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Звіт було підготовано за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст цього змісту є 

винятковою відповідальністю НЕЦУ і за жодних обставин не може розглядатися як такий, що 

відображає позицію Європейського Союзу. 

 

Підготував Горбань Ігор, к.б.н., експерт Українського товариства охорони птахів (партнер BirdLife 

International).  
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Вступ  

Для підготовки даного аналітичного звіту ми користувались такими матеріалами, як:  

План екологічного менеджменту та соціального моніторингу (ПЕМСМ). Mercados Energy 

Markets International. 2009. 37 с.; Проект Заключного звіту ОВНСС: ПЛ 750 КВ Запорізька 

АЕС – Каховська ІЗ ПС 750 КВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 КВ. Mercados Energy 

Markets International. 2009. 186 с.; Нетехнічне резюме: ПЛ 750 КВ Запорізька АЕС – 

Каховська ІЗ ПС 750/330 КВ «Каховська» та ПЛ 330 КВ. Проект Заключного звіту ОВНСС. 

Mercados Energy Markets International. Проект № Р 98267 «Укренерго». 2009. 24 с. Усі  

матеріали були підготовлені для Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та 

НЕК «Укренерго». 

Також використано матеріали спеціального орнітологічного огляду, що на замовлення 

ЄБРР був підготовлений експертами RSK Charter Ecological - «Zaporizhzha – Kakhovska 

Transmission Line. Ornithological Assessment. EBRD. RSK Charter Ecological. Nov 2009. 95 p». 

Основна мета нашого дослідження пов’язана з узгодженням уже наявних експертних 

матеріалів та оцінкою важливих природничих цінностей (ландшафтне і біологічне 

різноманіття, залежність взаємозв’язку між їх параметрами) шляхом експедиційного 

обстеження території Проекту.  

У травні 2013 р. ми виконали 

польові роботи обстежуючи місцеві 

заплановані та існуючі заповідні 

об’єкти (природні заказники, ІВА 

(important bird area), Рамсарські 

угіддя), стан місцевих типових та 

рідкісних оселищ (габітатів – 

habitat), що є необхідною умовою 

для підтримки природних ареалів 

рідкісних видів флори та фауни. 

Основні екологічні питання щодо збереження біологічного різноманіття у даному Проекті 

висвітлені експертами RSK Charter Ecological. Однак, у нашому короткому звіті ми 

звертаємо увагу на ті моменти, які в усіх попередніх звітах обговорювались недостатньо.  

Проект охоплює ділянку довжиною 190 км між Запорізькою АЕС та новою 

підстанцією в м. Нова Каховка, а також утворює два  заходи 330 кВ на підстанції 

Новокаховська – Островська довжиною 28 км, та 330 кВ Новокаховська – Херсон, довжиною 

17 км. Саме цей маршрут обстежено у травні 2013 р. з метою вирішити поставлені вище 
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завдання. Впродовж цієї роботи нагромаджено нові дані для Атласу гніздових птахів 

України, які заплановано передати до Бази даних для Атласу гніздових птахів Європи, 

підготовку якого розпочато у цьому році (ЕВСС - http://www.ebcc.info/new-atlas.html). 

 

Основні висновки ОВНСС 

Основними експертами в підготовці Проекту заключного звіту (Environmental 

Resources Management (ERM) http://www.erm.com/en/), визнано, що річка Дніпро є одним з 

ключових екологічних коридорів в Україні, який включає цілий ряд інших важливих 

екологічних зон (с.68, останній абзац). В регіоні досліджень наявна густа мережа природо-

заповідних об’єктів - природні заказники, ІВА, Рамсарські угіддя - місцевого, національного 

та міжнародного значення, окремі з них розташовані у смузі запланованого будівництва лінії 

електропередачі (ЛЕП). Ця висока концентрація об’єктів ПЗФ підтверджує наявність центрів 

(ядер) біологічного різноманіття і високу значимість Дніпровського екологічного коридору 

для підтримки продуктивності популяцій та міграційних шляхів багатьох рідкісних видів. 

Перетини новою запланованою ЛЕП території об’єктів ПЗФ (ландшафтних заказників 

«Каїрська балка» - місцевого значення та «Урочище Білозірське» загальнодержавного 

значення) не вважаються суттєвою підставою для «суттєвого корегування запланованого 

маршруту» (с.58, абзаци 3-5). У табл. 5-3 с.70 для заказника «Урочище Білозірське» зовсім не 

вказані види гніздових птахів, тоді , як це в значній мірі водно-болотне угіддя, де гніздяться 

окремі рідкісні види водоплавних птахів та відбуваються сезонні перельоти гагароподібних 

Gaviiformes, лелекоподібних Ciconiiformes, гусеподібних Anseriformes, соколоподібних 

Falconiformes, сивкоподібних Charadriiformes птахів (понад 50 видів птахів, не враховуючи 

горобцеподібних Passeriformes). В той же час, у цій таблиці вказано лише рідкісні види 

комах та рослин, для яких перетин ЛЕП для даного заказника дійсно може не мати суттєвого 

впливу. Аналогічний випадок повторюється у цій же таблиці відносно іншого ландшафтного 

заказника - «Каїрська балка» (с.72). Такий підхід до підготовки ОВНСС може викликати 

сумніви в об’єктивності даного документу щодо перелічених об’єктів ПЗФ. Також перетин 

Дніпра заплановано на ділянці ІВА UA 066 (с.74), що має міжнародне природоохоронне 

значення та заплановане до залучення в межі майбутнього Нижньодніпровського 

національного природного парку.  

З наведених вище прикладів ми можемо зробити висновок, що експерти даного 

ОВНСС не надали належного високого значення об’єктам ПЗФ України, які входять до 

складу одного з найбільш важливих екологічних коридорів Східної Європи, а також 

складають частину цінних Рамсарських угідь міжнародного значення. Цей екологічний 
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коридор існує не залежно від того надано йому юридичний статус чи ні, він існує у просторі, 

визначає та суттєво впливає на біологічні стратегії різних тварин і не може бути перенесеним 

в будь яке інше географічне місце. Посилення фрагментації Дніпровського екологічного 

коридору шляхом збільшення антропогенних навантажень у вигляді нових ЛЕП суттєво 

послаблює його екологічне та природоохоронне значення. Нажаль, такий висновок у даному 

ОВНСС чітко не простежується, хоча наявних даних та матеріалів є достатньо. Але у таблиці 

6-3 (с.102-105), де для багатьох захищених територій втрати оселищ (габітатів) вважаються 

незначними. Однак, експертами об’єктивно і чітко визнано, що перетин поверхневих вод 

повітряною лінією (ПЛ) у місцях Каїрської балки, р. Дніпро, «має значний вплив на усі види 

птахів» (с.105). Тут можна погодитись, що загальна сума відведених земельних ділянок для 

запланованих ЛЕП на даному маршруті не є дуже значною. Але одразу слід зауважити, що в 

умовах високих антропогенних перетворень місцевих ландшафтів, нові додаткові зміни в 

доволі обмежені і часто ізольовані природні площі (габітати або оселища) існуючого 

екологічного коридору можуть мати вкрай негативний вплив для подальшого існування 

місцевих популяцій окремих рідкісних птахів. Особлива небезпека може виникати для 

успішної міграції птахів середніх та більших розмірів. 

Важливо зауважити, що експерти визнали необхідність узгодити обмеження 

національного державного законодавства щодо будівельної (в тому числі і прокладання 

ЛЕП) діяльності на території заказників (Проект заключного звіту ОВНСС…, 2009) с.98. У 

даному звіті для більшості гніздових птахів ймовірність негативного впливу ліній 

електропередач на їх оселища (ареали) визначається як відсутня або дуже не значна. У звіті в 

таблицях застосовується варіант перекладу українською терміну habitat, як «ареал». Це не 

відповідає дійсності, бо повинен використовуватись термін – оселище або габітат. Як 

правило, ареали мають досить значні площі, а габітати (оселища) можуть бути для багатьох 

видів різних тварин дуже локальними і не значними за площею.  

Враховуючи той факт, що незайманих і незмінених антропогенною діяльністю оселищ 

на території Проекту залишається вкрай мало, ми вважаємо, що додаткові антропогенні 

зміни, особливо такі, що надалі підвищують фрагментацію природних середовищ, можуть 

призвести до остаточної втрати існуючого природоохоронного значення ряду осередків, які 

розташовані на вище згаданих об’єктах ПЗФ досліджуваного екологічного коридору. Окремі 

приклади таких загроз для біологічного та ландшафтного різноманіття будуть наведені нами 

нижче.  
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Основні висновки експертів RSK Charter Ecological (Ornithological Assessment) 

Надано дуже детальний орнітологічний звіт щодо проблем можливого зіткнення 

птахів з ЛЕП та тимчасовою втратою оселищ (габітатів) для багатьох рідкісних видів птахів. 

Експертами RSK Charter Ecological обумовлені особливості біології та поведінки місцевих та 

рідкісних у Європі видів птахів, які можуть мати певні тривалі чи менш тривалі загрози 

через проблему будівництва нових ЛЕП або ж через зіткнення птахів з дротами існуючих 

електроліній. Тому, повторювати уже відомі аргументи щодо ризику зіткнення птахів з 

лініями електропередач у нас немає необхідності.  

Експертами RSK Charter Ecological визнано, що електричний струм є небезпечним для 

всіх видів птахів, але для окремих, як наприклад яструбиний орел у Західній Європі, цей 

фактор може бути основною причиною вимирання популяцій (с.11; Оrnithological 

Assessment. EBRD. RSK Charter Ecological. November 2009). Такі приклади у Східній Європі 

були встановлені для степового орла (Aquila nipalensis), а на даний час для території України 

дослідження у даному напрямку залишаються недостатніми. У цьому ж звіті на с.13 (перший 

абзац), автори зосереджують особливу увагу на факті, що в місцях високої концентрації 

птахів, частота зіткнень і смертельних випадків буває дуже високою. Наводяться конкретні 

приклади (с.13) на основі проведеного моніторингу на території Казахстану, тоді як в Україні 

такі дослідження досі не організовані. Особлива увага наводиться авторами орнітологічного 

звіту на факт, що водно-болотні угіддя є дуже важливим для птахів і небезпека зіткнення 

птахів у таких місцях є досить високою (с.15, четвертий абзац). 

З орнітологічної точки зору, цей звіт підготовлений дуже якісно і високо 

кваліфіковано. Але головним чином у звіті йдеться про теоретичні і можливі загрози для 

гніздових і мігруючих птахів на ділянці Проекту. Однак, автори не ставили перед собою 

завдання розкрити цілісність взаємозв’язків ландшафтного і біологічного різноманіття у 

Дніпровському екологічному коридорі, який є особливо цінною Рамсарською територією в 

Україні і має важливе міжнародне значення. Цілісність і значимість взаємозв’язків між 

ландшафтним і біологічним різноманіттям у Дніпровському екологічному коридорі якраз і 

може бути порушена через посилення антропогенного впливу на природне середовище 

шляхом модернізації та розбудови нових ЛЕП вздовж узбережжя Дніпра, яке на даний час і 

так зазнало масштабних антропогенних трансформацій, в першу чергу через інтенсивне 

сільськогосподарське виробництво.  

У разі планування реконструкції та будівництва нових ЛЕП в зоні пропонованого 

Проекту, експерти RSK Charter Ecological надають детальні зауваження і поради щодо 

можливого зниження негативного впливу ЛЕП на популяції рідкісних видів гніздових та 
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мігруючих птахів (с.46-50). Але з нашого боку, у даному випадку залишається питання - чи 

зможе українська сторона (власник Проекту) гарантувати забезпечення дотримання цих 

екологічних вимог?  

 

Загрози для видів з високим міжнародним природоохоронним статусом  

У попередніх звітах експертів детально розглядається 19 видів птахів, які захищені 

найбільш важливими (авторитетними) переліками міжнародного значення. Перш за все 

розглядаються види з Червоного списку МСОП (IUCN), що перебувають під загрозою у 

глобальному масштабі. Однак, для більшості з них ділянка Проекту не має вагомого 

значення як територія постійного поселення. Лише для незначної частини з них (3 види) ця 

територія долини Дніпра є важливою в час сезонних міграцій. Особливо це пов’язано з 

літніми та осінніми переміщеннями водоплавних та хижих птахів у район пониззя Дніпра.  

Хоча екологічним коридором Дніпра мігрує дуже значна кількість видів, але серед 

них далеко не для всіх можуть виникати значні труднощі у подоланні низько розташованих 

повітряних бар’єрів у вигляді ЛЕП. Казарка червоновола Rufibrenta ruficollis та гуска мала 

Anser erythropus мігрують вздовж Дніпра і часто зупиняються на перепочинок на ділянках 

сільськогосподарських угідь, особливо з посівами зернових. Для цих видів ЛЕП у даному 

районі досліджень можуть представляти значну загрозу. Кульон тонкодзьобий Numenius 

tenuirostris є практично вимираючим видом, одним з найбільш рідкісних птахів у світі на даний 

час. Його міграційний шлях пролягає саме в пониззі Дніпра, що підтверджують давні колекційні 

збори Херсонського краєзнавчого музею. Тут у колекції відомого місцевого орнітолога 

Пачоського Й.К. зберігається три експонати даного виду. Існуюча ЛЕП і нові заходи ліній на 

підстанції загальною довжиною 190 км та 45 км можуть стати важливою перешкодою для 

мігруючих вище згаданих видів птахів, особливо в умовах туманів або дощів, а особливо під час 

їх нічних міграцій. Тут необхідно врахувати, що переважна більшість мігруючих водоплавних 

птахів є саме нічними мігрантами.  

 

Загрози для рідкісних видів птахів та інших хребетних тварин, що занесені до 

національної Червоної книги  

Понад 30 видів птахів, що занесені до Червоної книги України, перебуватимуть під 

загрозою у разі модернізації і розбудови нових ЛЕП на території Проекту. Обидва 

представлені звіти (Environmental Resources Management (ERM) та RSK Charter Ecological) не 

передбачають досліджень рукокрилих, а відомо, що ці літаючі ссавці живляться лише в 

повітрі і здійснюють сезонні міграції подібно до птахів. При цьому, міграції більшості 
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рукокрилих відбуваються вздовж основних річкових долин і екологічний коридор Дніпра є 

особливо важливим не менше, як для 10 видів цих мігруючих ссавців. Особливо восени 

рукокрилі концентруються значними колоніями і мігрують над водно-болотними угіддями та 

їх берегами, де чисельність комах особливо висока. Тут слід зауважити, що усі види 

рукокрилих занесені до Червоної книги України і перебувають під охороною Боннської 

конвенції, що ратифікована Урядом України.  

На даний час в Україні залишається не вивченим питання впливу електромагнітних 

полів, що створюються під час експлуатації ЛЕП на фауну комах, якими живляться 

рукокрилі, а також на спроможність рукокрилих успішно здійснювати міграції в зоні 

високовольтних ліній 750/330 кВ, які розташовані паралельно широким річковим коридорам. 

 

Загрози для оселищ (габітатів) рідкісних видів птахів, що занесені до переліку 

Бернської конвенції  

Урядом України ратифіковано Бернську конвенцію, що стосується країн членів Ради 

Європи, які на своїй території зобов’язуються оберігати найбільш вразливі оселища 

(габітати), що є важливими для виживання рідкісних видів флори та фауни. Саме на 

території запланованого Проекту ще наявні особливо цінні степові ділянки, які є важливими 

для збереження видів степового біому. Такі степові ділянки практично збереглись лише біля 

окремих берегів Дніпра, а на решті сусідніх територій, усі площі є розораними. 

На прикладі Дніпровського екологічного коридору ми повинні врахувати два масштаби 

аналізу впливу на існуючі природні оселища: 

- глобальний на рівні загрози збереженню останніх осередків степових еталонів у 

Східній Європі, які формуються і збереглися за рахунок формування ландшафтних 

структур у Дніпровському екологічному коридорі.  

- на місцевому рівні необхідно зберегти ті останні оселища та ландшафтні структури, 

які ще залишають можливість збереження вимог степових видів даного біому. Також, 

вкрай необхідне збереження останніх осередків популяції сиворакші (Сиворакша 

Coracias garrulus), яка гніздиться у дуплах старих дерев. Це останні осередки в 

Україні і у Європі в цілому. У даному випадку виникає економічне протиріччя, де у 

разі посилення фрагментації на території Проекту для збереження унікальних мало 

чисельних популяцій птахів необхідно буде планувати виділення значних коштів на 

проекти щодо їх збереження. Але у разі навіть незначного посилення фрагментації 

досліджуваної ділянки Дніпровського коридору шляхом розбудови ЛЕП, збереження 

незначних популяцій багатьох рідкісних видів птахів (зокрема і сиворакші Coracias 
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garrulus), через уже максимально обмежені площі природних оселищ і високу 

чутливість цих видів до антропогенних змін, виглядає неможливим. 

Прикладом особливо цінної степові ділянки, важливої для збереження видів степового 

біому є площа пасовищ ліворуч від с. Львове, що примикає до берега Дніпра (Рис. 1). Тут 

збереглись умови для гніздування птахів степового біому, оселища яких практично 

перебувають на межі повного зникнення у даному регіоні і по всьому екологічному коридору 

Дніпра. На протилежному березі Дніпра, крім таких же цінних оселищ для степових видів 

тварин наявні значні водно болотні угіддя. В комплексі, ця територія має особливо важливе 

значення для збереження цілісності ландшафтного і біологічного різноманіття 

Дніпровського екологічного коридору, яка на даний час ще не має юридичного 

загальнодержавного природоохоронного значення, але цілком на нього заслуговує з точки 

зору наявного екологічного потенціалу. Втрата такого осередку через посилення 

антропогенної фрагментації навіть у вигляді високовольтних ЛЕП, не тільки суттєво 

понижує значення Дніпровського екологічного коридору, але й веде до його деградації. 

 

 
 
Рис. 1. Степова ділянка пасовищ ліворуч від с. Львове, вздовж берега Дніпра 
 

Всі степові ділянки мають антропогенне навантаження у вигляді випасання та 

транспорту, але в менеджмент планах їх використання необхідно передбачити регуляцію цих 
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факторів і зберегти рештки цих екосистем і еталонів даного степового біому, який в країні 

остаточно і пришвидшено зникає (рис.4).  

Ці степові ділянки збереглись вузькими смугами завдяки прибережній смузі і 

мисливським угіддям. Внаслідок вимог щодо збереження прибережних смуг тут виникає 

особливо гостра необхідність зберегти природні оселища. Але саме тут заплановано 

будівництво нової ЛЕП, яку передбачається прокласти через русло Дніпра (рис.3). 

З іншого боку, слід звернути увагу, що у даному місці Дніпро робить не лише крутий 

поворот, але й має значне розгалуження головного русла і утворює цінні водно-болотні 

угіддя. Саме на цій ділянці, що має особливо важливе значення для мігруючих водоплавних 

птахів, можуть виникати суттєві загрози для їх перельоту. Враховуючи ці рельєфні та 

ландшафтні особливості місцевості, вздовж коридору Дніпра відбуваються міграції 

більшості водоплавних птахів, які у випадку розташування тут ЛЕП, можуть мати найбільш 

високу загрозу (рис. 2.).  

 

 

Рис. 2. Дніпро біля с. Львове. 
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Рис. 3. Природні оселища для степової флори та фауни ліворуч від с. Львове, вздовж берега 
Дніпра. 
 

 
Рис.4. Пасовищні оселища (габітати) що важливі для збереження степових комах та птахів 
(розташовані ліворуч від с. Львове, вздовж берега Дніпра) Рис. 2. Природні оселища для 
степової флори та фауни ліворуч від с. Львове, вздовж берега Дніпра. 
. 
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Рис. 5-6. Скелясті кручі – цінні еталонні оселища (габітати) для збереження степових комах 
та птахів (розташовані ліворуч від с. Львове, вздовж берега Дніпра).  
 

 
 
Рис. 7-8. Скелясті оселища (габітати) – головні осередки для збереження птахів, що занесені 
до Червоної книги України вздовж Дніпровського екологічного коридору (балабан Falco 
cherrug, сапсан Falco peregrinus, пугач Bubo bubo) (розташовані ліворуч від с. Львове, вздовж 
берега Дніпра).  
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Рис. 9а. Дніпровські кручі розташовані ліворуч від с. Львове – єдині еталонні оселища 
(габітати) для збереження східноєвропейської вимираючої популяції скеляра Monticola 
saxatilis.  
 

 
 
Рис. 9 б. Дніпровські кручі розташовані ліворуч від с. Львове.  
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Рис. 10. Дикі злаки у степовому біомі Дніпровського екологічного коридору – важливе 
оселище для багатьох видів місцевих птахів. На протилежному березі від с. Львове.  
 

 
Рис. 11. Степові ділянки поруч з с. Корсунська – важливі оселища для видів птахів, що 
занесені до Червоної книги України - лунь степовий Circus macrourus, могильник Aquila 
heliaca. На протилежному березі від с. Львове.  
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Рис. 12. Степові ділянки поруч з с. Корсунська – важливі оселища для видів птахів степового 
біому - кібчик Falco vespertinus, сиворакша Coracias garrulus, посмітюха Galerida cristata, 
жайворонок малий Calandrella cinerea, жайворонок сірий Calandrella rufescens, жайворонок 
степовий Melanocorypha calandra.  
 

 
Рис. 13. Степові оселища поруч з с. Корсунська – одне з основних місць гніздування плиски 
чорноголової Motacilla feldegg, що зосереджена головним чином у Дніпровському коридорі. Основною 
загрозою для популяції даного виду є антропогенна фрагментація місцевого природного ландшафту.  
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Рис. 14. Степові угіддя у комплексі з водно болотними угіддями Дністровського 
екологічного коридору – основні природні умови для збереження вимираючої 
східноєвропейської популяції сиворакші Coracias garrulus. 
 

 
 
Рис. 15-16. Природні оселища сиворакші Coracias garrulus поруч з с. Корсунська. 
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Рис. 17. Степова шавлія (Salvia tesquicola) важлива лікарська рослина, що утворює значну 

популяцію вздовж Дніпровського коридору.  

 

Вплив на об’єкти природо-захисного фонду 

У Запоріжській обл. в зоні проекту наявні - ландшафтний заказник 

загальнодержавного значення «Урочище Білозірське» площею 390 га перетинається ПЛ 750 

кВ, та ландшафтний заказник місцевого значення «Водянські кучугури» 1238 га, також 

ймовірно перетинається ПЛ. У Херсонській обл. Корсунський зоологічний заказник 

місцевого значення 3357 га розташований у безпосередній близькості до ПЛ. 750 кВ і 330 кВ 

та ПС 750 кВ «Каховська». Ландшафтний заказник місцевого значення «Каїрська балка» 

перетинається ПЛ.  

Одним з найбільш гострих моментів щодо конфлікту інтересів між запланованим 

будівництвом нових ЛЕП та збереженням природних екосистем, є той факт, що згідно 

технічної частини проекту передбачається перетин ліній електропередач через Дніпро у зоні 

проектованого Нижньо – Дніпровського національного природного парку (НД НПП).  

Важливо, що у більшості випадків об’єкти ПЗФ, що розташовані в зоні Проекту включають у 

себе водойми із значними площами водного дзеркала, або ж розташовані у безпосередній 
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близькості до основного русла Дніпра. Цей факт свідчить про те, що заплановані лінії 

електропередач постійно будуть формувати загрозу для багатьох перелітних водно-болотних 

птахів, які навесні та восени перелітають цим особливо потужним міграційним шляхом.  

Подальший перетин ландшафтних заказників «Каїрська балка» (місцевого значення) 

та «Урочище Білозірське» (загальнодержавного значення) лінями електропередач є вкрай 

небажаним з точки зору збереження цілісності останніх природних осередків (ядер) 

біологічного різноманіття, що в умовах Дніпровського коридору зазнали потужної 

антропогенної трансформації сільськогосподарським освоєнням та залісненням степової 

території. Подальша фрагментація може призвести до поглиблення втрати степового 

видового різноманіття фауни та різкого погіршення умов для мігруючих видів птахів.  

 

 

Рис. 18. Каїрська балка – один із центрів біологічного різноманіття в Дніпровському 

коридорі.  

 

Вплив на території та ділянки Рамсарських угідь, що мають міжнародне 

значення  

Згідно існуючого проекту, в його межах Рамсарських угідь немає, а лише за 50 км від 

межі ділянки Проекту розташована Дельта Дніпра – одне з найбільш важливих Рамсарських 

угідь України та Східної Європи. Однак це питання залишається дискусійним, бо на даний 

час відомо, що усі наведені нижче ділянки (рис. 19-21) є важливими елементами з усіма як 
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ландшафтними так і біологічними ознаками Рамсарських угідь, які мають міжнародне 

значення. Основною проблемою даного часу залишається лише факт, що точні межі 

Рамсарських угідь в Україні є нез’ясованими і юридично не затверджені. Така ж проблема 

стосується і більшості об’єктів ПЗФ навіть загальнодержавного значення. Це свідчить лише 

про реальну відсутність пріоритетів у збереженні біологічного різноманіття в Україні на 

урядовому рівні. Реальна цінність водно болотних угідь Нижньодніпровської ділянки 

підтверджує необхідність утвердження границь Рамсарських угідь міжнародного значення 

від гирла Дніпра включно до с. Корсунська та околиць м. Нова Каховка.  

 
 
Рис. 19. Ділянка цінних водно болотних угідь біля с. Козачі Лагері, що повинна набути 

значення Рамсарських угідь. 
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Рис. 20. Ділянка цінних водно болотних угідь біля с. Корсунська, що повинна набути 

значення Рамсарських угідь. 

 

 
 
Рис. 21. Ділянка цінних водно болотних угідь біля с. Дніпряни, що повинна набути значення 

Рамсарських в Дніпровському коридорі.  

 



Звіт щодо оцінки впливу будівництва повітряної лінії 750 КВ Запорізька АЕС – Каховська з ПС 750 Кв 
«Каховська» та заходів 330 кВ на природні екосистеми та біологічне різноманіття південної України 

 

22 
 

Вплив на території важливі для птахів (ІВА) 

На ділянці проекту вздовж Каховського водосховища до Дельти Дніпра розташовано 

чотири ІВА національного значення (ІВА 42; ІВА 168; ІВА 338; ІВА 339) (ІВА України, Київ, 

1999). При тому, слід врахувати, що на 1999 р., коли видано книгу ІВА України, 

новостворене Українське товариство охорони птахів (партнер BirdLife International) ще не 

володіло повними матеріалами, а тому на той час до виданої книги ІВА України потрапили 

далеко не усі важливі дані про стан популяцій рідкісних і перелітних птахів. Це важлива 

причина, що обмежує можливості міжнародних експертів, які користуються старими 

виданнями і позбавлені інформаційної можливості використовувати найновіші не 

опубліковані дані.  

Дельта Дніпра є Рамсарських угіддям міжнародного значення та належить до мережі 

ІВА UA 064, що теж володіє міжнародним статусом, але згідно Проекту заключного звіту 

(с.81), на підставі своєї віддаленості від запланованої лінії електропередач не вважається 

важливою (Проект заключного звіту (Environmental Resources Management (ERM)). Разом з 

тим, експерти ERM зауважують, що під час міграційного періоду значна кількість видів 

переміщається між усіма наявними поруч ділянками ІВА, що розташовані вверх по течії 

Дніпра. Тому тут виникає протиріччя, що полягає в неточному визначенні статусу 

значимості ІВА UA 064, щодо запланованого розташування нових ЛЕП. Через високу 

концентрацію популяцій гніздових і мігруючих птахів - понад 200 тис. особин (ІВА України, 

Київ, 1999) під час переміщень заплановані лінії електропередач вздовж Дніпра і в місцях 

його перетину (особливо в складних погодних умовах), можуть складати суттєву загрозу для 

багатьох рідкісних та масових видів птахів.  

З іншого боку, усю систему водно болотних угідь від дельти Дніпра до околиць м. 

Нова Каховка об’єктивно слід розглядати як єдину цінну ділянку Рамсарських угідь. Саме 

вздовж цього коридору формується мережа ІВА територій, що мають міжнародне значення, і 

додатково підтверджують значимість цілісності даної ділянки як одного Рамсарського угіддя 

міжнародного значення. Ці угіддя набувають особливо важливо значення з точки зору 

формування тут природних умова головного міграційного шляху водно болотних та інших 

птахів, що утворився вздовж границь лісового та степового біомів, а також між Каспійським 

та Чорним морем (рис. 22-23).  
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Рис. 22. Головний міграційний шлях у водно болотних та інших птахів, що утворився вздовж 

границь лісового та степового біомів Євразії.  

 

Рис. 23. Міграційний шлях водно болотних птахів між Каспійським та Чорним морем, що 

використовують Дніпровський екологічний коридор та його водно болотні угіддя.  
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Додаткові фото щодо процесу поглиблення процесів фрагментації  

 

 
 
Рис. 24. Рух вантажних барж біля с. Львове 
 

 
 
Рис. 25. Коридор Каїрської балки оточений сільськогосподарськими угіддями, але 
залишається важливим для збереження біологічного різноманіття.  
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В крайньому правому куті на цьому фото ми бачимо серед повністю 

трансформованого агро-ландшафту відтинок Каїрської балки який є єдиним природним 

осередком для місцевого коридору і відтворення біологічного різноманіття даного простору. 

Якщо ж зважати на те, що ця ділянка трансформована у сільськогосподарське угіддя і на 

онові цього обґрунтовувати (як це робиться у звіті ОВНСС), що тут ще можна прокладати 

ЛЕП – тоді остаточно втрачаються цінності ландшафтного і біологічного різноманіття 

даного природного коридору.  

 

 
 
Рис. 26. ЛЕП біля Нової Каховки. 
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Рис. 27. ЛЕП біля Нової Каховки. 
 

 
 
Рис. 28. Розподілювачі ЛЕП біля Нової Каховки. 
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Розділ 4.1. Досліджуванні альтернативи с. 57 де йдеться про обговорення Нульового 
варіанту і вважається (третій абзац), що розвиток даного проекту не створюватиме перепон 
для довгострокового розвитку відновлювальних джерел енергії. У даному випадку 
виникають сумніви, що спричинені необхідністю обґрунтувати потребу в такому розвитку 
альтернативної енергетики на півдні України, якщо суттєво заплановано нарощувати 
потужності ЗАЕС.  
 

Необхідність екологічного моніторингу в разі виконання будівельних робіт  

Ми повинні залишатись об’єктивними, що на території південної України, особливо в 

Дніпровському екологічному коридорі щільність ЛЕП є дуже висока, а в той же час, тут 

особливо висока чисельність гніздових та мігруючих видів птахів, які користуються цим 

екологічним коридором. З іншого боку, негативним є і той факт, що цільовий екологічний 

моніторинг за виживанням птахів на ділянках ЛЕП на даній території не організовувався і не 

проводився. Цей факт свідчить про низький рівень екологічної відповідальності в 

недалекому минулому та можливу відсутність зацікавленості з боку керівництва Укренерго 

щодо проведення об’єктивного фахового екологічного моніторингу з метою збереження 

біологічного різноманіття в Україні.  

 

Робочі питання та рекомендації  

На території Проекту доцільно розробити схему екологічного моніторингу ділянок з 

наявними рідкісними видами флори та фауни. Важливо принципово вирішити питання, як і 

ким буде організовано цей моніторинг, яка організація зможе забезпечити проведення 

моніторингу кваліфікованими екологами – експертами?  

Доцільно планувати виготовлення та розташування штучних гніздівель для лелек та 

хижих птахів на віддалених територіях від місця запланованого будівництва нової ЛЕП. Хто 

зобов’язується виділити на ці заходи кошти і організувати моніторинг ефективності цих 

заходів?  

Для запобігання зіткненню з лініями електропередач для більшості птахів, а особливо 

таких рідкісних видів, як казарка червоновола Rufibrenta ruficollis, гуска мала Anser 

erythropus, кульон тонкодзьобий Numenius tenuirostris та інші кульони (рос. назва кроншнеп) 

Numenius arquata, Numenius pheopus, що мігрують вздовж Дніпра на лініях дротів необхідно 

встановити відлякуючі пристрої у вигляді невеликих куль, або інші подібного типу, що 

широко використовуються в країнах ЄС та США. Ці відлякуючи пристрої доцільно 

розташовувати на відстані 20 м один від іншого, а у випадку перетину річки Дніпро – на 

відстані 10 м один від іншого.  
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