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Студент гуртківець 1 курсу Іван ШОВКОПЛЯС прийняв участь в 

Науково-освітньому проекті: «Вчителі та учні беруть участь в екологічному 

моніторингу Антарктиди» в рамках Міжнародного наукового проекту 

«Дослідження стану виводкових колоній пінгвінів P. papuaта P. adeliae в 

підрайоні ККАМЛР 48.1з використанням мережі фотокамер CEMP (CCAMLR 

Ecosystem Monitoring Program)».  

 

 

 

 
 
Актуальність проекту. Моніторинг виводкових колоній пінгвінів з 

використанням мережі фотокамер CEMP, встановлених українськими 

вченими в районі архіпелагу Вільгельма в рамках міжнародного проекту 

СЕМР «Створення мережі фотокамер CEMPвпідрайоні48.1» (Establishing a 

CEMP Camera Networkin Subarea 48.1) здійснюється починаючи з сезону 

2016/2017 року. За цей період, без присутності людини, накопичилась значна 

кількість безперервних записів спостережень -фотознімків - за гніздовою 

поведінкою пінгвінів.  

Архівні фотознімки підлягають обробці з метою встановлення ключових 

показників успішності розмноження пінгвінів у досліджуваних колоніях. 

Отримані дані заносяться до міжнародної бази даних та є вагомим 

внеском України у міжнародні зусилля з екологічного моніторингу 

Антарктики та Південного океану.  

Отримані дані зведені до єдиної бази даних Державної установи 

Національний антарктичний науковий центр МОН України та статистично 

оброблені вченими.  



Результатом є динамічна модель (елементи, складові, попередня 

структура) гніздових колоній P. papuaта P. adeliae та схема зміни гніздового 

ареалу під впливом кліматичних змін починаючи з 1905року, коли відбувся 

перший облік пінгвінів під час французької антарктичної експедиції Ж. Шарко 

(архіпелаг Вільгельма), а також доповнена систематизована база даних щодо 

хронології розмноження та репродуктивної успішності пінгвінів P. papuaта P. 

adeliae.  

Дані проведеної наукової роботи використані у програмі моніторингу та 

CEMP) Наукового Комітету Комісії зі збереження морських живих ресурсів 

Антарктики (Comissionon Conservation Antarctic Marina Living Resources – 

CCAMLR).  

Новизна. Новизна даного дослідження полягає в одночасному 

комплексному вивченні хронології та успішності розмноження пінгвінів P. 

papua та P. adeliae як головних споживачів антарктичного криля. Вперше  

створена динамічна модель гніздових колоній P. papuaта P. adeliae та 

побудована схема зміни гніздового ареалу під впливом кліматичних змін з 

1905 року в межах архіпелагу Вільгельма/  

Приймаючи участь в проекті ми отримали досвід роботи в 

міжнародному науковому дослідженні, долучилися до зусиль світової науки 

по збереженню живої природи на планеті. 

 

 
 



 
Фотографія учасників 24 Української антарктичної експедиції 

з підписами зимівників 

 
 



 


