість штучних
острівців – городів. Як вони формувались? Зелена стоянка компанії «Салікс».
Верба біла.

Острови в дельті не зовсім такі, як ми
їх уявляємо – частина суходолу, оточена водою. Вони – блюдцевидні: береги високі, а середина острову майже
завжди зволожена – ходити там неможливо, навіть коли рівень води у Дунаї найнижчий.
Прируслова гряда неширока – ніякої
можливості для горóду. Тому місцеві
жителі «будували» їх. Вони викопували канали-єрики, а ґрунт використовували для городу. Кожного року Дунай приносив новий мул, який, коли
рівень води падав, доставали з єриків,
щоб підняти висоту острову.
Розміри рукотворних горóдів в дельті
залежать від фізичної сили їх хазяїв.
Ширина городу, розміщеного між двома єриками, завжди дорівнює сумі дов-
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жини двох кидків землі лопатою –
близько 6-10 метрів. Такі прямокутні
довгі городи, перпендикулярні гирлу,
оточені водою з усіх боків, – острівці
на острові.
Компанія «Салікс» має територію, якраз на такому городі. Він складається зі
«старого» і «нового». Старий город,
якому біля 100 років, – це шість
маленьких рукотворних острівців побудованих на прирусловому валу.
Новий було насипано десь 20 років
назад за допомогою сучасної техніки у
глибині острову. Виявилося, що ґрунт
тут інший – не річковий мул, а суміш
мулу з піском. Напевно, колись тут
була піщана коса – така, як та, на якій
зараз знаходиться знак «0 км».
Сама назва компанії «Салікс» похо-
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дить від латинської назви верби білої
(Salix alba), що дуже часто зустрічається в дельті Дунаю. Bеpба – це культове
дерево, яке символізує беззaxисність,
чyтливість, мелaнxoлiйність, і є символом пpиxоду Bесни. У нapoднiй кyльтyрi символiзyє швидкий piст, здo-
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poв'я, poдючiсть, символ нaдзвичaйнoї життєвої сили, томy що вонa
росте без oсобливих yмов. Де вербoвa
гiлкa знaxодить воду, там люди й копають колодязь (додатково див. т. 3
екомаршрут «Дністровська Перлина»,
стор. 128).

ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ МОНАСТИР

Сто років тому в глибині дельти існував монастир, оточений
прекрасним садом.

Праворуч від маршруту ми бачимо
протоку Казекін жолобок, по якому
можна дістатися до місця, де колись
стояв монастир на острові Піщаний.
На цьому острові у 1857-1860 роках за
підтримкою Тульчинського губернатора Мехмеда Садик-паші (за походженням українського поляка з Волині
– Михайла Чайковського), коли Придунав`є входило до складу Оттоманської Імперії був заснований монастир.
На протязі 86 років (з 1860 р. по 1946
р.) він існував як Старообрядницький
Петро-Павлівський монастир. Його
володіння складали 12 гектар – це були городи та плавні. На цій території
120 монахів (в час найбільшого
розквіту) займались садівництвом,
городництвом, рибальством та іншими промислами.
Свідки тих часів згадують про дивовижний монастирський сад з яблунь

та айви, висаджений на майстерно
зведених мулових валах. Коріння дерев спускались до єриків і завжди мали
доступ до вологи, проте самі стовбури
були недосяжні для руйнуючого дунайського паводку. Тобто дерева не
страждали під час повені і не висихали, коли вода у Дунаї падала. Їх не
треба було поливати навіть у бездощів'я.
Після Другої світової війни у 1946
році, коли Бессарабія стала радянською, діяльність монастиря припинилась. Монахи були виселені, церкву
підірвали, ікони із келій повикидали.
У радянські часи на території монастиря тримали корів. Там, де була
церква, зробили огорожу для скота, бо
це місце було найвищим на території
монастиря.
Ще 20 років тому дістатися туди
можна було по жолобку, але ж тепер
це майже неможливо.

ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ МОНАСТИР
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Мінливість дельти. Відмирання рукавів. Утворення нових проток.
Днозаглиблення. Причини і обсяги замулення.
Перерозподіл обсягу води в рукавах дельти.

Унікальність дельти Дунаю полягає в
тому, що ми можемо спостерігати сучасні геодинамічні процеси – процеси дельтоутворення: тут постійно змінюються береги, з'являються нові
острови, коси, затоки, відмирають старі і відкриваються нові протоки.
«Живі» протоки та озера дельти при
нестачі проточної води з часом замулюються та заростають очеретом.
При збільшенні кількості води основні водотоки розгалужуються і утворюються нові протоки. Наочним прикладом процесів відмирання проток є
замулення Середнього рукава, що вів
до Петро-Павлівського монастиря.
Щоб підтримувати життя невеликих
проток, їх потрібно постійно розчищувати та поглиблювати. В межах міста Вилкове постійно проводиться поглиблення єриків.
Швидкість росту дельти напряму
залежить від кількості твердого стоку
Дунаю, що в свою чергу пов'язане із
кількістю атмосферних опадів на всій
площі водозбору Дунаю.
В багатоводні періоди активізується
розмив з прилеглих територій суші.
Крім того, інтенсивність дельтоутворення залежить від тектонічних рухів,
рівня моря, повноводності водотоків,
господарської діяльності людини.
Найбільша інтенсивність процесів
замулення спостерігається на Очаківській ділянці дельти. Зараз всі колишні судноплавні рукави: Полуночний,

98

ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ МОНАСТИР

Білгородський, Шабаш, Прорва та ін
майже відмерли, а акваторія порту
Усть-Дунайськ замулювалась зі швидкістю до 2,5 млн. м 3/рік. На сьогодні,
судноплавним в межах України залишається гирло Бистре, яке теж потребує значних днопоглиблювальних робіт.
У другій половині XIX ст. здійснювалась програма по спрямленню меандрів Сулинського гирла, щоб зробити його придатним для навігації.
Після проведених робіт рукав став
коротшим на 25 %. У 1980-х роках подібна програма була запроваджена у
гирлі Святого Георгія. Його довжина
скоротилась на 31 км, внаслідок чого в
румунській частині дельти зросли
швидкість течії та збільшився стік.
На зменшення стоку Дунаю через Кілійське гирло певний вплив має також
побудована у 1902 р. біля мису Ізмаїльський Чатал (при вході зверху в Тульчинське гирло) кам'яна руслоспрямовуюча дамба. Ця споруда довжиною
430 метрів перекрила майже половину
Кілійського гирла.
В результаті цього збільшилася витрата води в Тульчинському і, відповідно,
в Сулинському гирлах і це забезпечило можливість проходу морських
суден з моря в Дунай через Сулинське
гирло, яке починається на 16,6 км нижче Ізмаїльського Чаталу.
Дельта чутлива щодо найменших змін
у літодинамічних процесах не лише в
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тілі дельти, а й з боку моря. Будь-яке антропогенне втручання призводить до
розладу встановленого нестійкого балансу та до незворотних змін в її
структурі. Наприклад, встановлення

навіть віддалених гідротехнічних
споруд (шпор, причалів, пірсів) на
шляху вздовжберегового потоку
піщаних наносів може призвести до
значних змін дельти.

10. МЕЖА ЗАПОВІДНОЇ ЗОНИ
Дунайський біосферний заповідник НАН України. Зонування. Коротка історія.

Практично вся територія дельти Кілійського гирла Дунаю знаходиться у
межах Дунайського біосферного заповідника (ДБЗ) Національної академії наук України.
ДБЗ – самостійна природоохоронна,
науково-дослідна установа, що розташована на крайньому південному заході України, на території Кілійського
та Татарбунарського району Одеської
області. Адміністрація ДБЗ знаходиться в м. Вилкове. У заповіднику діють науково-дослідний відділ комплексного моніторингу екосистем,
служба державної охорони, допоміжні та інші підрозділи. (Дивись додаток
Біорізноманіття дельти Дунаю, стор.
190).
ДБЗ – місце існування значної кількості рідкісних видів рослин та тварин, які занесені до Червоної книги
України та міжнародних червоних
списків. Тільки в українській дельті
Дунаю можна побачити суцільні стогектарні зарості білого латаття і поспостерігати за тим, як живляться рожеві та кучеряві пелікани. Загальна
площа Дунайського біосферного заповідника складає 50252,9 га. Враховуючи природні процеси безперерв-

ного дельтоутворення, до складу території ДБЗ автоматично входять всі
новоутворення (острови, коси тощо)
авандельти морської частини ДБЗ з
урахуванням заповідної двокілометрової смуги Чорного моря.
Зонування ДБЗ. Для ДБЗ встановлюється диференційований режим
охорони, відтворення та використання природних комплексів згідно з
наступним функціональним зонуванням території:
заповідна зона – територія колишнього природного заповідника «Дунайські плавні», східна частина о. Стамбульський – 15 134,27 га;
зона регульованого заповідного режиму – територія СтенцівськоЖебриянівських плавнів – 7 234,56 га;
буферна зона – смуга Чорного моря і
Жебриянівської бухти, південна
частина о. Єрмаків, плавні між Жебриянським пасмом та морським краєм дельти, частина о. Стамбульський –
19 049,19 га;
зона антропогенних ландшафтів –
північна частина о. Єрмаків, Жебриянське пасмо, городні ділянки та пасовища навколо м. Вилкове, прибереж-
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на захисна смуга проток р. Дунаю –
гирла Бистре (Новостамбульське) та
Очаківського, прилегла частина акваторії Чорного моря, верхів'я озера
Сасик та частина Джантшейського лиману – 8 834,88 га.
Коротка історія створення ДБЗ.
У 1967 р. постановою Ради Міністрів
УРСР № 490 від 24 липня в дельті
Дунаю створена природоохоронна зона з режимом пам'ятника природи республіканського значення, яка включала смугу плавневих земель вздовж
прибережної частини Чорного моря
шириною 1 км в глибину материка
(площею 3 тис. га) і однокілометрову
зону морської акваторії; у 1973 р.
постановою Ради Міністрів УРСР №
84 від 20 лютого на площі 7 758 га
створюється Дунайський філіал Чор-

11.

номорського державного заповідника
в системі Академії наук України. У
1981 році філіал був реорганізований
у природний заповідник "Дунайські
плавні".
Нарешті, у 1998 р. Указом Президента
України було створено Дунайський
біосферний заповідник площею 46
402,9 га, а у 2004 році територія заповідника була розширена до 50 252,9 га.
Рішенням Міжнародного координаційного комітету програми
ЮНЕСКО "Людина і біосфера" від 2
лютого 1999 р. заповідник включений
до складу Світової мережі біосферних
резерватів у складі білатерального
румунсько-українського біосферного
резервату "Дельта Дунаю" площею
630 252,9 га.

РИБОЛОВЕЦЬКИЙ СТАН
Різноманіття риб в дельті Дунаю.
Оселедець дунайський (чорноморський) – візитівка дельти.

Дельта Кілійського гирла Дунаю, де
розташований Дунайський біосферний заповідник (ДБЗ), не відчула суттєвого антропогенного впливу і збереглася майже в природному стані завдяки наявності природоохоронного
статусу на протязі більш 40 років. Крім
того, велика різноманітність водойм
заповідника – від прісних до морських
акваторій – зумовлює багатство та
різноманітність видового складу
іхтіофауни заповідника. В акваторії
заповідника зареєстровано 106 видів
риб (43% іхтіофауни України), з яких
7 видів віднесено до Європейського
Червоного списку, а 24 види включе100
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но до Червоної книги України. Серед
них: білуга (Huso huso), осетер атлантичний (Acipenser sturio), стерлядь
(Acipenser ruthenus), лосось дунайський
(Hucho hucho), лосось чорноморський
(Salmo trutta labrax), умбра (Umbra
krameri), йорж смугастий (Gymnocephalus
schraetcer), тощо.
Прісноводні види риб найбільш поширені в акваторії ДБЗ. Це в першу
чергу 29 видів родини коропових, серед яких найбільш масовими з промислових видів є карась сріблястий
(Carassius auratus), лящ (Abramis brama),
плоскирка (густера – рос.) (Blicca
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bjoerkna), краснопірка (Scardinius
erythrophthalmus), сазан (Cyprinus
carpio), білизна (жерех – рос.) (Aspius
aspius), білий товстолоб
(Hypohthalmichthys molitrix) та рибець
(Vimba vimba). Звичайними з промислових прісноводних видів риб є сом
(Silurus glanis), щука (Esox lucius) та
представники родини окуневих – судак (Sander lucioperca), окунь (Perca
fluviatilis). Трапляються також рідкісні
види родини осетрових, промисел
яких зараз заборонено.
Найбільше значення як з економічної
точки зору так і по величині улову в пониззі Дунаю в уловах є оселедець

чорноморський (Alosa pontica), він же
оселедець дунайський, який є візитівкою м. Вилкове та всієї дельти Дунаю.
Його промисел є одним з найважливіших джерел доходів місцевих жителів. Найпопулярнішим рецептом приготування «дунайки» серед місцевих
жителів є варений оселедець.
Серед морських промислових видів
риб звичайними для акваторії заповідника є такі види, як анчоус (Engraulis
encrasicolus), шпрот (Sprattus sprattus),
атерина, мерланг, катран (Squalus
acanthias), а також види родини кефалевих – сингіль (Liza aurata) та піленгас
(Liza haematocheilus).

Промисловий лов. Дунайська асоціація риболовецьких господарств.

У пониззі р. Дунай, включаючи акваторію ДБЗ, проводиться промисловий лов риби, відповідно діючим нормативним документам. Це найбільш
важливий рибогосподарський район
на українській частині річки. Тут виловлюється біля 80 % частикових
видів риб Дунаю, причому саме в
дельті здобуваються найбільш цінні
крупні частикові види риб. Зараз
промисел риби в дельті ведуть 10 приватних риболовецьких підприємств,
що об'єднані у Дунайську асоціацію
риболовецьких господарств, де
працює понад 600 рибалок. Адміністрація ДБЗ з кожним з підприємств
укладає відповідний договір, у якому
зафіксовані природоохоронні й організаційні умови здійснення рибальства на території заповідника.
Для промислу оселедця використову-

ють сітки «оселедцеві ставні», які встановлюють у морі і, в основному, сітки
«оселедцеві плавні», які розкидаються
поперек русла ріки і сплавляються
вниз за течією разом з рибацьким човном. Висота сіток досягає 6-7 м, довжина однієї сітки, відповідно до діючих «Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря», не перевищує 75 м, а вічко складає від 32 до 36
мм. Вилов оселедця триває з 1 березня
до 15 липня (в залежності від температурних особливостей року). Середньорічний обсяг вилову сягає 400 тон.
В Кілійській дельті розташовано п'ять
риболовецьких станів, з них на
території заповідної зони, згідно з
“Положенням про Дунайський біосферний заповідник” (2008), функціонують три. Один з них розташований по ходу маршруту – це рибацьке
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селище, що складається з будинків на
палях. Для рибалок, що проживають
на рибацьких станах, розташованих у
заповідній зоні, адміністрацією заповідника введений спеціальний перепускний режим. Кількість перепусток
суворо обмежена 305 одиницями.
Метою цього рішення є зменшення
фактора непокоєння для звірів і пта-

12.

хів, що живуть у заповіднику та досягається зниження промислового навантаження на водойми заповідної
зони – найбільш цінні в рибогосподарському відношенні ділянки акваторії ДБЗ. Служба охорони заповідника стежить за дотриманням рибалками природоохоронного законодавства.

КОРДОН ЗАПОВІДНИКА
Служба державної охорони ДБЗ. Інспекторські кордони.
Профілактика порушень природоохоронного законодавства і заповідного
режиму.

Одним із головних завдань Дунайського біосферного заповідника є збереження і невиснажливе використання природних ресурсів. Задля підтримання природної цілісності території,
збільшення та збагачення її ресурсного потенціалу і, враховуючи зростаючий антропогенний вплив, передбачено її багатоцільове використання.
Такий підхід сприяє розширенню
сфер діяльності та зайнятості місцевого населення.
Відповідно до ст. 9 Закону України
“Про природно-заповідний фонд
України” такі території підлягають використанню в оздоровчих, екологоосвітних, виховних та рекреаційних
цілях тощо.

заповідної території цілодобово. Наявність швидкохідних човнів в поєднанні з тим, що ділянки суходолу заповідної території пронизані протоками і омиваються морем, дозволяє інспекторам охорони заповідника оперативно реагувати на порушення заповідного режиму і швидко з'являтися
в будь-яких місцях з метою їх припинення. Відповідне транспортне оснащення, мобільний зв'язок, наявність
озброєння у інспекторів охорони,
постійне патрулювання території відіграють суттєву роль щодо профілактики порушень природоохоронного
законодавства і заповідного режиму.
Маршрут проходить біля інспекторського кордону «Полуденне».

Територія заповідної зони та прилеглі
до неї ділянки охороняються інспекторами служби державної охорони
ДБЗ, які базуються на чотирьох інспекторських кордонах: «Полуденне»,
«Бистре», «Восточне», «Циганка». Постійне перебування інспекторів на кордонах дає змогу здійснювати охорону

П'ятий інспекторський кордон «Десантне» розташований в СтенцівськоЖебриянівських плавнях поблизу однойменного села. Патрулювання цієї
території здійснюється як на човнах,
так і на автотранспорті, враховуючи,
що дамба по периметру плавнів є
доступною для автомобілів.
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Рекреаційна діяльність на території
ДБЗ здійснюється лише на основі наукового обґрунтування, законодавчо й

нормативно оформлена (див. додаток
Рекреаційна діяльність стор. 193).

13.

ДЕЛЮКОВ КУТ

Делюкова піщана коса. Походження назви.

Делюков кут – затока і звивина Дунаю
перед Делюковою косою, на якій
встановлено символічний знак «0 км».
Назва «Делюков», можливо, походить
від турецького делик – «діра, отвір,
пробоїна». У слов'янському мовному
середовищі слово приєднало харак-

терний російський суфікс -ов. Прізвище Делюков і прізвиська, пов'язані
з ним, у Вилкове відомі і зараз. Можливо, предки цих людей вважали названий кут своєї промисловою «вотчиною».

14.
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Знак «0»км. Різноманітність ландшафтів.
Формування наземних екосистем.

Найбільш відомий туристичний
символ Українського Придунав'я –
знак «0 км», який розташований на
заповідному узмор'ї при впадінні
Дунаю у Чорне море. Зупинка на
нульовому кілометрі – чудова можливість побачити місце, де закінчує свій
шлях могутній Дунай, що зв'язує
воєдино десять держав. Дунай – єдина
річка Європи, довжина якої вимірюється від впадіння в море до витоку.
Саме тут встановлений символічний
знак, який притягує до себе щорічно
тисячі туристів. Вже понад п'ятнадцять років виконується ритуал проходження крізь знак «0 км». З ним
пов'язано безліч повір'їв і «старовинних легенд». Цю металеву споруду вже
кілька разів переносили ближче до
моря. Завдяки дружній співпраці

морських і річкових хвиль, які відкладають мул і пісок, тут утворюється
наймолодший суходіл Європи.
Ландшафти Дунайського біосферного заповідника дуже різноманітні,
але більша частина має типові і
характерні риси плавневого ландшафту. Тут туристи мають можливість побачити безкрайні рівнинні,
зазвичай безлісні, трав`янисті простори із відкритими дзеркалами води.
Переважна частина плавнів зайнята
густими заростями очерету і трав`янистими асоціаціями, які перериваються озерами, водотоками і каналами. ДБЗ це також розгалужена
система гирл, рукавів, проток і
величезна кількість озер, лагун, заток,
які протягом майже цілого року
можуть використовуватись як транс-
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портні артерії для туристичних подорожей.
Мальовничість краєвидів створюється не лише завдяки розмаїттю ландшафтів, а й різнокольоровою гамою
рослинності в різні сезони. Переважний колір плавнів зелений з різними
відтінками. Туристи протягом усього
літа можуть насолоджуватись загальним зеленим заспокійливим фоном і
барвами квітучого різно трав`я
рожево-бузкових, рожевих, жовтих і
рідше білих квітучих рослин. Естетична і культурна цінність природних
ландшафтів дунайської дельти має
рівень не тільки національного, а й і

світового надбання. Одним із найважливіших еколого-естетичних показників дельтових угідь є їх природність.
Вона тут є однією із найвищих у Європі. До того ж, саме тут відбувається
формування наземних екосистем природним шляхом, без втручання людини в ці процеси. Тільки тут на невеликій площі є можливість спостерігати
майже весь спектр природних ландшафтів: від морського до річкового і
озерного та до напівпустельного. Саме у цій природній «лабораторії»
відбувається ландшафто- та видоутворення, і саме це забезпечує її фауністичне та флористичне багатство.

Рослинність ДБЗ.

Флора Дунайського біосферного заповідника нараховує 1551 вид рослин.
Найбільшу кількість складають вищі
судинні рослини (квіткові) – 958 видів.
Серед них 26 видів занесені до Червоної книги України, 10 – до Європейського Червоного списку. З висоти декількох сотень метрів Кілійськая
дельта Дунаю виглядає безкрайніми
просторами очерету звичайного
(Phragmites australis), серед яких більш
темними плямами виділяються асоціації з верби попелястої (Salix cinerea), а
уздовж основних водотоків (смуги в
50-200 м завширшки) деревинночагарникової рослинності з різних видів верб та тополі (Salix alba, S. fragilis,
Po p u l u s n i g r a , P. d e l t o i d e s ) . Н а
приморських косах вузькими і довгими смугами шириною в 10-30 м декількома рядами вздовж лінії пляжу містяться густі зарості чагарників з об-
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ліпихи крушиновидної (Hippophae
rhamnoides), маслинки вузьколистої та
сріблястої (Elaeagnus angustifolia та E.
аrgentea) та тамариксу галузистого
(Tamarix ramosissima). Внутрішні
водойми здебільшого покриті угрупованнями з водяного горіху (Trapa
natans), латаття білого (Nymphaea alba),
глечиків жовтих (Nuphar lutea) та
плавуна щитолистого (Nymphoides
peltata). Вздовж крайки берегу великих
і малих водотоків можна побачити
смуги звичайної повітряно-водяної рослинності, які складаються з очерету
звичайного, рогозу вузьколистого та
широколистого (Typha angustifolia та T.
latifolia), їжачої голівки прямої
(Sparganium erectum), тощо.

Екомаршрут «НУЛЬОВИЙ КІЛОМЕТР»
Твердий стік Дунаю. Гірські породи, що розмиває Дунай.
Мінерали, що виносить Дунай. Слюди.

Води Дунаю – наймутніші у Європі.
До будівництва водосховищ в районі
Залізних Воріт обсяг твердого стоку
Дунаю складав біля 60 млн. т на рік, в
наш час його води щорічно виносять
біля 30 млн. т твердих речовин, завдяки чому і формується дельта.
На протязі своєї течії він розмиває гірські породи: в Східних Альпах та Карпатах – давні метаморфічні і вулканічні породи віком понад 650 млн.
років, юрські та крейдові (60-200 млн.
років) вапнякові та піщано-глинисті
товщі (так званий фліш), а в середній
та нижній частині – давні алювіальні
тераси численних своїх приток (віком
до 1 млн. років). Відносно крупні
уламки (десяті долі мм) відкладаються
по бортам долини, формуючи піщані
річкові наноси. Дрібний матеріал відкладається в дельті, а найдрібніший виноситься в море. Дунайські виноси характеризуються власним набором важких мінералів – це слюди, хлорит, гранат, епідот, амфіболи та плагіоклази.
Слюда – характерний мінерал дунай-

ських виносів. Вона відрізняється від
решти річкових виносів північнозахідного шельфу Чорного моря.
Слюда з'являється в твердому стоці Дунаю завдяки розмиву давніх метаморфізованих порід Карпат і Альп.
Завдяки своїй пластинчатій формі
слюда переноситься річковим потоком на величезні відстані від корінних
джерел, а в морській частині розноситься на десятки кілометрів від берега
і досягає о. Зміїного (див. додаток
Острів Зміїний, с. 194). Уламки слюди
(розміром до 1 мм) відмиваються хвилями в гирловій частині. Їх скупчення
можна спостерігати неозброєним
оком в хвилеприбійній зоні узбережжя (при відкаті хвиль) у вигляді темних
блискучих смуг. В зоні прибою
уламки важких мінералів концентруються завдяки різниці енергії
накатної та відкатної хвилі. Так на
узбережжях утворюються мінеральні
розсипи, але в дельті Дунаю обсяг
надходження мінералів надто великий, і розсипи не встигають сконцентровуватися.

15.
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Морський край дельти. Мінливість узбережжя. Морський вздовжбереговий
потік піщаних наносів, коси. Закриття морських заток.

В умовах розвитку дельти змінюється
не тільки її вигляд, а й положення і
форма морського узбережжя. При рості дельти відбувається висування русел
у море. Найшвидше росте наймолодша частина дельти Дунаю – Кілійська
дельта. Саме тут, на чорноморському

узбережжі України, у межах Дунайського біосферного заповідника за
рахунок наносів, що постачає Дунай з
Європи, виникають наймолодші за
віком ділянки європейського континенту. Швидкість росту Кілійської
дельти в наш час становить майже 2
ЗАПОВІДНЕ УЗМОР'Я
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км² на рік, а швидкість її висунення в
море – від 0,3 до 34 м на рік.
При впадінні дунайських гирл у море
швидкість дунайської води зменшується. Також гальмується морський потік наносів, який приносить сюди пісок зі сходу. Це зумовлює осідання на
дно величезної кількості твердих речовин, тому у морі постійно утворюються піщані коси, мілини, підводні банки та острови, які згодом стають частиною дельти. Коси навіть можуть закупорювати гирла зі сторони
моря. Морські затоки на узбережжі
перетворюються в частини дельти.
Так, наприклад, озеро Лазаркін Кут,
що розташоване на північ від місця
злиття Полуденного та Анкудінова
гирл, ще сто років назад було морською затокою, а зараз це прісне озеро, що знаходиться на відстані більш
ніж 2 км від моря.
Ще 30 років тому відкритою морською затокою був Отножний Кут,
який зараз є напівзамкненим непроточним озером по правому берегу Анкудінова гирла, більша його частина
заростає очеретом.
В 80-ті роки минулого століття Потапівська коса (сучасне морське узбережжя по лівому березі Анкудінова
гирла) була островом, віддаленим від
берега більш ніж на кілометр, а зараз
ця коса розрослася і з'єднана з основною частиною дельти, тепер вона
відокремлює від моря напівзамкнені
прісні озера, які ще 30 років тому були
морським мілководдям.
За останні 30 років Очаківське гирло
просунулося у море на 2 км, це спри106
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чинило занесення морськими наносами Жебріянівської бухти, що утворилася лише наприкінці ХІХ століття.
Ця водна акваторія є важливою кормовою базою для пеліканів та осетрових риб. На цей час вона є самим активним осередком накопичення морських наносів на узбережжі Чорного
моря. Проти рукава Прорва утворилася нова морська коса – Таранова коса, яка поступово закриває морську затоку між рукавами Прорва і Потапово.
А та частина дельти, що розташована
між Полуденим та Бистрим гирлами
за цей час закупорилась морськими наносами і стала безстічною.
В умовах зниження обсягів дунайської
води в Кілійській дельті залишаються
живими лише крупні рукави, а дрібні
протоки поступово замулюються і
відмирають. Цьому сприяють також і
тектонічні процеси: блоки земної
кори в північній та південній частинах
Кілійської дельти зараз дещо підіймаються, хоча й з незначною
швидкістю (1-2 мм на рік). При цьому
центральна ділянка Кілійської дельти
залишається тектонічно стабільною,
завдяки чому рукав Бистрий не так
швидко замулюється і залишається
судноплавним в значній мірі завдяки
постійним днопоглиблювальним роботам.
Морська прибережна частина дельти
зростає нерівномірно, на окремих ділянках навіть спостерігається розмив
берегів. Це пов'язане зі зменшенням
стоку Дунаю через Кілійське гирло, виходом дельти на значні морські глибини та загальним підйомом рівня
Чорного моря.
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СПОСТЕРЕЖНА ВЕЖА

281 вид птахів. Декілька мільйонів особин. Пелікан кучерявий та рожевий.
Гніздування косаря, коровайки та малого баклана. Міграційний шлях птахів.

Наявність на маршруті «Нульовий кілометр» орнітологічної вежі дозволяє
туристам здійснювати панорамне спостереження за птахами.
Різноманітні біотопи з достатньою
харчовою базою та зручними місцями
для гніздування, відносно теплий клімат, а головне – незначний антропогенний тиск, зумовили в дельті Дунаю
велике видове різноманіття та високу
чисельність птахів. За цима показниками вона є одним з найбагатших
місць в Європі. Для української дельти
відомо перебування майже 350 видів
птахів. Загальна чисельність птахів,
які знаходяться в дельті в ті чи інші пори року, сягає декількох мільйонів особин.
Важливість дельти для збереження орнітофауни України визначила створення природного заповідника «Дунайські плавні», переважно, як орнітологічного. На території Дунайського біосферного заповідника виявлено
281 вид птахів (біля 66 % орнітофауни
України). До Червоної книги України
включено 64 види: баклан малий
(Phalacrocorax pygmaeus), орлан-білохвіст
(Haliaeetus albicilla), косар (Platalea
leocorodia), пелікан рожевий (Pelecanus
onocr otalus), коро вайка (Plegadis
falcinellus), кулик-довгоніг (Himantopus
himantopus) тощо.
У зв'язку з тим, що у регіоні переважають водно-болотні угіддя, своє-

рідною візитною карткою місцевої орнітофауни є косар, колонії якого були
найбільшими в Україні. Його легко
впізнати за довгим чорним сплюснутим дзьобом, кінець якого розширений і жовтий. Весь птах сніжнобілий, знизу шиї є вохриста пляма, а
на голові – блідо-жовтий чуб. Ноги
довгі, чорні. Косар у пошуках їжі водить дзьобом у воді в різні боки. Ці його рухи подібні до рухів косарів, що й
позначилося на назві птаха. Живиться
безхребетними, земноводними, дрібною рибою. Птах перелітний, на
Дунаї з'являється наприкінці березня –
на початку квітня. Оселяється колоніями від декількох до 200-300 пар,
притримуючись прісних та солонуватих водойм. Гнізда – великі купи
очерету, гілок (діаметром близько 1 м,
висотою 5-80 см) – влаштовує на деревах та заломах очерету. В кладці 2-5
білих з буруватими плямами яєць, котрі насиджують обоє батьків.
В цілому, на цій території перебуває
велика кількість представників рядів,
що тісно пов'язані з водою. Серед них:
Пеліканоподіні, Лелекоподібні, Гусеподібні, Сивкоподібні. З Гусеподібних численним на гніздуванні є крижень (Anas platyrhynchos), лебідь-шипун
(Cygnus olor) та гуска сіра (Anser anser). З
інших рядів найрізноманітніший за
видовим складом ряд Горобцеподібні.
Ряд Пеліканоподібні об'єднує птахів –

СПОСТЕРЕЖНА ВЕЖА
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пеліканів і бакланів, – життя яких цілковито пов'язане з водним середовищем. Ці птахи – типові рибоїди. Вони
мають певні пристосування до такого
способу життя: їх ноги мають специфічну будову та нагадують весла.
Пелікан кучерявий (Pelecanus crispus) з
родини Пеліканові перебуває під
особливою охороною. Це великий
птах, маса тіла сягає 9-13 кг, а розмах
крил – понад 2 м. Оперення біле, кінчики крил – темні, ноги – сірі. На потилиці й шиї є видовжені кучеряві
пір'їни, які утворюють чуб та гриву.
Молоді птахи сірого кольору, дорослого забарвлення вони набувають лише на третьому році життя. Пелікани
мають дуже цікаве утворення, яке використовують для рибальства та годування пташенят. У давнину вважали,
що дорослі птахи жертвують своїм
життям, розриваючи груди і годуючи
пташенят кров'ю. Насправді, цей
червоно-жовтогарячий мішок, розташований під дзьобом, – справжній сачок для риби. У ньому може поміститися до 1,5-2,0 кг риби. Часто пелікани ловлять рибу групами. Вони
б'ють крилами по воді, женуть рибу на
мілину, де її виловлюють.
Гніздяться ці птахи у плавнях невеликими колоніями. Самець і самиця бу-

17.

дують велике гніздо (60 см заввишки,
50 см у діаметрі), головним чином із
очерету, і вистеляють його травою
або мохом. У кладці пелікана нараховується від 2 до 6 великих білих яєць
вагою до 230 г. Насиджують яйця обоє
батьків, але переважно – самиця. Через 33-40 днів з'являються пташенята.
В українській частині дельти Дунаю
цей вид трапляється під час міграції та
літування. Пелікан кучерявий, як і пелікан рожевий, розмножується на території румунської частини дельти
Дунаю.
Плавні заповідника мають виключне
значення для гніздування таких цінних видів, як косар, коровайка та малий баклан. Вважається, що їхні колонії в заповіднику є найбільшими в
Україні. Важливе значення мають
українські дельтові угіддя також для великої та малої чепур, жовтої, сірої та
рудої чапель, квака. Чисельність цих
птахів на території заповідника сягає
десятків та сотень пар.
Дельта Дунаю знаходиться на одному
з найважливіших міграційних шляхів
птахів у Західній Палеарктиці. Крім періодів весняного та осіннього перельотів багато птахів використовують
регіон для зимівлі та літніх кочівель.

ГИРЛО ПОЛУДЕННЕ
Назви островів та гирл дельти Дунаю почали формуватись у XVIII
столітті.

Очаківське гирло з часом розгалузилось та народило Полудене та Полуночне гирло (так в старій російській та
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українській мовах звали Південь та
Північ), а острови та внутрішні водойми отримали назви: Анкудинів, Гне-
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ушів, Потапівський, Великий та Малий Лазаркіни, Ананькін, Делюків, Таранов. Тільки на цій території прирічкові чи приморські водні урочища
мають назву кути, яким надавалися
імена місцевих рибалок, що отримували дозвіл на рибну ловлю.

Цікаво, що назви причорноморських
річок – Дунаю, Дністра, Дніпра, Дону
мають коріння, що походить від
індоєвропейського «дана» – ріка, вода.
Його вік йде від скіфо-сарматських
часів, що приблизно складає дві тисячі років.

18.

ГИРЛО ОЧАКІВСЬКЕ

Судноплавство по Дунаю – від стародавніх часів до сучасності.
Порти Кілія та Усть-Дунайськ.

Праворуч по ходу від маршруту можна побачити металеві конструкції
(створні знаки) морського порту УстьДунайськ, що зараз майже не працює.
Ріка Дунай – є судноплавною артерією Центральної Європи. Історично
гирло Дунаю завжди було важливим
транзитним пунктом. Після XIII століття міста Придунав'я стали важливими перевалочними базами в торгівлі між Китаєм, Близьким Сходом та Європою. Місто Кілія певний час було
одним з найбільших портів Чорного
моря. Так у XV столітті в Кілії звели
грандіозні фортифікаційні споруди, в
1484 р. османський султан Баязид
назвав її одним з ключів «від Польщі,
Русі та Московії».
Прибутки, які дунайська торгівля приносила купцям, значно зменшились
під час ескалації російсько-турецьких

19.

конфліктів. Проте в XIX столітті торгівля поступово відновилась. Технічно вона потребувала вже інших умов –
облаштованих портових споруд, глибоких фарватерів, лоцманської служби, системи сповіщення, тощо. Паризька конвенція 1857 року визначила
умови судноплавства на Нижньому
Дунаї, тоді ж розпочались роботи із
поглиблення та випрямлення Сулінського гирла. Конкуренція між різними водними шляхами Дунайської
дельти значно посилилася у ХХ
столітті. Зараз існує одразу три судноплавних канали – два румунських та
один український.
У 1978 р. в місці впадіння Очаківського гирла в Жебріянську затоку був побудований порт Усть-Дунайськ. Після
розвалу СРСР і економічної кризи
1990-х діяльність порту зупинилася.

КОМПЛЕКС ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ «ПЕЛІКАН»

Структура комплексу зеленого туризму «Пелікан».
Найбільший в Вилкове спектр туристичних і супутніх послуг.
Пам'ятник Дунайському Оселедцю.

Дельта Дунаю і Вилкове завжди приваблювали туристів. Однак відсут-

ність будь-якої туристичної інфраструктури на узбережжі Дунаю три-
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валий час обмежувала відпочинок одним днем, при цьому 6-8 годин мандрівки припадало на дорогу з Одеси
до Вилкове і назад.
На окраїні міста Вилкове безпосередньо на березі Дунаю, на площі біля
1,5 га 8 років тому з'явився комплекс зеленого туризму «Пелікан». Це основна
туристична база туропера тора
«Вилкове-Пелікан-Тур». В його
структурі: відособлене котеджне містечко «Пелікан-Сіті» на 12 комфортабельних двох-чотиримісних номерів
та гостьовий будинок на 8 номерів
бюджетного класу. Під'їзд по воді і суші, відокремлені паркінги, включаючи автобусний, суттєво спрощують організацію відпочинку та подорожей з цієї бази.
На території комплексу є велика обладнана набережна, внутрішнє зариблене озеро та зручні заплави і причали для катерів та суден з підхідними
глибинами до 3 м. Різноманітні павільйони та альтанки (місткістю від 6
до 60 осіб), постійно діюча виставкапродаж місцевого меду, кіоск з прохолодними напоями та сувенірами,
справжня дров'яна російська лазня, дитячі та спортивні майданчики, тощо.
Зручні інформаційні стенди щодо
біорізноманіття та історії дельті
Дунаю. На території комплексу розта-

20.

шований єдиний в світі пам'ятник
Дунайському Оселедцю.
До послуг гостей 15 різноманітних
плавзасобів різного призначення пасажиромісткістю від 2 до 60 осіб – від
швидкісних човнів до тихохідних мотоботів. Деякі з них обладнані банкетними столиками для пікніків на воді.
Вся територія бази – доглянутий природний газон, по якому можна ходити, з квітниками, чагарниками та деревами. Повсюди садові лавки, пляжні
лежаки, на яких зручно відпочивати.
До послуг відпочиваючих – місцева
рибна і традиційна кухні з чудовою липованською юшкою і ще десятками
місцевих та традиційних страв. На комплексі надається найбільший в Вилкове спектр туристичних і супутніх
послуг (від індивідуальних програм до
обслуговування великих корпоративних груп), водні екскурсійні тури від
базових оглядових до спеціальних і
освітніх. Поруч з базою для безукусного оздоровлення бджолами влаштовані бджолині лежанки. Комплекс
зеленого туризму «Пелікан» – оптимальне місце для сімейного відпочинку на природі, заміських корпоративних заходів, конференцій та фестивалів, дитячих та студент ських
программ.

ГИРЛО БІЛГОРОДСЬКЕ
Дуже старий рукав, що розділив Вилкове на материкову частину
і острівну. Головна водна вулиця міста. Будування гребель.
Дерев'яні тротуари. Містки. Вилківські човни.

Білгородське гирло (інша назва Гусєве). Це ліве відгалуження Кілійського
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родського гирла як Акерманського.
Напрямок рукава (від Вилкове до Білгорода) визначило його назву.
Назва гирла дуже стара, тому що
утворена від стародавнього слов'янського найменування міста БілгородаДністровського. Воно позначено на
картах XIX століття. В епоху турецького панування, місто називали
Акерманом.
Це дуже старий неширокий та
мілководний рукав. Він розділив місто
Вилкове на материкову частину і
острівну, яка, як вже згадувалося, має
назву Келімбейка. Білгородське гирло
через Жебриянівську бухту і Полуночний кут з'єднується з морем.
В межах міста Білгородський канал –
головна водна вулиця міста, від якої
відгалужується мережа каналів, вузьких проток – «єриків», що несуть води
ближче до помешкань. Будинки, що
розташовані поряд з проточним

єриком, дуже красиві. Місцеві жителі
між водою і домом споруджували
греблю «високий беріжок» (перешкоду для води). Восени, вигрібаючи з
обмілілого єрика родючий мул,
греблю мостять та зміцнюють. Один
із прийомів такий: вбивають кілки
верби в дно водойми. Навесні, як в
біблейські часи, кілки проростають і
дивують молодою кроною без верхівки. Уздовж каналів-єриків прокладені дерев'яні містки-тротуари. На
перехресті двох і більше проток будували горбаті містки.
Багато смолених і високобортних
вилківськіх човнів знайшли своє місце
в межах міста вздовж правого берега
Білгородського каналу. З моторами
чи без них, зі шкіперами-чоловіками,
жінками, підлітками рано вранці
розбігаються по річці і протоках, щоб
до вечора повернутися в свій
Білгородський будинок.

ГИРЛО БІЛГОРОДСЬКЕ
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ЕКОМАРШРУТ
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Біологічне різноманіття – к.б.н. Микола Роженко, к.б.н. Юлія Назарчук
Геологічне різноманіття – к.геол.н. Наталія Федорончук
Історична та культурна спадщина – к.і.н. Володимир Полторак

ПАСПОРТ МАРШРУТУ
Нижньодністровський національний природний парк (ННПП) розташований на території трьох районів Одеської області – Білгород-Дністровського,
Біляївського та Овідіопольського.
Площа: 21 311,1 га, в тому числі 3 700 га земель, які надаються у постійне користування, і
17 611,1 га земель, які входять до його складу без вилучення у землекористувачів і на яких
здійснюється традиційна господарська діяльність з дотриманням загальних вимог щодо
охорони навколишнього природного середовища.
Підпорядкування: Міністерство екології та природних ресурсів України.
Рекреаційна привабливість, сприятливі природно-кліматичні умови пониззя Дністра,
наявність унікальних природних ландшафтів та біологічного різноманіття були основою
створення на його території національного природного парку.
Нижньодністровський національний природний парк, який розташований в межах
водно-болотних угідь міжнародного значення «Північна частина Дністровського
лиману» та «Межиріччя Дністра-Турунчука», виконує важливу роль щодо збереження
біологічного різноманіття і відтворення природних ресурсів.
Нижньодністровський національний природний парк створений відповідно до Указу
Президента України від 13.11.2008 № 1033 «Про створення Нижньодністровського
національного природного парку» з метою збереження, відтворення і раціонального
використання типових та унікальних природних комплексів пониззя ріки Дністер.
Ядром національного парку є заповідне урочище Дністровські плавні площею 7 620 га,
створене відповідно до рішення Одеської обласної ради від 1 жовтня 1993 року.
Офіційна адреса управління заповідником: 65009, м. Одеса, Французький бульвар,
89, тел./факс: (048) 746-53-07.

Екологічний маршрут «Нижньодністровська перлина»
Статус: пропонується до затвердження
Протяжність маршруту: 50 км
Середня тривалість відвідування: 6-7 годин
Засіб пересування: на плавзасобах
Термін відвідування: травень-жовтень
Порядок відвідування: з гідом чи з дозволу адміністрації ННПП
Контакти для бажаючих відвідати стежку: Нижньодністровський
національний природний парк, адмін. будинок №2, Одеська область,
Біляївський район, с. Маяки, вул. Радянської Армії, 58, тел./факс: (048) 523-3123, E-mail: dniestrpark@gmail.com; веб-сайт: www.dniesterpark.com
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1. ГОЛОВКІВКА
Заснування Біляївки (Головківки) українськими козаками,
заселення регіону українцями, німцями, молдаванами
та політична доля цих земель у ХІХ-ХХ століттях.

Головківка – здавна козацьке місто.
Важко повірити, але двісті тридцять
років тому в цій місцевості не існувало
річки. Однак, повінь 1783 року
зруйнувала беріг Дністра і створила
новий його рукав – Турунчук. Він в
перекладі з татарської означає «помаранчевий» – саме такого кольору
навесні здавалась вода, яка тече
рукавом. Турунчук глибшав і ширшав,
аж доки не прибрав до себе понад
половину водостоку Дністра. В далекому XVIII столітті в цьому місці
Турунчук вливався до великого озера
Біле, далі витікав з нього і впадав до
батька-Дністра. Проте молодий і
нахабний син-Турунчук замулив за
два століття це озеро: воно зменшилось майже втричі (про його розміри
свідчить хоча б назва населеного
пункту – Біляївки).
Як пише один з мандрівників 1792
року, «село Головківка знаходиться на
березі Білого озера, назву якого
раніше й носило». Проте незабаром
доленосним чином до села повернулася його перша назва, що походила
від озера. Так, отаман чорноморських
козаків Антон Головатий, на чию
честь село було названо Головківкою,
разом з військом Чорноморським у
тому ж 1792 році переселився на
Кубань, а місцина поступово повернула собі назву Біляївка. Ще одна
місцева легенда пов'язує назву селища
з іншим отаманом чорноморських

козаків – Сидором Білим, який
загинув у 1788 р. в Дніпровському
лимані і похований на Кінбурнській
косі. Безсумнівно одне, саме чорноморські козаки заснували населений
пункт, а тому в 2008 році в центрі
Біляївки було відкрито пам'ятник її
засновникам – завзятим нащадкам
Війська Запорізького.
У 1791 р. до складу Російської імперії
перейшов лівий берег Дністра, а у
1812 р. – правий. Держава організувала іноземну колонізацію краю
(німецьку, болгарську, швейцарську),
однак українці продовжували кількісно переважати.
Від 1918 року цей регіон був
розділений між Румунією, Українською народною республікою, потім
Українською Радянською Соціалістичною Республікою, а Дністром
проходив кордон. Активні бойові дії
Другої Світової війни проходили на
Дністрі у 1940, 1941 та 1944 роках. В
результаті були зруйновані мости та
інші споруди, загинуло багато місцевих мешканців. Цікаво, що основна
частина інфраструктури регіону була
збудована вже після закінчення війни,
в 1950-1960-ті роки (див додаток
Минуле Нижнього Подністров'я,
стор.199).

ГОЛОВКІВКА
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2. ШИРОКА ПРОТОКА
Ріка Дністер. Географія і геологія басейну. Транскордонне значення.
Виноси Дністра. Рукави: Дністер і Турунчук, Глибокий Турунчук.
Дельта. Рамсарські угіддя.

Ріка Дністер – велика східноєвропейська ріка. Вона протікає з північного заходу на південний схід в межах
України, Молдови і Придністров'я.
Довжина ріки – 1352 км, площа басейну – близько 72 тисячі км2. Дністер
щорічно виносить в Чорне море
10 млрд. м³ води. По Дністру проходить частина державного кордону між
Україною та Молдовою, а також
398 км кордону між Молдовою і
Придністров'ям.
Починається Дністер в Карпатах з
джерела у лісі, розташованого на висоті 900 м поблизу м. Турка. Перші
декілька кілометрів Дністер – це
невеликий струмок, що в'ється лісом.
У верхів'ях Дністер є гірською річкою,
яка тече в глибокій вузькій долині
серед вапняків, пісковиків, мергелів і
аргілітів. Там в нього впадає велика
кількість приток, які беруть початок зі
схилів Карпат. Це такі невеликі, але
багатоводні річки як Свіча, Ломниця,
Бистриця та ін. Найбільш велика з
приток на верхній ділянці – річка
Стрий, що впадає в Дністер на відстані
1190 км від гирла. Перед впадінням
Стрию ширина Дністра складає 60-65
м, після його впадіння Дністер істотно
збільшується у розмірах. Ширина його досягає 100 метрів, а глибина – 3м.
На схід від Івано-Франківська Дністер
залишає Передкарпаття. Передгірська
частина басейну Дністра переважно
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відноситься до Подільської височини.
Основними притоками Дністра стають річки Поділля, найбільші з них –
Серет і Збруч. На подільській ділянці
ріки розташоване Дністровське водосховище, витягнуте в довжину майже
на 200 км.
В верхній та середній течії через
постійні тектонічні підняття території
долини Дністра та його приток
глибоко врізані у вапнякові, пісковикові та глинисті береги. Долини тут
мають круті схили і ефектні меандри,
часом зустрічаються каньйони.
Висота берегів іноді перевищує 100 м.
Нижче за течією долина Дністра
розширюється до 120 м, максимальна
глибина становить 3-4 м. Нижня
частина дністровського басейну
знаходиться в межах Причорноморської низовини. Тут земна кора
плавно опускається; це сприяло утворенню плавнів і накопиченню твердих річкових виносів.
В нижній течії в Дністер впадають
річки Реут, Бик, Ботна. Найбільша з
них – Реут; вона бере початок в
Кодрах і впадає у Дністер нижче
греблі Дубоссарського водосховища
на території Молдови.
Це водосховище простягається приблизно на 120 км від села Вихватинці
до міста Дубоссари. В ньому акумулюється основна частина твердого
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стоку Дністра – речовин, що транспортуються дністровськими водами з
Карпат та інших площ водозбору. Щорічний обсяг твердого стоку Дністра
вимірюється в мільйонах тон.
Південніше Дубоссар, долина Дністра
помітно розширюється, досягаючи в
своєму пониззі 16 км. Тут ухили русла
дуже малі, і річка утворює великі
закрути – меандри; також на цій
ділянці починаються плавні. Дністер
тут розмиває глинисті та вапнякові береги, а долина річки заповнюється річковими наносами.
Неподалік Кишинева Дністер перетворюється на типово рівнинну річку,
а про його гірське походження нагадує лише значна каламутність води.
Глибина ріки тут зростає до 5-6 м,
дещо сповільнюється швидкість течії.
В районі молдавського села Чобручи

(за 146 км до гирла) неподалік від
кордону з Україною русло ділиться на
два подібних за водністю рукави.
Правий рукав зберігає назву Дністер.
Він звивається безліччю добре
розвинених меандрів, а лівий, більш
прямий і повноводний, називається
Турунчук. Велика частина межиріччя
являє собою плавневий масив, який
належить Україні. Поблизу Біляївки, в
20 км від гирла, Дністер і Турунчук
знову зливаються біля озера Біле, а
нижче с. Маяки річка знову ділиться
на два рукави: правий – Глибокий
Турунчук, лівий – судноплавний
Дністер. Дністер і Глибокий Турунчук
впадають нарешті в Дністровський
лиман і утворюють невелику дельту.
Пониззя Дністра, зокрема район
злиття Дністра і Турунчука, занесені в
міжнародний список Рамсарської
конвенції.1

Ссавці. Європейська норка – символ ННПП. Хижі ссавці. Білка. Інтродукція видів.

У часи суттєвих перетворень природних ландшафтів Причорномор`я, пониззя Дністра у порівнянні з іншими
територіями зазнало значно менших
змін та стало домівкою для понад
40 видів ссавців, 11 з яких занесені до
Червоної книги України.
Найбільш типовими серед них є
кабан (Sus scrofa), козуля європейська
(Capreolus capreolus), лисиця (Vulpes
vul pes), єнотоподібний собака
(Nycter eutes pr oc yonoides), норка
європейська (Mustela lutreola), лісовий
1

кіт (Felis sylvestris), видра (Lutra lutra),
горностай (Mustela erminea) та ін.
Наймеш вивченими видами ссавців
нижнього Дністра слід вважати кажанів, які ведуть вкрай прихований спосіб життя та у зв`язку зі здатністю до
польоту не залишають слідів життєдіяльності ані на вологому ґрунті, ні на
снігу.
Звичайно окрасою цих місць серед
усіх видів ссавців є лісовий кіт, якого
помилково часто місцеві жителі

Конвенція про водно-болотні угіддя міжнародного значення
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називають очеретяним. Справа в
тому, що типово лісовому виду у
степовій зоні важко знайти відповідні
місця мешкання, а особливість його
біологічної поведінки (не мешкати на
територіях, яку відвідує людина), –
змусила знайти собі притулок в
очеретяних заростях Дністровських
плавнів, які і є досить важко доступними для людини.
Європейська норка – також унікальний і малочисельний аборигенний
вид Нижнього Дністра, який потребує
не тільки відповідних заходів щодо
збереження, а й низки біотехнічних
заходів щодо його відтворення.
Цікавим є факт, що дельта Дністра на
сьогодні єдина територія в Європі, де
згаданий вид не вступає в конкурентні
відносини з його близьким родичем –
американською норкою, яка на
репродуктивному рівні блокує розмноження європейської норки. Така
ситуація спостерігається у дельтах всіх
великих річок. Саме тому цей вид став
одним із символів Нижньодністровського національного природного
парку.
Серед угруповань ссавців нижнього
Дністра простежується досить цікаве
зоологічне явище: не зважаючи на
різьке зменшення видового різноманіття хижих тварин на Півдні України,

на території парку спостерігається
збільшення числа видів. Це відбувається завдяки природному розселенню таких видів як шакал звичайний, куниця лісова, барсук. Та цей
процес продовжується й у межах
Дністровської дельти. З 2010 р. у
межах цих територій ви можете
зустріти вивірку (Sciurus vulgaris) (рос.
белка), яка раніше ніколи не селилася
тут, а зараз вправно нишпорить в
дуплах старих верб та тополів.
Однозначних пояс нень таким
явищам доки немає. Але більшість
вчених схильні вважати, що це
пов'язано зі змінами довкілля – в
першу чергу із глобальним потеплінням.
За весь період наукових досліджень у
пониззі Дністра не було зареєстровано появу такого типового та
відносно чисельного для півдня
України звіра як вовк, що також,
напевне, пов'язано із біологічними
особливостями тварини.
Ще в 50-ті роки минулого століття на
згаданих територіях було вдало проведено інтродукцію таких видів ссавців як ондатра та єнотоподібний собака, що значно збільшило чисельність хутряних звірів в регіоні. Згадані
види є типовими представниками екосистем не тільки плавнів Дністра, а й

3. ЗАПЛАВНИЙ ЛІС
Заплавний ландшафт гирла Дністра. Сприятливі мікрокліматичні умови
для існування багатьох видів птахів та тварин.

Пропливаючи по мальовничій Широкій протоці, відвідувачі потра-
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пляють в природний плавневий ліс,
який розташований по прируслових
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пасмах і протоках й називається ще
«галерейним» лісом. Плавневі ліси в
національному парку не займають великих площ, але є характерним ландшафтом Дністра. Плавневий ліс росте
в екстремальних екологічних умовах:
під час весняної повені ділянки лісу
підтоплюються на тривалий час (від 3
до 5 тижнів). Саме тому видовий склад
деревних рослин небагатий: основними деревними породами є верба біла
(Salix alba) і тополя біла (Populus alba),
рідше в складі плавневих лісів можна
зустріти вербу сіру (Salix cinerea) і ламку
(Salix fragilis), тополю чорну (Populus
nigra), а також в'яза шорсткого (Ulmus
glabra) і ясеня звичайного (Fraxinus
excelsior). Верба біла і тополя біла є
основними лісоутворюючими породами плавневих лісів, складають їх
головний I ярус, тобто є видамиедифікаторами. Вони визначають
умови середовища в угрупованнях:
яким буде мікроклімат, режим освітленості, ґрунт, тощо. Це, в свою чергу,
відбивається на складі видів рослин і
тварин, які в цьому лісі будуть існувати. Багатоярусна структура плавневого лісу створює сприятливі умови для
існування багатьох птахів і тварин,
утворює безліч затишних куточків.
Верба біла, або срібляста – широко
розповсюджене дерево заплав рік, має
м'яку деревину, легко піддається
обробці. Деревина верби використовувалась в минулому як виробний матеріал (з неї виготовляли дуги,
обручі, корита), а зараз – в основному
для будівництва огорож. Кора може
застосовуватися для дублення шкір і
забарвлення шовку й вовни в

червоно-коричневий колір. Крім
того, верба біла є найбільш раннім і
цінним медоносом, але найголовніше
– коріння верби дуже розгалужені,
завдяки чому її використовують для
закріплення берегів річок і каналів.
Тополя біла займає друге місце після
верби білої в плавневих лісах Дністра;
використовується у виробництві
паркету і різноманітних столярних
виробів. Згідно з грецької міфології
Аїд, бог царства мертвих, перетворив
на білу тополю свою кохану німфу
Левку після її смерті. Так тополя
з'явилася в загробному світі (на
Єлисейських полях, або Елізіумі, де
панує вічна весна). На поверхню землі
тополя потрапила завдяки Гераклу:
він, увінчаний її листям, вивів пекельного пса Цербера з царства мертвих.
Крім дерев, в нижніх ярусах плавневого лісу можна побачити різні
види чагарників: жостір (рос. крушина) ламкий (Frangula alnus) і проносний
(Rhamnus catharica), калину звичайну
(Viburnum opulus), свидину кров`яну
(Swida sanguinea), аморфу кущову
(Amorpha fruticosa), ожину (Rubus caesius)
тощо. Жостір проносний (Rhamnus
catharica) застосовується в медицині
для приготування проносного; з його
незрілих плодів отримують жовту
фарбу, а зі зрілих – зелену. Часто
суцільні зарості берегами проток
утворює верба тритичинкова (Salix
triandra), чию кору використовують
для плетіння різних виробів. Останнім часом все більші площі стала
займати аморфа кущова – північноамериканська рослина, яка добре
зміцнює прибережні гряди, але
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витісняє аборигенні (місцеві) рослини. У плавневих лісах можна зустріти
багато грибів, що розвиваються на
деревині – трутовики. Частину з них
можна викоривувати в їжу в молодому
віці, наприклад, трутовик сірчаножовтий (Laetiporus sulphureus), гливу
звичайну (Pleurotus ostreatus), печіночницю звичайну (Fistulina hepatica).
Трав'янистий покрив в плавневих лісах небагатий – часто зустрічається

кропива дводомна (Urtica dioica), спаржа лікарська (Asparagus officinalis), різні
види осок (Carex), тощо. Але особливе
значення тут набувають ліани, які
огортаючи дерева, створюють відчуття непрохідних джунглів. Найчастіше
можна побачити виноград лісовий
(Vitis sylvestris), плетуху звичайну
(Calystegia sepium), хміль (Humulus
lupulus), кірказон (Aristolochia clematitis).

4. ОЗЕРО БІЛЕ
Водний режим озера. Реліктові рослини. Латаття біле – квітковий годинник.
Міграційний шлях риб. Нерест. Ендемік Нижнього Дністра – умбра.

Рослини. Озеро Біле – одне з найбільших в дельті Дністра після озер
Тудорово і Путрине. Озеро з'єднується протоками з Дністром і Турунчуком. Свою назву воно отримало
через величезну кількість білих латать
– лілій, завдяки яким поверхня озера
здається білого кольору. Довжина
озера – близько 2 км, ширина – 1,3 км.
Глибина в деяких місцях досягає 1,6 м.
Водний режим озера Біле залежить
від зміни рівня води в Дністрі. Озеро
проточне, і тому в деякі роки спостерігається падіння рівня води до 0,5 м та
починається «цвітіння», замулення та
заболочення озера – заростання відкритої поверхні води очеретом
(Phragmites australis) та рогозом (Typha).
Пов'язано це, в першу чергу, з
зареґульованістю стоку Дністра
греблею Дністровської ГЕС, яка
викликає малий приплив води,
особливо в посушливі роки.
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Загальна кількість видів рослин невелика – близько 25 видів, але, тим не
менш, це унікальний біотоп з видами
рослин, які охороняються на різних
природоохоронних рівнях. Так, до
Червоної книги України занесені
місцеві рослини, такі як: водяна
папороть сальвінія (Salvinia natans) і
водяний горіх, або чилім (Trapa natans);
в список рослин Одеської області, що
охороняються – латаття біле
(Nymphaea alba) та глечики жовті
(Nuphar lutea).
Сальвінія – однорічна водяна папороть, третинний релікт флори України, тобто рослина, що збереглася з
часів дольодовикового періоду. У
сальвінії немає коренів, їх функції
виконує видозмінений лист, а серед
цих розчленованих на тонкі волоски
листків й ховається величезна кількість мальків риб.
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Ще один дольодовиковий релікт, що
росте на озері, – це водяний горіх, або
рогульник плаваючий, або чилім.
Рослина отримала свою назву через
плоди кістянок з рогоподібними
виростами. Латинська назва чиліма –
трапа (trapa) – з'явилася завдяки римській зброї проти кінноти – кальцітрапи (calcitrapa), або «пастки для п'ят»,
яку розкидали на переправах й
бродах. Ця зброя являла собою невеликі залізні кулі з конічними шипами,
як би така куля не лежала – завжди
один з шипів був спрямований
догори. Подібність плодів чиліма до
зброї була настільки очевидна, що
надалі слово «трапа» й стало назвою
рослини. Насіння чиліма не втрачає
здатності до сходження протягом 4050 років. Насіння біле й смачне;
раніше на території Російської імперії
чилім був широко поширений, його
плоди возами й мішками продавали
на ринках. Жителів Астрахані навіть
прозвали «чилімщиками» за пристрасть до цих плодів. У роки Другої
світової війни місцеві жителі також
харчувалися плодами чиліма. В Індії
та Африці й зараз місцеві жителі
деяких районів харчуються насінням
чиліма: з них роблять хліб, варять юшку, їдять з приправами. Чилім використовувався в їжу ще в кам'яному віці:
розміри запасів чиліма, знайдені при
розкопках, говорять про те, що рослина відігравала таку ж роль в харчуванні людей, яку зараз грає картопля.
Головною прикрасою озера Біле є
латаття біле, або водяна лілія. Латаття
– багаторічна рослина з потужним кореневищем, в якому міститься багато

дубильних речовин, які оберігають від
гниття у воді. Квітки латаття розкриваються близько 7-ї години ранку й
закриваються до 18-ї години – це
дозволило Карлу Ліннею внести латаття до списку «рослин – квіткових
годинників». З лататтям пов'язано
величезна кількість легенд; воно з
давніх-давен оточено ореолом таємничості та містики. Згідно давньогрецьких міфів латаття було колись
білою німфою, яка загинула від любові до байдужого до неї Геркулеса та
перетворилася на прекрасну квітку.
Скандинавські легенди говорять, що у
кожній квітки латаття є свій друг –
ельф, який разом з нею народжується
та разом з нею вмирає. Стародавні
слов'яни вірили, що ці квіти вночі
опускаються у воду та перетворюються на прекрасних русалок, а коли
з'являється сонце, русалки знову
стають квітами. Можливо, тому ботаніки дали лататтю назву "Німфея"
(німфа – русалка). Говорять, що для
приготування приворотного зілля,
стародавні знахарі використовували
цю рослину. Латаття наділяли здатністю відганяти злі чари, брали її з собою
в дорогу під час подорожей як оберіг.
Але до білого латаття ставилися з обережністю: згідно з народними переказами, якщо людина наблизиться до
води без оберегу та зірве латаття, то
буде приречена на смерть.

Риби. Озеро Біле є особливим
діамантом в природному намисті,
утвореного з низки мальовничих озер
Нижнього Дністра.
По-перше, завдяки географічному
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розташуванню воно отримує найчистішу воду після потужного біологічного фільтру плавнів, оскільки є
завершальною ланкою впливу цього
природного захисника всієї біоти
дельти.
З іншого боку, воно є першим
великим озером на міграційному
шляху напівпрохідних риб, що
прямують до місць традиційного
нересту з Дністровського лиману.
Наприклад, плітка (рос. плотва)
(Rutilus rutilus) та лящ (Abramis brama)
величезними зграями підчас нерестового ходу заходять із річки на
мілководні озера. Рибалки аматори в
деякі роки за день виловлювали до 20
кг плітки, яку в народі називають ще
таранею (таранькою). В часи радянської влади крупного ляща в 3 кг у
великій кількості заготовлювали
в'яленим або копченим та відправляли до Москви; з цього приводу місцеві
жителі називали його «партійним».
З давніх-давен озеро Біле було місцем,
де аматори-рибалки полювали на
ненажерливих щук (Esox luceus),
красенів-окунів (Perca), що постійно
мешкають в озері. Гарною здобиччю
в усі часи були ярка та приваблива
риба краснопірка (Scardinius
erythrophthalmus), вгодований лин (Tinca
tinca), а в останні роки – зледачілий
карась сріблястий (Carassius gibelio).
Справжнім красенем є сазан, чи короп
(Cyprinus carpio), який величаво час від
часу пропливає заростями водної
рослинності в пошуках їстівних
рештків. Трапляється, з підняттям
рівня води, запливають на озеро
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велетні-соми (Silurus), які не гребують
майже нічим, але справжнім делікатесом для них у цей час є раки у стадії
линьки.
Проте, окрім звичайних та відомих
видів риб, про які вже йшлося вище, є
ще риби, які уникають очей рибалок і
майже ніколи не бувають здобиччю
рибалок-аматорів. У першу чергу тут
йдеться про в`юна (Misgurnus fossilis) –
рибу з досить цікавою біологією.
Зокрема вражає її здатність мешкати у
мілководних плавневих озерах з
досить низьким рівнем розчиненого у
воді кисню, особливо під час сильної
спеки влітку та морозів взимку, коли
озера скуті кригою.
Прихованою від людського ока є
також унікальна невеличка (розміром
трохи більша сірника) умбра (Umbra
krameri), яка є ендеміком Нижнього
Дністра. Раніше вона була масовою в
усіх плавневих озерах, включаючи оз.
Біле, а зараз занесена до Червоної
Книги України. У 80-х роках умбра
була об'єктом акваріумістів, завдяки
чому розселилась по всій Європі та є
тепер звичайним видом навіть у
Голландії. Скорочення чисельності
умбри зараз, мабуть, пов'язано із
погіршенням стану водного середовища.
До речі, так само, як умбра опинилася
в водоймах інших країн, до нас
потрапив сонячний окунь, чи царьок,
який часто трапляється серед бичків в
уловах рибалок.
Наступним рідкісним видом Пониззя
Дністра є карась золотий (Carassius
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carassius) або звичайний. Вкрай рідко
трапляється на очі рибалкам і така
рибка з характерною будовою тіла як

щипавка (Cobitis), схожа на малого
в'юна.

Кольори Нижнього Дністра.

Згідно з ще однієї версією спокійні
води озера були джерелом чистої,
«білої» води. Недаремно трохи вище
розташоване інше озеро – Чорне.
Взагалі, Дністровська дельта дуже
багата на топонімічні назви, що походять від кольорів. Ми вже познайомились із Турунчуком (Помаранчевий), відвідаємо Карагольську

затоку (Чорну затоку), будемо бачити
правобічну Червону косу (від
молдавського населеного пункту Гуру
Рошу – Червоний Рот). Ну й,
звичайно, згадаємо міста Біляївка,
Білгород та замок-фантом Чорногород (див. додаток Старовинні
молдавські села, стор. 201).

5. УРОЧИЩЕ «ДНІСТРОВСЬКІ ПЛАВНІ»
Прекрасне місце для спостерігання за птахами.

Згідно з іншою легендою назва озера
пов`язана з наявністю великої кількості білосніжних лебедів, які в усі
часи надавали змогу милуватись ними
відвідувачам та шанувальникам природи Нижнього Дністра.

пелікан рожевий (Pelicanus onocrotalus),
занесений до Червоної книги України, присутність якого робить краєвид
цих місць ще більш привабливим. На
сьогодні це найбільший птах Європи,
розмах крил якого понад 2 метри.

Кожен відвідувач цих місць неодмінно зверне увагу на зграйки досить різних за розмірами білих птахів, представників родини Мартинових –
мартини та крячки різних видів. Деякі
з них (болотяні крячки) утворюють
свої поселення-колонії безпосередньо на водних рослинах, зокрема на
лататті білому та глечиках жовтих.

Затамувавши подих, відвідувач може
спостерігати, як велика зграя чорних
птахів середнього розміру з шумом
здіймається над озером і ховається за
небокраєм. Це баклани великі
(Phalacrocorax carbo), які прилітають на
озеро посмакувати рибою. Заклопотані лиски (Fulica atra) завжди при
справі: нишпорять по всьому водному
просторі.

Вихор із різних видів цих птахів завжди перед очима спостерігачів за
птахами (так званих бердвотчерів, від
англ. birdwatchers). За останні 10 років
звичайним видом на озері влітку є

У віддаленому кутку озера причаїлась
купка птахів, які за зовнішнім виглядом нагадують домашніх качок. Це
крижень (Anas platyrhynchos) –

УРОЧИЩЕ «ДНІСТРОВСЬКІ ПЛАВНІ»

127

Екомаршрут «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ПЕРЛИНА»

найпоширеніший вид у заплавах
великих річок України.
Мов охоронці, пильнують по колу
озера білі чепури мала та велика
(Egretta garzetta та E. alba), сірі та руді
чаплі (Ardea cinerea та A. purpurea), які
зручно розташувались на заломах водної рослинності та чатують на свою
здобич.
Піднявши очі до неба, ви на мить
побачите, як над озером, вишикувавшись один за одним, наче тіні, що не
мають ваги, летять дивовижні птахи
майже чорного кольору із загнутими
донизу дзьобами та довгими ногами.
Це коровайки (Plegadis falcinellus) –
показник екологічної рівноваги та
благополуччя пониззя Дністра. Цей
птах має ще одну назву блискучий ібіс
та є близьким родичем священного
Ібісу, якому поклонялися стародавні
єгиптяни.
Ще на під`їзді до озера вас обов'язково
буде супроводжувати, перелітаючи з
одного боку протоки на іншу, яскравого забарвлення птах з характерним
голосом – рибалочка (рос. зимородок) (Alcedo atthis). Коли він помічає
рибу, то одразу готується до нападу.
Завдяки інстинкту птах точно прицілюється, і швидко махаючи крилами,
атакує жертву.
Піднявши очі до неба, ви завмрете на
мить, побачивши високо над собою
величезного птаха, який, немов застиг
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у повітрі і тримається тільки на піднімальній силі теплого повітря. Так можна побачити орлана-біло хвоста
(Haliaeetus albicilla), який після великої
перерви знову гніздиться у наших краях, і одне з гнізд розташоване саме неподалік від озера Біле.
Загалом, тут на гніздуванні й під час
міграцій, а також в зимовий період зустрічається понад 300 видів птахів. З
найхарактернішими ми вас вже познайомили. Цікаво знати, що з роками
в умовах постійних затоплень гнізд у
весняний період такий вид качок як
крижень пристосувався до гніздування на деревах, в дуплах, сорочиних
гніздах тощо.
Через негативний вплив Дністровської ГЕС за останні десятиліття
чисельність багатьох видів птахів
різко скоротилася: сірого гусака з 250
пар зараз гніздяться лише окремі
пари; блискучого ібіса з 1500 пар зараз
залишилося близько 50 пар; лебедя
шипуна гніздилося 300 пар, а зараз
лише 15-20 пар; жовтої чаплі з 550 пар
чисельність скоротилася до 100-150
пар.
Більше 40 видів птахів дельти Дністра
занесено до Червоної книги України.
З них орлан білохвіст, казарка червоновола, пелікан кучерявий занесені в
списки Червоної книги Міжнародного союзу охорони птахів (МСОП).

Екомаршрут «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ПЕРЛИНА»

6. ДНІСТРОВСЬКА СТРІЛКА
Назви ріки Дністер. Місце, де Турунчук впадає в Дністер – стрілка.
Переправа. Тірас. Данас Тірас. Турла.

Походження назви ріки Дністер. От,
нарешті, ми і добралися до самого
Дністра. До цього наш човен плив
Турунчуком та Широкою протокою.
Місцеві мешканці назвали місце, де
Турунчук впадає в Дністер (а разом з
ним ще кілька проток), стрілкою. Це
місце дійсно нагадує заточену в бік
моря татарську стрілу. Тут починається місцевість, яка з давніх-давен
слугувала місцем переправи – адже
високий лівий беріг близько підходить до об'єднаної в одному руслі
Дністровські води, а дорога з плавнів
виводить на правобічне узвишшя
неподалік Паланки.
Тут доречно розказати про походження назви дев'ятої за довжиною річки
Європи. Найдавніша назва дійшла до
нас із історичних та географічних
творів античності – тоді називали
Дністер Тірасом. Місцеві мешканці
тих часів – скіфи та сармати –

розмовляли мовами, які споріднені із
сучасними осетинською, персидською, курдською та таджицькою
(іранська мовна сім'я). В перекладі
Тірас значить «швидкий» – дійсно,
Дністер, що тече переважно зі схилів
Карпат та Подільської височини, відрізняється від інших степових річок
бурхливістю та швидкістю. В скіфській мові слово « Данас » значило «річка, вода» – звідти друга частина сучасної назви ріки. «Данас Тірас» скоротилось до «Данастр», а потім – до
«Дністер». Інші народи інтерпретували назву по-своєму – так народилась тюркська назва Турла – тобто
видозмінений Тірас. Але в тюркських
мовах турла – це ще й «пасовисько» –
отже татари та турки переінакшили
старовинну назву, пов'язавши її із
словом зі свого лексикону. Зараз
Турлою часто звуть головне русло
Дністра на відміну від Турунчука –
молодого Дністра.

7. БІЛЯЇВСЬКИЙ ВОДОЗАБІР
Побудована наприкінці ХІХ століття Водогінна станція «Дністер»
забезпечує водою понад половину населення Одеської області.

З лівого борту ви можете бачити
канал, який заглиблюється в низинну
частину берега. Це – елемент грандіозної водопостачальної системи.
Тільки подумайте, з цього місця вода
тече до осель понад півтора мільйонам мешканців міст Одеса, Южне,

Іллічівськ, Овідіополь, Біляївка, і навіть Білгорода-Дністровського. Це
більше, ніж половина населення найбільшої за територією в Україні області – Одеської. В перші десятиліття
свого існування (остання третина ХІХ
століття) ця система водопостачання з
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Дністра до Одеси була найбільшою в
світі (див. додаток Антропогенний
вплив на дельту Дністра, стор. 203).
А починалось усе з того, що в березні
1872 року в Лондоні було створено за
ініціативи одеситів «Одеське водогінне товариство» (ОВТ) (для фінансування грандіозного будівництва були
необхідні не менш грандіозні суми
грошей; а на той час в ХІХ столітті
Лондон – економічна столиця світу).
Через півтори роки після створення
ОВТ перший струмінь дністровської
води був урочисто продемонстрований на Соборній площі Одеси. Система фільтрів очищувала воду на першому етапі, потім насоси подавали її
до станції в місті, а звідти життєдайна
рідина розтікалась водогоном по
місту. Цікаво, що оскільки каналізацію в Одесі ще не створили, то й воду
активно не використовували (бо куди
ж її дівати?). Це мало не призвело до
конфлікту власників водогону та
одеської мерії, яка обіцяла акціонерам
великі об'єми використання води.
Врешті-решт, місто викупило водогін,
який став комунальною власністю.
Згодом до першої труби діаметром 75
см додали ще сім труб. Мережа
водогонів забезпечує всю центральну
частину Одеської області.

Історія Водогінної станції «Дністер»
(так вона офіційно називається зараз)
знає не тільки часи розміреної праці,
але й бурхливі роки війн та революцій. Заручником в цих ситуаціях ставало населення Одеси, яке вимушене
було обмежувати використання води
до мінімуму в моменти, коли водогін
припиняв роботу. Це відбувалось в
період з 1917 до 1920-х та у 1941 та
1944 роках.
Під час Другої Світової війни водопровідна станція як важливий стратегічний об'єкт, лише дивом не була
знищена. Героїчним епізодом можна
вважати події серпня 1941 року, коли
станція вже перебувала в тилу румунських військ (в той період – союзників
Німеччини). 18 працівників водогону
на чолі з Миколою Ковальчуком виявили, що станція не зайнята румунами, і наважились не тільки запустити
насоси, але й три дні постачати воду в
окуповану зі всіх боків Одесу. Це дозволило накопичити необхідні запаси
води та значно послабило спрагу в
місті. Фільм, присвячений цим подіям,
так і був названий – «Спрага». А 7
квітня 1944 року інша біляївчанка Анна Костецька вчасно повідомила червоноармійців про намагання німців
підірвати станцію (див. додаток Парк
«Дністер», стор. 200)

8. ПЕРЕПРАВА ЦАРЯ ДАРІЯ
Через пониззя Дністра переправлялись визначні царі
та воєначальники стародавнього світу.

Так, ви все правильно почули. Ці
береги та ця річка були свідками
переправи через Дністер персидсько-
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го царя Дарія. За його часів імперія
персів досягла свого розквіту, але нам
про цього царя відомо, що у війнах
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йому не щастило. Спочатку він програв війну причорноморським скіфам, а потім його воєначальники
були розбиті при Марафоні (від цієї
битви походить назва та довжина – 42
км – марафонської дистанції).
Уявіть собі грандіозність переправи
персидського війська, в якому сучасники рахували від ста до п'ятиста тисяч воїнів! Назад повернулись не всі –
скіфи випустили зі своїх земель
жалюгідну жменьку втікачів на чолі з
самим «Царем царів». Ось як описує
переправу через Дністер біля Маяк
турецький мандрівник 17 століття: «О,
величчя Аллаха! Кілька сотень коней
ввійшли в Дністер, вони заповнили його, як
море. І здавалося, що Дністер перестав
текти. І легка кавалерія татар вмить
перебралися на той берег по малій воді,
оскільки навіть така велика ріка, як
Дністер, не доходила тут до черева коня…
Хан переправився в цьому місці на судні в

невеликому шатрі. Потім і все татарське
військо кинулось в води Дністра».
Переправа в цьому місці існує вже
декілька тисячоліть, і хто тільки не
переходив Дністер в тому чи іншому
напрямку! Македонський полководець Зопіріон (воєначальник Олександра Македонського), гунський цар
Аттіла, готські вожді та королі, болгарські хани Кубрат та Аспарух, князь
галицький Данило, хан монгольський
Батий та багато інших. Серед них – і
літературні герої українських письменників, які втікали від кріпацького
рабства до вільного Дністровського
Правобережжя. Також в цьому місці
відбулась фінальна сцена роману
Ільфа і Петрова «Золотий телець»,
коли навантаженого коштовностями
Остапа Бендера зупинили румунські
прикордонники. І можливо, десь тут
заховані коштовні скарби цього
літературного персонажа?

9. ЧОРНЕ МІСТО
Міст. Кам`яні вежі та справжні замки – Паланка (Молдова) та Маяки (Україна).
Чорний город. Легенда про походження назви. Маяки – порт-супутник Одеси.

Перед нами красень – залізобетонний
міст, зведений одразу після Другої
Світової війни. До того моменту
переправа через саму річку проводилась декількома поромами – державним та приватними. Далі дорога
плавнями йшла до Паланки, місцями
вона пересікала річкові протоки.
Через них перекидались тимчасові
дерев'яні гаті, а з 1950-х – стаціонарні
містки. А в сиву давнину з обох боків
переправи розміщалися кам'яні вежі

та справжні замки – Паланка (ЯникХісар) та Маяки (Міяк-Гечіт). В
перекладі Яник – це палаючий, цісар –
замок, укріплення. Паланка теж
перекладається, як невелика фортеця,
переважно дерев'яна. Міяк – масло,
або власне, маяк, на якому палає
згадане масло. А Гечіт – переправа.
Десь тут, в районі лівобічного берега
Дністра розташовувався й ще один загадковий замок – Чорногород.

ЧОРНЕ МІСТО
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Згадка про Чорний город з'являється у
1421 році, коли подільський воєвода
Гедигольд за наказом великого князя
литовського і руського Вітовта звів
навпроти Білгорода замок. 12 тисяч
працівників мурували фортецю,
каміння і деревину звезли на підводах.
Вона була зруйнована в 15 столітті,
проте неодноразово позначалась на
картах 17 та навіть 18 століть. Історики й досі сперечаються, де ж точно
розташовувася легендарний Чорногород. Більшість бачать його на місці
майбутнього татарського урочища
Міяк-Гечіт, яке вже у 18 столітті отримало назву Татар-Хазан (ставка бея
місцевих татар). На руїнах ТатарХазану українські козаки і селяни,
російські старообрядці, наприкінці 18
століття заснували сучасні Маяки.
Місцеві татари розповідали давню
легенду про походження цієї назви
населеного пункту: Колись мешкав в цих
краях ісламський праведник. Місцеві
мешканці попросили його вчинити диво, але
він відмовився. Мешканці були вперті, тоді
він попросив Аллаха, аби річкою текло
жовте (тобто, коров'яче) масло. Так і
сталось, масла було багато, воно дотекло до
Стамбулу. Мешканці збирали його у всі
можливі ємкості. Але сам святий помер,
виснажений молитвами. Відтоді масло
«міяк» постачалося до Туреччини, де воно
відоме відмінною якістю. Кримські хани на
цьому місці звели тюрбе – усипальницю у
вигляді куполу. Її називали Міяк-баба-
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султан-тюрбе (мо гила Масляного
Святого). Поруч хо вали інших
ісламських праведників. У XVIII
столітті руїни їхніх могил, мечеті,
фортечних мурів ще добре було
видно на місці сучасного цвинтаря
села Маяки. Але до сьогодні жодних
слідів не дійшло. Чого не скажеш про
інші археологічні зна хідки: на
території Маяк та околиць лише курганів понад три десятки. Тут же було
розкопано дев'ять невеликих селищ
античної доби. Вони входили до сфери впливу Тіри та Ніконія – давньогрецьких міст, про які розкажемо трохи далі.
А розквіт Маяк припав на ХІХ століття, коли воно стало річковим
портом-супутником Одеси. Саме з
Маяцької пристані до Одеси гужовим
транспортом доставляли товари, які
прибули Дністром. Майже уся
деревина на будівництво та для
опалювання, зерно та інша сільськогосподарська продукція Бессарабії,
Поділля та навіть Галичини транзитом йшли через Маяки. У 1862 році
вони отримали статус міста. Проте з
будівництвом залізниці, яка оминула
Маяки і пішла до дністровських
пристаней поруч із Тирасполем та
Бендерами, значення міста Маяки
значно зменшується. Зараз це велике
(близько 4000 населення), але все ж
таки село за статусом.
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10.

ОСТРІВ ГОНТАРЕНКА

Наукові дослідження на Нижньому Дністрі. Гідрометеорологічна станція
та радіотелескоп «Уран-4», пов'язані з іменами видатних вчених –
Вадима Готаренка та Володимира Цесевича.

Острови Дністровської дельти переважно безіменні. Протоки, кути, коси
мають назви. А острови майже ні. За
деякими виключеннями, одне з яких –
острів Гонтаренка. Він так названий
нещодавно – трохи більше десяти
років тому на честь Вадима Гонтаренка (1926-2000), який протягом 40 років
(1960-2000) керував місцевою Гідрометеорологічною станцією, що була
заснована в 1947 році, і відтоді є центром наукових досліджень Дністровської дельти (сучасна назва – Річкова
гідроекологічна навчально-наукова
лабораторія). Острів обмежений
руслом Дністра, Старого Турунчука та
двох єриків (проток) – Олександрівського та Фестивального. Вадима
Гонтаренка пам'ятають як дуже відповідального, високоморального спеціаліста, справжнього фаната захисту

Дністровської дельти.
Маяки в другій половині ХХ століття
стали справжнім центром наукових
досліджень – і не тільки місцевої природи, але навіть космічних просторів.
Видатний астроном член-кореспондент НАН України Володимир
Цесевич (1907-1983) організував у
1956 році будівництво заміської
обсерваторії (адже забруднена атмосфера великого міста не дозволяла
докладно вивчати небесні світила)
саме в Маяках. Згодом в 1960-х місцева
станція звела радіотелескоп «Уран-4»
– ось на лівому боці можна бачити
велике поле з загадковими металевими конструкціями. Діяльність обсерваторії дозволила одеситам створити
третю за кількістю знімків небесних
світил фототеку у світі.

Ентомокомплекс Нижнього Дністра. Значення групи кровососів.
Одноденка. Жук-плавунець. Бабки.

Протягом пішої прогулянки по
острову ви можете познайомитись з
різноманіттям ентомокомплексу Нижнього Дністра. Комахи – представники тваринного світу, які відіграють
ключову роль в природних трофічних системах взагалі і Нижнього
Дністра зокрема. Найчисельніша за
кількістю видів група – більше 3000
видів комах населяють Дністровські
плавні. Вони є невід'ємними компонентами всіх без виключення природ-

них екологічних систем.
Найхарактернішими з них є група так
званих „кровососів,” які з одного боку
дошкуляють людині влітку під час
відпочинку, з іншого – забезпечують
харчем шалену кількість мешканців
Дністровської дельти – від риб до
хижих ссавців, не кажучи вже про
представників орнітофауни, які взагалі без комах існувати не можуть.
Відомо, що за загальною біомасою
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комахи значно перевищують будь
який клас тварин. Серед них є види з
досить цікавими біологічними особливостями. Наприклад, одноденка –
живе у вигляді дорослої комахи один
день. Іншу частину свого життя
проводить у вигляді личинки у воді.
Жук-плавунець (Dytiscidae) – тварина,
яка здатна рухатись у будь якому
середовищі та просторі – вона літає,
плаває під водою, непогано повзає на
ділянках суші. За умови різкого
зменшення рибних запасів, жукиплавунці є чудовою їжею для видр та
норок-рідкісних видів ссавців плавнів
Дністра.
Привабливі та мальовничі бабки
(Odonata) зранку до вечора пишуть
неймовірні кола у повітрі над заплавними луками. Жоден мандрівник не
втратить шансу сфотографувати цю
довершену, з точки зору аеродинаміки комаху. Саме вона надихнула
людину на вирішення складних
конструкторських питань в авіабудуванні. Та мало хто знає, що бабки є
вартовими Дністровського неба.
Вони чітко пильнують свою здобич у
повітряному просторі над плавнями
Дністра, значно зменшуючи кількість
комах, які докучають людині під час

11.

відпочинку. Вони є хижаками серед
комах та живляться тими, що менші за
розмірами.
Значення комах для природи Дністра
взагалі важко перебільшити. Якщо
замислитись над тим, чому до цього
часу при такому рівні технічного
прогресу значні території нижнього
Дністра мало трансформовані людиною, то стає зрозумілим, що однією з
головних причин є те, що наявність
величезної кількості „кровососів”
перетворюють цю територію на
досить складну для існування людини
і таким чином виконують, на перший
погляд не помітну функцію, – захисну. На сьогодні найдієвіший охоронець Дністровських плавнів – комар
(Culex pipiens) – охоронець всього
природного середовища Дністровської дельти, оскільки ніким не
керується. Та ця поведінка стала
охоронною цілком випадково,
оскільки п'ють кров у всіх теплокровних тварин виключно самиці і тільки
для того, щоб забезпечити продовження роду. Особини чоловічої статі
живляться виключно соком рослин,
збираються величезними скупченнями, які з боку нагадують стовпи, що
висять над очеретами.

ЗАПЛАВНІ ЛУКИ
Короткозаплавні та довгозаплавні луки.Травостій. Значення луків.
Болотна рослинність.

На території Нижньодністровського
національного природного парку
заплавні луки займають дуже невеликі
площі й розташовуються, насамперед, невеликими смугами вздовж
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траси Маяки-Паланка та ділянками
уздовж плину Дністра і Турунчука.
Луки – це такий тип рослинності, що
характеризується пануванням багаторічних трав'янистих рослин, в першу
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чергу, злаків і осок, існуючих в умовах
зволоження. Заплавні луки містяться в
прирічкових долинах й навесні під
час паводків заливаються водою на
строк до 2-х місяців. При затопленні
на луках залишається мул або намул
(мулистий осад, який залишається в
заплаві на поверхні після спаду повені), він збагачує ґрунт поживними
речовинами. У дельті Дністра зустрічаються як короткозаплавні луки
(затоплюються на період до 20 днів),
так й довгозаплавні (затоплюються на
період до 2-х місяців). Травостій короткозаплавних луків складають,
перш за все, тонконіг лучний (Poa
pratensis), пирій повзучий (Elytrigia
repens), плакун верболистий (Lythrum
salicaria), різні види конюшини
(Trifolium) та перстачу (Potentilla).
Довгозаплавні луки займають понижені, перезволожені ділянки. Рослини, що ростуть тут, пристосовані до
умов недостатньої аерації ґрунтів: в
першу чергу це бульбокомиш приморський (Bolboschoenus maritimus),
ситняг болотний (Eleocharis palustris),
різні види осок.
Значення заплавних луків для життя
дельти Дністра величезна: під час
паводків на луках нереститься риба,
розмножуються комахи й амфібії, тут
же годуються під час гніздування
птахи. На жаль, за останні десятиліття
площа заплавних луків скоротилася
на 90% й кожен рік спостерігається
деградація цих угрупувань. Основна
причина деградації – зареґульованість
річкового стоку, що тягне за собою
нестачу води, замулювання протоків і
єриків, а також заростання луків

болотною рослинністю (очеретом) та
нетиповою для місцевості рослинністю (нетребою, осотом, аморфою
та іншими), які негативно впливають
на аборигенну флору.
Болотна рослинність займає основну
частину плавнів, і представлена
переважно угрупованнями очерету
звичайного (Phragmites australis).
Зарості очерету в плавнях виконують
безліч важливих функцій. Вони очищують воду Дністра від забруднень,
граючи роль природного фільтру,
створюють сприятливі умови для
існування багатьох видів птахів і
тварин, асимілюють величезну кількість вуглекислого газу та є найпотужнішим джерелом кисню. Молоді пагони очерету поїдаються тваринами і
великою рогатою худобою. Крім
того, традиційно очерет використовується в будівництві для виготовлення
дахів. Плюси очеретяного даху
величезні – термін експлуатації від 50
років, термоізоляція, вологостійкість,
екологічність, тощо. Заготовлюють
очерет взимку, коли замерзає вода,
вручну або за допомогою спеціальної
техніки.
Крім очерету, в плавнях можна побачити осоки, рогіз вузьколистий (Typha
angustifolia), лепешняк плаваючий
(Glyceria fluitans) і ціцанію широколистну (Zizania latifolia), або дикий рис.
Рогіз вузьколистий відомий своїми
коричневими циліндричними суцвіттями, відвар з його коренів є народним засобом від цинги, а зі стебель
і листя плетуть мати і рогожки.
Лепешняк і цицанію використовують
як корм для риб та свійської птиці. У
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старі часи з лепешняка робили крупу
– польську чи прусську манну, та й
зараз у часи неврожаїв в деяких
країнах він використовується в їжу
місцевим населенням. Ціцанія так са-

12.

мо широко застосовується в китайській народній медицині при хворобах серця, печінки і нирок.

ГЛИБОКИЙ ТУРУНЧУК
У 1840-х роках купець Олександр Суровцев профінансував будівництво каналу
з Дністра до Дністровського лиману, який значно скоротив річковий шлях.

У XIX столітті вихід з Маяк до
Дністровського лиману займав багато
часу. А повернення – ще більше.
Довге русло звивалось по дельті і
унеможливлювало регулярні рейси,
ускладнювало судноплавство. Розвантаження ж плотів та барж в Маяках
було достатньо дорогим, оскільки
транспорт до Одеси значно збільшував ціну товару. Тоді російський купець Олександр Суровцев у 1838 році
звернувся до місцевої влади з пропозицією прорити канал. Усі видатки він
брав на себе, але просив отримати
монопольне право протягом 10 років

перевозити товари з Маяк до Одеси.
Проте після того, як він витратив усі
свої статки на створення каналу, що називалась Протокою Суровцева, жодних гарантованих привілеїв купець не
отримав. Збанкрутувавши, він помер в
бідності.
Створений ним канал виявився напрочуд зручним та ефективним. Тепер всі човни, які слідують з Маяк до
лиману і назад обирають його як найкоротший та найбезпечніший шлях,
який, до речі, проходить через територію ННПП.

Міграційні шляхи прохідних (чорноморський оселедець та осетрові)
та напівпрохідних (судак, лящ) видів риб.

Річка Глибокий Турунчук, що утворилась на місці протоки, є важливою
акваторією з точки зору формування
іхтіологічного комплексу. Найглибше
місце на розточці Дністра та Турунчука (біля 20 м), близькість до лиману
та моря створюють сприятливі особливі умови для існування багатьох
видів риб.
Цікаво, що на Глибокому Турунчуку
спостерігається перехрестя міграційних шляхів прохідних видів риб, тоб-
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то тих, які мешкають у морі чи лимані,
а для розмноження заходять у річку та
плавні. Саме наявність таких риб визначає роль Глибокого Турунчука у
рибному промислі регіону.
В першу чергу йдеться про чорноморського оселедця, який після плавання
у Дністровському лимані рухається
вверх течією до місць природних нерестовищ, та є бажаною здобиччю
промислових рибалок. Руслом Глибокого Турунчука через Кілярійський
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єрик щорічно навесні проходить
левова частка Дністровської частини
популяції цього виду. В середньому
щорічно в дельті Дністра, включаючи
лиман, виловлюється від 1,3 до 62 т
оселедця (згідно з промисловою статистикою виловів).
Тим же міграційним шляхом рухались
колись осетрові риби (білуга, осетер
та севрюга). Зараз проводяться підготовчі роботи по відновленню популяцій осетрових, що передбачають випуск мальків осетра руського в Дністер

(дотепер використовувались мальки,
які вирощені в Румунії).
Велике промислове значення мають
напівпрохідні види риб: судак, тараня
та лящ, які формують великі скупчення на цій ділянці Нижнього Дністра,
заходячи з Дністровського лиману до
річки на нерест.
Видове різноманіття риб в Турунчуку
багатше, ніж на Дністрі. Тут домінують густера, лящ, плітка, щука, карась,
горчак, уклея, окунь, бичок-гонець.

13.

КІЛЯРІЙСЬКИЙ ЄРИК

Роль території у міграційних шляхах риб. Промисловий лов.

На промисловий лов риби в Глибокому Турунчуку суттєво впливає Кілярійський єрик, штучно утворений
місцевими рибалками у ХІХ ст. Не
зважаючи на те, що її глибина складає
всього біля 2 м, ширина – 3-4 м, вона
на сьогодні відіграє важливу роль під
час міграцій ляща та оселедця.

Близькість до Дністровського лиману
створює вкрай сприятливі умови для
здійснення любительського рибальства. Судак, сазан, сом, плітка, лящ,
карась, окунь та щука – ось неповний
перелік тих видів, які є звичайними у
виловах аматорів-рибалок.

14.
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Найчистіша зона дельти Дністра. Біологічна фільтрація.
Занурена водна рослинність (кушир, уруть, рдест).
Індикатори (нітеллопсіс). Водяна чума (елодея канадська).

Північна частина Дністровського
лиману – найчистіша зона дельти
Дністра. Це пов'язано з тим, що вода,
проходячи через масиви очерету
(Phragmites australis), фільтрується та
очищується від мулу, органічних та
деяких токсичних речовин. В районі
Кілярійського єрику та біля його
виходу можна зустріти чиліма (Trapa

natans), плавуна щитолистого
(Nymphoides peltata), сальвінію плаваючу (Salvinia natans), але головну роль
тут відіграє занурена водна рослинність, що представлена різними
видами куширу, уруті, рдесників і т. д.
Крім цього до складу згрупувань
входить елодея канадська (Elodea
canadensis), наяда морська (Najas
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maritima), валліснерія спіральна
(Vallisneria spiralis) і т. д.
В акваторії також зростає представник
харофіцієвих водоростей нітеллопсіс
(Nitellopsis), який є індикатором чистоти водойм – швидко гине підчас
каламучення, забруднення та «цвітіння» води. Харофіцієві водорості –
залишки стародавньої групи рослин,
які поєднують у собі риси водоростей
та вищих рослин. Цікаво, що у водоймах, де добре розвиваються харові
водорості, відсутні личинки комарів,
що пов'язано з речовинами, які водорості виділяють у воду.
Водні рослини – є вторинноводними,
тобто спочатку їх предки жили в морях і океанах, потім зайняли прісні
водойми і вийшли на сушу. Згодом,
починаючи з крейдяного періоду, ці
сухопутні рослини знову почали
освоювати водне середовище –
спочатку прісні водойми, а потім і
морські. Саме тому такі водні рослини
називають вторинноводними.

Зарості цих рослин є місцем для нересту багатьох видів риб, які за назвою
нерестового субстрату відносяться до
фітофільних. У водних рослин спостерігається значне розсічення листків на ниткоподібні частки, як наприклад, у куширу та уруті. Подібна будова листка дозволяє краще засвоювати
з води мінеральні речовини та продукувати велику кількість кисню, що дуже важливо для розвитку мальків риб.
В угрупованнях занурених водних
рослин зустрічається елодея канадська (Elodea canadensis), або водяна чума.
Цей вид потрапив до Європи з озер
Канади разом з пароплавами та
кораблями: в 1842 році до Шотландії,
а звідти розповсюдився по всій
Європі. Водяною чумою її називають
за здатність швидко розмножуватися,
заполоняючи водойми, перешкоджаючи судноплавству і рибальству. У
той же час вона очищує воду, може
використовуватися як добриво і корм
для свиней.

Буджак: історичні назви правого берегу Дністровського лиману.

Земля між гирлами Дунаю та Дністра
– це історичний регіон Буджак, або
Бессарабія. Цей край мав і має різні
назви, належав різним державам, був, є
і буде населений різними народами,
адже він розташований на межі різних
культурних світів і є брамою між
ними. В історичній ретроспективі цей
край заселяли з чотирьох сторін. З
півночі прийшли свого часу кельти та
слов'яни, з півдня – греки, вірмени,
турки, зі сходу – безліч кочових
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народів, а із заходу – римляни, румуни
та молдавани. З якого б напряму не
приходили люди – для них цей край
був межею відомого їм доти світу.
Звідси тюркська назва Буджак,
слов'янська Оглос (обидва слова в
перекладі – кут, прикордоння). Для
людей, які припливали на кораблях,
цей край був важливий своїм приморським розташуванням – звідси грецька
назва Параталасія (в перекладі –
приморська земля). Інші народи

Екомаршрут «НИЖНЬОДНІСТРОВСЬКА ПЕРЛИНА»

називали край іменами великих річок
– Дунаю (Істра) та Дністра (Тіраса),
деякі – іменем народів, які тут мешкали
– Мала Скіфія, Нижня Мезія, ТіроГетія, Вест-Готія, тощо. Деякі назви
краю досі не знайшли однозначного
тлумачення. Наприклад, популярний

зараз термін Бессарабія, який почав
використовуватись ще в IV столітті.
Отак і носить цей багатоликий край
різні назви через багатонаціональність та бурхливість політичної історії
від самого її початку.

15.

ДНІСТРОВСЬКИЙ ЛИМАН

Історія формування Дністровського лиману.

Історія формування Дністровського
лиману подібна до історії формування
інших лиманів Причорномор'я. В
карангатський час (30-10 тис. років
тому) внаслідок великого зледеніння
величезна кількість вологи на Землі
була законсервована в потужних
льодових шапках в районах полюсів,
при цьому рівень Чорного моря був на
60, а в деяких місцях і на 100 м нижче
сучасного. Завдяки цьому річкові
долини Причорномор'я врізалися в
сушу на глибини більше ніж 40 м,
прорізаючи неогенові товщі порід.
Приблизно 10 тис. років тому почалося підвищення рівня моря, яке призвело до з'єднання Чорного моря із
Середземним. Завдяки цьому підвищенню на суші утворилися морські
затоки, які з часом відокремились від
моря піщаними косами і перетворилися на лимани. Це підвищення рівня
моря носить назву давньочорноморської трансгресії, яка поетапно охопила територію навіть більше сучасного
Чорного моря.
Вже 8,5 тис. років тому (в бугазький
час) Дністровська морська затока

(майбутній лиман) доходила майже до
Овідіополя. Протягом наступних 6
тис. років (в вітязевський, каламітський та джеметинський часи) Дністровський лиман повністю заповнювався морськими водами і був глибше
сучасного. Періодично рівень моря
був навіть трохи вище сучасного, при
цьому Дністровська морська затока у
верхів'ях доходила до Тирасполя.
Приблизно 3 тис. років назад море почало відступати. Ці події носять назву
фанагорійської регресії. Максимум
відступу припадає на 5 ст. до н.е., в цей
час рівень моря був нижче сучасного
на 2 м, а в деяких місцях до 8 м.
Геологічні факти підтверджують, що
в центральній частині лиману в цей
час були вкрай мілководні умови, а
піщане дно, в верхів'ях лиману, можливо, було сушею. За історичними відомостями в цей час на території лиману існував острів (який міг представляти собою оголене через пониження рівня моря дно давньої затоки).
Після 5 ст. до н. е. рівень моря знову почав збільшуватися, почалася німфей-
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ська трансгресія, Дністровська затока
знову заповнилася водами моря.
Поступово дно затоки мілішало, заповнюючись виносами Дністра; потім вона відокремилася від моря піщаною косою і перетворилася в опріснене водоймище – лиман.
В наш час лиман являє собою мілководну водойму подовженої форми, витягнуту з північного заходу на південний схід на 41,5 км. Північна
частина лиману розширена, південна
– більш вузька. Максимальна ширина
лиману – 12 км. Площа лиману – 400
км 2. Глибини лиману невеликі – до 3
м, середня глибина – 1,75 м, завдяки
чому лиман добре прогрівається і має
високу біологічну продуктивність.
Така глибина призводить до формування дрібних, але крутих хвиль, які
добре відчувають на собі туристи на
човнах у вітряну погоду.
В північній частині лиману вода прісна, а південна частина має слабосолоні води завдяки проникненню
сюди морської води. Взимку лиман

часто замерзає.
Від моря лиман відокремлений довгою (9 км), але вузькою (до 500 м) Бугазькою косою, яка відома своїми піщаними пляжами. З морем лиман
з'єднується через Цареградське гирло.
Ця протока має глибину до 10 м і
ширину 250 м; через неї побудований
залізничний і автомобільний міст. Від
Цареградського гирла до порту
Білгород-Дністровський в 1969 році
був проритий судноплавний канал
глибиною 8 м.
До 1926 р. у Бугазькій косі існувало ще
одне гирло – Очаківське, завдяки якому лиман з'єднувався з морем. Але поступово це гирло було занесено
піском.
Цікавим є те, що у відкладах лиману
геологами були знайдені дрібні зерна
унікальних зелених алмазів, які,
можливо, часто виносить Дністер,
розмиваючи алмазоносні породи з
Карпат та Українського кристалічного щита.

Гідробіонти Дністровського лиману. Висока біологічна продуктивність.
Об'єми виловів. Інтродукція.

Перед впадінням у Чорне море ріка
Дністер утворює досить великий за
розміром Дністровський лиман, який
є одним з найбільших прісноводних
водойм на Одещині.
Лиман характеризується різноманітним комплексом гідробіонтів, серед
яких риби займають одне з головних
місць. А відбувається це завдяки тому,
що водойми з такою невеликою
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глибиною (до 2 м в середньому) характеризуються високою біологічною
продуктивністю, тобто в них є велика
кількість поживних речовин, що
спричиняє інтенсивний розвиток
мікроскопічних водоростей (фітопланктон). Ці «маленькі рослини» знаходяться в основі харчового ланцюга,
оскільки є джерелом поживних речовин та кисню для інших організмів
лиману – насамперед, дріб них
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ракоподібних (зоопланктону), які в
свою чергу є їжею для більшості риб.
З давніх-давен тут велось промислове
рибальство, основу якого складали
вже згадані нами такі види риб як
сазан, карась, лящ, плітка, судак. Раніше до цього переліку можна було б додати ще два види – рибець (Vimba
vimba) та чехоня (Pelectus cultratus). Але у
зв'язку з антропогенним втручанням у
природні комплекси Дністровського
басейну вони майже втрачені для Нижнього Дністра та не мають промислового значення.
Щодо сучасних об'ємів виловів згідно
з усними повідомленнями рибалок на
Дністрі й Дністровському лимані кількість риби, що виловлюється, в
останні 25 років знизилася в 4-5 разів
та не перевищує 150 т/рік.
До речі, цікавим традиційним засобом рибальства на лимані є лов за допомогою сіток та ягерів (рос. вентерь)
– «пасток» для риби. Ловлять також
волокушею або неводом.
В середині минулого сторіття лиман
дуже заростав рослинністю, часто
спостерігалося так зване «цвітіння
води» – коли мікроводоростей вже
забагато та кисень, що вони синтезували, витрачається на процеси гниття.
Одним із засобів боротьби з таким
явищем а також з метою покращення
умов аборигенних видів, в лиман були
інтродуковані такі рослиноїдні види,
як білий амур (Ctenopharyngodon idella) та
білий та строкатий товстолобик
(Hypophthalmichthys molitrix та Aristichthys
nobilis). Зараз їх чисельність підтримується шляхом регулярного зариб-

лення.
Дністровський лиман є ключовим нагульним водоймищем для прохідних
риб, зокрема оселедцевих, які перед
потужним „стрибком” уверх по течії
до місць традиційних нерестовищ певний час годуються у Дністровському
лимані зоопланктоном.
У весняний період тут ще інколи можна зустріти поодиноких велетнів –
білуг (понад 500 кг), які за мілких
глибин та значних розмірів (біля 4 м
завдовжки) з'являються на поверхні
води, утворюючи справжнє видовище. Серед інших представників осетрових риб у Дністровському лимані
також іноді зустрічаються севрюги та
осетри. Всі вони занесені до Червоної
книги України (всього 11 видів) та
Міжнародний список охорони природи (МСОП) (всього 8 видів). 6 видів
риб, що зустрічаються в пониззях
Дністра, відносяться до Європейського червоного списку, 6 – охороняються Бернською конвенцією.
Із видів риб з цікавою біологією у
Дністровському лимані, слід назвати
вугра звичайного (Anguilla anguilla),
який здатен мандрувати суходільними
ділянками на значні відстані, досягаючи з часом Саргасового моря – єдиного нерестовища вугрів на Земній кулі.
Серед інших гідробіонтів слід зазначити річкового рака (Astacus), який є
«золотим скарбом» Дністровського регіону. Його запаси останнім часом
значно скоротились, що пов'язано із
забрудненням ріки та браконьєрським
виловом, особливо у період розмноження рака.
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16.

ГИРЛО ГЛИБОКОГО ТУРУНЧУКА
Село Удобне – Хан-Кишла – з VI століття було резиденцією керівника
Буджацької Ногайської Орди. Буджак. Козацькі села.

На обрії видно декілька старовинних
молдавських та українських сіл. Одне
з них – Удобне, яке до 1944 р. називалось Хан-Кишла. Цей населений
пункт з VI століття став резиденцією
керівника Буджацької Ногайської
Орди – великого татарського державного утворення, яке підпорядковувалось Кримському ханству та Османській імперії. Часто саме с. Удобне
на картах позначали як Буджак, адже
це була столиця всього татарського
тоді краю. В місці за описами мандрівників були мечеть, караван-сарай,
хамам (баня), палац (сарай татарською)
сераскера (буджацького керівника).
На півночі на території сучасної
Молдови розміщувалась літня ставка
самого кримського хана – Каушани.
Взимку хани з роду Гіреїв мешкали в

17.

Бахчисараї, а влітку відправлялись до
Буджаку. В Каушанах стояв палац,
який порівнювали із бахчисарайським за пишнотою та вишуканістю
смаку. Він згорів у 1806 р. під час війни
між Туреччиною та Росією.
У XIX столітті села на захід від лиману
заселяли українці та молдавани. Села
увійшли до складу земель Новоросійського козацького війська – тут нащадки запорожців продовжили історію козацтва на Півдні України. Військо було розформоване під час військової реформи 1863 р., але населення продовжує пам'ятати своє козацьке коріння. Села поруч Удобного
називаються Козацьке та Старокозаче.

БІЛЕ МІСТО
Білгород-Дністровський, «Біле місто», фортеця.

А тепер погляньте праворуч: онде на
обрії розкинулось стародавнє місто
Білгород-Дністровський. Йому вже
понад 2500 років. У центрі на березі

18.

лиману розташована легендарна фортеця, її вежі можна розгледіти неозброєним оком (див. додаток Біле місто, стор. 201).

КАРАГОЛЬСЬКА ЗАТОКА
Водна рослинність. Степові ділянки – прикраса півдня України.
Ксерофітні та ранньовесняні рослини.

У Карагольській затоці знаходиться
найбільша в дельті Дністра популяція
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плавуна щитолистого (Nymphoides
peltata). Ця рослина занесена до
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Червоної книги України, чисельність
якої скорочується в результаті забруднення водойм. Свою назву плавун
отримав через здатність рости в місцях, де водойми поступово заростають і заболочуються, а видову
назву – за схожість листків зі щитом. В
Америці цю рослину називають
«жовті водні сніжинки», тому що кожна пелюстка має бахрому. Кожна квітка живе всього один день, але їх
утворюється настільки велика кількість, що зарості плавуна вкриваються
килимом з «жовтих сніжинок». Плавун є кормовою рослиною для
водоплавних птахів, риб, а також для
нутрії і ондатри. Використовується як
тонізуючий засіб в китайській
народній медицині.
Ще одна широко поширена рослина
в Карагольській затоці – глечики
жовті (Nuphar lutea). Рослина досить
вимоглива до якості води, оскільки
при попаданні стічних вод у водойму
швидко гине. Свою назву отримала
завдяки плодам, схожим на глечик.
Широко застосовується в народній
медицині для лікування хвороб нирок,
як протизаплідний, молокогонний
засіб і та ін. Через лікарські властивості чисельність рослини швидко
скорочується.
Окрім того, Карагольська затока є місцем зимівлі багатьох видів риб (коропу, сазану, карася). Саме тому вона
традиційно є акваторією, де промислове рибальство заборонене.
Цікаво, що в 2008 році на березі
Карагольської затоки і біля села Надлиманське можна було побачити 5 азі-

атських слонів. Це місце було вибрано
як одне із самих спокійних і чистих
для того, щоб циркові слони змогли
відпочити від виступів.
З Карагольської затоки відкривається
вид на обривисті береги Дністровського лиману. Деякі схили терасовані, спостерігається відслонення
вапняків. Саме в таких умовах і збереглася типова степова рослинність у
Нижньодністровському національному природному парку. Взагалі в
Одеській області розорано 95 % степів, а збережені ділянки віднесені до
неугіддь через відслонення вапняків,
схили і т. д. Серед травостою цих
степів зустрічається типчак (Festuca),
келерія (Koeleria), ковила волосиста
(Stipa capillata) та інші степові злаки.
Велику роль у пристосуванні степових видів до життя в умовах нестачі
вологи грають добре розвинені кореневі системи. Коріння злаків здатні
проникати на значну глибину: до 2 м у
ковилі волосистої, до 1,5 м у типчаку;
завдяки такому довгому корінню
рослини поглинають вологу не тільки
з верхніх горизонтів ґрунту, але й з
більш глибоких. Підземна маса
коренів значно перевершує надземну
масу зелених частин рослин. Це дало
підставу І. К. Пачоському назвати степ
лісом, але тільки "догори ногами".
Саме на цій території зустрічається
велика кількість видів рослин і грибів,
які охороняються. Один з таких видів
грибів – зморшок степовий (Morchella
steppicola) – гриб, занесений до
Червоної книги України. Чисельність
гриба зменшується через випас худо-
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би, а також через використання його в
їжу.
Крім того, серед занесених до Червоної книги рослин слід відзначити
ковилу. Вони відносяться до ксерофітних рослин, тобто тих, що зростають в посушливих місцях. Листя
ковили часто згорнуті в трубочку та
схожі на дріт. Ковили ідеально пристосовані до життя в степах. Вони
володіють оригінальним засобом
поширення насіння: після дозрівання
зернівка летить за допомогою опушеної сітки і опускається неподалік від
материнської рослини. При випаданні роси зернівка починає «заякорюватись», тобто вкручуватися в
землю за принципом штопору. Цей
принцип поширення насіння є причиною так званої «ковилової» хвороби худоби, коли зернівки, потрапляючи на шкіру тварини і проникаючи
до неї, викликає запалення.
Крім ковили на берегах Дністровського лиману зустрічається велика
кількість ранньовесняних рослин, частина з яких також занесена до списків
охоронних рослин різних категорій.
Серед них: півники карликові (Iris
pumila), гіацинтик білуватий
(Hyacinthella leucophaea), гадюча ци-

булька (Muscari neglectum) тощо.
Півники мають пласке, як лезо ножа,
листя, саме тому німці прозвали його
«меч-лілія». Російська назва ірису –
касатік. У перекладі з латинської iris
означає «веселка», що обумовлено дуже різноманітним забарвленням квіток. Згідно легенди Меркурій і чарівна
Ірис проводжали души покійних по
семикольоровій веселці в країну
вічного миру, світ блаженних. З цієї
причини ірис вважався символом
миру та спокою.
Гадюча цибулька відома своїм ароматом, що нагадує мускус, звідси і його
латинська назва рослини – Musсari.
Для мохів та лишайників, які ростуть в
степу, характерне явище кріптобіозу –
зневоднення тканин задля переживання несприятливих умов. Саме тому
найбільш інтенсивно життєві процеси у цих груп організмів протікають на
початку зими і весни.
Для мохів та лишайників, які ростуть в
степу, характерне явище кріптобіозу –
зневоднення тканин задля переживання несприятливих умов. Саме тому
найбільш інтенсивно життєві процеси у цих груп організмів протікають на
початку зими і весни.

Береги Дністровського лиману. Лесоподібні суглинки.
Понтичні вапняки. Меотичні глини.

Береги лиману досить обривисті.
Східні береги, головним чином, складені з суглинків, на заході в берегах
зустрічаються понтичні вапняки, під
якими – меотичні глини. Пологі береги лиману складені давніми річковими
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виносами Дністра та його притоків.
Глибокий вріз в неогенові породи
утворився ще десятки тисяч років
тому, коли лиману ще не існувало, а
породи прорізалися рікою. Пізніше,
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після затоплення річкової долини
морськими водами і утворення
лиману, береги продовжили руйнуватися лиманними водами, тому на
багатьох ділянках береги дуже круті.
Лесоподібні суглинки, з яких створені
східні береги Дністровського лиману,
утворилися в четвертинний час, тобто
на протязі останніх 2,5 млн. років.
Сформувалися вони під час відступу
давнього льодовика. Повний комплекс, так званий стратотипний (еталонний) розріз, включає 18 горизонтів, де ритмічно чергуються лесові
(пилуваті) відклади та викопні ґрунти.
Зустрічається такий розріз поблизу с.
Роксолани. Вчені зі всього світу приїжджають сюди вивчати цей стратотипний розріз.
Західні береги місцями утворені сарматськими і понтичними вапняками,
аналогічні одеським, в яких розташовані катакомби. Утворилися ці вапняки на дні давнього моря більш ніж
7-10 млн. років тому. Вапняки являють
собою корисні копалини – будівельний камінь. З цього каменю була
побудована Білгород-Дністровська

фортеця. Будови з сухого вапняку
чисті та довговічні. Перекристалізовані його різновиди представляють
собою мармур, родовище якого
розробляється поблизу БілгородДністровська.
На жаль, вапнякові товщі при обводненні схильні до розвитку карстових
процесів – утворенню підземних пустот, які можуть призводити до провалів.
Понтичні вапняки підстелюються
меотичними глинами, виходи яких
можна простежити в південнозахідних берегах лиману. Утворилися
ці глини в неогеновий період
7-9,5 млн. років тому на дні глибокого
давнього моря. Це блакитно-сірі
глини, що складаються в основному з
монтморилоніту – мінералу, який є
чудовим сорбентом. Завдяки цьому
меотичну глину люди використовують в народній медицині і косметології під назвою „блакитна глина”.
Недоліком глинистих порід є те, що
саме ними в умовах підвищеного
обводнення розвиваються зсуви
берегів.

19.
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В гирлі Дністра в стародавні часи стояв маяк, названий на честь сина героя
Ахілла – Неоптолема.

Згідно фундаментальної праці видатного географа античності Страбона в
гирлі Тіраса-Дністра давньогрецькі
поселенці збудували вежу, якій дали
ім'я Неоптолемова – на честь сина
героя Троянської війни Ахілла.
Неоптолем тут ніколи не бував, але

оскільки його батько відомий як
«володар Моря» (Понтарх), то вежамаяк з його ім'ям мала би допомагати
мореплавцям краще знайти в темряві
вхід до ріки. Пошуки слідів цієї вежі
привели одеських археологів до
версії, що дві з половиною тисячі
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років тому Дністровського лиману не
існувало, і Тірас впадав в Чорне море
значно південніше – в районі Будацького лиману. Це підтверджують
античні географи, які розповідали
про існування великого острова, що
омивався двома рукавами Тіраса. На

20.

правобічному рукаві стояло місто Тіра
(зараз Білгород-Дністровський), а на
лівобічному – Ніконій (на місці
сучасного села Роксолани) (див.
додаток Минуле лівого берега
Дністровського лиману, стор. 203).

РУСЛО ДНІСТРА
Судноплавство на Нижньому Дністрі. Дубоссарська ГЕС.

З незапам'ятних часів Дністер служив
для вивозу товарів, вироблених в подністровських краях. Давні греки вели
жваву торгівлю привезеними Тірасом
товарами із своїми північними сусідами. Пізніше в XIII столітті на
Дністрі посилюється торговий вплив
генуезців. Саме їм приписують введення на Дністрі для сплаву вантажів
типу судна, відомого під назвою
галери (у вигляді прямокутної скрині)
вантажопідйомністю 12 тонн. В
османські часи торгівельне значення
Дністра знизилося, проте у XVIII столітті транзит товарів знов пожвавився.
Розвиток пароплавства. Образ судноплавної річки XIX ст. неможливо уявити без колісного пароплава. До моменту винаходу парового двигуна та
пристосування його до водного
транспорту (1807 р.) річкова подорож
вимагала значних зусиль: веслування,
бурлакування. І до того ж обмежувала
розміри суден. Деякими річками можна було спуститись тільки вниз за
течією – такими вони були швидкими. Це стосувалось і порожистих річок. Дністер і швидкий, і порожистий,
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а в дельті ще й мілководний та
захаращений. Тому парова тяга повинна була зрушити справу вантажних та пасажирських перевезень з
мертвої точки.
У 1843 році Новоросійський генералгубернатор Михайло Воронцов купив
в Великобританії пароплав. Під
назвою «Дністер» корабель спробував
піднятись до Тирасполя, проте по
дорозі сів на мілину. Подальші спроби теж не увінчались успіхом: корабель за кораблем відправлялись до
Дністру, і зупинялись, не досягнувши
Тирасполя. Тоді розпочалось проектування поглиблення головного русла
та прориття судноплавних каналів.
У 1881 році Російське товариство пароплавств і торгівлі замовило дослідження можливостей використання
Дністра для судноплавства. У 1884 р.
роботи із заглиблення Дністра розпочались, а у 1893 р. річка стала доступна
для буксирного та пасажирського пароплавства. Кількість вантажів швидко зростала і згодом збільшилася в 4
рази за декілька років; з'явились
регулярні рейси між Бендерами та
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Аккерманом. Але з 1918 по 1940 роки
Дністер став прикордонною зоною, і
суворо охоронявся. У прибережних селах румунська влада дозволяла включати світло в будинках тільки при зачинених вікнах. В цей період навігація
по Дністру була припинена, і відновилася лише в 1940 році.

Дубоссарська ГЕС. А після Другої
Світової війни, у 1954 році біля
Дубоссар була побудована гребля
гідроелектростанції, і виникло Дубоссарське водосховище. У зв'язку з цим
регулярне судноплавство стало можливим лише на двох ізольованих
ділянках: від міста Сороки до греблі
Дубосарської ГЕС і від греблі ГЕС до
гирла. Отже зараз судноплавство на
Дністрі носить скоріше туристичний
характер.
Аналогічна ситуація з виловом риби.
У XIX столітті Маяки постачали річ-

кові сорти риби до Одеси, Аккерману
та Овідіополя. Усі ловлі знаходились у
власності одного з місцевих купців,
який дозволяв маячанам рибалити за
плату. Значними були об'єми вивозу
раків до Москви та Санкт-Петербургу.
Проте меліорація, будівництво електростанцій в XX ст. скоротили й
рибні ресурси річки (див. додаток
Антропогенний вплив на дельту
Дністра, стор. 203).
Змінилось за останні двісті років і
населення навколишніх се лищ.
Спочатку виселені були ногайські
татари. Їм на зміну прийшли українські та молдавські селяни, а також німецькі колоністи. Праворуч ви можете бачити одне з колишніх німецьких
поселень – Францфельд (тепер Надлиманське). Німці виселились у
1944 р. перед підходом Червоної
армії.

Легенда про кіммерійських царів.

Проте для цього краю зміна населення не дивина. Геродот оповідав про
кіммерійців – кочовий народ, який
мешкав на берегах Дністра три тисячі
років тому. Коли їхні вороги – скіфи –
вторглись на причорноморські степи,
кіммерійці зібрали велику раду на
кордоні своєї землі – на Тірасі-Дністрі.
Більшість бажала рятуватись та шукати пристанища за кордоном. Тільки
декілька сотень аристократів не

погодились – вони побажали вмерти
на рідній землі. Розділившись на два
рівні загони, вони вбили одне одного.
І тоді на їхніх могилах були насипані
десятки курганів. Правда це чи ні,
проте на околицях Маяк, Біляївки та
Удобного археологи зафіксували понад ста курганів різних епох. Ви й
зараз можете їх бачити скрізь по
місцевих степах.
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РЕГІОНАЛЬНІЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК
«КІНБУРНСЬКА КОСА»

ЕКОМАРШРУТ «КІНБУРНСЬКИЙ»

Біологічне різноманіття – Олег Деркач
Геологічне різноманіття – к.геол.н. Наталія Федорончук
Історична та культурна спадщина – к.і.н. Володимир Полторак

ПАСПОРТ МАРШРУТУ
Pегіональний ландшафтний парк "Кінбурнська коса" розташований на території
Покровської сільської ради Очаківського району Миколаївської області та охоплює
західну частину Кінбурнського півострова (за винятком ділянки Чорноморського
біосферного заповідника "Волижин ліс") і прилеглу однокілометрову смугу акваторії
Дніпровсько-Бузького лиману, Чорного моря та Ягорлицької затоки.
Приблизні географічні координати його меж: 46˚31'пн.ш. - 46˚26' пн.ш. та 31˚30' сх. д. 31˚48' сх. д.
Площа: 17 890,2 га.
Підпорядкування: Головне управління економіки Миколаївської облдержадміністрації.
Парк був створений рішенням Миколаївської обласної ради від 15 жовтня 1992 р. № 16,
відповідно до вимог Закону України "Про природно-заповідний фонд України".
Офіційна адреса: вул. Шкрептієнка, 16, м. Очаків, 57555 Миколаївська область.
Тел. +38 (05154) 307-56; borisfenida@mail.ru; веб-сайт: http://www.kinburn.org
Національний природний парк «Білобережжя Святослава» розташований на
території Очаківського та Березанського районів Миколаївської області.
Площа: загальна площа Парку становить 35,2 тис. га, з них 25 тис. гектарів акваторій
Дніпро-Бузького лиману, Ягорлицької затоки та прилеглої акваторії Чорного моря
навколо Кінбурнського півострова.
Парк був створений відповідно до Указу Президента України №1056/2009 від 16.12.2009
р.
Підпорядкування: Міністерство екології та природних ресурсів України.
Офіційна адреса НПП «Білобережжя Святослава»: 57008, м. Очаків, вул. Леніна, 18,
Миколаївська область. Тел: +38 (05154) 3-00-26, 2-39-43, факс: +38(05154) 3-00-26
E-mail: npp_bilosvyat_ochakov@ukr.net; веб-сайт: http://nationalparkbilosvyat.org.ua
Кінбурнська коса – це унікальний для Європи природно-територіальний комплекс
древньорічкових рівнинних піщаних та приморських ландшафтів, середовище
існування багатьох видів рослин, грибів, тварин, серед яких є такі, що не трапляються
більш ніде у світі. Сьогодні природні умови Кінбурна сприятливі для пляжно-купального
відпочинку, лікування грязями, рибальства, збирання грибів, а також для наукового та
спортивного туризму. Екосистема Кінбурна дуже вразлива та, у разі збільшення
антропогенного тиску, може стати непридатною для життя не тільки її диких мешканців –
представників флори і фауни, а й місцевого населення.
Туристично-екскурсійний маршрут «Кінбурнський»
Протяжність маршруту: 20 км (сухопутна частина).
Середня тривалість відвідування: 2 доби (для пішого пересування).
Засіб пересування: комбінований (водний, пішохідний).
Термін відвідування: травень-жовтень.
Порядок відвідування: самостійно, з гідом.
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ОЧАКІВ

Очаків – історичне місто-фортеця. Фельдмаршал Мініх. Барон Мюнхгаузен.
Князь Григорій Потьомкін. Численні війни, морські битви, облоги та штурми.

На правому березі Лиману, там де
впадає він в Чорне море, на урвистому
узвишші височіє Миколаївський
православний собор з куполом, який
не зовсім відповідає канонічним
формам. Це – колишня велика мечеть
османської фортеці Озі (або Озю),
що в перекладі значить «річка» або
точніше «Дніпро». Мечеть була
зведена у XVI столітті, перетворена на
християнський храм наприкінці
XVIII століття, в радянські часи була
краєзнавчим музеєм, а тепер знову
передана православній громаді міста
Очаків. Це – єдина пам'ятка османських часів, яка дійшла до нашого
часу. Вона ніби уособлює карколомну
долю міста в гирлі Лиману.
За офіційними даними Очаків вперше згадується у 1415 році під назвою
Дашів. Таке зручне розташування
безсумнівно використовувалось і
раніше, проте саме за часів Великого
князівства Литовського можемо
говорити про достовірне існування
укріпленого замку. Кримський хан
Менглі-Гірей у 1492 році звів тут нові
укріплення, які вже наступного року
були взяті українськими козаками під
керівництвом Богдана Глинського.
Саме з Очаковом (а ця нова слов'янська назва використовувалась паралельно з тюркським Озі) пов'язана

одна з перших згадок про морські
походи козаків.
У 1526 році Озі відійшов до володінь
турок-османів, а згодом став адміністративним центром величезного
вілайету (області). Тут були зведені
міцні фортечні мури, місто значно
виросло. За описами турецького
мандрівника Евлії Челебі у середині
XVII століття Озі поділявся на
декілька частин, вулиці центральної
частини були бруковані, тут розташовувались численні мечеті, лазні,
караван-сараї. Озі неодноразово
піддавався нападам козаків, проте
міцні мури надійно захищали гарнізон та очаківського пашу.
Вперше фортеця Озі була захоплена
армією фельдмаршала Мініха у
1737 році, проте у 1739 році була
повернута Османській імперії. В
облозі та штурмі взяв тоді участь ще
невідомий барон Мюнхгаузен, який
пізніше розповідав про те, як під час
бойових дій турки зачинили ворота за
його конем та втнули у нього задню
частину. Саме в Очакові бідолашна
коняка за розповідями барона пила і
не могла напитись – адже не мала
черева.
У наступній російсько-турецькій війні
1768-1774 років російська армія навіть

1

Розповідається на причалі в м. Очаків.
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не наважилась підійти до модернізованої фортеці. А облога та штурм
1788 року коштувала Російській
імперії десятків загиблих генералів, сотень офіцерів та десяток тисяч солдатів. Ця славнозвісна облога Очакова
російською армією під керівництвом
князя Григорія Потьомкіна зробила
місто знаним по всій Росії та Європі.
На згадку про неї в місті встановлені
декілька монументів, проте сама фортеця не збереглась.

перед лицем англо-французького
десанту. Таке становище спробували
змінити у 1870-х, коли розпочалось
будівництво новітньої потужної
фортеці, одним з укріплень якої була
Миколаївська батарея (див. точку 3.
стор.159).На жаль,мине відвідаємо
безпосередньо Очаків під час нашої
подорожі – проте навіть з Кінбурнської коси можна оглянути величні
укріплення, які зараз належать Міністерству оборони України.

Спочатку Очаків планувався як головний торговий та військовий порт Росії
на Чорному морі. Проте доля розпорядилась інакше – місто перетворилось на заштатне містечко, яке у 1855
році після падіння Кінбурнської
фортеці було без бою залишене

В Очакові можна оглянути краєзнавчий музей та картинну галерею,
названу на честь видатного місцевого
художника Руфіна Судковського.
Невеликий районний центр є сезонним курортом, життя в якому бурлить
влітку і впадає в сплячку взимку.

2.
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Найбільший серед усіх причорноморських лиманів. Донні безхребетні
реліктової солонуватоводної фауни. Висока рибопродуктивність. Зміни
гідрохімічного режиму. «Цвітіння» води.

Дніпро-Бузький лиман є найбільшим
серед усіх причорноморських лиманів, що утворились в результаті
затоплення долин річок. Тут мешкають численні представники морської,
солонуватоводної, прісноводної і
різноводної флори та фауни, у тому
числі древні та ендемічні види.
Значну пізнавальну, наукову і практичну цінність мають донні безхребетні реліктової понто-каспійської
фауни. Це переважно дрібні ракоподібні (мізиди, бокоплави) та черевоногі молюски з родини піргулідові
(Pyrgulidae). Серед останніх близько 20
видів є ендеміками Азово-Чорномор-
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ського басейну, у тому числі турикаспія лінкта (Turricaspia lincta), яка занесена до Червоної книги України. Крім
того, кілька представників роду
Potamopyrgus мешкають лише у ДніпроБузькому лимані.
Водойма зберігає досить високу
рибопродуктивність, у першій половині минулого століття вона була
однією з найвищих у світі (до 80
кг/га). Просторі мілководдя лиману
служать місцем нагулу прохідних
(осетрові, оселедцеві) і напівпрохідних видів риб – тарані (Rutilus rutilus),
ляща (Abramis brama), судака (Lucioperca
lucioperca), коропа (Cyprinus carpio),
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рибця (Vimba vimba). Прибережна
частина водойми є місцем нересту
місцевої іхтіофауни.
Акваторії західної частини ДніпроБузького лиману та Чорного моря в
районі о. Березань рідко бувають скуті
кригою, а тому є основним місцем
зимівлі багатьох водоплавних птахів, у
тому числі гоголя (Bucephala clangula),
крехів (Mergus albellus, M. serrator, M.
menganser), морянки (Clangula hyemalis),
синьги (Melanitta nigra) і турпана (M.
fusca). Їх зимові скупчення нараховують до 10 тис. особин.

Внаслідок зарегулювання та зменшення стоку Дніпра і Південного Бугу в
лимані відбулись суттєві зміни гідрохімічного режиму. Зокрема, підвищилась солоність води, почастішали
випадки дефіциту кисню та появи у
воді сірководню, збільшився вміст
біогенних та органічних речовин. Це
викликало структурні зміни водної
екосистеми в цілому. Характерним
стало “цвітіння” води в літній період,
що обумовлено масовим розвитком
мікроскопічних водоростей.

Причорноморська алювіальна рівнина, її формування. Дніпро-Бузький лиман.
Морські коси. Кінбурнська коса, її формування і вік.

Дніпро-Бузький лиман і Кінбурнська
коса розташовані в межах Причорноморської алювіальної рівнини, сформованої річковими наносами. В межах
Північного Причорномор'я від
Дунаю до Криму в Чорне море
впадають 4 великі річки – Дунай,
Дністер, Південний Буг, Дніпро та
десятки дрібних. Ці річкові системи
сформувались на початку четвертинного періоду – приблизно 2,5 млн.
років тому, але за цей час їх розміщення суттєво змінювалось, русла з
часом мігрували з боку в бік, з'єднувались з притоками та відокремлювались від них. Своїми наносами річки
та їх притоки і сформували рівнину,
вистелену річковими відкладами.
Дніпро-Бузький лиман знаходиться
на злитті двох великих річок – Південного Бугу та Дніпра, які при
впадінні у море утворили власні лимани, що зливаються в один. Переважні

глибини лиману – 5-6 м, але є і глибокі
(біля 12 м) ями. З Чорним морем
лиман з'єднується протокою завширшки 3,6 км.
Від моря Дніпро-Бузький лиман
відокремлений Кінбурнською косою,
яка сформована завдяки піщаним
виносам Дніпра та їх перевідкладенню морськими хвилями. Вздовжберегові потоки по периферії моря на
шляху транспортування великої
кількості піщаного матеріалу формують морські акумулятивні коси. Так
утворилась і відома Тендрівська коса
(що знаходиться на південний схід від
Кінбурна), коли Дніпро впадав у
Чорне море набагато східніше,
поблизу сучасної Тендри. Потім
русло Дніпра перемістилось західніше і Велика ріка впадала у море на
місці сучасної Ягорлицької затоки,
тоді почала формуватися східна
частина Кінбурнської коси. Поступо-
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во Дніпро відхилявся все західніше,
якийсь час через Кінбурнську косу
проходили декілька великих гирл
Дніпра. Пізніше дніпровські води
прорізали протоку біля Очакова,
утворивши сучасний Дніпро-Бузький
лиман. Тоді і визначилось теперішнє
розташування коси.
Вік Кінбурна – приблизно 1,5 тис.

років, але його вигляд з часом змінюється. Традиційно Кінбурн називають
косою, але це вже досить великий півострів з двома морськими стрілками –
сучасними косами. Зараз довжина
морського узбережжя Кінбурнської коси складає близько 23 км, однак морські стрілки нарощуються і довжина
узбережжя поступово зростає.

Рибний промисел. Рибацькі забобони. Знаряддя рибальства.
Прогноїнська паланка.

Рибальський рай. З давнини ДніпроБузький лиман приваблював рибалок. Найвідомішими з них можна
назвати запорозьких козаків, які
довели мистецтво рибалки до найвищого професійного рівня. На
Кінбурнській косі з XVIII ст. були
відомі так звані рибні заводи – тобто
невеликі рибальські артілі-гурти
запорожців. На картах ХІХ ст. на
узбережжі Чорного моря відзначено
декілька десятків таких підприємств.
Зазвичай це були окремі будинки, в
яких мешкало до двох десятків
рибалок на чолі з «кошовим». В них
були човни великого (до 12 чоловік),
середнього та малого (до 2 чоловік)
розмірів. Поруч хати зводились сараї
та інші господарські споруди. Біля
води розвішувались довгі сітки, які не
повинні були між ловами ані надто
промокнути, ані пересохнути на
сонці.
Як і всі рибалки, запорожці були дуже
віруючими та навіть забобонними.
Перед великою риболовлею вони
постили та сповідались, ніколи не
відправлялись на лови в дні відзначення православних мучеників – тільки в
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дні святих. Не можна було в такий час
свистіти (накликати чортів) чи оповідати про зайців (див. додаток Храми
Кінбурнської коси, стор. 209).
Рибалили декількома способами. Найпоширеніший – сітками. Найбільші
сітки, що використовувались, були
довжиною до 800 метрів і звались
«матулами» (синонім невода). Рибалки
поділялись на забродчиків, сіточників
та крючників і суворо підпорядковувались своєму отаману. Дуже
ефективним був гардовий спосіб. Він
полягав у зведені влітку, коли риба
підіймалась вгору протоками, єріками
чи річками для нересту, спеціальних
перепон. Через такі гарди восени
велика риба не могла пройти і
потрапити до моря. В гардах можна
було притримувати свіжу рибу аж до
морозів – це давало змогу продавати
живу рибу всю осінь, отримуючи
значно більші прибутки.
Традиції, які утворилися у засобах та
техніці рибальства довго утримувалися на півдні України. Ще й сьогодні
тут вживають такі козацькі рибальські
вислови як «банити» рибу, черпати
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шполиком воду, кермувати бабайкою.
В південній Україні й досі користуються запорозькими «прорізними»
сітками, таргами, тощо.
Організацію рибальства на Кінбурні
слід віднести до часів Олешківської
Січі, коли запорожці перебували на
службі у кримського хана. Пізніше, за
доби Нової Січі в гирлах Дніпра
згадується Прогноїнська паланка
(розміщувалась на місці сучасного
села Геройське Голопристанського
району Херсонської області) –

3.

адміністративна одиниця Війська
Запорозького. Полковники в Прогноях регулювали відносини між
козаками, спостерігали за порядком,
вирішували конфлікти. Вони ж
організовували інший традиційний
запорозький промисел – видобування
із солоної лиманної ропи солі. Сіль
необхідна була самим запорожцям для
зберігання продуктів рибальства,
зокрема кав'яру (ікри), а також ішла на
експорт – до Поділля чи в Наддніпрянщину.

ОСТРІВ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ

Військові дії на Дніпро-Бузькому лимані. Спорудження острову. Озброєння та
переозброєння. Революція 1905 р. Оборона в роки Великої вітчизняної війни.

Рукотворний острів Первомайський
розташований у гирлі ДніпровськоБузького лиману між Очаківським
мисом та Кінбурнською косою (за 3
км на південь від Очакова).
Оборона гирла Дніпро-Бузького
лиману була важливим завданням
спочатку Османської імперії (що
намагалась закрити вхід до Чорного
моря українським козакам), а згодом –
Російської імперії та Радянського
Союзу, які під час війни не повинні
були пропустити десант ворога чи
прохід ворожого флоту на свої
території. З цією метою на берегах
зводились фортеці Очаків (Озю
турецькою мовою, що значить «ріка»)
та Кінбурн (Кілбурун – «тонкий, як
волосина мис-ніс» або «глиняний
ніс»), перебудовувались та модернізувались. В системі артилерійської
оборони з XVIII ст. почали викорис-

товувати окремі берегові батареї,
блокгаузи тощо. Після того, як в
Східну (Кримську) війну була зруйнована сусідня Кінбурнська фортеця
(так трансформували османську назву
німці та росіяни), а за Паризькою
мирною угодою 1857 р. Росії взагалі
заборонялось мати флот та фортеці
на Чорному морі, узбережжя виявилось незахищеним до 1870-х років.
Тоді було досягнуто часткової денонсації умов Паризької угоди і розпочалось пришвидшене будівництво
укріплень в гирлі Лиману. Війна не
забарилась – у 1877 році знову
виникла можливість бомбардування
російської території турецьким чи
англо-французьким флотом. До того
моменту відомий військовий інженер
Едуард Тотлебен розробив план
будівництва нової Очаківської фортеці, серед фортифікаційних споруд
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якої значилась батарея на насипному
острові посеред Лиману. У 1873 р.
було наказано приступити до будівництва укріплень, проте роботи
розпочались восени 1874 р. Острівна
батарея отримала назву Миколаївської.
Будівництво. По периметру майбутнього острова забили у ґрунт три лінії
(по 3-4 ряди кожна) шпунтових та
звичайних паль. Між палями засипали
камінь та глину, на них встановили
дощаті настили, на настилах –
тимчасові споруди, у тому числі барак
для розміщення 900 робочих, кухню,
столову тощо. Потім побудували під
основу казематів і гармат алкаралі для
розвантаження піску, що доставлявся
сюди на баржах. Пісок возили зимою
на конях по льоду, літом – баржами.
Коли засипали весь простір між
палями і траверсами, утворилася
основа острова. Щоб його не
зруйнували штормові хвилі моря,
навколо, у вигляді величезного витягнутого еліпсу, спорудили кам'яну
загороджувальну дамбу шириною 6 м
і довжиною понад 1400 м.
До 1881 року острів, гавань з
пристанню у його східній частині,
залізнична батарея з 40 казематами,
складами, пороховими сховищами і
казармами в основному були побудовані.
Озброєння. Хоча у війну 1877-1878
років батарея була недобудована, але її
озброєння 11-дюймовими гарматами
та 9-дюймовими мортирами виявилося достатнім для того, щоб турецький
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броненосний флот не наважився
вступити в бій з береговими укріпленнями. На момент остаточного завершення її будівництва у 1881 р. було
встановлено 12 далекобійних гармат з
круговим обстрілом на рухомих
платформах. Вони піднімались з
глибоких бетонованих казематів за
допомогою спеціальних механізмів, а
після стрільби спускались вниз і були
невразливі для вогню супротивника.
Місцеві легенди пов'язують будівництво батареї та острова із іменем
О. Суворова. Інші місцеві перекази
свідчать, що матеріалом для зведення
острова та батареї на ньому слугували
залишки зруйнованої Кінбурнської
фортеці – якщо це так, зрозуміло,
чому на Кінбурнській косі майже не
залишилось слідів колись потужних
фортифікацій.
У 1905-1906 роках в революційних
умовах в казематі острова перебував
керівник повстання моряків в Севастополі Петро Шмідт, який за вироком
суду пізніше був розстріляний на
острові Березань.
Вступити в бойові дії Миколаївській
батареї довелося влітку 1919 – взимку
1920 рр. На той момент на острові
площею 7,3 га і довжиною 1400 м.
було встановлено 13 11-дюймових, 11
9-дюймових мортир та 5 6-дюймових
гармат. Перед Першою Світовою
артилерійське озброєння поповнилось 4-ма скорострільними гарматами
системи Кане.
1 травня 1920 р. острів був перейменований на Первомайський (відтоді
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він і носить цю назву, яку пізніше скоротили просто до Майського). Влітку
1920 бої за Лиман продовжились –
білогвардійський чорноморський
флот спробував захопити батарею та
піднятись до Миколаєва та Херсона,
проте це йому не вдалось.
У 1920-1930-х роках радянська влада
частково модернізувала озброєння
батареї – на 22 червня 1941 року тут
розташовувалось чотири 203-мм
гармати та чотири 76-мм зенітних гармати. Тоді ж було встановлено з
розібраного броненосця «Потьомкін»
одну із щогл, яка використовувалась
як задній знак створу фарватера. У
1957 році її розпиляли на окремі
шматки, які були передані музеям в
різних містах СРСР.
У перший рік Великої Вітчизняної
війни форт на о. Майському ще 15 діб
після падіння Очакова чинив опір
німецьким загарбникам. 14 серпня
1941 року німецькі частини прорвались до Очакова – перші залпи
батареї були скеровані на 15 танків
вермахту. 20 серпня Очаків був
евакуйований – батарея залишилась
єдиним укріпленням в гирлі лиману,
ще контрольованим Червоною армією. Розпочався обстріл острова, який
був відрізаний від постачання боєкомплектом. 30 серпня шхуна «Штепенко» прорвалась до батареї, доставив-

ши снаряди. Острів щодня обстрілювали з неба та суходолу, в середньому
випускаючи 100 снарядів. 22 вересня
після того, як німці прорвались за Дніпро і вже вступили в бої за перекопський перешийок, батарею було
підірвано, а захисники острова евакуйовані бронекатерами Дунайської
флотилії. (Дивись додаток Монументи Другої Світової війни, стор. 210)
В 1944 році звільнення острова не
відзначилось бойовими діями, і
наступна офіційна згадка про Первомайський з'являється у 1963 році. Тоді
було передислоковано 6-й морський
розвідувальний пункт, що дислокувався в Севастополі, в гирло ДніпроБузького лиману. У 1968 році пункт
перетворений на 17-ту окрему бригаду спеціального призначення Головного розвідувального управління
Збройних сил СРСР. Відтоді все, що
робилось на острові було суворо
засекречено, доки в 2003 р. бригада
була передислокована в Очаків.
Острів з 2005 року був виставлений на
продаж і зараз належить приватній
особі.
Штучний острів, створений для
приморської батареї був визначною
гідротехнічною спорудою кінця ХІХ
ст., що не мала аналогів у світі (див.
додаток Острів Березань, стор. 205).
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4. КІНБУРНСЬКА СТРІЛКА

2

Ланка приморського екокоридору, рідкісні види птахів, колонія мартинових.
Масове зростання півників.

Знаходиться у західній частині півострова навпроти м. Очаків. У його
найвужчому місці однією ногою
можна стати в море, другою в лиман.
Це важлива ланка приморського екокоридору, місце масового гніздування
і концентрації птахів під час сезонних
міграцій. Угіддя підтримує існування
багатьох рідкісних видів, що знаходяться під охороною – пухівки
(Somateria mollissima), кульонів великого
(Numenius arquata) та середнього (N.
phaeohus), кулика-сороки (Haematopus

ostralegus) та інших. На шпилі
Кінбурнської коси розміщується
багатовидова колонія мартинових.
Загальна чисельність гніздового
комплексу тут перевищує 1 тис. пар.
Кінбурнська стрілка – місце масового
зростання півників (Iris pumila),
різнобарвне цвітіння яких весною
надає території надзвичайно мальовничого вигляду (див. додаток Прогулянка Кінбурнською стрілкою,
стор. 207).

Створення Кінбурнської фортеці. Російсько-турецькі війни. Броненосні батареї.

Назва Кінбурнської коси походить від
трансформованого турецького виразу
«Кіл-бурун», що значить «нісволосина», тобто тонка коса, або
«глиняний ніс». Спочатку ця назва
стосувалась лише самої коси, проте
потім поширилась на весь півострів. У
XVIII ст. назва Кіл-бурун трансформувалась в російській та німецьких
мовах в Кінбурн чи Кінбург.
Кінбурнська фортеця. Перша згадка
про фортецю на косі відноситься до
XV ст. Тут був зведений чотирикутний замок з чотирма вежами на
рогах, за свідченням Евлії Челебі
висотою стін до 40 аршин (28 метрів).
Звичайно це значне перебільшення,
2

проте османські кам'яні укріплення
були дійсно неприступними – немає
жодного повідомлення про захоплення цього замку аж до 1736 року.
Певний час замок був резиденцією
санджак-бея (губернатора) Очаківсько-Сілістрійського вілайєту –
напевно через більшу безпеку в
порівнянні з Очаковим та з огляду на
головну функцію губернатора – охороняти вхід з Лиману до Чорного
моря. На стінах було розташовано 20
гармат, які прострілювали фарватер
гирла Лиману до самого Очакова.
Згодом керівник османського флоту
Піяле-паша звів другу лінію кам'яних
укріплень. Тут було зведено 80 неве-

Розповідається під час подорожі по Дніпро-Бузькому лиману.
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ликих будинків для гарнізону та інших
мешканців. Передмістя було населене
татарами, які займались скотарством
та городництвом – місцеві овочі
вивозились навіть до Криму.
8 червня 1736 року російський
генерал Леонтьєв примусив турецький гарнізон Кінбурна до капітуляції,
а у 1739 р. за мирною угодою фортеця
повернулась до складу Османської
імперії. В наступну війну, в кампанію
1771 р. запорозькі козаки вдруге взяли
турецьку фортецю, яка з 1774 р.
офіційно увійшла до складу Російської імперії. Фортифікаційні споруди були модернізовані, зведено
навколо земляні укріплення. З
початком війни у 1787 році бойові дії
розпочались за вихід до Чорного
моря і саме Кінбурнська фортеця
першою взяла участь у баталіях.
Напередодні свята Покрова Пресвятої
Богородиці османська ескадра на чолі
з Юсуф-пашею розпочала бомбардування фортеці, а зранку висадила
десант (5300 піхоти). Турки розпочали будівництво укріплень – викопали
15 траншей. Після довгого бою, в
якому керівник російського гарнізону
Олександр Суворов був тяжко поранений, а турки двічі контратакували,
вдалося скинути десант в море, при
цьому османська ескадра отримала
наказ не приймати на борт відступаючих піхотинців, аби ті боролись на
косі до кінця. В результаті 5000 турок
загинуло чи було взято в полон, з
російської сторони загинуло 435
солдати та офіцери. Це була перша
значна перемога російської армії в тій
війні, яка вплинула на розгортання

подальших бойових дій. 19 учасників
битви були нагороджені спеціально
викарбуваними медалями, які стали
прототипом ордену Святого Георгія.
Протягом облоги Очакова у 1788 р.
Кінбурнська фортеця продовжувала
забезпечувати блокування турецької
фортеці з морського боку, для цього
було зведено на косі ще два укріплення – батарею та блок-форт. Після
завершення війни Кінбурн був
модернізований згідно плану інженера Франца де Волана і залишився
після зруйнування Очакова єдиною
фортецею в гирлі Лиману.
Під час Східної (Кримської) війни
саме на Кінбурнську фортецю був
скерований удар союзного англофранцузького флоту після захоплення у вересні 1855 року Севастополя.
Через Лиман планувалось підійти
впритул до Миколаєва – суднобудівельної бази Чорноморського флоту.
І знов на початку жовтня, але вже у
1855 році ворожа ескадра розпочала
бомбардування фортеці, яка була
озброєна 70-ма гарматами (це
кількість гармат на звичайному
фрегаті союзного флоту). Генаралмайор Коханович став на чолі
півторатисячного гарнізону, який
тримав оборону у Кінбурні. Французи
вперше в історії бойових дій на морі
застосували три спеціально сконструйовані захищені бронею плавучі
батареї. Оточена зі всіх боків (з моря
та лиману), обстрілювана з 90
кораблів супротивника протягом
трьох днів, фортеця викинула білий
прапор. Французький (складався із
алжирських спагів) та італійський
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(сардинський) гарнізон на чолі з генералом Базеном перезимував в Кінбурні, втративши тут 120 чоловік від
хвороб та холоду. Фортеця та місцеві
жителі були пограбовані, саме тоді
зникла могильна плита з поховання
кошового отамана Сидора Білого та
бюст Олександра Суворова. Майже
всі споруди фортеці були зруйновані,
і за умовами мирної угоди в Парижі
розібрані у 1857 р.

5.

Сьогодні тільки невеличкі озерця та
болітця на місці ровів – наочні сліди
славної фортеці. Археологічна експедиція Інституту Археології НАН
України на чолі з доктором історичних наук Світланою Біляєвою протягом декількох сезонів розкопує
залишки османського замку-цитаделі
– із землі постають фундаменти
колись могутньої цитаделі, уламки
посуду, ядер та курильних люльок.

БІЄНКОВІ ПЛАВНІ
Залишки древньої річкової заплави. Трав'янисті болота, що забезпечують
високу очисну здатність водойм.

Бієнкові плавні розташовані на узбережжі Дніпро-Бузького лиману за 2 км
на схід від причалу села Покровське.
Це залишки древньої річкової заплави
з численними водоймами та заболоченими ділянками складної конфігурації. Їх загальна площа становить
близько 600 га.
У західній частині масиву переважають трав'янисті болота, представлені
майже чистими та надзвичайно густими заростями очерету (Phragmites
australis). Лише по краю таких
угруповань інколи трапляється болотне різнотрав'я – осоки висока (Carex

6.

elata), побережна (Carex riparia) та
гостровидна (Carex acutiformis), куга
озерна (Scir pus lacustris), півники
болотні (Iris pseudacorus), рогіз вузьколистий (Typha angustifolia), сідач конопляний (Eupatorium cannabinum),
вовконіг європейський (Lycopus
europaeus), плакун верболис тий
(Lythrum salicaria), сусак зонтичний
(Butomus umbellatus), а в більш засолених місцях – бульбокомиш морський (Bolboschoenus maritimus) та куга
Табернемонтана (Schoenoplectus
tabernaemontani). Вони забезпечують
високу очисну здатність водойм.

НЕРЕСТОВІ ОЗЕРА
Солонуватоводні озера. Штучний канал. Скупчення пелікана рожевого.
Одна з найбільших на півдні України колоній чапель. Найпродуктивніше
нерестовище коропа.

Значну площу східної частини Бієнкових плавнів займають солонуватоводні озера глибиною від 0,5 до 1,0 м
з дещо замуленим піщаним дном і гус-

164

НЕРЕСТОВІ ОЗЕРА

тими заростями занурених у воду
рослин – рдесника гребінчастого
(Potamogeton pectinatus), занікелії
стеблистої (Zannichellia pedunculata) та
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рупії морської (Ruppia maritimа). Ці
водойми з'єднані з Дніпровським
лиманом штучним каналом, що
раніше забезпечував належний водообмін між ними. Тепер протока знову
замулилась і потребує розчистки.

скупчень пелікана рожевого (500 2500 особин) та однієї з найбільших
на півдні України багатовидової колонії чапель (близько 600 пар), які використовують цю територію як кормову
стацію.

Місцеві жителі називають цю озерну
систему Розливами. Ще недавно вони
були найпродуктивнішим природним нерестовищем коропа на
Нижньому Дніпрі. В окремі роки
сюди заходило декілька десятків тон
коропа.

Тут мешкають та перебувають під час
кочівель понад 20 представників
орнітофауни, які занесені до Червоної
книги України та Європейського
червоного списку: кулик-довгоніг,
орлан-білохвіст, чапля жовта, пелікан
рожевий, кулик-сорока, деркач,
мартин каспійський, кульон великий,
чернь білоока, гоголь, скопа, баклан
малий, крячок каспійський, косар,
коровайка та інші.

Особливо важливу роль озера відіграють у збереженні водоплавних та
коловодних птахів. Угіддя підтримує
життєдіяльність і безпеку великих

7.

ВОЛИЖИН ЛІС

3

Рештки знаменитої Гілеї. Найбільший природний лісовий масив у пониззі
Дніпра. Різноманіття грибів. Рекордна кількість видів земноводних та
плазунів.

Своєрідною особливістю природного оточення Кінбурнської коси є невеличкі дубово-березові, осикові й
вільхові гайки, розкидані по низинах
серед піщаних просторів півострова.
Це рештки знаменитої Гілеї – країни
лісів у пониззі Дніпра, яка за описами
старогрецького історика Геродота,
існувала тут у V столітті до нашої ери.
Про давність та самобутність лісової
рослинності Кінбурна свідчить, насамперед, те, що в гайках росте багато
суто лісових рослин – конвалія,
купина пахуча, ожина, чина лісова,
проліска дволиста, фіалка приємна,

бугила гайова, вужачка звичайна
тощо. Серед місцевих деревних та
чагарникових порід – низка ендемічних або локально поширених видів,
зокрема, береза дніпровська (Betula
boristhenica). Тут склалися сприятливі
умови для розвитку значної кількості
шапкових грибів – білого, підберезника, красно головця, маслюків
пізнього та зернистого. Останні, до
речі, нехарактерні для сухого причорноморського степу.
Волижин ліс – найбільший природний лісовий масив у пониззі Дніпра.
Разом з озером та цілинними степо-

3 Ліс

можна побачити з піщаної гряди, яка розділяє власне Бієнкові плавні
і Нерестові озера.
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вими ділянками його площа сягає 203
гектарів. Ця територія належить Чорноморському біосферному заповіднику. Велетенський дуб, який дивом
уцілів на лиманському узбережжі, є
чи не найстарішим деревом на Миколаївщині.
На відміну від штучно створених лісових насаджень, цей природний масив
має виключне значення для збере-

ження біорозмаїття території. Зокрема, тут мешкає рекордна для степової
зони України кількість видів земноводних та плазунів. Серед них мідянка
(Coronella austriaca), гадюка степова
(Vipera renardi), полози сарматський
(Elaphe sauromates) і каспійський
(Hierophis caspius), що занесені до
Червоної книги України та охоронних списків Бернської конвенції.

З лівобережним Подніпров'ям пов'язані легенди про лісисту країну Гілею,
священну землю скіфів.

Стародавня Гілея (тобто Лісиста,
Лісова) – так називав у V столітті до
н.е. відомий грецький письменник,
«батько історії» за висловом Цицерона, Геродот Галікарнаський. Він на
підставі власних вражень і опитування
місцевих жителів описував місцевість
у гирлі Дніпра, як священна для скіфів.
За переказами саме в Гілеї народився
родоначальник всіх скіфів. Причому
греки звали його батька Гераклом, а
самі скіфи – Таргітаєм, часто і самого
цього героя називаючи прабатьком
Скіфом. Матір'ю Скіфа вважалася
лісова змієнога богиня. Сучасні
історики розміщують Геродотову
Гілею в різних місцях – від гирла
Дніпра до острова Хортиця. Можливо, залишки цієї легендарної країни –
це Кінбурнські саги – ділянки лісу,
розташовані в низовинних ділянках
півострова на місці старовинних
річкових русел.
Із Гілеєю пов'язані життя одного з
найвідоміших греків та одного з
найславетніших скіфів. Йде мова про
Ахіллеса та Анахарсиса. Перший за
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повідомленнями античних авторів, які
переповідали місцеві легенди, північнопричорноморські коси (зокрема,
Тендрівська) слугували Ахіллу своєрідними біговими доріжками, за що й
були названі Ахілловим Бігом або
«Ахіллодромом» грецькою мовою. За
однією версією герой наздоганяв косою вподобану дівчину Іфігенію, за
іншою влаштував тут змагання серед
своїх воїнів.
Історія відвідин Гілеї другим героєм
трагічна. Царевич Анахарсис був
сином скіфського царя Гнура. Він
багато мандрував, і в своїх мандрівках
здобув ім'я мудрої людини. Йому
греки приписали винайдення якоря та
вдосконалення гончарного круга,
долучили до переліку семи великих
мудреців античності. Повертаючись
додому, Анахарсис був свідком
грандіозного свята на честь грецької
Великої Богині (Артеміди). Він дав
обітницю, що повторить ритуали в
Скіфії, якщо добереться додому
живим та неушкодженим. Коли так і
сталось, Анахарсис відправився до
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Гілеї – священного скіфського лісу.
Але його брат, цар Савлій (за іншими
свідченнями – Іданфірс, переможець
перського царя Дарія) став на сторожі
старовинних скіфських звичаїв.
Щоби очистити священу Гілею, він

власноруч стратив Анахарсиса в лісі.
Ця трагічна історія про варварів, які
оберігають свої традиції, красномовно свідчить про особливості грецькоскіфських відносин.

8.

ПІЩАНІ КУЧУГУРИ

Дюни – вітрові піщані пагорби. Просунення пісків. Затримання пісків
рослинністю. Небезпека знищення рослинного покриву на пісках.

Кучугури, або дюни, є піщаними
пагорбами, що навіяні вітром. Величезні обсяги піску, які накопичилися в
гирлі Дніпра ще з часів останнього
зледеніння і продовжують накопичуватися зараз, вітер підхоплює і переносить на значну відстань від морського узбережжя вглибину суші.
Гряди дюн орієнтовані вздовж узбережжя. Сильні вітри, що тут панують,
здатні за добу наносити піщані пагор-

би заввишки до півметра. З часом
дюни захоплюють нові простори.
При сильному вітрі пісок заносить все
підряд. Єдине, що дієво стримує перенос піску – це рослинний покрив.
Рослинність дюн знищується під колесами позашляховиків та в результаті
розорювання цілин за хвилини, а на її
відновлення потрібні роки.

Піонери заростання пісків. Причорноморський піщаний степ. Роль мохів
та лишайників у формуванні рослинного покриву. Ендеміки.

Очевидно, що переважна більшість
низин на нижньодніпровських пісках
у минулому були вкриті лісами, а навколишня місцевість мала характер
лісостепового ландшафту. З плином
часу, внаслідок господарської діяльності людини лісові масиви були майже повністю знищені, а цілинні арени
розбиті. На їх місці залишились голі
піски, які в результаті розвіювання
утворили високі горби-кучугури.
Піонерами заростання таких пісків серед судинних рослин є житняк пухнастоквітковий (Agropyron dasyanthum),
зіновать дніпровська (Chamaecytisus

borysthenicus), льонок солодкий (Linaria
dulcis), юринея пухка (Jurinea laxa). Тут
їм допомагають вижити потужні кореневища або міцні й довгі корені. Угруповання цих видів є похідними від
флористичного комплексу причорноморського піщаного степу, який
сьогодні домінує на Кінбурнському
півострові і тривалий час формувався
в ізольованих від материка умовах.
Саме тому у його складі трапляється велика кількість ендемічних, реліктових
та рідкісних видів рослин, що перебувають під особливою охороною. Серед них ковила дніпровська (Stipa
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borysthenica), волошка короткоголова
(Centaurea breviceps), кермечник злаколистий (Goniolimon graminifolium),
роговик Шмальгаузена (Cerastium
schmalhausenii), бурачок савранський
(Allysum savranicum), чебрець
дніпровський (Thymus borysthenicus), сон
лучний (Pulsatilla pratensis), жовтозілля
(Senecio bor ysthenicus) та козельці
дніпровські (Tragopogon borysthenicus).
Значну роль у формуванні рослинного покриву піщаного степу відіграють
мохи та лишайники, а саме тортуола
піскова (Tortula ruraliformis), цератодон
пурпуровий (Ceratodon pur pureus),
кладонії листувата (Cladonia foliacea) і
оленячерога (Cladonia rangiformis),
цетрарія шипувата (Cetraria aculeata).
Таке флористичне різноманіття
надійно захи щають піски від
розвіювання, підтримує стабільний

9.

рівень ґрунтових вод, забезпечує
накопичення гумусу в ґрунті.
На цілинних аренах мешкають скарабей священний (Scarabaeus sacer),
цератофій багаторогий (Ceratophyus
polyceros), емпуза піщана (Empusa
pennicornia), велетенський мурашиний
лев (Acanthaclisis accitanica), дибка
степова (Sago pedo), волочниця
велетенська (Satanas gigas), гадюка
степова (Vipera ursinii renardi), сліпак
піщаний (Spalax arenarius), тушканчик
великий (Allactaga jaculus), кандибка
(Scirtopoda tellum falz-feini). Усі ці тварини
занесені до Червоної книги України.
Їх існування на Кінбурнській косі
повністю залежить від піщаного
степу, який все більше витісняється
штучними насадженнями сосни
кримської (Pinus pallasiana) і звичайної
(Pinus sylvestris).

ВОВЧЕ ЛІГВО
Місце виведення вовчого потомства. Зимівля орлана-білохвоста.

Вовче лігво у широкому розумінні –
це місце виведення вовчого потомства. Зазвичай, воно знаходиться у
одному районі, серед затишних
ділянок лісу й поблизу водойм, які
рідко відвідуються людьми. Їжі в
околицях має бути достатньо, щоб
прогодувати матір із виводком. Під
час вигодовування щенят вовки (Canis
lupus) можуть використовувати декілька важкодоступних закутків, переносячи малечу з одного до іншого.
Саме такі захисні умови склалися в
урочищі Качине, що розміщене серед
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піщаних кучугур в оточенні старих
соснових насаджень.
На Кінбурнській косі вовки з'явились
в кінці 80-х років минулого століття.
Сьогодні зграя цих хижаків нараховує
близько десяти особин. Однак виявити їх присутність не завжди вдається, для цього треба мати певні
знання й навички. Отримати цінну
інформацію іноді допомагають сліди
вовчих лап, залишених на піску.
Ділянка старого лісу в урочищі
Качине надзвичайно важлива для
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підтримання
популяції орланабілохвоста (Haliaeetus albicilla). В
холодні зими сюди злітаються на
ночівлю кілька сотень цих хижих
птахів. Їжу вони добувають на морському узбережжі, в місцях, які рідко
замерзають. Саме там, у важкий період
знаходять собі притулок лебеді-

шипуни (Cygnus olor), крижні (Anas
platyrhynchos), морські черні (Aythya
marila). А от весною одна пара орланів
завжди тут залишається, щоб вивести
потомство. Цей представник орнітофауни належить до глобально вразливих видів, що потребує охорони у
світовому масштабі.

10. ВІЛЬХОВИЙ ГАЙ
Мегатрофне болото. Угруповання вільхи клейкої. Джунглі серед пустелі.
Місце концентрації птахів та рукокрилих.

Біля хутора Ковалівка (північнозахідна околиця села Покровка)
розташований Вільховий гай, який
займає днище котловини, що утворилась на місці стариці Дніпра і
охоплює ділянку площею близько 10
гектарів.
Вільшняк представляє собою досить
обводнене мегатрофне болото з домінуванням осок. Деревний ярус утворений чистими заростями вільхи
клейкої або чорної (Alnus glutinosa), яка
досягає 18 м заввишки і 50 см в
діаметрі. Дерева утворюють підвищення – “п`єдестали” до 2 м
завширшки, що оточені глибокими
“вікнами” з водою. Чагарниковий
ярус представлений вербами попелястою (Salix cinerea) і тритичинковою
(Salix triandra), що приурочені до
«вікон», натомість на «п'єдесталах»
зростають жостір ламкий (Frangula
alnus), бузина чорна (Sambucus nigra),
ожини сиза (Rubus caesius) та ведмежина (Rubus nessensis).
Трав'янистий покрив також добре
розвинутий. В його складі зростає

близько 50 видів лучно-болотних і
лісових рослин, зокрема, папороті і
мохи. Все це нагадує непролазні
джунглі серед пустелі та приваблює
багатьох відвідувачів.
Такі острівні ліси, на відміну від
штучно створених, мають особливе
значення для збереження біорізноманіття території. Вільховий гай біля
хутора Ковалівка є одним з найбільших на Нижньому Дніпрі та поступається за площею лише Волижиному лісу. Угруповання вільхи клейкої
відірвані від своїх основних місць
поширення на сотні кілометрів.
Тут зростає значна кількість представників флори характерних для більш
північних лісостепових та лісових
районів. Серед них осока висока
(Carex elata), щитник шартрський
(Dryopteris carthusiana), жостір ламкий
(Frangula alnus), мерінгія трижилкова
(Moehringia trinervia), тонконіг лісовий
(Poa sylvicola), ожина ведмежина тощо.
В складі урочища виявлено низку
видів, що перебувають під охороною
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держави: кропива київська (Urtica
kioviensis) (Європейський червоний
список), зозулинець болотний (Orchis
palustris) (Червона книга України),
оман високий (Inula helenium) та виноград лісовий (Vitis sylvestris) (Червоний

11.

список Миколаївської області).
В період міграцій Ковалівська сага є
місцем концентрації птахів та рукокрилих.

ОЗЕРО ЛОПУШНЕ
Найбільша на Кінбурні гніздова колонія пісочника морського. Сезонні
скупчення мартинів та куликів. Штучний острівець-платформа.

Озеро Лопушне знаходиться у південній частині Ковалівської саги і, як
вільховий гай, займає днище котловини, що утворилась на місці стариці
Дніпра.
Озеро мілководне, солоне. Влітку
часто пересихає. Його довжина складає близько 700 м, ширина – до 350 м.
Водойма є важливим місцем гніздування і концентрації птахів під час
сезонних міграцій. На солончакових
ділянках, у південній частині озера
зосереджена найбільша на Кінбурні
гніздова колонія пісочника морського
(Charadrius alexandrinus) (рос. морской
зуёк) (40-60 пар), виду який занесений
до Червоної книги України (2009) та
охороняється Боннською і Бернською конвенціями, угодою AEWA4 .
Протягом останніх двох десятиліть
його популяція по всій Європі різко
скоротилася. В Україні чисельність
виду становить близько 2000 пар.
Сезонні скупчення тут утворюють
мартини звичайний (Larus ridibundus)
(рос. озерная чайка), тонкодзьобий
(Larus genei) (рос. морской голубок) і
4

жовтоносий (Larus cachinnans) (рос.
хохотунья), брижач (Philomachus
pugnax) (рос. турухтан), побережник
червоногрудий (Calidris ferruginea) (рос.
краснозобик), крячок малий (Sterna
albifrons) та інші. Їхня загальна
чисельність може досягати кількох
тисяч особин.
Для оптимізації умов гніздування
рідкісних коловодних птахів на мілководдях озера ще у 90-х роках минулого століття було споруджено штучний острівець-платформу площею
близько 40 кв. м. Тут, посеред хутора
Ковалівка, постійно гніздяться чоботар Recurvirostra avosetta (до 20 пар),
кулик-довгоніг (Himantopus himantopus)
(2-3 пари) та крячок річковий (Sterna
hirundo) (до 100 пар), рідше –
коловодник звичайний (Tringa totanus),
попелюх (Aythya ferina) і крижень (Anas
platyrhynchos) (1-2 пари). Перші два
види мають вже згадані охоронні
статуси. Цікаво, що дзьоб одного з
куликів за формою нагадує шило –
знаряддя чоботаря. У іншого характерною рисою зовнішнього вигляду є

AEWA – Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів.
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довгі ноги. Звідси пішли й українські
назви цих птахів.
Пізніше аналогічні острівці-платформи були побудовані на інших озерах
Кінбурнської коси, що дозволило
компенсувати нестачу природних

місць гніздування пернатих та підвищити привабливість водно-болотних
угідь для відвідувачів, оскільки суттєво
зросли можливості проведення
спостережень за птахами (англ.
birdswatching).

Садиба видатного художника-мариніста.

Варто зазначити, що мальовничі береги озера Лопушне надихають багатьох митців, зокрема, одного з найбільш видатних художників-мариністів сучасності Володимира Зебека, якого часто порівнюють з Айвазовським.
Біля озера знаходиться його садиба.
Майже півстоліття тому він проміняв
московську прописку на хатинку на

Кінбурнській косі. Сьогодні його
твори поширені по всьому світу, а їхні
щасливі володарі живуть більш ніж в
40 країнах. Немає, напевно, такого
цінителя або колекціонера живопису,
який би не мріяв мати хоча б один твір
художника. Нещодавно живописцю
виповнилось 80 років.

12. ОРХІДНЕ ПОЛЕ
Одне з найбільших у Європі місцезростань диких орхідей. Особливості їх
розвитку, симбіоз з грибами. Салеп.

Орхідне поле знаходиться біля села
Покровка, в межах приморських луків
між озерами Чернине і Черепашине.
Це одне з найбільших та наймасовіших у Європі місцезростань диких
орхідей – зозулинців розмальованого
(Anacamptis picta), салепового
(Anacamptis morio), блощичного
(Anacamptis coriophora), запашного
(Anacamptis fragrans) і болотного
(Anacamptis palustris). Площа основних
ядер орхідного поля складає близько
30 га, а щільність рослин на одному
квадратному метрі місцями перевищує 100 особин. Найбільш
видовищним є цвітіння зозулинця

розмальованого, який у першій
половині травня створює тут рожевофіолетовий аспект. За унікальністю
Покровське орхідне поле можна
порівняти з Долиною нарцисів у
Карпатах.
Не зважаючи на це, ділянку ще
недавно планували приватизувати і
передати під забудову. Лише після
активного втручання представників
екологічної громадськості Миколаївщини, засобів масової інформації та
особисто Президента України більшу
частину цінної території вдалося
зберегти. Тепер її передадуть у постійне користування національному

ОРХІДНЕ ПОЛЕ
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природному парку «Білобережжя
Святослава».
Не всім відомо, що орхідеї дуже
чутливо реагують на зміну умов існування. Багато їх гине при осушенні
боліт, освоєнні лучних ділянок. Ці
рослини погано поновлюються на
витоптаних галявинах і швидко
зникають там, де їх квіти збирають на
букети. Розвиваються орхідеї дуже
повільно і вперше цвітуть на 7-10-му
році життя, а окремі види й значно
пізніше. Дрібне насіння проростає і
розвивається лише при наявності в
ґрунті певної групи грибів, з гіфами
яких воно вступає в тісне співжиття –
симбіоз. Влітку рослина повністю переходить на підземний спосіб життя і

зберігається у вигляді бульби.
Хоча наші вітчизняні орхідеї порівняно з тропічними набагато скромніші, вони теж досить декоративні та
мають ніжний аромат. У народі їх
часто називають любками і цінують
не тільки за красу. З бульб багатьох
дикорослих орхідей виготовляють салеп, що має тонізуючі і протизапальні
властивості. Розповідають, що козаки
брали з собою в походи бульби зозулинців на випадок нестачі їжі. Вважалося, що однієї бульби і одного
ковтка води досить, щоб прожити
принаймні добу.
Всі види дикорослих орхідей сьогодні
занесені до Червоної книги України та
переліку CITES 5.

13. КЕФАЛЬНІ ОЗЕРА
Мілководні солонуваті водойми. Нагул та промисел кефалі.

Кефальні озера розміщені вздовж
південного узбережжя Кінбурна та
мають зв'язок з Ягорлицькою затокою Чорного моря. Вони створюють
систему мілководних солонуватих
водойм з піщаним чи слабко замуленим дном і глибинами 0,4 – 0,7 м.
Найбільшим з них є озеро Чернине,
що межує з орхідним полем. Серед
водних мешканців тут можна зустріти
хижих актиній, різноманітних бокоплавів, поліхет та молюсків. Крім того
– це улюблене місце нагулу цінних
промислових видів риб – кефалей
5

(сингіля (Liza aurat), гостроноса (Liza
saliens), лобаня (Mugil cephalus)). Основу
їх раціону складають детрит, одноклітинні водорості та найдрібніші
тварини, що мешкають на поверхні
дна.
Весною, під час згінних північних
вітрів, молодь кефалі через протоки
заходить в прогріті та багаті на корм
лагуни. При нагонних південних
вітрах риба повертається назад, у
море. Так триває до пізньої осені,
поки температура води не знизиться

CITES - Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори,
що знаходяться під загрозою зникнення

172

КЕФАЛЬНІ ОЗЕРА

Екомаршрут «КІНБУРНСЬКИЙ»

до 6-8 градусів і риба не перестане
харчуватись.

максимальна вага сингіля може досягати у Чорному морі 4 кг, а лобаня – 6 кг.

У минулому місцеві рибалки перекривали вхід до озер греблями і пропускали рибу лише в одному напрямку,
наповнюючи нею водойми. Підтримувались у належному стані і протоки,
що періодично заносились піском та
камкою. Під зиму, перед виходом у
море товарну кефаль відловлювали. В
цей час її довжина досягала 20 см, а
вага 100-250 г. Для порівняння

В останні десятиліття кефальні промисли суттєво скоротились. Личинки
і мальки кефалей виявились надзвичайно вразливими до забруднень
поверхневої плівки моря і прибережних мілководь, з якими пов'язаний їх
розвиток. Саме тут акумулюються
різні токсичні речовин, такі як нафта і
нафтопродукти, пестициди, важкі
метали тощо.

Прісні та солоні озера. Видобуток морської солі.

Рівнинний рельєф коси сприяє формуванню великої кількості озер,
особливо в приморській частині. Серед них є прісні та солоні.
Прісні озера сформовані там, де
зв'язок з морем втрачений. Вони
живляться переважно атмосферними
опадами та відомі ще як «солодкі саги».
Солоні озера більш поширені на косі.
Їх легко можна визначити за наявністю на берегах рослини червоного
кольору – соленцю. При нагонних
вітрах з моря рівень води дещо піднімається, між озерами утворюються
протоки, по яких морська вода
потрапляє вглиб території. Активне
випаровування та ускладнений водообмін призводять до підвищення в
таких озерах концентрації солей,
достатньої для видобутку морської
солі.

магній, сірчанокислий магній і кальцій. Спочатку відокремлюють невеличкі басейни, де при випаровуванні
осідають на дно зайві компоненти і
сполуки, водночас підвищується
концентрація солі. При перевищенні
рівня у 220 ‰ сіль починає випадати в
осад. Тоді її згрібають у купи для
дозрівання. Вона промивається вологою з повітря і дощами, втрачаючи
більш гігроскопічні домішки магнієвих і калієвих солей, що додають
гіркуватий смак. У розсолах залишаються більша частина магнієвих і
кальцієвих сполук, солі брому, фтору
та інших компонентів. Хлориди
натрію накопичуються у кристалічному вигляді, вони і є головним
корисним компонентом морської
солі, придатної до їжі.

Сіль добувають з ропи, яка фактично
є зміненою морською водою, що
містить хлористий натрій, хлористий
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14. ГРЯЗЬОВЕ ОЗЕРО
Сапропелеві відклади лагун. Умови формування та властивості
грязей. Сірководневі води.

В лагунах вода дуже добре прогрівається. Через це тут активно розвиваються мікроорганізми, які при відмиранні перетворюються в різні
групи органічних речовин. Так
формуються насичені органічними
речовинами мулові відклади – сапропель (від грецької – « гнилий мул »). Він
має високу біологічну активність і
може використовуватись як лікувальна грязь. В одному грамі такої грязі
може міститися більше 1 млрд.
мікроорганізмів.
Органічна речовина в грязях знаходиться у вигляді органомінеральних
сполук, адсорбованих гумінових і
фульвокислот та у розчиненому стані.
У грязях порівняно з ропою міститься
менше сульфатів (які можуть виступати алергенами), але більше
корисних мікрокомпонентів. Крім
того, є гази – сірководень, азот, метан
та інші. Грязі можуть формуватися
лише в умовах нестачі кисню. Це
відбувається завдяки перенасиченню
відкладів органічною речовиною.
Якщо грязь потрапляє у кисневе
середовище, вона окислюється і
втрачає свою активність.
Лікувальні грязі використовувалися з
давніх-давен. Ще в V ст. до н.е.
Геродот писав про «єгипетський
метод» лікування грязями в Тавриді.
Нею обмазувалися, прогрівалися на
сонці, обмивалися озерною водою.
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Пліній Старший (I ст. н. е.) і грецький
географ Птолемей (90-168 рр. н. е.)
писали про «землю, яка зцілює всякі
рани». Сапропелі – важлива складова
частина медичних препаратів, косметичних засобів. Лікувальні грязі давно
використовуються при шкірних
захворюваннях, запальних процесах
(зокрема, жіночих хвороб), при
хворобах суглобів, периферичної
нервової системи і т. д. Сучасна
медицина строго регламентує час
грязьових ванн і обсяг грязьових
аплікацій, оскільки при неправильному застосуванні грязелікування може
активізувати і негативні процеси та
нашкодити здоров'ю, наприклад,
активізувати ріст пухлин. Грязелікування також протипоказане при
гострих та хронічних запальних
процесах, при хворобах нирок,
кровоносної системи, серцевосудинних захворюваннях та ін. До цієї
процедури потрібно ставитися з
великою обережністю і проводити
тільки за призначенням лікаря.
Нестача кисню і насиченість відкладів
сірководнем та сульфідами, які
притаманні лікувальним грязям,
взагалі характерна для Кінбурну.
Питна вода зі свердловин має
характерний сірководневий запах,
який зникає при кип'ятінні. Все це є
наслідком насиченості пісків органікою, а сірководень в них утворюється
частково за рахунок розкладання
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білків (запах “тухлих яєць” і є запахом
сірководню), а частково мікроорганізмами. Сірководнева вода при постійному споживанні призводить до

розчинення карбонатів в організмі
людини, тому місцеві жителі часто
мають проблеми із здоров'ям зубів.

15. ЯГОРЛИЦЬКА ЗАТОКА
Високопродуктивне мілководдя. Зарості морської трави. Водно-болотне
угіддя міжнародного значення. Скупчення лебедя-шипуна.

Ягорлицька затока розташована між
Кінбурнською косою та півостровом
Ягорлицький кут в межах Миколаївської та Херсонської областей. Від
моря вона частково відокремлена Покровською косою, островами Довгий
та Круглий. Акваторія затоки має
глибину від 1 до 4 м та замерзає лише в
холодні зими.
На дні водойми справжні підводні
луки утворює камка, або морська
трава (Zostera marina, Z. noltii), яка
належить до квіткових рослин. У її
заростях мешкає багато видів безхребетних тварин та риб. Це своєрідне угруповання живих істот гідробіологи називають біоценозом камки.
Вузькі стрічкоподібні листки морської трави, відірвавшись від стебла,
довго плавають на поверхні окремими острівцями та мандрують за
течією. Біля них часто нагулюється
молодь осетрових. Поруч можуть
годуватись кефалі, дельфіни.
Штормові хвилі згодом викидають їх
на берег, утворюючи там цілі вали.
Висушене листя камки використовують у меблевій промисловості та як
пакувальний матеріал.

spiralis), рдесником гребінчастим
(Potamogeton pectinatus) та водоростями,
переважно харою (Chara intermedia).
Продуктивність таких угруповань у
кілька разів вища, ніж у північних
морях.
На виконання зобов'язань України в
рамках Рамсарської конвенції Ягорлицьку затоку включено до переліку
водно-болотних угідь, що мають
міжнародне значення, головним
чином, як середовище існування
водоплавних птахів. У минулому
водойма була основним місцем
линяння лебедя-шипуна (Cygnus olor),
чисельність якого в окремі роки
досягала 10 тисяч особин. Сьогодні
угіддя підтримує існування багатьох
видів пернатих під час їх гніздування,
сезонних міграцій і зимівлі.
Акваторія Ягорлицької затоки разом з
островами та численними озерами
повністю увійшла до складу Чорноморського біосферного заповідника
та національного природного парку
«Білобережжя Святослава».

Окремі ділянки мілководь заростають
також рупією спіральною (Ruppia

ЯГОРЛИЦЬКА ЗАТОКА
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Ягорлик тюрською мовою значить «кривий».

Тюркська назва Ягорлик зустрічається по всіх теренах колишнього
Кримського ханства від Азовського
моря до середньої течії Дністра. На
думку філологів, вона походить від
слова «кривий», «нерівний». Відомо,
що запорозькі козаки в XVI ст. часто
використовували цю затоку для
непомітного виходу до Чорного моря
чи повернення до Дніпра. Османська
імперія намагалась будь-що перекрити виходи з Дніпро-Бузького лиману,
а система невеличких озер та проток
дозволяла її небезпечним супротив-

никам-козакам на човнах-чайках
оминати турецькі Очаків та Кінбурн.
Пізніше, у XVII ст. коли були
збудовані фортеці в районі сучасних
міст Берислава та Каховки (Херонська
область), запорожці віднайшли інші
шляхи до моря – через річки Вовча та
Кальміус до Азовського моря. Натомість із плавнями та затоками подібними до Ягорлицької народна уява
пов'язала містеріальні історії про
скарби та козацькі прокляття тим, хто
неправедно їх віднайде…

16. ОСТРОВИ КРУГЛИЙ ТА ДОВГИЙ

6

Ключове місце гніздування представника арктичної фауни – пухівки.
Заповідна зона Чорноморського біосферного заповідника.

Ці острови в Ягорлицькій затоці є
ключовим місцем гніздування пухівки
(Somateria mollissima), або гаги звичайної
на узбережжі Чорного моря. Вона
добре відома в усьому світі своїм надзвичайно легким і теплим пухом, яким
вистилає гнізда та захищає себе і
потомство від холоду. Досі залишається загадкою, що змусило цього
представника арктичної фауни змінити звичний маршрут і оселитись на
прилеглих до Кінбурнської коси територіях. Можливо, цих качок привабила достатня кількість мідій, якими

6

вони переважно живляться. В окремі
роки гніздова колонія пухівки
налічувала більше 600 пар, а загальна
чисельність птахів сягала семи тисяч
особин. Сьогодні вона дещо скоротилась.
Вид охороняється Бернською та
Боннською конвенціями, угодою
AEWA, занесений до Червоної книги
України. Острови Круглий і Довгий
входять до складу заповідної зони
Чорноморського біосферного заповідника.

На острови не дозволяється заходити, їх можна спостерігати з узбережжя Ягорлицької затоки.
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Сучасні процеси нарощування берегів Кінбурнської коси.

Ягорлицька затока поступово відокремлюється від моря. Колись тут проходило основне русло Дніпра, але
пізніше воно змістилось на захід. Тепер затока представляє собою релікт
давнього річкового лиману.

кілька десятки метрів на рік. Поступово збільшується і ширина коси. Поруч
вже сформувались досить великі
острови Довгий та Круглий, які з
часом можуть з'єднатись між собою та
півостровом.

Кінбурнська коса на південному сході
постійно нарощується, оскільки тут
здійснюється потужний вздовжбереговий транзит морських піщаних
наносів. Морські хвилі намивають на
берег великі маси піску й мушлі, утворюючи нові ділянки суші. Узбережжя
в цьому районі зростає зі швидкістю в

Ягорлицьку затоку очікує сумна доля –
природні процеси за сотні років
приведуть до її повної ізоляції від моря
та подальшого заростання і заболочування. Але тоді вона може стати
більш надійним притулком для птахів
та інших представників фауни.

17. УСТРИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО
Залишки будівель господарства. Знищення природних запасів устриць.
Хижий молюск рапана – вселенець Чорного моря.

Устричне господарство знаходиться
на березі Ягорлицької затоки у
крайній південній точці маршруту.
Воно було побудоване у кінці 70-х
років минулого століття. Можливість
вирощування цього делікатесного
молюска (Ostrea edulis) пов'язували з
його природними запасами (устричними банками) у Ягорлицькій, Тендрівській та Каркінітській затоках
Чорного моря. Спочатку в районах з
високою концентрацією личинок
устриць встановлювали плавучі
(підвішені) колектори, на які вони
осідали (на цій стадії свого розвитку
молодь за допомогою особливої
цементуючої речовини прикріплюється до будь-яких твердих предметів і
втрачає спроможність пересуватись).

Утворювався так званий «устричний
шпат». Після прикріплення молюски
швидко росли і за кілька років
досягали товарних розмірів, до 10 см.
У Ягорлицькому господарстві молодь
устриць дорощували в штучних
басейнах, на спеціальних садках
(сітчастих рамах). Планувалось щорічно отримувати 6-9 мільйонів
молюсків. Проте за короткий період
їх природні запаси були практично
знищені внаслідок забруднення
морських акваторій та замулення
водойм. Великих збитків колоніям
устриць та мідій завдав також хижий
молюск рапана (Rapana venosa), який
випадково потрапив у Чорне море з
прибережних вод Японії.

УСТРИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО
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Устрична ферма на березі Ягорлицької затоки проіснувала не більше 5

років, а вкладені державою кошти
себе не виправдали.

18. УРОЧИЩЕ "ОСЕТИНСЬКЕ"
Риболовецький стан. Осетрові промисли. Кордон регіонального
ландшафтного парку «Кінбурнська коса». Тендрівська коса.

У 60-80-х роках минулого століття тут
знаходився один з найбільш продуктивних на Кінбурні риболовецьких
станів, який спеціалізувався на вилові
осетрових та добуванні чорної ікри.
Основу цього промислу становили
такі прохідні види як осетер російський (Acipenser gueldenstaedtii) та севрюга звичайна (A. stellatus). Нерідко у
ставні неводи потрапляла й білуга
(Huso huso) – найбільша риба Чорного
моря, що досягала тонни ваги. Тепер
всі вони опинились під загрозою
зникнення та занесені до Червоної
книги України, списку МСОП, Бернської та Бонської конвенцій, CITES та
Європейського червоного списку.
Руйнівної шкоди чорноморським
популяціям осетрових нанесли широкомасштабне гідротехнічне будівництво на річках, забруднення водойм та неконтрольований вилов.
Нещодавно на місці риболовецького
стану був облаштований один з
кордонів регіонального ландшафт-

ного парку «Кінбурнська коса». Він
перекриває доступ до молодої ділянки
піщаних і черепашкових наносів, що
інтенсивно нарощуються морем у бік
острова Довгий. Ця вузька смужка суші разом з прилеглими акваторіями
Чорного моря і Ягорлицької затоки є
місцем масового скупчення птахів, зокрема, пухівки (Somateria mollissima) та
пелікана рожевого (Pelecanus onocrotalus).
Тут періодично гніздяться куликсорока (Haematopus ostralegus), чоботар
(Recur vir ostra avosetta), пісочник
морський (Charadrius alexandrinus) та
крячок малий (Sterna albifrons). Всі ці
види перебувають під охороною держави.
Варто зазначити, що урочище «Осетинське» (або цей кордон) є зручним
місцем переправи на острів Тенрівська коса, що відділений від кінбурнського узбережжя на півтора десятка
кілометрів. Звідси його добре видно у
сонячну погоду.

19. ПРИМОРСЬКІ ПІСКИ
Своєрідна рослинність літорального піщаного валу. Екстремальні умови
існування. Причорноморські та чорноморсько-азовські ендеміки.

Приморські піски займають вузьку
смугу південно-західного узбережжя
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Кінбурнської коси загальною довжиною понад два десятка кілометрів.
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Вони періодично заливаються водою,
утворюють характерний літоральний
вал та вкриті дуже своєрідною рослинністю.
На цих піщано-черепашкових нагромадженнях переважають колосняк
чорноморський (Leymus sabulosus) та
миколайчики приморські (Eryngium
maritimum). Поруч з ними найчастіше
трапляються пирій бессарабський
(Elitrigia bessarabica), осока колхідська
(Carex colchica), морська гірчиця чорноморська (Cakile euxina), латук татарський (Lactuca tatarica), курай понтійський (Salsola pontica), волошка одеська
(Centaurea odessana), цмин щитконосний (Helichrysum corymbiforme), ефедра
двоколоскова (Ephedra distachya). Більш
рідкісними є катран морський (Crambe
maritima) та морківниця прибережна
(Astrodaucus littoralis), занесені до
Червоної книги України. Місцезнаходження ще двох видів – бурачка
Борзи (Alyssum borzeanum) та мачка

жовтого (Glaucium flavum), що також
перебувають під охороною держави,
є унікальними для Кінбурна. Раніше в
Україні вони були відомі лише з
Криму та острова Тендрівська коса.
Ці рослини-піонери добре пристосовані до значного засолення та
перевіювання пісків, високих літніх
температур і бідності ґрунту. Лише
невелика кількість представників
флори здатні витримати такі екстремальні умови існування. Ядро їх
флористичного комплексу складають
причорноморські та чорноморськоазовські ендеміки, що потребують
посиленої охорони.
Адже знищення природної рослинності на узбережжі призводить до
розвіювання пісків, руйнування
літорального валу і поглинання пляжу
морем. Під час сильних штормів під
водою опиняються й прилеглі
ділянки, у тому числі населені пункти.

Накопичення пісків Кінбурна. Джерела піску. Рудні мінерали.
Утворення розсипів Кінбурна. Давні розробки пісків Ягорлицької затоки.
Міф про „золоте руно”.

Піски, що формують Кінбурнську
косу, переносяться і відкладаються на
мілководді і узбережжі морськими
хвилями. Вони потрапляють у море
переважно з виносами великих річок,
зокрема Дніпра і Південного Бугу. У
наш час Дніпро виносить мало піску,
оскільки річковий стік дуже знизився
через поширення господарської
діяльності – великий обсяг Дніпровської води залишається у водосховищах та направлений на зрошення.

Проте море продовжує перемивати і
відкладати піски, накопичені протягом тисячоліть.
Основним джерелом піщаних виносів
Дніпра є породи Українського щита –
масиву кристалічних метаморфічних
порід, вік яких понад 2 млрд. років. Ці
породи містять велику кількість
рудних корисних копалин. Дніпро,
промиваючи ці породи, виносить
разом із кварцовим піском і велику
кількість корисних рудних мінералів,
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основними з яких є гранат, циркон та
ільменіт (титанистий залізняк). Морські хвилі переносять цей матеріал та
сортують його при відкладенні за
фізичними властивостями, зокрема за
щільністю. Хвилі вимивають на берег
певний обсяг піску, а при відкаті
несуть з собою найбільш легкі та дрібні частки. Таким чином, відклади
смуги прибою збагачуються важкими
корисними мінералами. В результаті у
сприятливих місцях морського узбережжя формуються узбережні розсипи важких мінералів. Також вони
формуються при переносі і сортуванні піску рікою.
На Кінбурні відомі розсипні ділянки з
підвищеним вмістом ільменіту та
циркону. Більш значними є розсипопрояви по берегах Дніпро-Бузького
лиману – Станіславський, Лупарівський, Галіцинівський та Ягорлицький розсипопрояв. На морському
узбережжі від о. Березань до м. Очаків
протягується Очаківський розсипопрояв. Відомі також розсипи на
Тендрівській косі. Вміст важких мінералів (переважно окислів титану,
заліза та цирконію, гранатів) досягає
декількох десятків кг на 1 м3 піску.
У пляжних пісках Кінбурна можна
побачити тоненькі смужки темних
мінералів – це і є зони, збагачені
рудними мінералами. Крім гранатів та
мінералів титану, заліза та цирконію,
що є найбільш стійкими, тому і
концентруються в пісках, тут також
іноді зустрічаються дрібні золотинки,
які можна побачити під мікроскопом.
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Район гирла Дніпра, зокрема Кінбурнський півострів і береги Ягорлицької затоки, за даними стародавніх
авторів, був у давні часи районом
розробки рудних пісків. Тут з рудних
пісків, що містять магнетит, ільменіт,
титано-магнетит та інші мінерали,
виплавлялися «кращі сорти заліза». На
березі сучасної Ягорлицької затоки
виявлені залишки великого ремісничого виробництва, де виплавляли
залізо, а з чисто кварцових пісків –
скло.
Міф про “золоте руно” теж не є
безпідставним. В давні часи із
золотоносних річок дрібне золото
вилучали за допомогою баранячих
шкір: шкуру розстеляли на дні річки, і
дрібні золотинки затримувалися у
вовні. Потім таку шкуру спалювали, а
золото виплавляли. Ймовірно, саме за
таким руном відправились аргонавти
на чолі з Язоном у Колхіду. Одним з
найвагоміших агентів виносу дрібного золота з Українського щита є
Дніпро, тому Дніпровські піски
вважають потенційно золотоносними.
Отже, відпочиваючи на пляжі, відвідувачі коси можуть більш ретельно
вдивлятися у піщинки — чи не блисне
де знайомий жовтий метал... Але шансів побачити у піску дрібні (до 1 мм)
кристалики рожевих гранатів, блискучих прозорих цирконів, металевих
чорних ільменітів та рутилу набагато
більше, особливо, якщо придивлятись до темних смужок піску за
допомогою лупи.
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20. АКВАТОРІЯ ЧОРНОГО МОРЯ
Цінні об'єкти промислу. Масові та рідкісні види гідробіонтів.

Оточений майже з усіх боків водою
Кінбурнський півострів залишається
чудовим краєм – загадковою прикрасою Чорного моря.
Мілководні ділянки північно-західного шельфу моря завжди були досить
продуктивними. Раніше тут активно
виловлювали осетрових, скумбрію,
луфаря, ставриду, добували філофору
(Phyllophora nervosa) та мідій (Mytilus
galloprovincialis). В останні десятиліття
під впливом людської діяльності їх
запаси були підірвані.
Сьогодні цінними об'єктами промислу залишаються шпрот (Sprattus
phalericus), анчоус (Engraulis encrasicolus),
кефалі (головним чином сингіль та
піленгас), деякі види бичків (Neogobius
melanostomus, Mesogobius batrachocephalus),
креветки (Palaemon adspersus). Крім них,
біля берегів Кінбурна можна зустріти
краба трав'яного (Carcinus aestuarii),
морського кота або хвостокола

(Dasyatis pastinaca), морську голку
тонкорилу (Syngnathus tenuirostris),
камбалу-калкан (Psetta maeoticа), невеликі зграї дельфінів – азовки (Phocoena
phocoena), афаліни (Tursiops truncatus) та
білобочки (Delphinus delphis).
У водній товщі масово трапляється
медуза-коренерот (Rhizostoma pulmo), а
на піщаному дні – двостулковий
молюск мія (Mya arenaria), що з'явився
тут лише в 60-х роках минулого століття. Всього у чорноморських водах
мешкає понад 3,5 тис. видів гідробіонтів.
Краб трав'яний, морська голка тонкорила, білуга звичайна, осетер російський, севрюга звичайна та всі три
види дельфінів занесені до Червоної
книги України.
Про особливості глибинних вод дивіться додаток Чорне море, стор. 210.
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БІОРІЗНОМАНІТТЯ ДЕЛЬТИ ДУНАЮ
Дельта Дунаю – унікальне природне утворення, неповторний воднотериторіальний комплекс, що займає площу 600 тис. га, з яких 150 тис. га
належить Україні. На просторах дельти знайшли притулок тисячі видів тварин і
рослин, розташовані водно-болотні екосистеми – ефективний природний
«кондиціонер», що впливає на формування клімату всієї Центральної Європи. За
біологічною активністю його можна порівняти з найпродуктивнішими біомами
Землі: вологими тропічними лісами та кораловими рифами.
Дельта Дунаю – це один з найбільших естуаріїв світу, що відзначається високою
активністю функціональних процесів на екосистемному рівні, має значні
показники біологічної продуктивності та різноманітності.
Якщо говорити мовою цифр, в українській частині дельти Дунаю зустрічається
близько 5000 видів флори і фауни, в тому числі:
950 видів судинних рослин,
більше 500 видів водоростей,
біля 1000 видів водних безхребетних,
близько 2000 видів комах,
106 видів риб,
6 видів плазунів,
11 видів земноводних,
близько 300 видів птахів, з яких більше 120 видів гніздиться,
43 види ссавців.
Комахи
Кількість визначених для ДБЗ видів комах досягла майже 2 тис.
З них 40 видів комах занесені до Європейського червоного списку та Червоної
книги України: наприклад, жук-самітник (Osmoderma eremita), бражник мертва
голова (Acherontia atropos), махаон (Papilio machaon), сколія-гігант (Scolia maculate),
мурашиний лев-акантоклізіс (Acanthaclisis occitanica), піщана емпуза (Empusa
pennicornis), гігантський ктир (Satanas gigas) тощо.
Найбільше видове багатство зареєстроване на Жебриянському пасмі. Саме тут
знайдено три з семи нових для науки видів (Iconella lipovana, I. morata, Illidops
voloshkevichi).
В дунайських водоймах багато різноманітних комах, личинки яких
розвиваються у воді. Насамперед, це бабки, яких в дельті Дунаю 46 видів
(приблизно дві третини загального видового складу бабок України). Є серед них
і рідкісні. Це - стрілка Ліндена (Coenagrion lindeni) та стрілка Меркурія (Coenagrion
mercuriale).
Личинки бабок зовсім не схожі на дорослих особин, котрі швидко літають над
водоймами, іноді відлітаючи від них досить далеко. На дні водойм деякі з них
ведуть хижацький спосіб життя. Для захоплення здобичі, іноді дуже великої, у
них є спеціальний апарат – маска – видозмінена нижня губа, вкрита хапальними
зубцями. Личинки деяких видів бабок, наприклад, великого коромисла,
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поїдають навіть мальків риб. Знищуючи багато шкідливих комах, бабки,
приносять користь.
Найбільшим в регіоні є ентомокомплекс очерету. Його основу складають види,
які пов`язані з очеретяними плавнями. Дуже велике різноманіття комах
спостерігається на заболочених і сухих луках, де відмічені, зокрема, сколія-гігант
та сколія степова. Одним з представників лучного комплексу є хижак – дибка
степова. Це один з найбільших за розміром видів прямокрилих дунайської
фауни. Дибка цікава ще тим, що розмножується без участі самців.
Ктирі – великі волохаті мухи. Гігантський ктир досягає розміру 4-5 см, унаслідок
зменшення чисельності внесений до Червоної книги України та Червоної книги
МСОП1. Це активний хижак, який у польоті наздоганяє свою здобич – різних
комах, що часто значно більші від нього. Слина цієї комахи містить сильнодіючу
отруту, від якої жертва миттєво помирає.
Ряд Одноденки (Ephemeroptera) – орієнтовано їх тут мешкає 30 видів, що
становить близько 60% одноденок фауни України. Як дорослі одноденки, так и
їх личинки є цінним кормом для багатьох видів прісноводних риб.
Емпуза піщана – реліктовий вид богомола. Його «зброя» – дуже міцні хапальні
передні ноги, з гострими шипами. Дорослі емпузи та їхні личинки – хижаки,
полюють удень на різних комах, тримаючись на стеблах і листках високих трав
(молочаю, полину тощо).
Комахи, що відносяться до родини Мурашині леви, подібні до бабок, зокрема
стрілок, від яких відрізняються булавовидними вусиками. Дорослі комахи
літають у присмерку і вночі протягом літа. Своєю назвою ці комахи завдячують
тому, що їхні хижі личинки не наздоганяють жертву, а сидять у засідці й чекають,
поки здобич потрапить їм до рота. Для цього товсті личинки з дуже довгими і
гострими щелепами викопують у піску конусоподібну вирву – пастку, в яку й
потрапляють мурашки. Особливої уваги заслуговує знайдений в регіоні великий
мурашиний лев, розмах крил якого сягає 10-12 см, і який є окрасою природи.
Земноводні та плазуни
Серед земноводних дельти найбільш чисельними є озерна та їстівна жаби, а
серед плазунів – болотна черепаха (Emys orbicularis) та вуж водяний (Natrix
tessellata). Відомо 11 видів земноводних та 6 видів плазунів. Невеликий ареал
займають дунайські форми тритонів, які є ендеміками (тобто проживають тільки
на даній території) Дунайського регіону, чорноморська прудка ящірка (Lacerta
agilis) і кримська ящірка (Podarcis taurica), які мешкають тільки в Західному
Причорномор'ї та Східному Середземномор'ї відповідно.
Кумка червоночерева (Bombina bombina). Наприкінці весни над плавнями звучить
крик-стогін: «кум-кум-кум» - шлюбна пісня самця кумки червоночеревої. Це
маленька (не більше 5 см) жабкоподібна тваринка. Язик у неї характерної форми
– короткий , округлий, що нездатний видовжуватися. Забарвлення спини
1
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невиразне, темно-сіре. А от черево помаранчеве або червоне, з синюватими
плямами, які іноді зливаються між собою. Це забарвлення застерігає, що секрет її
шкірних залоз дуже отруйний. Завдяки цьому раніше кумок використовували
для тривалого зберігання молока. Якщо кумку покласти у посуд з молоком, її
отрута вбивала кисло-молочні бактерії. Живиться кумка безхребетними, яких
вона ловить та ковтає під водою. Тримається заплавних біотопів, у теплий період
року перебуває у воді, а зимою на суходолі. Розмножується у травні-червні, коли
вода прогрівається до 14 °С.
Майже повсюди у заплаві, де є дерева та чагарники, можна побачити невеличку
амфібію – квакшу звичайну (Hyla arborea). Ії дуже легко впізнати за присосками
на кінчиках пальців, за допомогою яких вона добре лазить і міцно утримується
на деревах і стеблах рослин. Забарвлення спини яскравозелене, проте воно може
змінюватися до бурого кольору. Це обумовлено субстратом, на якому сидить
квакша, а також зниженням температури. Черево білого кольору. Живиться
безхребетними, перебуває, головним чином, на суходолі. В період розмноження
(квітень – травень) перебирається до водойм. Шлюбна пісня самця – голосний,
не дуже мелодійний крик: «трррек –трек – трек – трек – трек» нагадує звук
працюючого двигуна маленького мотоцикла.
Жаба озерна (Pelophylax ridibundus) – це найбільша із жаб дельти Дунаю, довжина
якої досягає 17 см. Самці мають у кутках рота парні зовнішні резонатори. Коли
вони наповнюються повітрям, то нагадують невеликі гумові кульки сіро-білого
кольору. Забарвлення спини буро-зелене, але зі зниженням температури темніє.
Черево білого кольору. Цей вид живиться не тільки безхребетними, але й
пуголовками, іноді мальками риб, іншими земноводними. Майже весь час жаба
озерна перебуває у воді, активна протягом доби. Зимує у мулі. Ікрометання
відбувається у квітні. Пісня самця нагадує звукосполучення «урррооод –уррроод
– брекеке –брекеке».
Жаба їстівна (Pelophylax esculentus), від жаби озерної відрізняється меншими
розмірами (7-8 см). Мешкає у невеликих водоймах, уникаючи ділянок з
проточною водою.
У тінистих вологих місцях на берегах річок і озер, на луках і болотах нерідко
можна побачити вужа звичайного (Natrix natrix) та вужа водяного. Вуж водяний
(Natrix tessellata) відрізняється від звичайного довшим хвостом, різноманітним
забарвленням спини (від салатного й оливкового до чорного) і черева (від
жовтувато-рожевуватого до помаранчевого та червоного з чорними плямами,
що іноді зливаються). У вужа водяного немає світлих «вушних» плям, саме тому
його, безпечного для людини, помилково вважають отруйним й вбивають.
Порівняно зі звичайним вужем, водяний більше часу проводить у водному
середовищі. Він добре плаває, здатний перебувати під водою до 45 хвилин.
Харчується переважно дрібною рибою, зокрема бичками. Це найчисленніша
змія у дельті Дунаю.
Найпоширенішим видом плазунів у плавнях є черепаха болотна (Emys
orbicularis). Вид чисельний як у прісних, так і у солонуватих водоймах. Довжина
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панцира до 30 см, він буро-чорний або чорний з дрібними жовтими цятками.
Черевний щит брудно-жовтий, з великими бурими плямами. Живиться
водними безхребетними, рибою, мертвими рештками. Розмножується у травнічервні: самиця відкладає від 3 до 16 яєць у легкий для копання грунт. Для цього
вона іноді віддаляється від водойми на відстань до 300 м. Маленькі черепашки
з'являються приблизно через 100 днів, їхні розміри не перевищують 30 мм.
Ссавці
Видове різноманіття ссавців ДБЗ обумовлене специфікою дельтових угідь, що
включають значні площі водних і коловодних біотопів. Тут трапляється 43 види
тварин. Внаслідок цього у теріофауні заповідника присутня значна кількість
водних, напівводних та коловодних видів ссавців. Серед них особливо
важливими, з природоохоронної точки зору, є представники родини куницевих:
видра (Lutra lutra), горностай (Mustela erminea) та норка європейська (Mustela
lutreola). До Червоної книги України включені 19 видів ссавців, що зустрічаються
у заповіднику. Серед видів, які занесені до Червоної книги України, тільки два
належать до категорії звичайних для території ДБЗ, це горностай та видра. До
дуже рідкісних належать тюлень-монах (Monachus monachus) та сліпак білозубий
(Spalax leucodon). Інші 9 видів належать до категорії рідкісних. Для деяких з них,
наприклад, для норки європейської та кота лісового (Felix sylvestris), дельтові
угіддя ДБЗ є дуже важливими для виживання в європейському масштабі.
Розмірами та забарвленням кіт лісовий схожий на великого звичайного
домашнього кота, іржаво-сірого забарвлення з темними поперечними смугами.
Характерною ознакою є хвіст рівномірної товщини по всій довжині, що має
тупий кінчик, у той час як у свійського кота хвіст до кінця потоншується.
Живиться, переважно, мишами та птахами, рідше – земноводними та
плазунами. Йому притаманний поодинокий прихований спосіб життя, кіт
активний у сутінках та вночі. Це спритна, зла та кмітлива тварина. При нагоді
швидко ховається на дереві або у норі. Виводкові кубла влаштовує під купами
очерету, хмизу, у дуплах дерев тощо. Вагітність триває 9 тижнів. У квітні-травні
народжуються 2-4, іноді 5 кошенят, які залишаються з матір'ю до жовтня. Лісові
коти можуть утворювати гібриди з домашніми котами. Чисельність цього виду в
Україні дуже низька.
Наявність поблизу територій ДБЗ степових біотопів зумовлює присутність
значної кількості степових видів – перев`язки (Vormela peregusna), тхора степового
(Mustela eversmanni) та ін. У прилеглій до дельти заповідній частині моря
зустрічаються всі три види чорноморських дельфінів – афаліна (Tursiops
truncatus), білобочка (Delphinus delphis) та азовка (Phocaena phocaena).
РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ в Д Б З
Рекреаційна діяльність на території ДБЗ здійснюється лише на основі наукового
обґрунтування; законодавчо й нормативно врегульована.
У деяких місцях заповідника тривале перебування людей суворо обмежено, як,
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наприклад, на кінцевій точці маршруту «Нульовий кілометр». Рекреаційна
діяльність на «0 км» лише екскурсійна, передбачає коротку подорож протягом
світлового дня.
Для відвідувачів Дунайського біосферного заповідника крім маршруту
«Нульовий кілометр» пропонуються наступні туристично-екскурсійні
маршрути:
«Місто на воді»: пішохідна екскурсія по старій частині м. Вилкове по "єриках"
(вулицях-каналах), де близькість води зберігає прохолоду навіть в
найспекотніший день. Місто минулих традицій, смоляних човнів,
старообрядських храмів, смачних фруктів і ягід, неповторного місцевого вина і
різноманітного рибного застілля.
«Лісове озеро» знаходиться серед піщаної коси Жебриянська морського
походження, історія якої налічує понад тисячу років. Навколо озера різновіковий сосновий ліс. Штучний канал, який розташований недалеко від
озера, є улюбленим місцем аматорської риболовлі. Ця територія поступово стає
полігоном не тільки для екологічної освіти школярів і екскурсантів, але й для
проведення польової практики студентів, різноманітних екологічних десантів,
експедицій тощо.
«Шлях до птахів» прокладено за наступним кільцевим шляхом: м. Вилкове Очаківський рукав - Прорвінський рукав - Таранов кут. Ця ділянка протяжністю
0,3 км дозволяє проводити пішохідну екскурсію по Тарановій косі (за межами
колоній птахів, у разі появи таких). Далі - Потапівський рукав - Очаківський рукав
- м. Вилкове. Маршрут проходить за межами заповідної зони, а саме пролягає по
буферній зоні і зоні антропогенних ландшафтів заповідника.
Основними визначними характеристиками маршруту є птахи і середовище їх
існування - різноманітні природні біотопи, а також мальовничі ландшафти
дельти, особливо її приморської зони.
ОСТРІВ ЗМІЇНИЙ
В південно-східному напрямку на відстані 38 км від точки „0-км” розташований
острів Зміїний. Він являє собою крайню південно-західну ділянку території
України, має площу 20,5 га і максимальну висоту 41,3 м над рівнем моря. Це
кам'янисте плато з обривистими берегами, яке більш ніж на 75% вкрито
трав'янистою рослинністю.
В геологічному відношенні це єдине на північно-західному шельфі Чорного
моря тектонічне підняття, з усіх боків обмежене розламами. Воно знаходиться на
стику Північної Добруджі, Мізійської та Скіфської плит, Придобруджинського
прогину та Східноєвропейської платформи. Острів внесено до реєстру
геологічних пам'яток України. Геологічна унікальність острова полягає в тому,
що це єдине місце на весь Чорноморський басейн, де на донну поверхню
виходять найдавніші палеозойські осадові утворення силурійського та
девонського віку (380 - 440 млн. років).
Цікаво, що на невеликій відстані на одному рівні можна спостерігати геологічні
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утворення з різницею у віці майже півмільярда років. «Нульовий км» –
наймолодша територія України, а через 38 км - «Острів Зміїний», який
складається з найдавніших осадових утворень в межах Чорноморського
басейну.
Територію острова складають щільні конгломерато-брекчієві породи,
метаморфізовані кварцити, вапняки, пісковики та глини. На прилеглій до
острова частині шельфу містяться нафто-газоносні структури, що є
перспективними для видобутку.
З 1998 року на частині острова та прилеглої акваторії було створено
загальнодержавний зоологічний заказник. Крім того, з 2002 року острів
відноситься до реєстру територій Європи, важливих для охорони птахів.
Клімат на острові є дуже екстремальним. Це проявляється у низькій вологості та
високій температурі у літній період та ураганних вітрах протягом усього року,
особливо восени. Це пояснює специфічний склад флори та фауни острову,
оскільки острівні екологічні фактори суттєво відрізняються від материкових.
З 1997 року, коли острів був відкритий для постійних досліджень (довгий час це
був закритий секретний воєнний об'єкт), в прибережних водах знайдено багато
видів, занесених до Червоної книги України і Червоної книги Чорного моря.
Протягом 2003 – 2007 років вченими Одеського національного університету ім.
І. І. Мечнікова вперше були проведені комплексні дослідження біологічної
різноманітності рослинного і тваринного світу острова Зміїний.
Із наземних мешканців острову найбільш цікавими є птахи, адже тут пролягає
знаменитий аристотелівський міграційний шлях птахів, що зв'язує Західний
Сибір, північ європейської частини колишнього СРСР, прибалтійські й
скандинавські території із півднем Західної Європи й Африкою, куди птахи
перелітають на зимівлю. Це унікальне місце, де зафіксовано у весняний період
234, а осінній –156 видів птахів, З них, 37 видів – занесені до Червоної книги
України та Міжнародної Червоної Книги. У 1978 р. протягом одного дня тут
спостерігали 79 видів птахів! Серед птахів постійно відзначають численних
мартинів, (Larus argentatus, L. ridibundus), поодиноких особин пірникози (Podiceps
cristatus), пеганок (Tadorna tadorna) та чорнозобої гагари (Gavia arctica).
Серед наземних рослин слід відмітити рястку відігнуту (Ornithogalum refractum), яка
занесена до Червоної книги України та Червоної книги Чорного моря, масове
цвітіння якої спостерігається у першій половині квітня. На острові чітко
виявлена сезонність рослинного покриву, тобто приуроченість окремих видів
рослин до певного часу. Наприклад, у квітні у рослинному покриві острова
можна визначити від 19 до 23 видів трав'янистих рослин, які знаходяться на
різній стадії вегетації. Серед них: кульбаби, герань розчепірена, ромашка
лікарська. Найбільш різноманітний набір квітучих рослин можна побачити в
середині травня – на початку червня. З середини червня до середини серпня,
коли спека досягає + 50 оС, у рослинному покриві залишаються лише види, що
витримують такі умови існування (в основному це представники бобових).
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І тільки наприкінці серпня, після дощів, деякі з степових видів рослин
розквітають повторно.
До речі із мешканцями острову пов'язані дві його назви: “Білий” (завдяки
величезної кількості морських птахів – мартинів жовтоногих ) та “Зміїний”
(через велику кількість змій, яких в давні часи спостерігали на острові).
Акваторія Чорного моря, що оточує острів Зміїний, характеризується високою
різноманітністю морської біоти та вражає своєю унікальністю. Серед 78 видів
донних організмів 8 занесені до Червоної книги Чорного моря (мармуровий
краб та краб-водолюб або бузковий), 6 занесені в списки Червоної книги
України.
Підводні кам'яні валуни майже суцільно покриті колоніями мідій – головним
фільтратором морських вод. Але чисельність її за останні п'ять років
зменшилась в чотири рази. Вчені пов'язують це явище із експансією
далекосхідного хижого молюска рапани, що негативно впливає на чисельність
устриці та інших двостулкових молюсків.
В районі о. Зміїний виявлено 59 видів риб. З них 33 види (майже кожен третій)
підлягає певному рівню охорони: 14 видів внесено до Червоної книги України,
20 – до Червоної книги Чорного моря, 9 – до протоколу Бернської конвенції та
16 – до Бухарестської. Яскравими представниками рідкісних видів риб, що
спостерігалися вченими ОНУ в останні роки, є ластівка (Chromis chromis),
пеламіда (Sarda sarda), горбиль темний (Sciaena umbra), морська собачка-павич
(Salaria pavo), піскарка мала (Callionymus risso), морський карась (Diplodus annularis).
З давніх-давен острів Зміїний привертав увагу мореходів. Так, археологи
зафіксували на Зміїному знахідки 7 століття до нашої ери.
Стародавні греки першими описали Зміїний та надали йому ім'я Левке (Білий).
Тут вони звели величний храм на честь героя Троянської війни Ахіллеса тому,
що згідно міфів, його тіло після загибелі, було перенесене саме сюди. Залишки
храму Ахілла Понтарха (повелителя Чорного моря) були знайдені на острові ще
у 1837 році, коли розпочалось будівництво маяку, який складений саме з
матеріалів храму. Тому жодних інших слідів його тепер на Зміїному немає.
Кожен мореплавець, який подорожував до північного узбережжя Чорного моря,
неодмінно повинен був відвідати острів Левке та піднести дари покровителю –
Ахіллесу. Саме тому й досі з островом пов'язані легенди про скарби, які в печерах
приховали храмові жерці від непроханих гостей-розбійників.
Згодом острів спорожнів, проте був відомий усім мореплавцям і надалі. Тут у
1788 році російський флот зустрівся із турецьким в грандіозній морській баталії,
під час якої переважаюча османська ескадра, втративши один корабель,
відступила.
Пізніше острів переходив зі складу однієї держави до іншої. З 1948 увійшов до
складу Української Радянської Соціалістичної Республіки, а вже з 1991 р. –
України.
На острові розташовані маяк, пошта, службові та житлові будівлі прикордонної
та маячної служб, науково-дослідна станція, амбулаторія, відділення банку,
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адміністративний будинок, є причальний комплекс.
На науково-дослідній станції «Острів Зміїний» Одеського національного
університету імені І.І.Мечникова проводяться екологічні, гідрохімічні,
гідробіологічні, іхтіологічні, ботанічні, геологічні та інші дослідження самого
острову та прилеглої акваторії.
Зараз на острові розміщується населений пункт – селище Біле Кілійського
району. Згідно документів в ньому зареєстровано 100 мешканців. У 2009 році
Міжнародний суд в Гаазі визнав Зміїний островом та врахував це при розподілі
виключних морських економічних зон між Україною та Румунією. Тепер
континентальний шельф потенційно буде освоєний українськими та
румунськими компаніями.
Цей унікальний острів завжди вважався надзвичайним і використовувався
людьми не для постійного житла, а для служіння богам, державі, науці. В останні
часи острів приваблює туристів, особливо дайверів.
У Придунайському регіоні розвивається еколого-освітній, сільський зелений,
історичний, етнічний туризм
АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ДЕЛЬТУ ДУНАЮ
Дельта Дунаю – чарівне місце, де людина нібито розчиняється у природному
середовищі, відновлюється душею. Такі куточки природи здатні гармонізувати
людину, її думки, настрій. Постійно змінюючись та самовідновлюючись, ця
велика ріка здатна відновлювати й нас. Але це не безмежно.
Хоча в дельті Дунаю розташований заповідник, захищений законами України,
міжнародними угодами (Рамсарською, Бернською, Бонською конвенціями) та
який має відповідний сертифікат ЮНЕСКО від 02.02.1999 року, це не вирішує
всіх її проблем, оскільки вона є частиною системи, яка находиться під потужним
антропогенним впливом вище по течії, на території інших країн.
Електростанції, шлюзи і водосховища, дамби, збудовані на Дунаї, призводять до
зміни ландшафтів, порушують шляхи міграції риб, впливають на якість і
кількість води в дельті ріки. В ущелині Залізні Ворота розташований великий
гідровузол Джердап, в Австрії та Німеччині – каскад гідроелектростанцій, по всій
течії Дунаю – порти. В нижньому Дунаї ведеться видобуток нафти і зводиться
термінал по її переробці в Джурджулештах. Цей порт знаходиться в 4 км вище м.
Рені і в 154 км вище по течії від Вилкове.
Гострою екологічною проблемою дельти Дунаю є замулення водотоків, яке у
великій мірі пов'язане із штучним перерозподілом водного стоку між рукавами та
днопоглиблювальними роботами. При цьому порушуються природні
ландшафти, змінюється середовище, втрачаються місця мешкання риб, птахів і
інших тварин. Крім того, взмучування донних відкладів може призводити до
забруднення річкової води важкими металами та іншими шкідливими
речовинами.
Звал ґрунту при днопоглибленні повинен відбуватись в гідродинамічно
спокійних зонах в кінцевих басейнах, де його вплив буде локальним. Нажаль, на
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практиці часті випадки поглиблювання одного рукава і звалу ґрунту на потоці в
інший канал, оскільки дельта Дунаю є зоною впливу різних країн.
Нестача води у каналах Кілійської дельти згубно впливає на біорізноманіття. Ще
недавно відкриті акваторії заростають очеретом, зникають місця нересту риб,
зменшуються площі угідь, що придатні для мешкання птахів.
Окрім кількості води у дельті важливими є питання якості цієї води. В західній
Європі дунайською водою забезпечується 80 мільйонів чоловік. З Дунаю
Україна отримує 8 % всієї питної води, що споживається. Проте на території
України формується лише 7 % річного стоку Дунаю. За чистоту решти
дунайської води відповідають інші держави, через територію яких протікає ця
велика ріка.
В верхів'ях Дунаю екологічний стан ріки благополучний, але починаючи з
Угорщини він погіршується – виявляються масштабні забруднення води
важкими металами, відпрацьованими нафтопродуктами, пестицидами,
нітратами, фосфатами та іншими хімічними речовинами. Важко навіть уявити,
але щорічно в Дунай потрапляє 20 км3 стічних вод, що складає 10 % всієї води
Дунаю! За підрахунками спеціалістів ООН Дунай щорічно виносить у море 206
тисяч тонн нафти, 12 тисяч тонн цинку, 4,5 тисяч тонн свинцю, 2,2 тисяч тонн
фенолу, 1,5 тисяч тонн хрому, 2 тисяч тонн миш'яку, 200 тонн кальцію, 80 тонн
ртуті. Більшість з цих речовин – результат господарчої діяльності людини.
Експерименти показали, що за 6 годин відстоювання дунайської води вміст у ній
важких металів зменшується на 70-80 %!
Але найбільш гострою проблемою нижнього Дунаю є органічне забруднення.
Велика кількість органічних речовин, зокрема азот та фосфор, потрапляє в
дунайські води з неочищеними стоками великих міст з багатомільйонним
населенням, розташованих на Дунаї. Деякі з європейських столиць не мають
потужних очисних споруд. Неочищені або слабо очищені продукти
життєдіяльності великих міст просто скидаються в Дунай. Біогенному
забрудненню також сприяє використання на полях добрив, функціонування по
берегах тваринницьких комплексів, ферм без достатнього очищення стоків.
Найбільш забрудненими в басейні є невеликі притоки, багато з яких перетворені
на стічні канави. Щорічні обсяги потрапляння в Дунай азоту і фосфору
досягають відповідно 250 і 50 тисяч тонн. Небезпека органічного забруднення
полягає в тому, що надмірний вміст біогенних речовин призводить до
бурхливого росту мікроводоростей, що спричинюють «цвітіння» води.
Відмираючи, водорості поглинають багато кисню, внаслідок з'являються
замори. Нестача кисню у воді в свою чергу призводить до загибелі водних
організмів, вода стає непридатною до споживання.
Населення дельти відчуває на собі забруднення ріки, але змушене
використовувати дунайську воду як питну.
Екосистемі Дунаю властива природна здатність до самоочищення. Плавні
відіграють роль потужного біофільтра. Водні організми і вищі водні рослини
засвоюють розчинені у воді речовини, рослинність гальмує потоки та зменшує
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мутність води. Екосистема Стенцовсько-Жебриянских плавнів на 75 % знижує
мутність дунайської води, що проходить через плавні, зменшує рівень сполук
фосфору на 50%, а азоту – на 30 %.
Сучасні екологічні способи очищення стічних вод здатні пропускати невеликі
обсяги стоку, тому потрібно зменшувати кількість відходів. Якщо кожен з нас
замислиться, скільки, наприклад, побутових хімікатів ми використовуємо вдома,
і намагатиметься зменшити їх кількість, разом ми зменшимо антропогенний
вплив на річкові басейни. Якщо кожен з нас буде думати не лише про чистоту
своєї території, а й про сусідні райони, великий транскордонний Дунай буде
мати можливість залишатися рікою дружби. І лише всі ми разом зможемо
зберегти дельту Дунаю – екологічне серці Європи, адже для природи не має
кордонів!
МИНУЛЕ НИЖНЬОГО ПОДНІСТРОВ'Я
Цей край – транзитна зона в пониззі великої річки, яка зараз належить до трьох
районів Одеської області (Білгород-Дністровського, Біляївського та
Овідіопільського), а також частково до складу Республіки Молдова. Різноманіття
природно-ландшафтних комплексів та розташування на перехресті шляхів
сполучення обумовили унікальну роль Нижнього Подністров'я в діалозі
цивілізацій Європи та Азії.
Першопоселенцями цих земель були мисливці, збиральники та рибалки часів
кам'яного віку, яких приваблювали ресурсні можливості краю. На теренах
південно-західної України сім тисяч років тому з'являються перші землероби.
Тут, біля переправ через Дністер, селилось населення найвідомішої
археологічної культури енеоліту – Трипілля (в Румунії більш відома як Кукутені).
Сучасники давніх єгиптян – трипільці створили самобутню й неповторну
прото-цивілізацію.
П'ять тисяч років тому відбулись значні зміни в кліматі та соціальноекономічних відносинах – і кочове скотарство витіснило землеробство. На
Дністрі оселяються племена кіммерійців, скіфів, сарматів, а згодом тюркські
кочові народи. 2600 років тому давні греки заснували в гирлі Дністра-Тіраса
декілька міст та десятки селищ. Вихідці з Балкан – гети – оселились по сусідству в
правобережжі Дністра (це сталось 2300 років тому). А 1900 років тому на береги
Дністра вийшли римські легіони імператора Траяна. Минуло 140 років – і вони
були витіснені іншими прийшлими народами. Розпочинається велике
переселення – з півночі в регіон прийшли готи, які створили тут вест-готське
королівство, потім зі сходу вторглися племена гуннів. За гуннами зі сходу до
переправ через Дністер хвиля за хвилею накочувались тюрські кочові народи –
авари, болгари, хазари, печеніги, торки, половці, татари...
Через сторіччя після гуннів на Балкани через Дністер рушили слов'янські
племена. Київські князі здійснювали походи проти Візантійської імперії і
потребували закріплення на Дністрі. Аскольд, Олег, Ігор, Ольга, Святослав
часто відвідували Нижнє Подністров'я. Потім тут оселились слов'яни-бродники,
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а галицькі князі Ярослав, Роман і Данило контролювали цей край.
З 1242 році край на півтори сторіччя потрапив до складу Монгольської імперії.
Тут, на Дністрі була розташована ставка воєначальника Ногая. Монголи
сприяли розвитку торгівлі з Далеким Сходом. Одночасно з Італії в пошуках
безпечного торгівельного шляху на Схід на Дністер відправились генуезці. Тут, в
Білгороді, вони і зустрілись: діти Європи та діти Азії.
В середині 14 століття сформувалось Молдовське князівство, яке оволоділо
гирлом Дністра. У Білгороді господарі Молдови побудували могутню фортецю.
А на лівому березі Дністра біля переправи литовські князі побудували інший
замок – Чорногород.
У 1484 році турецький султан Баязид ІІ з величезною армією захопив Білгород і
перейменував його на Аккерман. Турки збудували тоді ряд фортець на
переправах, щоб контролювати їх (Бендери, Паланка). Вони ж віддали степові
терени правобережжя Дністра ногайським татарам. Звідси, з Буджаку, ногайці
здійснювали походи на північ за рабами, і вважались наймогутнішими
татарськими розбишаками. Неподалік розташовувалась резиденція їхнього
керівника – сераскера.
Тоді ж, у 16 столітті, в помсту за напади на свою батьківщину українські козаки
розпочали свої напади на Буджак. Освоювали вони і господарські ресурси
регіону (займались рибальським промислом) – так виникли козацькі поселення,
підпорядковані султану. У 1788-1792 роках лівобережжя Дністра було передане
Чорноморським козакам, нащадки яких живуть тут досі.
ПАРК «ДНІСТЕР»
Парк «Дністер», розташований у м. Біляївка біля водопровідної станції «Дністер»,
що постачає питну воду Одесі. Це один з найстаріших парків-пам'яток садовопаркового мистецтва Одеської області з площею у 10 га. Парк входить до
переліку об'єктів природно-заповідного фонду України та охороняється
законодавством як національне надбання. Головне завдання парку – збереження
і відновлення природних комплексів, рослинного розмаїття. Також він є місцем
масового відпочинку населення, використовується для проведення екскурсій
школярів та науково-дослідницьких робіт.
Перші дерева на території парку посадили біля 140 років тому – у 1873 році. До
нашого часу збереглись дерева віком більше 100 років. На даний момент у парку
нараховується 22 види дерев та 10 видів чагарників, з яких кількісно переважає
платан західний (діаметром до 143 см), сосна Паласа, клен ясенелистий, софора
японська. Крім того, у парку є в'яз гладкий, верба біла, тополя Болле, ясен,
робінія псевдоакація (акація біла), ялина звичайна, дуб. Рідше можна зустріти
липу, яблуню, горіх, грушу. Тут розташована арка станції „Дністер" - це один з
головних символів міста, який зображений на гербі Біляївки. Будували арку два
зодчих з обох боків так, щоб усередині зійшлись крила воріт. На території парку
розташований інформаційний візит-центр.
Історія створення парку тісно пов'язана з історією будівництва водопровідної
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станції «Дністер». З першого року роботи станції значна увага приділялась її
санітарному стану. Була створена служба озеленення станції. Її робітники
почали посадку дерев, кущів і квітів. У 1900 році станцію огородили і по обидві
сторони огорожі посадили платани, хвойні дерева. З роками станція
розширювалась, збільшувалась площа зелених насаджень. У 20-х роках XX
століття як санітарна зона із зовнішньої сторони огорожі водопровідної станції
був закладений лісопарк.
СТАРОВИННІ МОЛДАВСЬКІ СЕЛА
Поруч розташовані Паланка, Тудора, Оланешти, а трохи далі – виноробні
Пуркари. Паланка відома тим, що на її місці було зведено очаківським пашею в
VI столітті фортецю Яник-Хісар, в центрі якої стояла висока кругла вежа. На вежі
вночі та в туман палав вогонь маяка. Друга така вежа стояла навпроти – на місці
українських Маяк. В Яник-хісарі розташовувався гарнізон з 200 османських
воїнів. Озброєні 20-ма гарматами, вони чатували на «розбійників з правого
берега» – українських козаків, які тримали Османську імперію в постійному
страху перед нападом. Зараз від фортеці не залишилось жодного сліду – місцеві
селяни розібрали її до камінчика.
Село Оланешти знане легендою про безіменного змієборця (можливо,
казкового молдавського Фет-Фрумоса). За легендою сміливий вітязь звільнив
молодих дівчат, яких збиралися принести в жертву драконам та звільнив
Молдову від гніту Зміїв, заточивши їх до великого пагорбу. Цей пагорб зветься
Драконів, і місцеві мешканці з острахом показують його на околиці села. А від
Чорного моря простягнулись по правому берегу Дністровського лиману та
Дністра так звані Змійові вали – ще один легендарний об'єкт, що пов'язується в
давньоукраїнському епосі із перемогою над Драконом-Змієм (скоріш за все, він
входив в систему укріплень так званих Троянових валів, які тягнуться через увесь
Буджак від Дністра та озера Сасик аж до Пруту). Образ місцевого змієборця
поєднався із Георгієм Переможцем. Аналогічно в давньогрецькі часи цього
героя назвали б Ахіллом чи Гераклом, а в давньоукраїнські – Кирилом
Кожум'якою.
БІЛЕ МІСТО
Білгород-Дністровський – четверте за населенням місто в Одеській області
(51000 чоловік за даними 2005 року). Він є одним з найдавніших міст Східної
Європи. Білгород протягом всієї своєї історії – важливий торговий центр, тож в
місті часто бували і обживалися представники різних національностей. З безлічі
культур найяскравіший слід в історії міста залишили 12 народностей: греки,
римляни, готи, болгари, монголи, вірмени, італійці, молдавани, турки, євреї,
росіяни і українці.
На місці сучасного Білгорода-Дністровського дві з половиною тисячі років тому
була заснована грецька колонія Офіусса. Сюди прибули, рятуючись від наступу
персів і прагнучи налагодити нові торгівельні зв'язки з місцевим населенням,
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вихідці з великого античного міста Мілета (зараз його руїни знаходяться на
території Туреччини). Оскільки місто перебувало в гирлі річки Тірас, дуже скоро
городяни стали іменувати місто Тірою, або Тірасполіс (місто на Дністрі), а один
одного – тірітами, або тіраспололітами. Від античного Тіраса до наших днів
збереглися руїни цитаделі, казарм, терм (лазень), гімнастичних залів, жилих
будинків.
Всі інші назви міста пов'язані з різномовною передачею терміна «Біле місто»
(Аккерман – перською і старотурецькою, Білгород – слов'янською, Вейсенберг
– німецькою, Фехервар – угорською, Аспрокастро – італійською, Четатя-Альбе –
молдавською і румунською), або «Місто на горі» (Монкатсро, Монтекастро).
Деякі історики вважають, що назва походить від кольору кріпосних стін, які
виділялися своєю білизною на тлі інших будівель. Інші дослідники висунули
гіпотезу про те, що Білими (Акджа, акче по-перському і по-турецьки) називали в
середньовіччі найпоширеніші срібні монети. А оскільки місто було центром
торгівлі, то його назва пов'язана з багатством городян. Можливо, що монголи
назвали місто Білим, адже це був колір для позначення Заходу, а Білгород був
крайньою західною точкою грандіозної імперії.
Найвідоміша пам'ятка Білгорода – Білгородська фортеця, зведена в XV столітті
за наказом молдовських господарів. Вона за довжиною мурів і кількістю веж
перевершує, приміром, свого ровесника – Московський Кремль. Тоді Білгород
був одним з найбільших портів на Чорному морі – генуезькі, грецькі, вірменські
купці вели жваву торгівлю з Левантом (Близьким Сходом) та Центральною
Європою. 1484 року османський султан Баязид захопив місто після 16-денної
облоги – городяни самі винесли 10 ключів від воріт міста і піднесли їх новому
правителю.
До початку ХІХ століття місто належало туркам, які реконструювали фортецю і
звели в центрі її на місці православної церкви мечеть. Султан Мехмед II називав
Аккерман (так по-турецьки стали називати Білгород) «ключем від воріт всієї
Польщі, Русі, Татарії і всього Чорного Моря».
Аккерман тричі був узятий російськими військами – у 1770, 1790 і 1806 році, але
офіційно відійшов до Російської імперії лише за Бухарестським мирним
договором 1812 року. До міста бігли селяни з українських і молдавських сіл,
козаки, болгари. Аккерман швидко зростав і досяг в кінці XIX століття населення
50 000 чоловік (стільки ж, скільки зараз). Важливу роль в житті міста відігравав
порт, через який вивозили сільськогосподарські продукти і деревину.
Незважаючи на провінційне становище в складі Російської Імперії, Аккерман не
стояв осторонь від політичного і культурного життя. Тут дислокувалися
підрозділи російської армії, які охороняли кордон з Османською імперією або
готувалися до вступу на її територію. Сюди ж, на околиці імперії, висилали
неугодних уряду поетів і письменників, політичних діячів та ін. Тому в місті
бували полководці А. Суворов, М. Кутузов, А. Ришел`є і багато інших, а також
учасники декабристського руху М. Орлов, О. Юшневський, І. Пущин. Тут
служив В. Раєвський, три дні в місті провів О. Пушкін, в різний час відвідували
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Аккерман В. Даль, письменники Максим Горький (тут він вперше почув легенду
про Данко, яка пізніше лягла в основу відомого оповідання) і К. Паустовський.
Часто бували в Аккермані (з 1944 р. – Білгород-Дністровський) видатні діячі
української культури Леся Українка, І. Нечуй-Левицький, М. Кропивницький,
брати Тобілевичі (П. К. Саксаганський та І. К. Карпенко-Карий), М.
Заньковецька та ін.
МИНУЛЕ ЛІВОГО БЕРЕГУ ДНІСТРОВСЬКОГО ЛИМАНУ
Ніконій – місто перемоги. Археологи стверджують, що він був заснований
раніше за сусідню Офіусу-Тіру більше двох з половиною тисяч років тому і
названий на честь невідомої битви чи війни. Він довго був важливим
торгівельним центром Нижнього Подністров'я, але не витримав набігів
кочовиків і занепав, проіснувавши тисячу років. Зараз на його місці розташоване
село Роксолани Овідіопільського району. Археологи розкопали укріплення,
вулиці, будинки ніконійців. Тож можна відвідати це мертве тепер місто в
супроводі спеціалістів-знавців минулого.
Трохи ближче до нас, між містом Овідіополем та селом Калаглією (Миколаївка),
в 1793 році за наказом фельдмаршала Олександра Суворова була зведена
земляна фортеця, яка мала захищати встановлений в 1791 році кордон
Російської Імперії. Поставили фортецю якраз навпроти турецького ще
Аккермана (минуло півтора десятки років, і він теж увійшов до складу Російської
імперії). Трохи раніше тут розташовувалось татарське селище Аджидер (в
перекладі – «гіркий байрак», або «долина»), а чорноморські козаки планували
зробити з нього свій військовий порт, де розташували б Дністровську річкову
флотилію. Чорноморців переселили на Кубань, а Аджидер перейменували на
Овідіополь на честь відомого римського поета Публія Овідія Назона. Через
непорозуміння російські можновладці пов'язали місцевість із Овідієм, хоча
достеменно відомо, що він тут жодного разу не бував. Тим не менш, назва
прижилася, а в центрі міста встановлено пам'ятник Овідію, якого можна
беззаперечно вважати покровителем Овідіополя.
АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ДЕЛЬТУ ДНІСТРА
Води Дністра і Дністровського лиману широко використовуються в народному
господарстві – в зрошенні, промисловому, комунальному і сільськогосподарському водопостачанні, рибному господарстві. Вода з Дністра і його
приток використовується для водопостачання багатьох міст України,
починаючи із Західної України (Самбор, Новодністровськ, МогилівПодільський) і закінчуючи південним регіоном – Одесою, Іллічівськом,
Білгород-Дністровським та ін. У Молдові з Дністра п'ють воду понад 3,5 млн.
людей.
В гирловій ділянці Дністра здійснюється основний відбір води. Тут
розташований водозабір Білгород-Дністровської зрошувальної системи; нижче
вода відбирається водопровідною станцією "Дністер", а також Маяк203

Біляївською і Троїцько-Граденіцкою зрошувальними системами. Однією лише
водопровідною станцією "Дністер" для водопостачання Одеси, Іллічівська,
Южного та ін. щорічно відбирається більше 300 млн. м 3 води, що приблизно
відповідає витраті в 10 м 3/ с.
Крім того, з Дністра щорічно виловлюється біля 500 тонн риби. Зважаючи на це,
екологічний стан ріки не може не хвилювати.
Основними проблемами Дністра, як і багатьох інших річок України, є нестача
води в нижній течії, неякісне регулювання рівня води водосховищами,
віддамбування берегів, отруєння річкових вод хімікатами, скид у ріку
неочищених стоків, скорочення площі плавнів, які є потужними природними
біофільтрами.
Найважливішими забруднювачами Дністра в кінці ХХ століття були великі
нафтопереробні та хімічні підприємства. Всього в басейні Дністра було
зосереджено 520 підприємств, які постійно забруднювали річку. В той час у
Дністер щорічно потрапляло біля 10 тис. т органічних речовин, 8 тис. т
зважених речовин, 6 тис. т мінеральних солей, 5 тис. т азоту, до 2 тис. т
ядохімікатів, 1 тис. т нафтопродуктів, біля 700 т важких металів, 200 т поверхневоактивних речовин, 150 т різних барвників, тощо.
Ситуація ускладнювалася нерідкими аваріями в басейні Дністра. Найжахливіша з
них сталася восени 1983 р. – прорив дамби накопичувача Стебниківського
хімкомбінату (Львівська область) привів до викиду 4,5 млн. м3 забруднюючих
речовин у вигляді 25-відсоткових розсолів. Наступного дня забруднення досягло
Дністра, а через тиждень – греблі Дністровської ГЕС. У результаті аварії була
забруднена практично вся річка, масово загинула риба та інші представники
річкової фауни; навіть у гирлі спостерігалися істотні зміни гідрохімічних
характеристик. Гідрохімічні показники води у Дністрі стабілізувались лише
через 5 років, а затримані розсоли і досі знаходяться в глибинах Дністровського
водосховища.
З розвалом Радянського Союзу і зниженням обсягів виробництва промислове
навантаження значно знизилося, хоча інші види забруднень не зменшилися.
Залишаються загрожуючими обсяги змиву в басейн Дністра хімічних добрив,
що застосовуються в сільському господарстві на прилеглих територіях. Проте
найбільш гостру проблему в басейні створюють скиди неочищених стічних вод.
При загальному річному обсязі стоку ріки до 10 км3, в ріку щорічно потрапляє від
1 до 1,5 км3 неочищених стічних вод, тобто ці стоки складають приблизно 10-15
% річкової води Дністра.
Однією з головних проблем Дністра є Дубоссарські очисні споруди, які були
побудовані ще в 1972 році. Сьогодні їхньої потужності не вистачає для
очищення вод місцевих промислових підприємств. Крім того, неочищеними в
Дністер зливаються стоки дрібних населених пунктів, тваринницьких
господарств.
В Дністровський лиман також щодня зливаються стічні води з різних
підприємств і комунальних господарств. У березні 2011 року 1,5 тис м3 нечистот
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вилилися в лиман в результаті обвалу залізобетонної труби на центральному
каналізаційному колекторі. Вже більше 10 років каналізаційні стоки крупного
села Шабо скидаються прямо у води Дністровського лиману, а очисні споруди
досі не побудовані.
Все це призводить до значного погіршення якості питної води, до зниження
біорізноманітності і природного багатства екосистеми.
Річкові екосистеми за своєю природою здатні до самоочищення. Потужнім
біологічним фільтром в їх екосистемі виступають плавні, але їх площа і очисна
спроможність значною мірою залежить від стану берегів та кількості води в
річці. На Дністрі це значною мірою регулюється Дністровським водосховищем.
На жаль, воно не лише не виконує свою регуляторну екологічну функцію для
низов'їв Дністра, але й само по собі є джерелом екологічних проблем.
В наші часи розроблені й успішно застосовуються сучасні екологічні способи
очищення стічних вод, наприклад, біоплато з рослинними біофільтрами. Вони
здатні пропускати невеликі обсяги стоку, тому можуть бути невід'ємною
частиною кожного, навіть і невеличкого господарства. Людина дбати про
«гігієну довкілля». Тільки спільним зусиллям ми здатні виправити ситуацію.
ОСТРІВ БЕРЕЗАНЬ
На цьому острові археологами знайдені найдавніші в Північному
Причорномор'ї поселення давніх греків, поховання вікінгів, залишки фортеці
турків-османів, взятої чорноморськими козаками, а також досі височіють руїни
артилерійської батареї та монумент на честь розстріляного на острові
лейтенанта Шмідта.
Березань в античності був завершенням мису, і лише півтори тисячі років тому
став островом. Він, на думку дослідників творчості Олександра Пушкіна, став
прообразом казкового острова Буяна, а морське узбережжя від Кінбурна до
Одеси – це пушкінське Лукомор'я. Оскільки в античності гирло БорисфенаДніпра розташовувалось саме тут, то й півострів носив назву Борисфеніда. Так
же певний час називалось античне поселення – перше грецьке поселення в
Північному Причорномор'ї. Воно було засноване мілетянами (з міста Мілет, на
місці якого зараз розташоване турецьке місто Бодрум) в VII ст. до н.е.
Першопоселенці викопали землянки, проте згодом звели наземні кам'яні
будинки. Археологи спостерігають зменшення темпів росту міста із заснуванням
Ольвії і вважають, що центр держави був перенесений з Борисфеніди до нового
міста. Поступово поселення зменшилось і стало звичайним сільським та
рибацьким селищем. Щороку на Березані тривають розкопки унікальної
археологічної пам'ятки – античного першого міста-держави на теренах України.
Вже згодом острів стає притулком для мандрівників, що направлялись з Чорного
моря до Дніпра чи в зворотному напрямку. Візантійські, скандинавські, руські
воїни та купці не оминали Березані. В новий час на острові зводиться невелика
османська фортеця, яку в листопаді 1788 року штурмом взяли чорноморські
козаки на чолі з Антоном Головатим, чим пришвидшили падіння могутнього
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Очакова. Згодом на острові була зведена артилерійська батарея (1870-1880-ті
роки). Зараз острів не має постійного населення.
ДНІПРО-БУЗЬКИЙ ЛИМАН ТА БІЛОБЕРЕЖЖЯ
З давніх-давен Дніпро-Бузький лиман приваблював мореплавців-мандрівників,
які шукали пригод чи здійснювали героїчні подвиги. Цікавим він був для
рибалок, купців, які намагались потрапити в глибину континенту місцевими
річками, переселенців з далеких країв. Кам'яні деталі від якорів – ось єдиний слід
цих піонерів, які понад три тисячі років тому вже відкрили для себе вхід до двох
великих річок Центрально-Східної Європи. Цей регіон потрапляє до
давньогрецьких міфів щойно в VIII столітті вдалося налагодити регулярні
каботажні шляхи сполучення і досягти з місцевими народами взаємовигідних
угод про торгівлю і співпрацю. Геракл (або Таргітай скіфською мовою) став тоді
в міфах прародителем місцевих скіфів, зустрівшись на березі лиману із
змієногою царицею місцевих степів. Саме тут, за легендами, тренувався Ахіллес,
а один із семи мудреців Давнього світу, скіфський царевич Анахарсіс саме до
гирла лиману прибув після своєї довгої мандрівки античним Середземномор'ям.
Слідами цих легендарних героїв та мудреців прибули з Мілету у VII столітті
перші переселенці, які заснували спочатку поселення на острові Березань, а
згодом – місто-державу Ольвія (в перекладі – Щаслива), якій судилося стати
найвизначнішим античним містом на теренах Північного Причорномор'я.
Греки звали тоді Південний Буг Гіппанісом (кінською річкою), а Дніпро –
Борисфеном (за однією з версій – «Річка з півночі»), звідси й друга назва Ольвії –
Борисфеніда. Давньогрецькі вітрильники з вантажами вина, олії, оливок, зброї
та столового посуду потрапляли через лиман потрапляли до варварської Скіфії –
Ольвія була торгівельною брамою до цієї казкової для греків країни, багатої на
хліб, мед та рабів.
Велике переселення народів змістило торгівельні шляхи, і Дніпро-Бузький
лиман надовго виявився периферією для цивілізованого світу. Тут стало
небезпечно плавати купцям – натомість пірати та розбійники облюбували
місцевість і робили звідси напади на береги Чорного моря. На острові Березань
археологи віднайшли рунічний камінь, що встановили скандинавські воїни у
VIII столітті, а згодом цей край під назвою Білобережжя потрапив до києворуських літописів. За повідомленнями хроністів, Білобережжя перетворилось на
одну з важливих стоянок під час подорожі шляхом «з варяг в греки» (із
Скандинавії до Середземномор'я). Тут зимував перед своєю загибеллю
войовничий князь київський Святослав, «перший козак», як його прозвали
історики ХІХ століття. Під захистом київських князів торговельні зв'язки
відновились – в гирлі Дніпра з'явився руський порт Олешшя (в гирлі Дніпра).
Товари та мандрівники з Візантії на торгових дромонах прибували сюди і далі
слідували під охороною руських дружинників до Дніпровських порогів, які зараз
затоплені між містами Дніпропетровськ та Запоріжжя. А вже вище подорож
ставала безпечною. У ХІІ-ХІІІ століттях лідерство в мореплавстві захоплюють
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італійці – міста Генуя та Венеція починають активно освоювати
причорноморські ринки. Вони домовились із новими володарями
причорноморських степів – ханами Золотої Орди – і налагодили зв'язки з
далеким Китаєм. В цей час судноплавство по Дніпру значно скоротилось –
маршрути купців проходили тепер Дністром чи Доном. Є дуже мало свідчень
про судноплавство Дніпром в два століття після монгольської навали, натомість
наступна епоха стала часом підвищення ролі Дніпро-Бузького лиману. Саме тут
вперше у 1492 році відбулась морська операція українських козаків, які атакували
османський військовий корабель.
На довгі триста років Лиман (так спрощено звали Дніпро-Бузький лиман
тогочасні мандрівники, наприклад француз Г. Боплан) став ареною запеклих
боїв та сутичок. Базуючись на фортецях Очаків, Кінбурн, Березань османський
флот намагався не допустити в Чорне море український козацький, а згодом
російський регулярний флоти, які підривали економічну монополію
Османської імперії на причорноморських ринках. Натомість українські козаки
чи не щороку сотнями своїх кораблів-чайок спускались до Лиману і оминали чи
вступали в бій з османським флотом. У 1737 році Очаківська та Кінбурнська
фортеці вперше були захоплені російською армією та українськими козаками,
проте турки-османи повернули їх до свого володіння в результаті мирної угоди
1739 р. Лише після довгої облоги 1788 р. російській армії вдалося вдруге взяти
фортецю Очаків і приєднати Лиман до Російської імперії. Перед цим майже рік
на Лимані точились грандіозні морські баталії – османський флот в трьох з них
зазнав поразки і відступив до Чорного моря. Цікаво, що на російській стороні в
баталіях брали участь засновник американського військово-морського флоту
Джон-Поль Джонс, німецький принц Насау-Зінген, козацький отаман Сидір
Білий, а в першій облозі Очакова 1737 р. – славнозвісний байкар барон
Мюнхгаузен.
У Східну (Кримську) війну в 1855 р., коли англо-французька ескадра зруйнувала
фортецю Кінбурн, Російська імперія на короткий час втратила контроль над
входом у Лиман. Надалі значних бойових дій в районі Лиману не велось до
Громадянської війни 1918-1921 рр. і до Другої Світової війни – у 1941 та 1944
роках. З побудовою шлюзів на Дніпрі у 1932 р. та відновленням їх у 1947 р.
судноплавство Лиманом значно активізувалось, проте це вже зовсім інша
історія…
ПРОГУЛЯНКА КІНБУРНСЬКОЮ СТРІЛКОЮ
Окрім залишків турецької та російської фортеці Кінбурн можна оглянути місця
славнозвісної баталії 1787 року – першої перемоги російської армії в війні із
турками 1787-1791 рр.
Нагадаємо, що фортеця, з місця якої розпочинається піша прогулянка по стрілці,
була зведена наприкінці ХV століття і в ХVІІІ столітті являла собою два
чотирикутних укріплення, в одному з них знаходилося дві гарматні башти.
Фортеця мала повернуту на захід залізну браму і високі кам'яні стіни. Після ряду
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поразок Османської імперії в ході війни 1768 - 1774 років Кінбурн відійшов до
Російської імперії. А на правому березі височіла потужна турецька фортеця
Очаків. Ключовим моментом в планах турок-османів було відновлення своєї
влади над втраченим у 1783 році Кримом та захоплення Кінбурна. 13 серпня
1787 року розпочалась чергова російсько-турецька війна. Генерал-аншеф
О.В.Суворов прийняв керівництво над кінбурнським корпусом (1500 чоловік).
На штурм Кінбурнскої фортеці 1 жовтня 1787 року були кинуті відбірні турецькі
війська. Суворов дав можливість всьому турецькому десанту висадитись на косу, а
далі, в результаті драматичної битви (в ході якої він сам декілька раз був
поранений , за його власними словами: «був на пів-нігтя від смерті») турецький
десант було знищено. Це була перша яскрава перемога в черговій російськотурецькій війні, за яку Суворов отримав вищий орден «Святого апостола Андрія
Первозванного».
В 1788 році війна продовжилась гучною перемогою молодого Російського
флоту над більш потужним турецьким в гирлі Дніпро-Бузького лиману біля
шпиля Кінбурнської коси. В ході боїв під Кінбурном і Очаковом відзначились і
чорноморські козаки (колишні запорозькі). В боях на морі та лимані козаки
використовували свої порівняно невеликі, але маневрені «чайки», демонструючи
приклади вправності та звитяги. Адже споконвіку саме на цій території точилися
бої між козакам та татарами, а згодом і з турками. Під час морської битви героїчно
загинув перший кошовий отаман Чорноморського Війська Сидір Білий. В
морському бою з турецькою ескадрою в липні 1788 року він був смертельно
поранений і помер в лазареті Кінбурнської фортеці, а похований на
фортечному цвинтарі. В пам'ять про першого кошового отамана
Чорноморського Війська на валах Кінбурнської фортеці від сучасних козаків був
встановлений в 2008 році козацький хрест.
Рушивши далі, на південний захід, наблизимось до пам'ятного знаку на честь
О.В.Суворова, встановленому на місці, де за легендою, від вірної смерті
пораненого полководця врятував гренадер Новіков. На цій ділянці відбувся
переламний момент бою, коли турецький десант був обернений в панічний
відступ.
На південній стороні коси, в 100 м від знаку на честь О.В.Суворова розміщено
копію алтаря Ахілла. Він був знайдений рибалками приблизно в цьому місці в
1885 році і є свідченням того, що греки використовували Кінбурнську косу для
справляння своїх обрядів, присвячених культу Ахілла Понтарха.
Наступна зупинка на маршруті, це місце, де Суворов за пропозицією Поля
Джонса (адмірала, командуючого парусною ескадрою Російського флоту)
таємно встановив батарею (блок-форт) на 12 гармат. Вона зіграла визначальну
роль в розгромі турецького флоту в 1788 році.
Наступний етап маршруту приведе до шпиля коси (Стрілки), з якої відкривається
унікальний краєвид. Тут вузька смуга літоральних пісків відділяє води ДніпроБузького лиману від Чорного моря. Це одна із найбільш цінних природних
ділянок регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса». Крім
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збереженого приморського піщаного ландшафту тут цікавим є скупчення
різноманітних видів птахів. Привертає увагу вид, занесений до Червоної книги
України - пухівка звичайна (гага), колонія якої змінила звичні для неї умови
Арктики на більш теплий клімат півдня. Турбувати птахів тут не дозволяється.
Відвідувачам пропонується оглянути кінець коси з оглядового майданчика, який
представляє собою остов залізобетонної баржі. Він вже став частиною місцевого
ландшафту. Відвідувачів зацікавить невеликий аншлаг, який повідомляє, що
саме тут, вздовж Кінбурнської коси, історично пролягав знаменитий водний
«Шлях із Варяг у Греки».
Повертаючись на схід, але вже вздовж морського узбережжя, можна побачити
залишки так званого «Турецького мосту» - скоріш за все причалу, який
використовував гарнізон фортеці. В 1855 році він став свідком поворотного
моменту в історії людства, що ознаменував початок залізного віку військового
кораблебудування. За допомогою трьох броненосних батарей англо французький десант штурмом оволодів фортецею Кінбурн. Завойовники
зруйнували укріплення, вивезли з нього бронзовий бюст Суворова та
встановлені біля нього турецькі гармати. Існує легенда, що з цього металу
відливався хрест Вікторії за перемогу в Кримській війні.
Наступною зупинкою на маршруті є озеро Солоне. Воно є притулком для
багатьох видів водоплавних птахів. Цікаве воно і тим, що містить цілющі грязі,
властивості якої широко використовували оборонці фортеці, в тому числі і сам
поранений О.В.Суворов. Оцінили лікувальну дію Озера та клімату коси і англофранцузькі завойовники, які у 1856 році розмістили на базі фортеці польовий
шпиталь.
Прямуючи далі вздовж берега Чорного моря прибуваємо до причального
господарства, філіалу Миколаївського морського порту. Перед його фасадом
розташоване бронзове погруддя О.В.Суворова, а також плита (за легендою - з
могили отамана Сидора Білого) та пам'ятний знак, оточений корабельними
гарматами-коронадами, які встановлені в пам'ять про оборону Кінбурнської
фортеці. Тут знаходиться і морський причал та закінчується пішохідна
прогулянка.
ХРАМИ КІНБУРНСЬКОЇ КОСИ
На Кінбурнській косі декілька населених пунктів, два з них звуться на честь
Покрови Пресвятої Богородиці – село Покровка та Покровські хутори. Це не
випадково – історія самої коси з давніх-давен пов'язана з Покровом, яка
вважалась прямою покровителькою козаків, своїм омофором захищаючи
Військо Запорозьке. 1 жовтня за старим стилем (14 жовтня за новим) на Січі
збиралась традиційно велика рада, на якій після святкової служби вирішувались
найважливіші питання, зокрема й вибір старшин. Тоді ж перерозподілялись між
козацькими куренями (окремими підрозділами) рибальські угіддя, пасовиська,
луки та піхотні землі згідно жеребкування. В день Покрови у 1787 р. відбулась
перемога російського війська під Кінбурнською фортецею. Цікаво й те, що під
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Покрову здалась Кінбурнська фортеця у 1855 р. і була евакуйована у 1941 р.
Першою церквою на косі стала військова похідна церква Покрова Пресвятої
Богородиці в Кінбурнській фортеці. Потім у фортеці було зведено ж храм
Святого Олександра Невського, зруйнований у 1850-х роках. У 1914 році
закінчене будівництво парафіяльної Покровської церкви в селі Покровка –
цегляна будівля храму збереглась донині. У 1924 р. богослужіння в ньому були
припинені радянською владою, а відновлені вже за незалежності України.
Місцеві мешканці – нащадки запорозьких козаків – свято почитають Покров й
сьогодні.
МОНУМЕНТИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Поруч з церквою на колишньому ринковому сільському майдані с. Покровка
височіють чотири скромних монументи – два з них присвячені загиблим у
Другій Світовій війні покровчанам, а ще два – кораблям Чорноморського флоту
та їхнім екіпажам, які загинули 19 вересня 1941 року.
Тоді точились запеклі бої за підступи до Криму. Вирішувалась доля не просто
Кінбурнської коси, а Одеси, Севастополя, Південної України взагалі. Німецький
наступ безупинно три місяці відтісняв частини Червоної Армії. Обложена Одеса
півтора місяці чинила спротив в тилу ворога.
Проте захоплення Криму ставило оборонців Одеси в безвихідне становище і
пізніше примусило командування евакуювати Приморську армію, яка захищала
Одесу, до Севастополя. В цих умовах два кораблі Чорноморського флоту
(монітор «Ударний» та надводний загороджувач «Колгоспник») артилерійським
та кулеметним вогнем намагались зупинити німецькі частини на підступах до
узбережжя Чорного моря. Німецька авіація бомбовими ударами накрила кораблі,
які перед цим успішно відбили атаку німецьких танків та піхоти. Обидва
радянських кораблі затонули коло Кінбурнської коси, і були знайдені
водолазами у 1957 р. неподалік від берега.
ЧОРНЕ МОРЕ
Чорне море є внутрішньоконтинентальним басейном, з усіх боків оточеним
сушею. Воно відноситься до басейну Атлантичного океану, оскільки через
Босфорську протоку з'єднується з Мармуровим морем – східною частиною
Середземноморського басейну. Площа Чорного моря приблизно 420 тис. км2.
Північно-західна частина від дельти Дунаю до Криму є неглибокою (до 100-140
м) навіть на далекій відстані від берега – це шельфова частина. Центральна
частина моря є глибоководною - з глибинами до 2 км та більше. Найбільша
глибина тут становить 2245 м. Приблизно по довготі Криму центральна частина
розділена на дві глибоководні западини – котловини.
Сформувалось Чорне море на частині палеоокеану Тетіс, який протягом сотень
мільйонів років охоплював набагато більш широкі простори, ніж сучасне Чорне
море. В окрему водойму море відокремилось приблизно 3,5 млн. років тому. За
час існування Чорного моря його рівень змінювався на десятки і навіть сотні
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метрів. Воно було то прісним, то солоним.
Назва моря не завжди була такою. Таври називали море «Темарінда» – «Темна
безодня». Стародавні греки спочатку називали його «Понт Аксинський» –
«Негостинне море», а після того як обжилися тут перейменували його в «Понт
Евксинський» – «Гостинне море». Росіяни називали море Понтськими, або
Руським, турки називали його Кара-денгіз. Ще воно мало назви Кіммерійське,
Скіфське, Синє, Таврійське, Святе... Можливо, море звуть «Чорним» за те, що під
час штормів його води стають темними. Це пов'язують із сірководневим
зараженням глибоководної частини, завдяки якому всі предмети на великій
глибині чорніють.
Води Чорного моря значно менш солоні порівняно з океанськими водами
завдяки великому обсягу річкового стоку в море. Середня солоність
чорноморських вод близько 18 % (для порівняння океанські води мають
солоність близько 34 %). У протоці Босфор одночасно існують дві течії.
Близько до поверхні розпріснена чорноморська вода тече в Мармурове море, а
починаючи приблизно з глибини 30 м існує нижня течія, що направлена з
Мармурового моря в Чорне. Завдяки їй солоні середземноморські води
надходять до Чорного моря, при цьому встановлюється рівновага в режимі
солоності.
Життя в Чорному морі зосереджене у верхніх 150 метрах води, що становить
лише 13 % обсягу Чорного моря. Нижче кисень майже зникає і з'являється
сірководень. З живих істот тут є лише бактерії. Сірководень накопичується на
глибині, оскільки в Чорному морі дуже слабке вертикальне перемішування води.
Середня швидкість вертикального обміну становить приблизно 3,5 см на годину.
При такій швидкості час переміщення вод між глибинними і верхніми шарами
становить близько 200 років. Загальна кількість газоподібного сірководню, що
міститься у водах Чорного моря, перевищує 16 тис. км3. На глибині завдяки
високому тиску він знаходиться у розчиненому у воді стані. Сірководень легко
запалюється, а змішуючись з повітрям – вибухає.
Але не лише сірководнем багате Чорне море. Ще більш поширеним тут є метан.
За попередніми оцінками фахівців, запаси метану в Чорному морі оцінюються в
20-25 трильйонів кубометрів. Метан міститься в структурах дна моря, а виходить
на поверхню зазвичай в районах тектонічних розломів, утворюючи газові
факели на дні моря. Навколо них утворюються карбонатні бактеріальні споруди
(мати), які ніби “консервують” метан на дні, запобігаючи його виходу на
поверхню. Ще з участю метану на дні моря формуються дуже цікаві утворення –
газогідрати. Метан добре розчиняється у холодній морській воді і при тиску
більше 40 атмосфер утворює з водою кристали твердого конденсату, зовні схожі
на звичайну кригу. При підйомі на поверхню ці кристали швидко тануть, метан
вивільнюється і самозапалюється. В 1 м3 такої „горючої криги” міститься 200 м3
метану.
Разом з метаном в глибинах Чорного моря міститься і нафта, але запаси її
поступаються газовим. Продуктивними щодо нафтогазоносності є райони
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шельфу Румунії, Болгарії, Росії, Грузії. В наш час в Україні активно проводиться
вивчення шельфу Чорного моря щодо нафтогазоносності, в обмеженому обсягу
проводиться видобуток вуглеводнів.
В останні 20-40 років екосистема Чорного моря зазнає різких змін, пов'язаних,
насамперед, із забрудненням водоймища. Колосальної шкоди різноманітності
життя в Чорному морі завдали перевилов риби і надмірне надходження у морські
води азотно-фосфорних добрив, які використовуються в аграрному
господарстві. Їх надлишок у воді призводить до евтрофікації та, як наслідок,
заморів. З річковими стоками, головним чином через Дунай, Прут і Дніпро,
біогенні речовини (азот і фосфор) потрапляють в Чорне море. Там вони стають
їжею для морських мікроорганізмів і водоростей. В результаті надлишку
поживних речовин починається бурхливий розвиток мікроскопічних
водоростей, які після відмирання в процесі розкладання споживають значну
кількість кисню. Нестача кисню призводить до заморів морських тварин – їм
нічим дихати. Площа зон заморів досягає декілька тисяч квадратних кілометрів.
Одним із наслідків цього є різке скорочення філофорного поля (к середині 80-х
рр. XX ст. воно зменшилося до 500 км2).
Країни, що входять до чорноморського регіону (Росія, Україна, Грузія, Болгарія,
Турція, Румунія) намагаються зберегти цей унікальний природний об'єкт. Адже
занадто швидко за останні десятиріччя відбувається його забруднення. Але не
лише держави, а і окремі люди повинні думати про те, що залишиться після них у
природі. Відпочиваючі на узбережжі всі люди мають думати про чистоту
довкілля — прибирати за собою сміття та намагатися не шкодити природному
середовищу.
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Українська назва
Гриби
Глива звичайна
Зморшок степовий
Печіночниця звичайна
Трутовик сірчано -жовтий
Лишайники
Кладонія листувата
Кладонія оленячерога
Цетрарія шипувата
Рослини
Водорості
Філофора ребриста
Хара проміжна
Мохи
Сінтріхія сільськоформна
Цератодон пурпуровий
Вищі судинні рослини
Аморфа кущова
Безсмертки однорічні
Береза дніпровська
Бузина чорна
Бульбокомиш морський
Бурачок Борзи
Бурачок покручений
Бурачок савранський
Валліснерія спіральна

Російська назва
Вёшенка обыкновенная
Сморчок степной
Печёночница обыкновенная
Трутовик серно-жёлтый
Кладония листоватая
Кладония оленерогая
Цетрария колючая

Филлофора ребристая
Хара промежуточная
Синтрихия песчаная
Цератодон пурпурный
Аморфа кустарниковая
Сухоцвет однолетний
Береза днепровская
Бузина черная
Клубнекамыш морской
Бурачок Борзы
Бурачок извилистый
Бурачок савранский
Валлиснерия спиральная

Латинська назва
Pleurotus ostreatus
Morchella steppicola
Fistulina hepatica
Laetiporus sulphureus
Cladonia foliacea
Cladonia rangiformis
Cetraria aculeata

Phyllophora nervosa
Chara intermedia
Syntrichia ruraliformis
Ceratodon purpureus
Amorpha fruticosa
Xeranthemum annuum
Betula borysthenica
Sambucus nigra
Bolboschoenus maritimus
Alyssum borzeanum
Alyssum tortuosum
Allysum savranicum
Vallisneria spiralis

123
43
165
169
135, 164
179
47
168
138

168
168

181
175

168
168
168

124
143
124
124

Стор.

ПЕРЕЛІК ГРИБІВ, РОСЛИН ТА ТВАРИН, ЩО ЗГАДУВАЛИСЯ У ТЕКСТІ
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Salix alba
S. fragilis
Salix cinerea
Salix triandra
Veronica capsellicarpa
Vitis sylvestris
Alnus glutinosa
Lycopus europaeus
Centaurea breviceps
Centaurea odessana
Centaurea solstitialis
Centaurea orientalis
Ulmus glabra
Muscari neglectum
Dianthus capitatus
Hyacinthella leucophaea
Nuphar lutea
Crataegus pojarkovae
Trapa natans
Carpinus betulus
Onosma polyphylla
Pyrus elaeagnifolia
Paliurus spina-christi
Quercus pubescens
Quercus petraea
Elodea canadensis
Ephedra distachya
Seseli gummiferum

Верба біла
Верба ламка
Верба попеляста
Верба тритичинкова
Вероніка грицикоплода

Виноград лісовий
Вільха клейка
Вовконіг європейський
Волошка короткоголова
Волошка одеська
Волошка сонячна
Волошка східна
В'яз шорсткий
Гадюча цибулька
Гвоздика головчаста
Гіацинтик білуватий
Глечики жовті
Глід Пояркової
Горіх водяний, або чилім
Граб звичайний
Громовик багатолистий
Груша маслинколиста
Держи-дерево
Дуб пухнастий
Дуб скельний
Елодея канадська
Ефедра двоколоскова
Жабриця камеденосна

Ива белая
Ива ломкая
Ива пепельная
Ива трёхтычинковая
Вероника
пастушьесумкоплодная
Виноград лесной
Ольха клейкая
Зюзник европейский
Василёк короткоголовый
Василек одесский
Василёк солнечный
Василёк восточный
Вяз шершавый
Мышиный гиацинт
Гвоздика головчаст ая
Гиацинтик пепельно-серый
Кубышка жёлтая
Боярышник Поярковой
Водяной орех
Граб обыкновенный
Оносма многолистая
Груша лохолистная
Держи-дерево
Дуб пушистый
Дуб скальный
Элодея канадская
Хвойник двуколосковый
Жабрица камеденосная
123, 170
169
164
168
179
43
43
123
144
40, 43
144
143,104, 124
39
137, 124, 104
39
42
39
39
39
39
137
42, 179
47

123, 104
123, 104
123, 104, 169
123, 169
47
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Зозулинець блощичний
Зозулинець болотний
Зозулинець запашний
Зозулинець розмальований
Зозулинець салеповий
Зостера морська
Їжача голівка пряма
Калина звичайна
Камка мала
Каперці трав'янисті
Катран морський
Кермек широколистий
Кермечник злаколистий
Кірказон звичайний
Клен польовий
Клен татарський
Ковила волосиста
Ковила дніпровська
Козельці дніпровські

Жасмин кущовий
Житняк пухнастоквітковий
Жовтозілля дніпровське
Жостір ламкий
Жостір проносний
Залізниця кримська
Занікелія стеблиста
Звіробій звичайний
Зіновать дніпровська

Jasminum fruticans
Agropyron dasyanthum
Senecio borysthenicus
Frangula alnus
Rhamnus catharica
Sideritis catillaris
Zannichellia pedunculata
Hypericum perforatum
Chamaecytisus
borysthenicus
Anacamptis coriophora
Anacamptis palustris
Anacamptis fragrans
Anacamptis picta
Anacamptis morio
Zostera marina
Sparganium erectum
Viburnum opulus
Zostera noltii
Capparis herbacea
Crambe maritima
Limonium platyphyllum
Goniolimon graminifolium
Aristolochia clematitis
Acer campestre
Acer tataricum
Stipa capillata
Stipa borysthenica
Tragopogon borysthenicus
Ятрышник клопоносный
Ятрышник болотный
Ятрышник пахучий
Ятрышник точечный
Ятрышник дремлик
Взморник морской
Ежеголовник прямой
Калина обыкновенная
Взморник малый
Каперцы травянистые
Катран приморський
Кермек широколистный
Кермечник злаколистый
Кирказон обыкновенный
Клён полевой
Клён татарский
Ковыль волосовидный
Ковыль днепровская
Козлобородник днепровский

Жасмин кустарниковый
Житняк пушистоцветковый
Крестовник днепровский
Крушина ломкая
Крушина слабительная
Железница мисковидная
Заникеллия длинноножковая
Зверобой обыкновенный
Ракитник днепровский
171
170, 171
171
171
171
175
104
123
175
33
179
32
168
124
39
37
143
168
168

42
167
168
123, 169
123
42
164
40
167
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Leymus sabulosus
Festuca valesiaca
Crinitaria villosa
Urtica dioica
Urtica kioviensis
Scirpus lacustris
Schoenoplectus
tabernaemontani
Salsola pontica
Nymphaea alba
Lactuca tatarica
Leopoldia comosa
Glyceria fluitans
Linum nervosum
Linaria dulcis
Elaeagnus angustifolia
Elaeágnus аrgentea
Glaucium flavum
Moehringia trinervia
Eryngium maritimum
Euphorbia petrophila
Astrodaucus littoralis
Cakile euxina
Najas maritima
Hippophae rhamnoides
Rubus nessensis
Rubus caesius
Inula helenium

Курай понтійський
Латаття біле
Латук татарський
Леопольдія чубкувата
Лепешняк плаваючий
Льон жилкуватий
Льонок солодкий
Маслинка вузьколиста
Маслинка срібляста
Мачок жовтий
Мерінгія трижилкова
Миколайчики приморські
Молочай скельний
Морківниця прибережна
Морська гірчиця чорноморська

Наяда морська
Обліпиха крушиноподібна
Ожина ведмежина
Ожина сиза
Оман високий

Колосняк чорноморський
Костриця валійська
Кринітарія волохата
Кропива дводомна
Кропива київська
Куга озерна
Куга Табернемонтана
Солянка понтийская
Кувшинка белая
Латук татарский
Леопольдия хохолковая
Манник наплывающий
Лён жилковатый
Льнянка сладкая
Лох узколистный
Лох серебристый
Мачок желтый
Мёрингия трёхжилковая
Синеголовник приморский
Молочай скалолюбивый
Морковница прибрежная
Морская горчица
черноморская
Наяда морская
Облепиха крушиновидная
Ежевика несская
Ежевика сизая
Девясил высокий

Волоснец черноморский
Овсяница валисская
Кринитария мохнатая
Крапива двудомная
Крапива киевская
Камыш озерный
Камыш табернемонтана

137
104
169
123, 169
170

179
104, 124, 137
179
40
135
40
167
104
104
179
169
179
42
179
179

179
43
32
124
170
164
164
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Девясил германский
Осока высокая
Осока островидная
Осока колхидская
Осока береговая
Тростник обыкновенный
Очиток едкий
Очиток испанский
Пырей бессарабский
Пырей ползучий
Ирис болотный
Ирис карликовый
Пион крымский
Нимфейник щитолистный
Дербенник иволистный
Повой заборный
Полынь таврическая
Рдест гребенчатый
Рогоз узколистный
Рогоз широколистный
Ясколка шмальгаузена
Пупавка бесплодная
Руппия морская
Руппия спиральная
Сальвиния плавающая
Дубровник беловойлочный
Свидина кроваво-красная
Болотница болотная

Inula germanica
Carex elata
Carex acutiformis
Carex colchica
Carex riparia
Phragmites australis
Sedum acre
Sedum hispanicum
Elitrigia bessarabica
Elytrigia repens
Iris pseudacorus
Iris pumila
Paeonia daurica
Nymphoides peltata
Lythrum salicaria
Calystegia sepium
Artemisia taurica
Potamogeton pectinatus
Typha angustifolia
T. latifolia
Cerastium schmalhausenii
Anthemis sterilis
Ruppia maritimа
Ruppia spiralis
Salvinia natans
Teucrium polium
Swida sanguinea
Eleocharis palustris

Оман німецький
Осока висока
Осока гостровидна
Осока колхідська
Осока побережна
Очерет звичайний

Очиток їдкий
Очиток іспанський
Пирій бессарабський
Пирій повзучий
Півники болотні
Півники карликові
Півонія даурська
Плавун щитолистий
Плакун верболистий
Плетуха звичайна
Полин кримський
Рдесник гребінчастий
Рогіз вузьколистий
Рогіз широколистий
Роговик Шмальгаузе на
Роман неплідний
Рупія морська
Рупія спіральна
Сальвінія плаваюча
Самосил білоповстистий
Свидина кров`яна
Ситняг болотний

40
164, 169
164
179
164
93, 104, 124,
135, 137, 164
52
52
179
135
164
144, 162
40
104, 137, 142
135, 164
124
32
164, 175
104, 135, 164
104
168
42
165
175
124, 137
42
123
135
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Eupatorium cannabinum
Cotinus coggygria
Silene syreitschikowii
Pulsatilla pratensis
Pinus sylvestris
Pinus pallasiana
P. brutia var. stankewiczii
Asparagus officinalis
Butomus umbellatus
Tamarix ramosissima
Poa sylvicola
Poa pratensis
Populus alba
P. deltoides
Populus nigra
Tulipa Schrenkii
Pistacia mutica
Humulus lupulus
Zizania latifolia
Helichrysum corymbiforme
Thymus borysthenicus
Thymus tauricus
Salvia tesquicola
Dryopteris carthusiana
Jurinea laxa
Juniperus excelsa
Fraxinus охусаrpa
Fraxinus excelsior

Сідач конопляний
Скумпія звичайна
Смілка Сирейщикова
Сон лучний
Сосна звичайна
Сосна Палласова, або кримська
Сосна Станкевича, або піцундська

Спаржа лікарська
Сусак зонтичний
Тамарикс галузистий
Тонконіг лісовий
Тонконіг лучний
Тополя біла
Тополя дельтолиста
Тополя чорна
Тюльпан Шренка
Фісташка туполиста
Хміль звичайний
Ціцанія широколистна
Цмин щитконосний
Чебрець дніпровський
Чебрець кримський
Шавлія сухостепова
Щитник шартрський
Юринея пухка
Ялівець високий
Ясен гостроплодий
Ясен звичайний

Посконник коноплевидный
Скумпия обыкновенная
Смолёвка Сырейщикова
Прострел луговой
Сосна обыкновенная
Сосна Палласа, или крымская
Сосна Станкевича, или
пицундская
Спаржа лекарственная
Сусак зонтичный
Гребенщик ветвистый
Мятлик лесной
Мятлик луговой
Тополь белы й
Тополь дельтовидный
Тополь чёрный
Тюльпан Шренка
Фисташка туполистная
Хмель обыкновенный
Цицания широколистная
Цмин щитковидный
Тимьян днепровский
Тимьян крымский
Шалфей остепнённый
Щитовник картузианский
Наголоватка длиннолистная
Можжевельник высокий
Ясень остроплодный
Ясень обыкновенный
124
164
104
170
135
123
123, 104
123, 104
61
33
124
135
179
168
42
40
169
167
42
39
39, 123

164
47
52
168
168
37, 168
37
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Ясенець голостовпчиковий
Тварини
Кишковопорожнинні
Аурелія
Медуза-коренерот
Моллюски
Мідія
Мія
Рапана
Турикаспія лінкта
Устриця
Ракоподібні
Краб трав’яний
Креветка трав`яна
Комахи
Аскалаф строкатий
Велетенський мурашиний лев
Волочниця велетенська
Дибка степова
Емпуза піщана
Жук-олень
Комар звичайний
Махаон
Скарабей священний
Цератофій багаторогий
Цикада звичайна
Риби
Анчоус європейський

Ясенец белый

Аурелия
Медуза-корнерот
Черноморская мидия
Мия
Рапана
Турикаспия линкта
Устрица
Краб травяной
Креветка травяная
Аскалаф пёстрый
Муравьиный лев большой
Ктырь гигантский
Дыбка степная
Перистоусая эмпуза
Жук-олень
Комар обыкновенный
Махаон
Священный скарабей
Землерой многорогий
Цикада обыкновенная
Европейский анчоус

Dictamnus gymnostylis

Aurelia aurita
Rhizostoma pulmo
Mytilus galloprovincialis
Mya arenaria
Rapana venosa
Turricaspia lincta
Ostrea edulis
Carcinus aestuarii
Palaemon adspersus
Ascalaphus macaronius
Acanthaclisis occitanica
Satanas gigas
Sago pedo
Empusa pennicornia
Lucanus cervus
Culex pipiens
Papilio machaon
Scarabaeus sacer
Ceratophyus polyceros
Tibicen plebejus
Engraulis encrasicolus
ponticus

68, 101

56
168
168
168
168
57
134
56
168
168
56

181
181

75, 181
181
75, 177
156
177

66
67

40
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Лин звичайний
Лосось дунайський
Лосось чорноморський
Лящ звичайний
Мерланг
Морська голка тонкорила

Білизна європейська
Білий амур
Білуга звичайна
В`юн звичайний
Вугор звичайний
Зіркогляд звичайний
європейський
Йорж смугастий
Камбала-калкан чорноморський
Карась звичайний
Карась сріблястий
Катран звичайний
Кефаль гостроніс
Кефаль лобань
Кефаль піленгас
Кефаль сингіль
Короп звичайний
Краснопірка звичайна

Атерина
Бичок кругляк
Бичок-жаба

Gymnocephalus schraetcer
Psetta maeotica
Carassius carassius
Carassius gibelio
Squalus acanthias
Liza saliens
Mugil cephalus
Liza haematocheilus
Liza aurata
Cyprinus carpio
Scardinius
erythrophthalmus
Tinca tinca
Hucho hucho
Salmo trutta labrax
Abramis brama
Merlangius merlangus
Syngnathus tenuirostris

Atherina boyeri
Neogobius melanostomus
Mesogobius
batrachocephalus
Aspius aspius
Ctenopharyngodon idella
Huso huso
Misgurnus fossilis
Anguilla anguilla
Uranoscopus scaber

Линь
Дунайский лосось
Черноморский лосось
Лещ
Мерланг
Тонкорылая морская игла

Полосатый ерш
Черноморский калкан
Обыкновенный карась
Серебряный карась
Обыкновенный катран
Остронос
Лобан
Пиленгас
Сингиль
Сазан
Обыкновенная красноперка

Обыкновенный жерех
Белый амур
Белуга
Вьюн
Обыкновенный угорь
Обыкновенный звездочет

Атерина
Бычок-кругляк
Бычок-кнут

126
100
100
100, 126, 156
101
181

100
69, 181
126
100, 126
68, 101
172
69, 172
69, 101
69, 101, 172
101, 126, 156
100, 126

101
141
69, 100,178
126
141
70

101
181
181
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Пёстрый толстолобик
Обыкновенная умбра
Чехонь
Шпрот
Обыкновенная щука
Съедобная лягушка
Озерная лягушка

Pelophylax esculentus
Pelophylax ridibundus

Товстолобик строкатий
Умбра звичайна
Чехоня звичайна
Шпрот
Щука звичайна
Амфібії
Жаба їстівна
Жаба озерна

Hypophthalmichthys
molitrix
Aristichthys nobilis
Umbra krameri
Pelectus cultratus
Sprattus sprattus phalericus
Esox luceus

Товстолобик білий амурський

Белый толстолобик

Trachurus ponticus
Acipenser ruthenus
Sander lucioperca

Ставрида чорноморська
Стерлядь прісноводна
Судак звичайний

Морская лисица
Большой морской дракончик
Морской кот
Речной окунь
Черноморско-азовская
проходная сельдь
Атлантический осётр
Русский осетр
Обыкновенная плотва
Густера
Рыбец
Севрюга
Черноморская скорпена
Европейский обыкновенный
сом
Черноморская ставрида
Стерлядь
Судак обыкновенный

Acipenser sturio
Acipenser gueldenstaedtii
Rutilus rutilus
Blicca bjoerkna
Vimba vimba
Acipenser stellatus
Scorpaena porcus
Silurus glanis

Raja clavata
Trachinus draco
Dasyatis pastinaca
Perca fluviatilis
Alosa pontica

Морська лисиця
Морський дракончик великий
Морський кіт
Окунь звичайний
Оселедець чорноморськоазовський прохідний
Осетер атлантичний
Осетер російський
Плітка звичайна
Плоскирка європейська
Рибець звичайний
Севрюга звичайна
Скорпена чорноморська
Сом європейський

192
192

141
100, 126
141
68, 101, 181
101, 126

101, 141

69
100
101, 156

100
69, 178
126, 156
100
101, 141, 157
69, 178
70
101

69
69
69, 70, 181
101, 126
101
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Ящірка кримська
Ящірка ліндгольма
Птахи
Баклан великий
Баклан малий
Баклан чубатий
Балабан
Боривітер звичайний
Брижач
Гоголь
Гуска сіра
Дрізд кам’яний
Дятел звичайний
Зяблик
Кам'янка лиса
Канюк степовий

Квакша звичайна
Кумка червоночерева
Рептилії
Вуж водяний
Вуж звичайний
Гадюка степова
Гекон середземноморський
Мідянка звичайна
Полоз жовточеревий
Полоз каспійський
Полоз сарматський
Черепаха болотна європейська
Водяной уж
Обыкновенный уж
Гадюка степная
Крымский геккон
Обыкновенная медянка
Полоз желтобрюхий
Полоз каспийский
Полоз сарматський
Европейская болотная
черепаха
Ящерина крымская
Ящерица линдхольма
Большой баклан
Малый баклан
Хохлатый баклан
Балобан
Обыкновенная пустельга
Турухтан
Обыкновенный гоголь
Серый гусь
Дрозд каменный
Пёстрый дятел
Зяблик
Каменка-плешанка
Курганник

Natrix tessellata
Natrix natrix
Vipera renardi
Mediodactylus kotschyi
Coronella austriaca
Dolichophis caspius
Hierophis caspius
Elaphe sauromates
Emys orbicularis

Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax pygmaeus
Phalacrocorax aristotelis
Falco cherrug
Falco tinnunculus
Philomachus pugnax
Bucephala clangula
Anser anser
Monticola saxatilis
Dendrocopos major
Fringilla coelebs
Oenanthe pleschanka
Buteo rufinus

Podarcis tauricus
Darevskia lindholmi

Обыкновенная квакша
Краснобрюхая жерлянка

Hyla arborea
Bombina bombina

127
107
70
47
47
170
157
107
47
40
40
70
47

50, 191
50

52, 192
52, 192
52, 166, 168
51
166
51
166
166
191, 192

192
191
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Кеклик
Травник
Каравайка
Колпица
Большой крохаль
Луток
Длинноносый крохаль
Кряква
Ворон
Малая крачка
Речная крячка
Ходулочник
Кулик-сорока
Большой кроншнеп
Средний кроншнеп
Лебедь-шипун
Лысуха
Хохотунья
Озерная чайка
Морской голубок
Морянка
Орлан-белохвост
Кудрявый пеликан
Розовый пелик ан
Морской зуёк
Белая трясогузка
Краснозобик
Красноголовая чернеть

Alectoris chukar
Tringa totanus
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Mergus merganser
Mergus albellus
Mergus serrator
Anas platyrhynchos
Corvus corax
Sterna albifrons
Sterna hirundo
Himantopus himantopus
Haematopus ostralegus
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Cygnus olor
Fulica atra
Larus cachinnans
Larus ridibundus
Larus genei
Clangula hyemalis
Haliaeetus albicilla
Pelecanus crispus
Pelecanus onocrotalus
Charadrius alexandrinus
Motacilla alba
Calidris ferruginea
Aythya ferina

Кеклик
Коловодник звичайний
Коровайка
Косар
Крех великий
Крех малий
Крех середній
Крижень

Крук
Крячок малий
Крячок річковий
Кулик-довгоніг
Кулик-сорока
Кульон великий
Кульон середній
Лебідь-шипун
Лиска
Мартин жовтоногий
Мартин звичайний
Мартин тонкодзьобий
Морянка
Орлан-білохвіст
Пелікан кучерявий
Пелікан рожевий
Пісочник морський
Плиска біла
Побережник червоногрудий
Попелюх

42
170
107, 128
107
157
157
157
70, 107, 128,
169, 170
47
170, 178
170
107, 170
162, 178
162
162
107, 169, 175
127
70, 170
170
170
157
107, 128, 169
108
107, 127, 178
170, 178
70
170
170

224

Пухівка
Рибалочка
Сапсан
Синиця велика
Синьга
Сойка
Соловейко західний
Турпан
Фазан
Чапля руда
Чапля сіра
Чепура велика
Чепура мала
Чернь морська
Чоботар
Ссавці
Афаліна звичайна
Вивірка звичайна
Видра річкова
Вовк звичайний
Горностай
Дельфін-білобочка
Дика коза
Дикий кабан
Єнотоподібний собака
Заєць русак
Кандибка пустельний
Лисиця
Лісовий кіт

Обыкновенная гага
Обыкновенный зимородок
Сапсан
Большая синица
Синьга
Сойка
Южный соловей
Турпан обыкновенный
Фазан
Рыжая цапля
Серая цапля
Большая белая цапля
Малая белая цапля
Морская чернеть
Шилоклювка
Афалина
Белка обыкновенная
Видра обыкновенная
Волк обыкновенный
Горностай
Дельфин-белобочка
Европейская косуля
Дикий кабан
Енотовидная собака
Заяц-русак
Обыкновенный емуранчик
Рыжая лисица
Лесной кот

Somateria mollissima
Alcedo atthis
Falco peregrines
Parus major
Melanitta nigra
Garrulus glandarius
Luscinia megarhynchos
Melanitta fusca
Phasianus colchicus
Ardea purpurea
Ardea cinerea
Egretta alba
Egretta garzetta
Aythya marila
Recurvirostra avosetta
Тursiops truncatus
Sciurus vulgaris
Lutra lutra
Canis lupus
Mustela erminea
Delphinus delphis
Capreolus capreolus
Sus scrofa
Nyctereutes procyonoides
Lepus europaeus
Scirtopoda tellum falz-feini
Vulpes vulpes
Felis sylvestris

72, 181
122
121
168
121
72, 181
40, 121
37, 121
121
42
168
42, 121
121

162, 176, 178
128
47
40
157
40
40
157
42
128
128
128
128
168
170, 178
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Морська свиня, або азовка
Норка європейська
Сліпак піщаний
Тушканчик великий

Phocoena phocoena relicta
Mustela lutreola
Spalax arenarius
Allactaga jaculus
Черноморская морская свинья
Европейская норка
Песчаный слепыш
Тушканчик большой

72, 181
121
168
168

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЗНИК
А їд – c. 123, 67
Амоніти – c. 30
Анкудинове гирло – c. 90
Антропогенний тиск – c. 107
Апостоли Петро і Павло – c. 92
Асклепія святилище – c. 35, 55
Астрономічна обсерваторія – c. 133
Ахіллес, Ахілл Понтарх – c. 145, 166
Ахіллов Біг – c. 166

Барахта, бухта – c. 67
Береговий хребет – c. 29
Березань, острів – c. 157
Бессарабія – c. 97, 111
Бистре, гирло – c. 87, 98
Білгород-Дінстровський – c. 111, 127,
129, 142
Білгородське гирло – c. 110
Білгородський канал – c. 92, 111
Біле, озеро – c. 119, 121, 124
Біляївка – c. 119, 127
Біляївський водозабір – c. 129
Болгари – c. 62
Болота – c. 164, 169
Буджак – c. 138
Буджацька Ногайська Орда – c. 142

В'яземський Терентій – c. 27, 58
Вагани – c. 86
Вздовжбереговий потік – c. 91, 105
Вивітрювання еолове – c. 45
Вивітрювання, останці – c. 29, 50
Вилківські човни – c. 111
Вилкове – c. 85
Виноградарство – c. 93
Візантійська імперія – c. 90, 62
Внутрішні водойми – c. 104
Водно-болотні угіддя – c. 90, 175
Волошин Максиміліан – c. 46, 58, 67
Воронцов Михайло, князь – c. 146
226

Вселенці – c. 177
Всесвітній фонд природи (WWF) –
c. 90

Галери – c. 146
Геракл, Геркулес – c.123, 125
Геродот Галікарнаський – c. 165
Геродотова Гілея – c.165
Глибокий Турунчук – c.121, 136
Гніздування – c. 107, 128, 171, 176
Головатий Антін – c. 119
Головківка – c. 119
Гонтаренка, острів – c. 133
Городи рукотворні – c. 96
Гриби – c. 124, 143, 165
Гроти – c.67
Ґрунти – c. 38
Гяур-Бах, ущелина – c. 54
Гяур-Чешме (“Джерело Невірних”) –
c. 41, 55, 58
Дарій І, шах персидський – c. 130
Девінські ворота – c. 87
Дельта Дністра – c. 121, 124, 133
Дельта Дунаю – c. 88, 98
Дніпро-Бузький лиман – c. 156, 164
Дністер, ріка – c. 120, 124, 129, 133
Дністровська ГЕС – c. 128
Дністровське водосховище – c. 120
Дністровський лиман – c. 121, 139,
140
Днопоглиблювальні роботи – c. 98
Довгий, острів – c. 175, 176
Друга світова війна – c. 97, 125, 130
Дубоссарське водосховище – c. 120
Дунай, ріка – c. 86
Дунайська асоціація риболовецьких
господарств – c. 101
Дунайський біосферний заповідник
– c. 99

Ізмаїльський Чатал – c. 88, 98
Інститут біології південних морів
ім. О. О. Ковалевського – c. 29
Інтродукція – c. 122
Інтрузії – c. 49
Іхтіологічний комплекс – c. 136
Іхтіофауна – c. 100

Кінбурнська коса – c. 157, 177
Кінбурнська стрілка – c. 162
Кінбурнська фортеця – с. 162
Кінематограф – c. 71
Козак, скеля – c. 40
Козаки – c. 44, 155, 158
Козацькі «чайки» - c. 86
Кок-Кая хребет – c. 30
Коктебельська бухта – c. 62
Колонії птахів – c.107, 165, 170
Комахи – c. 56, 133, 168
Кордон інспекторський – c. 102
Коріння палеовулкану Хоба-Тепе –
c.70
Коси - c. 106
- акумулятивні – c. 157
- морські – c. 91, 98, 157
- піщані – c. 139
Крейдовий період – c. 30
Кримська війна – c. 159, 163
Кришталь гірський – c. 53
Круглий, острів – c. 175, 176
Кургани – c. 147
Кут - c. 103, 109
Кучугури – c. 167

Казейкін жолобок – с. 97

Лабораторія річкова гідроекологічна

Дюни – c.167

Екокоридор – c.162
Ендемік – c. 126, 165, 167, 178
Ентомокомплекс – c. 133

Європейський Союз – c. 88
Єрики – c. 111

Заготівля очерету – c. 94
Залізні ворота – c. 87
Заплавні луки – c.134
Зимівля – c. 157, 169
Золоті Ворота, скеля – c. 72, 49
Зоопланктон – c.141

Іван Розбійник, скеля – c.43, 73

Камені Кузьмича – c. 76
Кам'яний вік – c. 31, 125
Каплиця – c. 96
Карагач, хребет – c. 30, 34
Карагольська затока – c. 127, 142
Карст – c. 41
Кварц – c. 64
Кемаль-баба – c. 54
Кефалеві – c. 69
Китоподібні – c. 72
Кілійське гирло – c. 88, 91
Кілімбейка – c. 89
Кілія – c. 91
Кілярійський єрик – c. 137
Кінбурн – c. 159

навчально-наукова – c. 133
Лагоріо Олександр – c. 27
Лагоріо, стіна – c. 65
Ландшафти – c. 104, 121, 123
Лев, скеля – c. 72
Левінсона-Лессінга, скеля – c. 74
Лесоподібні суглинки – c. 144
Летя, піщана коса (грінду) – c. 91
Лівадія, бухта – c. 63
Ліс – c. 38, 122, 165
Лісоутворюючі породи – c. 123
Літоральний вал – c. 179
Лопушне озеро – c. 170

Магматичні вогнища – c. 29
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Магнітний хребет – c. 30, 54
Македонський Олександр – c. 131
Мальчин, мис – c. 63
Маяк, скеля – c. 71
Маяки, село – c. 131, 133
Маяковський Володимир – c. 67
Меганом, півострів – c. 43
Медузи – c. 66
Меотичні глини – c. 145
Мертве місто – c. 46
Міграційний шлях – c. 108, 126, 128,
136
Мінерали – c. 105
Мініх, фельдмаршал – c. 155
Містки-тротуари – c. 111
Мова – c. 86
Морський край дельти – c. 106
Морський потік наносів – c. 106
Мюнхгаузен Барон – c. 155

Наукова станція – c. 28
Неолітична революція – c. 32
Неоптолемова вежа – c. 145
Нерест – c. 138, 157, 164
Нижній Дністер – c. 121, 127
Ніконій – c. 146
Німфа – c. 123, 125

Одісей – c. 54
Озера
- кефальні – c. 172
- солоноватоводні – c. 164
Олешківська Січ – c. 159
Орнітофауна – c. 165, 169
Орхідні – c. 40
Осетрові – c. 69
Османська імперія – c. 90
Охоронний статус – c. 40
Очаківський острів – c. 92

Павлова дайка – c. 66
Паланка – c. 131
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Палеоліт – c. 31
Паризька Конвенція 1857 року –
c. 109
Паризька Мирна Угода – c. 159, 164
Пароплав колісний – c. 146
Паустовський Костянтин – c. 61
Первомайський, острів – c. 159
Південний перевал – c. 55
Плавні – c. 126, 134, 164
Плазуни – c. 166
Плойчатий мис – c. 64
Повінь – c. 119, 123
Поліфем – c. 54
Полудене та Полуночне гирло –
c. 108
Понтичні вапняки – c. 145
Посейдон – c. 89
Потьомкін Григорій, князь – c. 156
Прикордонна бухта – c. 73
Причорноморська алювіальна
рівнина – c. 157
Причорноморська низовина – c. 120
Прогноїнська паланка – c. 159
Продукти вулканізму – c. 30
Промисел рибний – c. 93, 101, 137,
158, 172
Протоки – c. 98
Процеси дельтоутворення – c. 98
Птахи – c. 107, 127, 157, 162, 170
Пуцолана – c. 45
Пушкін Олександр – c. 49, 92

Рамсарська конвенція – c. 90,121, 175
Регресія Фанагорійська – c. 139
Релікт – c. 124, 156, 167, 177
Рептилії – c. 50
Рибальство – c. 101, 141
Рибацьке селище – c. 101
Риби – c. 68, 100,125, 136, 137, 156,
172
Рибні заводи – c. 158
Риболовецький стан – c. 101

Рибопродуктивність – c. 156
Римська імперія – c. 90
Розбійницька бухта – c. 43
Розсипи важких мінералів – c. 180
Російська імперія – c. 85, 90, 156, 119,
125
Російсько-турецька війна – c. 155
Рослини
- каменелюбні – c. 47
- ксерофітні – c. 142
- сукулентні – c. 52
Рослинність
- болотна – c. 134
- водна – c. 137, 142
- плавнева – c. 93
- повітряно-водяна – c. 104
- степова – c. 143
Рукави Дунаю – c. 91, 92
Рукокрилі – с. 47, 170

Саваноїди – c. 32
Сагайдачний Петро – c. 44
Садівництво – c. 93, 97
Сапропель – c. 174
Свята гора – c. 34, 53, 55
Севільська стратегія біосферних
резерватів – c. 93
Сердолік – c. 55, 64
Сердолікова бухта – c. 55, 64
Сидір Білий – c. 119, 164
Скіфи – c. 166
Складчастість – c. 33
Слудський Олександр – c. 27, 31, 44
Слюда – c. 105
Ссавці – c. 37, 72, 121
Старообрядницький ПетроПавлівський монастир – c. 96, 97
Старообрядці-липовани – c. 85, 88
Старостамбульське гирло – c. 91
Степ – c. 42, 167
Стікс – c. 54
Стратотипний розріз – c. 145

Суворов Олександр – c. 60
Суглинки – c. 145
Судноплавні канали – c. 146
Судноплавство – c. 109, 136, 146
Сулинське гирло – c. 87, 98
Суровцев Олександр – c. 136
Суровцева протока – c. 136
Сурозький Стефан – c. 53
Сфінкс – c. 57

Таврида – c. 34
Твердий стік – c. 105
Тектонічний прогин Переддобруджинський – c. 87
Тектонічний розлом Південнобережний – c. 34
Тектонічні
- процеси – c. 106
- рухи – c. 30
Тендрівська коса – c. 157, 178, 179
Тепсень, плато – c. 35, 61
Тетіс, океан – c. 30
Технології енергозберігаючі – c. 94
Тіра – c. 146
Торгівля – c. 146
Трансгресія Давньочорноморська –
c. 139
Траси – c. 53
Тулчинське гирло – c. 88
Туманов Христофор – c. 37
Туризм – c. 92, 94, 109
Турунчук, ріка – c. 119, 121, 124, 129
Туфи – c. 46

Удобне, селище – c. 142
Усть-Дунайськ, порт – c. 98, 109

Феодосійське мілкогір'я – c. 59
Ферсмана, дайка – c. 66
Фестивальний, єрик – c. 133
Фільтр природний – c. 93
Фітопланктон – c. 140
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Флора – c. 104
Фули – c. 61

Хан – c. 131, 142, 155
Хоба-Тепе, хребет – c. 30, 46

Четвертинний період – c. 157
Човни – c. 86, 158
Чорне море – c. 48, 68, 181
Чорногород - c. 131
Чортів Камін – c. 50
Чуковський Корній – c. 67

Шельф – c. 181
Широка протока – c. 120, 129

Юрський період – c. 30,33
Ягорлицька затока – c. 157, 175
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ПІДПИСИ ДО ФОТОГРАФІЙ
Екомаршрут «Великий Карадаг»
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1 - Береговий хребет – Лариса Знаменська
2 - Останці вивітрювання – Лариса Знаменська
3 - Скеля Золоті ворота – Лариса Знаменська
4 - Хребет Хоба-Тепе – Лариса Знаменська
5 - Чортів камін – Лариса Знаменська
6 - Скеля Іван-Розбійник – Лариса Знаменська
7 - Мінерали Карадагу: агат – Лариса Знаменська

1 - Плоди фісташки туполистої – Лариса Знаменська
2 - Плоди ялівця високого – Лариса Знаменська
3 - Ялівець високий – Лариса Знаменська
4 - Плоди глоду Пояркової – Лариса Знаменська
5 - Кермек широколистий – Лариса Знаменська
6 - Рослини кам'янистих та сухих схилів – Лариса Знаменська
7 - Угруповання дуба пухнастого – Олег Деркач
8 - Каперці трав'янисті – Лариса Знаменська

1 - Тюльпан Шренка - Лариса Знаменська
2 - Півонія даурська – Олег Деркач
3 - Зозулинець мавп'ячий – Олег Деркач
4 - Мачок жовтий – Лариса Знаменська

12345678-

Кеклик – Лариса Знаменська
Баклан чубатий – Лариса Знаменська
Цикада звичайна – Лариса Знаменська
Аскалаф строкатий – Лариса Знаменська
Лисиця – Лариса Знаменська
Дика коза – Зиновій Петрович
Ящірка кримська – Лариса Знаменська
Полоз леопардовий – Олег Кукушкин
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Екомаршрут «Нульовий кілометр»
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1 - Туристи на екомаршруті – Олег Рубель
2 - Заготівля очерету – Максим Яковлев
3 - Ринок на воді – Тетяна Балацька
4 - Лов оселедця – Максим Яковлев
5 - Дари дельти Дунаю – Тетяна Балацька
6 - Сади дунайський островів – Максим Яковлев
7 - Вилківська полуниця – Максим Яковлев

1 - Мартин каспійський – Максим Яковлев
2 - Пеликан рожевий– Максим Яковлев
3 - Крячок річковий - Максим Яковлев
4 - Дитячий садок крачка рябодзьобого– Максим Яковлев
5 - Крачок рябодзьобий – Максим Яковлев
6 - Косар – Максим Яковлев

1 - Осетр російський – WWF Canon Foto Database
2 - Пірникоза велика – Максим Яковлев
3 - Пугач – Тетяна Балацька
4 - Родина кабана дикого – Максим Яковлев
5 - Квакша звичайна – Максим Яковлев
6 - Жаба їстівна – Максим Яковлев
7 - Емпуза піщана – Максим Яковлев
8 - Вуж водяний – Максим Яковлев

Екомаршрут «Нижньодністровська перлина»
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1 - Заплавний ліс – Юлія Назарчук
2 - Стрілка – Іван Русєв
3 - Озеро біле – Юлія Назарчук
4 - Заплавні луки – Юлія Назарчук
5 - Ріка Турунчук – Олег Рубель
6 - Кілярійська протока – Іван Русєв
7 - Береги Дністровського лиману – Юлія Назарчук
8 - Очерет звичайний – Юлія Назарчук

1 - Латаття біле – Юлія Назарчук
2 - Сальвінія – Юлія Назарчук
3 - Чилім – Юлія Назарчук
4 - Глечикі жовті Юлія Назарчук
5 - Сусак зонтичний – http://dnestrpark.com
6 - Нимфоидес – Юлія Назарчук
7 - Адоніс весняний – Іван Русєв
8 - Півники прибережних луків – Юлія Назарчук

1 - Коровайки – http://dnestrpark.com
2 - Пеликан рожевий – http://dnestrpark.com
3 - Відбиток лапи барсука – Юлія Назарчук
4 - Ондатра – Юлія Назарчук
5 - Умбра звичайна –
http://fish.kiev.ua/pages/ukrfish/ukrfish16.htm
6 - Вуж водяний – Юлія Назарчук
7 - Промисловий лов неводом – Сергій Снігірьов
8 - Щедрий улов – Микола Роженко
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Екомаршрут «Кінбурський»
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1 - Кінбурнська стрілка – Олександр Кримко
2 - Острів Березань – Олександр Кримко
3 - Пам`ятник Сидору Білому – Олег Деркач
4 - Бієнкові плавні – Олександр Кримко
5 - Кефальні озера – Олександр Кримко
6 - Піщані кучугури – Зиновій Петрович
7 - Острови Круглий та Довгий – Олег Деркач
8 - Грязьове озеро – Олександр Кримко

1 - Ефедра двоколодкова – Олег Деркач
2 - Мачок жовтий – Олег Деркач
3 - Бурачок Борзи – Олег Деркач
4 - Орхідне поле – Олег Деркач
5 - Зозулинець розмальований – Олег Деркач
6 - Папороть – Олег Деркач
7 - Волижин ліс – Олександр Кримко

1 - Ремез – Володимир Кучеренко
2 - Пелікан рожевий – Володимир Кучеренко
3 - Дибка степова – Олег Деркач
4 - Ящірка піщана – Ігор Гержик
5 - Кульон великий – Максим Горпенюк
6 - Пісочник морський – Володимир Кучеренко
7 - Гніздо пісочника морського – Олег Деркач
8 - Сліпак піщаний – Олег Деркач
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