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ПониЗЗя Р. ДніСтеР – ВажлиВа теРитоРія Для іСнУВання  
та ЗбеРеження ноРки єВРоПейСької (Mustela lutreola)

Норка європейська (M. lutreola) – стенотопний вид дністровської дельти, який на сьогодні 
є одним з найвразливіших видів Нижнього Дністра (Роженко, 2016 а) та потерпає від цілої 
низки факторів, що суттєво впливають на умови існування виду. Потужним лімітуючим фак-
тором наразі є гідрологічний режим басейну р. Дністер, який за останні 30 років зазнав зна-
чних змін, головним напрямком яких є зневоднення усіх природних систем дністровського 
басейну. У зв’язку з будівництвом ГЕС на Дністрі, починаючи з другої половини 80-х років 
минулого століття площа плавневих озер у пониззі р. Дністер зменшилась майже на порядок. 
Враховуючи те, що згаданий вид є іхтіофагом, його залежність саме від наявності плавневих 
озер та озерної біоти є цілком очевидною. В умовах зневоднення плавнів Дністра, позитивну 
роль у збережені норки європейської на згаданих територіях відіграють особливості гідро-
логічного режиму дністровської дельти. Так, на значних ділянках прилиманних плавнів рівень 
води підтримується за рахунок згінно-нагінних явищ, що забезпечує необхідний рівень води 
у плавневих озерах, створюючи таким чином необхідні умовами існування виду.

Такі гідрологічні особливості Пониззя Дністра є ще однією важливою перевагою перед по-
дібними територіями й це є ще одним важливим аргументом у подальшому їх збереженні.  

Серед низки запропонованих заходів щодо збереження рідкісних видів у пониззі Дністра, нами 
пропонувалось надати природоохоронного статусу територіям їх мешкання (Роженко, 2006 б).

Зі створенням у 2008 р. Нижньодністровського національного природного парку більшість 
біотопів, придатних для мешкання європейської норки, були включені до його заповідної зони, 
створивши таким чином сприятливі умови для зупинення подальшого зниження її чисельності 
на теренах Дністровських плавнів (Роженко, 2015).

Серед інших загроз, що негативно впливають на збереження європейської норки у при-
родних ландшафтах у межах Європи в цілому є конкуренція з американською норкою (Neovison 
vison), яка на репродуктивному рівні блокує відновлення угруповань норки європейської. За 
весь період наших досліджень нами не було зафіксовано наявність згаданого конкурента 
у пониззі Дністра і це вкотре вселяє надію на позитивний результат усіх природоохоронних 
заходів, що направлені на збереження норки європейської, одного з найвразливіших видів 
Нижнього Дністра.

Зрозуміло, що для ефективного збереження будь-якого виду, у тому числі й норки єв-
ропейської, ключовим фактором є збереження природних біотопів її мешкання. В результаті 
проведених досліджень нами було зазначено розташування таких біотопів у межах дельти 
р. Дністер (рис.1).
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1. Район оз. Тудорове з прилеглою систе-
мою проток, височин та ділянок плавне-
вого лісу.

2. Район оз. Біле з прилеглою системою не-
великих заплавних озер і плес.

3. Ділянка заплавного лісу, яка розміще-
на в межах прируслового валу по лі-
вому березі р. Дністер, з каналами та 
поваленими деревами, що утворюють 
кращі у порівнянні з іншими територі-
ями умови існування норки. Заповід-
ний статус згаданих територій значно 
зменшив антропогенне навантаження 
на них та забезпечив вид комфортним 
існуванням.

4. Верхня частина оз. Стоячий Турунчук із 
заболоченими низинними берегами, 
залишками дамб та каналів. Ця точка є 
епіцентром Дністровського угруповання. 
На цій ділянці умови існування виду, які 
зв’язані із зарегульованим гідрорежи-
мом, не зазнали суттєвих змін, оскільки 
водність на цих ділянках залежить від 
згінно-нагінних явищ.

5. Гирло р. Турунчук з ділянками повалених та принесених течією залишків дерев, у порожни-
нах яких норка європейська створює житло.
Виходячи з вище викладеного та враховуючи те, що дельта р. Дністер є територією, що 

максимально зберегла екологічні характеристики природних систем, включення їх до Євро-
пейської мережі рідкісних видів та біотопів значно збільшить шанси на збереження багатьох 
видів тварин дністровської дельти.
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Рис. 1. (за Роженко, 2015): Місця постійного 
мешкання норки європейської (Mustela lutreola) 
в пониззі Дністра.


