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СТАН ДО ОБВАЛУВАННЯ
Загальна характеристика острова Малий Татару (Дьяков О. А.)
Острів Малий Татару (далі Татару) є складовою частиною першої внутрішньої 
дельти Кілійського рукава, яка почала формуватися близько 2 тисяч років 
тому. На сьогодні до її складу входять острови Кислицький, Степовий, Малий 
і Великий Далери, Татару (Іванешт), Машенька та Катєнька. Сусідні Татару 
острови Малий і Великий Далери найкраще збереглися в природному стані, 
тож можуть слугувати референтними при визначенні природних умов, які були 
на острові Татару до антропогенного втручання.  

 
Острів Татару розташова-
ний у верхів’ї дельти Дунаю, 
в 9 км на схід від м. Ізмаїл, 
між рукавами Кілійський 
і Іванешт (Татару) на ділянці 
75,4– 68 км від гирла.

Острів займає площу 716,5 га 
і являє собою депресію, об-
межену по периметру при-
русловими валами. Сьогод-
ні довжина острова складає 
6,38  км, що свідчить про його 
подовження на 40 метрів за 
останніх 10 років (переважно 
в напрямку острова Малий 
Далер). Найбільша його ши-
рина – 1,68 км. Відмітки при-
руслового валу коливаються в 
межах 2–3 м БС. Максимальні 
відмітки характерні для вер-
шини острова й зменшують-
ся вниз за течією. Лівий берег 
острова вздовж Кілійського 
рукава в середньому вищий 
правого берега з боку рукава 
Іванешт на 0,1 м. Найменші 
відмітки прируслового валу 
зафіксовані в нижній трети-
ні правого берега й посту-
пово зростають у напрямку 
нижнього шпиля. У нижній 
третині острова прируслові 
вали лівого берега проріза-

ють протоки з відмітками дна 
0,8– 1  м  БС (рис. 1). 

Аналіз гіпсометричних карт 
та супутникових знімків вка-
зує на те, що на певній стадії 
розвитку першої внутрішньої 
дельти Кілійського рукава ос-
трів Татару виник у результа-
ті з’єднання двох островів на 
кшталт Машеньки й Катєньки. 
Про це свідчить звивиста ста-
риця (у минулому протока) зі 
старими прирусловими вала-
ми висотою 1,3–1,4 м, яка пере-
тинає острів поперек від лівого 
берега до правого й ділить його 
майже навпіл. До обвалування 
протока з відмітками дна 0,8–1 
м БС прорізала прирусловий 
бар правого берега й з’єднува-
ла внутрішні водойми верхньої 
частини острова з Дунаєм із 
боку рукава Іванешт.  

Найменші відмітки у внутрішніх 
частинах острова були 
характерні для проток і озер 
та складали приблизно 
-0,1‒0,1 м БС (рис. 1). 

Отже, до обвалування ос-
трів Татару являв собою де-

пресію, оточену по периме-
тру прирусловими валами 
вздовж рукавів Кілійський 
та Іванешт та поділену на дві 
внутрішні частини прирус-
ловими валами серединної 
стариці. При середніх рівнях 
води в Дунаї (1 м БС) острів 
було поділено на верхню й 
нижню за течією річки аква-
торії, гідрологічно не пов’я-
зані між собою. 

На мапі другої половини 19 ст. 
острів Татару зазначений під 
назвою Koschtadrak і зобра-
жений із великим внутрішнім 
озером у верхній частині, що 
може бути цікавим для розу-
міння процесів його форму-
вання й подальшого розвитку 
(рис. 2). 

До обвалування на острові Та-
тару виділялися два основних 
типи ландшафтів: заплав-
ні озера й низинні болота, 
які разом займали близько 
600  га (більше 80% площі 
острова); прирусловий ліс за-
ймав близько 100 га (близько 
13% площі острова). На остро-
ві було понад 10 внутрішніх 
озер.
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Рисунок 1.  
Картосхема штучних 
і напівштучних каналів  
і проток, що пов’язували 
внутрішні водойми 
острова Малий Татару 
з Дунаєм  
(на базі карти 1:10000). 

Рисунок 2. 
Перша внутрішня 
дельта 
Кілійського гирла 
(мапа дельти 
Дунаю, 1865 р.).

На мапі другої 
половини 19 ст. острів 
Татару зазначений під 
назвою Koschtadrak 
і зображений із великим 
внутрішнім озером 
у верхній частині, що 
може бути цікавим для 
розуміння процесів 
його формування 
й подальшого розвитку.
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Гідрологічний режим  
(Дьяков О. А.)
Гідрологічний режим 
острова до обвалування 
визначався ходом 
рівнів води в Дунаї. 

З підвищенням рівня води в 
річці вище 0,8 м БС вода ви-
ходила на заплаву та по про-
токах, розташованих у ниж-
ній частині острова з боку 
Кілійського рукава, починала 
надходити у внутрішню ниж-
ню за течією частину острова, 
поступово наповнюючи її. Так 
само відбувалося наповнення 
верхньої за течією частини 
через протоку серединної ста-
риці. При рівнях води в ос-
трові вище 1,2 м БС дві його 
частини з’єднувалися, і вода 
починала перетікати з однієї 
частини в іншу. За подаль-
шого зростання рівня в річці 
вище відмітки 1,8–2 м БС вода 
через пониззя у прируслових 
валах, переважно розташова-
них із правого і лівого берегів 
у нижній частині острова, по-
чинала надходити у внутріш-
ню його частину. В таких міс-
цях за прирусловим валом із 
внутрішньої сторони острова 
відбувалися осідання та аку-
муляція наносів та формува-
лися своєрідні конуси виносу. 
Вони згодом заростали чагар-
никовою та деревинною рос-
линністю. З подальшим ро-
стом рівня води в Дунаї вище 
2,5 м БС вода надходила й 
проходила через острів широ-
ким фронтом. Хід рівнів води 
у внутрішніх частинах остро-
ва і в Дунаї ставав практично 
тотожним. При досягненні 
рівня води в річці відмітки 

2,9 м БС увесь острів було 
повністю затоплено. Зі спа-
дом рівня води в Дунаї процес 
ішов у зворотному напрямку.  

При зниженні рівня води 
в Дунаї нижче 1,8–2 м БС 
(нижче відміток прируслових 
валів) падіння рівня води у 
внутрішніх частинах острова 
уповільнювалося, а стік води 
відбувався через протоки, 
розташовані в нижній части-
ні острова з лівого берега, а 
з верхньої частини острова з 
правого берега з боку рукава 
Іванешт. Зворотний стік через 
протоки сприяв їхньому роз-
витку і підтримував пропус-
кні параметри завдяки роз-
миву й виносу накопичених 
під час наповнення острова 
відкладень. При падінні рів-
ня води в острові нижче 1,2 м 
БС відбувалося розділення 
внутрішньої акваторії на дві 
частини. З пониженням рівня 
води в Дунаї нижче 0,9 м БС 
стік із острова практично зу-
пинявся. Максимальні глиби-
ни при цьому не перевищува-
ли 0,8–1 м. Подальше падіння 
рівня води острова відбувало-
ся за рахунок випаровування 
та інфільтрації (підземний 
стік). В окремі роки, за свід-

ченнями працівників лісгос-
пу, внутрішні водойми остро-
ва майже повністю висихали. 

Отже, до обвалування гід-
рологічний режим внутріш-
ньої частини острова Татару 
характеризувався високою 
амплітудою коливань рівнів 
води (близько 2,5–3 м). Зато-
плення острова починалося 
з розташованих нижче за те-
чією ділянок, тож поступово 
наповнювалися дві внутрішні 
частини зі створенням єдиної 
проточної внутрішньої во-
дойми. При цьому стік води 
йшов у зворотному напрям-
ку – через пониззя у прирус-
лових валах нижньої частини 
острова, а з подальшим па-
дінням рівня зосереджувався 
у протоках та повністю зупи-
нявся при досягненні відміт-
ки 0,8 м БС. 

Також важливо брати до ува-
ги свідчення про періодичну 
розчистку протоки Шутово, 
яка здійснювалася місцевими 
рибалками для підтримання 
можливості запливати чов-
нами у внутрішні водойми 
острова напряму з Дунаю.
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Гідротехнічні споруди (Дьяков О. А.) 
Як було зазначено вище, 
перші кроки щодо 
управління гідрологічним 
режимом острова 
Малий Татару було 
розпочато задовго до його 
тотального обвалування. 

Протягом сторіч місцеве насе-
лення дельти Дунаю і навко-
лишніх населених пунктів 
намагалося підтримувати 
природні протоки й проко-
пувало нові (єрики), які поєд-
нували річку з цінними для 
рибальства водоймами, щоб 
мати змогу пересуватися на 
рибальських човнах із річки в 
озера. Це також сприяло по-
кращенню водообміну та захо-
ду риби на нерест, створювало 
тимчасові рибні загороджен-
ня, які слугували перешко-
дою для повернення риби в 
Дунай. Усі ці заходи тією чи 
іншою мірою застосовували-
ся і на острові Татару. Також 
є свідчення про створення на 
підвищених ділянках заплави 
невеличких валів для захисту 
городів та плодових дерев від 
затоплення. Так, на мапі 
Інженерного корпусу 

Збройних сил США (1954 р.) 
зображені дамби обвалування 
на островах Малий Татару та 
Малий Далер (рис. 3).

Незважаючи на періодичні 
спроби місцевого населення 
втрутитися у природний гід-
рологічний режим острова, то-
тальна трансформація заплав-
ної екосистеми була розпочата 
тільки у 80-х роках минулого 
сторіччя в результаті будівниц-
т в а 

на острові захисних дамб обва-
лування й дренажних каналів. 
Унаслідок цього відбулося осу-
шення низинних боліт і мілко-
водних заплавних озер у верх-
ній частині острова загальною 
площею 250 га. На осушених 
ділянках були створені лісо-
насадження, посадки плодо-
вих дерев та поля під зернові 
культури. У 1993 році гідроме-
ліоративні роботи на острові 
були зупинені, а будівництво 

СТАН ДО ВІДНОВЛЕННЯ Рисунок 3.  
Перша 
внутрішня 
дельта 
Кілійського 
рукава Дунаю 
(Інженерний 
корпус 
Збройних сил 
США (1954 р.)).

Рисунок 4.  
Розташування 
дамб обвалування 
на острові 
Малий Татару до 
відновлення.
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0,6-кілометрової ділянки дам-
би в східній частині залиши-
лося незавершеним. Нижня 
за течією частина острова за-
лишилася під водою, але при-
родний гідрологічний режим 
її було порушено. Унаслідок ви-
щезазначених гідротехнічних 
робіт із поетапного осушення 

акваторія острова була розді-
лена поперечними дамбами й 
дренажними каналами на три 
частини (рис. 4). 

На острові з’явилися нові не-
гативні й позитивні форми ре-
льєфу – глибокі дренажні ка-
нали з відмітками дна -2 м БС 

та дамби обвалування з від-
мітками гребеня до 4 м БС. 

Навесні 1999 року сталося за-
топлення острова внаслідок 
розмиву захисних дамб. 

В результаті відновився гідро-
логічний зв’язок водойм вну-
трішньої частини острова з Ду-
наєм, але він був епізодичний 
і не забезпечував достатнього 
водообміну для сталого функ-
ціонування водних екосистем у 
верхній частині острова. 

З 2003 по 2005 роки Ізмаїль-
ський лісгосп за підтримки 
Всесвітнього фонду природи 
(WWF) проводив роботи з част-
кового видалення дамб обвалу-
вання та відновлення природ-
ного гідрологічного режиму.

Cтан рослинного покриву до відновлення (Дубина Д. В.) 
Формування острова в історичний період відбувалося у системі першої 
внутрішньої дельти Кілійського рукава дельти Дунаю. Це наклало відбиток 
на морфоструктури острова та, відповідно, на його рослинний покрив. 

Потужні руслові процеси у 
верхів’ї дельти зумовили біль-
ші за висотою й шириною при-
руслові та внутрішньоострівні 
геоморфоструктури. Розвиток 
дельти Дунаю і, відповідно, 
перерозподіл стоку сприяли 
збільшенню площ наземних 
геокомплексів та ослабленню 
транзитної функції гідрогра-
фічної мережі острова Малий 
Татару, що своєю чергою зумо-
вило формування відповідно-
го рослинного світу.

До початку гідромеліоратив-
ного освоєння острів являв 
собою типову заплавну геоеко-
систему. Основна його частина 

була представлена рівнинними 
територіями, що затоплюва-
лися водою на певний період 
під час весняної повені. При-
руслові гряди у верхніх части-
нах теж затоплювалися, але 
з меншою періодичністю. На 
острові функціонували міл-
ководні заплавні водойми, що 
поєднувалися старицями. Пе-
реважала водно-болотна рос-
линність із елементами лучної, 
лучно-болотної та заплавно- 
лісової. Після гідромеліора-
тивної реконструкції природна 
рослинність була зосереджена 
лише на прируслових грядах, 
у меліоративних каналах та 
у внутрішньоострівних водо-

ймах. Найбільшого розвитку 
отримала синантропна рос-
линність – сегетальна в по-
сівах сільськогосподарських 
культур та садах. Значні пло-
щі займала також рудераль-
на рослинність на порушених 
територіях. На піднятих рів-
нинних ділянках були сфор-
мовані штучні насадження пе-
реважно з Populus canadensis, 
P. nigra, Fraxinus excelsior, 
F.  pensylvanica й інтродуцен-
тів – Gleditsia triacanthos та ін. 

Острів як функціональна ча-
стина заплавного комплексу 
Дунаю був практично втраче-
ний. 
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Опис оселищ і типів рослинності в межах території  
острова Малий Татару (Подорожний С. М.)
Територія острова в системі геоботанічного районування України розташована 
в Дунайсько-Дністровському окрузі злакових і полиново-злакових степів та плавнів 
Чорноморсько-Азовської степової підпровінції (Дідух, Шеляг-Сосонко 2003). 

Відповідно до стандарту ді-
яльності №6 МФР (редакції 
2012 р.) «Збереження біоріз-
номаніття та збалансоване 

управління живими природ-
ними ресурсами» в межах  те-
риторії острова Малий Тата-
ру до проведення проектних 

робіт ми зафіксували чотири 
типи оселищ: змінені, при-
родні, критично важливі та 
охоронні території (табл. 1).   

Таблиця 1. Типи оселищ у межах території острова Малий Татару до проведення проектних робіт.

№
 
ТИП ОСЕЛИЩ ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ 

Частка від 
загальної 

площі 
острова (%)

1 Змінені 
- осушені водойми верхньої частини острова; 

- дамби з рудеральною рослинністю;

- штучні лісові масиви.

45

2 Природні
- водно-болотна рослинність внутрішніх водойм 
нижньої частини острова;

- природні прируслові ліси. 

50

3 Критично важливі лучні ценози 5

4 Території, які перебувають 
під охороною згідно 
із законодавством, та визнані 
на міжнародному рівні 
території

Територія острова Малий Татару з повним переліком 
змінених, критично важливих і природних оселищ 
повністю входить до складу регіонального 
ландшафтного парку «Ізмаїльські острови».

100
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Змінені місця існування
Змінені місця існування (оселища) до проведення проектних робіт 
займали майже 45% території острова. Вони були представлені трьома 
складовими елементами: (1) осушеними водоймами; (2) штучними 
лісовими масивами; (3) дамбами з рудеральною рослинністю (рис. 5). 

 Осушені водойми займали 
найбільшу частку площі зміне-
них оселищ. Рослинні угрупо-
вання тут практично не були 
сформовані, а дно водойм за-
ймали невеличкі групи з Alisma 
lanceolatum With., Alopecurus 
geniculatus L., Bidens cernua L., 
Bolboschoenus maritimus (L.) 

Palla, Butomus umbellatus L., 
Cyperus glomeratus L., Mentha 
aquatica L., Polygonum 
hydropiper L., Ranunculus 
sceleratus L., Rorippa palustris 
(L.) Bess. та ін.

На периферії осушених водойм 
розташовувалися стрічкові за-

рості Phragmites australis (Cav.) 
Trin. еx Steud., Typha angustifolia 
L., серед яких дуже часто зу-
стрічався Acorus calamus L.

Охоронні місця існування у 
складі рослинності осушених 
водойм відсутні (табл. 2). Тут 
зустрічався тільки один вид, 
який мав охоронний статус, – 
Salvinia natans L. Траплялися 
поодинокі екземпляри цього 
виду в дренажних каналах, 
розташованих на периферії 
осушених водойм, а також у 
невеличких депресіях зі стоя-
чою водою.

Таблиця 2. Охоронні місця існування, рослинні види й рослинні угруповання, вміщені до різноманітних 
охоронних списків, у складі рослинності осушених водойм острова Малий Татару.

ОХОРОННІ МІСЦЯ 
ІСНУВАННЯ, ЗАЗНАЧЕНІ 

В ДОДАТКУ I  
ДО ДИРЕКТИВИ  

ПРО ПРИРОДНІ МІСЦЯ 
ІСНУВАННЯ 92/43/ЄEC

ВИДИ РОСЛИН 
ІЗ ДОДАТКУ II 

ДО ДИРЕКТИВИ 
ПРО ПРИРОДНІ МІСЦЯ 
ІСНУВАННЯ 92/43/ЄEC

ЧКУ*  ЄЧС* ЧС 
МСОП*

БК* ТЧС*

відсутні відсутні

Salvinia 
natans  

(неоціне-
ний)

– – Salvinia 
natans

Salvinia 
natans 
(рідкіс-

ний)

* ЧКУ – Червона книга України (2009); ЄЧС – Європейський Червоний список; ЧС МСОП – Червоний 
список Міжнародної спілки охорони природи; БК – Бернська конвенція; ТЧС (територіальний чер-

воний список) – перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або 
такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Одеської області.

1

2

3

Рисунок 5.  Розміщення 
змінених типів оселищ на острові 
Малий Татару до проведення 
проектних робіт:  
1 – осушені водойми;  
2 – штучні лісові масиви;  
3 – дамби з рудеральною 
рослинністю.
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 Штучні лісові маси-
ви розташовані на прирус-
ловому валу та ділянках за 
прирусловим валом із боку 
Кілійського рукава, а та-
кож на ділянках уздовж 
центральної дамби остро-
ва. Вони представлені моно-
культурними насадження-
ми тополі (Populus sp.). Вік 
насаджень – 40–60 років, 
висота – 12–18 м. Стан наса-
джень незадовільний: дерева 
значно пошкоджені фіто- та 
ентомошкідниками. Зімкне-
ність крон становить у серед-
ньому 0,5–0,7, а на окремих 
ділянках насаджень – усього 
0,2–0,3. У складі штучних на-
саджень зустрічаються оди-
ничні екземпляри Fraxinus 
excelsior, Ulmus laevis, Morus 
nigra, Pyrus communis та ін.

Охоронні місця існування, рос-
линні види й рослинні угрупо-
вання, внесені в різноманіт-
ні охоронні списки, у складі 
штучних лісових насаджень 
острова відсутні (табл. 3).

 На дамбах острова були 
представлені злаково-осоко-
ві рослинні угруповання, які 
займали невеличкі площі й 
мали незначне проективне 
покриття. На підвищеннях 
гребель доволі часто форму-
валися монодомінантні угру-
повання з Polygonum avium L. 
висотою 2–3 см. Основними до-
мінантами на дамбах були ру-
деральні види, такі як Carduus 
acanthoides L., Cannabis 
ruderalis Janisch., Stenactis 
annua Nees, види роду Xanthium, 
які дуже часто формували висо-

кі щільні й непрохідні зарості 
разом із чагарниками Amorpha 
fruticosa та Glycyrrhiza echinata 
L. Подекуди на дамбах зустрі-
чалися поодинокі екземпляри 
дерев Morus nigra, Salix alba, 
Gleditsia triacanthos L.

 Схили гребель найчас-
тіше займали зарості Rubus 
caesius L., Solanum dulcamara 
L., Calystegia sepium (L.) R.Br. 
Нижні частини гребель були 
представлені угрупованнями 
Phragmites australis та Typha 
angustifolia.

Охоронні місця існування, 
рослинні види й рослинні 
угруповання, внесені до різно-
манітних охоронних списків, 
у складі рослинності гребель 
острова відсутні (табл. 4)

ОХОРОННІ МІСЦЯ 
ІСНУВАННЯ, ЗАЗНАЧЕНІ 

В ДОДАТКУ I  
ДО ДИРЕКТИВИ  

ПРО ПРИРОДНІ МІСЦЯ 
ІСНУВАННЯ 92/43/ЄEC

ВИДИ РОСЛИН 
ІЗ ДОДАТКУ II 

ДО ДИРЕКТИВИ 
ПРО ПРИРОДНІ МІСЦЯ 
ІСНУВАННЯ 92/43/ЄEC

ЧКУ*  ЄЧС* ЧС 
МСОП*

БК* ТЧС*

відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні

ОХОРОННІ МІСЦЯ 
ІСНУВАННЯ, ЗАЗНАЧЕНІ 

В ДОДАТКУ I  
ДО ДИРЕКТИВИ  

ПРО ПРИРОДНІ МІСЦЯ 
ІСНУВАННЯ 92/43/ЄEC

ВИДИ РОСЛИН 
ІЗ ДОДАТКУ II 

ДО ДИРЕКТИВИ 
ПРО ПРИРОДНІ МІСЦЯ 
ІСНУВАННЯ 92/43/ЄEC

ЧКУ*  ЄЧС* ЧС 
МСОП*

БК* ТЧС*

відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні

* ЧКУ – Червона книга України (2009); ЄЧС – Європейський Червоний список; ЧС МСОП – Червоний 
список Міжнародної спілки охорони природи; БК – Бернська конвенція; ТЧС (територіальний чер-

воний список) – перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або 
такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Одеської області.

* ЧКУ – Червона книга України (2009); ЄЧС – Європейський Червоний список; ЧС МСОП – Червоний 
список Міжнародної спілки охорони природи; БК – Бернська конвенція; ТЧС (територіальний чер-

воний список) – перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або 
такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Одеської області.

Таблиця 3. Охоронні місця існування, рослинні види й рослинні угруповання, внесені в різноманітні 
охоронні списки, у складі штучних лісових насаджень острова Малий Татару.

Таблиця 4. Охоронні місця існування, рослинні види й рослинні угруповання, внесені в різноманітні 
охоронні списки, у складі рослинності гребель острова Малий Татару.
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Критично важливі місця існування
До складу критично важливих місць існування ми віднесли ділянки 
з інтрозональним типом рослинності – луки Molinia на вапняних, торф’яних 
або глинисто-мулових перевантажених ґрунтах (Molinion caeruleae). Охоронні 
місця існування, зазначені в Додатку I до Директиви про природні місця 
існування 92/43/ЄEC, та їхній стан на острові до проведення проектних робіт 
наведені в табл. 5.

ТИП ОСЕЛИЩА

ОХОРОННІ МІСЦЯ 
ІСНУВАННЯ, ЗАЗНАЧЕНІ 

В ДОДАТКУ I  
ДО ДИРЕКТИВИ  

ПРО ПРИРОДНІ МІСЦЯ 
ІСНУВАННЯ 92/43/ЄEC

КОД ЗГІДНО 
З МЕРЕЖЕЮ 
NATURA 2000

ОЦІНКА СТАНУ МІСЦЬ 
ІСНУВАННЯ

належний 
(FV)

незадо-
вільний 

(U1)

поганий 
(U2)

Критично важливі (іv) Луки Molinia на вапняних, 
торф’яних або глинисто-
мулових перевантажених 

ґрунтах (Molinion 
caeruleae)

6410

– + –

Природні Природні евтрофні 
озера з таким типом 

рослинності, як 
Magnopotamion або 

Hydrocharition

3150

+ – –

Природні Природні дистрофні 
озера й ставки

3160 + – –

Природні Скупчення Salix alba і 
Populus alba

92А0 + – –

Таблиця 5. Охоронні місця існування, зазначені в Додатку I до Директиви про природні місця 
існування 92/43/ЄEC, та їхній стан на острові Малий Татару до проведення проектних робіт. 

 Критично важливі місця іс-
нування для лучних ділянок 
ми визначали згідно з пунктом 
16 Стандарту діяльності №6 
(СД6) МФК редакції 2012 року. 
Вони задовольняли вимоги 
критерію 4 – (iv) екосистеми, 
які знаходяться під загрозою, 
та/або унікальні екосистеми. 
Тобто це екосистеми, що пере-
бувають під дією ризику знач-
ного зменшення території або 
якості, а також мають неве-
лике просторове поширення. 
Зазначений тип луків форму-
ється на знижених ділянках 
за прирусловим валом з боку 
рукава Іванешт (рис. 6). 

Рисунок 6. Розташування 
критично важливих оселищ 
(лучні ділянки) на острові 
Малий Татару.

 — межі ділянок з болотистими луками
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Природні місця існування
Природні оселища на острові до проведення проектних робіт були 
представлені такими типами, як природні евтрофні й дистрофні озера 
та ставки з Magnopotamion або Hydrocharition (водно-болотна рослинність), 
а також скупченнями Salix alba і Populus alba (лісова рослинність).

Природні евтрофні й дистро-
фні озера займали практично 
всю нижню частину остро-
ва – від центральної дамби 
до нижнього шпиля (рис. 7). 
Через відсутність зв’язку вну-
трішніх озер із Дунаєм протя-
гом тривалого часу, а також 
через відсутність промивно-
го режиму й інтенсивне на-
копичення в них органічної 
речовини тут домінували ди-
строфні водойми (майже 2/3 
від загальної площі природ-

них внутрішніх озер) (рис. 7). 
Евтрофні водойми розташо-
вувалися здебільшого в цен-
тральній, більш глибокій, ча-
стині острова. 

За характером рослинності 
евтрофні й дистрофні водо-
йми дуже схожі, але останні 
характеризуються меншим 
флороценотичним різнома-
ніттям, передусім за рахунок 
плаваючої водної рослинності. 
Крім того, такі водойми мають 

явні риси заболочування. 
Більша частина дистрофних 
водойм була зайнята суціль-
ними заростями Phragmites 
australis, Typha angustifolia і 
Acorus calamus із проектив-
ним покриттям 60–80% і ви-
сотою 1,5–2,5 м. На нашу дум-
ку, вказані угруповання мали 
сплавний характер.

На мілководдях внутрішніх 
дистрофних водойм, де спо-
стерігалися процеси заболочу-

Основними домінантами боло-
тистих луків були Phragmites 
australis, Inula salicina L., 
Juncus articulatus L., Potentilla 
anserina, Lythrum virgatum, 
Lythrum salicaria L., Stachys 
palustris та ін. Загальне проек-
тивне покриття (ЗПП) лучних 
ценозів сягало 80–90%. З них 
більше половини випадало на 
Phragmites australis. Рослинні 

угруповання мали триярусну 
структуру. Їхня середня висота 
становила 60–85 см. Ці луки 
навесні й у першій половині 
літа, коли підвищувався рі-
вень води у Дунаї, приблизно 
місяць чи півтора перебували 
під водою.

Головним ризиком для осе-
лищ було заростання суціль-

ними заростями очерету, а 
також деревно-чагарниковою 
рослинністю.

У складі болотистих луків 
зростає два види, занесених 
до територіального червоно-
го списку. З них один вид – 
Urtica kioviensis – занесений 
до Європейського Червоного 
списку (табл. 6).

НАЗВА ТАКСОНА

ВИДИ РОСЛИН ІЗ 
ДОДАТКУ II ДО 

ДИРЕКТИВИ ПРО 
ПРИРОДНІ МІСЦЯ 

ІСНУВАННЯ 92/43/ЄEC

ЧКУ* / 
ПРИРОДО-

ОХОРОННИЙ 
СТАТУС 
ВИДУ

ЄЧС* ЧС 
МСОП*

БК* ТЧС*

Bolboschoenus maritimus L. – – – – – +

Urtica kioviensis Rogov – – вразливі 
(VU)

– – +

Таблиця 6. Види, що охороняються, у складі критично важливих (лучних) місць існування на острові 
Малий Татару до проведення проектних робіт.

* ЧКУ – Червона книга України (2009); ЄЧС – Європейський Червоний список; ЧС МСОП – Червоний 
список Міжнародної спілки охорони природи; БК – Бернська конвенція; ТЧС (територіальний чер-

воний список) – перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або 
такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Одеської області.
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вання (відсутність проточності, 
дефіцит кисню у воді в літній 
період), формуються угрупо-
вання Hydrocharitetum morsus-
ranae із загальним проектив-
ним покриттям 40–60%. 

У таких ценозах співдомінан-
том дуже часто є водяний рі-
зак алоеподібний (Stratiotes 
aloides). 

Майже всю товщу води в дру-
гій половині літа займають 
угруповання з домінуванням 
нитчастих зелених водорос-
тей (Spirogira, Rizoclonium, 
Cladophora та ін.), які повністю 
витісняють занурену й плава-
ючу вищу водну рослинність 
(рис. 8). У літній період у таких 
ценозах постійно присутній 
запах сірководню.

Рисунок 7. Розташування 
природних водойм на території 
острова Малий Татару до 
проведення проектних робіт.

Рисунок 8. Угруповання 
нитчастих зелених водоростей 
(Spirogira, Rizoclonium, 
Cladophora та ін.) у дистрофних 
водоймах острова Малий Татару.

 — евтрофні водойми 
 — дистрофні водойми

Рослинність евтрофних водойм 
представлена неукоріненими 
вільноплаваючими, укоріне-
ними зануреними, укорінени-
ми з плаваючими листками та 
повітряно-водними формами. 
Невеличкі внутрішні водойми 
тут майже повністю зароста-
ють угрупованнями Phragmites 
australis. Рослинні комплекси 
вказаних водойм характеризу-
валися досить високим рівнем 
флороценотичного різнома-
ніття, у їхньому складі зустрі-
чалося багато рідкісних видів 
та рослинних угруповань, які 
мають охоронний статус. 

Найпоширенішими на відкри-
тих водних ділянках острова є 
угруповання Ceratophylletum 
demersi, які поряд із очеретя-
ними заростями є головним 
продуцентом органічної ре-
човини й значно впливають 
на евтрофікацію водойм, крім 

того, серйозно погіршують 
їхню проточність.

Крім, того на ділянках із від-
критим водним дзеркалом 
домінують угруповання з 
Nymphaea alba. Вони зустріча-
ються вдовж очеретяних заро-
стей, а також у вигляді «острів-
ків» різної площі на відкритих 
плесах внутрішніх водойм. 
Зрідка на більш глибоких міс-
цях як співдомінанта тут мож-
на зустріти Nuphar lutea.

На ділянках водойм із неве-
личкими глибинами й дуже 
слабкою течією досить ча-
сто домінують угруповання 
Potametum pectinati, а зі збіль-
шенням глибини їх замінюють 

ценози Myriophylletum spicati. 
Загальне проективне покриття 
вказаних угруповань колива-
ється в межах 40–80%, а їхні 
площі значно менші, ніж пло-
щі Ceratophylletum demersi.

У подібних місцях (без вира-
жених процесів заболочуван-
ня) трапляються угруповання 
Lemno-Salvinietum natansis 
та Lemno-Hydrocharitetum 
morsus-ranae.

У складі водно-болотної рос-
линності дистрофних і евтроф-
них водойм до проведення 
проектних робіт зафіксовано 
чотири види вищих судинних 
рослин, які мають охоронний 
статус (табл. 7). З них два види 
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РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ
КАТЕГОРІЯ 

І СТАТУС 
УГРУПОВАНЬ

АСОЦІАЦІЯ

Формації глечиків жовтих  
(Nuphareta luteae)

 3 / типові Плаваючосальвінієво-жовтоглечикова (Nupharetum 
(luteae) salviniosum (natantis)).

Формації сальвінії плаваючої 
(Salvinieta natantis)

 3 /типові 1. Зануренокуширово-плаваючосальвінієва 
(Salvinietum (natantis) ceratophyllosum (demersi)).
2. Плаваючосальвінієва чиста (Salvinietum natantis 
purum).
3. Триборозенчасторясково-плаваючосальвінієва 
(Salvinietum  (natantis) lemnosum (trisulcae)).

Формації латаття білого 
(Nymphaeeta albae)

рідкісні Плаваючосальвінієво-білолататтєва (Nymphaeetum 
(albae) salviniosum (natantis)).

Таблиця 8. Рослинні угруповання, занесенні до Зеленої книги України (2009), у межах природної водно-
болотної рослинності дистрофних і евтрофних водойм острова Малий Татару до проведення проектних робіт.

НАЗВА ТАКСОНА

ВИДИ РОСЛИН 
ІЗ ДОДАТКУ II ДО 
ДИРЕКТИВИ ПРО 
ПРИРОДНІ МІСЦЯ 

ІСНУВАННЯ 
92/43 ЄEC

ЧКУ* / 
ПРИРОДО-

ОХОРОННИЙ 
СТАТУС ВИДУ

ЄЧС* ЧС 
МСОП*

БК* ТЧС*

Salvinia natans (L.) all. – + / неоцінений – – + + / рідкісний

Typha minima Funk – + / зникаючий – – + + / вразливий

Nuphar lutea (L.) Smith – – – – – + / вразливий

Nymphaea alba L. – – – – – + / вразливий

Таблиця 7. Види, що охороняються, у складі водно-болотної рослинності природних евтрофних 
і дистрофних водойм острова Малий Татару до проведення проектних робіт.

* ЧКУ – Червона книга України (2009); ЄЧС – Європейський Червоний список; ЧС МСОП – Червоний 
список Міжнародної спілки охорони природи; БК – Бернська конвенція; ТЧС (територіальний чер-

воний список) – перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або 
такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Одеської області.

вміщені до Червоної книги 
України й списків Бернської 
конвенції і чотири види є тери-
торіально рідкісними.

Крім того, в межах природної 
водно-болотної рослинності 
дистрофних і евтрофних во-
дойм острова до проведення 
проектних робіт зауважено 
три рослинні формації й п’ять 
асоціацій у їх складі, які зане-
сені до Зеленої книги України 
(2009) (табл. 8).

Природна лісова рослинність – 
скупчення Salix alba і Populus 
alba – представлена на остро-
ві угрупованнями Saliceto-
Populetum, які зустрічаються 
на прирусловому валу з боку 
рукава Іванешт, а також із боку 
Кілійського рукава в районі 
нижнього шпиля (рис. 9). 

Крім основних домінантів при-
родних лісових ценозів Populus 
alba та верби білої Salix alba, 
на прирусловому валу досить 
часто зустрічаються неве-

личкі масиви ясена (Fraxinus 
excelsior). Зімкненість крон ста-
новить 0,4–0,7. Поодинокими в 
складі природних лісів острова 
є в’яз гладкий (Ulmus laevis), 
дуб звичайний (Quercus robur), 
Morus nigra, Pyrus communis. 
Підлісок сформований із 
Amorpha fruticosa, підросту 
ясена, порослі Acer negundo. 

Найнижчий ярус підліску за-
ймає ожина (Rubus caesius). 
У всіх лісах острова  трапля-
ються ліани – виноград лісовий 
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(Vitis sylvestris) та хміль звичай-
ний (Humulus lupulus). Трав’яни-
стий ярус практично відсутній. 
На ділянках мулово-піщаних 
відкладів (найчастіше з боку 
рукава Іванешт та нижнього 
шпиля) формуються угрупо-
вання Salicetum triandrae, де 
основним едифікатором та до-

мінантом є Saliх triandra висо-
тою до 10 м. Зімкненість крон 
тут становить 0,7–0,8. Трав’я-
нистий ярус здебільшого від-
сутній.

Головними факторами ризику 
для природних лісових рос-
линних комплексів острова є 

відсутність насіннєвого понов-
лення основних лісоутворю-
вальних порід (тополі білої та 
верби білої), а також упрова-
дження до складу прирусло-
вих лісів адвентивного чагар-
ника Amorpha fruticosa. 

У складі природних лісових це-
нозів зустрічаються два види, 
занесені до територіального 
червоного списку (табл. 9). 

Рослинні формації, які мають 
охоронний статус, у складі при-
родних лісів острова відсутні.  

Рисунок 9. Розміщення й межі 
природних лісових ценозів 
на острові Малий Татару до 
проведення проектних робіт.

 — природні лісові ценози

Території, які перебувають під охороною згідно із законодавством, 
та визнані на міжнародному рівні території
Територія острова Малий Татару з повним переліком змінених, критично 
важливих і природних оселищ цілком входить до складу регіонального 
ландшафтного парку «Ізмаїльські острови», створеного згідно 
з рішенням Одеської обласної ради народних депутатів №496-ХХІ від 
01.10.1993 р. Опис рослинності вказаних місць існування наведено вище. 

НАЗВА ТАКСОНА

ВИДИ РОСЛИН 
ІЗ ДОДАТКУ II ДО 
ДИРЕКТИВИ ПРО 
ПРИРОДНІ МІСЦЯ 

ІСНУВАННЯ 92/43/ЄEC

ЧКУ* / 
ПРИРОДО-

ОХОРОННИЙ 
СТАТУС ВИДУ

ЄЧС* ЧС 
МСОП*

БК* ТЧС*

Vitis sylvestris C.C.Gmel. – – – – – + / недостатньо 
вивчений

Periploca graeca L. – – – – – + / вразливий

* ЧКУ – Червона книга України (2009); ЄЧС – Європейський Червоний список; ЧС МСОП – Червоний 
список Міжнародної спілки охорони природи; БК – Бернська конвенція; ТЧС (територіальний чер-

воний список) – перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або 
такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Одеської області.

Таблиця 9. Види, що охороняються, у складі природних лісових ценозів на острові Малий Татару 
до проведення проектних робіт.
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Стан біотопів та фауни до відновлення гідрологічного режиму острова  
(Черничко Й. І.)
Достеменно проаналізувати стан фауністичних комплексів до і після відновлення 
гідрологічного режиму острова важко, бо в другій половині 20 століття на 
острові не проводили моніторингових досліджень. У 1996 році був затверджений 
перший проект організації РЛП «Ізмаїльські острови», який містить 
детальний опис лише ссавців і птахів. Інші представники не тільки хребетних, 
але й багатьох таксонів безхребетних тварин залишилися поза увагою. 

В 1997–2000 роках орнітофауну 
островів (у тому числі й Малого 
Татару) досліджував О. Потапов 
(2001). Більш детальне вивчен-
ня фауни почалося після іні-
ціатив Дунайсько-Карпатської 
програми WWF, особливо 
коли було завершено підготов-
ку документа «Бачення дельти 
Дунаю» та запропоновані пер-
ші контрольні території, для 
яких були передбачені віднов-
лювальні роботи. Наприкінці 
90-х років минулого століття 
співробітники Лабораторії ме-
неджменту ветландів (ЛМВ, 
м. Мелітополь) за підтримки 
Дунайсько-Карпатської про-
грами розпочали роботи з 
контролю за флорою та фау-
ною острова з метою розробки 
менеджмент-плану для РЛП 
«Ізмаїльські острови». Саме 
тоді і з’явилися перші детальні 
дані про видове різноманіття 
тварин на острові.

Ускладнює аналіз змін видо-
вого різноманіття тварин після 
відновлення гідрологічного ре-
жиму на острові те, що самий 
процес відновлення відбувався 
в декілька етапів – як стихій-
них, так і планових. Серйозні 
повені 1999–2000-х років спри-
чинили часткові порушення 
в дамбах і зруйнували існу-
ючу на той час господарську 
діяльність на острові, яка вже 

тоді була зведена до мінімуму. 
А вже з 2003 року за підтримки 
WWF розпочалися планові від-
новлювальні роботи.

Тому аналіз фауністичних змін 
зручніше робити з огляду на 
динаміку природних біотопів 
острова, включаючи в їхню 
систему штучні ландшафтні 
елементи (біотопи) та посту-
пово видаляючи останні з ост-
рова. Фауністичні комплекси 
внутрішніх дельтових остро-
вів Нижнього Дунаю є більш-
менш типовими та відносно 
сталими у часі та просторі, що 
дає підстави для достовірної 
екстраполяції можливих змін у 
складі фауністичних комплек-
сів острова Малий Татару.

Спроби місцевого населення 
використовувати острів у гос-
подарських цілях почалися з 
30-х років минулого століття. 

Тоді здійснювалося будівниц-
тво вручну невисоких дамб 
уздовж руслового валу. В кінці 
80-х – на початку 90-х років 
острів Малий Татару вже був 
практично повністю відділе-
ний греблею. У 1993 році гідро-
меліоративні роботи на острові 
були зупинені, а будівництво 
0,6-кілометрової ділянки дам-
би в східній частині залишило-
ся незавершеним.

Таким чином, майже третина 
острова була осушена. На цих 
землях – на близько 60 га – 
були закладені плантації то-
полі, акації, горіха фундука, а 
також фруктовий сад на пло-
щі 19 га: тут зростали абри-
кос, персик, яблуня. Частина 
осушених земель використо-
вувалася для вирощування 
зернових культур. Острів був 
поділений поперечними ка-
налами й дамбами на три ча-
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стини з метою їх поетапного 
осушення. Лише західна ча-
стина острова залишилася на 
90–95% в природному стані 
(рис. 10). Окремі території вну-
трішньої частини острова ви-
користовувалися як плантації 
для вирощування верби. Крім 
цього, на прируслових валах 
ще в 50–60-х роках минулого 
століття були закладені лісові 
культури, в основному з тополі 
й ясена. Практика постійного 
створення лісових культур три-
вала на острові аж до 1990 року. 
Рубка тополі здійснювалася на 
плантаціях 25-річного віку.

Ще одним суттєвим аспектом 
антропогенної діяльності, що 
призвела до деградації при-
родних біотопів острова, зо-
крема фауни, був випас. У різ-
ні часи на острові випасали 
овець, корів, коней, навіть 
була спроба розводити сви-
ней. Випас овець призвів до 
того, що лучна рослинність 

тут була практично зведена, 
а її місце зайняла рудеральна 
рослинність.

Безперечно, така людська 
діяльність на острові значно 
вплинула на стан природних 
біотопів і зв’язаних із ними 
фауністичних комплексів. 

Поява осушених ділянок на ос-
трові та збільшення їхньої пло-
щі сприяли зростанню чисель-
ності більшості видів плазунів, 
які й сьогодні поширені у фауні 
острова, а також тих птахів, що 
використовують для гнізду-
вання лучні або сурогатні гос-
подарські типи біотопів, як-от 
сірої куріпки, фазана, жайво-
ронка, трав’янки (g. Saxicola) 
тощо. Можливо, в цей час на 
острів потрапив і борсук. На-
явність значних осушених 
площ позитивно позначилася 
на умовах розмноження он-
датри та інших гризунів, зи-

мівлі та загалом виживання 
більшості дрібних видів ссав-
ців під час весняної повені. Те 
саме стосується і виживання 
лісового кота – дуже рідкіс-
ного виду, занесеного до між-
народного охоронного списку 
видів. Зазвичай у природно-
му стані під час повені великі 
види ссавців (копитні, хижі) 
залишають внутрішні руслові 
острови, повертаючись на них 
після початку зниження рівня 
води у Дунаї.

Сухі поля в осушеній части-
ні острова в той час слугува-
ли міграційними зупинками 
для гусей, журавлів, качок, 
наприклад крижня (Anas 
platyrhinchos). Але знову ж 
ця ситуація не була типовою 
(природною) для руслових ос-
тровів, бо в природному стані 
внутрішня частина острова до 
осіннього періоду суттєво пере-
сихає, тому під час міграцій та 
зимівель ці самі біотопи русло-

Рисунок 10. Карта трансформованого 
острова Малий Татару в 90-х роках минулого 
століття:  
1 – природна заплавна частина острова;  
2 – осушена ділянка, що використовувалася 
як сінокоси;  
3 – осушена ділянка з виділами, що 
відведені під різні сільськогосподарські 
культури (плодові, тополеві плантації тощо). 
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вих островів надають притулок 
багатьом видам птахів. 

Часткова зарегульованість 
гідрологічного режиму не 
сприяла такому важливому 
для руслових островів біоло-
гічному процесу, як нерест 
риб. Тому видовий склад риб 
на той час включав лише най-
пластичніші види (14–15).

Кількість видів плазунів (4) 
та амфібій (6) до відновлення 
була, ймовірно, такою самою, 
а їхня чисельність (особливо 
плазунів), за нашими спостере-
женнями, дещо збільшилася. 

Зі 124 відомих на той час ви-
дів птахів острова тут на-
певне гніздувалися 50 ви-
дів, вірогідно – ще 10 видів. 
Такі види, наприклад, як 
серпокрилець чорний (Apus 
apus), чорний лелека (Ciconia 
nigra), мартин каспійський 
(Larus ichthyaetus), крячок 
каспійський (Hydroprogne 
caspia), та інші зустрічалися 
в період гніздування лише 
під час кормових кочівель 
або відпочинку. Це також 
стосується транзитних видів, 
які трапляються на острові 
в міграційний або зимовий 
періоди. Статус перебування 
деяких видів був не з’ясова-
ний, оскільки це вимагало 
додаткових досліджень. На-
приклад, на острові в ті роки 
не гніздився орлан-білохвіст 
(Haliaeetus albicilla), очевид-
но, з причини значного ан-
тропогенного навантаження. 
Натомість наприкінці 90-х 
років минулого століття в 
переліку видів птахів остро-
ва Татару був голуб-синяк 
(Columba oenas), якого після 

цього більшість орнітологів 
під час досліджень на остро-
ві не реєстрували, а також 
огар (Tadorna ferruginea), 
коловодник великий (Tringa 
nebularia) та дятел середній 
(Dedrocopos medius). На той 
час також не був зрозумілий 
характер перебування кряч-
ка білокрилого (Chlidonias 
leucopterus), канюка зви-
чайного (Buteo buteo), соло-
вейка звичайного (Luscinia 
luscinia), чирянки великої 
(Anas querquedula).

Всі зареєстровані 
до відновлення острова 
види птахів належать 
до 14 таксономічних груп 
(рядів). Найчисельнішими 
були ГОРОБЦЕПОДІБНІ 
(33 види), ЛЕЛЕКОПОДІБНІ 
(12 видів), ГУСЕПОДІБНІ 
(6 видів), СИВКОПОДІБНІ 
(мартинові) (6 видів). 

Серед ссавців (24 види) до від-
новлення острова значно мен-
ше було зареєстровано видів 
кажанів. Але їхня реєстрація 
наразі потребує спеціального 
обладнання (ехолокаторів), яке 

може більш-менш достовірно 
визначити видовий склад ка-
жанів, особливо в період їхніх 
сезонних міграцій. Тому роби-
ти висновки про збагачення ви-
дового складу кажанів досить 
важко. Найбільш вірогідним 
буде твердження, що видовий 
склад ссавців не дуже змінив-
ся, чого не можна сказати про 
чисельність окремих видів. 
Слід додати, що із складу видів, 
які були притаманні острову в 
минулому, зникла європейська 
лань (Cervus dama), яку завезли 
в РЛП у 1993 році (чисельність 
тварин досягала кількох десят-
ків). Загалом керівництво РЛП 
у той час було орієнтоване на 
збагачення мисливської фауни 
острова, тому ситуація з ланню 
є типовою. Подібна участь мог-
ла спіткати й оленя благород-
ного (Cervus elaphus), але його 
не встигли завезти. Натомість 
у 90-ті роки минулого століт-
тя практикувалося знищення 
лисиці (Vulpes vulpes) та єното-
подібного собаки (Nyctereutes 
procyonoides) на острові.

Багатство видів фауни до 
відновлення гідрологічного 
режиму острова можна оці-
нити завдяки табл. 20 і 21 
(стор. 51–53).
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Вплив випасу на рослинні комплекси острова Малий Татару 
до проведення проектних робіт (Подорожний С. М.)
В історії природокористування в межах острова Малий Татару виділяють декілька 
періодів, під час яких на цій території відбувалися різні події. Так, у довоєнний 
період (до 1941 року) острів використовувався місцевими жителями (здебільшого 
липованами селищ Копана Балка та Стара Некрасівка). На прируслових валах вони 
розбивали городи, в плавнях ловили рибу, полювали, а також випасали худобу.  

У 1955 році територія острова 
була передана лісникам. До 
1993 року Ізмаїльські остро-
ви, в тому числі Малий Татару, 
входили до складу Ізмаїль-
ського лісництва Ізмаїльського 
лісгоспу. На острові здійсню-
валися різні види господар-
ської діяльності. Крім рубок 
лісу, розводили худобу – вівці, 
коні, велику рогату худобу.

У 60–70-х роках ХХ століт-
тя спільно з Ізмаїльським 
целюлозним заводом була 
здійснена спроба організува-
ти на острові Малий Татару 
промисловий видобуток оче-
рету для потреб целюлозної 
промисловості. Для цих ці-

лей на острові був побудова-
ний будинок для робітників 
і причал для водного тран-
спорту. В 70-х роках разом 
із цим целюлозним заводом 
була побудована ферма для 
розведення на Татару великої 
рогатої худоби.

У кінці 80-х – на початку 90-х 
років острів Малий Татару був 
практично повністю відділе-
ний греблею. Половина остро-
ва була осушена. На цих зем-
лях були закладені плантації 
тополі, акації, горіха фундука, 
фруктовий сад (абрикос, пер-
сик, яблуня). Частина осуше-
них земель використовувала-
ся для вирощування зернових 

культур. Крім того, на острові 
продовжувалася практика 
випасання значної кількості 
худоби (вівці та велика рога-
та худоба). Випас на острові 
тільки наприкінці 90-х років 
був призупинений – вся худо-
ба була вивезена, залишився 
тільки невеличкий табун ко-
ней (10–15 голів). 

Випасання на острові 
мало сезонний характер: 
худоба завозилася на 
острів навесні, після 
спаду весняної повені, 
і вивозилася з нього 
восени, коли зелені корми 
ставали дефіцитними. 

Інформації про кількість худо-
би, яка випасалося на острові в 
90-х роках минулого століття, 
немає. За нашими візуальни-
ми спостереженнями, на ос-
трові в першій половині літа 
1999 року вже фіксувалися 
пасовищні збої, а зімкненість 
крон лісової рослинності на 
прирусловому валу з боку ру-
кава Іванешт не перевищува-
ла 0,3–0,4 (рис. 11). Аналогічна 
ситуація спостерігалася й на 
прирусловому валу з боку Кі-
лійського рукава. На місцях па-
совищних збоїв формувалися 
рудеральні угруповання з домі-
нуванням Carduus acanthoides, 



  Острів Малий Татару: оцінка результатів проекту з екологічного відновлення та рекомендації  23

Abutilon theophrastii, Ambrosia 
artemisifolia, Cannabis ruderalis, 
Centaurea diffusa, Conium 
maculatum, Сyclachaena 
xanthifolia, Marrubium praecox, 
видів роду Xanthium. Висота 
таких угруповань складала 
3–10 см, а проективне покрит-
тя окремих видів могло сягати 
20–40%. 

У невеличких депресіях спо-
стерігалися «залишки» луч-
них ценозів. У таких угрупо-
ваннях домінували Potentilla 
reptans, Trifolium fragiferum, 
Cynodon dactylon, Lotus 

corniculatus – проективне по-
криття таких угруповань скла-
дало 40–60%, а висота – всьо-
го 3–5 см. Такі кормові угіддя 
були практично недоступни-
ми для великої рогатої худоби 
внаслідок незначної висоти 
пагонів трав’яних рослин.

Крім того, значна концентра-
ція рудеральних рослинних 
видів спостерігалася й на міс-
цях денного відпочинку ху-
доби. Найчастіше такі місця 
розташовувалися на невелич-
ких відкритих підвищеннях, 
які добре продуваються. Тут 

зростали поодинокі дерева, 
які давали тінь (рис. 12).

У зв’язку з практично пов-
ним віддамбуванням вну-
трішньої частини острова 
для випасу були доступні 
значні площі. Це не тільки 
підвищені ділянки прирус-
лового валу, але й прибереж-
ні частини внутрішніх озер, 
які при низьких рівнях води 
в Дунаї висихали й являли 
собою багаті пасовища з со-
ковитими зеленими корма-
ми (Phragmites australis та 
Typha angustifolia) (рис. 13А). 

Рисунок 11.  
Місця з пасовищними збоями 
на острові Малий Татару до 
проведення проектних робіт.

Рисунок 12. Місця денного 
відпочинку худоби на острові 
Малий Татару до проведення 
проектних робіт.
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У періоди весняних і літніх 
повеней основними притул-
ками для худоби були греблі 
й підвищені ділянки прирус-
лового валу з боку Кілійсько-
го рукава. Відповідно, вони 
були основним кормовим 
угіддям (рис. 13Б). За таких 
ситуацій греблі «очищалися» 
від високих заростей бур’янів, 
а також від деревно-чагарни-
кової рослинності. 

Влітку 1999 року у зв’язку з ви-
пасом острів (на периферії) і всі 
греблі були легкопрохідними. 

Отже, аналіз господарської 
діяльності на острові в 20 сто-
літті свідчить, що практич-
но на всіх етапах на острові 
Малий Татару практикував-
ся випас худоби. Найбільш 

інтенсивним він був у 1990-х 
роках, коли на острові поряд 
із конями й великою рогатою 
худобою випасали овець.    

Ферма на острові використо-
вувалася худобою тільки для 
укриття від непогоди (силь-
них злив), а також для захи-
сту від комах під час їх масо-
вого розвитку.   

Починаючи з 1999 року 
випас овець і великої 
рогатої худоби на 
острові Малий Татару 
не проводився. 

 
Зауважимо, що випасання на 
острові до проведення проек-
тних робіт виконувало як пози-
тивні, так й негативні функції. 

Позитивом є очищення гре-
бель від бур’янової і дерев-
но-чагарникової рослинності; 
регуляція розповсюдження 
заростей Phragmites australis, 
Amorpha fruticosa та 
Glycyrrhiza echinata; створен-
ня мозаїчних трав’янистих 
угруповань (високих, низь-
ких, із різним проективним 
покриттям) залежно від ін-
тенсивності пасовищного на-
вантаження. 

Негативом випасу є високе 
пасовищне навантаження на 
трав’яні природні комплекси 
з формуванням пасовищних 
збоїв; поширення насіння і 
зачатків рудеральних видів 
на острові (в першу чергу 
завдяки вівцям); знищен-
ня підросту природних де-
ревних видів роду Salix, що 
унеможливлювало природ-
не поновлення прируслових 
лісів. 

Рисунки 13А і 13Б.  
Площі випасу худоби на острові Малий Татару до проведення 
проектних робіт: 
А – при низьких рівнях води в Дунаї;  
Б – при високих рівнях води в Дунаї. 

А Б
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Оцінка гідротехнічних споруд,  
дренажних каналів і дамб обвалування (Дьяков О. А.)
Як показано вище, острів Малий Татару розділений 
поперечними дамбами на три частини (рис. 14). 

 Частина №1 – від верши-
ни до першої поперечної дам-
би (ділянка близько 1,35 км 
завдовжки) (рис. 14). Відмітки 
прируслового валу – не ниж-
че 2,3–2,9 м БС. Між знаками 
13 і 12 км по правому берегу 
острова знаходиться ділянка 
переформування берега. З лі-
вого берега в районі дамби зна-
ходиться протока №1, що з’єд-
нує річку Дунай із верхньою 
частиною №1 та частиною №2. 
Верхня частина №1 відділена 
від решти острова поперечною 
дамбою, а від Дунаю – природ-
ними прирусловими валами. 

Ширина дамби по верху – до 
4 м, по низу – 6–6,5 м, дов-
жина – 1100 м. Відмітки гре-
беня дамби складають 2,47–
3,99 м БС. Середня висота 
дамби – 3 м БС. У дамбі є три 
промоїни (прорани) з різни-
ми позначками порогів. Ос-
новною робочою промоїною є 
лівобережна. Ширина промо-
їни – 10 м, позначки порога – 
0,12 м БС. Вона забезпечує 
надходження води з Дунаю 
через верхню лівобережну 
протоку до частини №1 та 
зв’язок між частинами №1 і 
№2. Матеріал, з якого склада-

ється дамба, – місцеві мули і 
суглинки, вийняті з боку верх-
нього б’єфа. Дамба поступово 
руйнується з боку водоймища 
частини №2 в результаті хви-
льової ерозії (абразії). Уздовж 
дамби проходить дренажний 
канал із глибинами до 3 м 
при середньому рівні води в 
острові. Мінімальні відміт-
ки дна у внутрішній водоймі 
№1 складають 0,1–0,2 м БС. 
Середня глибина становить 
0,6–0,8 м. Дно щільне, з не-
значною кількістю намулу. 
Переущільнення дна відбуло-
ся внаслідок осушення верх-

СУЧАСНИЙ СТАН

Рисунок 14.
Розташування гідротехнічних 
споруд (дамб обвалування), 
проранів і проток на острові 
Малий Татару. 
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ньої частини острова й про-
ведення на ній агротехнічних 
робіт з використанням сіль-
госптехніки. 

 Частина №2 між верхньою 
поперечною і розділовою дам-
бами має довжину 1,2 км по лі-
вому берегу і 1,8 км по правому. 
Вона обмежена верхньою по-
перечною дамбою, прирусло-
вим валом Кілійського рукава, 
розділовою дамбою і дамбою 
правого берега вздовж русла 
Іванешт. Дамба з боку лівого 
берега місцями була зрізана 
значно нижче відміток при-
руслового валу (до відміток 
1,5–1,8 м БС) у результаті робіт 
із відновлення ВБУ на острові.

 Верхня поздовжня дамба 
правого берега бере початок 

від місця з’єд-
нання з верх-
ньою попереч-

ною дамбою і сполучається з 
верхньою огороджувальною 
дамбою розділового каналу. 
У період відновлювальних 
робіт дамба була трохи зрі-
зана. Висота гребеня дамби 
становить 2,7–3,8 м БС, що в 
середньому на 0,5 м переви-
щує максимальні рівні води в 
Дунаї в районі острова. Шири-
на дамби при основі – до 8 м. 
Довжина – 1870 м. Фактично 
дамба має поперечний переріз 
трикутної форми і є просто на-
сипом, оскільки не має утрам-
бованого гребеня укосів і вза-
галі будь-якого кріплення. 
Матеріал тіла дамби – мули і 
суглинки, вийняті безпосеред-
ньо на місці з боку внутрішньо-
го укосу. Після відновлення 
ВБУ у верхній частині острова 
дамба активно руйнувалася з 
боку водоймища частини №2 
у результаті хвильової ерозії, 
оскільки розташована з наві-

тряного боку 
(перева жаю-
чого напрям-
ку рози вітрів) 
(рис. 14). Руй-
нуванню дамби також сприя-
ла діяльність нірних тварин. 
На сьогодні цей процес упо-
вільнився завдяки форму-
ванню вздовж дамби смуги 
очеретяно-рогозових заростей 
(рис. 15).

 Розділовий канал, що 
перетинає острів по лінії «бу-
диночок єгеря – кілометро-
вий знак 10», огороджений із 
верхнього і нижнього б’єфів 
верхньою і нижньою за течією 
Дунаю розділовими дамбами. 
Канал двосторонньої дії з’єд-
наний із Дунаєм через трубу 
діаметром 1 м і відміткою дна 
0,4 м БС (на момент обстежен-
ня (03.08.2018) була закрита 
металевою заслоною) (рис. 16) 

Рисунок 15.
Руйнування 
дамб у 
результаті 
хвильової 
ерозії та 
діяльності 
нірних 
тварин.

Рисунок 16.
Труба, яка 
з’єднує 
розділовий 
канал із 
Дунаєм з 
боку рукава 
Іванешт.
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частинах. У дамбі є проран №6 
шириною близько 11 м із від-
міткою порога 0,3 м БС (рис. 
14, рис. 20).   

Частина №2 з’єднана з Дунаєм 
протоками №2 і №3 (рис. 21) з 

відмітками порогів 1,4 і 0,3 м 
БС. Протока №3 активно про-
робляється завдяки порівня-
но великим швидкостям течії 
та об’єму стоку. Її ширина ся-
гає 4 м. Навпроти гирла про-
токи з боку внутрішньої водо-

та безпосередньо з Дунаєм че-
рез проран із порогом 1,6  м БС. 
Поріг прорану складений із 
мішків з ґрунтом (рис. 17). 
Він створений працівниками 
лісгоспу для втримання води 
на острові. Відмітка дна кана-
лу – -2,44 м БС, ширина каналу 
по верху складає 27 м, по дну – 
близько 23 м. Відмітка дна ка-
налу в гирловій області (перед 
трубою) становить 0,9 м БС, що 
пов’язано з інтенсивним від-
кладенням наносів в оголовку 
каналу (рис. 18). Довжина за-
муленої ділянки каналу стано-
вить понад 30 м.

 Західна дамба розділово-
го каналу має довжину 1872 м, 
абсолютні позначки гребе-
ня – 2,3–4,3 м БС. У середньо-
му висота дамби не перевищує 
3 м БС. Ширина – до 4,5 м. 
У дамбі створені два прорани 
№4 та №5 (рис. 14, рис. 19) ши-
риною 18 і 30 м із відмітками 
порогів 1,2 і 0,2 м БС відповід-
но. Прорани з’єднують частину 
№2 з розділовим каналом.

 Східна дамба такої ж дов-
жини, позначки гребеня – 
1,96–3 м БС, активно руй-
нується в середній і нижній 

Рисунок 18.
Часткове блокування оголовку 
розділового каналу наносами.

Рисунок 17.
Поріг прорану на протоці №4 (з боку рукава Іванешт), складений 
із мішків з ґрунтом для втримання води на острові.

Рисунок 19.
Прорани №4 та №5 
у західній дамбі 
розділового каналу.
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йми частини №2 сформовано 
бар конусу виносу з відмітка-
ми 0,8–0,9 м БС. Конус виносу 
заростає чагарниковою рос-
линністю.

Мінімальні відмітки дна у вну-
трішній частині №2 склада-
ють 0–0,1 м БС. Середня гли-
бина становить 0,6–0,8 м. Дно 
щільне, з незначною кількістю 
намулу. Переущільнення дна, 
так само як і в частині №1, 
відбулося внаслідок осушен-
ня верхньої частини острова 
й проведення на ній агротех-
нічних робіт з використанням 
сільгосптехніки.

 Ділянка (частина) №3 
являє собою частину остро-
ва, розташовану нижче роз-
ділового каналу й обмежену 
прирусловими валами право-
го і лівого берегів. Відмітки 
прируслового валу складають 
2–2,5 м БС. На ділянці збе-
реглися фрагменти дамб із 
боку Кілійського рукава (від 
протоки Шутова до нижньо-
го шпиля довжиною 740 м) з 
відмітками 2,8 м БС і з боку 
рукава Іванешт (від східної 
дамби розділового каналу в 
напрямку нижнього шпиля 
довжиною 1600 м) з відмітка-
ми до 3 м БС. 

Мінімальні відмітки дна у 
внутрішній частині №3 скла-
дають 0–0,1 м БС. Середня 

глибина становить 0,6–0,8 м. 
Дно м’яке, зі значною кількі-
стю намулу. Найменші відміт-
ки відповідають дренажним 
каналам із глибинами понад 
3 м при середніх рівнях води 
в острові. 

 З лівого берега, за 1,5 км 
вище нижнього шпиля, роз-
ташована протока Шутова 
№5, №6 (рис. 14), яка двома 
гирлами пов’язує третю вну-
трішню частину з Дунаєм. 
Протока прорізає прирус-
ловий вал двома рукавами 
і пов’язує третю внутрішню 
частину з Дунаєм при рівнях 
води в річці вище 1,3 м БС 
(орієнтовна відмітка порогу 
протоки) (рис. 22). Періодич-
но один із рукавів протоки 
Шутова перекривають де-
рев’яною огорожею для змен-
шення стоку води з острова. 
За свідченнями працівників 
лісгоспу, протока Шутова має 
природне походження і періо-
дично розчищалася місцеви-
ми рибалками.

На сьогодні при середніх та 
низьких рівнях води в Дунаї 
внутрішня акваторія остро-
ва залишається поділеною 
на три частини, які гідроло-
гічно слабко пов’язані між 
собою. 

Рисунок 20.
Проран №6 у східній дамбі 
розділового каналу.

Рисунок 21.
Протоки №2 (з боку 
Кілійського рукава) і №3 (з 
боку рукава Іванешт).
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Рисунок 22.
Протока Шутова №5, №6.

Хід рівнів води в характерні за водністю роки (Дьяков О. А.)
За 12 повних років із моменту реалізації проекту з відновлення ВБУ на острові 
Малий Татару на Дунаї спостерігалися екстремальні за водністю роки 
(багатоводні – 2006-й, 2010-й і 2018-й, маловодні – 2007-й, 2011-й і 2012-й). 

 

Так, у 2006 і 2010 роках мак-
симальні рівні води по вод-
посту в Рені перевищували 
історичний максимум і дося-
гали відміток 1% забезпече-
ності. Максимальний рівень 
води у створі острова Тата-
ру перевищував позначку 
3,03 м БС, що на 0,59 м більше 
за середній багаторічний мак-

симальний рівень (за 97 років 
спостережень). За цей період 
фіксувалися і критичні мало-
водні роки, коли мінімальний 
рівень води в Дунаї у ство-
рі Татару падав до позначки 
0,23 м БС (2011 рік), а познач-
ка максимального за рік рівня 
не підіймалася вище 1,63 м БС 
(2007 рік), тобто максималь-

ний рівень води був на 0,3 м 
нижчий за мінімальні відміт-
ки прируслових валів.  

Отже, багатоводний 2006-й 
та маловодний 2007-й мож-
на взяти як характерні роки 
(рис. 23). Середній рівень води 
за цей період у створі острова 
складав 1,05 м БС.

Рисунок 23. Зіставлення рівнів води в Дунаї у характерні  
за водністю роки з відмітками дна проток і проранів.
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Гідрологічний режим острова після відновлювальних робіт 
(Дьяков О. А.)
Гідрологічний режим острова після відновлювальних робіт  
у 2003–2005 роках значно наблизився до природного стану.  
Як і до обвалування, при рівнях води в Дунаї вище 2 м БС хід рівнів води у 
внутрішніх водоймах острова повністю визначається ходом рівнів води в річці. 

 
Головною відмінністю сучас-
ного водообміну між рікою 
і внутрішніми акваторіями 
острова є наявність глибоких 
дренажних каналів, що забез-
печують зворотний напрямок 
наповнення й стоку води при 
середніх і нижчих за середній 
рівнях води в острові. Якщо 
в природних умовах надхо-
дження води у внутрішні ча-
стини починалося по прото-
ках з боку Кілійського рукава 
і через пониззя у прируслових 
валах, розташованих з боку 
рукава Іванешт у нижній за те-
чією частині острова, а згодом 
через протоку серединної ста-
риці з боку рукава Іванешт, то 
в сучасних умовах надходжен-
ня води на острів починається 
у середній його частині з боку 
рукава Іванешт через протоку 
№3. На сьогодні протока №3 
є головною і єдиною протокою 
для наповнення/поповнення 
і стоку води з острова Малий 
Татару при середніх і низьких 
рівнях води в Дунаї. Вода по 
протоці №3 потрапляє спочат-
ку до частини №2 та перетікає 
до частини №1 через проран 
№1 у верхній поперечній дамбі 
(рис. 14). Також вода з частини 
№2 потрапляє до розподіль-
ного каналу через проран №5 
у дамбі каналу і далі з каналу 
до частини №3 через проран 
№6 у східній дамбі розділово-
го каналу.

Іншим шляхом наповнення та 
скидання води слугує труба в 
гирлі розділового каналу, яка 
на сьогодні зачинена мета-
левою заслоною (рис. 16), але 
періодично використовується 
працівниками лісгоспу для 
поповнення води в острові за 
наявності необхідних рівнів 
води в Дунаї. З подальшим ро-
стом рівня води вище 2 м БС 
вода починає надходити в ос-
трів широким фронтом, і зна-
чення проток для водоподачі 
у внутрішні водойми острова 
зменшується. 

Як було наведено вище, в при-
родному стані острів на дві 
частини ділила серединна 
стариця з прирусловими вала-
ми, але вже при рівні води на 
острові вище 1,2–1,3 м БС вода 
проходила через весь острів від 
верхнього до нижнього шпилів 
широким фронтом. Це відбу-
валося навіть у маловодні роки 
й забезпечувало інтенсивний 
промивний режим у внутріш-
ніх водоймах і протоках, винос 
органічної речовини й уповіль-
нювало процеси заболочуван-
ня. В сучасних умовах вільний 
рух води поверх дамб розділо-
вого каналу починається тіль-
ки за перевищення рівня води 
в острові відмітки 2 м БС, що 
взагалі не відбувається в мало-
водні роки, коли максималь-
ні відмітки рівня води в Дунаї 

на 0,2–0,3 м нижчі за вказану 
відмітку. Прорани в попереч-
них дамбах не забезпечують 
достатнього зв’язку між вну-
трішніми акваторіями, що осо-
бливо важливо в маловодні 
роки. Передусім це стосується 
частин №1 і №3. 

Порушення промивного ре-
жиму зі стоком через про-
токи, розташовані в нижній 
частині острова з боку Кілій-
ського рукава, призвело до 
замулення гирлових ділянок 
протоки Шутова. Це у свою 
чергу унеможливлює напов-
нення нижньої частини №3 
через ці протоки при середніх 
рівнях води в Дунаї. 

У теперішньому стані стік води 
при середніх рівнях води в ос-
трові штучно спрямовано в 
протилежному від нижнього 
шпиля напрямку – у бік про-
рану №6, який розташовано у 
верхній третині східної дамби 
розділового каналу. Через цей 
проран вода надходить у розді-
ловий канал, звідки через тру-
бу в гирлі каналу потрапляє в 
Дунай. Якщо труба перекрита 
заслоною, вода з розділового 
каналу через проран у західній 
дамбі розділового каналу над-
ходить у частину №2, звідки 
через протоку №3 потрапляє в 
Дунай. 
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Седиментація та ї ї вплив на гідрологічний режим внутрішніх водойм 
острова (Дьяков О. А.)
Обстеження острова в різні за водністю роки (2005-й, 2006-й і 2018-й) показало, що 
інтенсивне переміщення донних наносів і відкладення дрібного піску відбуваються 
саме під час високих та екстремально високих рівнів води в Дунаї. Наприклад, 
у 2006 році осадження йшло переважно вздовж лівого берега у вище за течією 
розташованій частині острова та вздовж правого берега в районі нижнього шпиля 
(рис. 14). У деяких місцях шар відкладеного піску перевищував 0,5 м (рис. 24). 

Переміщення наносів відбува-
лося пасмами, при цьому шири-
на зони піщаних відкладень на 
заліснених ділянках берега була 
меншою, а висота гряд і товщина 
шару вищою, ніж на залужених 
ділянках. Особливо інтенсивно-
го піщаного намиву (опіскуван-
ня) зазнали відкриті ділянки, 
наприклад, між будиночком єге-
ря і будівлею. Після обсихання 
піщаних ділянок на них відбу-
вається часткова зміна рослин-
них угруповань. Ділянки вкри-
ваються суцільними заростями 
нетреби звичайної (Xanthium 
strumarium) – однорічної трав’я-
нистої рослини родини айстро-
ві (Asteraceae). Подібна картина 
спостерігалася і в 2018 році.

Результати обстеження остро-
ва при низьких рівнях води по-
казали подальший розвиток 
процесу блокування наносами 
залізобетонної труби-переїз-
ду, що з’єднує штучно ство-
рену протоку №1 з Дунаєм. 
Це пов’язано з тим, що ця про-
тока розташована у верхній 
третині острова і працює пе-
реважно на його заповнення 
в період, коли йде інтенсивне 
відкладення наносів, і не пра-
цює на скид води, пов’язаний 
із розмивом відкладень.

Також необхідно відзначи-
ти наростання позначок дна 

гирлової області протоки №2, 
обумовлене тими ж причина-
ми. Відмітки бровки берега в 
гирловій області протоки на 
0,6 м перевищують позначки в 
її центральній частині.

Спостереження показали, що 
на острові в повноводні роки 
йде інтенсивний процес від-
кладення наносів, переваж-
но до розташованої вище за 
течією частини лівого берега 
острова. Цей процес супрово-
джується наростанням при-
руслового валу й поступовим 
блокуванням гирлових облас-
тей проток №1 і №2, розташо-
ваних по лівому берегу у верх-
ній частині острова.

Процес блокування з боку Ду-
наю проток, розташованих по 
правому берегу (№3 і №4) 

і нижче за течією по лівому 
берегу (№5 і №6), не зафіксо-
ваний. Це пов’язано з тим, що 
ці протоки працюють як на 
наповнення острова, так і на 
скид води, коли йде інтенсив-
ний розмив відкладених під 
час повені наносів. Ці прото-
ки врізані в прируслові вали, 
і стік по них обмежений від-
мітками на вході в них з боку 
внутрішніх частин (близько 
0,9 м БС).

Отже, в багатоводні роки гід-
рологічний режим острова 
максимально наближений до 
природних умов. У маловодні 
роки можуть виникати про-
блеми, пов’язані з відсутніс-
тю прямого гідрологічного 
зв’язку між трьома внутріш-
німи частинами острова та 
Дунаєм. 

Рисунок 24.
Шар піску 
після повені 
2006 року 
з боку 
Кілійського 
рукава.
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Cтан рослинного покриву на сьогодні (Дубина Д. В.) 
Після роздамбування відбулося затоплення внутрішніх низинних територій, 
які, на відміну від неодамбованих островів, унаслідок процесів ущільнення 
й просідання мулистих 
відкладень виявилися 
нижчими на 50–80 см. 

 

Сталися також кардинальні 
зміни всіх типів організації 
рослинності, за винятком ви-
щої водної та повітряно-вод-
ної, які зазнали антропічної 
демутації. Повністю відмерли 
деревні й чагарникові угрупо-
вання низинних територій, що 
були затоплені. На мілковод-
дях водойм у перші роки після 
затоплення широкого розмаху 
набули сингенетичні процеси. 
Пізніше вони отримали розви-
ток у колишніх меліоративних 
каналах у зв’язку з їх замулен-
ням. Найменших змін зазнали 
заплавно-лісові ділянки, роз-
ташовані між прибережними 
територіями і дамбами. Їхні 
площі значно розширилися на 
лівих берегах острова за раху-
нок природного формування 
новітніх алювіальних маси-
вів. Певний вплив мало також 
зменшення стоку Кілійсько-
го рукава Дунаю. Високі рівні 
весняного затоплення 2006-го 
2010-го, а також 2018 року зу-

мовили екологічну селекцію 
видів, що не витримували три-
валого підтоплення. 

На острові незатопленими 
залишалися лише дамби та 
найбільш підняті рівнинні ді-
лянки. Найбільші їхні площі 
зосереджені вздовж лівого бе-
рега, зокрема в районі розта-
шування будівлі ферми. Рос-
линність затоплених ділянок 
наземних територій зазнала 
катастрофічних змін. Повні-
стю, як вже зазначалося, від-
мерли деревні насадження, за 
винятком окремих локаліте-

тів, розташованих біля будівлі 
ферми, у верхніх і нижніх ко-
нусах верхів’я острова. 

Серед деревно-чагарникової 
рослинності, що має тенден-
цію до розширення площ за 
рахунок заростання новоутво-
рених алювіальних територій, 
найбільші площі займають 
угруповання Salici-Populetum 
(Tx. 1931) (Meijer-Drees 1936) 
та Salicetum albae (Issler 1926). 
У їхньому складі часто пред-
ставлені Fraxinus excelsor і F. 
pensylvanica, а також Ulmus 
laevis, Morus alba та M. nigra. 
Трапляються окремі біогрупи 
вікових дерев усіх названих 
видів.

У травостої, що частіше роз-
ріджений, зустрічаються у 
складі щільного підросту 
сіянців Fraxinus excelsor 
і F. pensylvanica – Galium 
aparine, Humulus lupulus, 
Phalaroides arundinacea, Rubus 
caesius, Ranunculus repens, 
Stachys palustris, Agrostis 

Рисунок 25.
Залишки відмерлих  
і затоплених деревних 
насаджень у західній частині 
острова.
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stolonifera тощо. Територіаль-
но, як вже зазначалося, вони 
займають периферійні при-
руслові частини острова, рід-
ше – території поперечних 
дамб. Найбільші їхні площі 
зосереджені на крайніх верх-
ній і нижній частинах остро-
ва. Цим деревно-чагарникова 
рослинність Татару відрізня-
ється від рослинності острова 
Єрмаків, де великі масиви не 
трапляються на його верхніх 
і нижніх частинах, що пов’я-
зано з відмінним характером 
алювіальних процесів. Слід 
зазначити, що у напрямку до 
центральної частини острова 
вони розріджуються та на всіх 
ділянках змінюються угрупо-
ваннями Salicetum triandrae 
(Malcuit ex Noirfalise in Lebrun 
et al. 1953). Останні займають 
найбільші площі серед лігноз-
ної (здерев’янілої) рослинності 
острова і мають тенденцію до 
розширення.

Це є особливістю острова, що 
робить його відмінним від 
інших, навіть трансформова-
них. Безумовно, це є реакцією 
на зміну його гідрорежиму. 
Ці угруповання у свою чергу 
сприяють посиленню кольма-

таційних процесів, що у ціло-
му характерно для деревно- 
чагарникової рослинності, та 
спричиняють підняття рельє-
фу острова і відповідні зміни 
його гідрорежиму. Ця особли-
вість має бути врахована при 
проведенні новітніх заходів із 
оптимізації біотопів острова. 

В цілому масиви деревно-ча-
гарникової рослинності за те-
риторіальним розташуванням 
поділяються на три екогру-
пи, відмінні за повнотою яру-
сів, наявністю та щільністю 
підросту, видовим складом 
трав’яного під’ярусу. Перша 
додамбова екогрупа дерев-
но-чагарникової рослинності 
знаходиться на певній відстані 
від дамб, на територіях вну-
трішньої частини острова, за 
ценозами більш мезофітної 
деревної рослинності й пред-
ставлена переважно угрупо-
ваннями Salicetum triandrae, 
що знаходяться на етапі фор-
мування та відзначаються 
трав’яним під’ярусом із гігро-
фітів. Угруповання цієї еко-
групи оконтурюють водойми 
острова, рідше утворюють 
смуги довжиною 100–150 м у 
напрямку до центру водойм 

(рис. 26). Друга – дамбово-при-
дамбова – екогрупа знахо-
диться в районі дамб та їхніх 
похідних утворень і представ-
лена частіше угрупованнями 
Salici-Populetum. Вони трапля-
ються також на піднятих рів-
нинних територіях. Найбільші 
площі характерні для ділянок, 
розташованих біля тварин-
ницької ферми та центральної 
дамби. Там також збереглися 
на площі близько 1–1,5 га наса-
дження з Populus canadensis. 
На інших незатоплюваних 
територіях вони трапляють-
ся частіше у вигляді окремих 
біогруп. Третя – дамбово-при-
руслова – екогрупа дерев-
но-чагарникової рослинності 
представлена переважно угру-
пованнями Salicetum albae, що 
перебувають на етапі форму-
вання. По периферії відбува-
ються процеси заростання. 

У структурі лісів, як вже було 
зазначено, велику питому вагу 
має підріст із різних видів вір-
гінільних представників де-
ревних видів рослин (у першу 
чергу ясена), що є свідченням 
інтенсивних кольматаційних 
процесів. Розвинений також 

Рисунок 26.
Експансія Salicetum triandrae 
у північно-східній частині 
острова.
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чагарниковий ярус. Трав’яний 
ярус розріджений і представле-
ний переважно алювіофітами. 
Неморальний заплавний фло-
ристичний комплекс бідний. 
Значну роль у структурі цієї 
екогрупи, як і дамбово-при-
дамбової, відіграють виткі ліг-
нозні види рослин, зокрема 
Vitis sylvestris. 

У цілому деревно-чагарникова 
рослинність представлена пе-
реважно на незатоплюваних 
ділянках крайньої нижньої ча-
стини острова. Територіальна 
диференціація окремих угру-
повань своєрідна. Зокрема цен-
тральну частину цього локалі-
тету займають Salicetum albae, 
формуючи масив у вигляді три-
кутника. По периферії і в ниж-
ній частині розташовуються 
угруповання Salici-Populetum, 
а з боку водойми – Salicetum 
triandrae в комплексі з угру-
пованнями повітряно-водної 
рослинності (рис. 27). Крім 
цього, деревно-чагарнико-
ва рослинність лівого берега 
острова займає більші площі 
і в ценотичному відношенні 
є багатшою, ніж рослинність 
правого берега. Остання ви-
різняється більшими пло-
щами угруповань Salicetum 

triandrae, які тягнуться з неве-
ликими проміжками вздовж 
всього контура берегової лінії. 
Однак у додамбовій частині з 
цієї сторони острова вони за-
ймають значно менші площі, 
ніж на відповідній частині лі-
вого берега.

Лучна рослинність представ-
лена угрупованнями з перева-
жанням ценозів Alopecuretum 
arundinacei (Mirkin et al. 
1985), Cynodontetum dactyli 
(Gams   1927), Brometum 
tectorum (Bojko 1934), 
Hordeetum murini (Libbert 
1932), Agropyretum repentis 
(Felföldy 1942). Її  склад у 
зв’язку із заплавним режи-
мом вирізняється багат-

ством видів різних екологіч-
них груп (Agrostis stolonifera, 
Alopecurus arundinaceus, Gali-
um palustre, Poa palustris, Po-
tentilla anserina, Scutellaria 
galericulata, Veronica scutellata, 
Galium aparine, Phalaroides 
arundinacea, Ranunculus re-
pens, Aristolochia clematitis, 
Calamagrostis epigeios, Inula 
aspera, Melilotus albus, Mentha 
arvensis, Elytrigia repens, Poa 
pratense, Trifolium pretense 
та ін.) (рис. 28) .

У складі лучної рослинності 
у зв’язку з інтенсивним ви-
пасанням значну частку за-
ймають синантропні види 
(рис. 29 і рис. 31). На цих 
лучних ділянках, що розта-

Рисунок 27.
Екологічні групи деревно-
чагарникової рослинності: 
світло-зелена смуга 
заростання Salicetum albae 
у прирусловій зоні;  
розвинені угруповання Salici-
Populetum у центральних, 
найбільш піднятих частинах 
дамб;  
світло-зелені угруповання 
Salicetum triandrae по 
внутрішньому краю дамб 
по берегах внутрішніх водойм. 

Рисунок 28.
Фрагмент 
лучної 
рослинності.
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шовані переважно в районі 
тваринницької ферми (при-
руслова частина лівого бере-
га), а також на галявинах серед 
деревно-чагарникової рослин-
ності, значний розвиток отри-
мали рудеральні угруповання 
(Cynodontetum dactyli (Gams 
1927), Cannabietum ruderalis 
(Fijałkowski 1967), Ivaetum 
xanthiifoliae (Fijałkowski 1967), 
Arctio lappae-Artemisietum 
vulgaris (Oberd. ex Seybold et 
T. Müller 1972), Xanthietum 
californici-spinosi (Levon 1997), 
Hyoscyamo nigri-Conietum 
maculati (Slavnić 1951), 
Atriplicetum hastatae (Poli et 
J. Tx. 1960) та ін.). Синантроп-
на рослинність також пред-
ставлена на дамбах та вздовж 
стежок на територіях, зайня-
тих заплавно-лісовою рослин-
ністю. Її синтаксономічний 
склад пов’язаний із інтенсив-
ністю антропічної трансфор-
мації екотопів.

Вища водна й повітряно-вод-
на рослинність за площами є 
представленою найбільше. Її 
синтаксономічний склад бід-
ніший, ніж на острові Єрма-
ків. Виділяються за площами 
угруповання Nymphaeo albae-
Nupharetum luteae (Nowiński 

1927) та Ceratophylletum 
demersi (Corillion 1957); часто 
трапляються Hydrocharitetum 
morsus-ranae (van Langendonck 
1935), Lemno-Hydrocharitetum 
morsus-ranae (Oberd. 1957), 
Hydrocharito-Strat iotetum 
aloidis (van Langendonck 
1935) (Westhoff in Westhoff 
et Den Held 1969), Salvinio-
Hydrocharitetum   (Boscaiu 1966), 
Boscaiu 1966, Ceratophyllo-
Hydrocharitetum (Pop 1962), 
Lemno-Utricularietum vulgaris 
(Soó 1947) та інші представни-
ки – індикатори наростання 
евтрофування води (рис. 30). 
Їхня конфігурація та площі 
поширення мозаїчні й зале-
жать від товщі води.

Повітряно-водна рослин-
ність, як і на острові Єрмаків, 
представлена угрупованнями 
Phragmitetum australis (Savič 
1926), Thelypterido palustris-
Phragmitetum australis (Kuiper 
ex van Donselaar et al. 1961), 
Typhetum angustifoliae (Pignatti 
1953), Typhetum latifoliae 
(Nowiński 1930), Iridetum 
pseudacori (Eggler 1933), 
Schoenoplectetum lacustris 
(Chouard 1924), Equisetetum 
fluviatilis (Nowiński 1930), 
Sparganietum erecti (Roll 1938), 
Glycerietum maximae (Nowiński 
1930) (corr. Šumberová. Chytrý 

Рисунок 30.
Мозаїчне розмаїття 
угруповань вищої водної 
і повітряно-водної 
рослинності у внутрішніх 
водоймах острова.

Рисунок 29.
Лучна рослинність 
з елементами синантропної 
навколо будівлі ферми.
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et Danichelka in Chytrý 2011)  та 
іншими, що займають значно 
менші площі (рис. 32). Синтак-
сони союзу Caricion elatae на 
території острова також пред-
ставлені, але їхня роль ще не-
велика. Тобто процеси форму-
вання болотних угруповань, 
що свідчать про утворення гео-
морфоструктур острова, пере-
бувають на початковому етапі.

Слід зазначити, що стимуля-
торами заростання водойм по-

вітряно-водною рослинністю 
з подальшим переходом до бо-
лотної та лучної є затоплені й 
незатоплені новостворені або 
колишні природні водотоки. 
Поряд із ними розпочинаєть-
ся формування угруповань 
повітряно-водної рослинності. 
Останні стимулюють посилен-
ня відкладання алювіально-
го матеріалу та розширення 
майбутніх територій заро-
стання. Очевидно, в найближ-
чі 20 років, особливо з поси-

ленням транзиту водних мас, 
відбуватиметься подальше 
заростання водойм та проход-
ження сукцесійних процесів 
у напрямку формування бо-
лотної та деревно-чагарнико-
вої рослинності (рис. 33). Упо-
вільнення цих процесів може 
відбутися лише за умови при-
скореного транзиту водних 
мас через територію острова 
з мінімальною седиментаці-
єю мулу. За цих умов можливе 
формування внутрішньоос-
трівних прируслових гряд, що, 
звичайно, сприятиме збіль-
шенню біорізноманіття.

Рисунок 31.
Синантропна 
рослинність.

Рисунок 32.
Повітряно-водна рослинність: на передньому плані 
угруповання очерету Phragmites australis, за ним – 
смуга куги озерної Schoenoplectum lacustris.

Рисунок 33.
Сукцесійні зміни рослинного покриву в зонах, що межують 
із водотоками: помітний розвиток повітряно-водної рослинності 
на мілководдях з подальшою потужною експансією 
чагарникових верб (Salicetum triandrae).
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Характеристика оселищ і типів рослинності в межах території острова 
Малий Татару після проведення проектних робіт  
(Подорожний С. М.)
Після проведення проектних робіт, пов’язаних із відновленням гідрологічного 
режиму внутрішніх водойм острова, сьогодні основні зміни спостерігаються 
у структурі змінених оселищ, передусім осушених водойм, які внаслідок 
обводнення переведені нами в категорію природних оселищ. Відтак частка 
природних оселищ на острові збільшилася майже на 40% (табл. 10). 

Таблиця 10. Типи оселищ у межах території острова Малий Татару після проведення проектних робіт. 

№  ТИП ОСЕЛИЩ ОСНОВНІ СКЛАДОВІ 
ЕЛЕМЕНТИ 

Частка від 
загальної площі 

острова до 
проведення 

проектних робіт 
(%)

Частка від 
загальної площі 

острова після 
проведення 

проектних робіт 
(%)

1

Змінені

- осушені водойми верхньої 
частини острова; 

- дамби з рудеральною 
рослинністю;

- штучні лісові масиви.

45,0 10,0

2 Природні

- водно-болотна рослинність 
внутрішніх водойм нижньої 
частини острова;

- природні прируслові ліси. 

50,0 89,0

3 Критично важливі лучні ценози 5,0 1,0

4

Території, 
які перебувають під 
охороною згідно із 
законодавством, та  
визнані на міжнародному 
рівні території

Територія острова Малий 
Татару з повним переліком 
змінених, критично важливих 
і природних оселищ повністю 
входить до складу регіонального 
ландшафтного парку «Ізмаїльські 
острови».

100,0 100,0

Змінені місця існування
Після проведення проектних робіт змінені оселища представлені 
на острові тільки двома складовими елементами – дамбами 
з рудеральною рослинністю і штучними лісовими масивами (рис. 34). 

У структурі рослинності гре-
бель особливих змін, пов’яза-
них із проведенням проектних 
робіт, не спостерігалося. Збе-
рігається певний набір руде-

ральних трав’янистих видів – 
Polygonum avium, Carduus 
acanthoides, Stenactis annua, 
а також видів роду Xanthium 
та ін. Тим не менш, простежу-

ється чітка тенденція (особли-
во на дамбах, які не використо-
вуються для випасу худоби) до 
збільшення ролі деревних та 
чагарникових видів Amorpha 
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 — місця розмикання верхнього ярусу штучних тополевих насаджень

fruticosa, Morus nigra і особли-
во Gleditsia triacanthos, що ро-
бить такі дамби важкопрохід-
ними як для худоби, так і для 
людей. 

Охоронні місця існування, 
рослинні види й рослинні 
угруповання, внесені в різ-
номанітні охоронні списки, у 
складі рослинності гребель 
острова відсутні.

У структурі штучних лісових 
масивів після проведення про-
ектних робіт також особливих 
змін не зафіксовано. За ре-
зультатами моніторингових 
досліджень острова була вияв-
лена тенденція до розмикання 
верхнього ярусу штучних то-
полевих насаджень на підви-
щених ділянках прируслового 
валу з боку Кілійського рукава 
(рис. 35).

Розмикання пологу не пов’я-
зане з виконанням проектних 
робіт. Головною причиною елі-
мінації дерев тополі є старіння 
й значне пошкодження фіто- та 
ентомошкідниками. На місцях 
вивалів, а також на ділянках 
штучних тополевих насаджень 
із зімкненням крон 0,5 і ниж-
че формуються лучні комп-
лекси з домінуванням Agrostis 
stolonifera, Elytrigia repens, 
Cynodon dactylon, видів роду 
Carex, а співдомінантами тут є 
Trifolium fragiferum, Potentilla 
reptans, Verbena officinalis та ін. 
(рис. 36).

Імовірно, тенденція до форму-
вання лучних комплексів на 
місці розбалансованих тополе-
вих насаджень зберігатиметь-
ся й надалі, що, на нашу дум-
ку, є позитивом, адже площі з 
природними оселищами (луч-

ними комплексами) на острові 
збільшуватимуться. Головни-
ми ризиками тут можуть бути:

 створення нових лісових 
культур на місці деградова-
них тополевих насаджень (лі-
сокультурні площі в регіоні є 
дефіцитними);

 заростання відкритих 
ділянок у межах штучних 
лісових насаджень інвазійни-
ми деревно-чагарниковими 
видами – Gleditsia triacanthos, 
Amorpha fruticosa. 

Охоронні місця існування, рос-
линні види й рослинні угру-
пування, внесені до різнома-
нітних охоронних списків, у 
складі штучних лісових наса-
джень острова відсутні.

Рисунок 34.
Розміщення змінених типів 
оселищ на острові Малий 
Татару після проведення 
проектних робіт:  1 – дамби 
з рудеральною рослинністю;  
2 – штучні лісові масиви. 

Рисунок 35.
Місця 
розмикання 
верхнього 
ярусу штучних 
тополевих 
насаджень 
і формування 
лучних 
комплексів. 

1

2
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Скорочення площ зумовлене 
заростанням лучних ценозів 
деревно-чагарниковою рос-
линністю – в першу чергу ви-
дами роду Salix, а погіршення 
стану викликане повним до-
мінуванням у лучних ценозах 
Phragmites australis. Ці головні 
ризики для лучних комплек-
сів ми вказували в попередніх 
звітах – до і відразу після про-
ведення проектних робіт. 

На нашу думку, існує дві ос-
новні причини втрати критич-
но важливих місць існування. 
Перша пов’язана з гідроло-
гічними наслідками проекту: 
лучні ценози нижньої части-

ни острова в районі нижнього 
шпиля були перекриті потуж-
ними муловими відкладами 
під час весняних повеней. Міс-
ця з муловими відкладами 
швидко «окупували» зарості 
верби (рис. 37).

Рисунок 36.
Формування лучних ценозів 
на місці деградованих 
штучних насаджень тополі 
(прирусловий вал з боку 
Кілійського рукава, червень 
2018 р.). 

Критично важливі місця існування
Критично важливі місця існування – луки Molinia на вапняних, торф’яних 
або глинисто-мулових перевантажених ґрунтах, які розташовувалися на 
острові за прирусловим валом з боку рукава Іванешт, – зазнали значних змін 
унаслідок занесення піском під час потужної повені 2010 року і в наступні 
високі за водністю роки.  Це пов’язано зі скороченням їхньої частки з 5% до 1% 
від загальної площі острова (табл. 10) і погіршенням їхнього стану (табл. 11). 

Таблиця 11. Стан критично важливих місць існування після проведення проектних робіт на 
острові Малий Татару. 

ТИП ОСЕЛИЩА

ОХОРОННІ МІСЦЯ 
ІСНУВАННЯ, ЗАЗНАЧЕНІ 

В ДОДАТКУ I ДО 
ДИРЕКТИВИ ПРО 
ПРИРОДНІ МІСЦЯ 

ІСНУВАННЯ 92/43/ЄEC

КОД ЗГІДНО 
З МЕРЕЖЕЮ 
NATURA 2000

ОЦІНКА СТАНУ МІСЦЬ 
ІСНУВАННЯ

належний 
(FV)

незадо-
вільний 

(U1)

поганий 
(U2)

Критично важливі (іv)

Луки Molinia на вапняних, 
торф’яних або глинисто-
мулових перевантажених 

ґрунтах (Molinion caeruleae)

6410 – – +

Рисунок 37.
Площі й причини деградації 
критично важливих оселищ 
(лучні комплекси) після 
проведення проектних робіт: 
А – втрачені лучні комплекси 
через гідрологічні причини; 
Б – втрачені лучні комплекси 
внаслідок відсутності випасу.

А

Б
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Друга причина заростання 
лучних комплексів, які розта-
шовані ближче до центральної 
дамби острова, видами роду 
Salix і Phragmites australis – від-
сутність випасу (див. рис. 38). 

На незарослих ділянках бо-
лотистих луків видовий склад 
домінантів залишився май-
же без змін, але спостеріга-
ється значне посилення ролі 

Phragmites australis, проек-
тивне покриття якого сягало 
60–80%.

У складі болотистих луків 
відмічений тільки один вид, 
який має охоронний статус 
(табл. 12). 

Імовірно, тенденція до дегра-
дації вказаних лучних комп-
лексів продовжуватиметься. 
Найбільш реальним і опера-
тивним заходом для збережен-
ня і відновлення болотистих 
луків є відновлення випасу на 
цих ділянках. 

 Природні евтрофні й ди-
строфні озера й ставки.  
Періодичне сезонне чергуван-
ня високої весняної проточ-
ності (після проведення про-
ектних робіт) і літньо-осінньої 
автономії гідрологічного режи-
му внутрішніх водойм острова 

визначає специфічні риси його 
гідрохімічного режиму. Весня-
не збагачення поживними ре-
човинами й киснем проявляє 
риси евтрофних водойм. У дру-
гій половині літа його змінює 
згасання лімносистеми, і вияв-
ляються характерні риси дис-

трофії водойм (або їхніх окре-
мих ділянок). З огляду на таку 
динаміку провести чітку межу 
між евтрофними й дистроф-
ними ділянками внутрішніх 
водойм дуже важко (трофність 
може значно коливатися навіть 
упродовж одного сезону). Тому 

НАЗВА ТАКСОНА

ВИДИ РОСЛИН ІЗ 
ДОДАТКУ II ДО 

ДИРЕКТИВИ ПРО 
ПРИРОДНІ МІСЦЯ 

ІСНУВАННЯ 92/43/ЄEC

ЧКУ* / 
ПРИРОДО-

ОХОРОННИЙ 
СТАТУС ВИДУ

ЄЧС* ЧС 
МСОП*

БК* ТЧС*

Bolboschoenus 
maritimus L – – – – – + 

* ЧКУ – Червона книга України (2009); ЄЧС – Європейський Червоний список; ЧС МСОП – Червоний 
список Міжнародної спілки охорони природи; БК – Бернська конвенція; ТЧС (територіальний чер-

воний список) – перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або 
такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Одеської області.

Таблиця 12. Види, що охороняються, у складі критично важливих (лучних) місць існування  
на острові Малий Татару після проведення проектних робіт.

Рисунок 38.
Лучні ділянки, зайняті 
заростями Salix унаслідок 
перекриття потужними 
муловими відкладами (нижня 
частина острова Малий Татару, 
червень 2018 р.).

Природні місця існування
Після проведення проектних робіт перелік природних охоронних місць 
існування на острові залишився незмінним (табл. 13). Тим не менш, 
спостерігається збільшення частки (майже на 40%) природних 
типів оселищ – природних евтрофних і дистрофних озер і ставків. 
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рослинність природних осе-
лищ евтрофних і дистрофних 
озер і ставків ми розглядаємо 
разом, вказуючи тільки на явні 
риси дистрофності.

Внаслідок відновлення гідро-
логічного зв’язку внутрішніх 
водойм із Дунаєм відбулося 
обводнення верхньої части-
ни острова (осушені водойми) 
(рис. 39), де сформувалися ста-
більні рослинні угруповання. 
Це дає підстави перевести ці 
водойми з категорії змінені до 
категорії природні – природні 
евтрофні озера з таким типом 
рослинності, як Magnopotamion 
та/або Hydrocharition. Вказані 
водойми сьогодні являють со-
бою відкрите водне дзеркало з 
домінуванням водної зануреної 
рослинності, де основними еди-
фікаторами рослинних угрупо-
вань є Potamogeton pectinatus і 
Ceratophyllum demersum. 

Слід зазначити, що незважа-
ючи на мілководність водойм 
верхньої частини острова, 
вони майже 15 років після 
проведення проектних робіт 

не заростають такими типо-
вими видами, як Phragmites 
australis, Nymphaea alba та 
ін. Це може вказувати на пев-
ні ознаки дистрофності цих 
водойм, що пов’язано з від-
кладами органічної речовини 
внаслідок колишньої госпо-
дарської діяльності – депону-
вання на дні значної кількості 
деревини й залишків сільско-
господарського виробництва. 

За нашими спостереженнями, 
внаслідок проведення про-
ектних робіт і відновлення 
зв’язку між внутрішніми во-
доймами острова і Дунаєм змі-
нилося і співвідношення між 
дистрофними й евтрофними 

ділянками водойм нижньої 
частини острова.

Характер рослинних угрупо-
вань у складі евтрофних і дис-
трофних ділянок водойм прак-
тично не змінився порівняно з 
допроектним станом.  

Якщо у складі водно-болот-
ної рослинності дистрофних 
і евтрофних водойм до про-
ведення проектних робіт було 
зафіксовано чотири види 
вищих судинних рослин, 
які мають охоронний статус 

Таблиця 13. Охоронні місця існування, зазначені в Додатку I до Директиви про природні місця 
існування 92/43/ЄEC, та їхній стан на острові Малий Татару після проведення проектних робіт. 

ТИП ОСЕЛИЩА

ОХОРОННІ МІСЦЯ 
ІСНУВАННЯ, ЗАЗНАЧЕНІ 

В ДОДАТКУ I ДО 
ДИРЕКТИВИ ПРО 
ПРИРОДНІ МІСЦЯ 

ІСНУВАННЯ 92/43/ЄEC

КОД ЗГІДНО 
З МЕРЕЖЕЮ 
NATURA 2000

ОЦІНКА СТАНУ МІСЦЬ 
ІСНУВАННЯ

належний 
(FV)

незадо-
вільний 

(U1)

поганий 
(U2)

ПРИРОДНІ

Природні евтрофні озера 
з таким типом рослинності, 

як Magnopotamion або 
Hydrocharition

3150 + – –

ПРИРОДНІ Природні дистрофні озера 
й ставки

3160 + – –

ПРИРОДНІ Скупчення Salix alba і 
Populus alba

92А0 + – –

Рисунок 39.
Загальний вигляд внутрішніх 
водойм верхньої частини 
острова Малий Татару 
(осушені водойми) після 
проведення проектних робіт 
(червень 2018 р.).
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НАЗВА ТАКСОНА

ВИДИ РОСЛИН 
ІЗ ДОДАТКУ II 

ДО ДИРЕКТИВИ ПРО 
ПРИРОДНІ МІСЦЯ 

ІСНУВАННЯ 92/43/ЄEC

ЧКУ* / 
ПРИРОДО-

ОХОРОННИЙ 
СТАТУС ВИДУ

ЄЧС* ЧС 
МСОП*

БК* ТЧС*

Salvinia natans (L.) all. – + / неоцінений – – + + / рідкісний

Typha minima Funk – + / зникаючий – – + + / вразливий

Nuphar lutea (L.) Smith – – – – – + / вразливий

Nymphaea alba L. – – – – – + / вразливий

Trapa natans L. – + / неоцінений – – + + / рідкісний

Nymphoides peltata (S. 
G. Gmel.) O. Kuntze

+ / вразливий – – + / вразливий

* ЧКУ – Червона книга України (2009); ЄЧС – Європейський Червоний список; ЧС МСОП – Червоний 
список Міжнародної спілки охорони природи; БК – Бернська конвенція; ТЧС (територіальний чер-

воний список) – перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або 
такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Одеської області.

Таблиця 14. Види, що охороняються, у складі водно-болотної рослинності природних евтрофних 
і дистрофних озер острова Малий Татару після проведення проектних робіт.

(табл. 7), то після проведен-
ня проектних робіт їхня кіль-
кість збільшилася до шести 
(табл. 14). З них чотири види 
внесені до Червоної книги 
України, три види – до спис-
ків Бернської конвенції і шість 
видів є територіально рідкіс-
ними. 

Крім того, в межах природної 
водно-болотної рослинності 
дистрофних і евтрофних во-
дойм острова після проведен-
ня проектних робіт відмічено 
п’ять рослинних формацій і 
вісім асоціації у їх складі, які 

вміщено до Зеленої книги 
України (2009) (табл. 15). 

До проведення проектних ро-
біт у вказаних оселищах було 
зафіксовано тільки три рос-
линні формації і п’ять асоціа-
цій, які мають охоронний ста-
тус (табл. 8).

 Природна лісова рос-
линність представлена осе-
лищами скупчень Salix alba і 
Populus alba (табл. 13). Після 
проведення проектних робіт 
вони не зазнали особливих 
змін. Як і до виконання про-

ектних робіт, вони представ-
лені угрупованнями Saliceto-
Populetum, які зустрічаються 
на прирусловому валу з боку 
рукава Іванешт, а також із 
боку Кілійського рукава в ра-
йоні нижнього шпиля. Тим не 
менш, площа вказаних при-
родних оселищ збільшилася 
після проведення проектних 
робіт на 4%. Як вже зазнача-
лося, збільшення площ пов’я-

Рисунки 40А і 40Б.
Природні водойми у нижній 
частині острова Малий Татару: 
А – до проведення проектних 
робіт; Б – після проведення 
проектних робіт.  

А Б
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зане із заростанням болоти-
стих луків видами роду Salix. 

Крім того, певні зміни в при-
родних лісових ценозах від-
буваються і на рівні видово-
го складу. На ділянках лісів, 
розташованих у нижній ча-
стині острова, спостерігається 
чітка тенденція до посилення 
фітоценотичної активнос-
ті Fraxinus excelsior. Він тут 
стає едифікатором і домінує у 
верхньому ярусі. Отже, типові 

прируслові ліси з домінуван-
ням видів родів Populus і Salix 
трансформуються у заплавні, 
де едифікаторами дуже часто 
є Fraxinus excelsior (рис. 42).

Дерева верб і тополь у таких 
лісах розташовуються вздовж 
берега Дунаю, де іде активне 
відкладання мулу, або в не-
величких замкнутих депре-
сіях за прирусловим валом. 
Зімкненість крон у насаджен-
нях із домінуванням ясена 

складає 0,6–0,8, а на ділян-
ках із домінуванням видів ро-
дів Populus та Salix – 0,4–0,6. 

Формування заплавних лі-
сів із Fraxinus excelsior для  
регіону нижнього Дунаю 
є дуже цікавим явищем, 
яке потребує детальнішого  

Рисунок 41.
Дистрофні локації на 
внутрішніх водоймах 
(внутрішні водойми нижньої 
частини острова Малий 
Татару, червень 2018 р.). 

Таблиця 15. Рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України (2009), у складі природної 
водно-болотної рослинності дистрофних і евтрофних водойм острова Малий Татару після 
проведення проектних робіт.

ФОРМАЦІЯ КАТЕГОРІЯ І СТАТУС 
УГРУПОВАНЬ

АСОЦІАЦІЯ

Формація глечиків жовтих 
(Nuphareta luteae)

3 / типові Плаваючосальвінієво-жовтоглечикова 
(Nupharetum (luteae) salviniosum (natantis)).

Формація сальвінії 
плаваючої (Salvinieta 

natantis)

 3 / типові 1. Зануренокуширово-плаваючосальвінієва 
(Salvinietum (natantis) ceratophyllosum 
(demersi)). 
2. Плаваючосальвінієва чиста (Salvinietum 
natantis purum).
3. Триборозенчасторясково-
плаваючосальвінієва (Salvinietum  (natantis) 
lemnosum (trisulcae)).

Формація латаття білого 
(Nymphaeeta albae)

2 / рідкісні Плаваючосальвінієво-білолататтєва 
(Nymphaeetum (albae) salviniosum (natantis)).

Формація водяного горіха 
плаваючого  

(Trapeta natantis)

3 / типові 1. Водяногоріхова чиста  
(Trapetum natantis purum).
2. Зануренокуширово-водяногоріхова  
(Trapetum (natantis) ceratophyllosum (demersi)).

Формація плавуна 
щитолистого  

(Nymphoideta peltatae)

2 / рідкісні Зануренокуширово-щитолистоплавунова 
(Nymphoidetum (peltatae) сeratophyllosum 
(demersi)).
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вивчення й подальшого моні-
торингу. Слід зазначити, що 
флороценотичне різноманіт-
тя заплавних лісів є значно 
вищим, ніж прируслових. 

До початку проектних робіт 
головними факторами ризику 
для природних лісових рослин-
них комплексів острова визна-
чалися відсутність насіннєвого 
поновлення основних лісоутво-
рювальних порід (тополі білої 
та верби білої), а також упрова-
дження до складу прируслових 
лісів адвентивного чагарнику 
Amorpha fruticosa. Сьогодні 
внаслідок більш щільного зі-
мкнення верхнього ярусу (за 
рахунок Fraxinus excelsior) 
Amorpha fruticosa практично 
втратила фітоценотичну ак-

тивність і зустрічається в лісо-
вих масивах тільки у вигляді 
поодиноких екземплярів, ча-
сто наполовину сухих.     

У складі природних лісових 
ценозів як до проектних ро-
біт, так і після них трапляють-
ся два види вищих рослин, 
занесених до територіального 
червоного списку (табл. 16).

Рослинні формації, які мають 
охоронний статус, у складі 
природних лісів острова від-
сутні.

Рисунок 42.
Ділянки прируслового лісу, 
на яких формуються ліси 
заплавного типу з домінуванням 
Fraxinus excelsior (нижній шпиль 
острова Малий Татару, червень 
2018 р.).

НАЗВА ТАКСОНА

ВИДИ РОСЛИН ІЗ 
ДОДАТКУ II ДО 

ДИРЕКТИВИ ПРО 
ПРИРОДНІ МІСЦЯ 

ІСНУВАННЯ 92/43/ЄEC

ЧКУ* / 
ПРИРОДО-

ОХОРОННИЙ 
СТАТУС ВИДУ

ЄЧС* ЧС 
МСОП*

БК* ТЧС*

Vitis sylvestris 
C.C.Gmel.

– – – – – + / недостатньо 
вивчений

Periploca graeca L. – – – – – + / вразливий

* ЧКУ – Червона книга України (2009); ЄЧС – Європейський Червоний список; ЧС МСОП – Червоний 
список Міжнародної спілки охорони природи; БК – Бернська конвенція; ТЧС (територіальний чер-

воний список) – перелік видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або 
такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Одеської області.

Таблиця 16. Види, що охороняються, у складі природних лісових ценозів на острові Малий Татару 
після проведення проектних робіт.

Території, які перебувають під охороною згідно із законодавством, 
та визнані на міжнародному рівні території
Територія острова Малий Татару з повним переліком змінених, 
критично важливих і природних оселищ – як до проведення проектних 
робіт, так і після них – повністю входить до складу регіонального 
ландшафтного парку «Ізмаїльські острови», створеного згідно з 
рішенням Одеської обласної ради народних депутатів №496-ХХІ від 
01.10.1993 р. Опис рослинності вказаних місць існування наведено вище. 
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Сучасний стан фауни острова (Черничко Й. І., Абрамюк І. І.,  
Зоріна-Сахарова Є. Є., Ляшенко А. В. за участі Яковлєва М. В.,  
Гайдаша О. В., Винокурової С. В.)
Після припинення сільськогосподарської діяльності на острові та практично 
повного його затоплення спочатку в 1999 році, а потім і в 2000-му внаслідок 
розмиву дамб перед керівництвом РЛП постало питання можливості 
й необхідності відновлення порушених природних процесів на острові.

У 2003 році Ізмаїльський 
лісгоспзаг за підтримки Все- 
світнього фонду природи 
(WWF) розпочали роботи з 
відновлення гідрологічного 
режиму внутрішньої частини 
острова, що була раніше осу-
шена. З 2005 року почалися 
роботи Лабораторії менедж-
менту ветландів із оцінювання 
ефективності відновлення гід-
рологічного режиму на остро-
ві, повернення його до стану, 
близького до природного.

Незважаючи на втрату нети-
пових для руслових островів 
(не природних) біотопів (поля, 
штучні лісонасадження, горо-
ди тощо), які були привабливи-
ми для деяких видів плазунів, 
птахів та ссавців, видове різ-
номаніття на території острова 
значно збільшилося (табл. 17).

Як це висновується з таблиці, 
найбільші зміни у якісному 
складі фауни острова Татару 
торкнулися птахів, особли-
во гніздових комплексів.  

Це можливо стверджувати, бо 
останні дослідження, проведе-
ні групою фахівців на початку 
червня 2018 року, довели ре-
альність існуючих на острові 
гніздових видів птахів. Зміни 
у видовому складі інших видів 
тварин можна констатувати, 
базуючись на стані змінених 
оселищ острова. 

Що стосується ссавців, то 
останні дослідження щодо 
них були проведені в 2015 
році (проект організації РЛП  

Таблиця 17. Стан фауни острова Малий Татару до і після відновлення гідрологічного режиму.

№ НАЗВА ТАКСОНА КІЛЬКІСТЬ ВИДІВ 
ДО ВІДНОВЛЕННЯ

КІЛЬКІСТЬ ВИДІВ 
ПІСЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ

ЗА ДАНИМИ ОСТАННІХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ

1 ССАВЦІ 24 29 31–33

2 ПТАХИ 124 190 219

3 у тому числі ті, 
що гніздяться*

50 / 10 / 0 72 / 2 / 0 82 / 20 / 3

4 ГОРОБЦЕПОДІБНІ 
ВИДИ ПТАХІВ, 

ПОВ’ЯЗАНІ ПЕРЕВАЖНО 
З ЛІСОВИМИ ТИПАМИ 

БІОТОПІВ

33 52 77

5 ПЛАЗУНИ 4 4 ≈

6 АМФІБІЇ 6 6 ≈

7 РИБИ 14–15 23 26

8 КОМАХИ невідомо > 250 ?

* – три цифри чисельності гніздових видів птахів означають:  
достеменне гніздування / періодичне гніздування / ймовірне гніздування
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«Ізмаїльські острови», 2016 р.). 
Для більш детального обліку 
ссавців, особливо кажанів і 
комахоїдних тварин, необхідні 
спеціальні дослідження, ба-
жано з використанням інстру-
ментальних сучасних методів, 
взяттям проб ДНК тощо.

Досить нечисленний видовий 
склад амфібій та плазунів за-
лишився відносно стабіль-
ним –  змінюється лише чи-
сельність та щільність тварин 
у відповідних рефугіумах.

З-поміж природних біотопів 
найбільше вражають зміни, 
що їх зазнали заплавно-озер-
ні біотопи внутрішньої части-
ни острова. Повернення се-
редньої частини острова, що 
розташована між двома по-
перечними дамбами, до при-
родного гідрологічного стану 
призвело до появи значного 
за площею чистого озерно-
го плеса, яке ще не встигло 
зарости як плаваючою, так і 
повітряно-водяною рослин-
ністю (очерет, рогоза тощо). 
Це є наслідком того, що се-
редня частина острова була 
трансформована в агроцено-
зи та лісорозплідник. Мікро-
рельєф цієї частини острова 
був штучно вирівняний трак-
торами, а за десяток років, без 
сумніву, відбулося просідан-
ня ґрунту колишнього озер-
ного дна (рис. 43). 

Існуючий сьогодні стан озе-
ра, якщо брати до уваги по-

слідовні стадії сукцесії, – 
це проміжний тип біотопу, 
який зараз інтенсивно вико-
ристовують як кормовий бі-
отоп численні зграї рожевих 
пеліканів, качок, гусей не 
тільки під час міграцій, але 
й під час кочівель у гніздо-
вий період.

Оскільки в центральному 
плесі поширена занурена 
щільна придонна рослин-
ність, то цей біотоп украй 
важливий також для нересту 
коропоподібних риб і як міс-
це мешкання амфібій. Багато 
тут і молоді риб, що в купі з 
амфібіями та рослинністю 
створює унікальну кормову 
базу для птахів.

Площа лісових біотопів зміни-
лася незначно, але відсутність 
антропогенного навантаження, 
санітарних рубок та помірний 
випас сірої степової худоби, 
яка завезена для менеджменту 
рослинного покриву руслових 
гряд, зумовили стрімке набли-
ження типу прибережних лі-
сів до галерейного, особливо 
вздовж південного руслового 
валу рукава Іванешт (рис. 44). 

Це збільшило чисельність 
видів птахів, які гніздяться в 
біотопах такого типу. Завдя-
ки цьому на острові поселився 
і орлан-білохвіст.

Рисунок 43.
Сучасний стан верхньої 
частини острова, майже 
повністю осушеної в 1990-х 
роках.

Рисунок 44.
Найбільш привабливий 
для гніздування більшості 
горобцеподібних видів птахів 
тип лісу – галерейний.
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Основними типами при-
родних середовищ остро-
ва, які забезпечують ви-
соке видове різноманіття 
тварин, є:

 внутрішні водні об’єкти з бо-
лотною, прибережно-водною 
та водною рослинністю; 

 заплавні листяні ліси з пере-
важанням верби ламкої, верби 
білої, тополі чорної, ясена зви-
чайного; 

 луки заплавні, в тому числі 
частково засолені.

1 фації мілководдя (0–15 см), 
вкриті очеретом, займають 

площу 126,45 га, (17,2% площі 
острова);

2  фації мілководдя 
(15– 30 см), вкриті заростя-

ми рогози, займають площу 
67,46 га, (9,2% площі острова);

3 фації підвищених діля-
нок (у т.ч. насипних) дамб 

та прируслових валів під лі-
совою рослинністю (тополя 
біла, верба біла) – займають 
площу 238,06 га, (32,4% пло-
щі острова);

4  фації підвищених ділянок 
(у т.ч. насипних) дамб та 

прируслових валів під луч-
ною рослинністю – займають 
площу 14,58 га, (2,0% площі 
острова);

5  фації відкритого плеса, 
частково вкритого латат-

тям білим та куширом тем-
но-зеленим, – займають пло-
щу 288,64 га, (39,3% площі 
острова).

Загальне уявлення про зміни 
фауністичних комплексів дає 
співвідношення крупних так-
сономічних груп у складі двох 
найбільш важливих у фауні 
острова Малий Татару класів 
тваринного світу (табл. 18). 

Відновлення гідрологічного ре-
жиму неоднозначно вплинуло 
на ссавців, але все ж таки 60% 
крупних таксонів мають пози-
тивний тренд кількості видів, 
а 40% зазнали часткового збід-
нення. До останніх належать 
комахоїдні та парнокопитні – 
для деяких видів цих таксо-
нів підтоплення ключових 
біотопів острова не було ба-
жаним. Але існуючий видо-
вий склад усіх таксонів зараз 
максимально приближений 
до природного стану руслових 
островів Нижнього Дунаю.

На прикладі птахів нагляд-
но можна простежити роз-
ширення видового складу як 
відповідь на збагачення при-
родних біотопів, збільшен-
ня їхніх площ, у тому числі 
критичних, таких як лучні 
біотопи. Якісне відновлен-
ня вербово-тополиного лісу, 
збільшення площі галерейних 
лісів уздовж Дунаю (рис. 44) 
сприяли гніздуванню значної 
кількості видів, насамперед 
дятлів, хижих та горобцепо-
дібних птахів (табл. 18).

Типовими та найбільш цін-
ними гніздовими угрупо-
ваннями птахів руслових 
островів дельти Дунаю, без 
сумніву, є колоніальні по-
селення чапель: Egretta 
alba, Egretta garzetta, Ardea 
cinerea, Ardea purpurea, ін-
коли Nycticorax nycticoraх. 
В окремі роки в змішані ко-
лонії вселяються рідкісні ча-
плі Ardeola ralloides, косар 
Platalea leucorodia та коровай-
ка Plegadis falcinellus. Частіше 
разом із ними гніздиться ба-
клан великий (Phalacrocorax 
carbo) (рис. 44). 

На особливу увагу заслуго-
вують колонії баклана мало-
го (Phalacrocorax pygmaeus), 
який має особливо високий 
міжнародний охоронний ста-
тус і є своєрідною «візитів-
кою» дельти Дунаю. 

Колоніальні поселення птахів 
після відновлення гідрологіч-
ного режиму острова віднос-
но стабільні. 

Натомість завжди існує при-
родна флуктуація чисельно-

Рисунок 45.
Змішані колонії баклана 
великого й чапель у 
затопленій центральній частині 
острова Малий Татару.
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Таблиця 18. Таксономічний аналіз видових комплексів ссавців і птахів до і після відтворення 
природного стану острова Малий Татару.

НАЗВА ТАКСОНА
КІЛЬКІСТЬ ВИДІВ

ТРЕНДИ В ТАКСОНАХ
до 1999 року після відновлення 

в 2005–2018 роках

ССАВЦІ, а саме: 24 33 60% +

комахоїдні Insectivora 5 4 –

кажани Chiroptera 1–2 6 ++

гризуни Rodencia 8 10 ++

хижі Carnivora 7 11 +

парнокопитні Artiodactyla 3 2 –

ПТАХИ, а саме: 124 219 70,5%+

пірникозоподібні Podicipediformes 1 3 +

пелеканоподібні Pelecaniformes 4 4 =

лелекоподібні Ciconiiformes 12 12 =

гусеподібні Anseriformes 14 20 +

соколоподібні Falconiformes 9 20 ++

куроподібні Galliformes 2 2 (-1,+1) ~

журавлеподібні Gruiformes 4 7 +

сивкоподібні Charadriiformes 15 27 ++

      у т.ч. кулики (Limicola) 7 16 ++

      у т.ч. мартинові (Laridae) 8 11 +

голубоподібні Columbiformes 4 4 +

зозулеподібні Cuculiformes 1 1 +

совоподібні Strigiformes 2 5 +

дрімлюгоподібні Caprimulgiformes 1 0 –

серпокрильцеподібні Apodiformes 1 1 =

сиворакшеподібні Coraciiformes 0 3 +

одудоподібні Upupiformes 1 1 =

дятлоподібні Piciformes 5 5 (-1,+1) ~

горобцеподібні Passeriformes 33 77 ++

Примітка:  
+ позитивний тренд кількості видів; 
++ різке збільшення кількості видів;  
= стабільна кількість;  
~ – кількість не змінилася, але видовий склад групи змінився;  
– негативний тренд.
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сті названих популяцій (на-
приклад, баклана малого), 
яка не завжди пов’язана з тен-
денціями екологічного про-
цесу на острові. Частіше вона 
стосується всієї дельти Ду-
наю, тому поселення можуть 
міняти місцезнаходження з 
року в рік. Крім того, існують 
і своєрідні популяційні цикли 
динаміки чисельності. 

Тому варіації просторового 
розповсюдження та динаміки 
чисельності не можуть бути 
сигналом про погіршення 
гніздової ситуації. Якраз це ми 
бачимо на прикладі баклана 
малого: в 2018 році його гніздо-
ві колонії не існували ні на ос-
трові Малий Татару, ні на ос-
трові Єрмаків. Можливо, вони 
переселилися на сусідні ос-
трови (Великий Далер, Малий 
Далер та ін.) або в інші частини 
румунської частини дельти, що 
є природним процесом.

Не менш значущими є гніздо-
ві поселення рідкісної білоокої 
черні (Aythya nуroca), занесе-
ної до Червоної книги України, 

та попелюха (Aythya ferina), 
пірникози (g. Podiceps), лиски 
(Fulica atra) в мозаїчних заро-
стях очеретово-рогозової рос-
линності. Підтоплення цен-
тральної частини острова під 
час повені позитивно відби-
лося на чисельності цих видів. 
Сухі ділянки вздовж внутріш-
ньої мережі озер, як і купи ста-
рого очерету серед болотяної 
рослинності озер, є важливи-
ми місцями гніздування сірої 
гуски (Anser anser). Ще один 
біотоп важливий для форму-
вання гніздових колоній – 
це озера з плаваючою над- 
водною рослинністю та сухи-
ми залишками стебл очерету, 
де гніздяться болотяні крячки 
(g. Chlidonias).

Поки що малу площу займають 

критично важливі типи осе-
лищ, такі як, наприклад, лучні 
біотопи вздовж руслових гряд 
(рис. 46). Гніздовий комплекс 
птахів, що обирають цей біотоп 
під час розмноження, менш 
важливий порівняно з насе-
ленням попередніх оселищ, 
але лучні біотопи використо-
вують у післягніздовий період 
більшість видів гусеподібних 
та журавлеподібних птахів. 

Чільне місце серед біотопів 
все ж таки посідають вербово- 
тополеві ліси. Хоча серед 
гніздових видів тут менше 
рідкісних, та все ж цей тип бі-
отопу вміщає у собі половину 
видового населення птахів під 
час гніздування.

Рисунок 46.
Фрагменти лучних біотопів,  
що розташовані по деяких 
місцях руслових гряд.

Рисунки 47А і 47Б.
Підтоплені деревно-
чагарникові формації 
з вкрапленнями повітряно-
водної та іншої болотної 
рослинності.

А Б
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Що стосується галерейних 
лісів, то після відновлення 
гідрологічного режиму та 
підтоплення частини лісової 
рослинності з’явилися біото-
пи, які практично не існували 
раніше або були вельми обме-
женими (рис. 47А та рис. 47Б). 
Це переважно періодично під-
топлювані деревно-чагарни-
кові зарослі з вкрапленнями 
повітряно-водної рослиннос-
ті. Цей тип біотопу в ново-
му стані обирають чирянки, 
пастушки, дрозди, очеретян-
ки, соловейко та інші.

Аналіз розподілу сучасної орні-
тофауни острова Малий Татару 
по притаманних їй біотопах дає 
змогу побачити цілісну карти-
ну значущості кожного з біо-
топів (відображено в табл. 19).

Слід підкреслити ще одну осо-
бливість оцінки орнітофауни. 
Це розподіл пташиного насе-
лення під час міграцій, кочі-
вель та зимівель. Тут доцільно 
звернути увагу на те, що в при-
родному стані острова під час 

межені вода значною мірою 
повертається в Дунай. Рівень 
води в озерах падає, з’явля-
ються прибережні мілини, му-
лові пляжі тощо (рис. 48).

Таблиця 19. Розподіл пташиного населення острова Малий Татару по біотопах.

НАЗВА ТАКСОНА КІЛЬКІСТЬ ВИДІВ %

Очеретяно-осокові мозаїчні зарості 57 23,9

Суцільні очеретяні зарості, старі з заломами 1 0,4

Угруповання плаваючої болотної рослинності 5 2,1

Підтоплені групи верб внутрішньої частини острова 5 2,1

Алювіальний вербово-тополевий ліс із підліском 61 25,6

Штучні лісонасадження з тополі та ясена 50 21,4

Лучні біотопи дамб та прируслових валів 29 12,4

Відкриті слабкозарослі водойми 15 6,4

Плеса, вкриті сальвінією та тілорізом 0 0

Дамби з деревно-чагарниковою рослинністю 0 0

Обриви, зсуви, змиви 4 1,7

Канали внутрішньої частини острова 2 0,9

Піщані пляжі вздовж русла 2 0,9

Людські будівлі 3 1,3

Не пов’язані з біотопами острова 2 0,9

Рисунок 48.
Часткове осушення внутрішніх 
озер під час межені в Дунаї.
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Під час міграцій та кочівель у 
центральних частинах острова 
формуються сезонні скупчен-
ня птахів. Тут скупчуються ро-
жевий пелікан (до 800 особин); 
сіра гуска (до 2000 особин); ма-
лий баклан (до 1650 особин); 
великий баклан (до 3000 осо-
бин); попелюх (до 1200 особин); 
білоока чернь (до 200 особин); 
білощокий крячок (до 1500 
особин); чорний лелека (10–15 
особин); скопа (поодинокі осо-
бини); крячок каспійський (по-
одинокі особини); чубата чернь 
(до 800 особин). На мілинах 
(рис. 49) зосереджені зграї мі-
груючих куликів, мартинів, 
журавлів тощо.

У зимовий період прируслові 
ліси є притулком для близько 
4000 припутнів, тисячі дроз-
дів, шпаків тощо.

Що стосується теріофауни, то 
не всі групи ссавців фауни ост-
рова вивчені достатньо. Так, 
на нашу думку, додаткових 
досліджень потребують ссавці 
рядів комахоїдні, рукокрилі та 
гризуни.

Зміни чисельності деяких ссав-
ців загалом у регіоні призво-
дять до зміни чисельності цих 
видів на острові. Це стосується 
насамперед ондатри звичай-
ної, полівки водяної, собаки 
єнотоподібного та деяких ін-

ших видів, які за останні деся-
тиліття суттєво скоротили чи-
сельність у регіоні. Щур сірий 
(Rattus norvegicus), борсук єв-
ропейський (Meles meles), куни-
ця кам’яна (Martes foina) зараз 
активно розселяються в дельті 
Дунаю, що зумовлює ріст кіль-
кісних показників цих видів 
практично по всій дельті. Така 
сама ситуація з шакалом (Canis 
aureus). Чисельність рідкісного 
кота лісового (Felis silvestris) за-
лишається стабільно низькою. 
І без того низька чисельність 
європейської норки (Mustela 
lutreola) продовжує скорочува-
тися. Її зникнення з переліку 
теріофауни острова досить імо-
вірне. Негативні тенденції до 
зникнення європейської норки 
помічені по всій Європі і в різ-
них областях України (Volokh, 
Rozhenko 2011). Більш того, по-
при заходи, що вживаються, в 
жодній країні не зафіксовано 
позитивних результатів.

Практично не відреагували на 
зміни, що відбулися на острові, 
рукокрилі (Chiroptera). Отже, 
практично всі зміни, що від-
булися у фауні острова Татару 
після ренатуралізації, стосу-
ються головним чином видів, 
які не характерні для біотопів 
заплавних островів або в нормі 
є тут малочисельними. Прак-
тично всі ці види використову-
ють для переживання повені 

підвищені частини острова, ве-
ликі дамби тощо (рис. 50). 

Усі інші динамічні процеси в 
цілому відповідають аналогіч-
ним глобальним процесам у 
популяціях цих видів. Імовірно, 
такі тенденції зміни фауни збе-
режуться на острові й надалі.

Найбільше видове різноманіт-
тя на острові помічено вздовж 
берегової лінії, в районах за-
лишків дамб та прируслово-
го валу, а також на території 
внутрішніх дамб острова.  
В цих частинах острова зосе-
реджено найбільше біотопів, 
які використовуються ссав-
цями. Фауна внутрішніх во-
дойм представлена гідрофіль-
ними видами (видра річкова 
(Lutra lutra), ондатра (Ondatra 
zibethicus)). Суцільні зарості 
очерету використовуються 
здебільшого як укриття пред-
ставниками макротеріофауни, 
які не риють нори.

Розташовані вздовж Дунаю по 
периметру острова галерей-
ні ліси є важливими місцями 
проживання та міграції кажа-
нів (рукокрилих). Фауна остан-
ніх є найменш вивченою, проте 
вже зараз ясно, що дельта Ду-
наю є найважливішим райо-
ном міграцій кажанів із кон-
тинентальних частин Східної 
Європи до Середземномор'я. 

Рисунок 49.
Розташування мілин на острові 
під час межені на Дунаї.
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Слід зазначити, що на сьо-
годні найбільш активні зміни 
відбуваються в північно-схід-
ній (нижній) частині острова 
Малий Татару. Роздроблені 
внутрішні водойми міліють та 
активно заростають очеретом, 
що призводить до збільшення 
площ суцільних заростей, які 
мало використовуються ссав-
цями. Вздовж берегової лінії 
продовжуються заростання 
деревною рослинністю та за-
харащення. Водойми верхньої 
(західної) частини острова піс-
ля закінчення паводку слабко 
проточні, розділені високою 
дамбою, що поступово розми-
вається. Сама дамба сильно 
заросла чагарниковою рос-
линністю, що робить її важко-
доступною, через що тут ло-
калізовані поселення борсука 
європейського (Meles meles) та 
лисиці (Vulpes vulpes). Різнома-

ніття фауни ссавців острова в 
першу чергу реалізується за ра-
хунок мозаїчності ландшафтів, 
забезпечення якої, на нашу 
думку, дозволить зберегти на 
острові максимальні кількісні 
показники видів. 

Сучасний стан фауни острова 
Малий Татару є доволі значу-
щим для підтримки рідкісних 
видів у межах цілого Нижньо-

дунайського екологічного ко-
ридору. Про це свідчать дані 
таблиць 20 та 21, складених на 
прикладі ключових груп фау-
ни: птахів та ссавців.

Рисунок 50.
Розташування залишків 
дамб (темно-сірі лінії) на 
острові, які використовують 
представники 
макротеріофауни під час 
повеней.

Таблиця 20.  Зареєстровані в різні сезони року види птахів, занесені до Червоної книги України, 
додатків міжнародних конвенцій, Європейського Червоного списку видів тварин, і рослин, 
що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі.

ГРУПА, ВИД Червона 
книга 

України, 
категорія

Бернська 
кон-

венція, 
Додаток

Боннська 
конвен-
ція, До-

даток

СІТЕС, 
Дода-

ток

Європ. 
Червоний 

список, 
категорія

УКРАЇНСЬКА НАЗВА ЛАТИНСЬКА НАЗВА 

ПЕЛІКАНОПОДІБНІ (PELECANIFORMES)

Пелікан рожевий Pelecanus onocrotalus 2 2 1  R

Пелікан кучерявий Pelecanus crispus 2 2 1  R

Баклан малий Phalacrocorax pygmaeus 2 2 2  V

ЛЕЛЕКОПОДІБНІ (CICONIIFORMES)

Чапля жовта Ardeola ralloides 2 2 –  V

Косар Platalea leucorodia 2 2 2 + E

Коровайка Plegadis falcinellus 2 2 2  D

Лелека чорний Ciconia nigra 2 2 2 + R

ГУСЕПОДІБНІ (ANSERIFORMES)

Казарка червоновола Rufibrenta ruficollis 2 2 2  L

Нерозень Anas strepera 3 3 2  V
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ГРУПА, ВИД Червона 
книга 

України, 
категорія

Бернська 
кон-

венція, 
Додаток

Боннська 
конвен-
ція, До-

даток

СІТЕС, 
Дода-

ток

Європ. 
Червоний 

список, 
категорія

УКРАЇНСЬКА НАЗВА ЛАТИНСЬКА НАЗВА 

Примітка:  категорії ЧКУ: 2 – загрожені, 3 – рідкісні, 4 – недостатньо вивчені; додатки 
Бернської конвенції: 2 – види тварин, які вимагають особливої охорони; 3 – види тварин, які 
потребують поточної охорони; додатки Боннської конвенції: 1 – мігруючі види, які перебувають 
під загрозою зникнення; 2  – мігруючі види, які вимагають збереження й регуляції використання; 
категорії  Європейського Червоного списку: E – загрожені види; V – вразливі види; R – рідкісні види; 
D – зникаючі види; L – локалізовані; S – охоронювані.

Чернь червонодзьоба Netta rufina 3 3 2  D

Чернь білоока Aythya nуroca 2 3 2  V

Крех середній Mergus serrator 2 3 2  S

СОКОЛОПОДІБНІ (FALCONIFORMES)

Скопа Pandion haliaetus 2 2 2 + R

Шуліка чорний Milvus migrans 2 2 2 + V

Лунь польовий Circus cyaneus 3 2 2 + V

Підорлик малий Aquila pomarina 3 2 2  R

Могильник Aquila heliaca 3 – –  -

Беркут Aquila chrysaetos 2 2 2  R

Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla 3 2 1  R

Балабан Falco cherrug 2 2 2 + E

Сапсан Falco peregrinus 3 2 2 + R

ЖУРАВЛЕПОДІБНІ (GRUIFORMES)

Журавель сірий Grus grus 3 2 2 + V

СИВКОПОДІБНІ (CHARADRIIFORMES)

Кулик-довгоніг Himantopus himantopus 2 2 2  S

Кульон великий Numenius arquata 2 3 2  D

Мартин каспiйський Larus ichthyaetus 2 3 –  S

Крячок каспійський Hydroprogne caspia 2 2 2  E

ГОЛУБОПОДІБНІ (COLUMBIFORMES)

Голуб-синяк Columba oenas 2 3 –  S

РАКШЕПОДІБНІ (CORACIIFORMES)

Сиворакша Coracias garrulus 2 2 2  D

ДЯТЛОПОДІБНІ (PICIFORMES)

Жовна зелена Picus viridis 2 2 –  –

ГОРОБЦЕПОДІБНІ (PASSERIFORMES)

Сорокопуд сірий Lanius excubitor 4 2 –  D
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Таблиця 21. Види ссавців фауни острова Малий Татару, що охороняються на міжнародному, 
національному та регіональному рівнях.

№ ВИД МСОП ЄС БЕ БО ВА ЧУ ЧСО

КОМАХОЇДНІ (INSECTIVORA)

1 Мідиця [бурозубка] звичайна  
(Sorex araneus)

– – 3 – – – –

2 Мідиця [бурозубка] мала (Sorex minutus) – – 3 – – – –

3 Білозубка білочерева 
(Crocidura leucodon) 

– – 3 НВ –

РУКОКРИЛІ, АБО КАЖАНИ (CHIROPTERA)

4 Вечірниця руда (Nyctalus noctula) – – 2 2* – ВР НВ

5 Нічниця водяна (Myotis daubentonii) – – 2 2* – ВР НВ

6 Лилик двоколірний (Vespertilio murinus) – – 2 2* – ВР –

7 Нетопир карлик [звичайний]  
(Pipistrellus pipistrellus)

– – 3 2* – ВР НВ

8 Нетопир середземноморський 
(Pipistrellus kuhlii)

– – 2 2* – ВР НВ

9 Вухань сірий [австрійський]  
(Plecotus austriacus)

– – 2 2* – РК НВ

ХИЖІ (CARNIVORA)

10 Видра річкова (Lutra lutra) NT NT 2 – 1 HO РК

11 Борсук звичайний [європейський]  
(Meles meles)

– – 3 – – – –

12 Куниця кам’яна (Martes foina) – – 3 – – – –

13 Ласка (Mustela nivalis) – – 3 – – – –

14 Горностай (Mustela erminea) – – 3 – – НО РК

15 Тхір лісовий [темний, чорний] 
(Mustela putorius)

– – 3 – – НО РК

16 Норка європейська (Mustela lutreola) CR EN 2 – – ЗК РК

17 Кіт лісовий (Felis silvestris) – – 2 – 2 ВР ВР

ПАРНОКОПИТНІ (ARTIODACTYLA)

18 Сарна [козуля] європейська  
(Capreolus capreolus)

– – 3 – – – –

Примітка:  МСОП – загальносвітовий Червоний список Міжнародного союзу охорони природи (ста-
ном на 2017 р.), категорії: NT (Near Threatened) – близький до стану загрози зникнення, CR (Critically 
Endangered) – такий, що перебуває в критичному стані. 
ЄС – статус видів згідно з європейськими червоними списками (The Status and Distribution of European 
Mammals 2007), NT (Near Threatened) – близький до стану загрози зникнення, EN (Endangered) – такий, 
що перебуває у небезпечному стані. 
БЕ – Бернська конвенція: «2» – Додаток II, «3» – Додаток III до конвенції.
БО – Боннська конвенція: «2» — Додаток II до конвенції; види, які відмічені зірочками, додатково охороня-
ються самостійними угодами: EUROBATS. 
ВА – Вашингтонська конвенція, CITES: «1» – Додаток I, «2» – Додаток II до конвенції.
ЧУ – Червона книга України (2009 р.): «ЗК» – зникаючий, «ВР» – вразливий, «РК» – рідкісний, «НО» –  
неоцінений, «НВ» – недостатньо відомий.
ЧСО – Червоний список Одеської області (2011 р.): «РК» – рідкісний, «ВР» – вразливий, «НВ» – недостат-
ньо вивчений.
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Таблиця 22. Таксономічна структура макрозообентосу та фітофільної фауни водойм та водотоків 
о. Малий Татару (ЗБ – макрозообентос, ФФ – фітофільна фауна, МФ – макрофауна загалом).

ТАКСОНИ ПРОТОКИ ОЗЕРО ЗАГАЛОМ
ЗБ ФФ МФ ЗБ ФФ МФ ЗБ ФФ

Bivalvia 4 – 4 2 1 2 4 1

Gastropoda 4 6 7 3 6 6 6 8

Oligochaeta 9 4 11 8 5 10 11 6

Hirudinea 3 5 7 1 1 2 4 5

Gammaridae – 1 1 – – – – 1

Isopoda 1 2 2 – 1 1 1 2

Mysidae 1 – 1 – – – 1 –

Odonata 1 3 4 2 1 2 3 3

Ephemeroptera 2 2 2 1 2 2 2 2

Coleoptera 2 3 4 – – – 2 3

Heteroptera 2 2 4 – 2 2 2 3

Lepidoptera – – – 1 1 1 1 1

Trichoptera 2 3 4 2 3 3 3 3

Chironomidae 10 12 16 8 10 12 16 16

Ceratopogonidae 1 1 1 1 1 1 1 1

Chaoboridae – – – 1 – 1 1 –

Psychodidae 1 – 1 – – – 1 –

Загалом 43 44 69 30 34 45 59 55

У складі макрофауни безхре-
бетних водних об'єктів остро-
ва Малий Татару було знайде-
но 81 вид тварин, серед яких 
у бентосі зареєстровано 59, 
фітофільної фауни – 55 видів 
(табл. 22). Загалом макро-
зообентос та фітофільна фа-
уна проток були багатшими, 
ніж озера, за рахунок більшої 
кількості видів у кожній так-

сономічній групі. Загальне 
видове багатство макробез-
хребетних проток в 1,5 раза 
вище за видове багатство 
макрофауни озера (табл. 22). 
У складі макрофауни проток 
не знайдено личинок метели-
ків (Lepidoptera) та личинок 
Chaoborida, а в зборах з озера 
відсутні Gammaridae, Mysidae, 
Coleoptera та Psychodidae.

Молюски водойм озера 
представлені двостулко-
вими Bivalvia та черево-
ногими Gastropoda. Серед 
двостулкових молюсків у 
макрозообентосі прибереж-
них ділянок проток знайде-
но багаторічні екземпляри 
Anodonta anatina (Linnaeus) 
та Unio pictorum (Linnaeus) 
(рис. 51А і 51Б). 

А Б Рисунки 51А і 51Б. 
Двостулкові молюски 
Anodonta anatina (а)  
та Unio pictorum (б).

У складі макрофауни як проток, 
так і озера зареєстровані пред-
ставники Sphaeriidae Musculium 
lacustre (O. F. Müller) і Pisidium 

milium (Held). Черевоногі мо-
люски представлені як легене-
вими, так і зябровими форма-
ми. Найбільш часто та масово 

у складі макрофауни зустріча-
лись Gyraulus albus (O.F.Muller), 
Bithynia tentaculata (Linnaeus) та 
Planorbarius corneus (Linne).
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Рисунок 52. 
Личинки комах в озерах 
і протоках острова Малий 
Татару.

Серед Annelida (кільчаки) 
в гідробіоценозах остро-
ва були присутні малоще-
тинкові черви Oligochaeta 
та п’явки Hirudinea. З 13 
видів Oligochaeta найбіль-
шого розповсюдження та 
кількісної представленості ся-
гали Naididae (Stylaria lacustris 
(Linnaeus) та Ophidonais 
serpentina (O.F.Muller)), а се-
ред Tubificidae ‒ представни-
ки роду Limnodrilus. П’явки у 
складі макрофауни представ-
лені спорадично, значного 
кількісного розвитку не до-
сягали. В найбільш заболоче-
них місцях проток було знай-
дено медичну п’явку Hirudo 
medicinalis (Linnaeus).

Ракоподібні водойм та во-
дотоків острова Малий Та-
тару представлені єдиним 
видом гамарид Niphargus 
potamophylus (Birstein), дво-
ма представниками рівноно-
гих ракоподібних, серед яких 
більш розповсюдженими 

були Asellus aquaticus (Linne), 
а інший вид Jaera sarsi 
(Valkonov) було знайдено 
лише один раз у складі фіто-
фільної фауни проток. Мізи-
ди представлені Limnomysis 
benedeni (Czerniavsky), які 
зустрічалися спорадично в 
протоках із чисельністю до 
500 екз./м2.

Комахи були різноманітно 
представлені як в озерах, так 
і протоках острова (рис. 52). 
За видовим багатством перева-
жали личинки Сhironomidae 
(загалом 21 вид, по 16 видів 
серед фітофільної фауни та 
макрозообентосу відповідно). 
Найбільш розповсюдженими 
видами цієї групи в бентосі 
були види роду Chironomus 
sp., а у складі фітофільної фау-
ни ‒ Cricotopus silvestris (F.) та 
Parachironomus pararostratus 
(Lenz). Серед інших комах 
зареєстровано 5 видів водя-
них клопів (Heteroptera) і по 
4 види бабок (Odonata), жуків 

(Coleoptera) і волохокрильців 
(Trichoptera). Представники 
останнього відділу Leptocerus 
tineiformes Curtis постійно та 
масово зустрічались як у скла-
ді макрозообентосу, так і в 
заростях острова. В найбільш 
малопроточному водотоці за-
реєстровано личинку черво-
нокнижного виду бабок Anax 
imperator (Leach) (дозорець- 
імператор).

Чисельність макрозообенто-
су у водоймах та водотоках 
острова Малий Татару змі-
нювались від «високого» до 
«середнього» рівня розвитку, 
що відповідає політрофним 
та евтрофним водам відпо-
відно, а біомаса – від «серед-
нього» до «низького» рівня 
розвитку в межах евтрофних 
та мезотрофних вод. Кількісні 
показники макрозообентосу 
проток вищі за відповідні в 
озері, а для фітофільної фауни 
спостерігається протилежна 
картина: чисельність та біома-
са макробезхребетних вища в 
озері, ніж у протоках.

За показниками чисельно-
сті в макрозообентосі озера 
переважали малощетинко-
ві черв’яки (Oligochaeta), а в 
каналах – личинки комарів- 
дзвінців (Chironomidae). За 
показниками біомаси в озері 
домінували личинки комах 
(Chironomidae+Trichoptera), а 
в каналах – молюски (зокрема 
двостулкові Unionidae).
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Таблиця 23. Характеристики угруповань макробезхребетних водойм та водотоків острова Малий Татару.

ПОКАЗНИКИ ПРОТОКИ ОЗЕРО ЗАГАЛОМ

Макрозообентос 

Чисельність, тис. екз./м2
6,00-22,31 

10,42
1,30-8,00 

3,87 7,61

Рівень розвитку (трофність)  
за чисельністю

високий  
(політрофні)

середній  
(евтрофні)

вищий за середній 
(евтрофні)

Біомаса, г/м2
26,46-225,76 

133,14
3,78-19,28 

11,04 80,81

Рівень трофності за біомасою
середній  

(евтрофні)
низький 

(мезотрофні)
середній  

(евтрофні)

Фітофільна фауна 

Чисельність, тис. екз./кг 
1,23-1,55 

1,39
1,94-2,91 

2,43 1,80

Біомаса, г/кг
1,01-5,05 

3,00
2,80-12,06 

7,43 4,77

Рисунки 53А і 53Б.
Таксономічна структура 
за чисельністю (N) 
та біомасою (B) угруповань 
макрозообентосу (а) 
та фітофільної фауни (б) 
острова Малий Татару.

За чисельністю у складі фі-
тофільної фауни як про-
ток, так і озера переважа-

ли малощетинкові черв’яки 
Oligochaeta, а за показника-
ми біомаси в озері доміну-

вали молюски, а в протоках 
– личинки волохокрильців 
(Trichoptera).
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Іхтіологічні дослідження ранньої молоді риб
У водоймах та водотоках остро-
ва виявлено личинок та маль-
ків 12 видів риб, що належать 
до 4 родин. Видовий склад в 

обстежених біотопах істотно 
відрізнявся (табл. 24). У за-
гальному списку подано 13 ви-
дів, із яких в'язь Idus idus (L.) 

зустрічався у прилеглому до 
північного боку острова рукаві 
Дунаю, але не траплявся у його 
внутрішніх водних об’єктах.

Таблиця 24. Видовий склад ранньої молоді риб у водоймах острова Малий Татару.

№
ТАКСОНИ ВІДНОСНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ, %

КАНАЛИ ОЗЕРА ЗАРОСЛІ 
МІЛКОВОДДЯ

ДУНАЙ

Cyprinidae – Коропові
1 Idus idus (L.) – В'язь звичайний - - - 15,8

2 Rutilus rutilus (L.) – Плітка звичайна 12,8 47,8 0,2 77,2

3 Scardinius erythrophthalmus (L.) – Краснопірка 
звичайна

0,7 11,3 0,1 -

4 Alburnus alburnus (L.) – Верховодка звичайна 0,2 2,6 - -

5 Leucaspius delineatus (Heckel) – Верховка звичайна 61,8 26,1 94,1 -

6. Blicca bjoerkna (L.) – Плоскирка європейська 8,9 4,3 2,0 0,6

7 Abramis brama (L.) – Лящ звичайний 1,2 1,7 0,2 2,9

8 Aspius aspius L. – Білизна європейська 1,6 - - 3,5

9 Rhodeus amаrus (Bloch) – Гірчак європейський 10,0 - 0,1 -

10 Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel) –  
Чебачок амурський

- - 3,2 -

Percidae – Окуневі

11 Perca fluviatilis L. – Окунь звичайний 2,6 3,5 - -

Odontobutidae – Головешкові

12 Perсcottus glenii Dybowski – Головешка-ротань - - 0,1 -

Gobiidae – Бичкові

13 Proterorhinus semilunaris (Heckel) – Тупоносий 
бичок західний

0,2 2,6 - -

Найбільш поширеними вида-
ми, які траплялись в усіх вну-
трішніх водоймах та водотоках 
острова, були плітка, красно-
пірка, верховка, плоскирка, 
лящ. Їхня відносна чисель-
ність варіювала в залежності 
від біотопу: наприклад, плітка 
переважала в озерах, верховка 
– у зарослих та вкритих ряскою 

мілководдях. В останніх та-
кож траплялись інтродуковані 
далекосхідні види – чебачок 
амурський і головешка-ротань. 
У каналах у значній кількості 
траплялась молодь гірчака. 
Цей вид є остракофілом за від-
ношенням до нерестового суб-
страту, тобто відкладає ікру у 
мантійну порожнину двостул-

кових молюсків, які також за-
фіксовані у каналі нашими 
спостереженнями. Це означає, 
що у придонному шарі води 
та донних відкладах каналів, 
принаймні навесні, відсутні за-
стійні процеси, а кисневий ре-
жим сприятливий для розвит-
ку безхребетних та іхтіофауни. 
Винятково у каналах трапля-



  Острів Малий Татару: оцінка результатів проекту з екологічного відновлення та рекомендації  59

лась молодь білизни – реофіль-
ного виду. Це вказує на те, що 
під час весняного водопілля у 
каналах хороша проточність, 
що сприяє нересту річкових 
риб. Мальки білизни зловле-
ні і в прилеглому до північно-
го боку острова рукаві Дунаю. 
Основу молоді риб останнього 
складала плітка, значну частку 
становила молодь в'язя – ти-
пового річкового виду, мальки 
якого не зареєстровані нами у 
внутрішніх водоймах та водо-
токах острова. У Дунаї нами 
не знайдені також лімнофільні 
(озерні та озерно-річкові) види, 
поширені у водоймах острова, 
такі як краснопірка, верховка, 
гірчак та ін.

За свідченнями місцевих ри-
балок, у водойми острова під 
час весняного водопілля та-
кож заходять на нерест короп 
(сазан) Сурrіnus carpio (L.), 
сом Silurus glanis  (L.), судак 
Sander lucioperca (L.), постій-
но мешкають і розмножують-
ся на острові щука Еsox lucіus  
(L.), карась Carassius sp., лин 
Тinca tinсa (L.). Іноді захо-
дить оселедець чорномор-
сько-азовський Alosa рontica 
(Eichwald), але його нерест 
на острові не спостерігався. 
Таким чином, список риб, які 
використовують острівні вод-
ні об’єкти як нерестовища, 
налічує не менше 19 видів, 
значна частина яких є постій-
ними мешканцями острівних 
гідроекосистем. 

Влітку під час межені відмі-
чається сильне падіння рівня 
води і стрімке зменшення їх 
площ. Це може призводити до 
задухи цьогорічної молоді та 
дорослих риб, а також виїдан-

ня їх птахами внаслідок по-
легшення доступу до здобичі і 
зменшення можливостей для 
риб знайти схованки. Тому 
для забезпечення виживання 
риб варто підтримувати про-
точність острова навіть у ме-
женний період.

Отримані результати свід-
чать про очевидний позитив-
ний вплив роздамбування 
та промивки острова під час 
водопілля, що забезпечує ви-
соке видове різноманіття риб 
та створює умови для відтво-
рення їх цінних видів. При 
подальшому відновленні при-
родного режиму острова вар-
то очікувати поступового зни-
ження функціональної ролі 
в іхтіоценозах короткоци-
клових малоцінних та інтро-
дукованих видів (верховки, 
чебачка, головешки), що, без-
умовно, свідчить на користь 
проведених робіт із ревіталі-
зації острова.

Показники видового багат-
ства та видова структура 
комплексів макробезхребет-
них у водних об’єктах островів 
цілком зіставні з зареєстрова-
ними в інших гідробіоценозах 
дельти Дунаю. 

Зареєстроване значне це-
нотичне різноманіття іх-
тіофауни: озерно-річкові, 
річково-озерні та річкові, се-
редньо- та довгоциклові види 
риб, багато з яких промислово 
цінні. Розповсюдження остра-
кофіла гірчака, що відкладає 
ікру у мантійну порожнину 
оксифільних двостулкових 
молюсків, свідчить, що у при-
донному шарі води та донних 
відкладах каналів, принайм-

ні навесні, відсутні застійні 
процеси, а кисневий режим 
сприятливий для розвитку 
безхребетних та іхтіофауни. 
Винятково у каналах зареє-
стрована молодь білизни – 
реофільного виду, що вказує 
на хорошу проточність під час 
весняного водопілля, спри-
ятливу для нересту річкових 
риб.

Разом із тим не можна лиши-
ти поза увагою низку негатив-
них явищ. Так, влітку під час 
межені можливе сильне па-
діння рівня води й зменшен-
ня острівних акваторій. Нада-
лі за умови невеликих глибин 
стрімко підвищується темпе-
ратура води, знижується кон-
центрація кисню, виникають 
задухи, що може спричиняти 
загибель цьогорічної молоді 
та дорослих риб, а також їх ви-
їдання птахами внаслідок по-
легшення доступу до здобичі 
і зменшення можливостей 
для риб знайти схованки. Не-
гативний вплив аж до заги-
белі, уповільнення розвитку, 
імміграції із звичних оселищ 
спричиняють задухи й на 
розвиток інших гідробіонтів, 
тому для забезпечення їх ви-
живання варто підтримувати 
проточність острівних водних 
об’єктів впродовж усього сезо-
ну вегетації й особливо у ме-
женний період.

Узагальнюючи проведені 
дослідження можемо кон-
статувати високій ступінь 
“природності” гідроекосис-
тем досліджених островів, 
необхідність подальшого роз-
дамбування та доцільність 
організації екологічного мо-
ніторингу.
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Вплив випасу на рослинні комплекси острова Малий Татару 
після проведення проектних робіт (Подорожний С. М.)
Одним із головних ризиків проекту з відновлення гідрологічного 
режиму острова, на який вказували практично всі експерти, була 
висока ймовірність заростання більшої частини острова заростями 
Phragmites australis унаслідок значного обводнення території. 

 
Тому в 2005 році за рекомен-
даціями, викладеними в до-
кументі «Бачення дельти Ду-
наю», на острів Малий Татару 
було завезено 10 голів сірої 
української степової породи 
корів (до цього тут перебува-
ло 10 коней). Передбачалося, 
що худоба стане головним 
інструментом менеджменту 
очеретяних заростей на ос-
трові після відновлення при-
родного гідрорежиму. 

Другим важливим завданням 
завезення на острів худоби 
було відновлення деградова-
них лучних ценозів, тому що 
випас є обов’язковим факто-
ром їх нормального розвитку. 
Пріоритетність формування 
лучних ценозів на острові та-
кож була зазначена в докумен-
ті «Бачення дельти Дунаю», де 
зазначалося:

 луки є цінним біотопом для 
біорізноманіття;  

 існуючий дефіцит лучних 
комплексів загалом у системі 
дельтових територій;

 випасання на луках дозво-
лить отримати швидкі резуль-
тати роботи з управління рос-
линними комплексами.

Відповідальність за органі-
зацію випасу на острові, до-
гляд за худобою за домов-
леністю з WWF брав на себе 
землевласник – ДП «Ізма-
їльське лісове господар-

ство». Вказане підприєм-
ство обладнало три станції 
для підгодівлі худоби в зи-
мовий період, а також (за фі-
нансової підтримки WWF) 
два містки через прорани в 
центральній греблі острова 
для транзитного проходу 
худоби (рис. 54).     

Головною проблемою при 
контролі за випасом стала ре-
альна кількість худоби. Через 
2–3 роки після початку орга-
нізованого випасу на острові 
(після проведення проектних 
робіт) поголів’я худоби збіль-
шилося майже в 2–3 рази. 
Це сталося завдяки природно-
му приплоду тих корів, яких 
завезли на острів, а також за 
рахунок несанкціонованого 
завезення на острів лісгоспом 

місцевої рогатої худоби. Фак-
тична кількість худоби, випад-
ки загибелі корів (у зимовий 
період і під час високого рівня 
води) практично не фіксува-
лися. Таке становище, на нашу 
думку, влаштовувало керів-
ництво лісгоспу, оскільки худо-
ба була еквівалентом грошевих 
розрахунків за послуги, які на-
давалися лісгоспу сторонніми 
організаціями, а також у дея-
ких випадках робітникам під-
приємства в рахунок заробітної 
плати видавали худобу.    

За інсайдерською інформацією, 
вже наприкінці літа 2006 року 
на острові сформувалося три са-
мостійних стада великої рогатої 
худоби, які практично не пере-
тиналися і мали чіткі територі-
альні межі випасу й відпочинку.

Рисунок 54.
Схема біотехнічних заходів 
з організації випасу 
на острові Малий Татару. 

 — місця розміщення 
станцій для підгодівлі худоби 
в зимовий період;

 — містки через прорани 
для транзитного проходу худоби.
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Під час досліджень фітомаси й 
визначення допустимого пасо-
вищного навантаження на луч-
ні ценози острова в 2006 році 
ми встановили, що при високих 
і низьких рівнях води допусти-
ме пасовищне навантаження 
на лучні рослинні комплекси 
було перевищене майже вдвічі.    

Надмірна експлуатація луч-
них рослинних комплексів 
призводить до значних нега-
тивних наслідків. На луках у 
результаті елімінації злакової 
основи активно розвивають-
ся види, які не поїдаються 
худобою, – Bidens tripartite, 
Glycyrrhiza echinata, види 
роду Xanthium та ін. На міс-
цях стравлених луків вони 
утворюють щільні важкопро-
хідні зарості, що значно зни-
жує кормову й фітоценотичну 
цінність цих біотопів (рис. 55).

За нашими спостереженнями, 
в червні 2018 року на острові 
перебувало 35 голів великої 
рогатої худоби. Коней на ос-
трові не було.

Греблі в системі організації ви-
пасу після проведення проек-
тних робіт відіграють дуже важ-
ливу роль – навіть більшу, ніж до 
виконання гідрологічних робіт. 
У періоди високих рівнів води 
вони залишаються притулком 

для худоби і водночас кормовим 
угіддям. У періоди низьких рів-
нів води греблі використовують-
ся тільки як транзитні коридори 
до багатих кормових угідь після 
спаду води. 

У 2006–2007 роках практично 
всі греблі були доступні для 
транзиту худоби (рис. 56А і 
рис. 56Б). 

На момент останнього обсте-
ження острова в червні 2018 
року значна частина гребель 
була недоступною для худоби 
внаслідок руйнування прохо-
дів через центральну греблю 
та створення огорож уздовж 
існуючих туристичних об’єк-
тів (рис. 57А і рис. 57Б). 

Внаслідок недоступності гре-
бель упродовж більшої ча-
стини вегетаційного періоду 
в останній час спостерігаєть-
ся їхнє інтенсивне заростан-
ня деревно-чагарниковою 
рослинністю. В першу чер-
гу це стосується деревного 
виду з міцними колючками – 
Gleditsia triacanthos, який 
робить греблі практично не-
прохідними не тільки для 
людини, а й для худоби. Мо-
лоді проростки вказаного виду 

Рисунки 56А і 56Б.
Використання гребель худобою як кормових угідь і транзитних 
шляхів після проведення проектних робіт у 2006–2007 роках:  
А – при високих рівнях води; Б – при низьких рівнях води.

Рисунок 55.  
Лучна ділянка, яка заросла 
Xanthium albinum унаслідок 
перевипасу (зниження за 
прирусловим валом з боку 
рукава Іванешт, вересень 
2006 р.).

А Б
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2018

мають нездерев’янілі колючки 
і легко елімінуються худобою. 
Але за відсутності пасовищного 
навантаження паростки швид-
ко ростуть у висоту, колючки 
стають міцними й недоступни-
ми для худоби. 

В останні роки експансія 
Gleditsia triacanthos спостері-
гається по всій площі острова, 

але найбільші її прояви фіксу-
валися на ділянках, де не було 
випасу.

Відповідно, катастрофічно 
зменшилися площі для випа-
су на фоні збільшення рівня 
обводнення внутрішніх во-
дойм як при високих, так й 
при низьких рівнях води в Ду-
наї  (рис. 58, рис. 59). 

Ділянки в районі нижнього 
шпиля, майже весь прирус-
ловий вал і знижені ділян-
ки за ним з боку рукава Іва-
нешт худоба не відвідує, що 
призвело до активного заро-
стання цих територій видами 
роду Salix. Особливо зазнали 
втрат критично важливі осе-
лища – болотисті луки, пло-
ща яких через заростання 
деревно-чагарниковою рос-
линністю зменшилася майже 
на 2/3.    

Рисунки 57А і 57Б.
Використання гребель худобою як кормових угідь і транзитних 
шляхів після проведення проектних робіт у 2018 році:  
А – при високих рівнях води; Б – при низьких рівнях води.

А Б

Рисунок 59.
Динаміка площ для випасу худоби на острові 
Малий Татару після проведення проектних 
робіт при низьких рівнях води в Дунаї. 

Рисунок 58.
Динаміка площ для випасу худоби на острові 
Малий Татару після проведення проектних 
робіт при високих рівнях води в Дунаї.

 — штучні перешкоди для обмеження руху худоби.

2006

2018

2006
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Оптимальна модель підтримки стану острова (Черничко Й. І.)
Існуюче фауністичне різноманіття острова Малий Татару максимально наближене 
до оптимального, але подальші зміни у складі фауни обов’язково стануться.

По-перше, це пов’язано з не-
достатньою вивченістю таких 
груп, як комахи, гідробіонти, 
зоопланктон тощо. В цьому 
напрямку вивченість фауни 
буде лише підкреслювати пов-
ноту природності екосистем 
острова. Змінам сприятимуть 
і процеси природної динамі-
ки ареалів тварин, поява на 
острові не тільки інвазійних 
видів, але й тих, що історич-
но мешкали в басейні Дунаю 
і зараз мають можливість до 
реінтродукції. Це, наприклад, 
річковий бобер (Castor fiber), 
який по внутрішніх каналах 
острова може зашкодити де-
ревній рослинності та галь-
мувати проточність каналів.

По-друге, зміни торкатимуться 
оселищ, які були змінені люди-
ною і які під час безсумнівних 
сукцесій повинні змінюватися. 
Наприклад, сучасні водойми 

верхньої частини острова на 
місці осушених сільськогоспо-
дарських угідь та лісових план-
тацій швидко перейдуть до 
стадії очеретяно-рогозових 
формацій. На жаль, сучасний 
рельєф дна може призвести до 
формування суцільних заро-
стей очерету без всяких ознак 
мозаїчності. Тому оптималь-
ним було б повернення до різ-
номанітного мікрорельєфу дна. 

В нижній східній частині ост-
рова зараз значно порушеним 
залишається стан природного 
режиму входу у повінь та вихо-
ду води під час межені. Це фор-
мує нетипові для природної мо-
делі острова застійні дистрофні 
плеса з елементами накопичен-
ня мертвої органіки тощо. Такі 
симптоми екологічних змін 
небажані для острова. Загалом 
поперечні дамби перешкод-
жають надходженню води до 

нижньої частини острова, осо-
бливо під час межені, що є сут-
тєвим негативним фактором 
нормалізації гідрологічного 
режиму острова в цілому, за-
вершення процесу повернення 
усіх біотопів, привабливих для 
тварин, до природного стану.

Кількість дамб та їхня загаль-
на площа поступово зменшу-
ватимуться в залежності від 
періодичності катастрофічних 
повеней. Це призведе до по-
ступового зменшення чисель-
ності деяких видів ссавців. 
У цьому відношенні оптималь-
на модель існування острова 
також залежатиме від еколо-
гічного регулювання випасу 
завезеної на острів рогатої ху-
доби (сіра українська степова 
порода корів).

Важливо зауважити, що за-
гальний екологічний стан 

 ОПТИМАЛЬНА МОДЕЛЬ
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Жовтень, 2017

Вересень, 2017

Серпень, 2017

Рисунок 61.
Площа водного дзеркала 
острова Малий Татару під час 
межені на  р. Дунай у 2017 
році (світліший тон синього 
кольору означає меншу 
глибину води). 

Насамкінець необхідно зау-
важити, що досягнення опти-
мального природного стану 
острова необхідно узгоджу-
вати із розвитком рекреації 
на острові, бо в першу чергу 
неконтрольований розвиток 
цього типу природокористу-
вання може негативно позна-
читися на лучних біотопах, 
які є критично важливими 
оселищами.

02.06.2018

03.05.2018

13.04.2018

12.06.2018

23.05.2018

28.04.2018

03.04.2018

острова Малий Татару й нада-
лі залежатиме від динаміки 
рівня води в Дунаї, тобто від 
максимального рівня води під 
час повеней та їх тривалості. 
Аналіз супутникових знімків 
достовірно демонструє залеж-
ність обводненості острова від 
ходу повені (рис. 60).

З огляду на майже природ-
ний стан острова неминучим 
стане часткове осушення вну-

трішньої заплавної части-
ни острова під час межені 
(рис. 61) з відповідними змі-
нами не стільки складу тва-
ринного світу, скільки їхньої 
чисельності.

Змінюватиметься також не 
тільки площа водного дзер-
кала, але й площа очеретових 
заростей та їхня обводненість, 
придатність для існування 
водно-болотних видів птахів.

Рисунок 60.
Площа водного дзеркала 
острова Малий Татару 
в повінь (квітень – червень 
2018 року).
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Таблиця   6.  Динаміка обводненості нижньої частини острову в залежності від рівня 
повені Дунаю 

Рік Тип 
супутника 

Дата 
знімку 

S, га S1 S2 Загальна 
площа, 

що 
вкрита 
водою 
(S+S1) 

Загальна 
площа 

очерету 
(S1+S2) 

Рівень 
води 

Дунаю 
у 

травні 

Рівень 
води 

Дунаю 
у 

червні 

Середній 
рівень за 

період 
січень-
травень  

Середньор
ічний 
рівень 
води 

Дунаю 
 

2005 Landsat 7 05.06 54,9 186,6 55,7 241,5 242,3     
2006 Landsat 7 08.06 151,5 132,2 13,5 283,7 145,7     
2007 Landsat 7 11.06 53,7 68,7 174,8 122,4 243,5     
2010 Landsat 7 03.06 127,8 108,2 61,2 236,0 169,4 127,1 154,6 139,8 132,8 
2011 Landsat 7 22.06 60,3 0 236,9 60,3 236,9 96,5 91,7 116,8 93,1 
2012 Landsat 7 12.06 79,3 149,4 65,8 228,7 215,2 108,3 109,6 90,7 87,0 
2013 Landsat  8 19.06 70,4 133,4 93,4 203,8 226,8 147,3 135,0 133,3 110,1 
2014 Landsat  8 06.06 44,9 40,9 211,4 85,8 252,3 136,0 133,0 108,4 113,2 
2015 Landsat 7 01.06 50,8 73,7 172,7 124,5 246,4 111,2 110,0 122,8 99,8 
2016 Landsat  8 27.06 36,8 59,3 201,1 96,1 260,4 121,0 126,9 115,3 103,5 
2017 Landsat  8 14.06 42,5 33,5 221,2 76,0 254,7 107,8 94,8 95,8 89,0 
2018 Landsat  8 01.06 50,4 85,2 161,6 135,6 246,8     

Кореляція Пирсона між S та рівнем води у Дунаю 0,17 0,56 0,50 0,60 

Примітка: S - Площа відкритого водного дзеркала у нижній частині острову; S1 – площа 
обводненіх очеретових угруповань; S2 – площа переважно сухих  очеретових угруповань. 

Рис.12. Оброблені супутникові карти, відповідно датам зйомки (рік) 

 

 

 
2005  2006 

 

 

 
2007  2010 

Таблиця   6.  Динаміка обводненості нижньої частини острову в залежності від рівня 
повені Дунаю 

Рік Тип 
супутника 

Дата 
знімку 

S, га S1 S2 Загальна 
площа, 

що 
вкрита 
водою 
(S+S1) 

Загальна 
площа 

очерету 
(S1+S2) 

Рівень 
води 

Дунаю 
у 

травні 

Рівень 
води 

Дунаю 
у 

червні 

Середній 
рівень за 
період 
січень-
травень  

Середньор
ічний 
рівень 
води 

Дунаю 
 

2005 Landsat 7 05.06 54,9 186,6 55,7 241,5 242,3     
2006 Landsat 7 08.06 151,5 132,2 13,5 283,7 145,7     
2007 Landsat 7 11.06 53,7 68,7 174,8 122,4 243,5     
2010 Landsat 7 03.06 127,8 108,2 61,2 236,0 169,4 127,1 154,6 139,8 132,8 
2011 Landsat 7 22.06 60,3 0 236,9 60,3 236,9 96,5 91,7 116,8 93,1 
2012 Landsat 7 12.06 79,3 149,4 65,8 228,7 215,2 108,3 109,6 90,7 87,0 
2013 Landsat  8 19.06 70,4 133,4 93,4 203,8 226,8 147,3 135,0 133,3 110,1 
2014 Landsat  8 06.06 44,9 40,9 211,4 85,8 252,3 136,0 133,0 108,4 113,2 
2015 Landsat 7 01.06 50,8 73,7 172,7 124,5 246,4 111,2 110,0 122,8 99,8 
2016 Landsat  8 27.06 36,8 59,3 201,1 96,1 260,4 121,0 126,9 115,3 103,5 
2017 Landsat  8 14.06 42,5 33,5 221,2 76,0 254,7 107,8 94,8 95,8 89,0 
2018 Landsat  8 01.06 50,4 85,2 161,6 135,6 246,8     

Кореляція Пирсона між S та рівнем води у Дунаю 0,17 0,56 0,50 0,60 

Примітка: S - Площа відкритого водного дзеркала у нижній частині острову; S1 – площа 
обводненіх очеретових угруповань; S2 – площа переважно сухих  очеретових угруповань. 

Рис.12. Оброблені супутникові карти, відповідно датам зйомки (рік) 

 

 

 
2005  2006 

 

 

 
2007  2010 

Рисунок 62.   
Оброблені супутникові карти відповідно до дат зйомки (рік).

Таблиця 25. Динаміка обводненості нижньої частини острова в залежності від рівня повені в Дунаї.

Дата 
знімка

Тип 
супутника

Рік S, га S1 S2 Загальна 
площа, 

що 
вкрита 
водою 
(S+S1)

Рівень 
води  

у Дунаї 
у травні

Рівень 
води  

у Дунаї 
у червні

Середній 
рівень  

за період 
січень-
травень

Середньо- 
річний  
рівень  
води  

у Дунаї

Загальна 
площа 

очерету 
(S1+S2)

Примітка: S ‒ площа відкритого водного дзеркала у нижній частині острова; S1 – площа
обводнених очеретових угруповань; S2 – площа переважно сухих очеретових угруповань.
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Гідрологічний режим острова (Дьяков О. А.)
Оптимальна модель гідрологічного режиму внутрішніх акваторій острова 
Малий Татару має базуватися на максимальному наближенні до природних умов 
із урахуванням гідроморфологічних змін, нових штучних елементів рельєфу 
(фрагменти високих дамб і глибокі дренажні канали), наявності крупних водойм 
(штучного походження) з відкритим дзеркалом води у верхній частині острова, 
а також із урахуванням сучасного та перспективного природокористування. 

Вже зараз гідрологічний режим 
Татару в основному визначається 
ходом рівня води в Дунаї. Під час 
повені вода надходить на острів 
по протоках і при переливі че-
рез прируслові вали, а в межень 
по протоках іде в Дунай. Таким 
чином, водний режим острова 
залежить від параметрів (шири-
ни й глибини) проток, що з’єдну-
ють внутрішні водойми острова 
з річкою, а також від параметрів 
прорізів (проранів) у поперечних 
дамбах, які ділять острів на три 
частини (рис. 14). 

Важливим фактором є нама-
гання працівників лісгоспу 
штучно регулювати рівень води 
в острові, що вони здійснюють 
для збереження підвищеного 
рівня води у внутрішніх водо-
ймах у літній період, відкрива-
ючи або закриваючи заслін на 
трубі протоки №4 з боку рукава 
Іванешт та перекриваючи про-
токи мішками з піском.  

Результати аналізу сучасно-
го гідрологічного режиму, 
який утворився на острові 
після проведення віднов-
лювальних робіт, а також 
наявність і стан природних 
проток і штучних гідротех-
нічних об’єктів (фрагментів 
дамб обвалування, дренаж-
них каналів) дозволяють зро-
бити висновок про необхід-
ність упровадження низки 

гідротехнічних заходів для 
подальшої оптимізації гідро-
логічного режиму внутріш-
ніх акваторій острова із мак-
симальним наближенням до 
природного стану і збережен-
ням позитивних наслідків 
антропогенного втручання 
на кшталт великих відкри-

тих озер у верхній частині 
острова. 

Зазначені заходи мають бути 
спрямовані на відновлення на-
прямків наповнення й стоку води 
з внутрішніх частин острова, на 
підвищення їх проточності та 
збільшення динаміки рівнів води. 

ОПТИМАЛЬНА МОДЕЛЬ ГІДРОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ 
МАЄ ВРАХОВУВАТИ ТАКЕ:

 До обвалування гідрологічний режим внутрішньої частини 
острова Татару характеризувався високою амплітудою 
коливань рівнів води (близько 2,5–3 м).

 У природному стані при середньому рівні води в Дунаї 
(1 м БС) острів був розділений на дві частини прирусловими 
валами серединної стариці.

 Затоплення острова починалося з нижче за течією 
розташованих ділянок – поступово наповнювалися 
дві внутрішні частини зі створенням єдиної проточної 
внутрішньої водойми при рівні води на острові  
вище за 1,2–1,3 м БС.

 Вода проходила через весь острів від верхнього шпиля 
до нижнього широким фронтом. Це відбувалося навіть у 
маловодні роки й забезпечувало інтенсивний промивний 
режим у внутрішніх водоймах і протоках, винос органічної 
речовини й уповільнювало процеси заболочування.

 Стік води йшов у зворотному напрямку через пониззя 
в прируслових валах нижньої частини острова, а з 
подальшим падінням рівня зосереджувався у протоках та 
повністю зупинявся при досягненні відмітки 0,8 м БС.

 В окремі сухі й маловодні роки внутрішні водойми 
острова майже повністю пересихали.

 Наявність великих водойм із відкритим дзеркалом води 
у верхній частині острова (частини №1 і №2), які утворилися 
в результаті осушення острова, значно збільшили 
різноманітність умов і підвищили його екологічне значення. 

 Менеджмент водного режиму на острові проводився 
рибалками задовго до обвалування (періодична розчистка 
протоки Шутова та інших).
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Рекомендації, спрямовані на збереження видового багатства фауни 
острова (Черничко Й. І.)
Заходи, які необхідно здійснити для збереження видового багатства фауни 
острова:

КОРОТКОСТРОКОВІ:
 Більш докладно розробити та впровадити моніторинг клю-

чових видів та угруповань.
 Оптимізувати гідрологічний режим, а саме водообмін між 

колишніми ізольованими частинами острова, для формуван-
ня типового режиму внутрішніх водойм руслових островів.

 Оптимізувати з урахуванням останніх підготовлених 
документів існуючий менеджмент-план водно-болотного 
угіддя «Острів Малий Татару» задля розвитку туризму на 
острові в сучасних умовах.

 Підтримувати оптимальне пасовищне навантаження на 
дамби та руслові гряди.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДІЇ

ДОВГОСТРОКОВІ: 
 Відновити мозаїчність рельє-

фу дна на центральному плесі; 
можливо, зробити зимувальні 
ями для риб у східній частині 
острова під дамбами з боку 
Кілійського рукава, де нако-
пичення мулу під час повеней 
незначне. 

 Побудувати сучасну інфра-
структуру для зеленого туризму 
на острові.
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Рекомендації з оптимізації гідрологічного режиму (Дьяков О. А.)
Для наближення гідрологічного режиму внутрішньої частини острова Татару 
до оптимальної гідроекологічної моделі потрібно збільшити проточність 
і покращити водообмін між внутрішніми частинами острова при високих 
і середніх рівнях води. Також слід відновити початок наповнення внутрішніх 
водойм острова та завершальну стадію стоку з острова через протоки, 
розташовані по лівому берегу поблизу нижнього шпиля. Для частин 
№1 і №1 початкова стадія наповнення і завершальна стадія стоку буде 
забезпечена завдяки протоці №3. Для цього потрібно впровадити ряд заходів. 

ПЕРШОЧЕРГОВІ 
ЗАХОДИ: 

1 Розчистити гирлові ді-
лянки лівобережних 

проток Шутова №5, №6 
і протоки №9 до відмітки 
0,9–1 м БС для гарантованого 
забезпечення гідрологічного 
зв’язку з Дунаєм при середніх 
рівнях води в річці (рис. 63). 

2 Протоки №7 і №8 зв’я-
зати з дренажним ка-

налом і через протоки №6 
і №9 – із Дунаєм. Це дасть 
змогу уникнути фрагментації 
дамби від протоки Шутова до 
нижнього шпиля й зберегти її 
як місце перечікування сірою 
українською степовою худо-
бою високих рівнів води. 

3 Створити додаткові про-
рани №7, №8, №9 у за-

хідній дамбі розділового 
каналу в місцях підходу 
проток Шутова №5, №7 та 
правобережного дренаж-
ного каналу (рис. 63). Пороги 
проранів повинні відповідати 
відміткам дна проток орієнтов-
но 0–0,3 м БС. Зв’язок водойм 
частини №3 із глибоким роз-
діловим каналом покращить 
виживання риби під час пере-
сихання внутрішніх водойм у 
екстремально маловодні роки 
й виконуватиме функції зиму-
вальної ями.

4 Для запобігання ризику 
частого пересихання вну-

трішніх водойм острова внаслі-
док існування штучного дуже 
глибокого розділового каналу 
(глибина понад 3 м) необхідно 
під час детального проектуван-
ня подальшого відновлення/
оптимізації гідрологічного ре-
жиму острова Татару розгля-
нути можливість встанов-
лення широкого водозливу 
з фіксованим порогом у міс-
ці впадіння каналу в Дунай із 
боку рукава Іванешт. Встанов-
лення висоти й конфігурації 
порогу вимагає подальшого 
уточнення й узгодження з ко-
ристувачем острова – Ізмаїль-
ським лісгоспом.

5 Поглибити й розшири-
ти існуючі прорани №2, 

№3 та створити новий про-
ран №10 у верхній попе-
речній дамбі (саме тут під час 
обстеження в серпні 2018 року 
спостерігалися інтенсивні за-
стійні явища) для покращення 
водообміну між частинами №1 
і №2 (рис. 63). Пороги проранів 
повинні відповідати середнім 
відміткам дна у водоймах, а саме 
0,1–0,2 м БС. Додатково проран 
№10 забезпечить зв’язок части-
ни №2 з дренажним каналом, 
розташованим уздовж верхньої 
поперечної дамби. Глибини в 
каналі сягають 3 м, і він вико-

нуватиме функції зимувальної 
ями та слугуватиме притулком 
для риб під час пересихання 
внутрішніх водойм частин №1, 
№2.
ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ: 

6 Для покращення проточ-
ності по всій довжині ост-

рова бажано створити до-
даткові прорани в західній 
дамбі розділового каналу 
навпроти запропонованих у 
східній дамбі проранів №7 і 
№8 (рис. 63). 

7 Для забезпечення пересу-
вання персоналу й відві- 

дувачів острова через прора-
ни в дамбах доцільно замість 
зруйнованих дерев’яних 
мостів встановити підвіс-
ні мости. 

8 Для кращого пересуван-
ня туристів і збережен-

ня решти ділянок дамб ре-
комендоване розчищення 
верхнього профілю дамб 
деревно-чагарникової рос-
линності та створення еко-
логічних стежок.

9 Для підвищення позитивно-
го впливу випасу на рослин-

ні угруповання й екосистему 
острова в цілому пропонується 
завезення на острів тарпа-
ноподібних коней і водя-
них буйволів із попереднім 
розрахунком їхньої екологічно 
визначеної кількості. 
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Рекомендації з організації випасу 
(Подорожний С. М.)
Вважаємо, що заходи з 
організації випасу на ос-
трові Малий Татару мали 
дуже важливі позитивні 
наслідки:

 після проведення проек-
тних робіт із відновлення гід-
рологічного режиму внутріш-
ніх водойм острова внаслідок 
випасання худоби не відбуло-
ся заростання прируслових 
валів і гребель заростями 
Phragmites australis і Amorpha 
fruticosa, що розглядалося як 
головний ризик під час вико-
нання проекту;

 до певного часу за рахунок 
випасу прочищалися греблі, і 
прируслові вали були прохід-
ними по всій периферії острова;

 випас сприяв формуванню 
і підтримці критично важ-
ливих оселищ – болотистих 
луків – за рахунок видалення 
деревно-чагарникової порості 
й регуляції чисельності на них 
Phragmites australis.  

Негативним наслідком 
випасу на острові є над-
мірне пасовищне наван-
таження на лучні комп-
лекси, кормова цінність 
яких значно більша, ніж 
кормова цінність інших 
рослинних комплексів. 
Тим не менш, незважаючи 
на певні негативні наслідки 
випасу, вважаємо, що опти-
мальною моделлю для функ-
ціонування екосистем ост-
рова є збереження випасу як 
важливого інструменту регу-
ляції очеретяних та інших за-
ростей, а також як інструмен-
ту розчищення гребель. Для 
цього вся територія острова 
повинна бути доступною для 
худоби, а її кількість повинна 
бути в межах 25–35 голів.

Крім того, вважаємо за до-
цільне завезти на острів 5–6 
голів водяних буйволів для 
регуляції водної рослинності. 

Основними заходами з від-
новлення нормальної ор-
ганізації випасу на острові 
повинні стати:

 відновлення і створення 
проходів через прорани в гре-
блях для худоби (Ізмаїль-
ський лісгосп);

 влаштування спеціальних 
проходів для худоби навколо 
туристичних об’єктів, які роз-
ташовані на острові (власни-
ки туристичних об’єктів);

 видалення з гребель і вза-
галі з території острова дерев 
Gleditsia triacanthos (Ізмаїль-
ський лісгосп);

 відновлення кормових 
станцій для худоби на острові  
(Ізмаїльський лісгосп);

 облаштування місця для 
утримання водяних буйволів 
(в разі потреби). 

Рекомендації з розведення стада української сірої породи великої 
рогатої худоби на острові Малий Татару та ї ї використання 
в екологічних проектах із відновлення порушених природних систем 
(Фурса Н. М.)
На сьогодні сіра українська порода в Україні визнана такою, що зникає, 
є загроженою; їй присвоєно вищий статус ризику – контрольований критичний, 
і вона віднесена до першої категорії охорони. 

Сіра українська порода – це 
давня реліктова, одомашнена 
ще первісними людьми поро-
да худоби, що здолала тися-
чолітній шлях еволюції і се-
лекції (спочатку стихійної, а 
потім науково обґрунтованої). 

Фактично це єдина корінна 
порода в Україні, яка не за-
знала схрещування з чужими 
генотипами, а тому зберегла 
свій природний генофонд. 
Вона вважається прямим на-
щадком дикого європейсько-

го бика тура. На початку 20 
століття це була універсаль-
на порода в Україні – основне 
джерело молока, яловичини, 
тяглової сили. Тоді налічува-
лося до 5 млн голів худоби. 
Зараз в Україні сіра українська 
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порода віднесена до локаль-
них м’ясних порід: її масив 
налічує трохи більше 1000 го-
лів і розміщений лише в двох 
суб’єктах племінної справи: 
дослідному господарстві На-
ціональної академії аграрних 
наук України «Поливанівка» 
Дніпропетровської області 
та дослідному господарстві 
«Асканія-Нова» в Херсонській 
області.

Попри давність генофонду 
сіра українська порода чудово 
пристосовується до сучасних 
умов і виявляє високий про-
дуктивний і репродуктивний 
потенціал на рівні кращих 
світових м’ясних порід. Тва-
рини цієї породи вирізня-
ються високою живою масою, 
молодняк має значну енер-
гію зростання (900–1100 г за 

добу). Корови дуже плодовиті: 
кожна корова раз на рік при-
носить теля; до 10% корів мо-
жуть телитися двічі на рік; до-
сить високий відсоток (до 6%) 
двійні.

Ці якості, властиві породі, 
яскраво проявилися при віль-
ному утриманні в дикій при-
роді острова Малий Татару. 
В екстремальних, абсолютно 
нових екологічних умовах 
для сірої української породи 
сформувалася популяція ви-
сокоадаптованих тварин у до-
статній чисельності 35 голів, 
яка стійко розмножується. 
Сформоване стадо викликає 
беззаперечний інтерес з боку 
зоотехніків-селекціонерів, 
які прагнуть вивчити аспек-
ти адаптивності й стійкості 
до екстремальних умов утри-

мання. Адже стадо, цілий рік 
перебуваючи в умовах дикої 
природи без будь-якої допо-
моги з боку людини, зуміло 
вижити, успішно розмножи-
тися та продовжує стійко роз-
виватися. У проекті розкрив-
ся новий аспект біологічних 
властивостей цієї породи: 
чистий давній генотип, воло-
діючи потужним еволюцій-
ним багажем, чудово впорав-
ся з сучасними викликами. 
Створена в межах проекту 
міні-модель для вивчення 
еволюції великої рогатої ху-
доби – безцінне джерело но-
вої біологічної та зоотехнічної 
інформації.

З генетичної точки зору цей 
масив тварин також унікаль-
ний: у його генофонді об’єд-
нані дві сучасні популяції, що 

Рисунок 64. Українська сіра порода великої рогатої худоби на острові Малий Татару. 
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збереглися в Україні, – по-
ливанівська й асканійська.  
Під дією природного добору 
на острові фактично виникла 
нова – ізмаїльська – популя-
ція сірої української худоби з 
новими біологічними й гос-
подарськими властивостями, 
вивчення й оцінка яких ще 
попереду.

Проживання в умовах острова 
Малий Татару має свої особли-
вості, тож у стаді сформу-
валися два екстер’єрних 
типи тварин: (1) тип білих, 
біло-сірих і сірих тварин, які 
зберігають особливості масті 
й зовнішні форми, притаман-
ні чистопорідній сірій укра-
їнській породі; (2) тип тварин 
із різними відтінками черво-
ного – від палево-білого до 

світло-червоного, – що відно-
ситься до помісного поголів’я, 
отриманого від стихійного 
спарювання з червоною сте-
повою породою худоби міс-
цевого населення. Червона 
степова порода була виведена 
з використанням генофонду 
сірої української ще два сто-
ліття тому.

За вільного спаровування цих 
двох екстер’єрних типів від-
бувається природний добір 
найбільш стійких особин, і 
кількість білих і палевих тва-
рин майже дорівнює. Тип бі-
лих тварин являє собою цін-
ний – збагачений генетичною 
інформацією двох популя-
цій – масив для подальшого 
чистопородного розведення 
сірої української породи. Тип 

червоно-палевих тварин – ма-
сив, збагачений генетичною 
інформацією спорідненої чер-
воної степової породи, – стано-
вить цінність для здійснення 
поглинання чистопородними 
сірими биками для виведення 
нової популяції сірої худоби.

За розвитком зовнішніх форм 
і ступенем вгодованості ці 
тварини мають низький рі-
вень енергетичних, тобто жи-
рових, запасів. Це свідчить 
про недостатню кормову базу, 
швидше за все про її дефіцит 
у зимовий період, а також про 
недостатню поживність рос-
линності острова. При цьому 
молодняк на підсосі добре 
розвинений і вгодований, що 
свідчить про досить високу 
молочність корів.
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Рекомендації щодо подальшого використання  
стада острова Малий Татару
1   Для подальшого розвит-

ку стада необхідно завезти 
на острів чистопорідних сірих 
українських волів для понов-
лення генотипу чистопорідно-
го масиву біло-сірих тварин і 
поглинання помісного геноти-
пу палево-червоних тварин.

2 Для успішного розвит-
ку стада необхідно навіть 

при вільному утриманні кон-
тролювати й управляти ста-
дом: проводити нумерацію та 
ідентифікацію тварин (вушні 
вищипи, бирки або чіпи), ре-
єструвати в Єдиному держав-
ному реєстрі тварин для отри-
мання державних дотацій на 
утримання корів.

3 Створити систему розколів 
на збережених станціях у 

місцях підгодівлі для нумера-
ції молодняка та формування 
груп для здачі на м’ясо.

4 Організувати на збережених 
станціях підгодовування 

стада, особливо взимку – сіном, 
сіллю, крейдою.

5 Періодично визначати по-
живність рослинності в міс-

цях, де пасеться стадо.

6 Навесні після паводків ор-
ганізувати заготівлю сіна на 

острові.

7 Регулювати чисельність тва-
рин у поголів’ї.

8 Для підвищення рентабель-
ності утримання стада ча-

стину тварин (бичків і телиць) 
використовувати для отри-
мання екологічно чистої яло-
вичини. Яловичина від сірої 

української худоби вважається 
найкращою, а отримана в еко-
логічно чистих умовах – най-
цінніша.

9 Розробити Програму селек-
ційно-господарського роз-

ведення стада сірої української 
породи острова Малий Татару 
на п’ять років, яка б містила 
план подальшої зоотехнічної 
роботи зі стадом. Адже залу-
чення фахівців-зоотехніків із 
тваринницьких інститутів для 
планування й коригування 
проведених робіт, а також для 
вивчення поточних процесів 
є запорукою успішного прове-
дення екологічних проектів із 
відновлення біоценозів з ви-
користанням великої рогатої 
худоби. 

Ступінь здійсненності, ризики та партнерство 
Суттєвим ризиком для виконання рекомендацій є форс-мажорна реорганізація 
РЛП «Ізмаїльські острови» або зміна підпорядкування парку. Головними 
партнерами в реалізації плану дій мають бути представництво Всесвітнього 
фонду природи WWF-Україна, "Рівайлдінг Україна" та Дунайський біосферний 
заповідник, які за потреби підключатимуть відповідних субпартнерів.

Переваги сірої української породи худоби  
в екологічних проектах з відновлення
1 Міцна конституція, висока 

адаптивність, резистент-
ність до захворювань, сфор-
мовані впродовж тисячі років 
еволюції та селекції в екстре-
мальних умовах.

2 Міцний копитний ріг, 
відсутність захворювань 

копит у вологому середовищі, 
на які страждають інші породи 
худоби.

3 Товста еластична шкіра – 
надійний захист від комах.

4 Висока плодючість і висока 
життєздатність молодняка.

5Відмінний розвиток шлун-
ково-кишкового тракту, 

здатного перетравлювати 
грубий рослинний і гілковий 
корм.

6 Розвинений стадний 
інстинкт – основа захисту 

молодняка і життєздатності 
стада.

7 Сильний материнський 
інстинкт.

8 Кмітливість, гарне вміння 
орієнтуватися в довкіллі, 

засновані на інстинктах, які 
зміцнила тисячолітня історія 
породи в екстремальних умо-
вах.

9 Гній худоби – запорука 
високої родючості ґрунту 

відновлюваних екосистем, 
водночас фактор розширення 
видового різноманіття рослин 
і комах екосистеми.
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ЦІЛІ, ІНДИКАТОРИ,  
ТЕРМІНИ Й ПЕРІОДИЧНІСТЬ  
МОНІТОРИНГУ
Моніторинг фітосистем (Дубина Д. В.)
Метою моніторингу фітосистем острова Малий Татару є виявлення 
змін, що відбуваються під впливом його роздамбування, а також їх 
прогноз у зв’язку з прийняттям нової стратегії розвитку території цієї 
геосистеми. Передбачається здійснення моніторингу на трьох рівнях 
організації рослинного світу – популяційному, видовому та ценотичному. 

 

1  ПОПУЛЯЦІЙНИЙ РІВЕНЬ 
Для фітосистем острова особливе значення 

має моніторинг популяцій, насамперед рари-
тетних та адвентивних видів, зокрема транс- 
формерів. Щодо перших моніторинг має на 
меті з’ясувати фактори й причини раритетності 
задля їх відновлення та збереження, щодо дру-
гих – стоїть завдання пошуку порогових рівнів 
чисельності популяцій, за яких вони не мають 
негативного впливу на аборигенні види. Крім 
цього, важливим елементом моніторингу є спо-
стереження за станом популяцій історичних ви-
дів – представників балкано-мезійської флори 
(Vitis sylvestris та ін.).
ІНДИКАТОРИ 

 Популяції раритетних видів: Salvinia 
natans (занесені до Червоної книги Укра-
їни); Nymphaea alba, Catabrosa aquatica, 
Ranunculus aquaticа, Callitriche cophocarpa, 
C. hermaphroditica, Ceratophyllum submersum, 
Potamogeton lucens, Р. obtusifolius, Epilobium 
palustre, Oenanthe silaifolia, Phalaroides 
arundinacea, Stachys palustris, Tussilago 
farfara  (регіонально рідкісні). 

 Популяції видів-трансформерів: 
Xanthium spinosum, Carduus acanthoides, 
Onopordum acanthium, Ambrosia artemisifolia, 
Iva xanthifolia, Grindellia squarosa.
Щорічний упродовж 3–5 років моніторинг по-
пуляційних параметрів, насамперед статевої, 

розмірної та вікової структур, дозволить отри-
мати якнайповнішу інформацію про стан попу-
ляцій видів рослин у різних біотопах. 

2 ВИДОВИЙ РІВЕНЬ 
ІНДИКАТОРИ 

 Трофності води: Lemna minor, L. trisulca, 
Spirodela polyrrhiza, Salvinia natans, 
Callitriche cophocarpa, C. hermaphroditica, 
Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, 
Ceratophyllum demersum, Utricularia vulgaris, 
Batrachium aquatile, B. trichophyllum, 
B. circinatum, B. rioni, Ceratophyllum 
demersum, Najas marina, Potamogeton 
crispus, P. lucens, Stuckenia pectinata, Elodea 
canadensis, Myriophyllum spicatum.

 Cинантропізації флори: Acer negundo, 
Amaranthus albus, A. blitoides, Ambrosia 
artemisiifolia, Amorpha fruticosa, Artemisia 
absinthium, Bidens frondosa, Cannabis 
ruderalis, Cаrduus acanthoides, Conium 
maculatum, Echinochloa crus-galli, Elaeagnus 
angustifolia, Galinsoga parviflora, Grindelia 
squarrosa, Hordeum murinum, Iva xanthiifolia, 
Lepidium ruderale, Sonchus arvensis, Sonchus 
oleraceus, Xanthium albinum.

3 ЦЕНОТИЧНИЙ РІВЕНЬ
ІНДИКАТОРИ

 Евтрофування: Lemnetum trisulca, 
Hydrocharito-Stratiotetum aloidis, Ceratophyllo-
Hydrocharitetum, Lemno-Utricularietum 
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vulgaris, Ceratophylletum demersi, Potametum 
crispi, Potametum pectinati, Potametum lucentis, 
Elodeetum сanadensis. 

 Зміни гідрорежиму: Cyperetum 
micheliani, Pulicario vulgaris-Menthetum 
pulegii, Phalaridetum arundinaceae, Leersietum 
oryzoidis, Oenanthetum aquaticae, Oenantho 
aquaticae-Rorippetum amphibiae, Butometum 
umbellate, Butomo-Alismatetum plantaginis-
aquaticae.

 Пасквальної дигресії: Bidenti frondosae-
Atriplicetum prostratae, Xanthietum californici-
spinosi, Onopordetum acanthi, Carduo 
acanthoidis-Onopordetum acanthi, Ambrosio 
artemisiifoliae-Xanthietum strumariae, 
Hyoscyamo nigri-Conietum maculate, Arctio 
lappae-Artemisietum vulgaris, Agropyretum 
repentis, Hordeetum murini, Cynodontetum 
dactyli.

Моніторинг ключових видів (Черничко Й. І.)
Головна ціль моніторингу ключових видів тварин залишається у площині 
контролю за сукцесійними процесами, що відбуваються на острові в межах 
ключових біотопів (вербово-тополеві галерейні ліси, внутрішні заплавні 
озера, лучні біотопи). Мета моніторингу може частково змінюватися в часі 
в залежності від загальних процесів, що відбуваються або відбуватимуться 
на всій площі дельти Дунаю чи під впливом кліматичних змін. 

Не менш важливим є правиль-
ний відбір видів та угруповань, 
що включені до переліку видів 
для моніторингу. Вони повин-
ні відповідати таким характе-
ристикам:

 об’єкт моніторингу є типо-
вим для природного стану ост-
рова, фоновим;

 бажано, щоб ключовий вид 
не був еврибіонтним, а якщо 
він притаманний для декіль-
кох біотопів, то популяційні 
ознаки стану популяції (мор-
фологічні ознаки особин і т.п.) 

мають бути для кожного із бі-
отопів добре визначені;

 можливість чітко визначати-
ся в природі, без спеціальних 
працеємних біодіагностичних 
методів;

 можливість достовірно 
констатувати чисельність 
особин або їхню щільність, а 
також площу, яку займає по-
пуляція;

 є рідкісним видом, моніто-
ринг якому не може зашко-
дити;

 є інвазійним видом.

Дієвість моніторингу (і не 
тільки ключових видів тва-
ринного світу) залежатиме 
від наявності типового, май-
же достовірного контролю 
природного стану острова 
Малий Татару. Для цього ба-
жано повторити запропоно-
вану схему моніторингу на 
острові Малий Далер, який 
залишився майже в недотор-
каному стані. Цей контроль, 
можливо, з деякими поправ-
ками, може бути зразком для 
острова Єрмаків.

Таблиця 26.  
Попередній перелік видів, термінів та періодичності моніторингу ключових видів або угруповань.

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ,  
ВИДИ АБО УГРУПОВАННЯ

ПАРАМЕТР СТРОКИ 
ВИКОНАННЯ

ПЕРІО-
ДИЧНІСТЬ

ПТАХИ
ДИНАМІКА УГРУПОВАНЬ

ПТАХИ ВОДНО-БОЛОТНОГО КОМПЛЕКСУ  
В ПЕРІОД МІГРАЦІЙ: 
- лучних біотопів дамб та прируслових валів; 
-  відкритих слабкозарослих плес; 
- очеретяно-осокових асоціацій; 
- поглиблених каналів уздовж дамб.

Динаміка видового складу 
та чисельності птахів

Березень, 
квітень, 
серпень, 
жовтень

Раз на три 
роки
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ГНІЗДОВИЙ ОРНІТОКОМПЛЕКС: 
- очеретяно-осокових асоціацій; 
- асоціацій плаваючої болотної рослинності; 
- лучних асоціацій; 
- деревно-чагарникових асоціацій 
прируслового лісу.

Динаміка видового складу 
та чисельності птахів

Травень –''–

ПТАХИ ВОДНО-БОЛОТНОГО КОМПЛЕКСУ  
В ПЕРІОД ЗИМІВЛІ: 
- лучних біотопів дамб та прируслових валів; 
- відкритих слабкозарослих плес; 
- очеретяно-осокових асоціацій; 
- поглиблених каналів уздовж дамб.

Динаміка видового складу 
та чисельності птахів

Грудень  − 
січень

–''–

ДИНАМІКА КЛЮЧОВИХ ВИДІВ
ЧИСЕЛЬНІСТЬ НА ГНІЗДУВАННІ: 
пірникоза велика (Podiceps criststus); 
пірникоза сірощока (Podiceps grisegena); 
гуска сіра (Anser anser); 
лиска (Fulica atra).

Динаміка орнітофауни 
очеретяно-осокових 

мозаїчних заростей та 
слабкозарослих плес

Квітень – 
травень

Щорічно

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НА ГНІЗДУВАННІ: 
очеретянка лучна (Acrocephalus 
schoenoboaenus).

Динаміка орнітофауни 
лучних біотопів дамб та 

прируслових валів 

Квітень – 
травень

–''–

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НА ГНІЗДУВАННІ: 
кобилочка солов’їна (Loustella luscinioides); 
очеретянка велика (Acrocephalus 
arundinaceus).

Динаміка орнітофауни 
очеретяно-осокових 

мозаїчних заростей та 
суцільних заростей очерету

Квітень – 
травень

–''–

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НА ГНІЗДУВАННІ: 
берестянка бліда (Hippolais pallida); 
кропив’янка чорноголова (Silvia atricapilla).

Динаміка орнітофауни 
деревно-чагарникових 

асоціацій прируслового лісу

Червень –''–

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НА ГНІЗДУВАННІ: 
дятел чорний (Dryocopus martius); 
мухоловка білошия (Ficedula albicollis).

Динаміка орнітофауни 
алювіального вербового лісу 

з підліском

Травень – 
червень

–''–

ССАВЦІ
СТАН АЛЮВІАЛЬНИХ ВЕРБОВИХ ЛІСІВ: 
лісовий кіт (Felis silvestris).

Відносна або абсолютна 
чисельність тварин, кількість 
гніздових територій

Січень, 
червень

Щорічно

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ВНУТРІШНІХ ОЗЕР: 
річкова видра (Lutra lutra).

Частота зустрічей на 
контрольній ділянці

Січень, 
червень

–''–

ВПЛИВ ПІДТОПЛЕННЯ НА ДАМБАХ ТА 
ВИСОКИХ РУСЛОВИХ ГРЯДАХ: 
борсук (Meles meles).

Чисельність тварин судячи 
зі слідів, кількості жилих нір

Січень, 
червень

–''–

СТАН ІНВАЗІЙНИХ ВИДІВ: 
шакал (Canis aureus).

Чисельність тварин судячи 
зі слідів 

Січень –''–

РИБИ
ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ВНУТРІШНІХ ОЗЕР: 
горчак (Rhodeus sericeus); 
багатоголкова колючка південна (Pungitius 
platуgaster); 
ротань-головешка (Perccothus glenii); 
бичок-цуцик західний (Proterorhinus marmoratus).

Відносна чисельність видів 
у контрольних виловах та 
їхня вікова структура

Червень Раз на три 
роки

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НЕРЕСТУ РИБ: 
кількість молоді риб на виході з внутрішніх озер

Середня відносна 
чисельність за одне 
занурення ловчого екрана

Травень – 
червень

Щорічно

НАПРЯМ МОНІТОРИНГУ,  
ВИДИ АБО УГРУПОВАННЯ

ПАРАМЕТР СТРОКИ 
ВИКОНАННЯ

ПЕРІО-
ДИЧНІСТЬ
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Моніторинг ходу рівнів води та гідроморфологічні спостереження 
(Дьяков О. А.)
Сьогодні головними суб’єктами державного моніторингу вод на українській 
ділянці Дунаю є Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія, яка входить 
до складу Українського гідрометеорологічного центру Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, та Дунайський регіональний офіс водних 
ресурсів (до реорганізації – Дунайське басейнове управління водних ресурсів). 

 
У рамках проекту WWF для 
організації спостереження за 
ходом рівня води у внутрішніх 
водоймах острова Татару і в 
Дунаї у 2005–2006 роках на ос-
трові Татару було організовано 
водомірний піст, який склали 
дві водомірні рейки №1 і №2 
(рис. 65, фото 1) у внутрішньо-
му розділовому каналі остро-
ва і водомірка рейка №3 з боку 
Кілійського рукава Дунаю 
(рис. 65, фото 2).

Рейка №1 призначена для 
спостережень за високими й 
середніми, а рейка №2 – за се-
редніми й мінімальними рів-
нями води у внутрішніх водо-
ймах острова. 

Рейка №3 дозволяє відстежу-
вати як мінімальні, так і мак-
симальні рівні води в Дунаї в 
створі острова Малий Татару 
(рис. 65, фото 2). 

Для створення єдиної системи 
спостережень за ходом рівня 
води були проведені роботи 
з прив’язки рейок до Балтій-

ської системи координат. Для 
переведення рівня води, від-
знятого по рейках, у позначки 
Балтійської системи коорди-
нат необхідно від нього від-
няти значення позначки «0» 
водомірної рейки («0» поста), 
по якій проводилися вимірю-
вання (див. табл. 27).

Незважаючи на погодження 
з керівництвом лісгоспу необ-
хідності спостережень за хо-
дом рівнів води в Дунаї і вну-
трішніх водоймах острова, а 
також попри проведення ряду 
тренінгів зі спостерігачами 
(сторожами) (2005–2006 рр.), 
заповнення журналу спосте-

реження за ходом рівнів води 
було припинене в 2006 році. 
Рейка №2 для моніторингу 
низьких рівнів води в острові 
була демонтована. 

На сьогодні, незважаючи на 
наявність водомірного посту, 
спостереження за ходом рів-
нів води на острові не прово-
дяться.  

Для відновлення моніто-
рингу рівнів води на ос-
трові Малий Татару необ-
хідно:

 для моніторингу низьких 
рівнів води у внутрішніх во-
доймах острова – повторно 

Рисунок 65. Картосхема розташування водомірних рейок на 
острові Малий Татару.

Фото 1

Фото 2

№2
№1

 № РЕЙКИ Відмітка «0» поста, 
м БС

1 1,077
2 0,087
3 0,183

Таблиця 27.  
Відмітка «0» поста.
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встановити рейку №2 у розді-
ловому каналі й прив’язати її 
до Балтійської системи коор-
динат;

 включити ведення журналу 
спостережень до службових 
обов’язків єгерів (сторожів);

 спостереження за ходом рів-
ня води в Дунаї і на острові по-
винні здійснювати єгері (сто-
рожі) щодня о 8:00 і о 20:00. 

Визначення рівня води має 
проводитися по водомірних 
рейках, а запис результатів 
спостережень – здійснювати-
ся у журнал за схемою, наве-
деною нижче.

Також доцільним є проведен-
ня гідроморфологічних спо-
стережень, картування, фото- 
і відеозйомки ділянок острова, 

де спостерігаються розмив або 
відкладення наносів, замулен-
ня проток і каналів, деформа-
ції проранів та решти фраг-
ментів дамб обвалування. Такі 
спостереження насамперед 
потрібно проводити в багато-
водні роки після проходження 
повені та високих паводків.

ЗАХОДИ МЕТА МОНІТОРИНГУ ІНДИКАТОРИ МОНІТОРИНГУ
СТРОКИ 

І ПЕРІОДИЧНІСТЬ 
МОНІТОРИНГОВИХ 

РОБІТ

СТВОРЕННЯ 
КАРТИ 

ВИПАСУ 
ХУДОБИ ПРИ 

НИЗЬКИХ І 
ВИСОКИХ 

РІВНЯХ ВОДИ 
В ДУНАЇ

Визначення основних маршру-
тів, місць для випасання та від-
починку худоби для розробки 

оперативних заходів з детермі-
нації випасу на острові задля 
збереження біорізноманіття 

Площа ділянок для випасу 
(га, м2);

видовий склад основних 
кормових рослин;

фітомаса кормових ділянок.   

Один раз на два 
роки при високих 

(перша декада 
травня) і низьких 

(перша – друга 
декади серпня) 

рівнях води в Дунаї

ВІДНОВЛЕННЯ 
КРИТИЧНО 
ВАЖЛИВИХ 

ОСЕЛИЩ 
(БОЛОТИСТІ 

ЛУКИ)

Організація випасу на ділян-
ках з болотистими лучними 

комплексами для відновлення 
критично важливих оселищ

Площа лучних ценозів 
(га, м2);

видовий склад і проективне 
покриття основних домінантів;
ступінь заростання паростками 

видів роду Salix;
кількість проростків 
на одиницю площі.

Перша – друга 
декади серпня /  
один раз на два 

роки

Організація моніторингових досліджень щодо оптимізації випасу 
(Подорожний С. М.) 

Таблиця спостережень за ходом рівнів води

№ ДАТА ЧАС РІВЕНЬ ВОДИ, СМ СПОСТЕРІГАЧ

1 ДУНАЙ ТАТАРУ

2

3
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